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Tarptautinis tinklinio turnyras „Auksinis ruduo“
dovanojo ir bendravimo džiaugsmą

Lapkričio 16 dieną Senųjų
Trakų Andžejaus Stelmachovskio
pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinis moterų tinklinio turnyras
„Auksinis ruduo“. Šią sporto šventę organizavo Trakų kūno kultūros
ir sporto centras, Renata Kviklienė
ir Reda Kontorovičienė.
Savo jėgas tinklinio aikštelėje
išbandyti susirinko penkios tinklininkių komandos: Trakų, Lentvario, Elektrėnų, Vilniaus G7 ir Kijevo.
Nuoširdaus Lietuvos Respublikos
ambasados Ukrainoje rūpesčio ir
verslininko Vido Krukausko pagalbos dėka, antrą kartą į Lietuvą
atvyko ir Ukrainos sostinės Kijevo
Raiffeisen Bank Aval moterų tinklinio
komanda. Sportininkės dar kartą
apžiūrėjo Trakus, aplankė pilį,
pasivaikščiojo Vilniaus senamiesčio gatvelėmis ir niekaip negalėjo
atsižavėti Lietuvos žmonėmis,
gamta, istorija, kultūra bei tvarka
miesto gatvėse – tai svečiams paliko
neišdildomus įspūdžius.
Turnyro atidarymo metu sveikinimo žodį tarė turnyro organizatorė R. Kviklienė. Ji pasidžiaugė,
kad tai penktas rudeninis turnyras,
kuris buvo pradėtas R. Kontorovičienės 70-ojo jubiliejaus proga.
Dabar Redai 75-eri, o ji vis dar
tokia pati energinga, trykštanti
entuziazmu ir žaidžia tinklinį. Trakų kūno kultūros ir sporto centro
direktoriaus pavaduotojas Jonas

Liesys pasveikino visas į turnyrą
susirinkusias moteris, palinkėjo
sėkmės, o R. Kontorovičienei įteikė
Trakų kūno kultūros ir sporto centro padėką už nuolatinį dalyvavimą Trakų rajono sporto gyvenime,
tinklinio propagavimą ir sporto
renginių organizavimą.
Padėkos įteiktos ir R. Kviklienei
bei Stanislovui Klepackiui, kuris
jau daug metų teisėjauja Trakų
rajono tinklinio varžybose. Šiltų
žodžių jubiliatei negailėjo visų
komandų dalyvės, o kijevietės
paruošė ypatingą dovaną – padainavo nuostabią dainą apie mamą.
Viso turnyro metu sportininkes bei
žiūrovus linksmino ir gerą nuotaiką skleidė Lentvario Motiejaus
Šimelionio gimnazijos šokėjos.
Dalyvių energijai išblėsti neleido
didžėjus Tomas, malonias turnyro
akimirkas fiksavo Meida.
Apie jubiliatę trumpai

R. Kontorovičienė pradėjo dirbti
Trakuose nuo 1963 metų. Kai 1969
metais persikėlė gyventi į Trakus,
pradėjo užsiimti ir sportine veikla.
Nuo 1970 metų dalyvavo Trakų
rajono organizacijų sporto žaidynėse, ilgą laiką atstovavo Trakams
lengvosios atletikos, daugiakovės
respublikinėse varžybose, respublikinės „Žalgirio“ draugijos vasaros
žaidynių tinklinio varžybose.

Jaunas žmogus
aktyvioje visuomenėje

Tarptautinio tinklinio turnyro „Auksinis ruduo“ dalyviai. Turnyro organizatorių nuotr.

Nuo 1993-ųjų pradėjo burti
tinklinio entuziastes, iš kurių didesnė dalis sportuoja komandoje
iki šiol. R. Kontorovičienė myli
ne tik sportą, bet ir gamtą. Ji nuo
1986 metų visuomeniniais pagrindais atstovauja Lietuvos gamtos
draugijos Trakų bendrijai, o 2011
metais išrinkta šios bendrijos pirmininke.
Turnyro eiga
Turnyro metu visos penkios
komandos žaidė po keturias rungtynes. Turnyro pirmosiose var-

žybose tarpusavyje kovėsi Vilniaus G7 ir Elektrėnų komandos.
Pradžioje kova vyko apylygiai ir
tik paskutiniai taškai atiteko vilniečių komandai, kuri ir laimėjo
šias rungtynes. Įpusėjus turnyrui,
paaiškėjo, kad dėl prizinių vietų
kausis Kijevo, Lentvario ir Vilniaus
G7 komandos.
Lentvario ir Vilniaus komandų rungtynės vyko taškas į tašką
ir tik kiekvieno seto pabaigoje
išryškėdavo Lentvario komandos
pranašumas. Tai buvo pati įnirtingiausia kova, sukėlusi daug

Kaina 1 Lt
Trakų aštuonkojis

Mero patarėjas
Atleido meras Romą Rudąjį iš
patarėjų. Gal pastarasis mero pasitikėjimą prarado, gal įstatymai anam
patarėju būti neleido, gal mėnulis ne
taip švietė? – kas gi mero valią gali
žinoti..? Atleido, vienu žodžiu...
Neturi meras patarėjo! Vaikšto
visas nusiminęs po savo kabinetą...
Sliūkina liūdnas iš kampo į kampą!
Didis rūpestis jam pečius slegia... Nėra
patarėjo! Dar blogiau! Nė ką skirti
patarėju nėra!!!
Pro vieną langą pažiūri – nieko
nėra. Pro kitą dirstelna – vėl nieko! Prie
durų prieina – nieko! Kokia nelaimė!
Ir taip diena dienon! Nuo ryto iki
vakaro! Vis tas pats!
O vieną rytą dirst! – Liuonia Vandovičius palei garažo sienas šmirinėja!
Gal kas ne vietoje palikta? Gal kas
ne ten padėta? Gal palikta ir pamiršta? – žiūrinėja. Žinote, gi ūkyje viskas
praverčia, viskas reikalinga!
Žiūri meras ir savo akimis netiki!
O! – sušunka pats vienas, – Liuonia Vandovičius! Ko gi ne patarėjas!
Kelnės – „po kantu“! Pilvas – po
šlipsu! Ir papkė po pažaščia! Tikras
patarėjas! Ir žino viską! Ir moka viską!
Visur buvęs! Viską matęs! Ir nors prie
žaizdos dėk! Toks prijamnas žmogus!
Toks patarėjas! Nekviestas ateina,
nešauktas parbėga!
– Padarysiu jį visų galų patarėju! – nusprendė meras.
Meras tarė – meras padarė! Ir
vaikšto dabar patarėjas Liuonia po
savivaldybę. Patarinėja.
Rimtas Nerimtas

Nukelta á 3 p.

Nuotrauka prisiminimui

Šių metų gruodžio 8 d. visus ir
didelius, ir mažus kviečiame į „Grūdų
sandėlio svetainę“ (Senieji Trakai, Trakų g. 2A). Ciklo „Adventinės giesmės“
antras renginys. Pinsime, nersime,
rišime šiaudinukus Kalėdų eglutei ir
mokysimės advento giesmių.
Tautodailininkai Dalia
ir Jonas Ališauskai

Dėmesio! Šeštadienį 16
val. „Trakų“ krepšinio klubas
sužais paskutiniąsias NKL
rungtynes 2013 metais namuose. Kitų namų rungtynių teks
laukti beveik mėnesį, todėl Tu
privalai būti LOSC salėje!

Trakų rajono pašto
skyriuose priimama
laikraščio

Mokymų akimirka

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vardu lapkričio 22–24
dienomis vyko mokymai jaunimui apie organizuotumą ir aktyvią
veiklą visuomenėje. Mokymus finansavo Trakų rajono savivaldybės
jaunimo taryba.
Ne paslaptis, kad jaunimas yra viena aktyviausių visuomenės grupių. Jaunimas savanoriškai prisideda prie įvairiausių akcijų, renginių
ir projektų. Jauni žmonės, kupini idėjų ir noro veikti savo visuomenės
erdvėje, dažniausiai susiduria su vienintele problema – jie nežino, kur
kreiptis, kaip komunikuoti su valdžia, o ir apskritai – nuo ko pradėti?
Šią problemą būtent ir sprendėme užsiėmimų metu.
Jaunuoliai dažniausiai nori veikti momentaliai ir tuojau pat. Tačiau tokio pobūdžio veikla nieko apčiuopiamo neduoda, kadangi neorganizuoti
veiksmai „numuša“ tave ir nieko nepavyksta įgyvendinti. Todėl mokymų
metu labiausiai buvo orientuojamasi į organizuotumą, komandinį darbą
ir institucijas, kur jaunimas gali kreiptis, norėdamas gauti finansavimą
savo veiklai. Aišku, buvo nepamiršta ir apie motyvaciją, kadangi tik ji
duoda mums kokybišką darbą ir rezultatą.
Tomas Davidovič, autoriaus nuotr.
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Šiai mano darytai nuotraukai
yra apie trys dešimtmečiai. Joje
įamžinau tuometinę Trakų nerūdinių statybinių medžiagų gamybinio
susivienijimo (TNSMGS), vėliau
UAB „Nesta“ galingą kalnakasybos techniką – Belazu dirbantį
lentvarietį Joną Čirą (pirmame
plane) ir elektriniu ekskavatoriumi
EKG-4,6 – mašinistą, savo kaimyną,
jau Amžiną Atilsį, Aleksą Gleb.
Nuotrauka daryta šios gamyklos Serafiniškių 1 karjere. Šiandien čia jau
bujoja miškas, auga grybai, skamba
grybautojų balsai, veisiasi gyvoji

miško fauna. Šis jaunuolynas priklauso Trakų miškų urėdijai, esančiai Račkūnuose ties Lentvariu.
Belazu dirbantį lentvarietį Joną
Čirą prisimenu kaip kuklų, darbštų,
tvarkingą ir taurų žmogų. Tuomet,
sovietmečiu net nesumojau, jog jis
yra tremtinys. Kiek pamenu, jų kontorėlėje-vagone po darbo ar prastovų
metu vairuotojai pakalbėdavo ir apie
kalinius, nes jų viršininkas buvusios Vilniaus ATI-2 šeštos kolonos
dispečeris Nikolaj Filatov (jau miręs), dirbęs Senuosiuose Trakuose,
Nukelta á 3 p.

„Klevų alėja“ (ind. 925)
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 17,40 Lt
12 mėn - 36,80 Lt

„Klevų alėja“ (ind. 926)

(pensininkams, neįgaliesiems,
moksleiviams, studentams,
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. - 15,33 Lt
12 mėn - 30,67 Lt
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Spaudos konferencija

Lentvario kronika

Tiltas, kur susiduria
skirtingos nuomonės

Savo ginklo jaunystę prisimena Trakų
Lietuvos partizanas Stanislovas Baltrūnas

Lapkričio 28 dieną Lentvario
seniūnijoje vyko tremtinių visuotinis atviras susirinkimas, kuriame
dalyvavo ir Trakų rajono bei Lentvario TS–LKD keletas aktyvo narių, taip pat pora kairiosios minties
atstovų. Kadangi buvo svarstomas
svarbus ateities politinės dvipartystės klausimas, o jį tyrėme senoviškais jausmais, tad tai kol kas
tebus diplomatinė, pailiustruota
keturiomis nuotraukomis, „Klevų
alėjos“ dokumentais ir nedideliais
tyrais gabalėliais nefalsifikuotos
istorijos.
Trakų rajoną valdo įdomi koalicija, kurioje sėkmingai darbuojasi ir
socdemai, ir tėvyniečiai, todėl apie
minėtą susitikimą rinkėjai apskritai turėjo pilietinę teisę šnekėti ir
platesne prasme. Antai šio susitikimo išvakarėse netolimų mūsų
kaimynų vokiečių išrinkti valdžios
atstovai vėl pakartojo didžiąją
koaliciją – krikščionių demokratų
ir socialdemokratų – savo nacionalinės valstybės klestėjimo vardan.
Beje, mūsiškė koalicija pradėjo
renovuoti Lentvarį, ko nepadarė
per 20 metų jį valdę LiCS (liberalcentristai). Todėl jie ir nepateko (du
pateko į teismų akiratį) į Seimą, o
ir jų mūsiškėje koalicijoje taip pat,
ačiū Viešpačiui, jų nėra.
Tą šiandien beveik slaptą dvipartystės temą Lentvario tremtiniai
„Klevų alėjoje“ paviešino pareiškimu š. m. kovo 8 d., o gegužės 24
d. straipsnyje „Sekminių dienos
nerimas“, pateikė XX LPKTS suvažiavimo ataskaitą balandžio 19
d. ir pakomentavo prof. Vytauto
Landsbergio dokumentą dėl rinkimų į TS-LKD pirmininkus – spalio
4 d., kur profesorius aiškiai pasakė,
jog partijos stuburas – rotacija
(vadovų kaita), o nacionali „L.
K.“ čia skausmingai pridurs – ir

Tik pirmyn!

Čia buvusi kvaišalų platinimo
vieta, kaip ir ten, kur šiandien
vaikų lopšlelis-darželis, pradinės
mokyklos pastato, kurio kieme
naktimis viešpatavo „rūkaliai ir
pasibadytojai“, bazėje. Tobulėjame
ir kratomės blogio. Praktiškai. Mylėdami savo miestą ir jo bėdas.

Svetlana
Sreda

Lapkričio 15 dieną Trakų pilies menėje paminėjome „Galvės“ 70-metį. Svetlana – buvusi
„Spartuolio,“ „Galvės“ pirmeivio,
redaktoriaus Vytauto Paškausko
pavaduotoja. Už šios įdomios asmenybės – gili praeitis, o nuotraukoje... Trakų didinga pilis.

Apie miesto perspektyvą informuoja
seniūnas Vytas Rukšėnas

Kalba Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Nijolė Romaškienė

Tarp kitų žurnalistų dalyvavo (iš kairės
į dešinę) Viktoras Kieras ir vyriausiasis
„Trakų žemės“, „Vorutos“ ir „Klevų alėjos“ redaktorius Juozas Vercinkevičius

Iš kairės: Trakų rajono savivaldybės
direktorė Asta Kandratavičienė, meras
Vytautas Zalieckas, vicemeras Voitechas Vinskevičius ir paslaptinga Ugnė
Mateikaitė, kol kas nežinome, kas ji

Lapkričio 29 dieną Trakų meras
Vytautas Zalieckas nuoširdžiai vėl
pasikvietė žurnalistus į dalykišką pokalbį dėl regiono problemų. O jų yra
ir bus, nes tai gyvenimas ir žmonės,
kuriems būtina valgyti, gerti, kvėpuoti (kol kas nemokamai), rengtis ir
virš karštos galvos turėti būstą, šiandien visų vadinamą daugiabučiais,
žiemą šildomais nepigių katilinių.
Todėl ir nugriaudėjo totalinis klausimas gerbiamam merui dėl šilumos
kainos. Vadovas atsakė: šiluma pigs.
Gerai. Tikime. O ar teisėtas gyvatuko
ir dujų abonentinis mokestis, gerbiamas mere? Vadovas išsiaiškins.
Trakų turgus tarnaus žmonėmspirkėjams ir prekeiviams. Lentvaryje
tvarkomos Bažnyčios ir Geležinkelio

gatvės. Valomas Bevardis ežeras,
nors tai yra pelkė. Brangus darbas.
Konferencijoje susirūpinta ir Nijolės
Lisevičienės likimu. Lentvariečiai
mano, jog ji buvo geriausia Motiejaus Šimelionio vidurinės mokyklos
direktorė, aišku... po Petro Karlono.
Lentvariečiai nesyk esą suabejoję minėtos miesto nacionalinės mokymo
įstaigos vadu. Tesprendžia Visagalis
jo didenybė laikas. Buvęs Seimo
narys Jonas Liesys yra bedarbis.
Taip pat klausimas: kaip gyvena
Trakų rajono šunys? Ar jų šeimininkai laikosi jų laikymo taisyklių?
Ne visi. Ir nemažai kitų problemų.
Tegyvuoja kita Trakų mero spaudos
konferencija ir jos „L. K.“ netradicinė
ataskaita!

„Pagarbaus amžiaus jaunimas“

Susimąstę Lentvario tremtiniai

eiliniai nariai šiandien visose vadinamosiose partijose atitinkamai
nušalinti nuo mąstymo ir veiklos,
o ataskaitiniuose susirinkimuose
dalyvaujantys tik brežneviniais
plojimais „bendru sutarimu.“
Lyg, atsiprašant, treniruotos beždžionės.
Diskusijos ėjo viena koja, bet
apskritai po susirinkimo galvoti
jų dalyviai buvo patenkinti ten
sakoma tiesa, kuri šiandien brangesnė už duoną. Kad sutvirtintume dešiniųjų ir kairiųjų politinių
veiklų būsimą vaivorykštinę drąsą,
ypač po Seimo „saviveiklininkės
šou Kijeve“, prisiminkime bent
1918–1919–1920 metelių lietuvių
tautos istoriją, visų skaitytojų paklausę, o kas per nepilnus dvejus
metelius jaunutei, jau liuosai Lietuvos Respublikai sutvėrė reguliarią
kariuomenę ir valstybės saugumą,
kad jau prie Giedraičių lenkams
įkrėtėme į okupantiškus skudurus?

Ir nueitume į Lenkijos gilumą, kad
pareikalautume amžinos ramybės
Vilniui, bet sulaikė tarptautinės
jėgos. Tai kas parodė tąjį valstybinį
stebuklą? O gi „ochrankos“ (slapta
caro tarnyba) lietuvaičiai-karininkai ir tuometinės caro armijos
profai, kaip antai broliai Povilas ir
Aleksandras Plechavičiai, Kazys
Ladyga, Jonas Petruitis ir kiti.
Ir jų šiandien niekas nekala prie
kryžiaus, priešingai jie – tautos milžinai. Dar stipriau – iki 1940 metų
jie tapo marginalais (be tarnybos,
už tėvynės borto), nes kiekviena
revoliucija suėda savo vaikus.
Prisiminkime giljotiną saviems po
prancūzų 1789 metų revoliucijos,
kurią vykdė darbininkai, naktimis
ant kai kurių durų juoda smala
rašę „aux morts voleurs“. Bet
dabar XXI amžius, todėl raganų
medžioklės yra juokingos. Ir kas
taip elgiasi, yra vaikai, „kurie nežino istorijos“.

2013 11 22 švenčiant Trakų kultūros rūmų folklorinio ansamblio
„Radasta“ 25 metų jubiliejų, fiestos
pabaigoje „L. K.“ išgirdo šiuos sparnuotus žodžius, patriotine ugnele
ištartus Trakų kultūros rūmų direktoriaus Dariaus Nedveckio, todėl
šio punkto pavadinimas „Pasipriešinimas“ pakeistas. Renginį turavojo
nacionalinės televizijos „Gero ūpo“
laidos vedėjas Stanislovas Kavaliauskas, kurį regite nuotraukoje. Po to
(iš kairės į dešinę) „Radasta“, o šalia

jos mažoji lietuvaitė Liepa Zakaraitė,
„Radastos“ vadovės Rasos Zakarės
dukra, Kauno etnografinis kolektyvas „Kupolė“, Elektrėnų – „Runga“,
Utenos lietuvaičių – „Sietynas“. Ir
žiūrovų, sakykime, nacionalinio
džiaugsmo salė. Ji veikė sykiu su
drūtų saviveiklininkų prabočių šokių
ir dainų profesionaliu vykdymu Vytauto Didžiojo tėvonijos scenoje tarsi
lietuvybės nykstamuno labai taikus
ir įspūdingas pasipriešinimas. Ir galop – „Radastos“ skaisti ateitis!

„L. K.“ fotoavangardizmas

Tai Lentvario bedarbio, pensininko ir emigranto portretas!

Kronikos desertas:

„(...) ačiū Viešpačiui už širdį tą,
kuri teisybę girdi, nes galvos –
baimės akys – Lietuvos tikros
nesako (...)“

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius
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Projekto „Ugdymas karjerai“ darbo grupė – Vokietijoje
tokia praktika galėtų pasinaudoti ir
mūsų šalies savivaldybės kartu su
paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
Detaliau susipažinę su Vokietijos socialinio darbo sistema galime
teikti, kad LVF projektas „Ugdymas
karjerai“ yra savalaikis ir sprendžia

itin svarbias ne tik moksleiviams,
bet ir visiems piliečiams svarbias
problemas.
Nijolė Lisevičienė,
VšĮ Trakų švietimo
centro direktorė

Trakietės N. Zubrickienė (pirma iš kairės), N. Lisevičienė (antra iš dešinės)

„Ugdymas karjerai“ – tai projektas, kurį įgyvendina Lietuvos vaikų
fondas, kurio partneriais esame jį įgyvendinant. Projekto tikslas – suteikti
globos namų auklėtiniams, socialinės rizikos grupei priklausantiems
moksleiviams trūkstamų socialinių
žinių ir darbinių įgūdžių, gebėjimų tinkamai pasirengti profesinei
karjerai, mokėti „sugyventi“, dirbti
kolektyve. Mūsuose nėra stiprių ryšių ir bendradarbiavimo tarp globos
įstaigų, vietos bendruomenių bei
verslo įstaigų, todėl pirmieji darbiniai
žingsniai tokiems asmenims būna
sunkūs ir nesėkmingi.
Grupė projekte dirbančių ir
savanoriaujančių asmenų lapkričio
3–8 dienomis lankėsi Vokietijos Erfurto miesto socialinėse įstaigose ir
domėjosi taikomomis praktikomis ir
sukaupta gerąja patirtimi parengiant
šios tikslinės grupės narius darbui ir
profesinei karjerai.
Dalykinėje komandiruotėje mūsų
rajoną atstovavome net trise: Aukštadvario žemės ūkio mokyklos socialinė pedagogė, profesijos mokytoja
Nijolė Zubrickienė, Lentvario vaikų
globos namų darbuotoja Vaida Juškauskaitė ir aš, VšĮ Trakų švietimo
centro direktorė Nijolė Lisevičienė.
Aplankėme nemažai įstaigų, bet
didžiausią įspūdį paliko darbas su
moksleiviais, atsidūrusiais ties iškritimo iš mokyklos riba ir ikiprofesinis
mokymas.

Dalykinės komandiruotės narės (iš dešinės į kairę): LEU soc. mokslų daktarė
A. Kaušylienė, trakietės N. Zubrickienė, N. Lisevičienė, V. Juškauskaitė,
Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų direktorė E. Lotc bei
Vilniaus Minties vaikų socialinės globos direktorės pavaduotoja D. Misevičienė

Ne paslaptis, kad yra mokinių,
kurie dėl problemų šeimoje, dėl
tarpusavio santykių, galiausiai dėl
nenoro ką nors veikti praleidžia vis
daugiau pamokų. Tokie mokiniai iš
visų mokyklų nukreipiami į specialų
centrą, kuriame su jais dirba tam
parengti socialiniai darbuotojai, o
darbas vyksta ir individualiai, ir
nedidelėse grupelėse. Šiuo metu
centrą lanko 15 jaunesnių ir 8 vyresni moksleiviai, o su jais dirba 9
etatiniai darbuotojai. Mokiniai turi
15 savaitinių pamokų ir mokosi tam
tikrų dalykų, bet daugiau laiko skiriama praktinei veiklai, bendravimui,
mokomi naudotis tam tikra dienos
maitinimui skirta pinigų suma, nusipirkti produktų, parengti pusryčius,
pietus. Ugdoma atsakomybė, savarankiškumas. Taip sprendžiamos
socialinės rizikos grupės moksleivių,
klasės, kurioje dėl jo kyla problemų,
jų tėvų, mokyklos, o kartu ir bendruomenės problemos. Juk nuo to,
ar jie mokysis ar atsidurs gatvėje,
priklausys visos šalies saugumas,
ateitis. Centrą finansuoja Jaunimo ir
Švietimo tarnybos.
Antras įdomus dalykas – tai ikiprofesinis mokymas, (kitaip – profesinio pasirengimo mokykla) vykstantis panašioje į profesines mokyklas

Užs. Nr. 298

bazėje, kur nemotyvuotiems, nežinantiems kokią specialybę rinktis ir
nenorintiems mokytis moksleiviams
sudaromos sąlygos per metus laiko
save išbandyti dviejose, trijose specialybėse, pasirenkant iš siūlomų
30-ties, susipažįstant su to darbo
praktine puse. Yra glaudūs ryšiai su
didelėmis įmonėmis, kuriose atlieka
praktiką. Dirbti šioje mokykloje
gali tik įgiję profesinės reabilitacijos
kvalifikaciją.
Įdomu buvo susitikti su socialiniais pedagogais, dirbančiais su gatvės
vaikais, išgirst jų potyrius, nuomonę,
apsilankyti Carito dienos centre, vaikų
globos namuose, kurių dauguma – nedideli, besirūpinantys 20–25 asmenimis. Iš mieste esančių 6 vaikų globos
namų, tik vieni – valstybiniai.
Ypatingai didelį įspūdį paliko
savivaldybės bei įmonių, kurios
gyventojams teikia šilumą, elektrą,
vandenį bei kitas paslaugas bendras
siekis, kad gyventojai neįklimptų
į dideles skolas, neprarastų butų,
būtų mokūs. Yra įsteigti ir išlaikomi
socialinių darbuotojų etatai, kurie
prižiūri, kontroliuoja, kaip tokios šeimos naudoja gautas lėšas, padeda jas
racionaliai paskirstyti, o esant reikalui, laiku kreipiasi į socialines įstaigas
dėl papildomų išmokų. Manau, kad

Tarptautinis tinklinio turnyras „Auksinis ruduo“
dovanojo ir bendravimo džiaugsmą

Atkelta iš 1 p.

aistrų ir pergyvenimo tinklinio
sirgaliams, kurių šiame turnyre
tikrai buvo daug.
Lentvario ir Kijevo komandų
susitikimas prasidėjo įtemptai.
Lentvarietės pirmą setą vijosi
kijevietes ir jo pabaigoje išsiveržė į priekį. Antrajame sete abi
komandos tarsi niekaip nenorėjo
atiduoti viena kitai pirmenybės,
bet geresnis žaidimas parodė, kad
Lentvario komandos tinklininkės šį
kartą buvo stipresnės. Graži kova
vyko ir tarp Elektrėnų ir Trakų
komandų, kurios varžėsi dėl ketvirtosios vietos.
Po rungtynių džiaugėsi elektrėnietės – jos buvo pajėgesnės.
Baigiamosiose turnyro varžybose
susitiko Vilniaus G7 ir Kijevo komandų tinklininkės, kurios turėjo
išsiaiškinti antros vietos nugalėtoją.
Vilnietės kovėsi įnirtingai, gražus
žaidimas džiugino sirgalius, tačiau

iki pergalės pritrūko keleto stiprių
ir tikslių smūgių. Kijevo komandos
žaidėjos nuoširdžiai džiaugėsi savo
pergale, o graži sportinė kova vainikavo visą turnyrą.
Galutinė turnyro lentelė:
I vieta – Lentvaris, II vieta – Kijevo Raiffeisen Bank Aval, III vieta –
Vilniaus G7, IV vieta – Elektrėnai,
V vieta – Trakai.
Apdovanojimai
Turnyrui pasibaigus, apibendrinamąjį žodį tarė R. Kviklienė.
Ji pasidžiaugė, kad nors turnyras
vadinasi „Auksinis ruduo“, tačiau gyvenimas nelaukia ir bėga
į priekį, pažerdamas snaigių, o ne
auksaspalvių lapų. Tai ženklas,
kad nereikia sustoti, reikia judėti
pirmyn, džiaugtis gyvenimu, rasti
minutėlę laiko pasportuoti, gerinti
sveikatą, susitikti ir pabendrauti
su draugais. Padėkojo sirgaliams
už aistringą visų komandų palai-

Nuotrauka prisiminimui

Atkelta iš 1 p.

buvo sovietų armijos karininkas,
atsargos majoras, dirbęs kažkur
Altajaus krašte, ties Baikalu, buvo
kalinių prižiūrėtojas, kaip kariškis
mėgo pasigirti, kaip jie elgdavosi
su kaliniais, o gal ir su tremtiniais
lietuviais, kas žino...

Jis buvo gan griežto būdo.
Prieš jį taip pat „šoko“ ir tuometinė
TNSMGS valdžia, ypač už mažiausias prastovas.
Tik po daugelio metų iš Jūsų
„Klevų alėjos“ sužinojau, jog
Jonas Čiras su šeima buvo „išvež-

kymą, mokyklos šeimininkams už
nuoširdų priėmimą ir teisėjams už
sunkų darbą.
Visos tinklininkės pasidabino
medaliais. Komandos – specialiais
prizais.
Po turnyro moterys susirinko
puodelio kavos ir arbatos. Kavinės „Karčiama“ ir „Markizas“
pavaišino visus dalyvius gardžiais
patiekalais. Žaidėjos dalinosi įspūdžiais ir pasidžiaugė, kad tokioje
greitoje gyvenimo tėkmėje vis dar
randa laiko savo maloniam užsiėmimui – tinkliniui.
Visiems padėjusiems ir prisidėjusiems prie turnyro organizavimo
žmonėms, komandų žaidėjos taria
nuoširdų ačiū.
Ramutė Kontorovičienė,
Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos kūno kultūros
vyr. mokytoja
tas“. Taigi man dabar susidaro
įspūdis, kaip tuomet sovietmečiu
vagone gyrėsi kalinių viršininkas-kariškis-prižiūrėtojas ir kaip
jautėsi buvęs tremtinys J. Čiras.
Dvi priešingos asmenybės, kaip
fizikoje – „+“ ir „-“.
Šią nuotrauką per „K. A.“ siunčiu prisiminimui gerbiamiems lentvariečiams J. Čirui, Jan Tomaševič
ir kitiems vairuotojams lentvarie-

Užs. Nr. 294

čiams. Kokia galinga technika jie
tuomet dirbo Senuosiuose Trakuose. Sovietmečiu čia lentvariečių dirbo daug. Į pamainas buvo
vežiojami net šios gamyklos autobusu, vėliau vykdavo traukiniais...
To ekskavatoriaus, sveriančio 140
tonų, o kaušas 4,6 m³ talpos, taip
pat nebėra. Anapilin išėjo ir keli juo
dirbę mašinistai. Taip pat Amžinybė priglaudė ir kelis tuometinius

TNSMGS vadovus. Gamykla seniai
pertvarkyta, čia įsikūrė kelios bendrovės, o kai kurie buvę gamybiniai
pastatai merdėja, keli išlikę galingi
27 t. keliamosios galios „Belazai“
dar yra UAB „Žvyro karjerai“
nuosavybė ir kaip baltarusiška
sovietmečio laikų relikvija.
Vytautas Žemaitis
Autoriaus nuotr.
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Policijos savaitė
2013 m. lapkričio 27 – gruodžio 3 d.
• 2013-11-28 Lentvaryje gyvenanti
moteris pranešė, kad jai priklausančioje žemėje, esančioje Lentvario
sen., Rubežiaus k., yra nukirsta apie
500 eglaičių. Padaryta apie 5000 litų
turtinė žala.
• 2013-11-30 Lentvaryje gyvenanti
moteris pranešė, kad iš namo pavogti
sidabriniai ir auksiniai dirbiniai. Padaryta žala tikslinama.
• 2013-12-02 gautas pranešimas, kad
2013-11-22 UAB „Norfos mažmena“
parduotuvėje, esančioje Lentvaryje,

vyriškis pavogė 4 butelius alkoholinio gėrimo TORRES. Nuostolis
131, 96 Lt.
• 2013-12-02 gautas Lentvario 1-osios
vidurinės mokyklos direktoriaus pareiškimas, kad 2013-11-18 išdaužtas
vienas mokyklos lango stiklas bei sulankstyti du lietvamzdžiai. Padaryta
336.7 Lt žala.
• 2013-12-03 gautas pranešimas, kad
iš AB Lietuvos geležinkeliai Vilniaus
geležinkelių infrastruktūra priklausančios transformatorinės, esančios
Lentvario sen., Matiškės k. pavogta
apie 200 l aušinimo alyvos. Žala
tikslinama.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

JUOZO PIPIRO STATYBŲ FIRMA:
OPTIMALUS KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS
- BENDRIEJI STATYBOS IR REMONTO DARBAI
- FASADŲ RENOVACIJA
- ŽEMĖS DARBAI (tvenkinių kasimas, kelių įrengimas ir kt.)
- APLINKOS TVARKYMO DARBAI (lieptai, tvoros, akmens ir kalviški darbai)
- VIDAUS IR IŠORĖS VANDENTIEKIO BEI NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ
ĮRENGIMAS,SANTECHNIKOS DARBAI
- TRANSPORTO NUOMA
- INERTINIŲ MEDŽIAGŲ PARDAVIMAS
- STALIŲ GAMINIAI (nestandartinių gaminių gamyba)
- KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI

Parduodamas 10 arų sklypas
Vievyje su statybos leidimu.
Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 226

Žemės ūkio bendrovė brangiai superka žemės ūkio paskirties žemę.
Žemė gali būti apleista.
Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 223

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio
paskirties žemės sklypą (sklypus) nuo
2 ha Trakų rajone. Tel. 8 614 93 416
Užs. Nr. 275

Konsultuoju teisiniais klausimais, padedu surašyti ieškinius.
Tel. 8-685 0 7.

Užs. Nr. 282

Trakų neįgaliųjų
užimtumo centras
parduoda išskirtinės kokybės grikių
bei miško medų.
Kaina – 20 Lt/kg.

El. p. firmajpsf@gmail.com

www.jpsf.lt Žaizdrių kaimas, Trakų r.

Užs. Nr. 255

Užs. Nr. 17

Bendrovė brangiai perka miško
paskirties žemę. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 295

Jums reikia apsaugos namuose ar
darbovietėje? Vaizdo stebėjimo įrangos įrengimas. Apsaugos sistemų
įrangos įrengimas. Vaizdo bei garso
telefonspynių įrangos įrengimas.
Praėjimo kontrolės įrangos įrengimas. Konsultacijos, nestandartiniai
sprendimai. Atsakingas darbas už
prieinamą kainą! Tel. 8 600 42 793

Užs. Nr. 293
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Parduodamas komercinis pastatas
Lentvaryje (90 kv. m., 8.7 a., mūrinis
pastatas, prie pat geležinkelio
bėgių, yra rampa, komunikacijos
vietoje). „Exclusivus nekilnojamas
turtas“, mob. 8 650 69 007

Galime išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Superka išvadas – žemės ir miško
grąžinimo dokumentus.
Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 173

Užs. Nr. 225

Brangiai perkame
arklius, taip pat
traumuotas karves,
telyčias, bulius. Atsiskaitome iš karto.
Teikiame gyvulių pervežimo paslaugas. Tel. 8 621 34 123
Užs. Nr. 215

Užs. Nr. 7

Parduodami 2 nauji alyviniai su
termostatais „Riwa“ elektriniai
radiatoriai. Kiekvienas 1,500 w galingumo. Kaina vieno radiatoriaus
100 Lt. Tel. 8 673 45 663

Parduodu skaldytas malkas, kalades, rąstukus, atraižas, tvarkingai
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 252

Užs. Nr. 234

Užs. Nr. 288

Užs. Nr. 201

Įmonė ieško miško darbininkų:
pjūklininkų ir pagalbinių darbininkų be žalingų įpročių.
Tel. 8 614-97-744
Užs. Nr. 284

Parduodu Kalėdines eglutes paprastas, suformuotas 1-5 m aukščio, netoli Trakų. Kaina sutartinė.
Tel. 8 611 64 170

Užs. Nr. 286

Superkame senus automobilius
(gali buti daužti, po avarijos,
surūdiję ar nevažiuojantys),
padedame sutvarkyti dokumentus, atsiskaitome iš karto,
pasiimame patys. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 607 97663
Užs.Nr. 244

Parduodu vienuolikos metų karvę.
Tel. 8 650 13 862
Užs. Nr. 237

Padėk gamtai atskleisti savo grožį,
sužavėk visus kerinčiu žvilgsniu.
Profesionalus blakstienų priauginimas, kokybiškos priemonės, maloni
aplinka ir visa
tai tik už 60lt.
Taip pat jūsų
dėmesiui siūlau antakių korekciją,
depiliaciją, makiažą, veido priežiūros procedūrą. Yra dovanų kuponai,
tai puiki dovana Kalėdoms! Dirbu
I-VI nuo 8 iki 20-21val. Kęstučio g. 1,
Lentvaris. Būtina iš anksto užsirašyti.
Tel. 8 672 57 983, 8 606 51 130
Leidžiamas nuo 2012 m. rugsėjo 7 d. Apimtis 1 sp. l. Laikraštis išeina penktadieniais.
Rengėjas (leidėjas) – UAB „Trakų žemė“. Įm. kodas 300883763. PVM mok. kodas LT100003523313
Direktorius ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius.
Adresas: Naujoji g. 16, Trakai LT-21111 Tel. faks.: (8 528) 55 331. El. p. klevualeja@klevualeja.lt

Užs. Nr. 214

Perku mišką (jauną, seną, raistą,
žemės ūkio paskirties žemę apaugusią mišku; gali būti neatidalinta
iš bendraturčių; tinka įvairūs plotai). Sutvarkau dokumentus. Moku
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355
Užs. Nr. 241

G. Pažereckienės svečių namai
Svečių namai Trakuose: nakvynė,
apgyvendinimas, kambarių nuoma. S. Mikulionio g. 7-1, 21118
Trakai. Tel. (8 528) 52 644
Užs. Nr. 254

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio
paskirties žemės sklypą (sklypus)
nuo 2 ha ir daugiau Rūdiškių seniūnijoje. Tel. 8 641 04 962
Užs. Nr. 268

Užs. Nr. 297

Užs. Nr. 292

Užs. Nr. 134

Parduodamas 3-jų kambarių butas
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų,
atskiras kiemas, garažas. Domina
keitimas į 3-4 kambarių butą Trakuose. Tel.: 8 637 46 115,
8 650 69 732.

„Autodina“ – OPEL atstovas – ieško
autošaltkalvio-kėbulininko. Darbo
užmokesčiui skiriama iki 56%
pajamų. Darbas viena pamaina
be šeštadienių. Visos socialinės
garantijos. Teirautis tel. 8 687
43 081, cv@autodina.lt Adresas:
Fabriko g. 12, Lentvaris.

Restoranui „Akmeninė Rezidencija“ reikalingi barmenai-padavėjai
bei kambarinė... Savo CV siųskite
info@akmeninerezidencija.lt arba
paskambinkite 8 698 30 544.

Spausdino Media Regionalne Sp. z.o.o. (RAB) (Lenkija). Tiražas 1000 egz.

Užs. Nr. 794

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.

Parduodu 2 naujus „Cross“ dviračius. Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 251

Gruodžio 12 dieną, 15 valandą
Trakų viešojoje bibliotekoje vyks
Austros Zapolskienės knygos
„Pasaulis dar margesnis“ pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

Užs. Nr. 146

Nemokamai sutvarkome apleistą
žemę. Iškertame krūmus ir išvežame. Turime galimybę kelmus susmulkinti specialia freza. Tel. 8 617
21 600, www.miskoprojektai.lt

Užs. Nr. 185

Visi apdailos darbai, laminuotos
grindys, elektra, santechnika, plastikinių langų ir durų gamyba, montavimas, pečių ir krosnių statymas.
Dirba savo ir užsakovo medžiagomis. Tel. 8 607 98 564
Užs. Nr. 289

Skaitytojų dėmesiui!

Parduodama dvivietė mažai naudota baidarė. Kaina 900 Lt.
Tel. 8 673 45 663

Parduodu 4 metų darbinę kumelę.
Tel 8 605 42 349.

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąsteliais
• kėbule tvarkingai sukrautos
• gaminame nurodytais išmatavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860484848
Dėmesio!!! Dėvėtų drabužių parduotuvė „Mados
kampas“ Bažnyčios g. 5, Lentvaris. Nuo šeštadienio, gruodžio
7 d. iki gruodžio 14 d. visos
prekes iki  Lt. O geresnės kokybės drabužiams, batams ir
daiktams taikysime 0% nuolaidas. Užsukite!

Parduodamas 10 a namų valdos
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribojasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt.
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770

Užs. Nr. 102

Perkame, išpjauname ir išvežame
senas obelis, vyšnias, slyvas.
Tel. 8 699 74 608
Užs. Nr. 507

Užs. Nr. 300

Brangiai perkame įvairų
mišką su žeme arba iškirsti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 614 97 744

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 224
Užs. Nr. 398

Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Gera kokybė,
patraukli kaina.
Tel. 8 65 5 14

Tel. 8 66 56 051

Bendrovė atestuota LR aplinkos ministerijos atestatu Nr.4206 (suteikta teisė atlikti
statinio statybos darbus ,vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą; fasadų renovacijos darbus); įdiegta kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2008; LST EN ISO
14001:2005; LST 1977:2008 BS-OHSAS 1801;2207

Kontaktai: Tel.: 8 58 51 9; 8 65 99 455; 8 670 99 761

Skelbimai, reklama

Užs. Nr. 285

Atliekame santechnikos darbus:
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, kieto kuro katilų montavimas,
viriname kieto kuro pečius (dujų
degeneracinius). Tel. 8 602 94 579
Užs. Nr. 287

Parduodamas 94 kv. pasyvus namas netoli Trakų. Kaina 255 000 Lt.
Tel. 8 600 87 513
www.trakustatyba.lt
Užs. Nr. 262

Parduodama kumelė su kumeliuku.
Tel. 8 675 31 377
Užs.Nr.290

SKELBIMAI IR REKLAMA Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt

Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako
Redakcija: Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius (tel. 8 605 11 117), Simona Gudabskaitė (redaktorė, 8 670 08 901, el. p. klevualeja@klevualeja.lt), Irma Stadalnykaitė (kultūra, tel. 8 603 11 117),
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Užs. Nr. 291

