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Policijos – Angelų sargų diena Kukliai paminėta senjorų diena

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

Užs. Nr. 3

Augalai

Klevų alėja
Tarybos nariai pritaria girtavimui

Lentvario policija (o iš tiesų 
Vilniaus apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Trakų r. polici-
jos  komisariato Viešosios tvarkos 
skyriaus Prevencijos poskyris, o tai 
tau, 14 tūkstančių gyventojų miestas 
neturi policijos nuovados!) vykdo 
prevencijos (lot. praeventus – įspėti, 

Vilniaus VPK Trakų rajono PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio 
tąsyk budinti brigada: (iš kairės) Žydrūnas Irinavičius, Viktorija Jurčenko, 
Rolandas Lenkauskas ir Lina Daugilienė

apsaugoti) funkciją. Ji dirba nuo 8 iki 
17 valandos. Savaitgalio dienomis 
nedirba, todėl bet kuriuo paros metu 
skambinkite – 112. Šiame skyriuje 
dirba 7 darbuotojai (neseniai buvo 
12, o 1992 metais – 34). Taupome 
Respublikos vidaus saugumą?! 

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 7

Sekmadienį po šventų Mišių 
bažnyčioje, išplatinę KA ir TŽ, 
apsilankėme parapijos namuose, 
kur buvo pažymėta Tarptautinė 
pagyvenusiųjų žmonių diena. 
Koncertavo miesto darželinukai, 
senjorų kolektyvas „Klevynė“, 

svečiai iš Trakų. Vėliau buvo 
laisva vakaronė, platus stalas ir 
kandidatai, neišmanantys politi-
nės reklamos ugnies. 

Jonas Lokėnas
Autoriaus nuotr.

Jaunimo organizacija
 „Lentvario parko renesansas“ 

 spalio 13 dieną 
(šeštadienį), 
nuo 13 val. 
organizuoja renginį 

„Šviesios parko 
naktys“

 Jaunimas nori atkreipti gyven-
tojų dėmesį ir parodyti, kad 
Lentvario parkas nėra nyki 

vieta, jis gali pavirsti roman-
tikos uostu, apšviestu šviesos 

žibintais. Vyks kūrybinės žibin-
tų gaminimo dirbtuvės, bus 

rodomas filmas apie Lentvario 
parką, skambės dainos. Bus 

kitų staigmenų.

A. A  KVIETIMAS 
Kreipiamės, nes galbūt ir Jūs turite proble-

mų, 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

Lentvario senjorų kolektyvo „Klevynė“ atlikėjai

Praėjusią savaitę vykusiame 
Trakų r. savivaldybės tarybos posė-
dyje nebūta be akibrokštų. Sprendi-
mui dėl Lentvaryje  Lauko g. 19 A 
esančio baro „Jaunystė“ (priklauso 
UAB „Jusada Plius“) prekybos alko-
holiniais gėrimais laiko apribojimo 
mūsų atstovaujami tarybos nariai 
nepritarė. Nebūtų nieko neįprasto, 
tačiau minėtas baras labiau panašus 
į naktinės prekybos alkoholiu tašką, 
įsikūręs daugiabučių namų  apsup-
tyje – vidiniame kieme. 

Tarybos nariai, svarstę šį klausi-

mą per komitetų posėdžius, pritarė 
sprendimui apriboti prekybą alko-
holiu nuo 22 val. iki 8 val. Ūkio, 
turizmo, aplinkosaugos ir investi-
cijų komitetas siūlė netgi pailginti 
apribojimą nuo 20 val. iki 8 val. Kas 
atsitiko, kad po vienos dienos (per 
tarybos posėdį 12 09 27) sprendimui 
taryba nepritarė?

Gyventojų skundai

Aplinkinių daugiabučių gy-
ventojai raštu kreipėsi pagalbos 

išspręsti nesibaigiančių naktinių 
orgijų fiestas. Gyventojų argu-
mentai – triukšmas, baro lankytojų 
daužomi langai, po nakties nuolatos 
teritorijoje išmėtyti tušti buteliai. 
O įdomiausia tai, jog gyventojų 
kreipimasis į savivaldybę dėl nak-
tinės prekybos alkoholiu gautas 
anksčiau, nei buvo įmonei išduota 
licencija verstis šia veikla. Vadinasi, 
įmonė jau kuris laikas vykdė nelega-
lią veiklą. Ir kieno sąskaita? Jaunimo 
ir aplinkinių gyventojų. Patys gy-
ventojai matė, kaip baras prekiauja 
alkoholiu: atsuka svaigiųjų gėrimų 
kamštelį ir perduoda pirkėjui, o jis 
savo ruoštu geria viešoje vietoje. 

Ignoruojami pareiškimai

Prie šio sprendimo tarybos 
nariams buvo pateiktas seniūno 
Vyto Rukšėno raštas, taip pat jis 
kalbėjo ir per posėdį. Anot seniūno, 
šio baro vieta naktinei alkoholio 
prekybai netinkama, ji pažeidžia 
esamus teisės aktus, kurie nurodo, 
jog baras per arti gyvenamųjų 
namų zonos. Jis yra vos už 9 me-
trų nuo gyvenamojo daugiabučio, 
50 metrų nuo mokyklos, netoliese 
taip pat yra bažnyčia. Kiek dar 
argumentų reikia vardinti, kad 
tarybos nariams būtų aišku, jog 
prekyba alkoholiu Lauko g. 19 A 
negalima?

Seniūnaitė Ona Staniulionienė, 
atstovaujanti daugiabučių namų 
gyventojų interesams, priminė 
tarybos nariams, kad pati savival-
dybė patvirtino, jog daugiabučių 
namų kiemai yra tyliosios zonos. 
Tokiose zonose nuo 22 iki 6 val. 
triukšmo norma 60 decibelų (pri-

lyginama elektrinės barzdaskutės 
veikimo garsui). 

Ir svarbiausia šioje istorijo-
je – policijos išvada. Policija nesiūlo 
apriboti prekybos alkoholiu laiką, 
ji  mano, „kad tokie „barai“ gyve-
namųjų namų kvartaluose neturėtų 
vykdyti komercinės veiklos ir 
siūlome panaikinti UAB „Jusada 
Plius“ išduotą licenciją verstis 
mažmenine prekyba alkoholiniais 
gėrimais bare „Jaunystė“. 

Pravirkdė 

Per posėdį savo argumentus, 
kodėl neturėtų būti apribotas 
prekybos alkoholiu laikas, išsakė 
įmonės direktorė Alina Suško. Ji 
minėjo, jog apribojus prekybos 
laiką, be darbo liktų 5 darbuotojai, 
o ji pati augina du nepilnamečius 
vaikus, be to, įmonė pasiėmusi 
kreditą iš banko ir neseniai atliko 
remontą baro patalpose, įsivedė 
šildymą. A. Suško argumentai 
tikrai priverstų ne vieną apsiaša-
roti. Tačiau iš esmės verslininkas, 
besiverčiantis naktine prekyba al-
koholiu, negalėjo pasirinkti tokios 
netinkamos savo verslui vietos. Yra 
daug kitų, laisvų, patogių patalpų 
mieste, kur gyventojai ne tik ne-
prieštarautų, bet ir džiaugtųsi, kad 
Lentvaryje atsidarė baras, kuriame 
galima pasėdėti, išgerti. Peršasi 
išvada, kad savininkams padorus 
baras nereikalingas, jiems reika-
linga girdykla. Pasikartosiu: kieno 
sąskaita... gal jaunimo? 

Baras „Jaunystė“ dieną uždarytas, kai gatvėse pilna jaunimo. Tačiau tai visai 
niekis prieš faktus, jog minėtas baras iš viso negali būti gyvenamųjų namų zonoje

Lentvario biblioteka kviečia 
į susitikimą su 

Sigitu Parulskiu, 
kuris vyks 2012 m. 

spalio 9 d., antradienį, 
14 val. Lentvario seniū-

nijos salėje. 
Sigitas Parulskis – rašytojas, li-

teratūros kritikas, dramaturgas, ver-
tėjas, 2004 m. Nacionalinės premijos 
laureatas bei daugiausia į užsienio 
kalbas verčiamas šiuolaikinis lietuvių 
rašytojas.
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1. Kandidatuoju, nes matau, kad 
Lietuvai reikia pokyčių.

Nematau dabartinės valdžios noro 
ką nors keisti.

Manau, kad pokyčiai gali atsirasti tik 
su nauja, jauna politikų karta.

Dabartinė valdžia neatstovauja 
Lietuvos gyventojų interesams. Politika 
yra labai nutolusi nuo žmonių, jaučiu 
poreikį keisti šį dalyką.

Lietuvai reikia atsakingų politikų, 
atsakomybės jausmas – viena iš mano 
stipriųjų savybių.

Rinkėjai pavargo nuo gausių bei tuš-
čių pažadų, o mano kredo: „Geriau ma-
žiau prižadėt ir daugiau padaryt, negu 
daug prižadėt ir nieko nepadaryt.“

Žmonės yra nusivylę politikais, 
sieksiu pelnyti jų pasitikėjimą.

Esu eilinė provincijos gyventoja, 
nuolat bendraujanti su gyventojais, 
žinanti, kokių problemų ir rūpesčių jie 
turi. Nesu tam abejinga.

Turiu vaiką ir trokštu, kad jam ne-
kiltų noras geresnio gyvenimo ieškoti 
svetur. Esu kupina vilties, kad mes ga-
lime sukurti Lietuvoje tokias gyvenimo 
sąlygas, kad kiekvienam jos gyventojui 
bus gera ir miela gyventi būtent čia. 

2. Žinoma, būtų šaunu jei Lietuvoje 
stovėtų atominė elektrinė, tai padidintų 
mūsų valstybės savarankiškumą, tačiau 
kol kas esu labiau linkusi į atsakymą 
„prieš“. Manau, šio projekto įgyvendini-
mas turi būti labai apsvarstytas. Turime 
būti tikri, kad naujoji atominė elektrinė 
netaps mūsų ir ateinančių kartų našta, 
taip pat turime būti tikri dėl naujosios 
elektrinės atominės saugumo. 

Ala Dekan, Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio kandidatė

1. Politinė situacija Vilniaus krašte 
reikalauja priemonių, kurios sustiprintų 
Lietuvos valstybę šiame regione.

Lietuvos politikai reikia kuo dau-
giau krikščioniškas, tautines ir patrioti-
nes vertybes puoselėjančių žmonių.

Atėjo laikas vietą politikoje užleisti 
jauniems profesionalams.

Esu socialinių (politikos) mokslų 
daktaras, todėl įgytas mokslines žinias 
galėčiau pritaikyti praktikoje.

   
2. Taip, pasisakau už branduolinės 

jėgainės Lietuvoje statybą. Ir ne tik dėl 
to, kad praktika rodo, jog branduolinė 
energija yra pigiausia elektros energijos 

1. Noriu apsaugoti viešąjį sektorių – 
ligonines, darželius, mokyklas, sveikatos 
punktus, policiją, gaisrinę, greitąją – nuo 
liberalų ir liberaliai mąstančių demagogų, 
kurie nori „optimizuoti, komercializuoti, 
liberalizuoti“, t. y. atimti iš žmonių socia-
lines paslaugas.

Noriu apsaugoti Lietuvos Darbo 
kodeksą, kad niekas nedrįstų jo libera-
lizuoti.  

Noriu sukurti jaunimo savanorystės 
sistemą valstybės mastu, kad mažiau jau-
nuolių emigruotų iš karto po mokyklos.

Noriu atšaukti krepšelių sistemą 
švietime ir naudoti ES šalyse taikomus 
švietimo finansavimo modelius.

Noriu sustiprinti profesinių sąjungų 
derybinę galią ir nutraukti verslo domi-
navimą trišalėje taryboje.

Noriu sumažinti spaudimą pensinin-
kams ir nekelti pensinio amžiaus. 

Noriu pagerinti materialinę Lietuvos 
šeimų padėtį.

Noriu nutraukti monopolistų įtaką 
šilumos ūkiui kaip tai padarė mano ko-
lega Ukmergės meras.

Noriu realiai skatinti atsinaujinančių 
šaltinių plėtrą. Per juos sukurti per 30 
tūkstančių naujų darbo vietų.

Noriu skatinti vietinės istorijos 
mokyklose mokymąsi (pvz. Lentvario 
mokiniai turi žinoti Lentvario istoriją).

2. Pasisakau prieš ir buvau vienas 
iš referendumo iniciatorių. Vadovavau 
parašų rinkimo kampanijai, todėl Seimas 
dėl gyventojų spaudimo buvo priverstas 
paskelbti referendumą. Pasisakau prieš 
atominę, nes ji sukurs tris tūkstančius, 
o atsinaujinanti energetika – trisdešimt 

Tomas Tomlinas, Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos kandidatas

Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės 
sąjungos–Lietuvos krikščionių 
demokratų kandidatas 

Tremtinių istorijos

Jono ir Onos Čirų giminių auka Lietuvai
Praėjusiame laikraščio numeryje išspausdintą straipsnį „Jono ir Onos Čirų giminių auka Lietuvai“ laikyti NETIKSLIU, 

kadangi jame supainioti faktiniai duomenys. Labai atsiprašome gerb. p. Antaninos Mačionienės giminių, artimųjų ir lai-
kraščio skaitytojų. Perspausdiname „Trakų žemės“ Nr. 23 (72) 2000 m. birželio 10 d., giminių teigimu, tikslų straipsnį. 

1948 m. gegužės mėn. Ypatingojo 
skyriaus leitenantas Seninas pasirašė 
įsakymą, atėmusį Antaninai Mačionie-
nei ir jos penkioms dukroms – Aldonai, 
Danutei, Girdutei, Onai ir Irenai – tėvy-
nę Alytaus apskrityje, Daugų valsčiuje, 
Atžalyno kaime...

Šeimos galva, – parašė rusas leite-
nantas, atsibastęs vaduoti lietuvių, – 
Antosia, nes ūkyje vyriškos rankos 
nematyti nuo 1938 metų. Antaninos 
vyras Silvestras žuvo per nelaimingą 
atsitikimą medžioklėje. Kaltas buvo 
brolis Kazys.

Leitenantas Seninas toliau nurodo 
priežastį, dėl kurios Mačioniai bus tre-
miami į „tolimus Rusijos pakraščius“, 
tarp kitko, blogio imperijos užkariautas 
prieš keletą šimtmečių...

Dėl to leitenantas kaltina Antani-
nos vyriausiąjį sūnų Kostą Mačionį, 
pasak čekisto, nukautą banditą.

Iš tiesų Kostas buvo partizanas, o 
jo sesuo Aldona – ryšininkė.

Tos šeimos likimas išties nedėkin-
gas. Tiek žinoma...

Šiandien padedant lentvariškei 
tremtinei Onai Mačionytei-Čirienei 
galima tik išvesti baisią ir mistinę 
sąsają tarp tėčio Silvestro Mačionio ir 
jo vyriausiojo sūnaus Kosto išėjimo į 
amžinąją kelionę. Galbūt tėtis šaukėsi 
beviltiškai besikaunančio sūnaus, kuris 
turėjo kristi nuo tautos niekšų kruvinų 
rankų?

Tai buvo 1945 m. lapkričio 5 d. 
Antaninos Mačionienės šeima slaps-
tėsi pas kaimynę Moniką Golštinienę. 
Ten ir atėjo partizanai Vaclovas Vo-
veris-Žaibas (grupės vadas), Kostas 
Mačionis-Žvalgas ir Jonas Dusevi-
čius-Svajotojas. Visi Daugų valsčiaus 
vaikai karštai mylėję Lietuvą, ypač 
savąją Dzūkiją! Ji kantriai slėpė juos 
savo miškuose ir gaivino švarutėliu 
pušų oru.

Buvo pavargę. Ypač Jonas. Jam už 
diržo kabėjo sunkus kovinis pistoletas. 
Ir atsitik taip, kad Jonui Svajotojui 
persiaunančiam batus, ginklas iškrito 
ant grindų. Pasigirdo šūvis. Jis kliudė 
Svajotojui koją, o Kostui kulka pataikė į 
pasmakrę – į tą pačią vietą kaip ir tėčiui 

Laiko neužgydomos žaizdos
Silvestrui žiemos medžioklėje. Kostas 
krito iš karto. Jonas puolė žudytis! La-
bai gailėjo kovos bičiulio. Bet moterys 
išgelbėjo jam gyvybę...

Šito nežinojo leitenantas Seninas, 
bet jis žinojo kitką – „Smeršo“ kapitono 
mazajevo pasirašytą dokumentą, kur 
pagal sąrašą Kostas Mačionis – antras. 
(„Smeršas“ – mirtis šnipams – vienas tų 
metų sovietų armijos kontržvalgybos 
padalinių su budelio įgaliojimais).

Tame sąraše – 16 vyrų, pasak 
kapitono, išsilaisvinusių iš Kauno ka-
lėjimo 1941 m. birželio 23 d. Kapitono 
sąrašas pavadintas Lietuvos partizanų 
2 Daugų būrys („Geležinis vilkas“). 
Štai kas buvo Kostas Mačionis atėjus į 
Lietuvą Sovietų Stalino laimei! Dzūkas 
patriotas, vėliau pasipriešinęs sovietų 
mobilizacijai, slėpėsi, kartą įvarytas į 
bažnyčią, bet parapijiečių neišduotas, 
ir tada, pabėgęs iš mirties glėbio ( 1941 
05 23), tvirtai pasakęs: „Gyvas čekis-
tams niekada nepasiduosiu!“

Žvėriškai Kostą tada Kaune mušė. 
Grįžo mėlyna nugara. Išbalęs ir nusil-
pęs. Ir prie nacių išliko lietuvis. Kartą 
su motina Antanina ir sesutėm į savo 
namus priėmė kaimyninio dvaro 
šeimininkus – žydus Sankus. Taigi vo-
kiečių laikais Antaninos Mačionienės 
sodyboje gyveno keturi žydai, tarp jų 
mažamečiai Leibukas ir Simukas. Juos 
slėpė ir rizikavo. Gera buvo mama An-
tanina. Bet kurią minutę galėjo įvykti 
išdavystė, bet ji neįvyko, nes kaimynai 
Degėsiai ir dėdės Kazio Mačionio šei-
myna buvo seno lietuviško kraujo. Bet 
pavojus kasdien tykojo.

Tuomet Onai Mačionytei-Čirienei 
ėjo devinti metai. Ji prisimena, kai 
mama Leibuką ir Simuką perrengė 
mergaitėmis. Kostas įsidarbino Dau-
guose pas vokiečius draudimo agentu. 
Gaudavo įvairiopos informacijos. 
Pastebėjo, kad sodyba sekama. Dažnai 
neramiai lodavę šunys. Sunkiai susi-
rado kitą patikimesnę vietą, Simuką 
palikę Mačioniams. Jis gyveno iki 
1943-ųjų pavasario.

Po keleto metų Sankienė grįžo į 
Atžalyno kaimą pasiimti drabužėlių. 
Pasakojo, kad visi žuvę. Po karo gy-

rūšis visame pasaulyje. Klausimas, ar 
reikia Lietuvai atominės elektrinės, 
reiškia klausimą, ar Lietuva nori būti 
nepriklausoma, ar mūsų valstybei reikia 
daugiau darbo vietų ir investicijų.

Noriu pabrėžti, kad Lietuva po 
1990 m. kovo 11 d. pasiekė politinę 
nepriklausomybę nuo Rusijos, tačiau 
Lietuvos energetika išliko integruota 
į Rusijos perimtą SSRS energetikos 
sistemą ir yra visiškai priklausoma 
nuo Rusijos valstybinių monopolinių 
energijos tiekimo kompanijų. Lietuvos 
elektros perdavimo sistema tebėra su-
dėtinė sinchroniškai veikiančios Rytų 
sistemos dalis. Iš šios sistemos Lietuva 
importuoja apie 2/3 suvartojamos elek-
tros energijos.

Todėl Lietuvos strateginis tiks-
las – atpalaiduoti Lietuvos energetikos 
sistemas nuo priklausomybės posovie-
tinėms energetikos Rytų sistemoms, in-
tegruoti energetikos sistemas į Europos 
infrastruktūros sistemas ir taip galutinai 
įgyvendinti Kovo 11-ąją tautos pasirink-
tą visišką nepriklausomybę.

Visagino atominės elektrinės pro-
jektas tarnaus Lietuvos energetiniam 
saugumui tik tada, jei kartu bus pastatyti 
elektros „tiltai“ su Lenkija ir Švedija. To-
dėl branduolinę jėgainę vertinu kaip vie-
ną iš kelių svarbių priemonių Lietuvos 
elektros energijos sistemą atpalaiduoti 

KĄ RINKSIME?
Rinkimai 2012
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Nuo šiol Lentvario gyventojai 
statybinių ir apdailos medžiagų galės 
įsigyti greičiau ir patogiau – prie „Ma-
ximos bazės“ duris atvėrė parduotuvė 
ARKORAMA. Naujame prekybos 
centre – patogi įvažiuojamoji prekyba 
ir galimybė vienoje vietoje įsigyti tiek 
statybinių medžiagų, tiek pagrindinių 
namų apyvokos, dekoravimo ir remon-
to prekių.

Seno ir naujo sintezė
„Daugelis vis dar prisimename se-

nas geras ūkinių prekių parduotuves, 
kuriose būdavo galima rasti būtiniau-
sių prekių namams, jų remontui ir 
priežiūrai. ARKORAMA – modernus 
tokios parduotuvės variantas,  pritai-
kytas šiuolaikinio pirkėjo poreikiams 
ir gyvenimo būdui“, – teigė UAB „Ar-
korama“ generalinė direktorė Nijolė 
Kvietkauskaitė.

Čia klientai ras daugiau kaip 5000 
pavadinimų prekių, skirtų statyboms, 
remontui ar namų dekoravimui – nuo 
plytų ir blokų, apdailos medžiagų iki 
būtiniausių namų apyvokos prekių.

Klientų patogumui – 
įvažiuojamoji prekyba

Naujosios parduotuvės klientai 
galės išbandyti Lietuvoje vis dar naują 
prekių įsigijimo būdą – įvažiuojamąją 
prekybą. Ši paslauga palengvins ir ge-
rokai sutrumpins apsipirkimo procesą, 
nes nebereikės laukti kol prekės bus 

veno Vilniuje, Onos sesers Aldonos 
sutikta apsimetė nepažįstama. Šitaip ji 
atsidėkojo už lietuvių šeimos pasiauko-
jimą ir gailestį žydams – kaimynams... 
Tai neatitinka tos pagarbios nacijos 
moralės, visada pripažįstančios kilnią 
atmintį ir pagarbą pilietinei rizikai... 
Bet tiek to.

Partizaną Kostą Mačionį pasišaukė 
tėtis, o Antaninos šeima leitenanto 
Senino įsakymu gyvuliniais vagonais 
išriedėjo Sibiran.

Lentvariškė Ona Mačionytė-Či-
rienė vis prisimena maištingą savo 
paauglystę: Ona kartu su pussesere 
Gene Mačionyte iš Daugų gimnazijos 
nešdavo Lenino ir Stalino portretus ir 
slapta juos skandindavo Daugų ežere. 
Taigi ne vien dėl „Geležinio vilko“ 
partizano Kosto Mačionio riedėjo į 
taigą! Nors, mena Ona Čirienė, dėl anų 
portretų jų niekas ir neįdavė. Mokyklai 
vadovavo tikri lietuviai – Kubilius ir 
Juočbalys, ne judai...

Dabar nusišypso Ona Mačionytė-
Čirienė, likimo gerokai nuskriausta, bet 
niekada nepraradusi tikėjimo į Dievą ir 
Tėvynę. Šiurpūs prisiminimai niekada 
nesukėlė keršto ar atpildo troškimo. Ar 
stribai, pagrobę maistą kelionei į Sibirą, 
liko laimingi ir gyvi – tik nekaltas klau-
simas. Kita vertus, kaimynai Degėsiai 
ir kiti, skubiai atnešę duonos, po šimtą 
metų Lietuvoje tegyvuoja!

Tik atvykę „į tolimą Rusijos pa-
kraštį“ po trijų savaičių, Ona ir kiti 
po paros, išėjo taigos  rankiniu pjūklu 
pjauti.

Ir tik po Lenino ir Stalino skan-
dinimo Daugų ežere praėjus 42 me-
tams – 1990-*aisiais – Lietuvoje vėl 
atgijo Mindaugo valstybė, pavadinusi 
tas juodas dienas gedulu ir viltimi.

Buvo jaunystė. Buvo ir viltis. O 
į gedulą dabar lietuvis tik širdimi 
kreipiasi...

Tėvai ir partizanas Kostas Mačio-
nis ilsisi Daugų kapinėse. O aukštai tas 
pats žydras dangus...

Ieva POČEPAVIČIŪTĖ,
„Trakų žemė“ Nr. 23 (72) 2000 m. 
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Lentvario gyventojams – patogesnis būdas 
apsirūpinti statybinėmis medžiagomis 

atvežtos ar pačiam vykti iki sandėlio 
jų atsiimti.

„Įvažiuojate automobiliu į preky-
bos vietą, išsirenkate prekes, susikrau-
nate tiesiai į automobilį, sumokate ir 
išvažiuojate“, – paslaugos veikimo 
principą aiškino N. Kvietkauskaitė 
ir pridūrė, kad prekes į kliento au-
tomobilį gali sukrauti ir bendrovės 
darbuotojai. Tad labai skubantys pir-
kėjai, statybinių medžiagų ir remonto 
prekių galės įsigyti net neišlipdami iš 
automobilio.

Įvažiuojamajai prekybai skirta 
didžioji 3500 kv. m prekybos erdvės 
dalis. Kitoje, pėstiesiems pirkėjams 
skirtoje, ARKORAMOS dalyje klientai 
ras kruopščiai atrinktą būtiniausių 
apdailos medžiagų bei ūkio prekių 
asortimentą.

Lauks klientų atsiliepimų
Pasak N. Kvietkauskaitės, pirmoji 

ARKORAMA – tai naujosios koncep-
cijos parduotuvės eksperimentinis 
variantas, kuris, atsižvelgiant į klientų 
atsiliepimus, bus tobulinamas ir ruo-
šiamas plėtrai. Vartotojų poreikiai lems 
ir parduotuvės asortimento pokyčius.

„Mūsų siekis – suteikti galimybę 
savo klientams greitai ir patogiai 
įsigyti reikalingiausias statybos ir ap-
dailos medžiagas bei namų apyvokos 
prekes už priimtiną kainą“, - sakė N. 
Kvietkauskaitė.

Pirmoji ARKORAMA atidaryta 
Vilniuje, Savanorių pr., prie „Maximos 
bazės“, tad čia apsirūpinti statybos ir 
apdailos medžiagomis bus patogu tiek 
sostinės, tiek Lentvario, Grigiškių, Tra-
kų ar Elektrėnų gyventojams.

Simbolinę atidarymo juostą perkirpo N. Kvietkauskaitė                                 

Laikraštis uždavė kelis klausimus Vilniaus–Trakų (57) rinkimų apygardos kandi-
datams į LR Seimą 2012. Sudarėme kandidatams vienodas sąlygas prisistatyti mūsų 
skaitytojams. Atsakymų negavome tik iš kelių kandidatų (neturime Vytauto Baka-
sėno ir Mingailės Binkauskaitės). Pabrėžiame, kad nei vienas kandidatas nemokėjo 
ir nemokės už pateiktus atsakymus laikraščiui. 

Klausimai: 1) Kodėl kandidatuojate į LR Seimą 2012? (Prašome parašyti de-
šimt argumentų – trumpų ir aiškių kaip 10 Dievo įsakymų. Prašome nenaudoti 
politinių šūkių).

2) Pasisakote už ar prieš naujos atominės elektrinės statybas Lietuvos Respu-
blikoje? Trumpai argumentuokite kodėl?

 Užs. Nr. 27
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1. Nes tikiu, kad su visuomenės 
pagalba sukursime stiprią valstybę, kuri 
galės efektyviai spręsti ekonomines ir 
socialines problemas.

Nusibodo ta politinė – ekonominė 
rutina, tai dvigubų standartų taikymas 
ir vargšų žmonių apiplėšinėjimas įvairių 
mokesčių pavidalu, nebaudžiamos di-
džiulės finansinės aferos, yra akivaizdus 
įstatymų nesilaikymas.

Vis didėja emigracija. Mano tiks-
las – sumažinti emigraciją, tam skirsiu 
daug dėmesio.

Laikausi tokio principo, kad Len-
tvariui, kitiems miestams, rajonams 
pirmiausia bus geriau, jei gerės bendra 
Lietuvos padėtis.

Ketinu dažniau bendrauti su rin-
kėjais – tam rengti susitikimus, kad 
galėčiau išklausyti jų nuomones apie 
geresnės Lietuvos ateities kūrimą, kurį 
bandysiu įgyvendinti.

Manau, kad išrinkta valdžia turi 
tarnauti žmogui, liaudžiai. Esu doras, 
sąžiningas, tas, kuriam rūpi žmonių ir 
tautos reikalai.

Manau, kad aš turiu pakankamai 
patirties ir galėčiau padėti savo gimta-
jam miestui ir jo gyventojams, taip pat 
ir visai Lietuvai.

Būsiu atsakingas už savo šalį ir jos 
gerovę.

Ketinu rūpintis mokslais, darbais, 
patirtimi, iniciatyva, tai labai reikšminga 
kuriant geresnę Lietuvą.

Noriu skatinti ekonomikos augimą 
ir užimtumą, todėl kandidatuoju į LR 
Seimą, tai būtų mano pareiga.

2. Pasisakau prieš naujos atominės 
elektrinės statybas Lietuvos Respubli-
koje.

Vis dėlto atominė elektrinė gali 
būti per brangi Lietuvai. Įsivaizduojate, 
kokia bus elektros kaina? AE yra per 
daug pavojinga šaliai, turinčiai palyginti 
nedidelę teritoriją. Nebūtų kur evakuoti 
gyventojų avarijos atveju. Manau, kad 
reikia labai gerai apmąstyti, ar mūsų 
šaliai to reikia. Dar iškyla klausimas, 
ar mes norime pasekti Graikijos keliu? 
Tada statykime Japonijos siūlomą reak-
torių, kurio jie niekam pasaulyje negali 
įsiūlyti be Lietuvos. Taigi, manau, ši sta-
tyba yra ne tik žalinga, bet ir pavojinga 
Lietuvai. Pasisakykime už ekologišką 
elektros gamybą: iš vėjo, saulės, biokuro 
gaunamą elektros energiją.

Jonas Sadovskis, Respublikonų 
partijos kandidatas

1. Man, kaip žurnalistui, kiekvieną 
dieną tenka susidurti su gyventojų bė-
domis. Kita vertus, kasdien matau poli-
tikų cinišką nenorą padėti paprastiems 
žmonėms, kurių neretai net nenorima 
išklausyti. Deja, dabartinė žiniasklaida, 
tebevadinama „ketvirtąja valdžia“, te-
sugeba parašyti apie gyventoją ištikusią 
bėdą. Daugumos žmonių problemų 
priežastis slypi valstybės valdymo sis-
temos korozijoje – valdininkai, įskaitant 
aukščiausio lygio, gyvena sau ir aiškina 
teisės aktus bei įstatymus, kaip jiems 
naudinga, paprasti žmonės priversti ir 
toliau gyventi su savo rūpesčiais. Būtent 
noras keisti šią situaciją ir paskatino 
dalyvauti rinkimuose, ypač, kuomet su-
sibūrė puiki, jauna ir energinga koman-
da – „Sąjunga TAIP“. Jos padedamas, 
manau, galiu prisidėti prie dabartinės 
padėties valstybėje keitimo bei nuveikti 
daug gerų mūsų programoje numatytų 
darbų. Graudu klausytis kai kurių esa-
mų politikų pažadų, kad jums, Lentvario 
gyventojams, rūpimos problemos – per-
važos statyba ar šilumos kainos – bus 
netrukus išspręstos. Deja, politikai tokį 
rūpestį paprastai linkę demonstruoti 
tik artėjant rinkimams, bet 4 metus 
„neturėjo laiko“ imtis šios srities darbų. 
Tai tęsiasi ne vienerius metus – prieš 
rinkimus žarstomi pažadai, kurie pa-
mirštami po balsavimo. Man tai nusibo-
do, todėl sakau: imkime ir padarykime, 
kitaip tariant, išspręskime lentvariečių, 
rudaminiečių ir kitų vietovių gyventojų 
problemas nedelsdami, neatidėliokime 
darbų iki kitų rinkimų.

2. Trumpai atsakyti į šį klausi-
mą sudėtinga, bet kalbant dviem žo-
džiais – esu prieš. Pasisakau ne tik prieš 
atominės elektrinės statybą Lietuvoje, 
bet ir kitose pasaulio valstybėse. Esu 

Stanislav Tarasevič, partijos 
„Sąjunga Taip“ kandidatas

1. Jei ne aš, tai  kas? Juk toks klausi-
mas apsisprendimo minutę dažniausiai 
iškyla kiekvienam. Ar imtis svarbios at-
sakomybės, ar palikti viską laiko tėkmei 
ir likimo valiai?

Žinau, jog galiu. Esu jaunas, ener-
gingas, kupinas idėjų ir norų tas idėjas 
įgyvendinti. Veiklumas ir energija –  
mano savybės, suteikiančios neribotas 
galimybes.

Žinau, jog turiu. Turiu patirties. Tu-
riu bendraminčių. Turiu galimybių. Dar-
bas Lentvario seniūnijoje bei ugdymo 
įstaigose, pirmininkavimas Trakų rajono 
savivaldybės tarybos finansų komitete 
leido įgyti  vertingos patirties ir įgūdžių, 
kuriuos galiu panaudoti ir naudosiu 
savo veiklose. Įstatymų išmanymas ir 
gebėjimas naudotis teisiniais dokumen-
tais leidžia realiai vertinti situacijas bei 
optimaliai spręsti problemas. 

Žinau, jog manim tiki ir pasitiki.  
Partijos bendraminčiai mane išsirinko 
Lentvario Liberalų ir centro sąjungos 
partijos grupės pirmininku. Mano gali-
mybėmis ir siekiais tiki bendradarbiai, 
mokiniai ir jų tėvai, kurie mato ir vertina 
pokyčius gimnazijoje. 

Žinau, jog reikia keisti ir keistis. 
Kaita – viena iš pagrindinių varomųjų 
jėgų žmogaus, miesto, šalies gyvenime. 
Nuolat lavinuosi, mokausi, ieškau naujų 
galimybių. Noriu ir siekiu, kad kaita įgy-
vendintų optimistiškiausius lūkesčius.

2. Naujos atominės elektrinės 
statybos Lietuvos Respublikoje kelia 
daugybę diskusijų, artėjantis referen-
dumas verčia turėti savo nuomonę ir 
apsispręsti kiekvieną pilietį. Lietuvos 
spaudoje ir televizijos ekrane daugybė 
nuomonių ir argumentų. Norėčiau ginti 
nepriklausomybės šalininkų poziciją. 
Juk nepriklausomybė, tiek dvasinė, tiek 
ekonominė, ir buvo, ir yra ta siekiamybė, 
kuri gyva kiekvieno Lietuvos piliečio 
širdyje. Tik nepriklausomybė suteikia 
teisę laisvai spręsti ir būti atsakingam. 
Ieškantis visada randa. Juk yra alter-
natyvos rinktis, yra gamta, ekologiniai 
ištekliai, į kuriuos derėtų atkreipti 
dėmesį įvertinant aplinkos saugumą ir 
riziką. Juk ekonominis augimas neturi 
būti atsietas nuo ekologinių problemų 
bei ekologinio saugumo užtikrinimo. 
Tad sverdami argumentus ir reikšdami 
savo valią pagalvokime, ko siekiame ir 
kur einame.

Jonas Kietavičius, Liberalų ir cen-
tro sąjungos kandidatastūkstančių – darbo vietų mūsų ekonomi-

kai. Emigruojančiai ir iš minimalios algos 
neišgyvenančiai Lietuvai reikia ne elek-
tros, o naujų darbo vietų. Rytų Lietuvoje 
milžiniški biomasės resursai. 

Iš Visagino AE Lietuva gaus apie 
500 MW elektros. Už tą pačią kainą vien 
vėjo jėgainės Baltijos jūroje gali pagaminti 
daugiau. O pridėjus kogeneraciją, taupy-
mą ir biomasę, atominė tampa nesusipra-
timu. Kam rizikuoti ir dėti milijardus bei 
prasiskolinti japonų bankams, jei patys 
galime apsirūpinti elektros energija be 
rusų dujų?

Atominė pramonė žlunga visame 
pasaulyje, mes gyvename jos saulėlydžio 
laikotarpiu. Vis daugiau šalių atsisako at-
ominės energetikos, nes jos kaina nuolat 
kyla dėl neišspręstų problemų – atliekų, 
saugumo ir t. t. Lietuva per maža bran-
duoliniam monstrui – atsitikus nelaimei, 
mūsų šalis gali būti visiškai sužlugdyta 
fiziškai ir ekonomiškai. Mes nepajėgūs 
mokėti kompensacijų už Fukušimos 
technologijų klaidas ir avarijas. Mums 
siūlomas reaktorius turi mažą naudin-
gumo koeficientą ir jis yra santykinai 
pigus, nes niekam pasaulyje jo nebereikia 
po Fukušimos.

KĄ RINKSIME? KĄ RINKSIME?

1. Jaučiu pareigą ir toliau dirbti 
dorai ir efektyviai bei tęsti pradėtus 
darbus, tokius kaip Lentvario pradinės 
mokyklos pastato, Lentvario lopšelio-
darželio „Šilas“ renovacija; Lentvario 
lopšelio-darželio, esančio Klevų al., 
rekonstravimas; Lentvario Motiejaus 
Šimelionio gimnazijos pastato renova-
vimas; pradėta spręsti pervažos pro-
blema; darželio Klevų al. atidarymas; 
Tiškevičiaus rūmų grąžinimas valstybei 

Jaroslav Narkevič, Lietuvos len-
kų rinkimų akcijos kandidatas

išnaudojant tai bendroje Trakų turizmo 
sistemoje ir t. t. Svarbiausia mano siekia-
mybė – tai tvirta, kelianti pasitikėjimą 
teisinė bazė. Siekiu pokyčių valstybės 
valdyme, sumažinant Lietuvos Seimo 
narių ir ministerijų skaičių bei sutei-
kiant savivaldai didesnius įgaliojimus 
įvedant savarankiškose seniūnijose an-
trąjį savivaldos lygį. Noriu įgyvendinti 
socialines „saulėtekio“ ir „saulėlydžio“ 
programas. Siūlau būdą papildyti biu-
džetą apmokestinant bankus. Planuoju 
gerinti ugdymo sąlygas išsaugant tradi-
cinį tautinių mažumų švietimo modelį 
ir atsisakant ydingo mokinio krepšelio 
finansavimo modelio, taip pat peržiūrint 
profesinio ugdymo sistemą, orientuotą 
į rinkos poreikius. Noriu, kad Lietuva 
taptų patraukli jaunimui valstybė, 
kurioje būtų įdiegta jaunoms šeimoms 
palanki nuosavo būsto įsigijimo pro-
grama bei užtikrintos sąlygos kurti 
savo verslą. Vertinu biokuro plėtojimą, 
ne tik kaip mažesnių šildymo kainų, 
bet ir gyventojų saugumo potencialą. 
Pasisakau už krikščioniškųjų vertybių 
ir tradicinės šeimos puoselėjimą ir 
išsaugojimą mūsų valstybėje. Ilgametė 
darbo patirtis leidžia man drąsiai teigti, 
jog bendradarbiaudamas su visuomeni-
nėmis organizacijomis, savivaldybėmis 
ir kitomis institucijomis, galiu garbingai 
ir efektyviai atstovauti visų Lietuvos 
piliečių, nepriklausomai nuo jų tautybės, 
interesams.

2. Pažymėtina, kad vienas iš 
pagrindinių tikslų, kurį LLRA pristato 
savo 2012 metų rinkimų programoje, yra 
biokuro šilumos ūkyje potencialo išnau-
dojimas. Taip pat sunku nepastebėti, kad 
Visagino atominės elektrinės projektas 
daugelyje sričių vis dar kelia klausi-
mus, į kuriuos iki šiol nėra atsakyta. 
Atsižvelgdamas į tai, kad referendumas 
turi tik patariamąją jėgą, manau, kad 
šiandien verta pasisakyti prieš naujos 
atominės elektrinės statybas Lietuvos 
Respublikoje. 

Atkelta iš 2 p.

Virgilijus Matula, partijos „Drąsos 
kelias“ kandidatas

1. Iki šiol politikoje nedalyvavau. 
Užsienyje įgyta patirtis padėjo pažvelgti 
į Lietuvą kitomis akimis, ryškiau pama-
tyti jos bėdas ir galimybes. Matydamas, 
kokioje apgailėtinoje situacijoje šiandien 
atsidūrė Lietuvos gyventojas, supratau: 
stebėti iš šalies nebegalima! 

Pagrindinis ir visa apimantis mano 
siekis: grąžinti mūsų šalies piliečiams 
orų gyvenimą Tėvynėje. Šis siekis ap-
ima viską: ir materialinį aprūpinimą, 
ir dvasinį komfortą, paramą šeimai ir 
perspektyvas jaunimui, orų gyvenimą 
tautinėms mažumoms ir naujų darbo 
vietų kūrimą. (Sąmoningai nekalbu 
apie galimas „dovanėles“ išskirtinai 
Lentvariui, nes, neįmanoma sukurti rojų 
viename Lietuvos kampelyje, nepakeitus 
visumos. Suprantama, visuomet būsiu 
ypač jautrus ir seksiu mane iškėlusios 
apygardos pulsą.) Visi politikų bandy-
mai įgyvendinti savo gražius pažadus 
visada atsiremia (po rinkimų) į vieną 
ir tą pačią sakralinę frazę: „Biudžetas 
tuščias!“ Norint išsiveržti iš šio užburto 
rato, būtina atlikti esminius pakeitimus. 
Jei rinkėjai leis, Seime sieksiu: 

sutraukyti korupcinius ryšius, šian-
dien kaip vėžio metastazės apėmusios 
visas gyvenimo sritis; esminės teisė-
tvarkos pertvarkos, kad „teisė būtų 
teisinga ir morali“, visiems suprantama, 
vienodai teisinga ir realiai šalies piliečių 
kontroliuojama; nutraukti monopolijų 
siautėjimą, nesiskaitymą su žmonė-
mis. Nesvarbu, kurią gyvenimo sritį ši 
liga būtų apėmusi: prekybą, šildymą, 
mediciną ar bet kurią kitą; skaidraus ir 
viešai visiems prieinamo biudžeto, ypač 
Europos Sąjungos pinigų prasmingo 

skirstymo; ryžtingai kovosiu prieš 
žmonių skurdinimą. Valdžios atstovai, 
toleruojantys skurdinimo politiką, turi 
būti teisiami – tai tautos genocidas!; 
jaunimas – mūsų šalies ateitis! Sieksiu, 
kad Lietuvoje aukštasis mokslas būtų 
prieinamas visiems norintiems, o įsigiję 
išsilavinimą, galėtų jį realiai panaudoti 
Tėvynėje; stabdysiu kaimo mokyklų 
uždarymo vajų. Kaimo mokyklos – tai 
mūsų kultūros kapiliarai!; sukurti sąly-
gas smulkiajam, šeimyniniam verslui, 
ypač mažesniuose miesteliuose; naikinti 
skirtumą tarp sostinės ir provincijos, 
mažų miestelių. Naujų darbo vietų stei-
gimo, infrastruktūros gerinimo, kultūros 
paminklų apsaugos ir bendrąja kultūros 
puoselėjimo prasme; pasižadu savano-
riškai atsistatydinti iš Seimo narių, jei 
nesilaikysiu šių savo nuostatų! (Supran-
tama, jei mane ten išrinksite).

2. Esu kategoriškai PRIEŠ, nes:     
tai nėra saugi energetikos rūšis. Ki-

tos šalys, tokios kaip Japonija, Vokietija, 
tai suprasdamos, uždaro visas savo ato-
mines elektrines; neišspręsi ir vargiai ar 
gali būti racionaliai išspręsti pavojingų 
atliekų laidojimo klausimai.

Atominė elektrinė – tai nepake-
liama finansinė našta mūsų vaikams, 
vaikaičiams.

Šis projektas, atvirkščiai deklaruoja-
miems tikslams, daro Lietuvą priklauso-
mą nuo kitų šalių.

Energetinę nepriklausomybę galime 
įgyti TIK naudodami savo šalyje turimus 
resursus.

Sparčiai vystantis mokslui, atominė 
energetika jau darosi „pavojinga atgyve-
na“, netolimoje ateityje bus naudojami 
naujos saugios energijos rūšys kaip 
vandenilis ir pan.

Atnaujinamas 
Lentvario miesto 

šilumos ūkio 
specialusis planas

Pradėtas Lentvario miesto šilumos 
ūkio specialiojo plano atnaujinimas, kurį 
nuspręsta atlikti Trakų rajono savivaldy-
bės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendi-
mu Nr. S1-245 „Dėl Trakų ir Lentvario 
miestų šilumos ūkio specialiųjų planų 
patikslinimo“. Šilumos ūkio specialiojo 
plano pagrindiniai tikslai:

1. Peržiūrėti Lentvario miesto ši-
lumos ūkio specialųjį planą, įvertinti 
atsinaujinančių energijos išteklių pa-
naudojimo šilumos energijos gamybai 
galimybes, numatyti ilgalaikes savival-
dybės šilumos ūkio modernizavimo ir 
plėtros kryptis, Lentvario seniūnijoje 
siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilu-
mos tiekimą vartotojams mažiausiomis 
sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo 
neigiamo poveikio aplinkai.

2. Lentvario seniūnijos teritorijoje 
nustatyti tinklų, skirtų šilumos ir/ar 
karšto vandens poreikiams tenkinti, 
plėtros prioritetines kryptis, užtikrinant 
darnią tinklų plėtrą. Įvertinti Lentvario 
šiaurinės ir pietinės miesto dalies šilu-
mos tinklų sujungimo galimybes.

3. Suderinti Trakų rajono savival-
dybės, energetikos įmonių, fizinių ir 
juridinių asmenų ar jų grupių interesus, 
aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos 
ištekliais šilumos ir/ar karšto vandens 
gamybai.

Planavimo organizatorius: Trakų 
rajono savivaldybės administracijos 
direktorius, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, 
tel. (8 528) 58 300, faksas (8 528) 55 524. 
Kontaktinis asmuo Romuald Zviagin, 
tel. (8 528) 52745, el. paštas romuald.
zviagin@trakai.lt

Plano rengėjas: inžinerinė konsul-
tacinė bendrovė UAB „Cowi Lietuva“, 
Ukmergės g. 369 A, LT–06327 Vilnius, 
interneto svetainė www.cowi.lt. Kon-
taktinis asmuo Ingrida Tomaševičienė, 
tel. (8 699) 95 475, faks. (8 5) 2124 777, el. 
paštas iate@cowi.lt.

Specialiojo plano strateginių pase-
kmių aplinkai vertinimas rengiamas 
vadovaujantis Planų ir programų stra-
teginio pasekmių vertinimo tvarkos 
aprašu (Žin. 2004, Nr. 130-4650, Žin. 
2011, Nr. 50-2431)

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo 
dokumento galima teikti planavimo 
organizatoriui ar plano rengėjui raštu 
per visą Lentvario m. šilumos ūkio spe-
cialiojo plano atnaujinimo laikotarpį iki 
viešojo susirinkimo ir jo metu.

www.trakai.lt inform.

prieš atominę energetiką, ypač tokią, 
kokią turime dabar – nesaugią ir labai 
pavojingą. Tokios nuomonės, beje, kaip 
ir absoliuti dauguma Lietuvos gyven-
tojų, laikausi nuo 1986 metų, t. y. nuo 
Černobylio atominės elektrinės avarijos, 
o neseniai įvykusi Fukušimos katastrofa 
tik sustiprino šią poziciją. Galbūt ateity-
je, žmonijai sukūrus 101 proc. saugius 
branduolinius reaktorius, pakeisiu savo 
nuomonę ir pasakysiu „taip“ atominei 
energijai. Tačiau viliuosi ir tikiuosi, kad 
anksčiau bus atrasta aibė kitų saugių ir 
pigių elektros gamybos būdų, žinoma, 
jeigu jos mums apskritai dar reikės. 
Atminkime, kad progresas yra nesustab-
domas procesas, dėl to šiandien tikrai 
neverta kišti milijardų į nesaugias bei 
pasenusias technologijas, nepaisant to, 
kad jos yra japonų gamybos.

Lentvario seniūnijoje ilsisi 
toks raštas GP-184, gautas 2012 
09 25: „Kadangi šiuo metu per-
tvarkoma Bažnyčios gatvė, tai 
mes, jos Nr. 13 namo gyvento-
jai, prašome nukirsti medžius, 
augančius prie mūsų namo (iš 
gatvės pusės), nes lapuočiai 
dideli, todėl užstoja dienos švie-
są.“ Pasirašo 13 asmenų.

J. P.

Nuomonė
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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

Saulės elektrinių statyba

Integruoti sprendimai:
pavėsinės, parkingai, 
stogeliai, markizės

UAB Profimus        Mob. 8 612 25182       www.profimus.lt  

Užs. Nr. 15

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 

„Tai kvepia politine paikyste, berods 
sąmoninga, kuriai vaistų neturi-
me“, – pakalbintas Klevų alėjoje liū-
dnai ir vaizdingai tarsteli galvojantis 
lentvarietis, – o ir policininkų, neretai 
einančių į pasimatymą su nusikaltėlių 
kulka, – katino atlyginimai. Todėl savo 
„juodus triaukščius žodžius“ mūsų 
policijai vyriškai nukreipkime į Seimo 
ir Vyriausybės išdaigingus rūmus.“ 

Spalio antrąją dieną švenčiama 
Policijos – Angelų sargų diena, todėl 
ir buvo laikas šiek tiek čia pašnekėti 
apie jų auką Lietuvai, konkrečiai 
Lentvariui. Kitaip ir kitur laikraštis 
„Klevų alėja“ negalės – ji ne „Drebulės 
alėja“, todėl ja ir patikėjo paprastas 
lentvarietis. Antai gražu, jog Lentvario 
policija turi bent du gerus visureigius, 

Policijos – Angelų sargų diena
sunkių nusikaltimų mieste mažėja, 
seniai nebedaužomi visuomeninių ir 
ypač švietimo įstaigų langai. Miestas 
aptilęs, išskyrus Lauko gatvėje 19 A, 
liaudiškai vadinamoje „načniko“ zo-
noje, kurios paslaptingomis pasitarimo 
aplinkybėmis 2012 09 27 mūsų taryba 
per eilinį posėdį taip ir nelikvidavo. Bet 
apie tai ne šiame pasakojime.

Nuoširdžiai sveikiname Lentvario 
ir viso Trakų rajono policiją, linkėdami 
jai kantrybės ir tvirtybės prieš tuos, 
kurie pamynė įstatymą. 

Jonas Počepavičius,
„Klevų alėjos“ žurnalistas 

aktualijoms ir miesto gyvenimui 
Autoriaus nuotr.

Lentvaryje reikalinas prenumeratos 
vadybininkas (- ė). Atlyginimas nuo 
1000 Lt į rankas. Teirautis 
tel. 8 656 14 635

Užs.Nr. 16 

Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai 
pjauname medieną Jūsų pasirink-
toje 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

Užs. Nr. 22

Vaikaitės namus lanko žila 
šviesa ir tiesa

Mylima močiute, Jūs visada buvote, esate 
ir būsite mūsų saulė, šildanti ir globojanti 
visus, pasitinkanti mus savo giedra šypsena 
ir kasdien dalijanti savo širdies gerumą. 
Nuoširdžiai sveikiname Jus gražaus 75-
ojo jubiliejaus proga ir linkime daug daug 
sveikatos, mylėti ir būti mylimai. Mes vi-
sada TAVE apgaubsime jaunu supratimu, 
jausdami TAVO gilų patyrimą ir iškentėtą 
gyvenimą, kur Dievas ir Tėvynė buvo jo 
kelrodis į išsaugotą žmoniškumą, šiandien 
mums taip reikalingą.

Bronę Drumstienę 75-ojo jubiliejaus 
proga sveikina vaikaitė Dovilė ir jos šeima

Padėjusiems palaidoti mylimą vyrą Valerijų Lavreckį, širdingai 
dėkoju parapijos klebonui Gintarui, kunigui Edvardui, bažnyčios 
zakristijonui, tremtiniui Alfonsui Kacėnui ir visiems draugams ir 
pažįstamiems, krikščioniškai dalijusiems mano staigios netekties 
skausmą. Buvo graudu ir kilnu, kai iš pašarvojimo salės išnešant 
velionį, atsisveikinant su mano Valerijaus dora gyvenimo kelione, 
nuaidėjo bažnyčios varpai. 

Našlė Kristina Barbara Lavreckaja 

Sveikiname su Mokytojų diena!

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų kolektyvas. 
Danos Zacharevičienės nuotr. Gaila, jog tik gimnazija atsiliepė 
į kvietimą šventės proga nusifotografuoti bendrai kolektyvo 
nuotraukai. O juk kvietėme ir kitas tris Lentvaryje esančias  
mokyklas. Tikimės užkariauti mokytojų pasitikėjimą laikraščiu. 
Laikraštis nėra blogis. Kviečiame kurti gėrį ir šviesą kartu!

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. 25

Posėdis – nesusipratimas

O gal sprendimas dėl Lentvaryje 
esančio baro „Jaunystė“ prekybos 
alkoholiniais gėrimais laiko apri-
bojimo nepriimtas dėl tarybos po-
sėdžio vedusios vicemerės Teresos 
Solovjovos nekompetencijos eiti šias 
pareigas? Jei netikite, galite stebėti 
posėdžius (tiesiogiai ir įrašytus) 
savivaldybės interneto svetainėje, 
skiltyje Elektroninė demokratija vi-
siems. Už tokius „pasirodymus“ 
nevaldiškame darbe tą pačią minutę 
būtum atleistas iš darbo, tačiau sa-
vivaldybėje viešai galima klysti kad 
ir dešimtį kartų. Šiandien partiniai 
postų paskirstymai svarbiau už 
žmogaus asmeninius sugebėjimus. 

Taigi, dėl nemokėjimo vesti 
posėdį už šį sprendimą tarybos 
nariai balsavo dukart. Pirmą kartą  
sprendimas buvo priimtas (apriboti 
laiką), o antrą kartą – nepriimtas. 

Paskelbtume vardinį balsavimo 
rezultatą, deja, vietos trūksta. Tad 
galime tik pabrėžti, jog pirmą sykį 
apsižioplino ir nebalsavo 11 (iš 23 
dalyvavusių) tarybos narių, todėl 
užteko 9 balsų, kad sprendimas 
būtų priimtas. Antruoju bandymu 
vėl nesusipratimas: tarybos nariai 
nesuprato, ar balsuoja už pateiktą 
sprendimą ar už parengtą alterna-
tyvų sprendimą, todėl 5 balsų už, 6 
susilaikiusių ir vieno nebalsavusio 
(iš viso 12 ne-balsų) sprendimas 
neįsigaliojo, vadinasi, naktinei pre-
kybai alkoholiu palikta žalia šviesa. 
Bravo tarybos nariams, kurie dėl 
vieno sprendimo pamynė galiojan-
čius teisės aktus, prieštarauja pačių 
priimtoms nuostatoms, tvarkoms ir 
galiausiai pametė blaivų protą.

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Tarybos nariai 
pritaria girtavimui

Atkelta iš 1 p.

Užs. Nr. 2

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Dauagiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Užs. Nr. 24

Lietuvos istorijos laikraštis „Voru-
ta“ (leidžiamas nuo 1989 m. spalio 24 
d.) ir Trakų rajono laikraštis „Trakų 
žemė“ (nuo 1988 m. spalio 19 d.) pas 
skaitytojus idėjine pėstute išėjo rudenį. 
Jų pavyzdį pasirinko ir „Klevų alė-
ja“ – pradėtas leisti nuo 2012 m. rugsėjo 
7 dienos. Žodžiu, subrendę tiesos saki-
niai panoro tokio pat skaitytojo, kuris 
užkrėstų jaunimą ir jį švelniai atspirtų 
nuo kompiuterių priklausomybės. 
Tad miesto viešojoje bibliotekoje ir 
pristatėme jį nedidelei Lentvario akty-
vistų grupelei, tarp kurių buvo Kristina 
Užumeckienė, Aleksiejus Kutkinas, 
Eglė Jasiukevičienė, Jonas Kietavičius, 
Juozas Miglinas, Vytas Rukšėnas, 
Barbara Lavreckeja, minėtos bibliote-
kos šeimininkės ir kiti, prijaučiantys 
liaudies šventai viešumai, kurios taip 
mažai Lentvaryje.

„Klevų alėjos“ redaktorė Dana Za-
charevičienė trumpai išdėstė leidinio 

Nauji laikraščiai dera rudenį
Lentvariui uždavinius ir perspektyvą. 
Pasisakė Jonas Kietavičius, seniūnas 
Vytas Rukšėnas, kuris vykusiu humo-
ru akcentavo savo jaunystės lieknumą, 
panašų į pirmuosius „Klevų alėjos“ nu-
merius ir palinkėjo storesnio leidinio. 
Trijų minėtų laikraščių leidėjas Juozas 
Vercinkevičius prakalboje informavo, 
kas atsitinka, kai Trakų rajonas drasko-
mas į gabalus ir tuo grobuonišku būdu 
atsiranda nelietuviškos politinės jėgos, 
negražiai pamiršusios, jog gyvena 
Lietuvoje. Kristinos Užumeckienės, 
Jono Počepavičiaus ir kitų pasisakimų 
leitmotyvas – būtinas, kaip gaivus oro 
gurkšnis, kultūros puoselėjimas Len-
tvaryje. Per laikraščio pristatymą buvo 
keiksnojama ir Trakų rajono valdžia už 
abejingumą Lentvariui. 

Jonas Počepavičius
Danos Zacharevičienės nuotr.

Akimirkos iš laikraščio pristatymo lentvariečiams


