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Akmeninių pasų ramybėje

Klevų alėja
Grįžti į Lentvarį vėlų paros metą – keblu

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 7

Akmeninių pasų ramybė Račkūnų kapinėse

KVIEČIAME
VISUS NUO 18 IKI 50 

METŲ ŠOKTI 
LIAUDIŠKUS ŠOKIUS. 

Repeticijos vyksta 
pirmadieniais ir trečia-
dieniais 20 val. Lentva-
rio Motiejaus Šimelionio 
gimnazijos aktų salėje.

Informacija teikiama 
tel. 8 620 29 233

Ankstyvą spalio rytą J. P. fotoakys 
žvilgtelėjo į pačią ramiausią Lentvario 
vietą − Račkūnų kapus. Lankytojų ne-
simatė, o žvakės vis degė ant šviežiai 
supiltų žemės kauburėlių, ir tai buvo 
liūdesio ženklas dėl išėjusių artimų į 
dausas, o ir jiems degus gyvųjų pa-
reiškimas.

Račkūnuose palaidota per 4 tūks-
tančius lentvariečių, tarp kurių buvęs 
Kilimų fabriko direktorius Vincas Bag-
dzevičius, tremtiniai Jonas Atkočiūnas, 
Regina Andrikienė, Julius Kalkis, Al-
girdas Lapėnas, Stasys Piščikas, Bronė 
Paklavenskienė, Pranas ir Bronė Sližiai, 
Aldona Vilkienė ir daugiau. Ten ilsisi 
ir prieškario Lentvario bažnyčios kle-
bonas Aleksandras Kulak, tąsyk puo-
selėjęs mūsų bažnyčią esamam grožiui 
ir ypač originaliems vidaus šventiems 
paveikslams, kurių grobuoniškai išsi-
nešti niekam nepavyks. Šalia tremtinių 
prisiminiau Vincą Bagdzevičių todėl, 
kad jam ir jo pirmtakams vadovaujant 

garsiam Lentvario fabrikui, tremtiniai, 
sugrįžę iš Sibiro, rasdavo ten prieglobs-
tį ir darbą.

Per metus Lentvario seniūnijoje šią 
ašarų pakalnę palieka 150 piliečių, o 
gimsta − 110. Seniūnijoje gyvenančių 
vyrų ir moterų santykis beveik vieno-
das, tai įdomus faktas, reiškiąs, jog jų 
paskutinė kelionė į amžinąją poilsio 
vietą, regis, taip pat porinė, nes, kaip 
čia jautriai paklausus, vienas be kito 
negali gyventi? Taigi Lentvaryje nuo 
seno gyvena ir veikia nemirtinga meilė. 
Ir tegu ištirpsta mūsų sielose bet koks 
pyktis, kuris, beje, yra karsto žinovas, 
o ir giltinės dalgio sąjungininkas. 
Esame čia, bet būsime TEN, brangūs 
kaimynai, todėl miela, kad Račkūnai − 
Lentvario didi praeitis ir neužmiršta-
ma žmogaus sąžinė išėjusių šventas 
palikimas. 

Jonas Počepavičius

Bažnyčios 
informacija

Lapkričio 1 d. (ketvirtadienį) 15 
val. Račkūnų kapinėse vyks ge-
dulinga procesija. Melsimės už 
mums brangius mirusiuosius.

Lapkričio 4 d. po 12 val. šv 
Mišių (apie 13 val.) bažnyčios 
parapijos namuose lankysis prof. 
Aldona Vasiliauskienė. Bendrau-
sime ir pagerbsime Dievo tarną 
arkivyskupą kankinį Mečislovą 
Reinį, kuris mirė 1953 m. lapkričio 
8 d. netoli Maskvos esančiame 
Vladimiro kalėjime.   

Kleb. teol. lic. Gintaras Petronis

Žurnalistiniai pamąstymai
Praūžė pirmoji rinkimų į Sei-

mą audra. Šioje audroje daugelio 
partijų ir pavienių politikų laivai 
tiesiog pasimetė arba nuskendo. 
Kiek pažadų, melo ir purvo buvo 
išpilta ant mūsų galvų. 

Valdžios lovys nelabai ilgas, 
o paršelių labai daug. Pirmas 
tikslas prasibrauti iki jo – pri-
žadėti aukso kalnus savo tau-
tiečiams.

Jau dvidešimt metų kandi-
datai į Seimą stato tunelį per 
Lentvario geležinkelio pervažą. 
Statė, triūsė, o mašinų eilės ne-
sibaigia. Per praeitą kadenciją 
nuniokoti grafo Tiškevičiaus 
rūmai, o kaltų nėra. Į dausas 
iškeliaujantis Seimas valstybei 
paliko daugybę problemų ir sko-
lų. Ateinantis dar linksmesnis – 
balsų pirkinėjimai, biuletenių 
klastojimas – tai naujos valdžios 
pradžia. Liaudies patarlė sako: 
„Gera pradžia – pusė darbo“. 
Apsaugok, Viešpatie, nuo tokios 
pradžios. 

Kyla paprastas klausimas, 
kam mes renkame Seimą? Per 
dvidešimt nepriklausomybės 
metų susidaro įspūdis – na, iš-
rinkome Seimą, Jūs ten darykit, 
kas kam šauna į galvą. 

Išrinktieji, vos tik prisiekę, 
tampa neliečiami. Iškrapštyti 
iš Seimo neturime jokių šansų 
ir tada prasideda... Įdomiausia, 

kad net prokuroras turi prašyti 
Seimo narių sutikimo, norėda-
mas iškelti baudžiamąją bylą. 
Negirdėjau, kad gauja atiduotų 
savo narį policijai. Panašiai ir 
mūsų Seime – kaip išduosi drau-
gą, o gal kitą dieną gali ateiti ir 
mano eilė. Kvailių nėra, ranka 
ranką plauna. 

Dėl visko kalti mes patys. 
Mūsų pareiga – ne tik balsuoti, 
bet išrinkus griežtai reikalauti. 
Pažadėjai, seimūne, būk malo-
nus – vykdyk. 

Argi normalu, kad ketverius 
metus Seimo nariai svaičioja 
apie atominės elektrinės statybą, 
iššvaistė vėjais galybę biudžeto 
lėšų, neturėdami tautos sutikimo 
dėl atominės elektrinės statybos. 
Pagaliau surengė referendumą. 
Rezultatai aiškūs. Tauta sako – 
ne. Kas toliau? Ir vėl įvairios 
sapalionės. Kodėl valdžia taip 
trokšta pradėti statybas? Atsa-
kymas paprastas – milžiniški 
pinigai. Kaip pasielgs naujasis 
Seimas, greitai pamatysime. 

Sekmadienį baigsis rinkimų 
maratonas. Eikime balsuoti, 
bet gerai pagalvokime, ar verta 
balsuoti už tuos, kurie jau dvi-
dešimt metų trina kelnes ant 
valdiškų kėdžių, bet nieko gero 
nepadarė valstybės naudai. 

Antanas Dovydaitis

Po interneto svetainėje www.len-
taris.info pasirodžiusio internautės 
Vaidos komentaro apie problematiš-
ką susisiekimą su Lentvario miestu 
vėlų paros metą bei savaitgaliais 
bandėme aiškintis, kaip šią problemą 
išspręsti.

Vaidos komentaras: „Skaudžiau-
sia Lentvario problema – transpor-
tas. Mano vaikai studijuoja Vilniuje 
ir negali naudotis lengvatomis, 
kuriomis naudojasi, pvz., Grigiškių 
gyventojai. O norint grįžti sekmadie-
nį iš kokio nors renginio, paskutinis 
apgailėtinas „mikriukas“ važiuoja 
21 val. Tarybiniais laikais iš teatro 
buvo galima grįžti traukiniu net 
naktį. Dabar Lentvaris tarsi pra-
keiktas: mes Vilniaus pašonėje, o 
namo grįžti nėra kaip. Galėtų būti 
ir brangesni reisai po 21 val., svarbu, 
kad jie būtų!“

„Klevų alėja“ kreipėsi į viešojo 
transporto vežėjus UAB „Trakų auto-
busai“, UAB „Centvalis“ (Lentvaryje 
kursuojantys mikroautobusai Nr. 38), 
AB „Lietuvos geležinkeliai“, kurie 
ieškotų galimybių pagerinti susisie-
kimą su mūsų miestu.

Iš UAB „Trakų autobusai“ buvo 
gautas toks atsakymas: „Nuo 2010 
metų balandžio mėnesio autobusų 
maršrutą Lentvaris–Vilnius perėmė 
aptarnauti privatus vežėjas – UAB 
Centvalis“. o UAB „Trakų autobusai“ 
padidino autobusų reisų skaičių marš-
rutu Trakai–Kilimų stotelė. Lentvariečiai 
gavo pigesnį, greitesnį, kokybiškesnį, su 
15–20 minučių intervalu susisiekimą 
su Vilniaus miestu. Be to, iš Lentvario 

miesto su Vilniumi galima susisiekti 
traukiniais – 25 reisai per dieną, kur 
galioja Lietuvos Respublikos transporto 
įstatymas, pagal kurį studentai turi 
teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą 
vardinį bilietą su nuolaidomis.

Jeigu UAB „Centvalis“ neišspręs 
vėlesnių autobusų reisų problemų, UAB 
„Trakų autobusai“ ieškos galimybių, kad 
susisiekimas su Vilniumi lentvariečiams 
būtų patogus ir vėlesnį paros metą bei 
savaitgaliais.“

AB „Lietuvos geležinkeliai“ at-
sakymas gana ilgas, todėl cituojame 
pačią esmę: „Traukinių, važiuojančių 
į Lentvarį, tvarkaraštis taip pat suda-
romas atsižvelgiant į keleivių prašymus 
ir pageidavimus bei vykdytas keleivių 
apklausas. Kadangi turimi duomenys 
rodo, kad norinčių važiuoti iš Vilniaus 
į Lentvarį po 21 val. skaičius yra nedi-
delis, skirti papildomus traukinius šiam 
maršrutui yra netikslinga – tai bendrovei 
atneštų dar didesnius nuostolius. Be to, 
turime Jūsų dėmesį, kad iki 2004 metų 
susisiekimas tarp Vilniaus ir Lentvario 
po 21 val. buvo: iš Vilniaus traukinys 
išvykdavo 21:50 bei iš Lentvario trau-
kinys išvykdavo 22:50, tačiau dėl itin 
mažų keleivių srautų – vos 2-3 keleiviai 
per reisą – minėti traukiniai buvo pa-
naikinti. 

Pasikeitus ekonominei, socialinei 
situacijai šalyje arba valstybei sura-
dus galimybę kompensuoti patiriamus 
nuostolius, bendrovė pasiruošusi skirti 
papildomus traukinius po 21 val. ir sa-
vaitgaliais, važiuojančius į Lentvarį.“

Įmonės UAB „Centvalis“ raštiško 
atsakymo negavome, tačiau pavyko 

susisiekti su įmonės direktoriumi 
Valdu Mikulioniu telefonu. Jis minė-
jo, jog prieš kelerius metus, kuomet 
šis vežėjas pradėjo teikti viešojo veži-
mo paslaugas Lentvaryje, gyventojai 
pasisakė, jog vėliausias mikroautobu-
sų reisas iš Vilniaus būtų apie 23 val. 
Dar ir šiandien mikroautobusas iš 
Vilniaus Savanorių stotelės pajuda 
23:07. Prašymų dėl vėlesnių reisų 
darbo dienomis ir savaitgaliais įmonė 
nėra gavusi. UAB „Centvalis“ savo 
iniciatyva nepaleis vėlyvesnio mikro-
autobusų reiso, kadangi tokie reisai 
nuostolingi. Tačiau V. Mikulionis 
neatmetė galimybės, kad tokie reisai 
galėtų būti, tereikia sulaukti prašymo 
(kreipimosi) iš kokių dešimties ir 
daugiau lentvariečių.

Mūsų išvada
Vienas gyventojas susisiekimo su 

Lentvariu vėlų paros metą ir savait-
galiais negali pakeisti. Jei ir kitiems 
kyla tokios pačios problemos, kaip 
internautei Vaidai, turi kreiptis į 
šias įmones su raštiškais prašymais. 
Kai tokių pageidavimų bus daugiau, 
įmonės tikrai įves norimus reisus. 
Nepakanka vien tiktai burbėti sau 
panosėje, reikia prie sprendimo prisi-
jungti ir patiems. Kita išeitis – į pagal-
bą pasikviesti savo pažįstamus, kurie 
turi automobilius, ir galės pasiimti iš 
didmiesčio kad ir paryčiais.

Dana Zacharevičienė
Nuotrauka www.autobild.lt

Dabar Lentvaris tarsi prakeiktas: miestas yra Vilniaus pašonėje, o grįžti į jį vėlai 
viešuoju transportu nėra kaip

VRK nepanaikino Vil-
niaus-Trakų apygardos 
rezultatų, nors visai neseniai 
šioje rinkimų apygardoje pada-
ryti pažeidimai buvo laikomi 
rimtais pažeidimais, vertais 
anuliavimo. Ypač Lauko rinki-
mų apylinkės rezultatai verti 
anuliavimo, kadangi beveik du 
šimtai rinkėjų akivaizdžiai buvo 
paskatinti balsuoti už rinkimus 
daugiamandatėje apygardoje lai-
mėjusios partijos mažai žinomus 
kandidatus. 

Anot spaudoje nuvilnijusio 
VRK vadovo Zenono Vaigausko 
pasisakymo, pažeidimai reikš-
mingos įtakos galutiniam re-
zultatui neturėjo, todėl nebuvo 
anuliuoti. 

Nejau sąžiningai atiduotas 
piliečio balsas turi nuskęsti liūne 
papirktų balsų? Kiek dar sveikas 
protas taikstysis su posakiu „kas 
nedraudžiama, tai galima“. Su-
puvusi moralė valdo?

KA informacija
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Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Lentvario dvaro istorija 
Lentvario kronika

Tęsinys (III dalis). Pradžia Nr. 3
N. Orda nebuvo vienintelis 

dailininkas, įamžinęs senuosius 
Lentvario rūmus. 1887 metais žur-
nale „Klosy“ buvo pateikti du Vl. 
Zamarjevo medžio raižiniai, vaiz-
duojantys rūmus iš šiaurės rytų 
pusės ir dvaro vartus. Tai labai 
detalūs, kruopščiai atlikti darbai, 
suteikiantys daug informacijos. 
Įdomu tai, kad Vl. Zamarjevo pie-
šinyje rūmai parodyti skendintys 
medžiuose, aptverti, o verandos 
palaikomos ketaus stulpų, šonuose 
stovi du žibintai. Sprendžiant pagal 
tai, Vl. Zamarjevas lankėsi vėliau 
nei N. Orda.

Pirmuosius rūmus aprašo 
E. Chlopickis apie 1887 metus, 
kai grafas J. Tiškevičius išsikėlė į 
Kretingą, o dvare vasarojo jo gimi-
naičiai, todėl to žurnalisto į vidų jie 
neįsileido. Autorius apibūdina pas-
tatą rūmeliu, pastatytu šveicarišku 
stiliumi, pasižyminčiu tik bokštu 
ir plačiu priebučiu, palaikomu 
geležinių stulpų. Tai buvo dviejų 
ar trijų aukštų pastatas su plačiu 
privažiuojamu prieangiu pagrin-
diniame fasade, aukštu bokštu su 
kreneliažu pietvakarių pusėje, o 
kitoje pusėje su žemesniu dviejų 
aukštų sparnu. Fasadas į ežero pusę 
buvo papuoštas dviem rizalitais, iš 
kurių dešinysis – trisienis. Pastato 
gotiškumas pasireiškė kyšančiais 
kvadratiniais bokšteliais, puošian-
čiais privažiavimo rizalitą ir pie-
tvakarinį fasadą, taip pat bokštu su 
kreneliažu ir skliautuotais langais. 
Vėlesniame Vl. Zamarjevo piešinyje 
be rūmų apželdinimo matome dar 

vieną naujovę – prie šiaurės rytų fa-
sado pristatytą verandą, kurios nesi-
matė N. Ordos piešinyje. 1890 metai 
mirus Juzefui Tiškevičiui, Lentvario 
dvarą paveldėjo jo sūnus Vladislo-
vas. Jis buvo didelis meno žinovas ir 
kolekcininkas, ilgus metus gyvenęs 
Italijoje. Grafas nutarė perstatyti 
tėvo rūmus.Tiksli rekonstrukcijos 
data nežinoma, bet ji galėjo baigtis 
1899 metais. Vladislovo duktė Zofija 
Potocka prisimena, kad rekontruk-
cijos  projekto autorius buvo jos tėvo 
iš Belgijos pakviestas architektas de 
Waegh. Kiti lietuvių ir lenkų istori-
kai, rašę apie Lentvarį 1981 metais, 
tikriausiai rėmėsi T. S. Jeroševskio 
informacija po pokalbio su Zofija, 
nes minimas rūmų statybų architek-
tas T. Rostvorovskis ir inžinierius 
Antonovičius. Varšuvos senųjų 
aktų archyve saugomos Henriko ir 
Leandro Markonių piešinių ir brė-
žinių  kolekcija, kurioje yra ir vienas  
nedidelis Leandro piešinys, pavaiz-
davęs Lentvario dvaro perdangos 
sijų pjūvį. Jokio kito dokumento, 
nurodančio Markonių dalyvavimą 
rekonstrukcijose, nerasta. O ir Z. Po-
tocka jų nemini.

19 amžiaus pabaigoje  išau-
go domėjimasis gotika.Lentvario 
dvaras – tos tendencijos pavyzdys. 
Z. Potocka mena, kad tuos motyvus 
tėvas sėmė iš periodinio žurnalo  
„Country Life“ numerių. Naujieji 
rūmai tapo vientisesni, dar labiau iš-
ryškintos neogotikos formos. Rūmai 
patapo dviaukščiai su trijų-keturių 
aukštų rizalitais ir šešiaaukščiu 
bokštu.Pagrindiniame  fasade, tarp  

Tiškevičių herbas

Kam skambina varpai?

Buvau paragintas pasidalin-
ti mintimis apie publikuojamą 
straipsnį „Lentvario dvaras“, kurį 
pats ir parašiau visai neseniai pagal 
mokslininkės L. Balėnaitės tiriamąjį 
darbą. 

Noriu pradėti nuo 1956 metų, 
kai atvykau į Lentvarį ir pradėjau 
dirbti Kilimų fabrike. Rūmai buvo 
šiek tiek suremontuoti, kad juose 
galėtų įsikurti administracija ir kitos 
struktūros. Antrame aukšte buvo 
montuojamos žakardinės staklės, 
kurias ir man pačiam teko montuoti. 
Pirmame aukšte buvo valgykla, me-
chaninis cechas, sandėliai. Likusiose 
patalpose įsikūrė administracija ir 
apgyvendinti fabriko darbuotojai. 
Tik pastačius pirmuosius gyve-
namuosius namus šeimos buvo 
iškeldintos iš Tiškevičiaus rūmų. 
Fabrikas statė naujus gamybinius 
korpusus. Mechaninis cechas, val-
gykla, žakardinės staklės, sandėliai 
buvo iškelti. Tuomet rūmai buvo 
gražinami, remontuojami fabriko 
lėšomis, t. y. dirbančiųjų uždirbtais 
pinigais. Remontuojant rūmus ly-
giagrečiai buvo tvarkomas parkas. 
Parko tvarkymui administracija pa-
skyrė entuziastą, Techninio skyriaus 
inžinierių Kazimierą Atkočiūną. Jis 
subūrė grupę dirbančiųjų ir visuo-
meniniais pagrindais pradėjo tvar-
kyti parką. Dirbo daugelis fabriko 
darbuotojų, kuriuos išvardinti būtų 
sunku, o ir visų pavardžių nebepri-
simenu. (Vadovas K. Atkočiūnas 
prieš pradėdamas tvarkyti parką 
rinko istorinę medžiagą respubliki-
nėje bibliotekoje, iš istorikų.) Parkas 
buvo išvalytas nuo krūmokšnių, 
nereikalingų medžių, sausuolių, 
išvartų, surinktos šiukšlės. Taip pat 
buvo paskirta valytoja.

Šioje vietoje buvo organizuo-
jamos įvairios šventės, renginiai. 
Lentvariečiai labai pamėgo parką ir 
dažnai lankydavosi su šeimomis ir 
svečiais. Žmones sutikdavai anksti 
pavasarį renkančius žibutes, vasarą 
besiilsinčius medžių paūksmėje, 
žiemą su slidėmis, rogutėmis, rude-
nį renkančius geltonus klevų lapus, 
kepančius šašlykus. Parkas buvo 
gyventojų sueigos ir bendravimo 
vieta.

Fabriko administracija rūmams 
restauruoti buvo pakvietusi Trakų 
restauracines dirbtuves, kurios res-
tauravo Trakų pilį. Restauravimas 
buvo vykdomas be projektų, todėl 
administracija užsakė Paminklų 

Andrė parką tvarkė (iš kairės) Juozas Rudelevičius, Kazimieras Atkočiūnas, 
Vytautas Talačka

Prie vandens bokšto durų Vytautas 
Talačka (vidury) tarp vienminčių

restauravimo projektavimo insti-
tute rūmų generalinį projektą, kurį 
vykdė L. Balėnaitė. Jos tyrimais ir 
gimė straipsnis-pasakojimas apie 
Lentvario dvarą. L. Balėnaitė labai 
atsakingai ištyrė Lentvario rūmų 
statybas nuo 17 a. Po išsamių tyrimų 
buvo rengiamas projektas, kuris 
1991 metais buvo baigtas ir pateik-
tas Kilimų fabriko administracijai. 
Tačiau labai gaila, kad prasidėjusi 
nešvari privatizacija į privačias ran-
kas atidavė parką, rūmus, fabriką. 
Lentvariečiai ir fabriko darbuotojai 
liko „ant ledo“. Kur tuomet buvo 
Paminklų apsaugos departamentas, 
kodėl leido privatizuoti rūmus ir 
parką, nepasakysiu, kad ir dabar 
jiems skauda galvas. Privatizuotojai 
labai brangiai pardavė rūmus, dabar 
sėdi Seime ir begėdiškai moko mus, 
kaip gyventi, o pirkėjas pamiršo 
brangų pirkinį. Daug kam skauda 
širdis dėl griūvančių rūmų ir apleis-
to parko, dėl neveikiančio žymaus 
Kilimų fabriko, kuris visą laiką 
pirmavo tarp kilimų fabrikų. Ilgus 
metus ten dirbę žmonės draugavo, 
tuokėsi, didžiavosi savo fabriku, 
o kas beliko šiandien... Taigi, kam 
šiandien skambina grafo Vladislovo 
Tiškevičiaus bažnyčios varpai? 

Vytautas Talačka
Autoriaus asmeninio archyvo 

nuotr.

centrinio ir šoninių rizalitų, buvo 
dvi atviros trijų pusapskričių arkų 
arkados, o virš jų balkonai su balius-
tromis. Šiandieną arkadų ir balkonų 
jau nėra. Pagrindinio portalo durys, 
įrėmintos  reljefinėse staktose, neiš-
liko. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis 
karas, kuris nusiaubė rūmus.

Vl. Tiškevičius rūmų vertybes 
išsivežė į Rusijos gilumą. Jas pra-
dangino socialistinė Lenino revo-
liucija. Kai kurie brangūs istorijai 
daiktai, buvę Vilniuje, 1920 metais 
išgabenti į Varšuvą, Senatorių 
gatvės rūmus, kurie Varšuvos 
sukilimo metu prieš vokiškuosius 
okupantus sudegė. Kažkur blaškosi 
Tiškevičių archyvas, kaip ir mūsų 
dėmesys tautos istorijai, kurią 
dažnai kūrė lenkiškai nusiteikę 
Lietuvos bajorų palikuonys. O apie 
Lentvario dvaro rūmų puošnų vidų 
jau kitas pasakojimas. 

Tęsinys kitame numeryje
 

Vytautas Talačka

Paroda, vitaminų pilna
Rudens gėrybių paroda kasmet vyksta Lentvario pradinėje mokykloje. 

Tada mokinukai ir paleidžia iš savo jaunų rankų originalią vaizduotę. Me-
džiaga kūrybai – spalio gerybės. Možiesiems padėjo mokytojos Filomena 
Matuliūkštienė, Bronė Zagorskienė ir Inga Silinienė.

Parodos dalyviai

Tiškevičių dvaro teisybės diena
Rinkimų apylinkėse slaptu 

balsavimu tarę savo pilietinę 
nuomonę, Jonas, Marytė, Dan-
guolė, Viktoras ir Agnė susi-
mąstę išėjome į gamtą. Prie grafo 
Vladislovo Tiškevičiaus rūmų ir 
Andrė parke susitikome jauną 
šeimą: Viktoras, Agnė su ma-
žomis savo dukromis Marta ir 
Gerda. Esame rimti lentvariečiai, 
atėję šeimininkiškai žvilgtelėti į 
mūsų miesto nykstančią istoriją. 
Visi kalbėjome, jog rūmus gali 
gelbėti tik pinigai, o ne prie jų 
vykstantys klasikinės muzikos 
koncertai ir jaunimo akcijos. An-
drė parką nuo visiško merdėjimo 
išgelbėtų maždaug 5 milijonai 
litų – štai koks reikalas. 

Grafo Vladislovo Tiškevičiaus rūmai ir E. F. Andrė parkas – mėgiama šeimų vieta
pasivaikščioti

Ilgametė
Tai 1918 02 16 vienmetė, turinti 

įtakos „Lentvario kronikos“ teks-
tams ir nuotraukoms. Jų Lietuvoje 
teliko labai mažai, kaip ir tikėjimo į 
mamą Tėvynę. 

Stasė Počepavičienė

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, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, 
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. -  15,33 Lt
12 mėn. - 30,67 Lt
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Kelionė į Romą matavo ilgesį Lentvariui 
Seniau krikščionys sakydavo 

(o ir dabar sako): „Visi keliai veda 
į Romą.“ O gerbiami musulmonai, 
su kuriais mus „kažkas“ kiršina, 
prisimena, jog visi takai takeliai 
remiasi į Meką, tebūnie tai sykiu ir 
šio impresionistinio rašinėlio lyrinis 
nukrypimas, nes esame skirtingų 
religijų, bet vieno tikėjimo į Dievą 
(arabiškai Alachas, o lietuviškai 
– Dievas). Esame nedidelio pasaulio 
vaikai, kurių dvasinis deficitas – tai-
ka – negražiai išaugo. Ir auga toliau. 
Kadangi duktė gyvena Romoje, tai 
šį reikšmingą miestą ir aplankiau. 
Karšta svajonė išsipildė, aišku, 
piniginės sąskaita, nes Roma – vie-
nas stambiausių muziejų po atvirų 
dangumi ir kai kurių legendinių 
pastatų viduje.

Senos gatvės. Jomis klaidžioja 
Romos imperijos dvasia, labai ty-
liai pabrėždama, kad parazitinės 
imperijos žlunga dėl smurto ir ne-
teisybės. Kaip ir sovietų vadinama 
sąjunga... Bet amžinos bendražmo-
giškos vertybės pasilieka budėti 
mūsų pilietinėje sąžinėje. Faktas, 
kurio priežastis – gėris, beje, gerokai 
vargesnis už blogį. Taigi Romoje 
jis išgyveno du tūkstančiai metų. 
Ir daugiau. Antai didysis Romos 
Koliziejus, didus ir šaltas akmuo, 
aplaistytas gladiatorių krauju. Ro-
dos, tuoj tuoj išgirsi liūtų ir tigrų 
urzgesį, gladiatorių trumpo kalavijo 
švilpesį ir posakį: „Ave, vita, mori-
turus te salutat.“

O tribūnoje, žiūrėkite, neramiai 
sėdi pats Julijus Cezaris, apsuptas 
kerštingų vidutinybių. Šalia – gra-
žuolė Kleopatra, genanti šalin 
nuprotėjusius ir silpnus vyrus. Vati-
kanas. Mažiausia valstybė, žinoma, 
simbolinė, bet turinti didžiulę įtaką. 
Jos nepakartojami muziejai. Švento 
Petro bazilika. Siksto koplyčia. O 
tarsi visame mieste viešpatauja Mi-
kelandželas, Rafaelis, Berninis ir kiti 
meno milžinai, atsukę laikrodį 500 
metų atgal. Ir dabartis, kur moterys, 
lyg susitarusios, genijų negimdo. 
Kodėl? Freskos ir mozaikos. Fon-
tanai. Ir kelionė, verta pusės gyve-
nimo. Graži ta mūsų žila Europa, 
kuriai ir mes priklausome. Netgi 

sąjungoje. Tik gerokai patrypti, kai 
kurie sibiruose amžinai miegantys, 
o čia – pavargę, vaikus skausmin-
gai išleidę emigruoti ir laukiantys 
Dievo palaimos. Regis, be darbo, 
kantrybės ir veikiančių nuomonių 
maišto. Priešingai negu antikos 
galingas vergas Spartakas. Romoje 
mane valdė renesanso įspūdžio 

galia ir dukros aplankymo laimė, 
kur amžiams dirba istorija, tolima 
tiesa ir grožio testamentu. Tad 
pakeliaukime ir pajauskime, kad 
tėviškė mama – brangiausia. 

Eglė Jasiukevičienė
Autorės nuotr.

Motiejus Čeglys
Tai Lietuvos politinių kalinių 

ir tremtinių sąjungos Lentvario 
filialo narys, politinis kalinys. 
Skelbiant 1918 metų Lietuvos 
nepriklausomybę, jam buvo 
vieneri metai, jis – Respubli-
kos laisvės gvardietis, šviesus 
žmogus, tvirta asmenybė, 10 
metų išbuvęs tremtinyje. M. Če-
glys prisimena, kai jis, jaunas 
ąžuolas, lyg pūką versdavo 
100 kilogramų svorio maišą ir, 
plojant likimo broliams, eidavo 
lengvomis kojomis, „kad su-
stiprintų sovietų ekonomiką“ 
dzūko lokio sveikata. 

Motiejus Čeglys šalia savo kurtų me-
džio dirbinių. Autoriaus nuotr.Jonas Počepavičius

Algimantas Preikša

Algimantas Preikša šalia savųjų darbų. Autoriaus albumo nuotr.

Bažnyčioje bus šilčiau
Lentvario Viešpaties Apreiški-

mo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje 
įrenginėjamos šildomos grindys. 
Pastaruoju metu parapijiečiams 
dėl komforto ir šilumos tenka 
pasikaustyti kantrybe, kol baigsis 
patys purviniausi remonto darbai. 
Kaip pasakojo laikraščiui bažnyčios 
klebonas teol. lic. Gintaras Petronis, 
šiuo metu jau baigiami pirmojo 
etapo remonto darbai. Santechninė 
darbų dalis atlikta: sudėta daugiau 
kilometro vamzdelių, kuriais tekės 
ne vanduo, o specialus neužšąlantis 
skystis, šildomas aeroterminio apa-
rato. Įrengti 34 šildomi suolai, dar 20 
planuojama įrengti ateityje. „Beliko 
atlikti elektros pajungimo darbus ir 
šią žiemą darbai sustos“, – kalbėjo 
G. Petronis. Klebonas taip pat mi-
nėjo, kad darbai – antrasis remonto 
etapas – prasidės pavasarį, tuomet 
bus apšildyta likusi (mažiau nei 
pusė) bažnyčios dalis. Dvasininkas 
labai džiaugėsi, jog prie parengia-
mųjų remonto darbų prisidėjo patys 
parapijiečiai. Grindų šiltinimo siste-

ma įrenginėjama privačių asmenų 
lėšomis bei parapijiečių aukomis. 
Kas ir kiek aukojo, rėmė, klebonas 
kol kas neatskleidžia.

KA informacija
Autoriaus nuotr.

Poliklinikos renovacija
Tokio VšĮ Lentvario ambulatorijos (miesto poliklinikos) vaizdo jau 

greit nebeliks. Prieš kelis mėnesius prasidėjusi poliklinikos renovacija 
jau įgauna pagreitį. Tačiau jau kuris laikas laikraščiui vis nepavyksta 
pakalbinti įstaigos direktorės Linos Žvirgždauskienės (dėl jos ligos). Kai 
tik vadovė pasveiks, su ja kalbėsimės, kokia poliklinika pasitiks pacientus 
po rekonstrukcijos.

KA informacija
Autoriaus nuotr.

Seniūnijos informacija

Gyventojai raginami rūšiuoti atliekas
„Noriu kalbėti, raginti ir motyvuoti gyventojus, kad jie sąmoningai pradėtų rūšiuoti atliekas. Miestas dūsta nuo 

šiukšlių. Šiandien turime dažną situaciją, kai šalia daugiabučių namų konteinerių būna sunešta daug ir įvairaus šlamš-
to, kurio buitinių atliekų šiukšlių vežėjai negali išvežti į sąvartyną, tai ir seni baldai, padangos. Visi šitie nereikalingi 
daiktai gali būti išvežti į stambiagabaričių atliekų aikštelę Trikampio g. 11 (už antros geležinkelio pervažos link Tra-
kų)“, – kalbėjo laikraščiui seniūnas Vytas Rukšėnas. Aikštelės darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 10–18 val., 
šeštadieniais – 10–15 val. Seniūnas taip pat pritarė, jog ši atliekų surinkimo aikštelė iš tiesų mažai reklamuojama, nuo 
pagrindinio kelio nėra nuorodos, bet ją artimiausiu laikotarpiu ketina gaminti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo 
centras. Gyventojų atvežtos stambiagabaritės atliekos į šią aikštelę priimamos nemokamai. Seniūnija tokios paslaugos 
nemokamai gauti negali, už atvežtas atliekas ji turi susimokėti, be to, ir transporto išlaidos brangios. Todėl seniūnas 
ir kreipiasi į lentvariečius nepalikti šlamšto šalia konteinerių. „Šitas lėšas būtų galima panaudoti, daugiabučių kiemų 
aikštelėms įrengti“, – kalbėjo V. Rukšėnas. 

„Taip pat rudenį pastebime, kad nuosavuose namuose gyvenantys gyventojai sugrėbtus lapus atveža ir išmeta į 
bendrus daugiabučių namų buitinių atliekų konteinerius. Mieli gyventojai, prašome taip nesielgti, nes išrūšiuoti bio ir 
buitinių atliekų, kurios sumestos kartu, neįmanoma. Bioatliekos surenkamos jas tvarkingai sudėjus į maišus. Jei šalia 
jūsų daugiabučio pamatysite pažeidėjus, užsirašykite automobilio numerius ir paskambinkite į seniūniją. Ugdykime 
gyventojų sąmoningumą kartu“, – kreipėsi į gyventojus seniūnas.

Parengė KA

Medelių sodinimo ir/ar genėjimo metas
Seniūnija parašė prašymą savivaldybei, kad ši skirtų lėšų medeliams įsigyti. „Prašome 5726 Lt. Planuojame paso-

dinti lanksvas, kadagius, pūslenį, Deboro klevus. Deboro klevus pasirinkome todėl, kad jų laja yra kompaktiška, kad 
ateityje, genėjant medžius, kiltų mažiau problemų. Ši klevų rūšis yra atsparesnė ligoms, rudenį jie nusidažo raudona 
spalva. Vieno 6-8 metų amžiaus klevo kaina su medžius prilaikančiais kuoliukais kainuotų 320 litų“, – laikraščiui pasa-
kojo vyriausioji seniūnijos specialistė Vida Brazionienė. Seniūnija planuoja apsodinti teritoriją prie geležinkelio stoties, 
prie pašto. „Bandysime formuoti miesto centrą, kuris šiandien atrodo, kaip miesto pakraštys“, – sakė V. Brazionienė. 
Šių teritorijų apsodinimas pradėtas jau žymiai anksčiau, tačiau negavus pakankamai lėšų iš savivaldybės, atrodo, jog 
teritorija net nepradėta formuoti kaip miesto centro skvereliai. Prašomų lėšų seniūnija iš savivaldybės dar negavo. 
„Pavasarį kreipėmės, norėdami 100 tūkstančių litų. Žinoma, savivaldybė mus išjuokė, kad tiek daug prašome, tačiau 
rankų nenuleidžiame ir darysime darbus dalimis“ – pasakojo specialistė. Anot V. Brazionienės, šiuo metu miestas ap-
sodintas menkaverte augmenija, o senieji medžiai peraugę, todėl seniūnija nuolat sulaukia gyventojų prašymų nukirsti 
medžius, kurie yra arti daugiabučių namų, užstoja dienos šviesą, užkemša lietvamzdžius, medžių šaknys ardo pamatus. 
Specialistė iš tiesų parodė, jog vien tik šią savaitę seniūnija gavo trijų namų gyventojų prašymus pašalinti peraugusius 
medžius. „Pagal reikalavimus medis turi augti penki metrai nuo pastato“, – pabrėžė seniūnas V. Rukšėnas.

Parengė KA

Antai didysis Romos Koliziejus, didus ir šaltas akmuo, aplaistytas gladiatorių krauju

Romos Koliziejus iš išorės
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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

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 88 495, el. p. info@emanus.lt

Užs. Nr. 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. 25

Užs. Nr. 26

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

Redaktorė Dana Zacharevičienė

Parduodu 
vaikišką universa-
lų vežimėlį 
(mažai naudotas). 
Tel. 8 620 12 395

Užs. Nr. 39 Užs. Nr. 30

Apleistų, užaugusių įvairia augme-
nija (krūmais, medžiais) žemės 
plotų valymas ir paruošimas sodi-
nimui. Tel. 8 679 11 119

Užs. Nr. 33

Išnuomojamos administracinės pa-
talpos Lentvario centre, Bažnyčios 
g., šalia policijos nuovados, dviejų 
a. pastate, II aukšte. 
Teirautis tel. 8 682 58586

Užs. Nr. 38

Kelias

Tiesa Tu – kelias ir 
gyvenimas...

Iš Tavo lūpų gimusi tiesa
Tegu sunkiam kely vis remia 

mus.
O kelią rodo dangišką šviesa!

Neleisk,
kad eidami mes pasiklystume.
Nukreipk,
kad eitume tautos keliais.
Kad mūsų maldos atsišauktų 

Kristuje.
Kad nesukluptume kely.
Neleisk!

Juk mus kovoj palaikė vien 
tikėjimas,

kai sąžinės – teisybės prikelti – 
keliais nepaklusnuno ėjom mes,
kai buvome išnykti pasmerkti.

Maskva, parinkus progą, šalį 
užgrobė.

Ir elgėsi lyg nuosavam kieme.
Ji stengės kuo greičiau paimtą 

užribį,
jėga paversti paklusnia žeme.

Inscenizavo Lietuvoj 
balsavimą.

Organizavo „puikiai“ 
rinkimus.

Ir visą šalį tuoj nusavino.
Atėmus laisvę, žemę ir namus.

Nepalankius – ką nuteisė ar 
ištrėmė.

Net su seneliais ir vaikais 
mažais.

Slopindama lietuvių valios 
ištvermę.

Nekaltinkit Maskvos, nes 
įsižeis!

Kad neliktų tų, kur gali 
priešintis.

Kurių gyva dar atmintis 
skriaudos.

Kad rusai – vadovaujantys ar 
viešintys – 

galėtų saugiai jaustis visados.

Kiek pasmerktų lietuvių žuvo 
Sibire?

Nesuskaičiuosi pavardžių, 
vardų.

Kiek ten ištikimų tautiečių 
išmirė.

Išsekintų nelaisve ir badu!

Padėk, o Viešpatie, vargšelei 
Lietuvai.

Padėk jai, Dievo ir Žmogaus 
Sūnau!

Kaip prašantiems nelaisvėje 
padėdavai.

Kur katorgos metus išgyvenau.

Tu pats esi – ir duotas – mums 
gyvenimas.

Juk karalystė dangiška arti.
Ir atpildas bus dangiškas išga-

nymas,
kai atsiversime ir būsime verti.

Lietuvos partizano 
Stasio Kuodzevičiaus eilėraštis

(parašytas Vorkutoje. Lietuvoje 
atstatytas iš skutelių 1998 metais)

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ (gali 
buti išverstas vėjo). ATSISKAITOME 
IŠ KARTO. TEL. 8 659 99 929
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Be praeities nebus ir ateities

Spalio 19 d. Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos stadione 
įvyko tradicinis futbolo turnyras, skirtas Lentvario futbolininkui, treneriui 
G. Jelisejevui atminti. Į turnyrą susirinko dalyviai, nemažai žiūrovų ir svečių. 
Geras oras, puiki atmosfera, aukštame lygyje paruošta futbolo aikštė suteikė 
komandoms sąlygas parodyti meistriškumą ir gražų žaidimą.

Varžybos yra varžybos, vieni laimi, kiti pralaimi. Taip ir įvyko. Varžybų 
rezultatai tokie: I vieta atiteko M. Šimeliono gimnazijos komandai, II vieta – H. 
Senkevičiaus vid. mok. ir Lentvario 1-osios vid. mokyklos rinktinei. Buvo įteik-
tos taurės ir medaliai. Sportininkus pasveikinti atvyko Seimo narys Jaroslav 
Narkevič ir Trakų r. savivaldybės vicemerė Teresa Solovjova. Nemažai gerų ir 
šiltų žodžių apie turnyrą pasakė miesto seniūnas Vytas Rukšėnas ir mokyklos 
direktorius  Francišek Žeromski, taip pat prie pasveikinimų prisidėjo Lentvario 
policijos nuovados inspektorė Viktorija Jurčenko ir kūno kultūros mokytojas 
Viačeslavas Kozyrovičius.

Viktoras Ustila, varžybų organizatorius
Organizatoriaus archyvo nuotr. 

Kvadrato varžybos – graži tradicija
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos 

komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai, siek-
dami mažinti nepilnamečių daromus teisės pažeidimus ir skatinti jų užimtumą, 
bendradarbiaudami su Lentvario seniūnija bei šio miesto mokyklomis, jau šeštus 
metus iš eilės Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinėje mokykloje organizuoja 
„Lentvario miesto kvadrato taurės“ varžybas.  

Šiemet spalio 16 d. varžybose dalyvavo Lentvario mokyklų pradinių klasių 
komandos. Turnyrą organizuoti, vesti bei teisėjauti padėjo miesto seniūnija, 
Trakų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio vyresnioji specialistė Viktorija Jurčenko, trenerės Laima Sinkevičienė, 
Jelena Černiavskaja, H. Senkevičiaus vidurinės mokyklos pradinių klasių vyr. 
mokytoja Anželika Jacunskienė bei Jaunieji policijos rėmėjai.  

Komandas palaikė Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5 kl. moksleivis Vytukas 
Glinevičius, gitara atlikęs kelis muzikinius kūrinius. Toks draugų palaikymas 
padėjo varžybų dalyviams nepasiduoti ir siekti pergalės. 

Kaip ir praeitais metais, varžybas laimėjo ir kvadrato taurę atsiėmė Lentva-
rio pradinės mokyklos moksleiviai, o visi kiti, turnyre dalyvavę vaikai, buvo 
apdovanoti prizais bei padėkos raštais. 

Evelina Kislych
Viktorijos Jurčenko nuotr.

Akimirka iš „Lentvario miesto kvadrato taurės“

„XXXX“ berneliai

Jūsų gyvenamosios vietos adre-
su Jus vizituos UAB „XXXX“ 
darbuotojai ir / ar UAB „XXXX“ 
partnerių (detektyvines ir paieškos 
paslaugas teikiančių agentūrų) 
darbuotojai. Vizitas jūsų rajone 
planuojamas 2012 10 16–20. Štai 
tokio turinio laiško susilaukė 
gyventojas iš skolų išieškotojų, 
nors niekada nesiskolino. Tačiau 
apie tai eilėmis.

Liūdi barakas prie viešo kelio,
Saulė raudona jau vakaruos;
Ruošias „XXXX“ smarkūs 

berneliai
Klevų alėjon biznį vaduot.
Sumeta ginklus į bagažinę,
Dar po sėdynėm pistoletus.
Šitaip, kaip rodo naktinis kinas
Apie veikėjus labai „kietus“.

Ir patrankėlę ant stogo riša, –
Bėdai prispaudus reiks 

panaudot.
Kitas pribėgęs sąrašą kiša,
Ką jiems šią naktį reiks 

sudorot.

Sąrašas ilgas, nelabai tikras,
Bet gi išmušti reikia „skolas“.
Jaunas ar senas, Romas ar 

Kipras,
Toks jų likimas šalių ES...

Reikia sukurti tas darbo vietas
Ir pasistengti jų neprarast.
Todėl ir kumštis turi būt kietas, –
Nes neišmušus reikės užgest.

Patys jie teisia, patys ir vykdo –
Jokia infl iacija jiems nebaisi...
Net prokurorus mikliai 

užmigdo, –
Miegant duonelė labiau skalsi.

Tad ką daryti vargšui 
žmogeliui,

Jei jis neskolino jokių sumų?
Kur pasislėpti tokiam bedaliui
Nuo išmušėjų baisiai 

nuožmių?
J. M.

Poezija

Parduodame įvairios rūšies kapotas 
malkas. Pristatymas nemokamas. 
Tel. 8 648 88 103
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Futbolo turnyre I vieta atiteko M. Šimeliono gimnazijos komandai

Policijos savaitė 
2012 m. spalio 17–23 d.  

  2012-10-17 Lentvario Motiejaus Ši-
melionio gimnazijoje iš klasės buvo 
pavogtas nepilnamečio D. Š. mobiliojo 
ryšio telefonas. Padaryta 300 Lt turtinė 
žala.
  Gautas pranešimas, kad buvo pasinau-
dota Rusijos pilietės J. G. bankomato 
kortele ir elektroninės bankininkystės 
prisijungimo kodais bei nuo sąskaitos 
nuimta bei pavogta 4000 Lt.
  Gautas pranešimas, kad apvogtas UAB 
„Aitra“ negyvenamas pastatas, esantis 
Lentvaryje. Pavogti radiatoriai, buitinė 
technika, televizorius, magnetola, elek-
tros instaliacija. Žala tikslinama.
  2012-10-20 gautas pranešimas, kad, iš-
daužus rūsio lango stiklą, yra apvogtas 
namas, esantis  Lentvario sen., Moluvė-
nų k., s. b „Pasaka“, priklausantis J. Ž. 
Nuostolis tikslinamas. 
  2012-10-23 Lentvaryje, savo namuose, 
rastas pasikorusio R. M., gim. 1978 m., 
lavonas. Po įvykio vietos apžiūros jis 
išvežtas į Vilniaus m. lavoninę mirties 
priežasčiai nustatyti.
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Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę


