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Vytauto g. 4, Trakai
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el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas: 

I-V 9-18 val., VI-9-15 val, 
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„Tąsyk buvome pakrikštyti tikėjimo krauju...“

Talentingas jaunimas 
sulaukė pripažinimo

Nukelta á 3 p.

Tokius didžius žodžius per š. m. 
sausio 13 d. sekmadienio pamokslą 
ištarė šv. Mišias aukojęs Lentvario 
parapijos kleb. teol. lic. Gintaras 
Petronis. Taigi praeitas sekmadie-
nis turėjo dvigubą reikšmę – buvo 
paminėta Kristaus Krikšto šventė ir 
1991 m. sausio 13 d. tragiški įvykiai, 
kai prie Televizijos bokšto beginkliai 
piliečiai kovėsi už Lietuvos laisvę, 
aiškiai palaikomi Dievo Sūnaus. 
Ir ne kitaip, dabarties pavargusi 
Lietuva! Mišiose dalyvavo Lentva-
rio politiniai kaliniai, tremtiniai, 

bet dėl ligos neatėjo du Lietuvos 
partizanai – Stasys Kuodzevičius 
ir Kostas Žukauskas, bažnyčioje 
buvo ir Lentvario seniūnas Vytas 
Rukšėnas su žmona. 

Labai apgailestaujame, kad po 
mišių daugelis parapijiečių bažny-
čioje neišklausė trumpo sausio 13 d. 
paminėjimo ir demonstratyviai 
apleido miesto šventovę – tokiu 
būdu atsukę nugarą Jėzui Kristui 
ir Tėvynei. 

Tądien po šventų iškilmių baž-
nyčios parapijos namuose įvyko ir 

Į bažnyčią įžengia tautine ir Lentvario tremtinių vėliavomis nešini M. Šimelionio 
gimnazijos dešimtokai Aivaras Dauda (kairėje) ir Arūnas Kaziukevičius

Sausio 13-osios minėjimas Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje

Kleb. teol. lic. Gintaras Petronis sausio 13 d. aukojo šv. Mišias

Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas 
su žmonaNukelta á 3 p.

visuotinis LPKTS Lentvario fi lialo 
susirinkimas, kuriame vienbalsiai 
priimtas netrumpas politinio atspal-
vio pareiškimas, kurio pabaiga taip 
nuskambėjo: „(...) Lentvario tremti-
niai labai susirūpinę, jog atsiranda, 
atsiprašant, lietuvių, kurie sausio 
13 d. komentuoja kaip profesoriaus 
V. Landsbergio snaiperių kruviną 
darbą ir tai smerkia visa Sibirų 
kantrybe, išbandyta badu, krauju 
ir mirtimi.“

1948 metų tremtinei Bronei 

Š. m. sausio 11 d. 18 val. Len-
tvario seniūnijoje buvo atidarytos 
jaunimo fotografijų ir piešinių 
parodos „Sielų veidrodžiai“ ir 
„Jausmai ant popieriaus“. Vie-
nos iš parodos autorių, Lentvario 
Henriko Senkevičiaus vidurinės 
mokyklos mokinės Elvinos Blia-
kevič didžioji dalis piešinių, kurių 
mergina turi daugiau nei 200, 
gulėjo tiesiog rašomojo stalo stal-
čiuose, o Trakų Vytauto Didžiojo 
gimnazijos mokinės Agatos Pere-
pėčos fotografi jos – elektroninėje 
laikmenoje. Po šiai dienai dalis 
autorių darbų puošia seniūnijos 
sienas, kuriuos išvysti gali kie-
kvienas norintis. 

Talentingo jaunimo ieškoti ne-

reikėjo – merginos atsirado savaime. 
A. Perepėčos kūryba buvo pastebėta 
viename populiariausių sociali-
nių tinklapių www.facebook.com, o 
E. Bliakevič piešiniai sužavėjo šokių 
grupės „A-team“ vadovę Agatą 
Nedvecką, kuri ilgai nedelsdama 
ieškojo būdų, kaip būtų galima 
šiuos kūrinius parodyti plates-
niam žmonių ratui. 

Jaunųjų talentų darbų prista-
tymas – parodų atidarymas – virto 
realybe tik po ilgų rėmėjų, ben-
draminčių paieškų. Prie parodos 
įgyvendinimo, skirdama fi nansinę 
paramą prisidėjo Lietuvos edu-
kologijos universiteto Socialinės 
komunikacijos instituto studentų 

Lentvaryje ketinama 
plėsti dujotiekį

Akcinė bendrovė „Lietuvos 
dujos“ numato dujofi kuoti naują 
kvartalą pietinėje Lentvario miesto 
dalyje. Privačių namų savininkai, 
gyvenantys šiame kvartale, į kurį 
patenka aštuonios gatvės (Ramybės, 
Pievų, Žolynų, Gabijos, Vėjo, Gėlių, 
Saulės, Mėnulio), turi galimybę pri-
sijungti prie šio dujotiekio.

Norintys, kad į jų namus būtų 
tiekiamos gamtinės dujos, turi 
kreiptis į bendrovės „Lietuvos 
dujos“ Vilniaus fi lialą arba į Trakų 
skyrių. 

Akcinės bendrovės „Lietuvos 
dujos“ Vilniaus fi lialo Naujų var-
totojų skyriaus viršininkė Ilveta 
Černiauskaitė sakė, kad prieš metus  
jau buvo siūlyta šio kvartalo apie 
90-ties  sklypų savininkams tapti 
gamtinių dujų vartotojais, tačiau 
norą jungtis prie dujų sistemos 

išreiškė tik vienas potencialus 
vartotojas.

Šių metų sausio mėnesį  duji-
ninkai vėl kreipėsi į šio kvartalo 
sklypų savininkus  dėl galimybės 
jungtis prie gamtinių dujų sistemos. 
Pageidavimų bus laukiama iki šių 
metų kovo 1 dienos. Pagal atsilie-
pusių sklypų savininkų skaičių bus 
svarstoma galimybė dujofi kuoti šį 
kvartalą. Pasak I. Černiauskaitės, 
vadovaujantis galiojančiais teisės 
aktais, dujofi kavimo projektas pra-
dedamas įgyvendinti, kai pirmais 
metais prijungimo prie dujų sis-
temos sutartis pasirašo ne mažiau 
kaip 10 proc. potencialų buitinių 
dujų vartotojų, esančių dujofi kuo-
jamame kvartale.

Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Sausio 19 d. 9.00 val. Mo-
kymai Lentvario seniūnijos 
pastate. Sužinosite, kokie 
yra elektros ir šiluminės 
energijos taupymo būdai, 
kokias lemputes fi nansiškai 
naudinga naudoti namų 
ūkyje, kaip teisingai ir sau-
giai rūšiuoti šiukšles, kokį 
poveikį sveikatai sukelia 
genetiškai modifi kuoti mais-
to produktai ir t. t. Dalyvių 
registracija tel.: 8 523 38 225, 
8 650 33 186, el. p. projektai@
litsafaris.lt.

Sausio 20 d. 13.00 val.
Romo Dambrausko koncertas 
Lentvario parapijos namuose. 

Sausio 25 d. 13.00 val. Te-
atralizuotas geriausių metų 
knygų vaikams pristatymas 
Lentvario miesto bibliotekoje.

Renginiai

Fotografi jų ir piešinių parodų „Sielų veidrodžiai“ ir „Jausmai ant popieriaus“ 
atidarymo akimirka

Gyvenamųjų namų kvartalas pietinėje Lentvario miesto dalyje

PARDUODAME  MALKAS
• skaldytos, kaladėmis,rąsteliais 
• kėbule tvarkingai sukrautos 
• gaminame nurodytais išmata-
vimais 
• vežame įvairiais kiekiais 
• pristatymas patogiu laiku 
• kaina nuo 80 Lt/erdm
Tel. 8 604 84 848 
www.arturomalkos.lt
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Viešbučiui „Margis“ (7 km už Trakų 
Aukštadvario link) reikalingi (-os) 
padavėjai (-os). Tel. 8 685 57 555
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Gimnazijos bibliotekoje jau vykdomas 
projektas „EKM: erdvė kritiniam mąstymui“

2012 m. gruodžio viduryje 
spausdinome straipsnį „Moky-
klos biblioteka – erdvė kritiniam 
mąstymui ugdyti“ („Klevų alėja“, 
2012 m. gruodžio 14 d. Nr. 15(15)), 
kur buvo pristatytas Motiejaus 
Šimelionio gimnazijos bibliotekoje 
vykdomas projektas „EKM: erdvė 
kritiniam mąstymui“. Primename, 
kad šis projektas-pasiūlymas buvo 
teiktas Ugdymo plėtotės centrui, 
įgyvendinančiam projektą „Moky-
klų bibliotekų darbuotojų kompe-
tencijos tobulinimas, taikant šiuo-
laikines priemones“. Jau beveik 
mėnuo, kai projektas „EKM: erdvė 
kritiniam mąstymui“ vykdomas, 
tad „Klevų alėjos“ redakcijai 
įdomu, kas ir kaip vyksta, koks 
vykdytojų santykis su gimnazijos 
jaunimu, ar pasiteisina lūkesčiai.

Matyti, kad projekto vyk-
dytojai – Povilas Plūkas ir Irma 
Stadalnykaitė nusiteikę išties 
optimistiškai: „Dar praėjo tik 
ketvirtadalis viso projekto laiko, 
o jau jaučiamės šį tą nuveikę. Be-
siruošdami projektui jau turėjome 
dalį reikalingos informacijos apie 
gimnazijos biblioteką – juk patys 
lankėme šią mokyklą prieš kele-
rius metus. Vis dėlto dar nepra-
dėjus įgyvendinti projekto veiklų 
visada pravartu pasitikrinti, kiek 
numatytos veiklos atitinka mo-
kyklos bendruomenės poreikius. 
Čia svarbu lankstumas, nes tai 
ne tik padeda pasiekti geresnių 
rezultatų, bet ir pagerina paties 
proceso kokybę. Būtent poreikių 
išaiškinimui ir situacijos analizei 
paskyrėme pirmąjį projekto etapą. 
Bendravome su bibliotekos dar-
buotojomis, mokyklos administra-
cija, mokytojais, Mokinių taryba 
ir mokiniais, aptarėme pokyčių 
ir veiklų bibliotekoje galimybes, 
gimnazijos aktualijas. Pasidarę iš-
vadas ėmėmės koreguoti projektą, 
jo eigą, kad šis kuo labiau atitiktų 
mokinių, mokytojų ir bibliotekos 
darbuotojų poreikius, tačiau kartu 
ir įgalintų mąstyti naujai, inova-
tyviai.“ 

Projektas ir jo veiklos buvo pri-
statytos iškart po žiemos atostogų, 
š. m. sausio 7 d.,  gimnazijos aktų 
salėje I–IV gimnazijos klasių mo-

kiniams. Per pristatymą projekto 
vykdytojai papasakojo, kad taip 
pat mokėsi šioje mokykloje, tad 
daug kas jiems čia yra ypač artima. 
Būtent čia besimokant vyresnėse 
klasėse ir ėmė burtis jaunimo 
organizacija „Lentvario parko re-
nesansas“, kurios nariai ir yra pro-
jekto įgyvendintojai. „Tikėjome, 
kad smalsumas, domėjimasis ir 
ieškojimas padeda matyti anapus 
sienos. Tad tiek popierinės, tiek 
elektroninės knygos daugumai 
iš mūsų buvo labai svarbios. Gal 
tai viena iš priežasčių, dėl kurios 
nusprendėme sugrįžti į bibliote-
ką“, – sakė vienas iš vykdytojų. 
Renginio pradžioje buvo pristatyti 
tie pokyčiai, kurie turės materialią 
išraišką. Vienas tokių – tai skai-
tytų knygų keitykla pavadinta 
lentyna, kuri siūlys mokyklos 
bendruomenei dalytis skaitymo 
džiaugsmu. Vėliau sekė pokyčiai, 
kurie pakvies mokinius į bibliote-
ką tobulinti kritinio mąstymo. Tai 
į Europos Tarybos jauno žmogaus 
teisių ugdymo programą (Council 
of Europe‘s youth programme on 
human rights) įtraukta „gyvoji 
biblioteka“, kūrybinio rašymo, 
garsaus, tačiau netradicinio skai-
tymo, profesinio orientavimo-kar-
jeros planavimo užsiėmimai, filmų 

peržiūrų, kompiuterinių ir stalo 
žaidimų vakarėliai. Žinoma, nebus 
apsieita ir be rimtų diskusijų po-
litikos, socialinėmis, visuomenės 
gyvenimo temomis. Šios temos jau 
imtos gvildenti – Povilas dalyvavo 
anglų kalbos pamokose, kur buvo 
aptartas asmuo kaip individualy-
bė ir asmuo kaip bendruomenės 
narys. Mokiniai buvo skatinami 
išvysti save kaip visaverčius mūsų 
miesto bendruomenės narius. 
Daugybę vilčių teikia ir būsimos 
pilietinio ugdymo pamokos.

Taigi projektas juda į priekį. 
Jau imtos vykdyti pirmosios nu-
matytos veiklos. Mokyklos ben-
druomenė į idėjos įgyvendintojus 
žiūri palankiai ir draugiškai. Ma-
tyti didelis mokytojų susidomėji-
mas, palaikymas, noras prisidėti. 
Verta pasidžiaugti vis augančiu 
Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
bibliotekos draugų – gimnazijos 
mokinių skaičiumi itin populia-
riame socialiniame tinklalapyje 
(žr. https://lt-lt.facebook.com/
motiejaussimelioniobiblioteka). 
Būtent jame bus pateikiama visa 
informacija apie bibliotekoje vyk-
siančius renginius.

 „Klevų alėjos“ informacija
Povilo Plūko nuotr.

Aš šios „malonės“ 
nepriimu 

Iš per televiziją girdėtos Juozo 
Bernatonio kalbos galima spręsti, 
kad Lietuvos lenkams faktiškai 
bus primestas dvigubas pavardžių 
rašymas asmens dokumentuose, o 
vietovėse aplink Vilnių, kurios 
tarpukario laikotarpiu buvo jėga 
prijungtos prie Lenkijos, užrašai 
bus rašomi dviem kalbomis – lie-
tuvių ir lenkų, todėl neįmanoma 
tylėti, žinant, ką tai lems vietos 
gyventojams.

Tai, mūsų nuomone, bus to-
liau vykdomas šių teritorijų ir čia 
gyvenančių žmonių izoliacijos 
procesas ir visiškas jų palikimas 
elgtis kaip tinkama tamsiausiam 
ir priešiškam pasaulėliui, sukur-
tam akcijos veikėjų ir sovietinių 
kolūkių „deržimordų“, veikiančių 
prisidengus demokratijos ir len-
kiškumo gynėjų kaukėmis.

Ir, matyt, neatsitiktinai Seimo 
Žmogaus teisių komiteto pirmi-
ninku buvo išrinktas Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
veikėjas, buvęs kolūkio „Lenino 
priesakai“ pirmininkas Leonar-
das Talmontas, o Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
vicepirmininku – Michal Macke-
vič, buvęs laikraščio „Czerwony 
Sztandar“ („Raudonoji vėliava“) 
partijos komiteto sekretorius, 
Maskvos visuomeninių mokslų 
akademijos prie SSKP CK auklė-
tinis. Regis, tam, kad būtų užti-
krinta visiška teritorijos kontrolė 
ir prie pat ištakų užgniaužiamos 
bet kokios, net menkiausios, ne-
pasitenkinimo reakcijos.

Tokie iš anksto pokomunistų 

primetami sprendimai lems gi-
lėjantį priešiškumą kiekvienam 
Lietuvos lenkui netgi be jo kaltės, 
bus sudaryta atviro ir slepiamo 
permanentinio konflikto atmosfe-
ra, taip dar labiau stabdant šio il-
gus metus apleisto, LLRA veikėjų 
valdomo regiono plėtrą, sukuriant 
lauką, tinkamą tiktai „patrioti-
niams pasirodymams“(…).

Tokios „malonės“ iš Juozo 
Bernatonio, Valdemaro Toma-
ševskio, Gedimino Kirkilo, Vik-
toro Uspaskich ir į juos panašių 
veikėjų rankų, teikiamos dalijantis 
grobį po rinkimų, kai siekiama 
įgyti paramą tolesniam valstybės 
užvaldymui, priimti negaliu, ji 
įžeidžia mano orumą, tad šiuo 
būdu išreiškiu savo protestą.

Tokie sprendimai etniškai 
mišrioje aplinkoje šiandien gali 
būti priimami ne „padarant lai-
mingus“ iš anksto sovietiniu 
pavyzdžiu, o tiktai abišaliu dis-
kusijose apsvarstytu susitarimu ir 
tokiomis sąlygomis, kai pasiektas 
tam tikras kultūros lygis ir kon-
krečios tautinės grupės pajuto 
poreikį plėtoti kultūrinį kūrybin-
gumą viena ar kita kalba. Viešieji 
užrašai šioje situacijoje galėtų būti 
tiktai pasiekto tam tikro kultūros 
lygio rezultatas ir įrodymas, o ne 
atvirkščiai.

J. Bernatonio nuomonė, pa-
teikta aiškiai visų Lietuvoje dabar 
valdžią perimančių pokomunistų 
vardu, kelia nemalonius jausmus 
ir dėl kitos priežasties. Jo teiginys, 
kad šie veiksmai bus derinami 
su kaimynine Lenkija, įrodo, kad 
Lietuvos lenkų jie nelaiko visa-
teisiais Lietuvos piliečiais, tad ir 
toliau į juos bus žiūrima kaip į 
įkaitus tarpvalstybinėse varžy-
bose. Tai liudija ir tą dalyką, kad 
pokomunistai ir koalicija nelaiko 
savo šalies, Lietuvos Respublikos, 
suverenia valstybe.

Šaltinis: www.pogon.lt
Ryšardas Maceikianecas, Vilnius

Ryšardas Maceikianecas

Nuomonės, diskusijos, komentarai

„Tąsyk buvome pakrikštyti 
tikėjimo krauju...“

Sausio 13-osios minėjimas Lentvario Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai bažnyčioje

Daudienei pasiūlius, bendru suta-
rimu išreikštas pasitikėjimas ir J. E. 
Lietuvos Respublikos Preziden-
te – „Laiškas Prezidentei“.

Susirinkime dalyvavo ir pasisa-
kė LPS „Bočiai“ Lentvario bendrijos 
vadovė Kristina Užumeckienė. Po 
jos patriotiško ir jautraus aktualijų 
dėstymo tremtiniams tapo aišku, jog 
dėl miesto tiesos ir šviesos būtina jų 
ir šios bendrijos dalykiška koalicija. 
Tai patvirtinta balsavimu.

Mūsų viešam pasimatymui pir-
mininkavo 1948 metų tremtinė Bronė 

Daudienė, sekretoriavo 1949 03 25 
tremtinys Jonas  Počepavičius,o  
iš vietos pasisakė daug tremtinių, 
tarp kurių ir 1948 metų tremtinė 
Marytė Kacėnienė, kuri kartu su 
likimo broliais ir sesėmis reiškė 
neapskundžiamą nuomonę apie 
istorinį Trakų rajoną, dar vadinamą 
Didžiojo Vytauto tėvonija, Lentvarį  
ir Lietuvą.

Jonas Počepavičius, LPKTS  
Lentvario filialo pirmininkas

Autoriaus nuotr.

2012 m. įvykdytas pirmas teismo 
sprendimas dėl gatvių pavadinimų lentelių

Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose 
egzistuoja problema dėl neatitin-
kančių teisės aktų reikalavimų 
gatvių pavadinimų lentelių. 2012 
m. sprendžiant šiuos ilgai besitę-
siančius teisminius ginčus buvo 
išskirtiniai: Vilniaus rajone įvyk-
dytas pirmasis Vilniaus apygardos 
administracinio teismo sprendimas, 
įpareigojantis pakeisti gatvių pa-
vadinimų lenteles į atitinkančias 
Lietuvos Respublikos valstybinės 
kalbos įstatymo reikalavimus. 
Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas 2009 m. sausio 30 d. 
nutartimi Vilniaus apygardos admi-
nistracinio teismo 2008 m. kovo 15 
d. sprendimą paliko nepakeistą, 
o Vilniaus rajono savivaldybės 
tarybos apeliacinį skundą atmetė. 

Gatvių pavadinimų lentelės su ne-
lietuviškais užrašais buvo pakeistos 
Maišiagaloje – Kiemelių ir Širvintų 
gatvėse, Riešėje – Sporto gatvėje ir 
Raudondvaryje – Liepų alėjoje. 

Tačiau įvykdyta tik nedidelė 
dalis jau įsiteisėjusių teismo spren-
dimų. Šiuo metu Vilniaus rajone 
yra 23, o Šalčininkų rajone – 31 
gatvė, dėl kurių pavadinimų lente-
lių pakeitimo jau prieš 2 metus yra 
įsiteisėję galutiniai ir neskundžiami 
teismų sprendimai. Savivaldybių 
administracijos savo noru pakeisti 
įstatymu neatitinkančių gatvių pa-
vadinimo lentelių nesutinka, todėl 
teismų sprendimų įgyvendinimas 
yra perduotas antstoliams, kurių 
vykdymo išlaidos dažnai kelis kar-
tus viršija teismų skiriamas nuobau-

das administracijos direktoriams. 
Vyriausybės atstovas Vilniaus 

apskrityje Šalčininkų rajone 2012 
m. nustatė naujas 55 gatves, kurių 
pavadinimų lentelės neatitinka tei-
sės aktų reikalavimų, tačiau dėl jų 
dar vyksta teismo procesas. Vilniaus 
rajone vyksta teismo procesas dėl 19 
tokių gatvių.

Per patikrinimus nustatoma, 
kad šiuose rajonuose teisės aktų 
reikalavimų neatitinkančių gatvių 
pavadinimų lentelių daugėja, pa-
vyzdžiui, Vilniaus rajono Pagirių 
seniūnijos Stiklo ir kt. gatvės.

 Rokas Jonikas, Vyriausybės atstovo 
Vilniaus apskrityje tarnybos 

vyriausiasis specialistas
Šaltinis: vyr-atstovai.lrv.lt/vilnius/

Atkelta iš 1 p.

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio 

PRENUMERATA 2013 M.
Klevų alėja

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

Dvasinio ugdymo centras VšĮ „Šaltinėlis” rengia tapybos darbų parodas ,,Į Žvaigždes Per Meilę, Mokslą, Meną”, paskaitas 
visuomenei aktualiomis temomis:

1.Žmogaus dvasinio tobulėjimo svarba Lietuvos ir pasaulio ateičiai. Sąmoningumas nuo žvėriažmogio iki dievažmogio. 
2.Dvasinis tobulėjimas – alternatyva savižudybėms. Apsėdimai, eutonazija. 3.Sveikos gyvensenos ir mitybos svarba dvasiniam 
tobulėjimui, aiškiaregystei. 4.Dvasinis gydymas – metodai ir tikslai. 5.Organų transplantacija – pliusai ir minusai. 6.Reinkar-
nacija krikščionybėje. Samsaros ratas. Išmintis ir intelektas. 7.Žmogaus organizmo galimybės ir kita.

Paskaitas skaito tautodailininkas, poetas, centro vadovas Algimantas Preikšas. El. p. alprei@googlemail.com, 
tel.8 602 38 350.

Dėkoju galintiems paremti dvasinio ugdymo centro VšĮ „Šaltinėlis” veiklą.
Registracijos kodas: 302876041
Swedbank kodas: BIC-HABALT22
Sąskaitos nr. LT81 7300 0101 3323 6052

Gimnazijos mokiniai kviečiami dalyvauti projekto „EKM: erdvė kritiniam mąstymui“ veiklose
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Dzūko genties poeto mirtis 
Skirta poetui Stasiui Stacevičiui atminti

TU išėjai iš TAU brangios Merkinės
vienas………………………………………….?
kraštui reikalingas,
kai dzūkų pušys žiemą nenusimeta drabužio,
ištikimybę-teigiančio-spygliais-žaliuoju grožiu.
Sniego pūga. 
Ir ledo gruodis.
Namo!
Namo!
Stacevičiaus pasirinkimas- grynas,
bet pėsčias-
pavojingas vyro kojų žodis.

Kodėl iš dėdės laiduotuvių išėjai?
Težino giminaičiai.
O Trakams-kirvis-širdyje!
Laimei!
turime ją didelę kaip pilis Kęstučio.
Bet
TAVA žūtis-mums smigo taip giliai,
jog
regime TAVE  „T.Ž.” redakcijos šalia.
Ak!
liūdnos buvo Šventos mūsų  Kūčios.

Kita vertus, mes-praktiški ir logiški seniai.
Kodėl  TAVĘS-kam reikia-taip ilgai nerado?
Apylinkė maža.O TAVO netoli namai,
kur klastingame  lauke staiga TU netekai gyvybės žado.

Žurnalisto  nervu tenka šias eiles  rašyti.
Te atmintis  Respublikoje TAVO žydi.
Buvai, o ir esi  Stasys Stacevičius.
„Poezijos pavasario” du tūkstančiai pirmi-geriausias.
O publicistas, jeigu būtina,raide jautriausias.
………………………………………………………....tai
po
kirčiuota Trakų kalavijo informacija,
o
ir
povieto mūsų lyriška, neįveikta senąja nacija
 Merkinėj  laidojimo dieną TAVO
ir
pasirašo lentvarietis, „Alėjos Klevo” Jonas Počepavičius
2013 01 12

Stasys Stacevičius  per 
savo poezijos knygos „Sti-
klinė“ pristatymą Rašytojų 
sąjungoje 2012 m. spalį

Šaukia moterys – baisu,
nėra vyrų su balsu

Laukia vyriškų balsų,
Laukia nesulaukia –
Tik linguoja žalias klevas,
Debesėlis plaukia.

Vai sustoki, debeseli,
Neskubėk pro šalį.
Man suraski bernužėlį,
Kurs dainuoti gali...

Miesto vyrai neaistringi,
Nei dainoms, nei šokiams.
Tiesą sakant, gal pritingi,
Jų veikla kitokia?..

Buvo čia tokie šokėjai
„Senjorais“ vadinti.
Išsibarstė – nenorėjo
Juokdarius vaidinti.

O dabar vėl susiėję,
Prašo naują valdžią.
Būčiau mero padėjėjas –
Paimčiau kačergą.

Kol gyvuos dar alaus bačkos
„Maximoj“ jų randa,
Tol tos bambalinės „cackos“
Temdys mūs padangę.

Kol matuos jaunimas kelią 
„Bambaliniais“ metrais,
Tol nešvies dainos ugnelė
Su kultūros vėtra.

Vakarais mieste baisu –
Vyrų nesulaukia;
O be vyriškų balsų –
Dainos nebeplaukia.

Juozas Miglinas

asociacija „Drauge kelyje“ (akty-
viai dirbanti su Trakų rajono vai-
kais), Trakų parapijietis Antanas 
Ulčinas bei Lentvario seniūnija 
(parodos organizatorės Evelinos 
Kislych padėkos žodis skiriamas 
seniūnui Vytui Rukšėnui, tiek 
finansiškai, tiek morališkai parė-
musiam parodų atidarymą). 

Parodų atidaryme dalyvavę 
jaunųjų autorių tėvai, artimieji, 
draugai neslėpė džiaugsmo ašarų, 
autorės – jaudulio, žiūrovai – sim-
patijų išvystiems darbams. A. Pere-
pėčos darbai įvertinti palankiai – fo-
tografuojant sustabdytos akimirkos 
išties žavingos. Pasak autorės, 
fotografuoti ji pradėjusi prieš trejus 
metus, kai įsigijo profesionalų, vei-
drodinį fotoaparatą. Tai ne tik mer-
ginos hobis, bet ir pajamų šaltinis. O 
E. Bliakevič piešiniai kėlė nuostabą: 
„Visą tai daryta ranka?“ – klausė 
parodos lankytojai. Autorės mama 
prasitarė, kad dukros darbus yra 
pastebėjusi ir anksčiau, tačiau, jos 
teigimu, Elvina nebuvo linkusi jų 
rodyti. 

Talentingas jaunimas 
sulaukė pripažinimo

Atkelta iš 1 p.

Parodos atidaryme dalyva-
vo Trakų policijos komisariato 
Lentvario prevencinio poskyrio 
specialistė vyr. inspektorė Vik-
torija Jurčenko, Lentvario vaikų 
dienos centro „Akimirka“ vadovė 
Alina Daudienė, specialistė Galina 
Anuškevič, Trakų kūno kultūros 
ir sporto centro trenerė Laima 
Sinkevičienė, parodų rėmėjai. V. 
Jurčenko, itin aktyviai dirbanti 
su Lentvario jaunimu gerinant 
jų užimtumą, prasitarė, kad yra 
kur kas maloniau stebėti gražius 
jaunimo darbus, didžiuotis jais nei 
susitikti inspektorės darbo vietoje, 
kalbant apie nemalonius įvykius, 
incidentus. Vienas iš parodos 
rėmėjų A. Ulčinas kalbėjo, kad 
tiek piešiniai, tiek fotografijos 
atskleidžia kitokį, tačiau nepa-
prastai tikrą žmonių grožį. Stu-
dentų asociacijos „Drauge kelyje“ 
prezidentas Dominykas Gintaris 
Budrys teigė visada palaikantis 
jaunimo iniciatyvas. Prezidento 
teigimu, skirta finansinė parama 
vienareikšmiškai pasiteisino. 

Atidaryme dalyvavo ir len-
tvariečių šokių grupė „A-team“, 
vadovaujama A. Nedveckos. 
Jaunosios  šokėjos žiūrovams 
ir svečiams padovanojo šokį, 
kuriuo patvirtino teiginį: „Jauni-
mas – jaunimui!“

Evelina Kislych, parodos organizatorė
Simonos Artimavičiūtės 
ir Antano Ulčino nuotr. 

Kviečiame į parodą!
Sausio 14 d.–vasario 25 d. Lietuvos edukologijos universiteto galerijoje 

„Verdenė“ eksponuojama Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
technologijų mokytojos metodininkės Henrietos Stachovskienės veltų 
skraisčių paroda. Kviečiame apsilankyti.

Kaip žinia, metai gali turėti 
daug vardų. LR Seimas 2013-
uosius yra paskelbęs net šešių 
skirtingų progų minėjimo me-
tais. Taigi 2013-ieji yra:

1. Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno (sukanka jų skrydžio 
per Atlantą 80-osios metinės),

2. Sveikatingumo (siekiant 
skatinti visuomenės sveika-
tingumą),

3. Tarmių (norint išlaikyti 
gyvą tarmių tradiciją),

4. 1863 metų sukilimo (mi-
nimos 150-osios sukilimo me-
tinės),

5. Edukologės Meilės Luk-
šienės (100-osios profesorės 
gimimo metinės),

Minėjimų metai Lietuvoje
6. Klaipėdos krašto at-

gavimo (atgavimo 90-metis) 
metai.

Kiekvienas iš šių vardų buvo 
parlamentarų priimtas atskiru 
nutarimu. Vieni dar ankstyvą 
praėjusių metų pavasarį, kiti 
vasarą, o paskutiniai – gruo-
dį. Užsienio reikalų komiteto 
nariai yra sugalvoję ir pasiūlę 
naujiesiems metams ir septintąjį 
vardą – Vilniaus geto atminimo 
(šiemet sukaks 70 metų nuo jo 
likvidavimo), tik iki 2012-ųjų 
pabaigos Seimas nespėjo jo 
priimti. Tikimasi tai padaryti 
per pratęstą sesiją sausį.

Pasklaidžius istorijos pus-
lapius ir pavarčius įžymių 

žmonių biografijas minėtinų 
įvykių ar bent progų švęsti 
galėtume rasti dar daugiau. 
Jau pradėtos švęsti Žemaitijos 
krikšto jubiliejaus metinės (600 
metų!). 2013-aisiais sukaks taip 
pat 750-osios Mindaugo nužu-
dymo (mirties) metinės, 450-
osios Martyno Mažvydo bei 
400-osios Mikalojaus Daukšos 
mirties metinės. Iš šiuolaikinių 
asmenybių minimos kad ir 75-
osios Norberto Vėliaus gimimo 
metinės. Žodžiu, švęsti ir mi-
nėti galima dar daug ką. Tik ar 
visas metines būtina įteisinti ir 
metų vardu?

Šaltinis: www.punskas.pl

Turite verslo idėją? 
 Trūksta žinių ir pinigų verslui pradėti?

Kreipkitės į Trakų kredito uniją ir dalyvaukite projekte „Verslumo skatinimas“!

Daugiau informacijos:
Trakų kredito unijoje
 adresu: Vytauto g. 19-1, Trakai                        
 Tel. 8 528 51 234, 51 311   
el.p. trakai@lku.lt   
internete: www.lku.lt

Aukštadvario kasoje
adresu: Skrebės g. 2a, Aukštadvaris 
Tel. 8 528 65 266

Lentvario kasoje
adresu: Bažnyčios g. 3, Lentvaris
Tel. 8 528 29 929

Užs. Nr. 90

Agatos Perepėčos fotografijos darbas

Elvinos Bliakevič piešinys 
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Skelbimai ir reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2), 8 683 90 796 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt

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. 

redakcija: Auksė Kekytė (kalbos redaktorė, tel. 8 605 19 302), Dana Zacharevičienė (savivalda, tel. 8 670 08 901, el. p. klevualeja@klevualeja.lt), Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt), 
Edita Komarova (kultūra, tel. 8 603 11 117), Irma Stadalnykaitė (kultūra, tel. 8 603 11 117), Daiva Sedlikovska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt).

Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako

bendradarbiai:  Kęstutis Petkūnas (gamtosauga), Jonas Počepavičius (aktualijos, miesto gyvenimas), Evelina Kislych (reporterė), Viktoras Kieras (reporteris).www.klevualeja.lt

Klevų alėja

Lentvario miesto laikraštis

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius  

Užs.Nr. 82

Nestandartinių baldų gamyba ir projektavimas.
Maža kaina, kokybė ir kruopštumas tikrai nustebins!
Jūsų pasirinkti pristatymo terminai.
Virtuvės, prieškambario, slankiojančių durų sistemos ir t. t.
Nemokamai atvyksime Jums patogiu laiku tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.
Gausus medžiagų, katalogų pasirinkimas.
Tel. 8 653 63 435

Užs. Nr. 84

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

Užs. Nr. 51

Užs. Nr. 85

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Daugiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Reklama

UAB „Trakų žemė“ interneto sve-
tainėms reikalingas (-a) progra-
muotojas (-a). 
CV siųsti  trakuzeme@traku-zeme.lt, 
tel. 8 605 19 302

Užs. Nr. 74

A. A  KVIETIMAS 
Jei turi problemų dėl alkoholio ir 

nori mesti gerti, ateik. Tik tu pats (pati) 
gali nuspręsti, ar nori turėti tai, ką mes 
turime. Mums buvo suteikta galimybė 
nemirti ir tapti blaiviais. 

Adresas: Bažnyčios g. 18, Lentvario 
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės 
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

Užs. Nr. 65

Parduodu malkas (skaldytos, kala-
dėlėmis, rąsteliais, yra ir atraižų), 
paruoštos kūrenti, kėbule tvar-
kingai sukrautos. Vežame įvairiais 
kiekiais Jums patogiu laiku. 
Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 79

Brangiausiai superkame automo-
bilius (tvarkingus, daužtus, neeks-
ploatuojamus). Pasiimame patys. 
Sutvarkome dokumentus. 
Tel. 8 671 01 057

Užs. Nr. 83

2013 m.

Lentvario miesto laikraštis „Klevų 
alėja“ ieško redaktoriaus-žurnalisto, 
galinčio ne tik rašyti apie Lentvario 
miesto aktualijas, bet ir organizuoti 
laikraščio leidybą. 
CV siųsti klevualeja@klevualeja.lt, 
tel. 8 670 08 901.

Užs. Nr.  88

Sparčiai didėja sergamumas gripu, 
bet dar ne vėlu pasiskiepyti

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cen-
tro prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos duomenimis, 2-ąją šių metų 
savaitę (sausio 7–13 d.) didesnis ser-
gamumas gripu ir ūmių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) 
sukeltomis ligomis, lyginant su prieš 
tai buvusia savaite, registruotas 
visose Lietuvos administracinėse 
teritorijose. Šalyje 67,2 susirgimo 
atvejų per savaitę teko 10 tūkst. 
gyventojų. Į gydymo įstaigas dėl 
gripo kreipėsi 132 pacientai, hospi-
talizuoti – 75 asmenys, iš kurių – 43 
asmenys iki 18 m. 

Mažiausias sergamumo gripu ir 
ŪVKTI rodiklis šių metų antrą šių 
metų savaitę registruotas Tauragės 
administracinėje teritorijoje (30,7 
atv./10 000 gyv.), o didžiausias – 
Kauno administracinėje teritorijoje 
(77,1 atv./10 000 gyv.).

Europos ligų prevencijos ir kon-
trolės centro duomenimis, iš 27-ių 
duomenis teikiančių Europos šalių 
16-a pranešė apie didėjantį vidutinį 
sergamumą gripu ir ŪVKTI. Dauge-
lyje Europos valstybių registruojami 
gripo protrūkiai bei epidemijos, 
išskyrus Rumuniją, kurioje registruo-
jamas mažėjantis sergamumas gripu 
ir ŪVKTI. 4 šalys pranešė apie 167 la-
boratoriškai patvirtintus hospitaliza-
cijos dėl gripo atvejus. Pasirinktinės 
klinikinės virusologinės diagnostikos 
metu išskirta 44 proc. A tipo gripo 
virusų: A(H3) – 51 proc., A(H1) – 49 
proc.; 56 proc. B tipo gripo virusų. Šį 

Užs. Nr. 89

Naujomis kainomis už elektros energiją atsiskaityti reikia nuo vasario mėnesio
Lietuvos elektros skirstymo 

tinklų operatorius AB LESTO 
primena, kad gyventojai naujomis 
2013 m. kainomis už elektros ener-
giją atsiskaityti turi nuo vasario 
mėnesio už sausio mėnesį suvar-
totą elektrą. O iki tol gyventojai 
turėtų atsiskaityti 2012 m. kaino-

*„Elektrinės viryklės“ tarifo planas gali būti taikomas esant papildomoms 
sąlygoms (daugiau informacijos – svetainėje www.lesto.lt).

**Nuo 2013 m. sausio 1 d. tarifo planas „12 000 kWh“ naujai nebesutei-
kiamas ir nebepratęsiamas.

Ernestas Naprys,
AB LESTO atstovas ryšiams su visuomene 

gripo sezoną cirkuliuojantys gripo 
virusai atitinka sezoninio gripo vak-
cinos sudėtį.  

Plintant gripui ir ŪVKTI, re-
komenduojama kruopščiai plauti 
rankas su muilu ir vandeniu. Taip 
pat galima naudoti ir spiritines rankų 
dezinfekavimo priemones. Kosint 
ar čiaudint užsidengti nosį ir burną 
vienkartinėmis nosinaitėmis. Neliesti 
paviršių, kurie gali būti užteršti gripo 
virusu. Stengtis neliesti akių, nosies ir 
burnos, ypač neplautomis rankomis. 
Būtina dažnai vėdinti patalpas, tinka-
mai apsirengti bei vengti sąlyčio su 
sergančiais žmonėmis. Susirgus kuo 
skubiau kreiptis į gydytoją ir neiti 
į darbą bei nevesti vaikų į ugdymo 
įstaigą.

Sveikatos apsaugos ministerija 
primena, kad dar galima pasiskiepyti 
nuo sezoninio gripo. Visi norintys 
pasiskiepyti nuo sezoninio gripo turi 
kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Informacija apie gripą – http://
www.sam.lt/go.php/lit/IMG/574.

Sveikatos apsaugos ministerijos 
Ryšių su visuomene skyrius

mis už gruodį suvartotą elektros 
energiją. 

Gyventojai pagal sutartis su LES-
TO yra įsipareigoję elektros apskaitos 
prietaisų (skaitiklių) rodmenis užfik-
suoti paskutinę ataskaitinio laiko-
tarpio (mėnesio) dieną ir atsiskaityti 
kiekvieną mėnesį per 20 kalendorinių 

dienų pasibaigus ataskaitiniam lai-
kotarpiui. Tad buitiniai vartotojai, 
nurašę elektros skaitiklių rodmenis 
gruodžio 31 dieną, atsiskaityti se-
nomis (2012 m.) kainomis gali per 
sausio mėnesio pirmąsias 20 d.

„Jei gyventojai pastebėjo, kad, 
mokėdami už elektros energiją, 
netiksliai nurodė kainas, jie turėtų 
suskaičiuoti, koks neatitikimas su-
sidarė, ir kitą mėnesį mokėdami už 
elektros energiją pridėti arba atimti 
susidariusį neatitikimą“, – teigia 
Deimantė Bareikienė, LESTO Klientų 
aptarnavimo valdymo departamento 
direktorė.

Apskaičiuojant mokėtiną sumą už 
elektros energiją naujomis kainomis, 
reikia nurodyti visus tarifo plano 
kainos skaičius cento dešimtųjų dalių 
tikslumu (tris skaičius po kablelio, 
kuomet kaina rašoma litais). O bendrą 
mokėtiną sumą – suapvalinti centų 
tikslumu. Pavyzdžiui, nuo vasario 
mėnesio atsiskaitant pagal vienos 
laiko zonos „Standartinį“ tarifo planą 
ir suvartojus 125 kilovatvalandes elek-
tros energijos, skaičiuojant po 0,501 Lt 

už kilovatvalandę, bendra mokėtina 
suma sudarytų 62,625 Lt – tokią 
mokėtiną sumą reikėtų suapvalinti 
iki 62,63 Lt. 

Gyventojams, šiuo metu atsiskai-
tantiems vienos laiko zonos tarifo 
planu „Standartinis“ ir per mėnesį 
suvartojantiems bent 230 kWh elektros 
energijos, 2013 m. būtų palankiau pasi-
rinkti tarifo planą „Namai“. Pasirinkus 
planą „Namai“, kas mėnesį mokama 
10 Lt pastovioji dedamoji dalis, tačiau 
elektros energijos kaina taikoma ma-
žesnė – 45,5 ct/kWh (plano „Standar-
tinis“ – 50,1 ct/kWh). Paprasčiausiai 
elektros vartotojai jau dabar gali 
įvertinti, ar jų pasirinkti tarifų planai 
jiems bus tinkamiausi ir 2013 metais, 
naudodamiesi interneto svetainėje 
www.lesto.lt įkelta skaičiuokle.

Gyventojai turi galimybę pasi-
keisti tarifo planą kartą per metus 
arba kuomet pakeičiamos kainos. Tai 
leidžia pasirinkti tinkamiausią tarifo 
planą, atitinkantį besikeičiančius var-
totojų poreikius. Vieną kartą pakeitus 
tarifo planą, kitą kartą tą būtų galima 
atlikti tik po 12 mėnesių.

Visuomeninės elektros energijos kainos 2013 m. (su PVM)


