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Tęsiame temą (pradžia „Trakų žemės“ Nr. 34 (721)) apie nykstančią miesto puošmeną – Lentvario grafų Tiškevičių rūmus. Šis dvaras įrašytas
į Kultūros paveldo departamento saugomų objektų sąrašą. Dvaro dabartinis savininkas verslininkas Laimutis Pinkevičius nesugeba tvarkyti ir
saugoti dvaro puošmenos – grafų pilies. Ji nyksta tiesiog akyse. Dar neseniai teritoriją saugojo apsaugos darbuotojas, o dabar ji laisvai prieinama
benamiams, turto niokotojams: aptverta metalinė tvora išlaužta, pilies langai atviri.
Teiravomės Kultūros paveldo
departamento Vilniaus teritorinio
padalinio vedėjo Vito Karčiausko,
kokių veiksmų imasi KVAD’as
kad šis kultūros objektas išliktų
ateities kartoms. Pateikiame šios
institucijos atsakymą „Klevų alėjai“:
Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys (toliau – KPDVTP) pablogėjus
Lentvario dvaro sodybos rūmų būklei
reguliariai vykdo šio kultūros paveldo
objekto apžiūras bei fiksuoja būklės pokyčius. Rūmų valdytojui dėl Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3
dalies 1 punkto pažeidimų 2012-08-02
buvo surašytas reikalavimas Nr. RV67 pašalinti nustatytus pažeidimus,
t. y. užsandarinti atviras langų, durų
angas, nušienauti Rūmų teritoriją,
sutvarkyti Rūmų teritoriją juosiančią
tvorą. KPDVTP žiniomis, reikalavimo
Rūmų valdytojas neatsiėmė. Šiuo metu
rengiamas naujas reikalavimas, kuris
Rūmų valdytojui, įstatymų nustatyta
tvarka, bus įteiktas.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo
(toliau – Įstatymas) 30 straipsnio 1
dalis numato galimybę netinkamai
laikomus kultūros paveldo objektus
paimti valstybės nuosavybėn Civilinio
kodekso nustatyta tvarka. Pažymime,
kad fiksuojant KPDVTP reikalavimų
nevykdymus, tolimesnį Rūmų nykimą
bei valdytojui nesiimant priemonių
užtikrinti kultūros paveldo objekto
apsaugą galimybės teikti teismui ieškinį
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Lentvario dvaro
reanimacija!!!

Rūmuose švilpauja vėjai... Bet šviesa lange – tunelio gale, gal reanimuos rūmus antram gyvenimui

dėl Rūmų paėmimo valstybės nuosavybėn neatmetame.
Pastarosiomis savaitėmis dvaro
nykimą aprašinėjo ir didieji šalies
dienraščiai, interneto portalai.
Kaip skelbė laikraštis „Vilniaus
diena“(autorius Andrėjus Žukovskis), verslininkas nereaguoja į kultūros
paveldo specialistų skambučius, nepasiekia jo ir siunčiami registruoti laiškai.
<...> V. Karčiausko skaičiavimais,
visos Kultūros paveldo departamento

procedūros turėtų būti baigtos iki
žiemos. Jeigu nepavyks su verslininku
susitarti geruoju, byla bus perduota
teismui. Kiek užtruks šis kovos už dvaro
išsaugojimą laikotarpis, V. Karčiauskas
spėti nedrįso. <...> Šio dvaro pastatas – vis dar L. Pinkevičiaus nuosavybė.
Pastatas ir žemės sklypo nuomos teisės
buvo įkeistos. Šiuo metu pastatas ir
žemės sklypo nuomos teisės yra teismo
areštuoti, o jo valdyta įmonė „Ranga
Group“ bankrutuoja.

Visuomeninė jaunimo organizacija „Lentvario parko renesansas“
kviečia gyventojus šį šeštadienį į
talką. Padėkime sutvarkyti nykstančius Lentvario rūmus ir apleistą
E. Andre kurtą parką.
Dana Zacharevičienė
Visuomeninės jaunimo
organizacijos „Lentvario parko
renesansas“ nuotr.

Veltui pučiamas
Trakų Vokėje – jubiliejus
medžių kirtimo burbulas

Delsti nebegalima!
Laimučiui Pinkevičiui
priklausantys Lentvario
rūmai ir teritorija apie
juos yra niokojama. Iškilęs pavojus negrįžtamai
pakenkti šiai kultūros vertybei. Kviečiame visus šį
šeštadienį (rugsėjo 22 d.)
10–17 val. į pilietinę talką:
tvarkysime kiemą, šluosime šiukšles, taisysime tvorą, sandarinsime angas,
kabinsime įspėjamuosius
ženklus ir t. t. Atsineškite
šluotą, maišą, plaktuką,
pjūklą, entuziazmą ar dar
kokį instrumentą ir prisijunkite!
Visuomeninė jaunimo
organizacija
„Lentvario parko renesansas“

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Dauagiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.
Tel.: 8 619 50 106,
(8 528) 21 012
Užs. Nr. 2

Augalai
Prekiaujame daugiamečiais
dekoratyviniais augalais,
projektuojame ir įrengiame
želdinius, konsultuojame
sodybų želdinimo klausimais.
Tel. 8 659 39 551

Tautinių šokių kolektyvo „Lendvarė“ vyrai Trakų Vokės bendruomenės kultūros
centrui dovanojo šokį „Žalnierius“

Renovuojamų gatvių projektas

Jau dvi savaites iš eilės rajono spaudoje publikuojami straipsniai
apie Lentvario (Bažnyčios gatvės) medžių šalinimo darbus kursto
miesto gyventojų aistras. Aktyvaus piliečio Kęstučio Petkūno
„kova“ už Bažnyčios gatvėje augančias šimtametes liepas peraugo
į karštas diskusijas. Ir vis dėl to, kaip yra iš tikrųjų? Nukelta á 4 p.

Rugsėjo 15-21 dienomis miestelį
tarp Trakų ir Vilniaus, Trakų Vokę,
apgaubė pakili nuotaika – bendruomenės kultūros centras (toliau TVBKC)
šventė 50-ties metų jubiliejų. Visą
savaitę trukęs kultūrinių renginių
maratonas „Aukso viduriukas: 50 metų
pulsuojanti kultūra“ stebino įvairialypiškumu – kiekvieną dieną įvairaus
amžiaus lankytojams buvo siūloma
viena už kitą įdomesnė programa. Tai
įrodė, jog Trakų Vokės kultūra išties
aukšto lygio.

Labiausiai švente džiaugėsi
jaunimas. Jam buvo suteikta proga
pasitikti vidurnaktį linksmybėmis –
šeštadienį (rugsėjo 15 d.) TVBKC
vidiniame kiemelyje vyko „Šėlsmas
naktyje: elektro/arklidės“, skirtas
savirealizacijai. Jaunimas pasižymėjo aktyvumu ne tik per renginį
šokdamas šiuolaikinius šokius, bet
ir prieš jo organizavimą. „Viskas
praėjo labai sklandžiai. Jaunimas išties smagiai praleido laiką – ir šoko,
Nukelta á 4 p.

Užs. Nr. 3

Laikraščio
pristatymas
Lentvario miesto laikraščio „Klevų alėja“
pristatymas vyks
rugsėjo 28 d. 16 val.
Lentvario viešojoje
bibliotekoje
(Fabriko g. 2)
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Lentvario kronika

Lentvario dvaro istorija

Regėtas negėrėtas
vakaro vaizdinys

Už nugaros ausis timptelėjo nepažįstama ir labai stipri jėga. Buvome
Geležinkelio gatvėje. Dažnai ten esame. Prieš 15 metų toje gatvėje lankėme labai kukliai gyvenantį Lietuvos partizaną Stanislovą Budėną (apie jį
rašėme „Trakų žemėje“). O kai jis dar kukliau išėjo į dausas, vėl sugrįžome prie tos pačios atminties temos: pokaryje jauni lietuvaičiai ėjo į mišką
žūti dėl Tėvynės, bet dabarties Lentvaryje jie išeina be kariškos šautuvų
pagarbos. Lietuvos partizanai patapo tyliu ir negražiu mūsų valstybės
nutylėjimu ir tik vienąsyk per metus, pirmą rugpjūčio šeštadienį, valdiškai
prisimenami Ariogaloje Dubysos slėnyje. Faktas – lyg 1863 metų sukilimo
patrankos šūvis.
Staiga atsisukome ir paspaudėme fotokovinę akį, ir tuo metu blykstelėjo
rugsėjo vakarėlio saulės takas, kuriuo lyg ir vėl skausmingai nužygiavo į
dangų S. Budėno gyvenimas, kaire ranka laikantis rusišką PPŠ automatą.
Tiškevičių herbas

Pasakojimą apie Lentvario dvarą – drastiškos mūsų istorijos palikimą – reikėtų pradėti nuo Lentvario
fabriko įkūrimo 1957 metais. Fabrikas pirmus žingsnius žengė apleistuose grafo Juzefo Tiškevičiaus
rūmuose. Jis greitai plėtėsi ir augo.
Energinga įmonės administracija
rūpinosi Eduardo Andrė parko ir
rūmų atstatymu, tam skyrė daug
lėšų. Tuomet, restauruojant visa
tai, Paminklų restauravimo projektavimo institute buvo užsakytas
projektas, kurį vykdė L. Balėnaitė.
Jos darbas baigtas 1991 metais. Bet
kas buvo prieš tai?
Apie Lentvario dvaro istoriją
prirašyta daug straipsnių, knygų ir
atsiminimų. Mūsų miestas labai seniai minimas istoriniuose šaltiniuose. Antai XVII amžiuje Lentvario
dvaro savininku galėjo būti turčius
Tomašas Sapiega. O du autoriai
R. Aftanazy ir V. Levandauskas
rašė, kad XIX amžiaus pradžioje
dvarą valdė tūlas N. Dambrovskis.
Toliau R. Aftanazy atskirai teigė,
kad jau 1819 metais dvarą sėkmingai valdė Šachnai ir Izdebskiai,
vėliau žemvaldys Hrinevičius. Jo
palikuonis paveldėjo dvarą: malūną, dvi daržines, kairėje daržinės
pusėje svirną, prie ežero tris tvartus,
džiovyklą, gyvenamąjį namą, ar-

Žemėlapis, kuris įrodo, kur išties buvęs vinių fabrikas

Liko tik kelios aikštelės
Taip pradžioje iškilmingai atrodė dabarties pseudogotikos stiliaus
grafų Tiškevičių rūmai

klidę, arklininko namą, „bravorą“,
namą malūnininkui, sodą ir t. t. 1850
metais dvarą nusipirko grafas Juzefas Tiškevičius (1830–1890), vedęs
Teresą Horvat. Po jo mirties dvarą
paveldėjo jau mums gerai žinomas
jo sūnus Vladislovas (1863–1936),

vedęs kunigaikštytę Mariją Kristiną
Liubomirską. Pora susilaukė Stefano, Eugenijaus, Zofijos ir Rozalijos.
Paskutinis dvaro savininkas (iki
1939 metų) buvo Vladislovo sūnus
Eugenijus.

Tęsinys kitame numeryje

Susitikimas su Vytautu Talačka
Sykį sutikau pirmą laisvo Lentvario seniūną ir poetą Vytautą Talačką. Jis man dovanojo savo raštą apie
Lentvarį ir labai retų nuotraukų reprodukcijas. Kadangi dovanos yra neapmokestinamos ir jas galima parodyti
bičiuliams, tai ramiai renku minėtą raštą, siekdamas, kad gerbiamas lentvarietis V. Talačka toliau rašytų „Klevų
alėjai“ pagarbiai visiems Lentvario plunksnos broliams.

Grybai, skubantys į Šiukšlių
lentvariečių krepšį rūšiavimas

Dainuojančių dzūkų plentas šiandien gieda skubančių automobilių
zvimbiančią ratų ir variklių, ryjančių miške gaminantį deguonį, pavojingą
civilizacijos dainušką. Dzūkų Spenglos draustinis. Ir dvi užkietėjusios
grybautojos iš Lentvario. Trečias daro nuotrauką ir štai kas jausmu dega:
ten iš kairės ir dešinės – Valkininkų girių masyvas, šiek tiek panašus į
aukštaičių, nes miške dažnai pasitaiko lapuočių, ištikimų pušų ir eglių,
po kuriais auga baravykai, rudagalviai girių pulkaunykai.
Va, iš kairės, miške 150 metrų paėjėję, pamatysime besirangantį šaltu
vandenėliu žaltį – Merkį. Grybai tarytum patys į krepšį puola, nes jų laukia
verdantys puodai.

Tai per stebuklą, o gal Onos Staniulionienės kieta valia, išlikusios tik
kelios (iš viso buvo 6) vaikų žaidimo aikštelė lyg mirusio medžio atmintis.
Sugadintos aikštelės mūsų jaunimo sumaitotos. Taip jie pabrėžia nemeilę
mūsų bendram turtui ir viskam, kas gražu ir reikalinga.

Tai daroma bemaž dvejose Lentvario vietose. Dėl „Trakų rajono
komunalinių įmonių kombinato“
absoliutaus ir nevaldomo monopolisto, kitų žodžiais tariant, kapitalisto, verto skubios proletariato
diktatūros, čia neveikia Europos
pavyzdys. Ten šios paslaugos žymiai pigesnės, taip pat šiuo klausimu seniai likviduotas ir įžūlus
monopolizmas.

Likvidacija

Tai galima pavadinti „Lentvario svetainės“ bankrotu. Kai
kurios ES šalys taip pat virpa
ant to slenksčio, antai net ir
antikinė graikų tauta. Ką mes
čia jau verkšlename... Bet gaila
vidutinio verslo.
Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Trakų rajono pašto skyriuose
priimama laikraščio

Klevų alėja
prenumerata 2012 m.

Prenumeratos kaina
(indeksas 925)
1 mėn. – 3,00 Lt;
2 mėn. – 6,00 Lt;

Prenumeratos kaina (indeksas 926)
pensininkams, neįgaliesiems,
moksleiviams, studentams,
mokytojams
1 mėn. – 2,50 Lt;
2 mėn. – 5,00 Lt;
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Ožka nuodytoja

Nauji paskyrimai

Šeima iš Lentvario beveik neprisimena šios vasaros, nes paragavę ožkos pieno, susirgo baisia erkinio encefalito* liga. Diana (28), jos dvejų
metukų sūnus Eldar, dvyliktokas brolis Danielis ir mama keliems mėnesiams atgulė į sunkios ligos patalus.
Vietoje sveikatos –
nuodai
Diana: „Visą gyvenimą saugojausi nuo erkių, o gimus sūnui, net
parkų ir miškų vengdavau, kad tik
neužsikrėstume jų platinamomis
ligomis. Tačiau bėda slypėjo visai
ne miške. Nusprendėm su šeima
stiprinti imunitetą ožkos pienu, kurį
pardavinėja mūsų kaimynė. Aš su
mama pildavausi jo į kavą, brolis
maišė su maisto papildais, vaikui
vakare pripildavome buteliuką,
kad lengviau užmigtų. Tačiau vieną dieną parsinešėme ir išgėrėme
ožkos pieną, kuri, pasirodo, sirgo
erkiniu encefalitu. Tada ir prasidėjo
kančios...“

Nuo haliucinacijų iki
invalido vežimėlio
Dianos brolis Danielius: „Pirmiausia bloga pasidarė man. Sportavau treniruoklių salėje, kai ėmė
pykinti, tai truko tris dienas. Galiausiai temperatūra pakilo iki 40
laipsnių, išvežė į Vilnių, infekcinę
ligoninę, deja, nustatė ne tą ligą, tai
dar kelias savaites gulėjau paslikas
ir gėriau vaistus nuo anginos.“
Diana: „Paskui pasiligojau aš,
mane irgi pykino, man taip pat
išrašė vaistų nuo anginos, o keisčiausia, kad jie šiek tiek padėjo. Net
nuvykome su vyru ir vaiku prie
jūros. O jau ten savijauta tapo labai
keista: amžinai norėjau miego, jėgos
seko kasdien, galiausiai nebegalėjau
nuo žemės pakelti savo kūdikio.
Vieną naktį pasidarė taip bloga,
kad vyras iškvietė greitąją. Padarius
kraujo tyrimą, išgirdome siaubingą
verdiktą – sergu erkiniu encefalitu.
Tą patį čia pat diagnozavo ir mano
broliui, mamai bei kūdikiui, kas
sukėlė isteriją. Verkiau kruvinomis
ašaromis, nes ši liga neretai baigiasi
koma ar net mirtimi.“
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Trakų r. savivaldybei paskelbus konkursą Kultūros ir
turizmo skyriaus savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigoms užimti, jį laimėjo lentvarietė Evelina Kislcyh.
Apie E. Kislych:
2008 m. baigė Lentvario
Motiejaus Šimelionio vidurinę
mokyklą (dabartinę gimnaziją).
2012 m. Lietuvos edukologijos universitete įgijo edukologijos bakalaurą (socialinės pedagogikos kryptis, žurnalistikos
specializacija).
Nuo 2012 m. rugsėjo mėn.
paskirta Trakų r. savivaldybės
administracijos Kultūros ir tu-

rizmo skyriaus savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore
(vyriausiąja specialiste).
TŽ informacija

PR

Dianos vyras Slava: „Kelis
mėnesius neišlindau iš ligoninių,
nes lankiau savo pataluose gulinčią
šeimą, kuri sveiko labai pamažu.“
Diana: „Buvo labai blogai. Labai
aukšta temperatūra, nualpimai,
pusiausvyros praradimas, rankų ir
kojų drebulys, atminties, emocinės
būsenos, regos sutrikimai... Vėmiau
beveik visą laiką, nuolat viską pamiršdavau.“
Dianos brolis Danielius: „Man
buvo blogiausia. Vienu metu negalėjau pajudėti, net kalbėti buvo
sunku, sėdėjau invalido vežimėlyje.
Beveik apakau – kai pažiūrėdavau,
į kokį daiktą ar žmogų, matydavau penkis, viskas liejosi, sukosi
galva.“

Pusiau laiminga
pabaiga
Diana: „Vis dėlto mums pasisekė – bent iš dalies pasveikome.
Tačiau ir toliau geriame vaistus,
vaikštome į reabilitacijos kliniką,
baisimės kraupiai slenkančiais plaukais, mamai iki šiol skauda galvą.“
Dianos brolis Danielius: „Aš
praradau visus ilgai formuotus rau-

menis – po ligos patalo jie sunyko,
nes numečiau 10 kilogramų. Be to,
nelaikiau dvyliktos klasės egzaminų, tad tik per plauką pavyko įstoti į
kolegiją, kur mokslas mokamas.“
Diana: „Niekada negalvojau,
kad išgarsėsime tokia liūdna istorija, tačiau noriu, kad žmonės iš mūsų
pasimokytų: negertų nevirinto
pieno, o į mišką eitų labai atsargiai.
Patikėkit, manyti, kad „man taip
neatsitiks“, yra naivu. Esame gyvas
to įrodymas.“

*Erkinis encefalitas sunki
virusinė liga, sukeliama erkinio encefalito viruso (EEV),
pažeidžianti galvos smegenis.
Jai būdingi liekamieji reiškiniai, kartais sukeliantys net
invalidumą ar mirtį. Paprastai
encefalitu užsikrečiama įkandus
erkei, tačiau įmanoma susirgti
ir išgėrus šia liga užsikrėtusios
ožkos ar karvės pieno.
Agnė Urbonaitė
Algio Kriščiūno nuotr.
Šaltinis: žurnalas „Panelė“ 2012
Nr. 9 (rugsėjis)

Spalvingas ruduo visada dainuoja

„Tele2“ salonuose – daug naujų
pigių išmaniųjų telefonų

„Tele2“ klientams pasiūlė naują
galimybę sutaupyti. Naujausi išmanieji telefonai „Tele2“ salonuose
ir internetu dabar parduodami su
nuolaidomis, kurios siekia iki 548
litų. Patinkantį telefoną galima iškart
pasiimti už 1 litą, o už jį atsiskaityti
per 2 metus, mokant sumažintą mėnesio mokestį.

Išmanųjį telefoną „Nokia Lumia 610“
„Tele2“ salonuose dabar galima
įsigyti vos už 409 litus. Tai yra 400
litais
mažiau, nei paprastai.

Didelės nuolaidos ir
geras pasirinkimas

Su ypatingomis nuolaidomis
„Tele2“ parduoda daug naujų
išmaniųjų telefonų modelių. Nuolaidos dydis priklauso nuo telefono modelio ir pasirinkto mokėjimo
plano.
Pavyzdžiui, pigiausias iš siūlomų išmaniųjų „Samsung Galaxy
Pocket“ pasirinkus planą „Studentas“ dabar kainuos vos 121 litą.
O pasirinkus „Nokia Lumia 610“, su dauguma mokėjimo planų ji
kainuos 409 litus. Tai yra net 400 litais mažiau, nei paprastai.
„Visi žino, kad „Tele2“ ryšio kainos visad mažos, bet norime atkreipti dėmesį ir į siūlomus naujausius išmaniuosius telefonus bei geras
jų kainas. Dabar geriausia proga išsirinkti sau pirmą išmanųjį telefoną
arba pakeisti savąjį į naujesnį ir galingesnį“, – sakė Tomas Burovas,
„Tele2“ marketingo vadovas.
Išmaniųjų telefonų su nuolaida pasirinkimas išties nemažas. Galima
rinktis iš keturių „Samsung“ telefonų – „Samsung S3“, Galaxy S2“,
„Galaxy Pocket“ ir „GALAXY Ace“; dviejų „LG“ telefonų – „Optimus
L7“ ir „Optimus L3“. Iš „Nokia“ modelių siūlomi „Lumia 610“, „Lumia
800“ ir „Lumia 900“. Pigiau galima gauti ir „Huawei“ modelius „G300
Ascend“, „Acsend Y200“ ir „Acsend P1“ bei tik neseniai pristatytą
„Sony Xperia Go“.

Mokėjimo planai pagal poreikius

Jelena Šakalienė – energinga asmenybė – buvo tąsyk jubiliatė, kuri savo
temperamentinga esme mums priminė,
jog metai nieko nereiškia moters sieloje, kur tikėjimas gyvenimu yra atskiras,
šviesus jausmingas ir protingas

Žaliuose medžių lapuose jau
atsiranda kitos spalvos. Laikas, didysis dailininkas, nuolat darbuojasi.
Taip pat jis elgiasi ir su žmogumi,
bet toks visos žemės gyvybės likimas. Dar vienas ruduo, prisidėjęs
prie mūsų amžiaus, atsargiai suvokia pagyvenusių patyrimą ir savotišką džiaugsmą, kuris proziškai
pasibaigia kolektyviniuose soduose
ir prasideda draugų būryje, nes vėl
susirinkome tam, kad dainuotume ir
šoktume folkloriniame ansamblyje
„Klevynė“ bei Lentvario tremtinių
chore. Kolektyvas beveik tas pats.
Ramus, atsidavęs miesto dvasiniam
alsavimui. Kantrios moterys, nes
vyrų į saviveiklą ateina labai mažai,

Jelena Šakalienė prie pianino tarp bendraminčių Lentvario parapijos namuose

gal tingi, o gal greičiau pasensta
negu mes, jau žilos, bet dainuojančios ir šokančios. Šypsomės ir vieni
kitus gerbiame. Žinome kiekvieno
metus. Laimę ir nelaimę. Tai broliškas gyvenimo būdas, kurio taip
stinga mūsų Lentvaryje.
Po karštos vasaros – klausimai ir
naujienų srautas parapijos namuose, kurie mums pakeičia kultūros
namus. Mūsų kolektyvas turi gyvą
tradiciją – sveikinti gimimo dienos
proga savo narį, nes juk ateiname

tam, kad matytų. Gerai, kad būna
jubiliejai. Sveikinimai. Bučiniai į
linksmą veidą. Gėlės. Jubiliato himnas „Ilgiausių metų“. Ir daininga
repeticija. Dėmesio, ruduo visada
dainuoja.
Jelena Šakalienė
Jono Počepavičiaus nuotr.
P.S Šios miesto senjorės nuoširdžią
ir sveiką nuotaiką regėjo „Klevų alėjos“
Jonas, taip pat Lentvario tremtinių choro
giedorius, o ir „Klevynės“ kronikininkas.

Išmaniuosius telefonus su nuolaida galima įsigyti 24 mėnesiams
pasirinkus vieną iš penkių mokėjimo planų.
Planai pritaikyti pagal skirtingus žmonių bendravimo poreikius, tad
visi galės pasirinkti pagal save, kokių ryšio paslaugų ir kiek nori. Visi šie
mokėjimo planai leidžia mobiliuoju ryšiu naudotis už mažą kainą:
Planas „50“ – už 4 litų mėnesio mokestį suteikiama 50 nemokamų
minučių į visus Lietuvos tinklus;
Planas „100“ – už 8 litų mėnesio mokestį suteikiama 100 nemokamų
minučių į visus Lietuvos tinklus;
Planas „Bronzinis“ - už 12 litų mėnesio mokestį suteikiama 100
nemokamų minučių į visus Lietuvos tinklus, 1000 SMS žinučių ir 100
megabaitų naršymui;
Planas „Sidabrinis“ – už 24 litų mėnesio mokestį suteikiama 400
nemokamų minučių į visus Lietuvos tinklus, 2000 SMS žinučių ir 400
megabaitų naršymui;
Planas „Auksinis“ – už 36 litų mėnesio mokestį suteikiama 600
nemokamų minučių į visus Lietuvos tinklus, 2000 SMS žinučių ir 1
gigabaitas naršymui.
Be to, ypač geras pasiūlymas paruoštas sutartį sudarantiems internetu, „Tele2“ svetainėje. Su planu „Studentas 3“ visi (ne tik studentai) už
25 litų mėnesio mokestį gaus 420 nemokamų minučių į visus Lietuvos
tinklus, 2000 SMS žinučių ir 1 gigabaitas naršymui.
Išsamią informaciją apie planus, telefonus ir nuolaidas galima gauti
„Tele2“ salonuose arba bendrovės interneto svetainėje www.tele2.lt,
skiltyje „Mobilieji telefonai“.
Bendrovės „RAIT“ pavasarį atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“
yra populiariausias ir labiausiai rekomenduojamas operatorius Lietuvoje. Beveik pusė apklausos dalyvių teigė, kad naudojasi „Tele2“
paslaugomis.
Užs.Nr.8
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Veltui pučiamas medžių kirtimo burbulas

Laiškai redakcijai

Atkelta iš 1 p.

Norėjome banko,
gavome uniją

Džiugiai varčiau naują Lentvario miesto laikraštį, tačiau pirmojo puslapio „džiugi“ naujiena mane nuliūdino. Į buvusio „Swedbanko“ patalpas
Bažnyčios gatvėje persikėlė Kredito unijos Lentvario kasa. Dar šių metų
vasario mėnesį su kitais 96 gyventojais pasirašiau prie rašto, skirto Trakų
rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Kandratavičienei,
dėl banko skyriaus būtinybės Lentvario mieste. Dabar, kaip ir rašte, noriu akcentuoti – bankomatas (bei dabartinė unija) negali atlikti bankinių
operacijų. Gyventojams, o kartais ir užsukusiems užsieniečiams, reikia
išsikeisti valiutą. Gėda prieš miesto svečius, kad didžiausiame rajono
mieste nėra banko skyriaus.
O ar žinote, mieli valdžios žmonės, kaip tenka elgtis mums, lentvariečiams, kurie nori pasinaudoti ne interneto, o realaus banko paslaugomis? Po
darbo užtrunkame didmiestyje arba šeštadienį specialiai tik tam vykstame
į Vilnių, kadangi su Trakais prastesnis susisiekimas.
Prašėme savivaldybės, kad padėtų, išnuomotų likusias laisvas patalpas
bet kokiam kitam bankui (buvo nesvarbu kokiam), o ji mums pakišo uniją.
Prašėme pagerinti gyvenimą Lentvaryje, o gavome, kaip visada, „savų
žmonių“ injekciją į Lentvario egzistenciją.
Autorius redakcijai žinomas

Dėl medžių Lentvaryje
Miesto gamtinės aplinkos klausimus turi teisę spręsti patys gyventojai
ir tiesą sakantys komunikacijų įrengimo specialistai. Iš laikraščio „Trakų
žemė“ (red. past. – rašė ir „Klevų alėja“) paaiškėjo, jog kai kurie miesto
gyventojai yra abejingi Bažnyčios g. augančių medžių likimui. Manau, kad
tokių yra nedaug. Abejingi ir projektą kuruojantys Trakų rajono savivaldybės bei Lentvario seniūnijos darbuotojai, nenorintys išsaugoti esamos
gražios gamtinės aplinkos. Jų manymu, tik švediški šermukšniai derinsis
su gatvės naujovėmis, o jau esami medžiai – ne. Tai absurdas.
Sveiki, netrukdantys naujoms komunikacijoms medžiai Bažnyčios
gatvėje turi būti palikti. Antraip tai bus nusikaltimas gamtai.
Rūta M.
P.S. Dėkinga Jums už straipsnius apie Bažnyčios g. medžius ir už naują
laikraštį „Klevų alėja“.

Trakų Vokėje – jubiliejus
Atkelta iš 1 p.

ir laužą užkūrė. Trakų Vokės jaunimas puikiai pasinaudojo galimybe
pasilinksminti“, – pasakojo TVBKC
direktorė Loreta Marcinkevičienė.
Kitądien, sekmadienio popietę,
į TVBKC sugužėjo Trakų, Vilniaus
rajono folkloro ansambliai. Visi
drauge liaudies dainomis ir šokiais
pynė kultūrinę kasą. Pasveikinti
TVBKC atvyko svečiai iš Lentvario
(liaudies šokių kolektyvas „Lendvarė“, vadovė Rimutė Blikertienė),
Panerių seniūnijos („Gintarinė
bitelė“, vadovas Vacys Jaras). Per
renginį pasirodė ir vietiniai, Trakų
Vokės, kolektyvai: liaudiškos muzikos kapela „Vacio armonikėlė“
(vadovas SergEjus Didenka), folkloro ansamblis „Vija“ (vadovė Rasa
Kasperavičiūtė) bei Švč. Mergelės
Marijos koplyčios choras (vadovė
Vanda Mitkevičienė). Netikėtas
buvo žymaus Lietuvos dainininko,
režisieriaus, tautinio teatro „Želmuo“ įkūrėjo, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojo doc. dr.
Egidijaus Mažinto pasirodymas.
Stipraus balso savininkas prisijungė
prie Panerių seniūnijos kolektyvo
„Gintarinė bitelė“. Jo pasirodymas
palengva drebino kultūros centro
sienas.
Verta pabrėžti, jog šis kultūrinis
renginys įgavo neįprastą formą –
tarp žiūrovų, kolektyvų ir organizatorių užsimezgė tvirtas dialogas,
kurį palaikė jaunas renginio vedėjas
Lietuvos edukologijos universiteto studentas Demin Zdanovič.

Redaktorė Dana Zacharevičienė

Klevų alėja

Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Didžioji dalis dalyvių ne tik šoko,
bet ir drauge su renginio vedėju
pasileido improvizuoti. „Teko vesti
renginius ir Lietuvos nacionalinėje
filharmonijoje, tačiau tokio pobūdžio šventėse dirbu pirmąkart. Nors
ir apmindžiojau merginoms kojas,
jaučiuosi pakylėtai“, – įspūdžiais
dalijosi D. Zdanovič.
Renginyje apsilankė ir TVBKC
kolektyvą pasveikino Panerių seniūnė Božena Macinkevič. Ji prasitarė, kad propaguoja sveiką gyvenimo būdą, paveldą ir vertybes, tad
gražaus 50-ojo gimtadienio proga
padovanojo pačios šeimos spaustą
varškės sūrį. Juo per vakaronę mėgavosi visi susirinkę svečiai.
Atvykusiųjų teigimu, TVBKC
ne veltui šventė tokį gražų, brandų
gimtadienį. Itin išvystyta kultūra
juntama vos tik įėjus į senstelėjusios
salės vidų. Ir atlikėjai – nuo jaunimo
iki garbaus amžiaus – traukė tas pačias vertybėmis apipintas dainas.
Po kolektyvų pasirodymų svečiai turėjo galimybę peržiūrėti
premjerinę vaizdo medžiagą apie
Trakų Vokę ir TVBKC „Plačiai atvertos archyvo durys“.
Evelina KISLYCH
Autorės nuotr.
Nuo redakcijos: Visą savaitę
trukę jubiliejiniai TVBKC renginiai
nepaliko abejingų nei gyventojų,
nei svečių. Apie tai kitame „Klevų
alėjos“ numeryje.

Seniūnas Vytas Rukšėnas

Apie vis dažniau spaudoje
pasirodančius straipsnius ir socialiniuose tinklapiuose verdančias
diskusijas dėl medžių šalinimo darbų Bažnyčios gatvėje kalbintas Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas visų
pirma norėtų skaitytojų paklausti:
„Ar ekologo išsilavinimo neturintis
žmogus gali save vadinti tikru ekologu, galinčiu spręsti, ar medžiai yra
geros ar prastos būklės?“
Juoda ant balto parašyta projekto įvade: „Galimybių studijoje
buvo išanalizuotos Geležinkelio,
Bažnyčios ir Lauko gatvės. Atlikti
tyrimai parodė <...> Didelėje dalyje
šaligatvių auga seni medžiai, kurie
ardo šaligatvius, trukdo eismui“
(ištrauka iš Vilniaus savivaldybės
įmonės „Vilniaus planas“ parengto
projekto).
Toliau to paties projekto „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių
rekonstravimas“ 3-ame punkte
„Želdiniai“ 3.1 Esama situacija parašyta: „Šaligatvių zonoje auga seni
medžiai, kurie iškilojo šaligatvių
dangą bei susiaurino pėsčiųjų judėjimo zonas. Medžiai yra nukentėję
nuo įrengtos oro linijos. Neteisingas
medžių genėjimas sužalojo želdinius, sukėlė ligas, dėl to jie prarado
savo estetinį vaizdą.“ Projekte taip
pat minima, kad būtinas medžių
šalinimas ir naujų diegimas, gerovės
sutvarkymas.
Lentvario miesto seniūnas V.
Rukšėnas pabrėžia, kad medžiai
kertami ne tik dėl ligos, prarasto estetinio vaizdo ir amžiaus, bet ir dėl
suplanuotų būtinų darbų rekonstruojant šaligatvius, įrenginėjant

ar keičiant šviestuvus bei nuotekų
vamzdžius. Be to, remiantis Statybos techniniu reglamentu, dalis
medžių auga per arti vienbučių,
dvibučių gyvenamųjų pastatų.
Seniūnas teigia, kad pagal projekto
techninį planą šimtametes liepas
pakeis švediški šermukšniai.
„Kiek kitaip į medžius, augančius gatvėje, žiūrima užsienyje.
Ten medis gatvėje visų pirma turi
būti dekoratyvus ir nekeliantis
grėsmės. Vieną kartą atvažiavęs į
Ispaniją, mačiau gražius, nugenėtus,
prižiūrėtus medžius, o apsilankęs po poros metų, vietoje mano
minėtų medžių išvydau kitus. Ir
niekas nekelia jokių problemų“,
– teigė UAB „Trakų paslaugos“
direktorius Eitvydas Juškauskas.
„Juo labiau, kalbėdamas apie konkretų pavyzdį – Bažnyčios gatvės
rekonstrukciją ir planus iškirsti ten
augančius medžius, noriu pabrėžti,
kad kasant griovį yra pažeidžiamos
medžio šaknys ir jeigu papūs tos
pačios krypties vėjas, iš kur pažeistos šaknys, kils pavojus žmonių
gyvybei bei turtui. Nenorėčiau
gyventi name, esančiame šalia tokių
medžių“, – pridūrė jis.
Taip pat vertėtų pabrėžti, kad
projektas pasirašytas dar 2009 metais, kai seniūnas V. Rukšėnas dar
nėjo šių pareigų. „Aš esu atsakingas
už projekto įgyvendinimą. Taip,
Kęstutis Petkūnas kreipėsi į Trakų
rajono savivaldybės administracijos
direktorę Astą Kandratavičienę.
Po kreipimosi šių metų rugsėjo
penktą dieną buvo suorganizuotas
susitikimas su dviem tikslinėmis
grupėmis – valdžios atstovais,
specialistais ir gyventojais. Kęstutis
Petkūnas savo straipsnyje minėjo,
kad Lentvario miesto gyventojai
apie šį susitikimą nežinojo, tačiau
šiame susitikime, kaip ir turėtų būti,
dalyvavo gyventojų atstovai, viena
iš jų – seniūnaitė Ona Staniulionienė“, – kalbėjo V. Rukšėnas.
Pakapsčius giliau, kyla klausimas, kodėl ekologas K. Petkūnas
tylėjo, kai buvo planuojama kirsti
juodųjų pušų plotą (netoli Klevų al.
4), kurias savu laiku net pats grafas

Tiškevičius sodino? Turimomis
žiniomis, tuo metu K. Petkūnas ėjo
ekologo pareigas Trakų rajono savivaldybės Architektūros skyriuje.
Dabar vietoje juodųjų pušų stovi
komercinius tikslus įgyvendinantis
pastatas, prekybos centras „Norfa“,
neatliekantis nei oro valymo, nei
gyventojų sveikatos išsaugojimo
funkcijų. Toje teritorijoje likę medžiai džiūsta palaipsniui, iš lėto,
nors jų šaknies kaklelis užpiltas
storu žemės sluoksniu, kuomet
buvo lyginamas gruntas statybos
laikotarpiu.

Š.m. rugsėjo 28 d. Lentvario dvaro šventė
„Renesanso peizažai“
PROGRAMA:
Senoje kilimų parduotuvėje (Klevų alėja 46)
17.30 Lentvario M. Šimelionio gimnazijos moksleivių dailės darbų
parodos atidarymas
Prie Lentvario rūmų
18.00 Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras
18.30 Lentvario H. Senkevičiaus vid.mokyklos šokių grupė
„PŠONSNYČKA“
Vilniaus Balio Dvariono meno mokyklos styginių instrumentų
kvartetas
19.00 Operos dainininkai Gražina Skinderytė-Kurnickienė
bei Vytautas Kurnickas
19.30 Filmukas „Lentvaris: laiko paralelės“
Rengėjai:
Trakų rajono kultūros rūmų Lentvario padalinys
Lentvario seniūnija

Skaitytojų
dėmesiui!
VšĮ „Vorutos“ fondas išleido naują
2013 m. Trakų bažnyčios kalendorių.
Kviečiame įsigyti Trakų bažnyčioje,
Vilniaus centriniame knygyne arba
teirautis
el. paštu buhalterija@voruta.lt.

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.

Evelina KISLYCH
Autorės nuotr.

• Gamybinių ir administracinių
patalpų nuoma;
• Elektros instaliacijos montavimo
darbai, matavimai;
• Prekyba elektros, santechnikos, statybinėmis medžiagomis,
įrankiais, sodo, buities prekėmis
parduotuvėje „Eniras“,
Vokės g. 2, 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
Užs. Nr. 11

UAB „KAMINTA“ priimtų dirbti
stalius, betonuotojus, dažytojus.
Apmokėjimas už atliktą darbą.
Aprūpiname darbo rūbais bei
įrankiais.
Kreiptis Birbynių g. 22, Vilnius,
tel. 8 5 2314 096
Užs.Nr.10

Parduodu maistines bulves, kaina 0,70 Lt/kg, sėklines bulves - 0,60
Lt/kg, pašarines bulves - 0,20 Lt/ kg.
Tel.: 8 652 95 387
Užs.Nr. 9

Mieste be
savo automobilio
2002 m. pirmą kartą Europoje bvuo
surengta judrioji savaitė. Šią iniciatyvą palaikė 320 Europos miestų,
tarp jų buvo ir Lietuvos didieji miestai. Akcijai pavykus ir susidomėjus
visuomenei, ji rengiama kiekvienais
metais rugsėjo 22 d.
Šių metų Europos judriosios savaitės ir akcijos „Mieste be savo
automobilio“ tema „Švarus oras
visiems“.
Kviečiame visus Trakų rajono gyventojus rugsėjo 22 d. dalyvauti
šioje akcijoje. Palikę namuose savo
automobilius, prisidėsite prie švarios aplinkos išsaugojimo.
www.trakai.lt
A. A KVIETIMAS

Kreipiamės, nes galbūt ir Jūs turite problemų, kurias esame patyrę mes. Esame blaivūs
alkoholikai. Supratome, kad alkoholizmas yra
liga, kurios pavieniui neįveiksime. Jeigu Jūs
jaučiate, kad alkoholizmas yra Jūsų problema,
kurią norėtumėt pamėginti išspręsti, kreipkitės
tel. 8 607 60 356 arba el. p. aalentvaris@gmail.
com. Grupės renkasi kiekvieną antradienį 19
val. Pietų g. 28, Lentvaris (senieji parapijos
namai).
Užs. Nr. 5

Mielieji,
galite siųsti sveikinimus,
reklamas, skelbimus,
užuojautas
elektroniniu adresu
klevualeja@klevualeja.lt

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 5 53 31
Mob. tel. 8 683 90 796

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako
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