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Didžiausias rajono miestas – lyderis 

Ir skleidžiasi atmintim 
jaunas žiedas...

Kalbos, kalbos, kalbos
Trakų miesto šventėje visas tris 

dienas lankiaus, vaikščiojau, kalbė-
jau, klausiau ir štai vienas trakiškis 
man įteikė šventės programą. At-
vertė ir rodo pirštu – „program“... 
Iš tikro, įdomu... Programėlė pra-
dedama lenkiškai, atrodytų, kad 
laikantis elementarių valstybinės 
kalbos reikalavimų turėtume ma-
tyti lietuvišką programą lietuvių 
kalba. O toliau... Ieškau, vartau, 
kas toliau? Noriu rasti, kur yra 
šventės programa karaimų kalba, 
totorių kalba, juk šios tautos yra 
tikros tautinės mažumos, o visos 
kitos tik tautinės bendrijos. Kodėl 
jų kalbomis nėra? Niekas šito man 
negali atsakyti. O kai kurios kalbos 
yra brukamos tiesiog per prievartą. 
Man rodo pirštu į bažnyčią – štai 
šv. Mišios pirma lenkiškai, po to tik 
lietuviškai. Štai į bažnyčią atvyksta 
vyskupas ar kardinolas, tai jį pasi-
tinka lenkų šeima... Lietuvių šeimų 
turbūt nėra ar jiems negalima? Štai 
garsioji mūsų Trakinė, Karolina 
iškabina šventės programą, kuri 
surašyta lenkiškai. Po to apačioje 
dar priklijuoja pasigailėjimui ir 
lietuviškai. 

Kodėl taip? Niekas paaiškinti 
negali arba niekas aiškinti nenori. 
Štai  lenkiškoje programoje 
vėl Trakų miestas vadinamas 
„Trocki“, nors angliškai ir rusiškai 
vadinamas „Trakai“. Galima 
įtarti, kad pavadinimai „Trocki“, 
„Wilno“ reikalingi tam, kad 
būtų nurodyta buvusi okupuota 
Lenkijos teritorija, vadinamieji 
kresai (t. y. pakraščiai). 

Daug ką išgirdau, daug pa-
stebėjau, kas mūsų viešajame 
gyvenime yra tvarkytina. Ir noriu 
padėkoti tiems skaitytojams, kurie 
paskambina redakcijai ir teikia 
savo pastabas, ypač apie įvairių 
meno kolektyvų iš Lenkijos antplū-
dį, kurį dirbtinai skatino valdžioje 
buvę įvairūs aktyvistai, atėję į val-
džią per politines partijas.

Rimtas Nerimtas

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena

„Mes vėl kartu“

2013 06 07 Lentvario jungtinis senjorų choras, atstovaujantis Vytauto 
Didžiojo tėvonijai, dar Trakų rajonu vadinamai (chore gieda ir miesto 
tremtiniai!), Vilniaus mokytojų namų atviroje koncertų salėje dalyvavo 
VIII Lietuvos senjorų dainų šventėje „Mes vėl kartu“. Juos į Lietuvos 
sostinę nuvežė nedidelis autobusas, kurį organizavo miesto valdžia. 
2013 06 11 atsakingas miesto asmuo teigė (jo telefonas 2013 06 07 buvo 
išjungtas), jog autobusas buvo atvykęs 20 valandą prie Mokytojų 
namų parsivežti pagyvenusių choristų. Kodėl Lentvario senjorai, 
gerokai paliesti škvalinio lietaus, į savo mylimą miestą grįžo, tarkime, 
palaiminti perkūno ir birželio audros vos ne pėsti? (Pernai minėtos 
šventės transportą apmokėjo LPKTS Lentvario fi lialo kasa – 200 Lt). 
Tai viena. Antra vertus, senovinės dainos, nuplasnojusios nematomais 
balandžiais po visą kraštą, budino tautietį iš ilgo ir tingaus miego. Tai 
vykdė žila Respublikos karta, stovėjusi miriop 1991 metais žiemą prie 
televizijos bokšto ir parlamento, šiandien pasakojančio vargui pasakas. 
Netikėta liūtis tarytumei dangaus ašaromis suardė dainų kovinį pulką, 
bet tikėjimas liko. Beje, Seimo narys Vytautas Juozapaitis, valdiškai 
sveikinęs fi estą, gerokai prieš audrą pasišalino iš giesmių aukos. Vinco 
Kudirkos paminklas atskirai pagal fi estos gražų scenarijų įdėmiai klausėsi 
lietuvių tautos kalbos tarmių daina. Ten choristams ir žiūrovams, regis, 
šypsojosi mama – Lietuva.

Jonas Davydonis, autoriaus nuotr.

Prieš 72 metus Lietuva neteko pačių aktyviausių tautiečių, kurių 
žiauri tremtis daugeliui  buvo ir mirties nuosprendis, todėl primename 
dainą „Ešelonų broliai, ešelonų sesės“ ir visas Respublikos geležin-
kelio stotis, tarp jų ir Lentvario, kur jie buvo grūdami į gyvulinius 
vagonus. Malonu, jog Lentvaryje šią atmintį puoselėja 1951 metų 
tremtinės dzūkės iš Varėnos rajono Onos Černiauskienės vaikaitė 
Adelė Kryžanauskaitė, kuri nupiešė tos tremties vaizdelį ir visose 
tremtinių renginiuose lydi mylimą senelę. 

Jonas Počepavičius, autoriaus nuotr.

Š. m. birželio 7-9 dienomis Trakuose vyko jau dvidešimtmetį 
skaičiuojanti miesto šventė „Trakų vasara 2013“. Šiemet ji 
buvo dar didesnė, spalvingesnė ir, palyginti su praėjusiais 
metais, žengusi didelį žingsnį į priekį. Per miesto šventę, 
trukusią tris dienas, vyko sportinės varžybos, gausybė aukšto 
lygio meninių pasirodymų, šurmuliavo Rotušės turgus.

Didelį įspūdį šventės lanky-
tojams paliko svečių iš užsienio, 
Trakų rajono kultūros rūmų įgy-
vendinamo ES projekto „Protėvių Nukelta á 2 p. Eisenos priekyje – grupės „You new“ (vadovė A. Aleknavičiūtė) merginos

dvasia gyvuoja mūsų širdyse“ da-
lyvių iš Baltarusijos, pasirodymai. 
Temperamentingas baltarusių 

Lentvario pradinės mokyklos mokiniai turėjo savo atributiką

Lentvario folklorinis ansamblis „Klevynė“ skleidė miesto tautinę kultūrą

Šventėje dainavo per 30 kolektyvų iš įvairių Lietuvos vietovių

Adelė Kryžanauskaitė įamžino tremtį
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Lentvario kronika

Griežto piligrimo motyvais
2013 06 09, kai Trakai šventė 

savo svaigaus birželio dienas, o 
ten svečiavosi daug lentvariečių, 
„L.K.“, Jonu vadinama, pasuko 
į tėviškės ir savo vardo miestą – 
Jonavą ir ten paprašė dvasinio 
prieglobsčio, o tai reiškia savo 
eilutėms daugėliau atvirumo, paties 
Abraomo Kulviečio, padėjusio 
16 amžiaus viduryje pamatus 
Vilniaus universitetui, kurį Jonas 
1976 metais yra baigęs. Jis sykiu 
su kitais galvojančiais universiteto 
auklėtiniais, šiandien jau senjorais, 
Respublikoje nepripažįsta kitų 
uviversitetų, pavertusių šventą 
Abraomo Kulviečio misiją verslu. 
Jis taip pat apgailestauja, jog 1949 
03 25 deportacijoje vietiniai stribai 
ir rusų čekistai sunaikino Jono 
giminės archyvą, kuriame buvo 
pažymėtas ir Jono tėvelio Jono 
mamos Amelijos linijos genetinis 
ryšys su Abraomu Kulviečiu!

Iš ko Lentvaris sudarytas

Mieste veizimos keturios gentys. Slaunai girdimos jų žavios tarmės, 
tarp kurių nemažai aukštaitiškas prabočykit. O šią gadynę tarmės metais 
vadinsma, todėl kronikos gromata kolei kas bažnyčioje rukuoja molėtiškį 
Petrą Mešką (antras iš kairės), garbojantį Dievą ir Tėvynę bei visadop 
teisingus žadžius palaidžiantį molėtišku liežuviu.

Kartu
Lentvario pradinės moky-

klos jubiliejiniame gimtadienyje 
dalyvavo bažnyčios klebonas 
Gintaras Petronis ir verslininkas 
Vaclovas Daunoravičius. „L.K.“ 
visada budrios fotoakys, pagarbiai 
pažvelgusios į du iškilius miesto 
piliečius, užrašų knygutėjė įrašė: 
„Be dvasinio prado Lietuvoje 
nebus besivystančios prekybos 
ir gamybos, nes be Dievo nebus 
Tėvynės.“

Beginkliai sargybiniai

Kai mus jau niekas nesaugo, prisiminkime medžius, kurie gamina 
deguonį, globoja Trakų rajono ežerus, o ir Lentvario vandens telkinį, ir 
tyli, kai juos puola įžūlus kirvis ir pjūklas.

Jonas Počepavičius, autoriaus nuotr.

Lentvario futbolininkai džiaugėsi pergale
Birželio 9 d. Lentvario sta-

dione susitiko dvi Sekmadienio 
futbolo lygos Ergo A1 diviziono 
komandos – FK „Lentvaris“ ir 
FK „Pionieriai“. Rezultatu 4:1 
laimėjo mūsiškiai. Įvarčius pelnė 
Andrej Kostevič (3) ir Darius 
Burbulis (1).

KA inform.

Būkime gamtos vaikai
Saulėtą birželio 6-tosios rytą 

į Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnaziją sugūžėjo pusšimtis Tra-
kų miškininkų globojamų jaunųjų 
miško bičiulių (toliau – JMB) iš 
šešių rajono mokyklų. Šiais me-
tais jaunųjų miško bičiulių šventę 
„Būkime gamtos vaikai“ organi-
zavo ir bendraminčius sukvietė 
JMB būrelis „Ateitis“ su vadove 
Lilija Sabolevskiene ir jų globėju 
girininku Stasiu Miliausku. Tokią 
šventę – konkursą, skirtą aplin-
kos apsaugos dienai paminėti, 
Trakų miškų urėdija savo globo-
jamiems mokiniams organizuoja 
jau šeštąjį kartą. Jaunieji miško 
bičiuliai iš Paluknio, Semeliškių, 
Rūdiškių, Bijūnų, Aukštadvario, 
Keturiasdešimt Totorių bei Len-
tvario mokyklų kasmet susirenka 
smagiam susibūrimui, siekdami 
pasidalinti žiniomis, patirtimi ir, 
žinoma, varžytis dėl šauniausiojo 
būrelio titulo. 

Šventę pradėjo gimnazijos liau-
diško šokio grupė „Sadutė“ (vado-
vė Rimutė Blikertienė), o Lentvario 
pradinės mokyklos mokinė Kamilė 
Kiudulaitė visus pasveikino gražia 
dainele. Susirinkusius šventės 
svečius ir dalyvius pasveikino bei 
mokiniams gerų rezultatų siekti 
konkursuose palinkėjo Trakų 
miškų urėdijos vyriausiasis miš-
kininkas Dainius Taukis. Taip pat 
atvykusius svečius sveikino bei 
kartu džiaugėsi, jog turime tiek 
daug jaunimo, puoselėjančio ir 
mylinčio gamtą, gimnazijos direk-
torius Jonas Kietavičius.

Pieš šventės pradžią, pasitikri-

nę žinias apie saugomus augalus ir 
gyvūnus bei Lietuvos miško žvėrių 
ir paukščių balsų atpažinimo kon-
kursuose, jaunieji miško bičiuliai 
skubėjo į šventės atidarymą, kur 
Trakų miškų urėdijos sudarytai 
komisijai pristatė savo komandas 
ir stenduose eksponuojamas nuo-
traukas. Jose atsispindėjo metiniai 
veiklos rezultatai. Piešiniais, šo-
kiais, dainomis jaunimas kalbėjo 
apie gamtos išsaugojimo svarbą. 
Paskutiniame piešinių ant asfalto 
konkurse „Gyvybės medis“ mo-
kiniai atskleidė ne tik meninius 
gebėjimus, bet ir fantazijos gausą.

Jaunieji miško tuntukai iš Tra-
kų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ taip 
pat panoro dalyvauti tradicinėje 
šventėje ir atvyko paruošę smagų 
pasirodymą savo vyresniesiems 
bičiuliams. Soline daina koncertą 

užbaigė gimnazijos 8b klasės mo-
kinė Gabrielė Graževičiūtė.

Komisijai įvertinus ir suskai-
čiavus balus, šauniausiojo Trakų 
miškų urėdijos globojamo būrelio 
titulą antrus metus iš eilės iškovojo 
Aukštadvario vidurinės mokyklos 
JMB būrelis „Verkniukai“ (vadovė 
Česlova Pociūnienė, globėjas – gi-
rininkas Juozas Urbanavičius). Jie 
surinko 48,33 iš 50 galimų balų. 

Šventės simbolis – išmintin-
goji pelėda, išskrido į Semeliškių 
vidurinę mokyklą, kur kitais me-
tais lauks šauniųjų jaunųjų miško 
bičiulių ir gražios šventės.

Nebūkime abejingi, saugokime 
gamtą, mylėkime ją ir tausokime!

Auksė Komičienė,
Trakų miškų urėdijos specialistė

Ramintos Račaitės nuotr.

charakteris atsispindėjo ir atlie-
kamuose kūriniuose.

Ne ką mažesnio susidomėji-
mo sulaukė Trakų rajono meno 
kolektyvų pasirodymai. Šiais 
metais aktyviausias buvo Len-
tvario miestas. Šventėje džiugi-
no „Jaunimėlis“, „Spindulėlis“ 
(vad. Rimutė Blikertienė), Len-
tvario Henriko Senkevičiaus 
vidurinės mokyklos dainų ir 
šokių ansambliai (vad. Edvardas 
Mogilnickis ir Agnė Sinkevičiū-
tė), Lentvario pradinės moky-
klos choras, „Landvarovianie“ 
(vad. Jevgenijus Barkosvkis), 
Lentvario 1-osios vidurinės mo-
kyklos kolektyvas „Treščiotki“ 
(vad. Irina Zaveckaja), Lentvario 

Didžiausias rajono miestas – lyderis 
Atkelta iš 1 p.

Lentvario Henriko Senkevičiaus 
vidurinės mokyklos mokiniai

tremtinių choras ir folklorinis 
ansamblis „Klevynė“ (vad. Inga 
Okuškienė). Didelio susidomė-
jimo sulaukė ir jaunosios kartos 
atstovų, vis labiau populiarė-
jančių grupių „A-team“ (vad. 
Agata Nedvecka) iš Lentvario 
ir „Yzy“ (vad. Justina Kitova) iš 
Trakų surengtas „flashmobas“, 
per kurį visi šventės dalyviai 
mokėsi šokti kartu.

Verta pabrėžti, kad šventės 
eisenos priekyje žygiavo Lentva-
rio Motiejaus Šimelionio gimna-
zijos grupė „You new“ (vadovė 
Aistė Aleknavičiūtė).

Evelina Kislych
Autorės nuotr. 

Liaudies šokių kolektyvui „Jaunimėlis“ (vadovė R. Blikertienė) teko graži užduotis – nešti Trakų rajono savivaldybės 
miestų partnerių korteles, simbolizuojančias ilgametį miestų bendradarbiavimą 

Jaunieji miško bičiuliai, globojami miškininkų
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*Puslapį remia  Spaudos, radijo  ir televizijos rėmimo fondas

Urbanizacijos poveikis 
Lentvario miesto želdiniams

Seimas ir Vyriausybė yra pri-
ėmusi labai daug teisės aktų dėl 
miestų žaliųjų plotų vientisos 
sistemos sukūrimo, gamtinio 
kraštovaizdžio išsaugojimo, tačiau 
ne visi įstatymai vykdomi. Šių 
teisės aktų tokia gausybė, todėl 
susidaro įspūdis, kad net aplinkos 
apsaugos specialistai, nekalbant 
apie savivaldybių ir seniūnijų 
pareigūnus, jų nebesuranda ir jais 
nesivadovauja.

Trakų rajone nėra įvairios pa-
skirties želdynų sistemos (parkų, 
skverų, alėjų, apželdintų teritorijų 
ir kitos paskirties želdynų) plėtotės 
strategijos. Neparengtas ir gamti-
nis karkasas, kuris apibrėžiamas 
kaip vientisas gamtinio ekologinio 
kompensavimo teritorijų tinklas, 
užtikrinantis ekologinę krašto-
vaizdžio pusiausvyrą, gamtinius 
ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų 
aplinkosaugai svarbių teritorijų ar 
buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų 
migraciją tarp jų.

Želdiniai miestui naudingi, 
bet jie kertami

Ginčų, diskusijų ir visuome-
nės protestų dėl Lentvario miesto 
želdinių apsaugos buvo nemažai, 
tačiau pažangos šioje srityje nema-
tyti. Daugelį metų miestą puošusių 
ir gyventojų sveikatą saugojusių 
želdinių kiekis mažėja. Daug nu-
kertama pasenusių, ligotų, avarinių 
medžių, kiti kertami dėl vykdomų 
statybų, gatvių rekonstrukcijų. Kaip 
nebūtų keista didelė dalis medžių 
nukertama gyventojų prašymu, o 
priežastys įvairios: medis užstoja 
šviesą, krentantys lapai teršia kiemą, 
užkemša lietvamzdžius arba daž-
niausiai bijomasi, kad medį nulauš 
vėtra ir jis nugrius ant daug kaina-
vusio gyvenamojo namo. Nors tokių 
atvejų retai pasitaiko, bet gyventojai 
medžių baiminasi daugiau negu 
automobilių, nors autoįvykiuose 
žmonės nukenčia labai dažnai.

Valdininkai ne visada atsisako 
patenkinti gyventojo prašymą, nors 
pretenzijos dėl prie gyvenamojo 
namo augančio namo nepagrįstos. 
Kai medžiai auga privačioje valdoje, 
sodybos šeimininkas pats nuspren-
džia, ką su jais daryti. Prieš keletą 
metų Lentvaryje, Pietų gatvėje, 
buvo iškirstos šimtametės liepos, 
nors ne visos buvo avarinės. Visos 
liepos augo namų valdose. Kas pa-
dėjo vienu metu iškirsti šiuos miestą 
puošusias medžius – paslaptis. 
Liūdna, kad gyventojams trūksta 
informacijos apie želdinių naudą. 
Juk želdiniai ne tik puošia sodybą, 
sukuria estetišką aplinką, bet ir tei-
giamai veikia mikroklimatą, mažina 
oro užterštumą, slopina triukšmą, 
tuo pačiu saugo sveikatą.

Abejingumas 
miesto želdiniams

Gyventojų abejingumą žel-
diniams skatina ir savivaldybės 
pareigūnų neapgalvoti veiksmai. 
Ryškus pavyzdys – įgyvendinamas 
Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio 
gatvių rekonstrukcijos projektas, 
kur visiškai nebuvo atsižvelgta į 
gyventojų prašymus dėl sveikų 
šimtamečių medžių išsaugojimo. 
Savivaldybės teiginį, kad medžių 
nebuvo galima išsaugoti, paneigė šio 
projekto rengėjai. Negalima pateisin-
ti rekonstruoto darželio „Svajonėlė“ 
teritorijoje augusių medžių sunaiki-
nimo. Dabar vaikai neturi gaivios 
medžių paunksmės, negali grožėtis 
jaukia žaluma, klausytis medžiuose 
nutūpusių paukštelių čiulbesio, o 

turi žaisti kepinami kaitrios saulės. 
Nors aplinkosaugininkų sprendimu 
vietoje iškirstų medžių turėjo būti 
pasodinti nauji, šis nurodymas dar 
neįvykdytas.

Trakų rajono savivaldybė ir Len-
tvario seniūnija vis žada pasodinti 
Klevų alėjos gatvėje nukirstų klevų 
vietoje naujus klevus, bet pažadų 
nevykdo, o neseniai nukirstų klevų 
kelmus apsodino gėlytėmis... Pasi-
šaipymas iš pagrindinės istorinės 
miesto gatvės klevų, kurių lapai 
atsispindi Lentvario miesto herbe...

Kodėl Trakų rajone susiformavo 
nepagarba želdiniams, sunku su-
prasti ir paaiškinti. Juk kertami be 
gailesčio medžiai ne tik Lentvario 
mieste, bet ir regioninio parko mies-
telyje Aukštadvaryje bei istoriniame, 
tūkstančių turistų iš viso pasaulio 
lankomame Trakų mieste. Niekas 
neskelbia, kiek kasmet Trakų rajone 
iškertama medžių, bet ne paslaptis, 
kad labai daug. Tačiau visi žino, kad 
medžiai kertami, bet pasodinamas 
vienas kitas.

Nesunku pastebėti iš užsienio 
nukopijuotų želdinių tvarkymo ir 
sodinimo pavyzdžių, su sidabri-
nėmis eglutėmis, nykiomis akacijų 
tvoromis, raudonlapiais klevais ir 
gėlių puodeliais ant gatvės apšvie-
timo stulpų.

Lentvario Bažnyčios ir Geležin-
kelio gatvių medžių kirtimo šalinin-
kai tikina, kad iškirtus šimtamečius 
medžius, rekonstravus gatves ir 
pasodinus naujus (pagal projektą 
iš užsienio atsivežtus medžius) 
bus labai gražu. Galbūt, bet nebus 
autentiško Lentvario senamiesčio, 
neįkainojamų šimtamečių liepų. 
Panašiai sutvarkytą ir apželdintą 
gatvelę galima bus surasti kur nors 
Vokietijoje, Airijoje ar kitoje šalyje, 
bet nerasite istorinės grafo Tiškevi-
čiaus laikus menančios gatvės.

Gyvenamieji namai 
miško parke 

Pavienių medžių kirtimo po-
veikis gamtiniam kraštovaizdžiui 
ne toks akivaizdus, kaip pramoni-
nių ir gyvenamųjų namų kvartalų 
projektavimas ir įgyvendinimas. 
Lentvaryje, šalia geležinkelio per-
važos, iškilo gamybinis pastatas, 
kuriame įsikūrė prekybos centras 
„Norfa“. Prekybos centrui palanki 
vieta, patogu ir pirkėjams, tačiau 
statinys dalinai suardė žaliąją jungtį 
tarp miško parko ir Lentvario ežero 
želdynų. Be to, statinys iškilo šalia 
ežerėlio, kas aplinkosauginiu po-
žiūriu neleistina. Pastatas suręstas 
tarp šioje vietoje augusių beržų ir 
juodųjų pušų. Nukirsti medžiai 
pagal projektą turėjo būti atsodinti, 
bet iki šiol tas nepadaryta. Dabar jau 
nyksta ir kiti medžiai.

Pagal Trakų rajono savivaldy-
bės parengtą projektą ežerėlis šalia 
„Norfos“ turi būti valomas, pla-
nuojama iškirsti aplink jį augančius 
medžius ir krūmus, kurie komisijos 
įvertinti kaip menkaverčiai, tačiau 
neįvertinti kaip miesto gamtinio 
kraštovaizdžio svarbi dalis. Lentva-
riečiai priešinosi pagal šį projektą 
numatytam medžių kirtimui, tačiau 
tikriausiai į šiuos protestus nebus 
atsižvelgta. Iškirtus čia augančius 
želdinius atsivers vaizdas į triukš-
mingą geležinkelio stotį.

Kitoje Klevų alėjos gatvės pusėje, 
priešais „Norfą“, Trakų valdžia buvo 
sumaniusi miško parke tarp išlakių 
maumedžių, eglių bei kitų medžių 
statyti miesto bibliotekos pastatą, 
tačiau pasipriešinus gyventojams 
šio projekto buvo atsisakyta. Tačiau 

grėsmė pagrindinei miesto gamtinio 
kraštovaizdžio daliai iškilo, kai šis 
miškas stebuklingu būdu buvo pri-
vatizuotas, o vėliau perparduotas ki-
tam šeimininkui, kuris rengėsi miško 
parke statyti gyvenamuosius namus. 
Tačiau vėl aktyvių lentvariečių dėka 
šis sumanymas žlugo. 

Dalis šio miško parko nebuvo 
privatizuota. Savivaldybė buvo 
sumaniusi čia įrengti miesto parką. 
Bendrovė „Trakuva“ buvo parengu-
si šio parko projektą, tačiau sprendi-
mas jo įkūrimo iki šiol nepriimtas ir 
parkas neįteisintas.

Chaotiškai plečiasi ir Gaidiškių 
mikrorajonas, įsispraudęs tarp želdi-
nių, jungiančių jau minėtą Lentvario 
miško parką su mišku, dunksančiu 
tarp Naujojo Lentvario ir Grigiškių.

Prieš keletą metų buvo iškilęs pa-
vojus ir šiam, nepaprastai turtingam 
medžių, augalų, paukščių ir kitų gy-
vūnų įvairove, miškui. Miškininkai 
jau buvo pradėję kirsti čia ošiančius 
šimtamečius ąžuolus. Atseit, kirto 
tik ligotus, bet kertama buvo plynai. 
Kai sunerimę gyventojai pradėjo do-
mėtis šiais kirtimais, darbai sustojo, 
o iškirstoje vietoje buvo pasodinti 
ąžuoliukai.

Pavojus Lentvario dvaro 
sodybos parkui

Dėl savivaldybės parengto Len-
tvario miesto bendrojo plano taip 
pat galima reikšti priekaištų. Pavyz-
džiui, kodėl numatytas gyvenamųjų 
namų statybos kvartalas vakarinėje 
miesto dalyje link Lentvario ežero. 
Dabar sunku įsivaizduoti, kaip 
šios statybos pakeis kraštovaizdį 
ir visą ekosistemą. Kyla mintis, 
kad šią miesto dalį vertėjo palikti 
kaip miesto žaliąją zoną. Priartėjus 
miesto statiniams prie ežero bus 
pažeistas kraštovaizdis ir natūrali 
poilsio zona.

Didžiausia klaida padaryta priva-
tizuojant mišką už Lentvario ežero, 
kuris patenka į Lentvario dvaro so-
dybos, kaip nekilnojamojo kultūros 
paveldo objekto, apsaugos zoną. Tu-
rimomis žiniomis, miško savininkas 
net turi galimybę statyti gyvenamąjį 
namą šioje, istoriniam kraštovaiz-
džiui jautrioje miesto dalyje.

Nepuošia kraštovaizdžio ir ne-
išvaizdūs gyvenamieji statiniai, gy-
ventojų vadinami „Antininku“, ant 
Lentvario ežero pakrantės, priešais 
Lentvario dvaro rūmus.

Gatvė, vedanti į Lentvario dvarą, 
yra nutįsusi tarp dviejų Lentvario 
ežerų. Anksčiau gausiai želdiniais 
apaugusi gatvė atrodė lyg žalias 
tunelis, tačiau pastaruoju metu 
Lentvario seniūnija šiuos želdinius 
gerokai praretino ir atvėrė vaizdą į 
kolektyvinio sodo nykius statinius, 
kurie dunkso ant ežerėlio kranto, 
darkydami kraštovaizdį ir pažeisda-
mi nekilnojamojo kultūros paveldo 
objekto apsaugos zoną.

Urbanizacijos buldozeris neap-
lenkė ir Lentvario buvusios grafų 
Tiškevičių dvaro sodybos, ir pasau-
linio garso kraštovaizdžio architekto 
Edouardo Fransua Andrė sukurto 
parko. Daugiau kaip prieš pusę 
amžiaus buvusiuosiuose statiniuo-
se buvo įkurtas Lentvario kilimų 
fabrikas. Jis pamažėle plėtėsi, iškilo 
naujas audimo cechas, dar vėliau 
– siūtinių kilimų cechas, papildo-
mos pagalbinės patalpos. Unikalus 
parkas prarado savo paslaptingumą, 
pro jo medžius matosi boluojančių 
silikatinių plytų mūrai. 

Tačiau Lentvario kilimų fabri-
ko administracija, įsikūrusi dvaro 
rūmuose, daugelį metų juos sau-

Miško parke, prie Lentvario seniūnijos, buvo ketinama statyti gyvenamuosius 
namus, o šie medžiai buvo įvardinti kaip krūmai

Praretinus želdinius gatvėje, vedančioje į Lentvario dvaro sodybą, atvertas 
vaizdas į kolektyvinius sodus 

Istorinėje Klevų alėjoje vietoje 
klevų – gėlytės 

Lentvario Geležinkelio 
gatvė iškirtus medžius

gojo, remontavo, prižiūrėjo parką. 
Privatizavus dvaro rūmus ir juos 
pardavus verslininkui Laimučiui 
Pinkevičiui rūmai buvo apleisti. 
Dabar jie nesaugomi, niokojami 
vandalų ir plytų vagių.

Nors Lentvario dvaro parkas 
neprivatizuotas, o jo priežiūra turi rū-
pintis Trakų rajono savivaldybė, par-
ko želdiniai ir statiniai nyksta. Trakų 
rajono savivaldybė netgi buvo leidusi 
statyti kotedžus šio parko pašonėje. 

Vėliau, paminklosaugininkams pasi-
priešinus, tik didelėmis pastangomis 
šios statybos buvo sustabdytos.

Šiame parke želdiniai tik kerta-
mi, bet nesodinami nauji. Paminklo-
saugininkų teigimu, naujų medžių 
sodinimui šiame parke reikia projek-
to, tačiau medžių kirtimui kažkodėl 
projekto nereikia.

Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas
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2013 m.

Nestandartinių baldų projekta-
vimas ir gamyba. Gera kokybė, 
patraukli kaina. 
Tel. 8 65� �5 �1�

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Parduodu skaldytas malkas, kala-
des, rąstukus, atraižas, tvarkingai 
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 134

GRYNO  AUKSO
  G

RAMO  KAINA

141 Lt
Dėmesio!  Nauja supirktuvė-lombardas!

Atsiskaitome iš karto!!!
S u p e r k A m e :

Aukso laužą ir dirbinius;
Dantų karūnėles (perkame 

ir neišardytas); 
Auksinius ir sidabrinius 

laikrodžius; 
Sidabrą (laužas, dirbiniai, 

stalo įrankiai, indai); 
Techninį sidabrą; 

•
•

•

•

•

Gintarą;  
Ikonas, ordinus, 

medalius, apdovanojimus; 
Auksines ir sidabrines monetas;
Porceliano ir molines figūrėles; 
Senus dokumentus (iki 1940 m.)  
Vertingus paveikslus;
Antikvariatą ir kitus vertingus 

daiktus.

•
•

•
•
•
•
•

muS rASiTe:
Vytauto g. 90, Trakai 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje)
Ežero g. 5, Vievis
Klevų al. 4, Lentvaris (PC Norfa)
i-V 9-18 val. Vi 9-1� val.

Sodų g. 22, Vilniuje 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje); 

i-V 8-18 val. Vi-Vii 8-15val.      

Mob. tel. + 370 682 33 507
Užs. Nr. 140

Užs.Nr. 118

T e i k i a m e  m i š k i n i n -
kystės  pas laugas .
*  P e r k a m e  a p v a l i ą 
medieną.
*  M i š k ą  s u  ž e m e  i r 
i šs ik i r t imui .
*  A t l i e k a m e  m i š k o 
traukimo paslaugas .
Tel .  8  683 68 497

Užs. Nr. 145

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iškirs-
ti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 61� 97 7��

Užs. Nr. 146

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�

Statome krosnis, židinius, lauko 
židinius, kaminus. Remontuoju, 
išvalau kaminus, krosnis. 
Tel. 8 650 86 943

Užs. Nr. 162

reikalinga konditerijos gaminių 
pardavėja-kasininkė. Būtina 
prekybinio darbo patirtis. 
kreiptis tel. 8 65� 59 796

Užs. Nr. 468

Parduodu 6 a. sklypą su namu 
Ukmergės pl. 12 kilometre. Šalia 
ežeras. Kaina 110 tūkst. Lt. 
Tel. 8 673 37 727

Užs. Nr. 168

Parduodu naują maumedžio me-
džio pirtį-kubilą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 167

Parduodu antikvarinį tarpukario 
Lietuvos vežimą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 166

Būdos III kaime, s. b. „Nendrė“, par-
duodamas kokybiškai pastatytas 
(2011) 130 kv. m mūrinis namas 
su 6 arų žemės sklypu. 
Kaina 310 000 Lt. Tel. 8 612 30 700

Užs. Nr. 170

Galėčiau prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Galiu gaminti maistą, tvar-
kyti namus, pirkti produktus ir kt. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, rusiškai. 
Teirautis tel. 8 649 55 882

Užs. Nr. 174

Nemokamai sutvarkome apleistą 
žemę. Iškertame krūmus ir išveža-
me. Turime galimybę kelmus su-
smulkinti specialia freza. Tel. 8 617 
21 600, www.miskoprojektai.lt

Užs. Nr. 173

Skubiai parduodamas 2 kamba-
rių 43 kv. m ploto butas, esantis 
mūriniame name, Bažnyčios g., 
Lentvaryje, 67 000 Lt. Daugiau in-
formacijos telefonu 8 684 67 043

Užs. Nr. 175

Trakų rajono apylinkės teismas ieš-
ko vertėjo (-s) iš rusų ir lenkų kalbos 
į lietuvių kalbą bei iš lietuvių kalbos 
į rusų ir lenkų kalbas. CV siųsti iki 
2013 m. birželio 21 d. el. paštu 
leokadija.kraicinskaja@teismas.lt, 
teirautis tel. 8 (528) 53 115

Užs. Nr. 176

Skelbimai, reklama

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

Parduodu Lietuviškąsias tarybines 
enciklopedijas: 1-12 tomai, 1976-
1984 m. su 1985 m. papildymu. 
Leidykla „Mokslas“, Vyriausioji 
enciklopedijų redakcija. 
Tel. 8 679 44 444.

Užs. Nr. 597

Brangieji,                                                                                 

Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir leisti 
organizuoti gedulingus pietus ar metines mūsų jaukio-
je kibininėje, esančioje MAXIMA patalpose, adresu:                                                                                       

Tiškevičiaus g. 22; Trakų Vokė 
(darbo laikas 9.00-24.00val.) 

Jūsų paslaugoms: laiko patikrinta virtuvės kokybė, šiltas                                                                                            
aptarnavimas ir prieinama kaina (1 asm.- 20.00 – 25.00 Lt).

Privati erdvė su atskiru įėjimu.                                                                                            

Telefonas pasiteirauti 8 659  39 549

Gera žinoti, kad esate visada laukiami!   
wwww.kibinas.lt     

Užs. Nr. 105

Užs. Nr. 4

Trakų baldaiTrakų baldai

Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044

el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas: 

I-V 9-18 val., VI-9-15 val, 
VII-nedirba

2013 m. birželio 5-11 d. 
  2013-06-06 Grigiškėse gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad apvogtas 
jam priklausantis namas, esantis 
Trakų r., Gratiškių k. Pagrobtas 
dviratis ir du vyriški laikrodžiai. 
Padaryta žala 2080 Lt.
  Lentvaryje gyvenantis vyriškis 
pranešė, kad įsibrauta į jo meta-
linį garažą, iš kurio pavogtas jo 
pažįstamo asmens dviratis.  Žala 
tikslinama. 
  Nuo 2011 metų iki 2013-05-27 

•

•

•

Vilniuje gyvenantis vyriškis, nau-
dodamas psichologinę prievartą, 
sistemingai baugina Lentvario 
sen. Vosyliukų k. s. b „Saida“ 
gyvenančius sutuoktinius, grasina 
padegti jų gyvenamąjį namą. 
  Lentvaryje gyvenantis vyriškis 
pranešė, kad, išlaužus duris, ap-
vogtas prie namų esantis garažas. 
Pavogti įvairūs elektriniai darbo 
įrankiai. Žala tikslinama.

•

Trakuose dr. V. Džonson konsultuo-
ja, gydo: stuburas, sąnariai, nervų 
sistema, antsvoris, vidaus organai. 
Rezultatas 98 %. Atliekami gydo-
mieji masažai.
Veido ir kūno masažo kursai, sutei-
kiami diplomai. Registruotis 
tel.: 8 602 71 559, 8 624 27 829

Užs. Nr. 182

Parduodu malkas: skaldytas, kala-
dėmis; gaminu nurodytais išma-
tavimais; pristatau patogiu laiku; 
vežu įvairiais kiekiais. 
Kreiptis tel. 8 677 79 411

Užs. Nr. 180

UAB „Hofa“ – transporto įmonė 
siūlo darbą autošaltkalviui. Rei-
kalinga šaltkalvio darbo patirtis 
sunkiasvorės technikos remonte. 
Darbo vieta – Vilnius, Kirtimų g. 
69. Darbo grafikas – 3 d. d., 3 p. d. 
Atlyginimas – 1500-2000 Lt. 
Tel. +370 699 58 821

Užs. Nr. 181

Mirus Janinai Modzeliauskaitei-Markevičienei (1920–1913), 
Nepriklausomybės akto signataro 

Donato Malinausko giminaitei, ilgą laiką 
gyvenusiai Lentvaryje, o vėliau persikėlusiai 

į Trakus, reiškiu užuojautą vaikams 
Valentinai MASIUKIENEI ir 

Kostantui MARKEVIČIUI.

Juozas VERCINKEVIČIUS

UAB „Trakų vandenys“ vartotojų dėmesiui!
2013 m. gegužės 30 d. Trakų rajono savivaldybės taryboje buvo priimtas spren-

dimas Nr. S1-167 „Dėl vandens suvartojimo normų padidinimo“, kuriuo nuspręsta 
padidinti vandens suvartojimo normas vartotojams, piktybiškai atsisakantiems 
įrengti apskaitos prietaisus, ir taikyti jiems dvigubą koeficientą geriamojo vandens 
suvartojimui buitiniams poreikiams, trigubą – sklypo neužstatyto ploto laistymui. 

Nepadidintos vandens suvartojimo normos bus taikomos tik tiems vartotojams, 
kuriems apskaitos prietaiso įrengimas techniškai neįmanomas.

Todėl raginame visus vartotojus iki 2013 m. rugpjūčio 1 dienos kreiptis į UAB 
„Trakų vandenys“ ir pareikšti norą įsirengti vandens apskaitos prietaisus. Priešingu 
atveju nuo 2013 m. rugpjūčio 1 dienos bus taikomos naujos, padidintos, vandens 
suvartojimo normos.

Kreiptis:
UAB „Trakų vandenys“ Birutės g. 27, Trakai, tel.: 8 528 55 559, 8 685 29 197
Lentvario skyrius – Fabriko g. 16, Lentvaris, tel.: 8 528 28 486, 8 652 22 163
Rūdiškių skyrius – Pirties g. 10A, Rūdiškės, tel.: 8 528 57766, 8 685 29194

Užs. Nr. 183

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Lentvaryje, Lauko g. 5, parduoda-
mas 2 kamb. butas (46,66 kv. m) su 
patogumais. 2 a. iš 2. Suremontuo-
tas, yra balkonas, elektrinis gyvatu-
kas ir šildomos grindys vonioje. 
Tel. 8 620 44 042

Užs. Nr. 184

Išnuomojamos 130 m2 adminis-
tracinės patalpos Trakuose, UAB 
„Altitudė“ teritorijoje.
Kaina sutartinė. Tel.: 8 699 60 719, 
8 685 44 963

Užs. Nr. 541

Mes jau internete!
Lentvario miesto laikraštis „Klevų 

alėja“ jau ir interneto pasaulyje. Ieško-
kite mūsų 

www.klevualeja.lt
KA inform.

Apsilankykite renginiuose
Birželio 15-16 d. tradicinė Viduramžių šventė Trakų Pusiasalio 

pilyje, kuri džiugins žiūrovus riterių kovomis, amatų demonstravimu 
ir kitomis pramogomis.

Birželio 22 d. Totorių kultūros diena ir Sabantujus Trakų Pusiasalio 
pilies teritorijoje.


