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Konkursas „Mes policijos bičiuliai“
Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Trakų rajono
policijos komisariatas 2013-12-05 Trakų
kultūros rūmuose organizavo bendrojo
lavinimo mokyklų 1-4 klasių mokinių
konkursą „Mes policijos bičiuliai“.
Konkurse dalyvavo 5 komandos: Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinės
mokyklos komanda (vadovės Kristina
Trojko ir socialinė pedagogė Danuta
Nausutienė); Lentvario pradinės mokyklos komanda „Patruliai“ (vadovė
Jolanta Sadochienė); Trakų vidurinės
mokyklos komanda (vadovė socialinė
pedagogė Ilona Balkuvienė); Trakų
pradinės mokyklos komanda (vadovas
Girėnas Širbinskas); Aukštadvario mokyklos darželio „Gandriukas“ komanda
„Draugiškieji gandriukai“ (vadovė
Akvilija Gudonytė-Špiliauskienė).
Renginio pradžioje konkurso
dalyvius pasveikino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Trakų rajono policijos komisariato
Viešosios policijos skyriaus viršininkas Juozas Steckis.
Komandos dalyvės turėjo atlikti
tris užduotis. Pirmoji – komandos
pristatymas: komandos pavadinimas,
emblema, dainelė ar šokis. Antroji ir
sunkiausia užduotis buvo namų darbas – meninio darbelio ruošimas tema
„Padėk sau ir draugui. Nesmurtauju
aš, nesmurtauk ir tu“. Konkurso metu
darbelis pristatomas ir komentuojamas.
Paskutinioji užduotis – mini vaidinimas
tema „Noriu būti saugus namuose,

Konkurso dalyviai ir nugalėtojai. V. Jurčenko nuotr.

mokykloje ir gatvėje – ką galiu pasiekti
pats, kuo galiu padėti kitiems“. Mokiniai išmaniai suvaidino savo aktualijas,
išreiškė problemas bei ieškojo jų sprendimo būdų.
Kompetentinga komisija, kurią sudarė Trakų rajono policijos komisariato
Viešosios policijos skyriaus Prevencijos
poskyrio vyr. tyrėjas J. Banuškevičius,
Trakų švietimo skyriaus specialistė Alina Jakonis, Trakų rajono savivaldybės

administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriaus vedėja Alina Kuleš, Trakų
savivaldybės gydytoja Violeta Butkienė
ir Trakų rajono policijos komisariato
Viešosios policijos skyriaus Prevencijos
poskyrio vyr. specialistė Vlada Černienė
(komisijos pirmininkė) renginio pabaigoje paskelbė konkurso „Mes policijos
bičiuliai“ nugalėtoją. Tai Lentvario
pradinės mokyklos komanda. Komanda nugalėtoja apdovanota pereinamąją

taure ir „Amsiaus“ medaliais bei dovanomis. Komandos dalyvės apdovanotos
padėkos raštais ir dovanomis.
Konkurso dalyvius linksmino
Trakų vaikų lopšelio darželio „Ežerėlis“ mažieji dainorėliai (vadovė
Ana Gurska).
Vlada Černienė,
Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK VPS
PP vyresnioji specialistė

Kai nusileidžia angelai...

Tos gležnos sniego pilys, fantazijų kalnai,
tos gražios eglės, kalėdiniai žaislai, tos mielos mintys, linkėjimai karšti, lai jos aplanko
Jūsų širdį. Gražių
šv. Kalėdų ir gerų
Naujųjų metų!
Klevų alėjos
redakcija

Šv. Kalėdos – senas šaknis turinti
žiemos saulėgrįžos šventė. Tai tamsusis
metų laikas, kurio metu buvo žaidžiami
žaidimai, dainuojamos dainos, pranašaujami orai, buriama, kokia sėkmė laukia
kitais metais. Į Lietuvą atėjus krikščionybei
saulėgrįžos šventė sutapatinta su Jėzaus
Kristaus gimimu.
Vienas šių švenčių simbolių yra Angelas. Angelai pranešė apie Viešpaties Jėzaus
gimimą. Nuo pat sielos užgimimo mamos
įsčiose, žmogų šiame pasaulyje visur lydi
angelas. Angelas, išvertus iš graikų kalbos,
reiškia pasiuntinys. Daugelyje kalėdinių
legendų ir istorijų yra minimi ir angelai.
Visur jie vaizduojami, kaip labai mielos
žmogiškos būtybės, dažniausiai vaikų pavidalo, tik apdovanotos sparnais. Šiandien
angelas – neatsiejamas adventinio laikotarpio ir Šv. Kalėdų simbolis, reiškiantis
nemirtingumą, dorybę, nekaltybę, meilę,
gerumą ir dangišką prigimtį. Tikėdami,
kad esame saugomi ir globojami angelo
sargo, jaučiamės drąsiau, saugiau ir įgyjam
papildomo pasitikėjimo ir vidinės ramybės.
Šv. Kalėdų laukimo laikotarpiu žmonės
tarsi susivienija su angelais, siekdami pradžiuginti kitų širdis. Angelų figūrėlės dažnai naudojamos puošiant Kalėdų eglutę,
kaip miela kalėdinė dovanėlė – suvenyras
skirtas artimam žmogui.
Vieną advento popietę Lentvario
biblioteka prisipildė vaikiško juoko ir suaugusiųjų šurmulio. Čia susirinko mažieji
skaitytojai su savo tėveliais ir seneliais į
kūrybines ,,Kalėdinių angeliukų dirbtuves“. Pamokėlę mums pravedė Lentvario
I-osios vidurinės mokyklos mokytoja
Lena Zeinalova. Visi smagiai pabendravo
ir pasitelkę išmonę ir kūrybiškumą savo
rankomis iš modelino nulipdė žaismingas
ir mielas angeliukų figūrėles. Jas vėliau

Iš modelino buvo lipdomos dovanėlės.
Viktorijos Muraško nuotr.
išdžiūvusias, jau kitą dieną nuspalvino ir
papuošė karoliukais, spalvotais kaspinais.
Gavosi gražios kūrybiškos savo rankomis
pagamintos kalėdinės dovanėlės. Kam
linksma figūrėlė, kam skambantis angeliukas-varpelis, kam eglutės žaisliukas. Taip ir
praėjo mielos, jaukios ir malonios advento
popietės su viena didele draugiška šeima.
Šv. Kalėdos – stebuklų, džiaugsmo
ir dovanų metas. Tai metas, kai artimiausiems ir brangiausiems žmonėms dovanojame savo dėmesį ir šypsenas. Kartais
pačių gražiausių ir geriausių dovanų reikia
ieškoti ne parduotuvių lentynose, bet savo
mintyse, idėjose ir širdyse. Tai – dovanos,
pagamintos mūsų pačių rankomis, pripildytos mūsų šilumos ir meilės.
Lentvario bibliotekos kolektyvas
linki visiems jaukių ir gražių Šv. Kalėdų
ir prasmingų Naujųjų 2014 metų! Svajokite, džiaukitės gyvenimu, šypsokitės
ir mylėkite!
Rūta Minkevičienė,
Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Lentvario filialo vyr. bibliotekininkė

Kaina 1 Lt
Tikrino, kaip gyvūnų
savininkai laikosi taisyklių
2013 m. gruodžio 11–13 dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Trakų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus
prevencijos poskyrio pareigūnai
kartu su Trakų rajono savivaldybės administracijos socialinės
paramos ir sveikatos apsaugos
skyriaus socialinių paslaugų ir
sveikatos poskyrio darbuotojais
organizavo bendrą policinę –
prevencinę priemonę, kurios
tikslas – patikrinti kaip Trakų
ir Lentvario miesto gyventojai
laikosi Trakų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu patvirtintų
gyvūnų laikymo taisyklių.
Bendros priemonės metu
buvo išaiškinti devyni asmenys,
pažeidę gyvūnų laikymo taisykles. Jie patraukti administracinėn atsakomybėn.
Policija informuoja, kad atsakomybė už gyvūnų laikymo
taisyklių pažeidimus numatyta
Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 110 straipsnyje (Gyvūnų
įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos
jais taisyklių bei atskirų rūšių
gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių ir Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo,
laikymo, registravimo, veisimo,
dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimas).
Gyvūnų įsigijimo, laikymo,
veisimo, dresavimo, gabenimo ir
prekybos jais taisyklių bei atskirų
rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių
pažeidimas užtraukia įspėjimą
arba baudą iki dviejų šimtų litų.
Vilniaus aps. VPK Trakų r.
PK informacija

Trakų rajono pašto
skyriuose priimama
laikraščio

Klevų alėja
PRENUMERATA 2014 M.

„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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Katalikiška fiesta pradinėje mokykloje

Tai buvęs įspūdingas renginys. Kartu ir giliai tautiškas, ir Advento
tradicijas puoselėjantis, ir patraukiantis labai jautriomis ir išradingomis,
sakytume, meninėmis vaizdo ir žodžio priemonėmis. Į akis krito trys
gerai apgalvoti siužetai: „Klevynės“ vadovės Kristinos Užumeckienės
pasakojimas apie Advento papročius, liaudies išmintį, mokyklos dramos
būrelio vadovės Angelės Šakalienės pasakojimas apie gimtąjį Vabalninko
miestelį, kuriame yra Paryžiaus gatvė, aukštaitiška tarme apdainuota
žemiečio poeto Jono Strielkūno, ir eglutė, savotiškai papuošta ant grindų,
tarsi atgarsis tos, kuri išdidžiai stovėjo scenoje ir šaukėsi Šventų Kalėdų,
kada prieš 2013 metų gimė Jėzus Kristus, atnešęs į žemę gerumo tiesą.

Dainuoja „Klevynė“
Prie eglutės (iš kairės į dešinę) 1949
03 25 tremtinė Bronė Egertienė ir
Ona Garčinskienė

Trys lietuvaitės (iš kairės į dešinę),
regis, beveik sūduvė Ona Siaurusevičienė, visiška sūduvė mokytoja Lionė
Stanišauskienė ir aukštaitė, panevėžietė Kristina Užumeckienė

„Klevynės“ aktyvas pasiruošęs giedoti

Kristina Užumeckienė, Trakų r. savivaldybės administracijos direktorė Asta
Kandratavičienė, Lentvario pradinės mokyklos vadovė Ona Ramanauskienė (iš
kairės į dešinę)

Tarp jaunųjų žiūrovų (iš kairės į dešinę) mokytojos Bronė Zagorskienė ir
Inga Silinienė

Bendras šokis. Gyvo žiedo viduryje – Lionė Stanišauskienė

Angelės Šakalienės aukštaitišku temperamentu avangardiškai papuošta
eglutė ant grindų

Pasakoja
Eglė Andriūnaitė-Jasiukevičienė

Į Kilimų fabriko Moterų pučiamųjų orkestrą patekau 1975 metais.
Gavau dūdininkės pasą. Orkestro vadovas tuo metu buvo Justinas Jonušas,
kuris vėliau gavo pulkininko laipsnį ir
vadovavo reprezentaciniam Vilniaus
kariniam orkestrui. Dabar dimisijoje,
taigi pensijoje. Mūsų orkestre grojo
11–15 moterų gerais instrumentais,
pirmieji balsai – kornetai, antrieji – altai, pritariamieji, kur grojau, baritonai,
bosai ir būgnas su lėkštėmis – ritmo
generolas. Vėliau atsirado trombonas. Dalyvavome įvairiose šventėse – jaunųjų specialistų krikštynose,
vakaronėse, aišku, grafo Vladislovo
Tiškevičiaus pokylių salėje. Grodavome apžiūrose, užimdavome prizines
vietas, varžydavomės su vyrais ir
jiems nenusileisdavome. Pabuvojome
tuometėje Čekoslovakijoje. Keitėsi
orkestro vadovai, keitėsi ir kolektyvas.
Šiuo metu yra išėjusių ir į Anapilį.
Nyko fabrikas, nebeliko ir mūsų orkestro, kuris buvo įamžintas 1980 metais
„Tarybinės moters“ žurnalo viršelyje.
Laikui bėgant netiesioginės kolektyvo
vadovės buvo Ona Staniulionienė ir
Marija Rukšėnaitė. Jos parinkdavo
moterų, turinčių klausą ir galinčių
groti, bei palaikydavo discipliną. Tai...
tų dienų malonų aidą pateikiu „Klevų
alėjai“, bet anas, deja, giliu liūdėsiu atsimuša į griūvančius Lentvario rūmus,
kuriuose vyko mūsų pasirodymai,
o tai buvusioms dūdininkėms labai
skaudina širdį.

Bendras šventės dalyvių vaizdas, atspindintis taiką, ramybę ir amžiną žinių,
dainos ir šokio troškulį!

Mūsų įmonės

Lentvaryje daug privačių lengvųjų automobilių. Jiems būtinas kuras,
kad ratai suktųsi į priekį, o jei reikia, truputį ir atgalios. Tad Lentvaris
turi nuosavą degalinę. Aišku, kad visi mūsų šaunaus ir didelio miesto
vairuotojai tai žino, o svečiai, įvažiuojantys miestą, ne. Mūsų degalinė
visai šalia bibliotekos ir buvusios „Kaitros“ gamyklos bei garsios Lentvario geležinkelio pervažos, kad ją kur nelabasis! Sodų gatvės pradžioje.
Ten prekiaujama dujomis, 95,98 benzinu ir dyzelinu, taipogi veikia ir
parduotuvė.

Senovės daina – tautos epas

Autorė, mūsų korespondentė, Eglė
Jasiukevičienė, šiandien jau močiutė

Eglės dūdininkės pasas, didi Lentvario istorijos relikvija

Mūsų pagarbūs
kaimynai, Trakų Vokės patriotai, visada
prisimins Lentvario bažnyčios kleb.,
teol. lic. Gintarą
Petronį, kuris svečiavosi minėtos gyvenvietės kultūros
namuose švenčiant
„Vacio armonikos“
10-mečio jubiliejų.
Dvasininkas savo
stipriu balsu priKleb., teol. lic. Gintaras Petronis prie gyvo mikrofono
minė visiems, jog
lietuvių liaudies daina – tai tautos epas bet kuria Tėvynės tema, todėl čia
pasikartojame šiek tiek tą idėją sustiprinę dėl jaunosios Lietuvos tikėjimo
į Dievą ir Tėvynę.

Kalėdinis kronikos desertas:

„(...) blogis
esąs turtingesnis už gėrį /Bet vis vien pabalnok bėrį /Ir išjok į Krašto
bėdą, /Jog nebūtų prieš Kristų gėda (...)“
Orkestras savo šlovės viršūnėje

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius
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Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

Lietuvą garsino kilimų raštais
Masinės gamybos
kilimų raštų kūrėjai
Lentvario kilimų fabrike, jo
klestėjimo metu, plušėjo talentingų dailininkų kolektyvas.
Nuo jų priklausė kilimų gamybos sėkmė, gamybos apimtys,
realizavimas. Savo kūrybingumo, išradingumo ir lakios
fantazijos dėka dailininkai padėjo kolektyvui šias užduotis
sėkmingai vykdyti. Lentvario
kilimų gamintojai buvo laikomi pavyzdžiu kitiems to meto
Sovietų Sąjungoje kilimu gamintojams.
Septintojo dešimtmečio pradžioje čia ypač produktyviai ir
naujoviškai darbavosi dailininkai Angėlė Bilevičienė, Stasė
Gedvilaitė, Liucija AniūnaitėKryževičienė, Stasė Černevičienė, Anicetas Jonutis, Zita
Alinskaitė-Mickonienė, Aušra
Sutkutė ir kiti. Jų sukurti kilimų
raštai liaudišku paprastumu,
spalvų gaivumu, žaismingumu
ryškiai išsiskyrė iš kitų masinės
gamybos kilimų. Vienas ryškiausių šio kolektyvo, kuriam
vadovavo vyriausioji dailininkė
A. Bilevičienė, buvo dailininkas
tekstilininkas A. Jonutis.
Kūrybinės veiklos
pradžia kilimų fabrike
Dailininkas A. Jonutis gimė
1935 m. Telšių apskrities, Varnių
valsčiaus, Kuršų kaime. Augo
gausioje šeimoje, o polinkį piešti
ir austi, matyt, paveldėjo iš motinos, darbščios audėjos.
Likimas jaunuolį atvedė į
Telšių dailiųjų amatų mokyklą,
kuri vėliau buvo reorganizuota
į Telšių taikomosios dailės vidurinę mokyklą. Šioje mokykloje
susipažinęs su menine tekstile,
mokslus pratęsė Vilniaus dailės
institute, prof. Juozo Balčikonio
vadovaujamoje Tekstilės katedroje. Šioje katedroje jaunuolį
iš Žemaitijos meninės tekstilės
paslapčių mokė prof. J. Balčikonis, dėstytojai Linas Leonas
Katinas, Leonas Žuklys. 1961
metais baigus studijas Vilniaus
dailės institute A. Jonučiui buvo
pasiūlyta dirbti Lentvario kilimų
fabrike. Šis jaukus, buvusio grafų
Tiškevičių dvaro sodybos kampelis meniškos sielos jaunajam
dailininkui labai patiko, juolab
dailininkų darbo kabinetas buvo
įsikūręs istoriniuose dvaro rūmuose, pro kurio langus matėsi ir
garsiojo prancūzų kraštovaizdžio
architekto François Edouarde
André įkurtas parkas. Sužavėtas
šio nuostabaus dvaro, A. Jonutis
čia įsidarbino.
Sukūrė pusantro šimto
kilimų piešinių
Lentvario kilimų fabrike A.
Jonutis kūrybingai darbavosi

net dvidešimt trejus metus. Per
šį laikotarpį sukūrė 155 pramoninių kilimų piešinius. A. Jonučio piešinius gerai įvertindavo
meno tarybos. Tuo metu kilimų
piešinių kūrėjų darbus vertindavo net trys meno tarybos
(Lentvario kilimų fabriko meno
taryba, Respublikinė ir Sąjunginė meno taryba Maskvoje). Kiekvienas naujas piešinys būdavo
pripažįstamas tinkamu masinei
gamybai, tik palankiai įvertinus
šioms meno taryboms.
A. Jonutis pradėjęs kurti kilimų raštus masiniam vartotojui,
ieškojo naujovių, siekė, kad kilimų raštai ir spalvos papuoštų
jų butus, suteiktų jaukumo, o
sukurti novatoriški kilimų piešiniai, nenutoltų nuo šimtamečių
kilimų audimo tradicijų. A. Jonučio pramoninės gamybos kilimų
piešiniai pasižymėjo sumaniai
panaudotais liaudies raštais,
stilizuotais augalų ir gamtos
motyvais. Gerai buvo vertinami
piešinių projektai juosteliniams
kilimams: „Erdvė“, „Miestas
naktį“, žakardiniams kilimams:
„Sakalas“, „Medininkai“, „Šventinis“, „Merkys“, „Gintaras“,
„Samanėlė“, „Legenda“, „Aladinas“, „Serbenta“, „Senamiestis“, „Šilagėlė“, „Pašvaistė“,
„Ugnelė“, „Naktis“, „Menė“,
„Plaštakė“ ir daugelis kitų.
Pusšimtį A. Jonučio sukurtų masinės gamybos kilimų
piešinių Išradimų komitetas
Maskvoje pripažino pramoniniais pavyzdžiais. Už sukurtus
masinės gamybos kilimų piešinius Lentvario kilimų fabrike
A. Jonučiui 1974 metais buvo
suteiktas nusipelniusio meno
veikėjo vardas.
Kūrė rankų darbo gobelenus
A. Jonutis kūrė ne tik kilimų
piešinius. Lentvario kilimų fabriko administracijos prašymu
jis sukūrė fabriko prekinį ženklą, taip pat pano, vaizduojantį
audėją. Šis pano puošė audimo
cecho pastatą.
Nepaprastai gabaus dailininko kūrybingumą varžė
gamybos specifika ir griežta
meno tarybų kontrolė, todėl
A. Jonutis laisvalaikiu kūrė,
pynė ir audė rankų darbo vienetinius kilimus namuose. Šie
kilimai buvo demonstruojami
Respublikinėse taikomosios
dailės parodose. Daugeliui
patiko sukurtas juostinis nuotaikingas kilimėlis „Kaukės“
(1968 m.), spinduliuojantis
jaukumą ir humorą, o labiausiai žavėjo žiūrovus ažūrinis
erdvinis gobelenas „Audėjos“
(1968 m.). Tai vienas stipriausių A. Jonučio darbų, pasižymintis unikaliu atlikimo būdu,
panaudojant ažūrines linines
virveles su išaustomis iš įvairiomis spalvomis dažyto džiu-

to pluošto audėjų figūromis.
Tai pirmasis Lietuvoje tekstilinis gaminys, kuris 1968
metų respublikinėje parodoje
buvo eksponuojamas erdvėje.
Pasak autoriaus, tai buvo ilgai
jo puoselėtas darbas, įamžinantis audėjų darbą. Šis gobelenas buvo demonstruojamas
ir dailės parodoje Maskvoje.
A. Jonučiui pavyko sumanymas sukurti kilimą ir kosmine
tematika. Jo sukurtame kilime
„Kosmosas“ (1968 m.) į žiūrovą prabyla begalinės tolumos,
nežinomų planetų atspindžiai,
kosminių laivų siluetai. Panašia tematika pasižymi gobelenai „Žvaigždžių kalba“ (1969
m.), „Laimės žiburys“ (1977
m.), skleidžiantys paslaptingą
kosminį švytėjimą. A. Jonutis
daugiau nei du dešimtmečius
plušėjęs įspūdingoje istorinio
parko aplinkoje pasisėmė daug
gamtos temų ne tik pramoninių
kilimų gamybai, bet ir autoriniams gobelenams. Tokį įspūdį
sudaro jo sukurtas gobelenas
„Akmenys“ (1976 m.), kuriame autorius, vaizduodamas
tekančio per akmenis vandens
srautą, siekė gyvo čiurlenančio
vandens įspūdžio.
A. Jonutis yra sukūręs kilimų kartu su žmona Danute
Jonutiene, dukra Jūrate Jonutyte-Morkuviene ir sūnumi
Žilvinu Jonučiu. Kartu su sūnumi Žilvinu sukūrė gobeleną
„Saulėtas miškas“ (1987–1988).
Tai didžiausias rankų darbo gobelenas, užregistruotas Lietuvos
rekordų knygoje, jo plotas 96 kv.
metrai, o svoris 150 kilogramų.
Vykdydamas Lietuvos Respublikos Prezidentūros užsakymą sukurti gobeleną, atspindintį tautinę heraldiką, kuriame
turėtų būti pavaizduoti visų
apskričių herbai, A. Jonutis
plušėjo su visa šeima. Kartu su
sūnumi Žilvinu ir dukra Jūrate
suprojektavo „Herbų gobeleną“
(1996 m.), o išaudė kartu su
žmona Danute.
Didelę dalį A. Jonučio kūryboje užima ir akvarelės bei
piešiniai.
2011 m. gruodžio 15 d. Radvilų rūmuose buvo atidaryta
tryliktoji autorinė A. Jonučio
tekstilės, akvarelių ir piešinių
paroda, kurioje buvo eksponuojama 20 tekstilės kūrinių, 60
akvarelių ir 15 piešinių.
Bankrutavus Lentvario kilimų fabrikui, likimas išblaškė
lietuviškų masinės gamybos
kilimų raštų kūrėjus, į užmarštį nuslinko talentingi jų darbai,
tačiau ne visi likimo išblaškyti
kūrėjai nuleido rankas, daugelis jų, kaip dailininkas docentas A. Jonutis, tęsia kūrybinę
veiklą.
Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Dailininkas A. Jonutis buvo pagerbtas parodos „Saulėtos vizijos“ atidarymo
metu Radvilų rūmuose

Buvę Lentvario kilimų fabriko dailininkai (iš kairės) S. Černevičienė, A. Jonutis ir
S. Gedvilaitė darbo metu. S. Gedvilaitės asmeninio archyvo nuotr.

A. Jonučio ažūrinis erdvinis gobelenas „Audėjos“
*Puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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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

Užs. Nr. 300

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

Skelbimai, reklama
Parduodu 2 naujus „Cross“ dviračius. Tel. 8 659 17 771
Užs. Nr. 201

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. 185

Užs. Nr. 146

Parduodu 4 metų darbinę kumelę.
Tel 8 605 42 349.
Užs. Nr. 288

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Galime išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Užs. Nr. 255

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

Tel. 8 66 56 051

Nemokamai sutvarkome apleistą
žemę. Iškertame krūmus ir išvežame. Turime galimybę kelmus susmulkinti specialia freza. Tel. 8 617
21 600, www.miskoprojektai.lt
Užs. Nr. 173

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

Užs. Nr. 225

Užs. Nr. 17

Mieli Trakų kredito unijos nariai, klientai,

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

ištisus metus bėgant gausybei įvykių, renginių, keičiantis laikui ir žmonėms aplink,
šiandien sustokime – paskirkime laiką jaukiam stebuklo laukimui.
Šviesiomis mintimis ir kupini entuziazmo
linkime ieškojimo ir atradimų, bendradarbiavimo
ir abipusio pasitikėjimo, prasmingų darbų ir reikšmingų bendrų pasiekimų 2014-aisiais!
Nuoširdžiai Jūsų,
Trakų kredito unijos kolektyvas

Užs. Nr. 17

Bendrovė brangiai perka miško
paskirties žemę. Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 224

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

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

Užs. Nr. 298

Policijos savaitė 2013 m. gruodžio 11–17 d.
• 2013-12-11 Lentvaryje gyvenantis
vyriškis savo namuose būdamas
neblaivus grasino savo tėvui, kad jį
užmuš. Vyriškis sulaikytas.
• 2013-12-12 gautas pranešimas, kad
2013-12-08 Trakų rajono Lentvario
vaikų globos namuose išlaužus dvejas duris buvo pavogti saldainiai ir
drabužiai. Žala tikslinama.
• 2013-12-13 gautas pranešimas, kad
Lentvaryje Bažnyčios g. buvo sumuštas vyriškis, kurį iš chuliganiškų
paskatų sumušė pažįstamas asmuo.
VšĮ „Trakų ligoninė“ vyriškiui diagnozuotas girtumas ir kaktos muštinė žaizda, po med. apžiūros išleistas
namo gydytis ambulatoriškai.
• 2013-12-13 Lentvaryje gyvenanti
moteris pranešė, kad yra apgadinta
jai priklausanti metalinė tvora. Padaryta 397 Lt turtinė žala.
• 2013-12-13 gautas pranešimas, kad
nuo 2013-12-08 iš Klaipėdos į namus
negrįžta Romualdas Milinovičius,
gim. 1981 m., gyv. Lentvaryje, kurio
buvimo vieta šeimos nariams nėra žinoma, telefonas išjungtas. Požymiai:
180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsiai rusvi tiesūs plaukai, gali
būti nesiskutęs. Yra randas ant veido,
viršugalvio, apgamas ant sėdmens,
sergantis psoriaze. Apranga – nežinoma. Ant rankos buvo vestuvinis
žiedas. Gali būti su automobiliu
Renault Espace valst. Nr. FNR 285
pilkos spalvos.
• 2013-12-14 Lentvario sen., Račkūnų
k. gyvenanti moteris pranešė, kad
2013-12-13 Lentvaryje, Bažnyčios g.
buvo pavogta jos rankinė, kurioje
buvo asmens tapatybės kortelė, pinigai, mobiliojo ryšio telefonas, banko
kortelės ir kiti daiktai. Nuostolis
tikslinamas.
Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

• 2013-12-14 Lentvaryje gyvenantis
vyriškis būdamas neblaivus (0.93
promilės) savo namuose panaudodamas fizinį smurtą vieną kartą
kumščiu trenkė nepilnamečiui
sūnui į kairės pusės šlaunį, tokiais
savo veiksmais sukeldamas jam
fizinį skausmą. Vyriškis sulaikytas
ir uždarytas į Vilniaus aps. VPK
areštinę.
• 2013-12-16 Lentvaryje gyvenanti
mergina pranešė, kad 2013-12-15
daugiabučio namo laiptinėje po
pokalbio su iš matymo pažįstamu
jaunuoliu, pasigedo mobiliojo ryšio
telefono SAMSUNG GALAXY ACE.
Padaryta 600 Lt turtinė žala.
• 2013-12-17 Lentvaryje gyvenantis
vyriškis pranešė, kad 2013-12-08
jo mažametis sūnus, grįžęs iš parduotuvės UAB „Maxima“, pasigedo
mobiliojo ryšio telefono NOKIA
C2-01. Vyriškis įtaria, kad telefonas
iš sūnaus buvo pavogtas. Padaryta
500 Lt turtinė žala.

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąsteliais
• kėbule tvarkingai sukrautos
• gaminame nurodytais išmatavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860484848

Užs. Nr. 251

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. 215

Konsultuoju teisiniais klausimais. Parengiu ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, apeliacinius
skundus. Konsultuoju buhalterinės apskaitos ir ﬁnansinės
atskaitomybės rengimo klausimais. Tel. 8-685 0 7.
Užs. Nr. 302

Automobilių techninė pagalba
kelyje visą parą: (8 700) 33 333 ir (8
699) 31 492. www.pagalbakely.lt
Užs. Nr. 301

Restoranui „Akmeninė Rezidencija“ reikalingi barmenai-padavėjai
bei kambarinė... Savo CV siųskite
info@akmeninerezidencija.lt arba
paskambinkite 8 698 30 544.
Užs. Nr. 297

Perkame mišką su žeme visoje
Lietuvoje. Tel. 8 699 37 297

Užs.Nr. 304

Parduodu įdomios formos kaktusą. Kaina pagal susitarimą.
Kreiptis tel. 8 615 25 365.

Užs. Nr. 237

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.
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

Užs.Nr. 244

Parduodu vienuolikos metų karvę.
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 7

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

Užs. Nr. 306

Parduodu Kalėdines eglutes paprastas, suformuotas 1-5 m aukščio, netoli Trakų. Kaina sutartinė.
Tel. 8 611 64 170
Užs. Nr. 286

„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.

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Užs. Nr. 285

A. A KVIETIMAS

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

Jei turi problemų dėl alkoholio ir
nori mesti gerti, ateik. Tik tu pats (pati)
gali nuspręsti, ar nori turėti tai, ką mes
turime. Mums buvo suteikta galimybė
nemirti ir tapti blaiviais.
Adresas: Bažnyčios g. 18, Lentvario
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

Parduodamas 3 k. (67 kv.m.) butas
Lentvaryje, Vytauto g. (rūsys, balkonas, plastikiniai langai, vaizdas
į ežerą). „Exclusivus nekilnojamas
turtas“, mob. 8 650 69 007.
Užs. Nr. 234

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

Užs. Nr. 287

Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Gera kokybė,
patraukli kaina.
Tel. 8 65 5 14
Užs. Nr. 102

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
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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

