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Klevų alėja

Užs. Nr. 256

Žvakelių magiška šviesa

Nukelta á 4 p.

Ar išsaugosime kultūrinio kraštovaizdžio perlą?

Nukelta á 3 p.

Lapkričio pirmosio-
mis dienomis kapinės 
šviečia iš tolo priminda-
mos žmogaus gyvenimo 
trapumą. Tomis dienomis 
nelieka gyvųjų, abejingų 
išėjusiems Anapilin. Prie 
artimųjų kapų laikas tarsi 
sustoja: imame mąstyti 
apie gyvenimo prasmę, 
neretai mus sušildo šilti 
prisiminimai. 

Šį kartą prisiminėme 
ne tik artimuosius, bet ir 
Anapilin išėjusius trem-
tinius. Nuoširdus kapų 
lankymas leidžia tikėtis, 
kad ne tik mes, bet ir atei-
nančios kartos neužmirš 
mūsų tremtinių – rūpin-
sis jų šviesaus atminimo 
išsaugojimu.

T u r b ū t  s u t i k s i -
te – žmogus darydamas 
gera kitiems, gyvena 
kitų žmonių prisimini-
muose per amžius. Tad 
branginkime kiekvie-
ną akimirką, praleistą 
su šeima, artimaisiais, 
kolegomis... Dažniau 
palinkėkite sėkmės, ap-
sikabinkite, pasikalbėkite draugiškai susėdę. Neliekite ašarų, nesiel-
vartaukite dėl praeities... Būkite tvirti ir stenkitės gyventi taip, kad 
nebūtų gaila praleistų dienų... Kiekvienam šioje žemėje norisi būti 
mylimam, laukiamam...

Lentvario TS – LKD grupės nariai 

Skirtingi istorinių 
dvarų likimai

Lietuvoje yra per du šimtus dvarų 
sodybų su jas puošiančiais istoriniais 
parkais, kurtais talentingų meistrų. 
Mūsų rajone – dvi garsiausios dvaro 
sodybos – Užutrakio ir Lentvario su 
įspūdingais rūmais bei unikaliais 
parkais. Abiejų parkų kūrėjas – garsus 
prancūzų kraštovaizdžio architektas 
Edouard Francois Andre.

Nevienodas šių dvarų, įkurtų 
garsios grafų Tiškevičių giminės, 
likimas.

Trakų istorinio nacionalinio parko 
direkcijos tvarkomas Užutrakio dvaro 
sodybos nacionalinės reikšmės pamin-
klas atgimsta ir jau spindi buvusiu 
grožiu. Baigiami restauruoti rūmai, 
atstatyta jų terasa, restauruotas buvęs 
svirnas, arklidės, restauruojama buvusi 
virtuvė, kiti ūkiniai pastatai. Kruopš-
čiai tvarkomas dvaro parkas, išvalyti 
tvenkiniai, restauruoti parteriai, takai, 
skulptūros, vazos.

Užutrakio dvaro sodyba paskelbta 
Užutrakio parko kraštovaizdžio archi-
tektūros draustiniu.

Tai puikus pavyzdys, kaip apleistą, 
smarkiai nuniokotą dvaro ansamblį 
galima prikelti naujam gyvenimui.

Liūdnai klostosi nemažiau svar-
baus ir garsaus buvusios grafų Tiš-
kevičių Lentvario dvaro sodybos, 
ansamblio likimas. Ši dvaro sodyba 
iš Lietuvoje esančių privatizacijos 
metu labiausiai yra išdraskyta: rūmai, 

buvusi kavinė, arklidės, bokštas, 
parkas atiteko ne vienam, o ke-
liems šeimininkams. Kai Lietuvoje 
esančiuose E. F. Andre sukurtuose 
parkuose lankėsi užsienio ekspertų 
komisija, šios komisijos pirminin-
kas nusistebėjęs, kad dvaro sodybą 
valdo ne vienas šeimininkas, pasakė: 
„Įsivaizduokite, kad turite unikalų, 
brangų stalą ir jo kojas parduodate 
atskiriems pirkėjams, tai kas lieka iš 
jūsų brangenybės?“

Buvusių dvarų sodybų parkus 
tyrinėję Laimutis Januškevičius ir 
Jūratė Kamičaitytė–Virbašienė savo 
išvadose teigia, kad daugelio blogai 
prižiūrimų ir tvarkomų parkų prie-
žastis, matyt, yra ta, kad daugelis 
parkų neturi gerų šeimininkų. Jų 
išvadose sakoma, kad parkai dažniau-
siai yra priskirti seniūnijoms, kurios 
nesuranda nei laiko, nei lėšų parkams 
tvarkyti ir prižiūrėti. 

Daug kartų žiniasklaidoje links-
niuota valstybės saugoma, kaip kul-
tūros paveldo objektas, sodyba, dėl 
blogos apsaugos bei priežiūros, ir 
toliau niokojama.

Pagrindinių dvaro rūmų savinin-
kas Laimutis Pinkevičius Lietuvos 
kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos buvo daug kar-
tų įspėtas dėl prastos rūmų bei kitų 
jam priklausančių istorinių statinių 
apsaugos. 

Nesutramdomi Lentvario dvaro 
sodybos rūmų niokotojai nusitaikė 

Vandalai net pasiekė Lentvario dvaro rūmų bokšto viršūnę Nukelta á 3 p.

Gilių kava
Taigi prisirinkę gražių 

„eko“ giliukų, juos padžio-
viname pintinėje porą savai-
čių kambario temperatūroje, 
kad lengviau lukštentųsi. 
Jei norite greičiau, galima 
padžiovinti orkaitėje ar 
džiovyklėje. Išlukštentus 
giliukus per naktį palai-
kome riebiame piene arba 
grietinėlėje. Tuomet pieną 
su gilėmis pamaišydami 
verdame apie 30 minučių, 
kol suminkštės. Perplauna-
me šaltu vandeniu ir suma-
lame mėsmale. Galiausiai 
padžioviname nekarštoje 
orkaitėje, kol jie gražiai pa-
ruduos. Beje, kuo tamsiau 
paskrudinsite giliukus, tuo 
gausite stipresnę kavą. Taip 
pat nepamirškite, kad gilių 
kavos neužtenka tik užpli-
kyti kaip paprastos kavos. 
Ją reikia kelias minutes pa-
maišant pavirti. Kas mėgsta, 
gardu pabalinti grietinėle. 
Sėkmės ir skanaus!

Eligija Suchockienė, 
Ubiškės

Lapkričio 1-oji – Visų šventųjų diena. Lapkričio 2-oji – Vėlinės Šv. Mišios Lentvario 
parapijos kapinėse 

Vėlinių Oktavos metu 
(lapkričio 1–8 dienomis) 
šv. Mišios Lentvario baž-
nyčioje už mirusius (LT ir 
PL) bus aukojamos 17.00 
val. Sekmadienį 12 val. Šv. 
Mišias pradėsime geduline 
vakarine malda už miru-
sius – egzekvijomis.

Gedulingos procesijos 
kapinėse:

Lapkričio 1 d. 
15 val. Račkūnai.
Lapkričio 2 d. 
12 val. Gureliai, 
13 val. Mūrinė Vokė, 
14 val. Trakų Vokė, 
15 val. šv. Mišios Trakų 

Vokės koplyčioje.
Procesijų metu galima 

bus pašventinti naujai pasta-
tytus paminklus.

Kleb., teol. lic. 
Gintaras Petronis

Gatvės ritmu

Spalio 18 dieną, Lentvario 
jaunimo centre buvo piešiama 
ant vandens, mokomasi afrikie-
tiškų šokių subtilybių, o salėje 
skambėjo įvairaus žanro gyvai 
atliekama muzika. Tai renginys 
„Gatvės ritmu“, kurio metu or-
ganizatoriai kviečia visus talen-
tingus žmones pasirodyti scenoje 
arba pamokyti savo talento kitus. 
„Gatvės ritmu“ yra Lentvario 
jaunimo organizuojamas kasme-
tinis renginys, kuris šiais metais 
vyko jau šeštąjį kartą. 

Renginio metu buvo atliekama 
įvairaus žanro muzika. Muzikiniai 
pasirodymai išsiskyrė neįpras-
tais atlikėjų kolektyvais. Scenoje 

Afrikietiškų šokių dirbtuvės

pasirodė jauniausias atlikėjas 
V. Glinevičius, kuris žiūrovus 
stebina savo jaunu amžiumi, 
drąsa ir muzikiniais gebėjimais. 
Vytuku vadinamas muzikantas 
jau gali pasigirti turintis gerbėjų. 
Merginos neslepia ašarų sukeltų 
Vytuko atliekamos muzikos. Gi-
taromis akomponuojamos muzi-
kos pasirodymus tęsė lentvarietė 
K. Dausinaitė, kuriai akomponavo 
du talentingi gitarų meistrai, 
G. Valainis ir Tarptautinis kolek-
tyvas, Eugenija Snitkova, graikas 
Stylianos ir airis Tomas Brennan 
kartu grojo pirmą kartą ir sužavėjo 
publiką. Scenoje netrūko ir šokių 



2013 m. spalio 31 d. Nr. 44 (61)� Klevų alėja

Lentvario kronika

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Trakų karaimiški trobesiai
Prašome tos tau-

tos garbei – nuotrauka! 
Teklesti karaimų ne tik 
trimis langais žvelgimas 
į „ašarų pakalnę“, bet ir 
visos jų kilnios tradici-
jos! O bendrame mūsų 
mažų tautų sunkmetyje 
ištikimybė lietuvių tau-
tai. Labai!

Vilkduobė
Klevų alėjoje, 

šalia kinoteatro-
vaiduoklio, prie 
pat  ša l iga tv io , 
UAB „Prienų ener-
gijos“ naujų šilu-
mos vamdžių gilių 
(apie 4 m.) kanalų 
klojėjai neaptvėrė. 
Duokdie, jog „links-
mo“ lentvariečio ar 
svečio ten nepaty-
kotų nelaimė. 

Dirbantis elgeta

Jis renka metalą. Negali iš katino 
pensijos išgyventi! Tasai gyvai ubagavo-
tas faktas riedėjo Klevų alėjoje ir smulki-
no tikėjimą Respublika. Vėžimaitį traukė 
grynakraujis Vakarų Ukrainos sūnaitis, 
ilgalaikis Lentvario pilietis.

Gyvųjų skurduma
Tai Račkūnų kapinių centrinė beržų 

alėja, juk regite, prasidedanti tokiomis 
šiukšliadėžėmis.

Apie telečekistą, 1940 metų sovieto tanko 
vikšrus palangėje ir tremtinių pareiškimą

Šiam kronikos pavadinimui mobi-
lizuojamos ir kariškai išrikiuojamos 5 
nuotraukos, o karštame tekste, remian-
tis „Klevų alėjos“ 2013 03 08 Nr.10 (27), 
3 psl. Lentvario tremtinių „Visuotinio 
susirinkimo pareiškimu“, kai kur kalbė-
sime politine, bet Lentvario liaudies kal-
ba, ko, vardan Jūsų duonos, „Lentvario 
kronika“ ir toliau nevengs kaip Dievą 
ir mūsų miestą myli. Taigi žvelkime į 
5 nuotraukas, kurias padiktavo 2013 10 
22 Trakų rajono mero Vytauto Zaliecko 
pirmoji spaudos konferencija. Pradžiai 
jose regime naują Lentvario katilinę, iki 
žiemos mūsų besotiems radiatoriams 
nepastatytą, o buvo UAB „Prienų 
energija“ vadovų oficialiai patikinta, 
kad taip bus. Vėliau apie tai, rišant 
šias eilutes ta pačia tema dėl šilumos 
mūsų kambariuose, kur kasmet litai 
buvo labai įžūliai kraustomi iš mūsų 
piniginių. Antroje nuotraukoje spaudos 
konferencijoje dalyvavęs vietos televizi-
jos vadovas Česlovas Rulevičius, kuris 
(jis ne tik mus filmavo, bet ir klausė) tarp 
kitų savo klausimų, sužinojęs iš Trakų 
rajono mero Vytauto Zaliecko, jog tąjį 
žiemos sezoną šilumos kaina pigs, iškėlė 
patį svarbiausią: „Tai iki šiol mus Prie-
nai apiplėšdavo?“ Prisėsime – svetimi 
Prienai! Kad mus kur! Trečioje nuotrau-
koje (iš kairės į dešinę) mero padėjėja 
A. Virganavičiūtė, Trakų rajono savi-
valdybės tarybos narė Z. Abeciūnienė, 
Trakų rajono meras Vytautas Zalieckas 
(jis neprieštaravo Česlovo Rulevičiaus 
teisybės atakai!) ir tarybos narė N. 
Romaškienė. Ketvirtoji nuotrauka spec-
vaizdžiai spaudos gvardiečius įvardino 
baltaisiais vilkais (negi avinukais?), iš 
kairės į dešinę: Vytautą Žemaitį, Kęstutį 
Petkūną, Viktorą Kierą, truputis kito 
veido, nes tuo metu anasai staiga pasi-
traukė į improvizuotą nuošalę, „K. A.“ 
redaktorę Simoną Gudabskaitę ir, žino-
ma, Juozą Vercinkevičių. Tuomet Jonas 
Počepavičius, buvęs prie fotopareigos 
švenčiausios. Ja penktoje nuotraukoje 
tikrai parodo jūsų kambario du nacio-
nalinius priešus – televizorių, bulvarinį 
melagį, todėl nuotraukos autorius tąją 
kalbančią ir rodančią dėžę pavadina 
kambariniu čekistu ir palangės radi-
atorių, kurį tasai J. P. politinės kalbos 
vaizdumui vadina 1940 metų sovietų 
„laisvės“ tanko vikšrais, maurojančiais 
kiekvieną žiemos mėnesį per jūsų 
piniginę – tėvynę, todėl apverskite min-
timi radiatorių į kitą padėtį ir bus visai 
panašu, tiesa? Nuotraukos išrikiuotos, 
jog jos kristų į Jūsų akis, žadintų Jūsų 
abejingumu sergančias smegenis, kurios 
virpančiomis rankomis nemestų į šalį 
šio tekstuko! O... konferencijos klausimų 
buvo daug. Tarp jų Juozo Vercinke-
vičiaus: kada teisingai skaičiuosime 
Trakų miesto istoriją nuo Magdeburgo 
teisių, gerbiamas merai..? Kodėl merdi 

Lentvario grafų Tiškevičių pseudogoti-
kos rūmai? Kaip bus pasielgta su lenkų 
nesankcionuotu mitingu ir su lenkais-
deputatais-melagiais, kurie teigia, jog 
į filmavimo objektyvą pateko eidami į 
darbą? Buvęs Trakų rajono ekologas, 
labai be reikalo atleistas iš pareigų, 
Kęstutis Petkūnas dalykiškai sielojosi 
dėl medžių žudymo Lentvaryje. Kita 
konferencijos medžiaga išdėstyta „T. 
Ž.“ Trakų rajono savivaldybės viešųjų 
ryšių specialistės ir taipogi spaudos 
gvardietės – baltosios vilkės – Sigitos 
Nemeikaitės. Dėkojame jai už klasikinę 
ataskaitą! O dabar grįžtame prie kon-
ferencijos klausimo: „Gerbiamas mere, 
lentvariečiai nemėgsta politinių procen-
tų, pasakykite oficialiai prašau, kiek pigs 
šiluma lentvariečiams? Atsakymas: „100 
litų kiekvieną mėnesį.“ Štai kodėl „L. 
K.“ prisiminė Lentvario tremtinių viešą 

Tauta vis myli neįkastą 
bandito kirvį?

Anasai kapojo rusų tautos žiedą pa-
romis nuo 1937 metų. To kirvio nurody-
mu į vorkutas ir visą siaubo užkariautą 
carų šiaurę – užpoliarinį ratą lėtai mirčiai 
buvo siunčiami ir tuojau pat „išvaduo-
tų“ mažų tautų kokybiniai moralės ir 
kūrybos pulkai. Taipogi ir lietuvių. „Ne-
turime nacionalinių politikų“, – teigiame 
zuikių susimatymuose prie padaugintos 
čerkos. Tai ir visas mūsų patriotizmas. 
O iš kur jų paimsime? Siautėjo Josifo 
Visaranovičiaus kirvis. Net ne ruso, vel-
niai mus griebtų ant siauro bezdžionių 
liepto! Tai kuo skiriamės nuo Vorkutos 
miesto, kur po to, kai 1924 metais „koba“ 
(Stalinas – profesionalus banditas) pata-
po komunistų genseku, buvo naikinami 
minties ir veiksmo rusai piliečių, kurie 
anomališkai ilgisi šio politinio niekšo? 
Sunkūs žodžiai, Lentvario lietuvaičiai ir 
tie lenkai, kurie žino tremtį? Paneikite. 
Tebūnie jie diskusiniai, bet niekada 
nebus diskusiniai, nes esą atmintimi 
žaizdoti. Visiems laikams. Bet... regis... 
ne jaunajai Rusijai, kuri žydės be bol-
ševizmo nuodų. Taip drąsiai 2013 10 
27, po pietų mąstė „L. K.“, klausydama 
politologo, o ir jauno Lietuvos moksli-
ninko Lauryno Kasčiūno ir Seimo nario 
Pauliaus Saudargo padėjėjos, teisininkės 
Robertos Firavičiūtės (žiūrėkite dvi 
nuotraukas!) po šventų Mišių Parapi-
jos namuose, iliustruotų pasakojimų 
apie jų ekspediciją į Vorkutos įšalusią 

pareiškimą, kuriame jie „(...) remdamie-
si kaimynų vokiečių, tolimos JAV ir 
skandinavų pavyzdžiu“ pripažįsta „tik 
dvi politines jėgas, o tai reiškia – TS-LKD 
ir LSDP.“ Darsyk pažiūrėkime į trečią 
nuotrauką, kas joje sėdi ir galvoja apie 
Jus ir prisiminkime Vytauto Zaliecko 
žodžius dėl Jūsų 100 litų.

žemę, kur prieš 60 metų vyko politinių 
kalinių sukilimas. Salėje buvo nedaug 
tremtinių. Negerai. Juos, dėkui Viešpa-
čiui, kompensavo Lentvario jaunimėlis. 
Klausimų gerbiamam Laurynui – ma-
rios. Renginį organizavo Trakų rajono 
TS-LKD skyriaus pirmininkė, kas be 
ko, lentvarietė Loreta Valiukevičienė. 
Tame rūsčiame pasimatyme dalyvavo 
Trakų rajono savivaldybės tarybos narė 
Nijolė Romaškienė, o prieš tai tųjų baltų 
eilučių rinkėjas išklausė šventas sekma-
dienio Mišias, kurias aukojo bažnyčios 
klebonas Gintaras Petronis, girdėjo jo 
pamokslą, paremtą Luko evangelija, 
skelbiančią dieviškąją nuodėmės tiesą, 
regėjo bažnyčioje parodą apie 1983 09 
04 tuometinio garsaus Popiežiaus vieš-
nagę Lietuvėlėje ir taip kietai spūstelėjo 
į fotoakis nuotrauką, kuri primena, jog 
Popiežius lankėsi ne Wilno, bet Vilniuje. 
Šią pastabą minėtoje nuotraukoje „L. K.“ 
dovanoja Seimo nariui Jaroslavui Narke-
vič. Baigdamas šį punktą ir pagerbda-
mas Vorkutos politinių kalinių sukilimą, 
jo narsą ir nacionalumą bet kurios tautos 
atžvilgiu, atvirai veikianti „L. K.“ 
atsiverčia savo „Sukilimo“ 45–46 psl.: 
„O vargšė rusų tauta/ Istorinio niekšo 
rolės/ Ar tavo širdis kalta/ Jog pro-
tas – mongolo šuolis? (...) Susimąstyk, 
tauta/ Prievartos. Kulkos. Ir virvės/ 
Ar Tavo užgijo žaizda/ Josifo Stalino 
kirvio?(...)“  

Kronikos desertas:“ (...) Nesyk pavargęs nuo žmo-
nių/ Kurie iš neapykantos mums verda kerštą juodą/ Pėsčia grūduos į 
turgų/ Ten gėlė/ Taip pat kaštuoja lyg molinis puodas?(...)“

Tremtinės paslaptis
Tai buvo Šiaurės Airijoje. Senelis ir 

žurnalistas visa sveikata ieškojo tremti-
nių-savanorių tėvynės ilgesio supratimo 
giliai giliai jų pasąmonės mįslėje. Senelis 
tik ieškojo. Ir tremtinių-savanorių ne-
spyrė. Laukė. Ir rezultato nesitikėjo. Bet 
jis atsirado savaime. Toji buvusi jaunutė 

lentvarietė (regite nuotraukoje ją po 
Romos katalikų bažnyčios apsilankymo, 
kur ji dalyvavo krikštijant mažulę sesę) 
vėlėliau žmoniškoje tėvų troboje ramiai 
pasišalino ir angliškai parašė tekstą, 
prieš tai nupaišiusi, tarkime, amžinai 
mūsų liesą ilgesį. Ne kitaip. Prašome: 
faksimilę! O tekstą ji išvertė pati: „Aš 
atsiprašau, ką padariau tau/ Aš ne-
norėjau įžeisti tavęs/ Aš nenorėjau to 
daryti/ Pamirštam, ką aš tau padariau/ 
Atleisk man...“
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ir į kitus šio garsaus nekilnojamojo 
kultūros paveldo objekto statinius. 
Jau mėnuo kaip vandalai, nupjovę už-
raktą, braunasi į šio dvaro ansambliui 
priklausantį bokštą ir jį netrukdomi 
piktybiškai niokoja: apatiniame aukšte 
išplėšti langų rėmai, išardytos palan-
gės, išplėštos ir išvežtos vidinės durys, 
išlupta ir suniokota elektros paskirs-
tymo spinta, viršutiniuose aukštuose 
atplėštos langinės, išdaužyti langų 
stiklai, dingę kai kurių langų rėmai, 
prišiukšlinta. 

Žala padaryta ir įspūdingiausiam 
prancūzų kraštovaizdžio architekto E. 
F. Andre sukurto parko statiniui – di-
džiajai grotai, reto grožio šio parko 
puošmenai. Grota, tai talentingo ar-
chitekto sukurta unikali dirbtinės 
uolos ir ant jos augančių želdinių 
kompozicija. 

Matyt, chuliganai čia siautėjo ne 
vieną kartą, nes grotos armuoto betono 
sienose atsirado daug įtrūkimų, atsivė-
rė kiaurymės, daugelyje vietų sienose 
iškapoti plyšiai.

Kiti dvaro ansamblio statiniai 
dar smarkiau nukentėję: buvęs dvaro 
malūnas apgriuvęs, apardytomis sie-
nomis, užverstas šiukšlėmis. Nykiai 
atrodo ir apleista, apgriuvusi buvusi 
kavinė „Rivjera“. Nuolatos ardomi 
buvusių dvaro arklidžių, po gaisro li-
kusių sienų griuvėsiai, kuriuose dabar 
šeimininkauja plytų vagys.

Geriau yra išsilaikę dvaro namai, 
kuriuose dabar gyvena lentvariečiai, 
daugelis butų yra privatizuoti, per-
tvarkyti, tačiau ir šiems pastatams 
reikalingas kapitalinis remontas.

Gėlynus keičia 
Sosnovskio barščiai

Prieš dešimtmetį prie dvaro ar-
klidžių griuvėsių pasirodę pirmieji 
Sosnovskio barščiai sparčiai plinta. Jie 
dabar masiškai auga ne tik arklidžių 
teritorijoje, bet išplito paežerėje ir 
pasiekė parko teritoriją. Daug metų 
jokios, šio pavojingo žmonių sveikatai 
augalo, naikinimo priemonės nebuvo 
naudojamos, tik prieš keletą metų 
pasirodžius publikacijoms spaudoje 
Sosnovskio barščiai buvo naikinami 
pasitelkus traktorių-smulkintuvą. 
Tačiau toks Sosnovskio barščių nai-
kinimo būdas nėra efektyvus, nes 
introdukuotas augalas gretai atauga 
iš šaknų. Šią vasarą šie augalai bu-
jojo tiek arklidžių teritorijoje, tiek 
šalia jos ir tarp kitų dvaro pastatų. 
Čia parko lankytojams vaikščioti jau 
buvo pavojinga. Vasarai baigiantis 
šie augalai vėl buvo nušienauti, bet 
kaip juos išnaikinti net mokslininkai 
negali patarti.

 
Nyksta dvaro parkas

 
Mažai kas liko iš pasaulinio garso 

prancūzų kraštovaizdžio architekto 
E. F. Andre prieš šimtmetį sukurto 
unikalaus parko. Labiausiai nukentė-
jo želdiniai. Daug medžių nudžiuvo 
arba buvo nulaužti siautusių vėtrų. 
Daug žalos parko želdiniams buvo 
padaryta prieš keletą dešimtmečių, 
kai Lentvario kilimų fabriko dar-
buotojai rengdavo „krūmų“ kirtimo 
talkas, kurių metu buvo iškirsti ir 
pagal E. F Andre projektą sodinti 
dekoratyviniai želdiniai. Medžiai 
parke tik kertami, bet nesodinami 
nauji, nes, paminklosaugininkų tei-
gimu, be projekto sodinti negalima, 
o parko restauracijos projekto niekas 
nežada rengti. Želdinių mažėja, yra 
senų ir ligotų medžių, kuriems reikia 
medžių gydytojų arboristų pagalbos, 
bet šių specialistų paslaugos brangiai 
kainuoja, todėl Trakų rajono savival-
dybė, kuri yra atsakinga už šio parko 
priežiūrą, jų nekviečia.

Bėgant laikui nyksta ir piktybiš-
kai ardomi parko architektūriniai 
puošybos elementai: dirbtinės uolos, 
laiptai, grotos, pažeista tvenkinių 
sistema, todėl pasaulinės reikšmės 
parkas praranda savo didingumą 
ir grožį.  

Dalį parko teritorijos užima dvaro 
pastatuose gyvenančių lentvariečių 
ūkiniai statiniai, vaizdą darkančios 
pašiūrės. *Puslapį remia  Spaudos, radijo  ir televizijos rėmimo fondas

Ar išsaugosime kultūrinio kraštovaizdžio perlą?
Atkelta iš 1 p.

Bandymai atgaivinti dvaro sodybą
 
Vienas pirmųjų dvaro parko gel-

bėtojų buvo Lentvario kilimų fabriko 
technikinio skyriaus inžinierius Kazys 
Atkočiūnas. Jis bandė bibliotekose 
surasti informacijos apie E. F. Andre 
sukurto parko projektą norėdamas 
atstatyti nugriautas skulptūras, su-
remontuoti apardytas grotas, o svar-
biausia – norėjo sužinoti, iš kur į parko 
tvenkinius patekdavo vanduo.

K. Atkočiūnas labai stengėsi, negai-
lėjo jėgų, jį rėmė fabriko administracija. 
Jam vadovaujant buvo suremontuota 
didžioji grota (be kvalifikuotų restau-
ratorių pagalbos), atstatyta viena deko-
ratyvinė skulptūra, iškirsti savaiminiai 
užaugę želdiniai, tačiau išsiaiškinti, 
iš kur į parko tvenkinius patekdavo 
vanduo, nepavyko. Vėliau kilimiečiai 
nustatė, kad tvenkiniai yra žemiau 
Lentvario ežero lygio ir nutiesę vamz-
dį atkūrė parko tvenkinių ir kaskadų 
sistemą, kuri veikia iki šiol.

Vėliau, direktorei Liucijai Talač-
kienei vadovaujant, Lentvario kilimų 
fabrikui buvo restauruojami dvaro 
rūmai ir bokštas, taip pat užsakytas 
parko želdinių inventorizavimo 
projektas. Kol dvaro sodybos rūmai 
ir parkas priklausė Lentvario kilimų 
fabrikui, po to bendrovei „Kilimai“, jie 
buvo saugomi. Nelaimė į šią saugomą 
teritoriją atslinko, kai prasidėjo priva-
tizavimo bumas, vėliau – privatizuotų 
pastatų perpardavimas, kai atskirų 
pastatų savininkais tapo skirtingi 
juridiniai asmenys. 

Lentvario dvaro sodybos rūmus 
įsigijęs verslininkas Laimutis Pinke-
vičius kūrė ne tik rūmų restauracijos 
planus, bet ir visos dvaro sodybos 
bei parko atkūrimą. Tuo tikslu jis iš 
kitų savininkų nusipirko buvusias 
arklides ir kitus ūkinius statinius. 
Rengė parko tvarkymo planą, ruošėsi 
želdinių inventorizavimui, bandė 
išvalyti parko teritorijoje gyvenančių 
lentvariečių užterštas teritorijas ir 
nugriauti įvairias pašiūres. Planavo 
nupirkti namus, kuriuose gyvena 
lentvariečiai. Pradėjo rūmus rengti 
restauracijai, išardė Lentvario kilimų 
fabriko suręstas patalpas, nuardė tinko 
sluoksnį ir atvėrė buvusias rūmų patal-
pas, rūsį. Tikriausiai savo gigantišką 
ir įspūdingą planą būtų įgyvendinęs, 
tačiau, kai L. Pinkevičiaus valdomai 
bendrovei „Ranga Group“ buvo pa-
skelbtas bankrotas, planai dėl Lentva-
rio dvaro sodybos atkūrimo sužlugo. L. 
Pinkevičiaus Lentvaryje esantis turtas 
buvo įkeistas ir areštuotas.

Pradėtus rekonstruoti rūmus sau-
gojo L. Pinkevičiaus samdoma saugos 
firma, tačiau vėliau sargų nebeliko ir 
apleistus rūmus ėmė siaubti vanda-
lai. Jie išlaužia duris ir ardo istorinio 
pastato mūrines sienas, langų rėmus, 
vagia plytas.

Jie net įsibrovė į centrinį rūmų 
bokštą, išplėšė langus, nulankstė ma-
žųjų bokštelių viršūnes. 

Daug kartų rūmų durys buvo 
remontuojamos, bet plytų vagys jas 
vėl išlaužia. Kultūros paveldo depar-
tamentas prie Kultūros ministerijos ne 
kartą rūmų savininką L. Pinkevičių 
buvo įspėjęs už netinkamą rūmų ap-
saugą. Buvo surašytas ir protokolas, 
o byla perduota teismui, kuris rūmų 
savininką nubaudė pinigine bauda.

Kokia rūmų ateitis? Sunku progno-
zuoti. Kultūros paveldo departamentas 
prie Kultūros ministerijos jau ruošėsi 
rūmų nusavinimui, bet susidūrė su 
teisiniais sunkumais.

 
Nevykdomas kultūros nekilnojamo-

jo paveldo apsaugos planas
 
Kultūros ministras 2011 metų rug-

sėjo 29 d. patvirtino Lentvario dvaro 
sodybos „Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialųjį planą“, 
kurį parengė bendrovė „Senojo miesto 
architektai“.

Šiame plane nustatytos Lentvario 
dvaro sodybos teritorijos bei apsaugos 
zonos ribos ir jų plotas, nustatyta pa-
veldosaugos reikalavimų ir konkrečių 
tvarkymo priemonių sistema dvaro 
sodybos teritorijoje ir apsaugos zonoje, 
reglamentuoti žemės darbai, statinių 

Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

ar įrenginių statyba, statinių aukštis, 
tūris, tankis ir intensyvumas, išorės 
apdailos medžiagos, apželdinimas, žel-
dinių aukštis, tankis, rūšis, transporto 
srautai, jų intensyvumas.

Kultūros paveldo objekto apsau-
gos priemonės ypatingai griežtos, bet 
ar jos vykdomos? Už šių apsaugos 
priemonių vykdymą atsakingas Kul-
tūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos ir Trakų rajono 
savivaldybė, kurios teritorijoje yra ši 
kultūros paveldo vertybė.

Tenka pripažinti, kad šiame plane 
numatytos kultūros paveldo apsaugos 
priemonės prastai vykdomos. Tai 
matyti iš aukščiau aprašytų statinių 
niokojimo pavyzdžių.

Bet yra ir žymiai įžūlesnių ir nepa-
taisomą žalą darančių valstybės saugo-
mam architektūriniam ir kultūriniam 
paveldo objektui. Dėl Trakų rajono 
savivaldybės ir Kultūros paveldo de-
partamento darbuotojų aplaidumo, 
abejingumo ar piktnaudžiavimo 
buvo leista garsiosios Lentvario dva-
ro sodybos pašonėje rengti žemės 
sklypo detalųjį planą, numatant šio 
sklypo naudojimo paskirtį pakeisti iš 
specialiosios į gyvenamąją, tinkančią 
kotedžų statybai.

2007 metais Trakų rajono savival-
dybė buvo išdavusi statybos leidimą 
bendrovei „Progresyvios investicijos“ 
šešių objektų vieno buto sublokuotų 
gyvenamųjų namų, iš viso 28 butų 
statybai, nors detaliajame plane buvo 
numatyti trys gyvenamieji namai.

Numatomas kotedžų komplek-
sas buvo pavadintas skambiu „Mo-
nako“ vardu. Šiam sumanymui 
pasipriešino Kultūros paveldo 
departamento Vilniaus teritorinio 
padalinio vedėjas. Kilus skandalui 
ir visuomenei protestuojant, pro-
testą nagrinėjo Valstybinė kultūros 
paveldo komisija ir pasiūlė staty-
bai išduotus leidimus anuliuoti, o 
generalinis prokuroras, gindamas 
viešąjį interesą, kreipėsi į teismą.  
Vilniaus apygardos teismas panai-
kino Trakų rajono savivaldybės 
priimtus administracinius aktus ir 
statybos darbai buvo sustabdyti.

Nežinia, ar dar daugiau sklypų pa-
gal specialųjį planą numatytoje saugoti 
Lentvario dvaro sodybos teritorijoje, vi-
suomenei nežinant, nėra privatizuoti.

Kultūros paveldo departamento 

prie Kultūros ministerijos direkto-
riaus pavaduotojas Algimantas De-
gutis sakė, kad paveldosaugininkai, 
tvirtinę kotedžų Lentvario dvare 
projektą, neteko darbo.

Pagal Lentvario dvaro sodybos 
teritorijos specialųjį apsaugos planą 
numatytos ir vizualinės apsaugos 
priemonės, siekiančios Lentvario ežero 
pietinę pakrantę ir vakarinėje pakran-
tėje dunksantį mišką, bet turimomis 

žiniomis ir šios teritorijos jau yra 
privatizuotos, o savininkai, tikriausiai, 
statys gyvenamuosius namus.

Nepuošia saugomo kultūros objek-
to bendrovės „Kilimai“ gamybiniai 
statiniai ir prie mažojo ežerėlio kaip 
grybai išdygę kolektyvinio sodo narių 
namukai, šiltnamiai bei pašiūrės.

 
Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Lentvario dvaro sodybos bokštas

Lentvario dvaro sodybos parke jau pradėta ardyti istorinė grota 

Lentvario sodininkų bendrijos „Kilimai“ statiniai ant ežerėlio kranto 
kraštovaizdžio nepuošia

Lentvario dvaro rūmai 

Parko kūrėjo E. F. Andre sodinta 
septynių kamienų liepa jau suniokota
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Nestandartinių baldų projekta-
vimas ir gamyba. Gera kokybė, 
patraukli kaina. 
Tel. 8 65� �5 �1�

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

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

Užs. Nr. 146

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

Skelbimai, reklama

Parduodamas 10 a namų valdos 
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribo-
jasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt. 
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770

Užs. Nr. 185

Gal kas gali padovanoti telyčaitę 
daugiavaikei šeimai? 
Tel. 8 684 65 798

Užs. Nr. 189

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

Užs. Nr. 134

Parduodama dvivietė mažai nau-
dota baidarė. Kaina 900 Lt. 
Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 794

Parduodu 2 naujus „Cross“ dvira-
čius. Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

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-–8 val., VI 9–15 val, 
VII nedirba

Perkame, išpjauname ir išvežame 
senas obelis, vyšnias, slyvas. 
Tel. 8 699 74 608

Užs. Nr. 507

Brangieji,                                                                                 
Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir leisti organizuoti gedulingus 
pietus ar metines mūsų jaukioje 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

Ūkininkas išsinuomotų žemę dirb-
ti. Domina plotas nuo 5 ha. Trakų, 
Senųjų Trakų, Rūdiškių, Paluknio 
seniūnijose. Tel. 8 615 45 410

Užs. Nr. 203

Nestandartinių baldų gamyba. 
Tel. 8 621 01 462

Užs. Nr. 210

Dovanosiu įvairių knygų. Reikės 
atsiimti. Tel. 8 606 00 389

Užs. Nr. 211

Užs. Nr. 7

Užs. Nr. 17

Brangiai perkame 
arklius ,  taip pat 
traumuotas karves, 
telyčias, bulius. At-
siskaitome iš karto. 
Teikiame gyvulių pervežimo pas-
laugas. Tel. 8 621 34 123

Užs. Nr. 215

Žemės ūkio bendrovė brangiai su-
perka žemės ūkio paskirties žemę. 
Žemė gali būti apleista. 
Tel. 8 600 87 513 

Užs. Nr. 223

Bendrovė brangiai perka miško 
paskirties žemę. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 224

Superka išvadas – žemės ir miško 
grąžinimo dokumentus.
Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 225

Parduodamas 10 arų sklypas 
Vievyje su statybos leidimu. 
Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 226

Parduodu didelę šuns būdą (ilgis 1, 
30 m, plotis 1 m, aukštis 1,35 m).  
Tel. 8 652 01 620

Užs. Nr. 792

Parduodama 3, 7 ha žemė. Žemės 
ūkio paskirties sklypas Onuškio 
seniūnijoje netoli Dusmenų. 300 
m. nuo pagrindinio kelio Alytus-
Vilnius. Yra tvenkinys. Su žeme 
ribojasi elektros linija. Padaryti 
geodeziniai matavimai. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 687 89 757

Užs. Nr. 231

Parduodamas tvarkingas 2 kam-
barių butas, Aukštadvario mstl., 
Technikumo g., bendras plotas 
42 kv. m., 1 aukštas, statybos metai 
1963. Kaina 45000,00 Lt. Išsamesnė 
informacija 8 620 57 490

Užs. Nr. 233

Parduodu vienuolikos metų karvę. 
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 237

Reikalingi staliai-staklininkai, stalių 
mokiniai. 8 698 85 948

Užs. Nr. 238

Klojame trinkeles, klinkerį ir akme-
nis savo medžiagomis ir užsakovo.  
Suteikiame 5 metų garantiją.
Tel. 8 685 55 539
www.trinkeliudelione.lt

Užs. Nr. 240

Superkame senus automobilius 
(gali buti daužti, po avarijos, 
surūdiję ar nevažiuojantys),
padedame sutvarkyti  doku-
mentus, atsiskaitome iš karto, 
pasiimame patys. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 607 97663

Užs.Nr. 244

Parduodamas 3-jų kambarių butas 
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų, 
atskiras kiemas, garažas. Domina 
keitimas į 3-4 kambarių butą Tra-
kuose. Tel.: 8 637 46 115, 
8 650 69 732.

Užs. Nr. 214

Perku mišką (jauną, seną, raistą, 
žemės ūkio paskirties žemę apau-
gusią mišku; gali būti neatidalinta 
iš bendraturčių; tinka įvairūs plo-
tai). Sutvarkau dokumentus. Moku 
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355

Užs. Nr. 241

Parduodu labai gerą 7 metų karvę. 
Lapkričio 10 d. veršiuosis. Parduo-
du be jokio broko, tik dėl vyro 
ligos. 8 611 21 319

Užs. nr. 248

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąs-
teliais
• kėbule tvarkingai sukrautos 
• gaminame nurodytais išma-
tavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860�8�8�8 

Užs. Nr. 251

Parduodu 9 mėnesių žalmargę 
telyčią. Tel. 8 611 21 319

Užs. Nr. 273

Parduodami 2 nauji alyviniai su 
termostatais „Riwa“ elektriniai 
radiatoriai. Kiekvienas 1,500 w ga-
lingumo. Kaina vieno radiatoriaus 
100 Lt. Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 252

Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centras 
parduoda išskirti-
nės kokybės grikių 
bei miško medų. 
Kaina – 20 Lt/kg.

Užs. Nr. 255

G. Pažereckienės svečių namai
Svečių namai Trakuose: nakvynė, 
apgyvendinimas, kambarių nuo-
ma. S. Mikulionio g. 7-1, 21118 
Trakai. Tel. (8 528) 52 644

Užs. Nr. 254

Užs. Nr. 17

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Galime išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel. 8 66� 56 051

Siuvimo įmonei Vilniuje, esančiai 
Vilkpėdės rajone, reikalingos kvalifi-
kuotos siuvėjos (-ai) atlikti individu-
alius ir masinius užsakymus. Darbas 
viena pamaina. Išdirbus metus 
laiko, įmonė kompensuoja kelionės 
išlaidas. Tel. 8 685 65 501

Užs. Nr. 257

Parduodamas komercinis pastatas 
Lentvaryje (90 kv. m., 8.7 a., mūrinis 
pastatas, prie pat geležinkelio bėgių, 
yra rampa, komunikacijos vietoje). 
„Exclusivus“, tel. 8 650 69 007

Užs. Nr. 234

Parduodamas 94 kv. pasyvus na-
mas netoli Trakų. Kaina 255 000 Lt. 
Tel. 8 600 87 513 
www.trakustatyba.lt

Užs. Nr. 262

Skubiai parduodu 1k. (30,16 m²) 
butą Trakuose (Vienuolyno g.) su 
dalimi baldų. Butas tvarkingas, 
suremontuotas. Plastikiniai langai, 
naujai įstiklintas balkonas. 
Tel. 8 671 51 345

Užs. Nr. 264

Atliekame apdailos darbus. Gipso 
montavimas, dažymas, tapetavimas 
ir kitus darbus. Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 220

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą (sklypus) 
nuo 2 ha ir daugiau Rūdiškių se-
niūnijoje. Tel. 8 641 04 962

Užs. Nr. 268

101 kepyklėlei Lentvaryje reikalin-
ga kepėja. Turintiems patirtį pir-
menybė. Kreiptis tel. 8 655 25 628.

Užs. Nr. 271

 
Policijos savaitė 

2013 m. spalio 23–29 d. 

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

  2013-10-25 gautas pranešimas, 
kad laikotarpyje nuo 2012-09-28 
iki 2012-10-05 trys vyriškiai įsi-
brovė į Lentvario sen., Valų k., 
s/b ,,Neris“ esančio namo vidų 
ir pagrobė ten buvusį turtą.  
  2013-10-26 Lentvaryje, prie 
parduotuvės ,,Žibutė“ grupė 
nepažįstamų jaunuolių sumušė 
Lentvaryje gyvenantį vyriškį ir 
atėmė butelį degtinės bei skar-
dinę alaus. Vyriškis išvežtas į 
Vilniaus Žalgirio ligoninę.
  2013-10-26 Lentvaryje, Vokės 
gatvėje du vyriškiai reikalavo 

•

•

•

iš jaunuolio pinigų bei telefono, 
šiam atsisakius duoti daiktus, 
spyrė į petį bei trenkė į galvą, 
bet savo nusikalstamos veiklos 
nebaigė, nes jaunuolis pabėgo.
  2013-10-27 Lentvaryje gyvenanti 
moteris pranešė, kad namo rūsyje 
išlaužus medines duris iš sandė-
liuko pavogtas vyriškas juodos 
spalvos dviratis „Dumlop“. Pa-
daryta 250 litų turtinė žala.
  2013-10-28 Lentvario sen., 
Semeniukų k. gyvenanti mo-
teris pranešė, kad jos brolis, 
naudodamas psichinę prievartą, 
sistemingai baugina ją ir jos 
šeimos narius.

•

•

grupių pasirodymų: „Kalifornija“, 
„Legenda“, „YZY“, „M2“, o jauni-
mą įaudrino reperis A. Youngster. 
Renginį griausmingai užbaigė 
muzikos grupė „Alive way“. 

Koncertas ypatingas įvairaus 
amžiaus, tautybės, žanro atlikė-
jais, kurių pasiekimai teikia mo-
tyvacijos siekti asmeninių tikslų. 
Lentvario jaunimo centre su šo-

Atkelta iš 1 p.
Gatvės ritmu

kėjais, muzikantais buvo galima 
bendrauti asmeniškai prie arbatos 
puodelio ar kartu mokantis neį-
prastų amatų. Šiame centre visada 
smagu apsilankyti, nes paprastai 
sutiksi retai arba dažnai matomą 
draugą arba susipažinsi su naujais 
žmonėmis.

Gabija Karlonaitė

Užs.Nr. 272

Dėmesio!!!! Dėvė-
tų rūbų parduotu-
vėje „Mados kam-
pas“ Bažnyčios 
g. 5, Lentvaryje 
JAU ŠĮ PIRMADIE-
NĮ �0% NUOLAIDOS VISOMS 
PREKĖMS!!!!PASKUBĖKITE!!!!

Užs. Nr. 1220


