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Klevų alėja
Mažiau radiatorių, mažesnės šilumos sąskaitos

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 7

Geležinkelio tiesimo centras: 
2000 kilometrų bėgių

Pagerbtas arkivyskupas 
Mečislovas Reinys

Šios masinės transporto priemo-
nės išskirtinė privilegija reikalauja 
dvigubo šeimininkiško dėmesio: 
traukinys turi būti techniškai tvar-
kingas, toks pat turi būti ir nepigus 
plieno bėgių kelias. Vadinasi, antra-
jam reikalavimui būtinas pažangus 
ir nuolat besivystantis techninis 
ūkis. Lentvaryje jį prižiūri UAB 
„Geležinkelio tiesimo centras“, įsi-
kūręs tylioje, beveik be automobilių 
riksmo, Trikampio gatvėje.

1945 metais, kai Lietuvos gele-
žinkeliai buvo karo negailestingai 
sumaitoti, ši įstaiga vadinosi Ma-
šinų remonto stotimi Nr. 95, o nuo 

1990 metų – Lentvario kelių remon-
to stotimi, 2002 metais pervadinta į 
dabarties išraišką, nurodančią savo 
dvi gyvybines funkcijas: geležinke-
lio nuolatinį remontą ir jo tiesimą.

2000 m. spalio 1 d. pasaulyje 
pripažinta Olandų sertifikavimo 
bendrovė įteikė UAB „Geležinkelio 
tiesimo centras“ sertifi katą pagal 
standartą ISO 9002, taip įvertinda-
ma kokybišką ir operatyvų įmonės 
darbą. Ši stambi Lentvario orga-
nizacija turi 400 darbo vietų, tarp 
kurių 230 priklauso Trakų rajonui, 
nemaža dalis – lentvariečiams. 

Nukelta á 2 p.

Š. m. lapkričio 4 d. po šv. Mišių 
Lentvario Viešpaties Apreiškimo 
Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje 
parapijiečiai kartu su dr. Aldona 
Vasiliauskiene ir kleb. teol. lic. 
Gintaru Petroniu pagerbė arkivys-
kupą kankinį Mečislovą Reinį, kuris 
mirė 1953 m. lapkričio 8 d. netoli 
Maskvos esančiame Vladimiro 
kalėjime. Pažymėtina, kad kitais 
metais (2013 m.) minėsime arki-
vysk. M. Reinio (1884 02 03–1907 06 
10–1926 04 05–1953 11 08) 60-ąsias 
mirties metines.

Dr. A. Vasiliauskienė yra pirmoji 
mokslininkė iš Lietuvos, gavusi lei-
dimą dirbti su arkivysk. M. Reinio 
byla. Beje, Vladimire ji lankėsi tris 
kartus. Taigi turėdama daug ver-
tingos ir objektyvios informacijos, ji 
visiems susirinkusiems papasakojo 
apie šios neeilinės asmenybės nuo-
pelnus Bažnyčiai. 

Arkivysk. M. Reinys iki pat 
paskutinės gyvenimo minutės buvo 
kovotojas: kritikavo leninizmą, 
marksizmą, rašė laiškus sovietinei 

Nukelta á 3 p.

Prie Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio paminklinės lentos Švč. Mergelės Marijos 
Rožinio Karalienės bažnyčioje Vladimire mons. Robertas Šalaševičius 
ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Lentvario 
seniūnijoje bus 
rengiami reidai, 

per kuriuos 
tikrins socialinės 
pašalpos gavėjus

Trakų rajono savivaldy-
bės administracija sulaukia 
žodinės informacijos apie 
piktnaudžiavimo atvejus, 
kai gaunama socialinė 
pašalpa yra netikslingai 
naudojama. Taip pat yra 
atvejų, kai gaunantieji pi-
niginę socialinę paramą 
turi nelegalių pajamų, dir-
ba nelegalų darbą. Todėl 
seniūnijoje bus organi-
zuojami reidai faktams 
patikrinti. Tikrinimo metu 
dalyvaus seniūnas, poli-
cijos atstovas, socialinis 
darbuotojas, bendruome-
nės narys.

Todėl lapkričio 15 d. 
15 val. Lentvario seniūnijos 
salėje šaukiamas susirinki-
mas, kuriame dalyvaus 
Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos ir sveikatos ap-
saugos skyriaus komisija 
ir seniūnaičiai. Turintys 
informacijos apie pašalpos 
gavėjus, kuriems tokia pa-
šalpa nepriklauso, kreip-
kitės į Lentvario seniūniją 
(tel. 28 444) arba į Trakų 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės para-
mos ir sveikatos apsaugos 
skyrių (tel. 53 187).

Seniūnijos inform.

Lentvario seniūnijos koridoriuo-
se susitikome labai įsikarščiavusį 
gyventoją Antaną, kuris piktinosi, 
kad šilumininkai jam žada sumažin-
ti radiatorių skaičių. Kodėl ir kokiu 
pagrindu šie teiginiai išdėstyti gau-
tame rašte, gyventojas nesupranta.

Ši situacija visai neaiški, tad pra-
dėjome domėtis, kaip yra iš tiesų.

Istorijos priešistorė
Klevų alėjos pašonėje esančio 

daugiabučio, adresu Ežero g. 5, 
gyventojai daugiau nei dešimtmetį 
skundžiasi, jog vienuose butuose 
karšta, o kituose temperatūra žie-
mos metu nesiekia net 15 laipsnių. 

Anot namo įgaliotosios atstovės 
Aldonos Stankūnienės, vienu metu 
žiemą tekdavo iš šilumos sistemos 
nuleidinėti vandenį, kad daugiabu-
čio kraštinių butų radiatorius pa-
siektų šiltas vanduo. Taip pat buvo 
pastatytas galingesnis vandens 
siurblys, kuris paspartintų vandens 
cirkuliaciją šilumos tinkluose. Sąs-
kaitos už šildymą ir vienus, ir kitus 
vartotojus pasiekdavo milžiniškos. 
Iš nevilties ir dėl priežasčių, kodėl 
sutrikusi daugiabučio šildymo sis-
tema, nežinojimo (neradimo) 2004 
metais nuo centrinės šildymo sis-
temos atsijungė visas daugiabučio 
namo kraštinis korpusas (5 butai). 

Dabar šio namo dalies butai turi po 
atskirą dujų katilą. 

Atsijungimas turėjo pagerinti 
likusios daugiabučio dalies šilumos 
sistemos vandens cirkuliaciją, šiltas 
vanduo radiatorius turėjo pasiekti 
greičiau ir efektyviau, tačiau taip 
nenutiko. Priežasčių, kodėl daugia-
bučio šildymo sistema yra prasta, 
gyventojai ieškojo ilgai, tačiau rea-
lus poslinkis vyksta tik dabar. 

Subalansuoti sistemą
„Nuo 2004-tų metų rūpinuosi 

šiuo reikalu. Daug vaikščiojau po 
įvairias įstaigas, kur tik aš nėjau. 
Galiausiai man energetikai inži-
nieriai patarė, jog, norint suba-
lansuoti namo šildymo sistemą, 
reikia ieškoti priežasčių butuose, ar 
tikrai juose yra tiek radiatorių, kiek 
priklauso“, – pasakojo laikraščiui 
A. Stankūnienė, kuri, beje, priklauso 
tai namo daliai, atsijungusiai nuo 
bendro daugiabučio apšildinimo. 

Daugiabučio namo valdyba su 
atstove kreipėsi į dabartinį namo 
administratorių UAB „Trakų šilu-
mos tinklai“, kad šie optimizuotų 
namo šildymo sistemą. Buvo nu-
tarta patikrinti visus daugiabučio 
butus ir nustatyti, kiek juose yra 
radiatorių (radiatorių sekcijų). Toks 
patikrinimas vyko šių metų rugsėjo 
mėnesį.

Pagal pateiktus laikraščiui do-
kumentus, matyti, jog iš 40 butų 
tikrintojų neįsileido tik keturi butų 
savininkai. Žiūrint į techninį namo 

šilumos ūkio projektą, gyventojai 
per kelis dešimtmečius papildomai 
pastatė arti 200 radiatorių sekcijų, o 
kai kuriuose kambariuose ar vonioje 
tokių radiatorių trūksta (iš viso tik 
15). Taip pat reikėtų pastebėti, jog 
keli butai iš vis pakeitė senus radi-
atorius į modernesnius, kas taip pat 
trikdo bendrą daugiabučio šildymo 
sistemą. Aptikta, jog daugiausiai 
papildomų sekcijų įsirengė vidu-
rinioji namo dalis, kuri ir taip su 
lauku ribojasi tik viena namo siena. 
Iš viso to išeina, jog daugiabučio 
apšiltinimui reikia sunaudoti dau-
giau šilumos energijos, radiatoriai 
lėčiau šyla.

Gavo raštus
Po patikros kiekvienas buto 

savininkas gavo raštą. „Esant aukš-
toms šildymo kainoms būtina su-
mažinti šilumos vartojimą, tačiau 
to padaryti neįmanoma nenuėmus 
papildomai bute sumontuotų radi-
atorių sekcijų. <...> Jei iki nurodytos 
datos šildymo sistemos galia nebus 
atstatyta į projektinę, mūsų įmonė, 
vadovaudamasi Šilumos tiekimo 
ir vartojimo taisyklėmis, privalės 
informuoti Valstybinę energetikos 
inspekciją prie Energetikos ministe-
rijos apie šildymo sistemos neteisėtą 
rekonstravimą bei Valstybinės kai-
nų ir energetikos kontrolės komisiją 
dėl šilumos paskirstymo metodo 
taikymo už padidintą radiatorių 

Nukelta á 4 p.

Trakų rajono šilumos ūkis toks painus, pasenęs ir su daugybe trūkumų, kaip ir 
patys daugiabučių namų šilumos tinklai

UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, įsikūręs tylioje, beveik be automobilių riksmo, 
Trikampio gatvėje
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Lentvario dvaras
Svečių kambariai buvo ap-

statyti atvežtais baldais iš ku-
nigaikščio Juzefo Paniatovskio 
Torlonios rūmų. Geltonajame 
svečių kambaryje buvo vonios 
kambarys su varine vonia. Pa-
grindinės laiptinės aikštelėje, tarp 
dviejų Peterburgo meistrų mar-
muro šviestuvų, stovėjo ąžuolinis 
suolas, o virš jų kabėjo didelis 17 
amžiaus itališkos tapybos mo-
kyklos paveikslas, vaizduojantis 
Sodomos gaisrą. Viduriniame 
laiptų vingyje tarp dviejų ispanų 
grandų portretų, tapytų Riboros, 
stovėjo didelė marmurinė caro 
Petro Didžiojo skulptūra. Visa 
paradinė laiptų aikštelė buvo 
papuošta riterių šarvais, skydais, 
ietimis, atvežtais iš Verkių rūmų.
Joje kabėjo Mignardo vyresniojo 
18 amžiuje tapytas paveikslas, 
vaizduojantis Madoną su Kūdi-
kėliu Jėzumi, o netoliese stovėjo 
du 17 amžiaus dideli pauksuoti 
mediniai foteliai, itališka mar-
murinė Minervos statula ir 18 
amžiaus Peterburgo meistrų 
labai vertingi du paauksuoti 
staleliai. Antrame aukšte pati 

Grožio pasakoje

didžiauia pokylių salė, įrengta 
virš bibliotekos, buvo vadinama 
Raudonuoju salonu. Ji buvo ap-
statyta trimis itališkais direktora-
to epochos raudonmedžio baldų 
komplektais, atvežtais vėlgi iš 
kunigaikščių Torlonios rūmų. 
Raudonajame salone buvo daug 
senovinių didelės meninės vertės 
daiktų, taip pat ispanų, prancūzų, 
flamandų ir olandų brangūs pa-
veikslai. Pailgoje salėje, antrame 
aukšte, lubose, kabėjo 30 žvakių 
sietynas plokščiais gėlių formos 
krištolėlais. Ant vienos sienos 
kabėjo vienuolės Tiškevičiūtės 
portretas ir keletas kitų grafų 
giminaičių puikių atvaizdų. 

Vytautas Talačka

Vytauto Talačkos tekstų apie 
Lentvario dvarą rinkėjo

Jono Počepavičiaus nerimas
Taigi, turime bendrą rūmų 

didų vaizdą, nors apie Lentvario 
dvaro istoriją galima pasakoti 
ilgai ir  galiausiai parašyti ne-
ploną dokumentinę knygą, kurią 
miesto plati visuomenė vargu 
ar skaitytų, nes viso to seniai 
nėra ir, aišku, niekada nebus. 
Šiandien ten viešpatauja drėgmė, 
gudi tamsuma ir, gali būti, ypač 
kiekvienų metų lapkričio antrą 
dieną grafų Tiškevičių vėlių 
liūdesys. Tą dieną šio Vytauto 
Talačkos teksto rinkėjas ir gidas 
nesiryžtų į rūmus patekti, nors 
su grafais, kaip ir teksto autorius, 
kilnių minčių, spacialiai gimusių 
lietuvių širdyse, ramiai paieškotų 
patikimą ir saugią mūsiškę kalbą, 

nes, tarkime, Vladislovas Tiške-
vičius, beje, Lentvario bažnyčios 
fundatorius, ją neblogai išmanė.

Tad išeikime iš rūmų vidaus, 
lyriškai apsvaigę romantizmu, 
ta proga nostalgiškai pajutę 
pasaulio menininkų nemirtingą 
dvasią, kuri, sakykime drąsiai, 19 
amžiaus miestelėnų buvo stipres-
nė už mūsų, tikėjimu į amžiną ir 
niekieno nesunaikinamą grožį 
su negražia išimtimi Lentvaryje, 
šiek tiek švelniu pavydu, ir šeimi-
ninkiškai žvilgtelkime į Lentvario 
dvaro ūkinius pastatus, ypač į 
buvusią modernią grafų arklidę 
bei Andrė parką. 

Jonas Počepavičius

Geležinkelio tiesimo centras: 2000 kilometrų bėgių
Įmonė prižiūri apie 2000 kilometrų 
geležinkelio kelių, o jei reikia, tiesia 
ir naujus.

Įmonės vidaus organizmas at-

rodo taip: mechanizmų ūkis, kelio 
darbininkų grupė ir inžinerinė bei 
administracinė sudėtis. Gražiai 
įrengtame administraciniame pas-

tate tą rytą vyko gamybinis pasita-
rimas, o lauke, nieko nelaukdamas, 
bėgiais dalykiškai judėjo išdidus 
tiltinis kranas, o geležinkeliečių 
drausmę pažymėjo triūsiantys uni-
formuoti kelio darbininkai.

Su direktoriaus pavaduotoju 
Pavelu Naidionovu bendravome, 
tarkime, tik dėl įžangos tolesniam 
pasakojimui apie šią strateginio 
būdo Lentvario uždarąją akcinę 
bendrovę.

Pabaigaigoje – įdomi detalė: 
kai anglas Džordžas Stivensonas 
sukūrė garvežį ir patobulino bėgių 
sistemą, anuomet žmonės fanatiš-
kai įsivaizdavo garvežyje sėdintį 
vandens ir ugnies šėtoną riedantį 
geležiniais bėgiais.

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Atkelta iš 1 p.

Laiškas redakcijai

Skolingas, nors nieko nesiskolino
Skolų išieškojimas – nauja 

verslo forma laisvos, net ir 
nepriklausomos, ir dar de-
mokratinės visuomenės, bet 
praskolintos ir parceliuojamos 
spekuliantų gaujų. Ir viso šito 
fone vyksta Seimo, vadinamo 
Parlamentu (kažkodėl), rinki-
mai, referendumas VAE staty-
bai, kuri turi mažai šansų, tačiau 
išleista apie 200 mln. litų, o dar 
žmogžudystės, savižudybės, 
neteisėti teisėsaugos veiksmai ir 
aibė kitokių civilinių ir adminis-
tracinių teismų sprendimų... 

Aš turiu tris diplomus, du iš 
jų universitetiniai. Pagal vieną, 
išduotą Vilniaus valstybinio 
universiteto, man suteikta eko-
nomisto-pramonės planavimo 
specialisto kvalifikacija, o prie-
de prie diplomo išvardintos dis-
ciplinos su įvertinimais, kurias 
turėjau atitinkamai ir įsisavinti. 
Viena iš jų yra Tarybinė teisė. 
Nors šiuo metu ir niekinama 
tarybinės valstybės veikla, ta-
čiau reikia turėti omenyje, kas 
ir kodėl ją niekina. Visa teisė 
atsirado su ekonominių santy-
kių vystymusi, ir po valstybinio 
perversmo Lietuvoje ilgą laiką 
veikė tarybinė teisė. Dar ir da-

bar yra nepanaikintų įstatymų ir 
jais naudojamasi valstybiniame, 
o t. y. ir privačiame, gyvenime, 
nors pačios santvarkos skiriasi 
kaip diena nuo nakties.

Ar niekam – Seimo nariams 
(besivadinantiems parlamen-
tarais), prezidentei, premje-
rui – nekyla klausimas, kodėl 
tarybiniais laikais nekilo rūpes-
čio sudaryti skolų išieškojimų 
būrius? O dabar? Kodėl abejo-
jama tų automobilių realumu 
ir tokių veikėjų veikla, jeigu 
ant stogo sumontuota ne tik 
patrankėlė, bet ir aiškus užrašas 
„Išmušam skolas greitai, veiks-
mingai ir teisėtai“? Štai apie tą 
atvejį parašiau eilėraštį (red. 
past. KA Nr. 8).

Turiu įrodymų, gautų mano 
vardu, kad esu skolingas, nors 
nieko iš jų nesiskolinau. Istorija 
tokia: pirkau mobilųjį telefoną 
iš įmonės „O“, paskui ta įmonė 
pradėjo įrašinėti sumas už po-
kalbius, kurių nebuvo. Aš su ja 
nutraukiau sutartį, atsiskaičius 
pasirinkau kitą operatorių, su 
kuriuo jokių bėdų neturiu, nors 
jo minutės kaina 0,49 Lt. Tada 
įmonė „O“ perdavė „skolos“ 
reikalą įmonei „S“. Pasakiau, 

kad kol ji man neįrodys, už ką 
esu skolingas, mokėti atsisakau. 
Tada „S“ įmonė to reikalo atsi-
sakė (red. past. raštas redakcijo-
je yra). Įmonė „O“ šį reikalą be 
įrodymų perdavė įmonei „G“. 
„G“ mane grasinimais jau ilgai 
šantažuoja. Žadu kreiptis į teis-
mą, bet išleisiu daugiau pinigų, 
negu jie priskaito „skolos“, tad 
dar delsiu. Jei teismas atleis nuo 
mokesčio, gal ir ryšiuosi juos 
paduoti į teismą. 

Beje, dar yra organizacija, 
kuri sprendžia ryšiais užsiimi-
nėjančių veiklą. 

Ir patikėkite, kad ta gąsdi-
nanti ir pažeidžianti žmogaus 
teises bei orumą ginkluotė ant 
automobilio yra Konstitucijos 
uždrausta ir, be to, ji skirta ne 
tik man. Nejaugi tas pagrindi-
nis įstatymas vertinamas kaip 
kojom nusivalyti pamestas 
skuduras???

Visų susirašinėjimo raštų 
negaliu pridėti, išspausdinti 
pritrūkčiau popieriaus. Daug 
tokių dokumentų taip pat man 
siuntinėjama internetu. 

J. M.

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.

Muziejus laikraštyje Nr. 36 (245)
Lentvario geležinkelio ruožo planas

Patys pirmieji geležinkeliai Lietuvoje 
nutiesti 1859-1861 m. Geležinkelių lini-
jos tiestos daugiausia pietryčių Lietuvoje, 
nes kloti bėgius šiaurės Lietuvoje buvo 
uždrausta. Rusija baiminosi karo ir kad 
kaizerinė Vokietija geležinkelį panau-
dos karo žygiams. Pirmoji nutiesta buvo 
Sankt Peterburgo–Varšuvos linija, ėjusi 
pro Dūkštą, Ignaliną, Vilnių, Lentvarį ir 
Varėną su atšaka pro Kauną į Kybartus 
(pasiekiant tuometinės Prūsijos sieną.) 
Kelionė iš Peterburgo į Vilnių trukdavo 
beveik 19 valandų, iš Vilniaus į Kauną – 2 
val. 33 min. 1851 m. vasario mėnesį cari-
nės Rusijos vyriausybė priėmė nutarimą 
dėl geležinkelio linijos Sankt Peterbur-
gas – Varšuva tiesimo (numatyta nutiesti 
apie 1250 km). 1857 m. šio geležinkelio 
statyba perduota „Visos Rusijos vyriau-
siajai geležinkelių bendrovei“, kurią fi -
nansavo užsienio: Paryžiaus, Londono, 
Amsterdamo, Berlyno ir Varšuvos bankai 
bei grupė Peterburgo bankininkų. Ši ben-
drovė įsipareigojo nutiesti Rusijos impe-
rijoje 5 geležinkelio šakas, sujungti svar-
biausius miestus, Juodąją ir Baltijos jūras. 
Valstybė garantavo kompanijai 5% pelną 
85 metams. Vėliau, jau pastačius Sankt 
Peterburgo–Varšuvos geležinkelį, ši su-

tartis buvo 
nutraukta. 

T i e s i a n t 
pirmąjį gele-
žinkelį Lie-
tuvoje, buvo 
p a s t a t y t a 
daug inži-
nerinių sta-
tinių. Stam-
biausi iš jų buvo Kauno ir Panerių tuneliai 
(pastatyti 1861 m. rudenį), tiltai per Nerį, 
Vilnelę, Merkį bei Nemuną Kaune. Staty-
bos darbai geležinkelio ruože buvo labai 
intensyvūs. Darbo sąlygos buvo pakan-
kamai sunkios. Lietuvos teritorijoje gele-
žinkeliui Daugpilis–Vilnius–Gardinas su 
atšaka Lentvaris–Kaunas–Kybartai tiesti 
buvo nusamdyta apie 16000 darbininkų. 
Vilniuje buvo įrengtos didelės dirbtuvės, 
gaminusios įrangą, reikalingą žemės dar-
bams, šiek tiek vėliau dirbtuvės įsteigtos 
Kaune ir Dūkšte. Visose tose dirbtuvėse 
pagaminta ar sumontuota 400 didelių 
vagonų, 1000 vagonėlių, 12000 karučių 
žemei vežti, taip pat įranga, reikalinga 
tuneliams kasti. Darbai pradėti nuo laiki-
nų medinių tiltų statybos, supilti pylimai, 
pakloti darbiniai bėgiai, kuriais buvo 

vežamos statybai reikalingos medžiagos. 
Šioje linijoje buvo pastatytos pirmosios 
Lietuvoje geležinkelio stotys (iš viso 21): 
aukščiausios klasės Lentvario ir Virbalio, 
pirmos klasės – Vilniaus ir Kauno, antros 
klasės – Švenčionėlių bei trečios klasės – 
Dūkšto, Kazlų Rūdos, Varėnos ir Žaslių, 
ketvirtos klasės – Bezdonių, Ignalinos, 
Marcinkonių, Mauručių, Pabradės, Pil-
viškių, Pravieniškių, Rūdiškių, Turman-
to, Valkininkų, Vievio ir Vilkaviškio.

1862 m. pastatyta Lentvario geležinke-
lio stotis. Jai, kaip minėta, suteikta aukš-
čiausia klasė. Trakų istorijos muziejaus 
raštijos rinkinyje saugomas Lentvario 
geležinkelio ruožo su stotimi planas, 
kuriame pavaizduota geležinkelio linija, 
kairėje besitęsianti į Sankt Peterburgą, 

dešinėje aukštyn – į Varšuvą, dešinėje 
žemyn – į Virbalį. Plano dydis ilgiausioje 
vietoje 1622 mm, plačiausioje – 730 mm. 
Sutartiniais žymėjimais „užšifruota“ tam 
tikrų atšakų paskirtis: medžio rąstų iš-
krovimui, laikinam sandėliavimui ir pan. 
Be to, ranka pažymėta naujai numatoma 
statyti atkarpa, kuri būtų naudojama 
karo tikslais. Geležinkelis buvo vienkelis, 
tik tarp Vilniaus ir Lentvario dvikelis. Ši 
planą pasirašė einantis viršininko parei-
gas kelių ir pastatų inžinierius Chrapo-
vickis (Храповицкiй). Tuo metu visa ge-
ležinkelio linija nuo Sankt Peterburgo iki 
Varšuvos buvo padalinta į tris dalis. Kie-
kvienai iš jų prižiūrėti buvo paskirti trys 
skirtingi vyriausieji inžinieriai. Tiesiant 
geležinkelį įrengti tarnautojų gyvenamie-

Lentvario geležinkelio ruožo plano fragmentas. 1861-1862 m. O.Ševeliovo nuotr.

ji namai bei darbi-
ninkų „kazarmės“ 
su pagalbiniais pas-
tatais, keleivių na-
mai (keleivių rūmai 
didesnėse stotyse), techniniai pastatai 
– garvežių depai, vandentiekio bokštas, 
siurblinės, dengti ir atviri “pakhauzai”, 
kiti smulkūs pastatai. Visi šitie pastatų 
tipai yra pažymėti muziejuje saugomame 
plane. Taip pat pažymėtas žemės sklypas, 
suteiktas Vilniaus technikos mokyklai. 
Gana didelį geležinkelio infrastruktūros 
pastatų kompleksą Lentvario geležinkelio 
stotis išlaikė iki šiol. Beje, reikia paminė-
ti, jog vienodos paskirties pastatams sta-
tyti buvo naudojami kartotiniai projektai. 
Tai įrodo centralizuotą visos geležinkelio 
linijos planavimą. Geležinkelio tiesimo 
metu kartotinių projektų panaudojimas 
padėjo taupyti didžiules pinigų sumas. 

Kiek žinoma, 1862 m. gruodžio 15 d. 
pradėtas reguliarus eismas į Varšuvą. Ge-
ležinkelis turėjo didelės reikšmės susisie-
kimui ir pramonės plėtrai.

Istorijos skyriaus vedėja
Alvyga Zmejevskienė
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Seniūnijos informacija

Lentvario seniūnijos teisėti palydovai
daug. Antai čia nuo seno istoriškai 
kietai įsitvirtinę daugiausia Trakų 
rajono, dar vadinamo Vytauto Di-
džiojo tėvonijos, piliečių, kurie esą 
labai savotiški, o tai reiškia, kad tu-
rime gerbti kasdieniškai pateikiamą 
jų visą dygią būdo puokštę.

Seniūnijoje yra 24 kaimai. Juose 
gyvena apie 2000 gyventojų. Di-
džiausi Kariotiškių, Rykantų, Vo-
syliukų ir Valų kaimai. Seniūnijos 
kaimų teritoriją beveik lygiomis da-
limis skiria automagistralė Vilnius-
Kaunas-Klaipėda. Ši riba reikšminga 
dar ir tuo, kad pagal ją suformuotos 
ir Kariotiškių, ir Rykantų seniūnaiti-
jos. Pirmajai priklauso čia skelbiami 
Kariotiškės, Karpiškės, Kiemeliškės, 
Girininkai, Dėdeliškės, Selioviškės, 
Sausiai, Naujasis Lentvaris, Len-

tvario kaimas, Matiškės, Račkūnai, 
Užukulpis, Lebedžiai, Moluvėnai, 
sodų bendrija „Kilimai“, antra-
jai – Rykantai, Balčiūnai, Žemieji 
ir Aukštieji Semeniukai, Maišinė, 
Stirniai, Saidžiai, sodininkų ben-
drijos „Onkologas“, „Žibuoklė“, 
„Kadagys“, „Nėris“, „Silikatas“, 
„Užuovėja“, „Saida“, „Mokslas“, 
„Vilnius“, „Putinas“, „Versmė“, 
„Sodžius“, „Kaitra“, „Nendrė“, 
„Fermentas“, „Samanėlė“, „Keli-
ninkas“, „Molūvėnai“, „Pasaka“ 
ir Valų kaimas. Kaimų teritorijose 
pamatysime ne vieną patrauklų 
objektą bei gamtos paminklą, bet 
apie tai kitą kartą. 

Parengė Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Lentvario seniūnijos vyriausioji specia-
listė Jadvyga Baranauskienė pasakojo 
apie Lentvario seniūnijos teritorinį 
suskirstymą

Trakų rajone šeimininkauja 8 
seniūnijos. Lentvario seniūnija nėra 
didžiausia, bet ypatumų turinti 

Vyriausybei, prašydamas sugrą-
žinti tikybos pamokas, į lietuviškus 
kariuomenės dalinius įvesti karo ka-
peliono pareigybes, visad rūpinosi 
Lietuvos dvasingumu.

2010 m. spalį Vladimiro Švč. 
Mergelės Marijos Rožinio Karalie-
nės bažnyčioje buvo pakabintas 
arkivysk. M. Reinio portretas ir 
Vladimiro miesto kapinių memo-
riale atidengta paminklinė lenta. 

Atkelta iš 1 p.

Pagerbtas arkivyskupas Mečislovas Reinys
O šiais metais Vladimiro Švč. Mer-
gelės Marijos Rožinio Karalienės 
bažnyčioje kleb. Sergiejaus Zujevo 
iniciatyva atidengta ir pašventinta 
paminklinė lenta su marmure išrai-
žytu arkivyskupo portretu ir tekstu 
rusų kalba.

Turbūt ne visiems žinoma, kad 
arkivysk. M. Reinys 1943 m. pava-
sarį pašventino Lentvario Viešpaties 
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai 

Savanorių pr. 247, Vilnius, prie                                                               
Dirbame I-VII 7.30-19.00     Informacinis telefonas  +370 659 11 117

                                                               

Visoms   plautuvėms

25 kg
Paruoštas dengti išorei
Atsparus
atmosferiniams
veiksniams

137,00

89,99

55 cm

58 cm

949,-
1499,00

17
7 c

m

1 vnt.

A+

-25%
158,-158,158,158,158,158,158,158,158,158,

1 vnt.

1 vnt.
45 x 60 cm45 x 60 cm

14,99

9,99

1 vnt.
40 x 60cm

12,98

8,99

8,99
11,29

1 rul.

17,99

14,59

1 m²
2500 x 1250 x 15 mm

1 vnt.
Ilgis 2 m

Ilgis 4 m 
48,48 Lt - 25,99 Lt

1 vnt.
Ilgis 2 m

Ilgis 4 m
44,19 Lt - 29,98 Lt

27,99

30,99

25,99 Lt15,98

29,98 Lt16,99

1 pok./1,2 m
50 x 1200 x 10000 mm x 2
Šilumos laidumo koeficientas =0,044 W/mK

89,99

69,591 m  = 57,99 Lt 

 Užs. Nr. 50

Trakų rajono pašto skyriuose 
priimama laikraščio 

PRENUMERATA 2013 M. PER PAŠTĄ

Klevų alėja
„Klevų alėja“ (ind. 925) 
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 18,40 Lt
12 mėn. - 36,80 Lt

„Klevų alėja“ (ind. 926) 
(pensininkams, neįgaliesies,
moksleiviams, studentams, 
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. -  15,33 Lt
12 mėn. - 30,67 Lt

Kviečiame! 
Susitikimas su 

miesto verslininkais
Lentvario seniūnija ir Len-

tvario miesto laikraštis „Klevų 
alėja“ kviečia miesto verslinin-
kus į susitikimą lapkričio 28 d. 
17:30 val. seniūnijos salėje. Kal-
bėsime apie miesto problemas 
ir jų sprendimo būdus viešai, 
pasidžiaugsime, kas nuveikta 
ir kiek dar daug reikia nuveikti 
miesto labui.

Maloniai lauksime Jūsų.  

Lentvario seniūnija 
ir redakcija

bažnyčios vidaus tapybą. Tai dar 
labiau suartina mūsų parapiją su 
arkivyskupu ir yra simboliška, kad 
jo dvasia po beveik 70 metų ir vėl 
yra čia su mumis. 

„Vorutos“ inform.
Dr. Aldonos Vasiliauskienės 

archyvo nuotr. 

Spalvinga grafi ka

Lietingą spalio 25-osios vakarą 
į Beatričės Grincevičiūtės memo-
rialinį butą – muziejų „Beatričės 
namai“ (Vienuolio g. 12-1, Vilnius) 
susirinko visi artimiausi Kristinos 
Glinevičienės draugai ir jos kūrybos 
mėgėjai. Autorė pristatė savo grafi -
kos ir rankdarbių parodą. Jaukioje 
aplinkoje skambėjo Klodo Debiusi, 
J. S. Bacho fortepiono muzika, Kris-
tinos ir jos sūnaus Vytauto atlieka-
mos lietuvių autorių dainos.

Parodoje – vienuolika grafi kos 
darbų, kurie atlikti spalvotais pieš-
tukais ir geliniais rašikliais. Visi 
piešiniai piešti ranka, nenaudojant 
jokių formų, liniuočių ar kitų pagal-
binių priemonių.  Paklausta, kodėl 
darbai neturi pavadinimų, autorė 

teigė, kad kiekvienas, žvelgdamas 
į piešinį, gali sugalvoti savo pava-
dinimą. Abstrakčios formos, raštai 
ir kompozicijos pakursto žiūrovo 
vaizduotėje labai asmeniškas vi-
zijas. Lankytojai galėjo pajausti ir 
Kalėdų šventės nuotaiką. Parodos 
autorė savo svečiams pateikė nau-
jausius savo rankdarbius – pasiūtus, 
siuvinėtus ir įvairiai dekoruotus 
eglutės žaisliukus.

K. Glinevičienės darbai kupini 
džiaugsmo ir laimės. Jie be galo 
spalvoti, ryškūs ir išskirtiniai. Me-
nininkė ne tik piešia, ji labai gražiai 
dainuoja, groja pianinu bei siuva. 
K. Glinevičienė svajoja įgyvendinti 
savo sumanymą – pasiūti rūbus, ku-
rie vyravo Vladislavo Tiškevičiaus 
II gyvavimo laikotarpiu, ir padaryti 
parodą Lentvario dvaro parke. Dau-
gelyje Lietuvos dvarų ir pilių jau 
įgyvendinti tokie projektai. 

K. Glinevičienė gimė ir užaugo 
Šiauliuose. Baigė muzikos mokyklą, 
o vidurinėje mokykloje mokėsi su-
stiprintos dailės. Moteris džiaugiasi, 
kad dailė ir muzika buvo ir yra puiki 
saviraiškos priemonė, galimybė 
realizuoti savo gebėjimus.

Planuojama, jog ši spalvinga 
paroda bus eksponuojama ir Tra-
kuose.

Dovilė Cesiūnaitė
Autorės nuotr.

Kristinos Glinevičienės darbai kupini džiaugsmo ir laimės
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Skelbimai ir reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2), 8 683 90 796 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
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Užs.Nr.49

Klevų alėja
Lentvario miesto laikraštis

 

Užs. Nr.  11

• Gamybinių ir administracinių 
patalpų nuoma;

• Elektros instaliacijos montavimo 
darbai, matavimai;

• Prekyba elektros, santechni-
kos, statybinėmis medžiagomis, 
įrankiais, sodo, buities prekėmis 

parduotuvėje „Eniras“, 
Vokės g. �, Lentvario m.

Kęstučio g. 1, LT-25124 Lentvaris 
Tel. 8 (528) 28 468, faksas 8 (528) 28 
286. Parduotuvės tel. 8 (528) 29 041, 

el. paštas eniras@iti.lt

Parduodamos malkos (beržo, juo-
dalksnio, ąžuolo, skaldytos, kaladė-
lėmis, rąsteliais), atraižos (lapuočių, 
spygliuočių). Atvežimas nemoka-
mas Jums patogiu laiku. 
Tel.: 8 678 34 328, 8 608 31 653

Užs. Nr. 13

Mobiliu juostiniu gateriu koky-
biškai pjauname medieną Jūsų 
pasirinktoje vietoje. Dirbame su 
trifaze ir benzinu. Kokybę ir gerą 
kainą garantuojame!!!
Tel. 8 603 97 608

Užs.Nr. 19 

Brangiai perku mišką su žeme arba 
išsikirtimui. Atsiskaitau iš karto. 
Tel. 8 603 33 557

Užs. Nr. 20

Parduodu malkas skaldytas ka-
ladėlėmis, rąsteliais, atraižomis, 
paruoštomis kūrenimui, už priei-
namą   kainą. Skubus, nemokamas 
pristatymas Jums patogiu laiku. 
Tel. 8 603 33 557

Užs.Nr. 21 

Cinkuota stogų ir sienų danga 
Lietaus nuvedimo sistema.
Greita gamyba ir atvežimas.
Prieinamos kainos.
Кokybiška žaliava iš Prancūzijos, 
Švedijos, Аnglijos.
Мob. tel. 8 686 88 �95, el. p. info@emanus.lt U

žs
. N

r. 
22

Brangiai perkame mišką, žemę. 
Pigiai rengiame miškotvarkos ir 
kraštovaizdžio formavimo miškuo-
se projektus. Rengiame želdinimo 
projektus, miškų įveisimui žemės 
ūkio paskirties žemėje ES paramai 
gauti. Mišką įveisime savo lėšomis. 
Tel. 8 686 18 463
el. p.valdas.miskas.lt@gmail.com 

Užs. Nr. 47

Užs. Nr. 48

redaktorė Dana Zacharevičienė

Parduodame įvairios rūšies kapotas 
malkas. Pristatymas nemokamas. 
Tel. 8 648 88 103

Užs. Nr. 41

Užs. Nr. 42

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ (gali 
buti išverstas vėjo). ATSISKAITO-
ME IŠ KARTO. TEL. 8 659 99 9�9

Užs.Nr.40

Perku mišką su žeme. Atsiskaitau iš 
karto Jums patogiu būdu. Gali būti 
įkeistas, areštuotas. 
Tel. 8 641 91 193

Užs. Nr. 43

Perku žemę arba mišką, skubiai, at-
siskaitau iš karto. Tel. 8 683 71 774

Užs. Nr. 45

Perku, sodybas, pastatus, pamatus, 
žemę, mišką ir kitus objektus prie 
ežero, upės ar miško. 
Tel. 8 610 44 400

Užs. Nr. 46

Trakų kredito unija – 
arčiau Jūsų namų!

Trakų kredito unija – tai kredito įstaiga, palankiausiomis sąly-
gomis teikianti banko paslaugas. Kredito unijoje atidaromos banko 
sąskaitos, atliekami pavedimai, priimami taupomieji ir terminuoti 
indėliai, teikiamos trumpalaikės ir ilga-
laikės vartojimo, būsto, verslo paskolos, 
tarptautimės Maestro ir MasterCard 
mokėjimo kortelės bei internetinė banki-
ninkystė „i-unija“, priimami mokesčiai 
už komunalines paslaugas. 

Trakų kredito unija 	 Lentvario kasa
Vytauto g. 19-1, Trakai      Bažnyčios g. 3 , Lentvaris
Tel. 8 528 51 234, 51 311                 Tel. 8 528 29 929  
Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 Darbo laikas: I-IV 8.00 – 16.00
                            V 8.00 – 16.00                                 V  8.00 – 15.00

Europos Sąjungos pinigai – 
ne vagims ir aferistams

Gaunami Europos Sąjungos pi-
nigai traukte traukia įvairaus plauko 
aferistus ir sukčius. Nesant pakan-
kamai finansinei kontrolei, nemažai 
savivaldybių atsiduria prie visiško 
bankroto ribos. Kaip paskutinis pavyz-
dys – Rokiškio savivaldybė, įklimpusi 
į 30 milijonų skolos liūną. Nėra iš ko 
mokėti atlyginimų biudžetiniams 
darbuotojams. Sutaupyti šiek tiek lėšų 
mėginama varant žmones priverstinių 
nemokamų atostogų, bet tai tik skęs-
tančiojo griebimasis už šiaudo.

Visos ekonominės blogybės daž-
niausiai prasideda nuo informacijos 
stokos. Gyventojai nesupažindinami 
su projektais. Nemažai europinių pini-
gų paprasčiausiai „išplaunami“. Trakų 
savivaldybėje, galime drąsiai sakyti, 
„kaip danguje, taip ir ant žemės“. 

Kas ruošė Lentvaryje Lauko, 
Bažnyčios ir Geležinkelio gatvių 
renovacijos projektą? Kiek projek-
tuotojams sumokėta? Kas dalyvavo 
projekto ruošimo konkurse? Atrodo, 
tai – karinė paslaptis. Kodėl su pro-
jektu išsamiai nesupažindinami bent 
jau tų gatvių gyventojai? Kaip atrodys 
tos miesto gatvės po rekonstrukcijos? 
Niekas neturi supratimo. Vienas 
gatvės gyventojas labai linksmai juo-
kavo: „Išpjausime liepas, pasodinsime 
palmes, atvešime beždžionių, o kad 
daugiau būtų afrikietiško vaizdelio, 
už geležinkelio tyvuliuojančioje ba-
loje apgyvendinsime krokodilus.“ Ir 
kaip to nepriimti už gryną tiesą. Visa 
Europa neteko žado, kai mes sugalvo-
jome žuvų mailių auginti apleistose 
kiaulių fermose. Lietuviams fantazijos 
netrūksta. Pinigų kvapą užuodžia už 
tūkstančio mylių.

Pjauti ar nepjauti senąsias lie-
pas?

Lentvariečiams seniai ramybės 
neduoda nežabota miesto tvarkytojų 
savivalė. Medžiai pjaunami reikia 
to ar nereikia. Medieną pasiima, kas 
netingi, dažniausiai patys medkirčiai. 

Pasikalbėjus su energetikais paaiškėjo, 
kad tiesiant požemines trasas medžiai 
jiems netrukdo. Kas projektavo gatvių 
rekonstrukciją, kiek tai kainavo, niekas 
nežino. Atrodo, kad projekto „teplio-
tojai“ sėdi savo kontoroje ir teplioja 
visokias nesąmones. 

Sugalvojo, kad šiluminę trasą 
reikia rekonstruoti išknisant privačią 
žemę, o tiksliau kiemą, esantį Baž-
nyčios gatvėje. Kai kiemo savininkas 
Juozas Antanaitis pakėlė vėją, darbai 
sustojo. Ir sugalvok išardyti pačią 
gražiausią sodybą Bažnyčios gatvėje. 
Nejaugi apie šimto metrų įvado ne-
galima nutiesti kitoje vietoje? O kam 
judinti užpakalius, o tuo labiau – sme-
genėles. Užpakaliai yra, o smegenėlių, 
matyt, jau ne.

Svarbiausia – pradėta griauti
Prie sovietų valdžios galiojo to-

kios paprastos taisyklės – svarbiau-
sia pradėti griauti ir tada pradeda 
eiti pinigai. Atrodo per dvidešimt 
nepriklausomybės metų mūsų sta-
tybininkų filosofija nė per nago juo-
dymą nepasikeitė. Lentvario gatvių 
rekonstrukcija prasidėjo vidurvasary. 
Gyventojai džiaugėsi, kad galiausiai 
bus sutvarkytos centrinės gatvės bei 
šaligatviai. Išrausta Bažnyčios gatvės 
dalis tapo pavojinga. Jau trys žmonės 
susižalojo. Gatvė virto grioviu, į kurį 
įkristi – vieni juokai. Vaikai, einantys 
į mokyklas, ypač pradinukai, karstosi 
griovio šlaitais.

Senesniems žmonėms sunku pa-
kliūti į Lentvario polikliniką. Prasi-
deda žiema. Kas laukia miestelėnų? 
Purvas, neišbrendamas sniegas. 

Kyla daug klausimų. Kodėl darbai 
visada vėluoja? Kodėl savivaldybės, 
organizuodamos konkursus, stengiasi 
teikti kuo mažiau informacijos? Kas 
privalo kontroliuoti Europos Sąjungos 
investuojamų pinigų srautus? Bandy-
sime tiesiogiai pasikalbėti su projekto 
vykdytojais ir skaitytojams apie tai 
pranešime.

Antanas Dovydaitis

skaičių“, – gyventojams rašo UAB 
„Trakų šilumos tinklai“. 

Taigi šis raštas atrodo grėsmin-
gai, todėl nenuostabu, jog Antanas 
buvo toks įsiaudrinęs. Gyventojas 
kalbėjo, jog jo bute įstatyti plasti-
kiniai langai, balkonas apšiltintas, 
todėl tik dėl šių priežasčių kam-
bariuose yra 20 laipsnių šilumos. 
„Radiatoriai sumontuoti nuo namo 
pastatymo (1983 metų), o gavau 
raštą, jog mano bute per daug radi-
atorių sekcijų ir jas reikia pašalinti. 
Suprantu, jog namo šilumos sistemą 
reikia balansuoti, tačiau radiatorių 
nuėmimą reikia pagrįsti kažkokiais 
efektyvumo rodikliais“, – kalbėjo 
Antanas. 

Pagrįskite
Atsiųstas raštas iš tiesų be jokių 

skaičiavimų, tačiau pagrindimas 
visgi yra – skaičiavimai remiasi 
techniniu namo planu. Anot UAB 
„Trakų šilumos tinklai“ direkto-
riaus Kęstučio Kasparavičiaus, 
kitokio pagrindimo ir būti negali: 
neužtenka vien tik teoriškai žinoti, 
koks radiatorių sekcijų skaičius 

efektyviai apšildo 1 kv. metro plo-
tą, juk daugiabutis – tai ir vidiniai 
butai, ir išoriniai, kurie net keliomis 
sienomis ribojasi su lauku. Radia-
torių sekcijų skaičius kambariuose 
taip pat skiriasi, jei  butas yra pirma-
jame ar viduriniame aukšte. 

Pavyzdžių yra
Tokių daugiabučių, kurie imtų 

keisti šildymo sistemą iš pagrindų (o 
ne pradėtų pirmiau sienas šiltinti), 
Lentvaryje – vienetai. Daugiabutis, 
esantis Ežero g. 5, viso labo antra-
sis toks pavyzdys mieste. Pirmasis 
šilumos sistemą ėmėsi optimizuoti 
Sodų g. 23A daugiabutis. Jo atstovė, 
seniūnaitė Ona Staniulionienė pa-
sakojo, kad tokių pačių problemų 
vedami 2004 metais ėmėsi šilumos 
sistemos optimizavimo. „Efekto 
pasiekėme: sumažėjo sąskaitos už 
šildymą, pagerėjo šilumos apykai-
ta daugiabutyje“, – pasakojo ji. O. 
Staniulionienė taip pat minėjo, kad 
sumažinti radiatorių skaičių butuo-
se nebuvo taip jau paprasta: vieni 
gyventojai suprato efektyvumą ir 
patys rūpinosi radiatorių sekcijų 

Mažiau radiatorių, mažesnės šilumos sąskaitos
nuėmimu, kiti dėl gaunamų kom-
pensacijų už šildymą nesigilino, 
treti prieštaravo ir iki šiol turi radi-
atorių tiek, kiek patys mano, jog turi 
būti. Dėl tokių poelgių kenčia visas 
daugiabutis. 

Suvestinė
Ar sąskaitos už šildymą Sodų g. 

23 A daugiabučiui vienos mažiausių 
mieste, įsitikinome gavę praėjusios 
žiemos suvestinę. Joje patį šalčiau-
sią mėnesį paskaičiuoti 1 kv. metro 
šildymo rodmenys: mažiausias su-
vartojimas yra 21-22 kWh (Sodų g. 
23 A, Lentvario vaikų globos namai, 
Klevų al. 30, 36, 49, Ežero g. 4-2), 
toliau išskirkime grupę daugiabu-
čių, kurių rodmenys svyruoja 26-32 
kWh (Vytauto g., N. Sodybos g., 
Pakalnės g., Ežero g., Klevų al.), 33-
39 kWh (Kilimų g., Lauko g.), 40-45 
kWh (Klevų al. 44, 51-2, 55-2, Lauko 
g. 5, Fabriko g. 4, Bažnyčios g. 11, 15, 
21, Kilimų g. 4-1), maksimumas sie-
kia 49 kWh (Klevų al. 42, Pakalnės 
g. 23). Taigi pavyzdžiui už 50 kv. 
metrų buto šildymą Sodų g. 23 A 
vartotojai vasario mėnesį mokėjo 
maždaug 370 litų, Ežero g. 5 namo 
gyventojai – 440 litų, o Klevų al. 42 
namo gyventojai -– 830 Lt. 

Dana Zacharevičienė
UAB „Trakų šilumos tinklai“ nuotr.
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