
telkinio statusas bet kurią dieną 
gali pasikeisti, tuomet dėl žvejybos 
leidimo, išnuomotame ežere, reikės 
ieškoti nuomininko.

Primename, kad Valstybiniuose 
vandens telkiniuose, į kuriuos neiš-
duoti leidimai naudoti žūklės plotą 
fi ziniai asmenys iki 16 metų, vyresni 
nei 62 metai ir neįgalieji turi teisę žve-
joti nemokamai turėdami žvejybos 
vietoje tai patvirtinantį dokumentą.

Kęstutis Petkūnas, autoriaus nuotr.
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Vilniaus miesto savivaldybė 
informuoja, kad Trakų rajono 
savivaldybė neišdavė Vilniaus 
miestui reikalingų leidimų, 
todėl nuo rugpjūčio 1 dienos 
68 „Žemieji Paneriai–Mūrinė 
Vokė–Lentvaris–Grigiškės“ 
maršruto autobusai Lentvario 
stotelėse (1-asis Lentvaris, Len-
tvaris, Kilimų fabrikas, Nauja-
sis Lentvaris) nesustos.

Trakų rajono savivaldybės 
administracija raštu informavo 
Vilniaus miesto savivaldybę, 
kad 68 autobusų maršruto eis-
mo tvarkaraščiai nederinami, 
nes Trakų rajono savivaldybės 
kontroliuojama įmonė, užda-
roji akcinė bendrovė „Trakų 
autobusai“, pakankamai pajėgi 
teikti Lentvario miesto, Naujojo 
Lentvario, Valų, Vosyliukų, 
Stirnių kaimų ir kitų vietovių 
gyventojams ir moksleiviams 
keleivių vežimo paslaugas.

Viešojo transporto stotelė-
se, kuriose autobusai nesustos, 
bus pakabinti informaciniai 
skelbimai.

Vilniaus miesto savivaldy-
bė primena, kad informacija 
apie viešojo transporto darbą 
ir pakeitimus pateikiama in-
terneto tinklalapyje www.
vilniustransport.lt ir darbo 
valandomis teikiama telefonu 
(8 5) 210 7050.

Viešųjų ryšių skyrius

68 maršruto 
autobusai Lentvario 

stotelėse nestos 
Trakų rajono 
savivaldybės 
sprendimu

„Prienų energija” prognozuoja 
šilumos kainą Trakams mažėsiant 

beveik 5 centais jau šį sezoną
Lentvario Ryto gatvės katilinėje, 

kur jau po poros savaičių prasidės 
intensyvūs naujos biokuro katilinės 
statybos darbai, informacija pasida-
linti ir atsakyti į rūpimus klausimus 
UAB „Prienų energija” vadovas 
sukvietė rajono žiniasklaidos bei 
savivaldybės atstovus. 

Šį kartą į susitikimą, pasidomėti 
kaip sekasi įgyvendinti investicinius 
projektus, atvyko ir rajono meras 
Vytautas Zalieckas, Jelena Jočionienė, 
Trakų r. savivaldybės administracijos 
Statybos ir ūkio plėtros skyriaus vyr. 
specialistė,  savivaldybės Ryšių su 
visuomene specialistė Sigita Nemei-
kaitė-Ivaniutina. 

Susitikimo metu Prienų energi-
jos vadovas pristatė jau užbaigtus 
investicinių projektų etapus bei 
tebevykstančius projektus Lentva-
rio mieste. Pasak jo, užbaigus visus 
šiemet suplanuotus darbus, į Len-
tvario šilumos ūkį bus investuota 
kone 15 milijonų litų, iš kurių apie 
40-50 procentų bus padengta iš Eu-
ropos sąjungos paramos lėšų, skirtų 
šilumos ūkio modernizavimui ir 
efektyvumui didinti. 

Didžiausia dalis šių investicijų 
dalį, apie 8 mln. litų, yra skirta bioku-
ro katilinės statybai. Katilinę planuo-
jama paleisti šių metų šildymo sezono 
pradžioje, pradėti kūrenti biokuru 
ir ženkliai sumažinti suvartojamų 
brangių gamtinių dujų kiekį. Kadangi 
šilumos kaina skaičiuojama visam 
Trakų rajonui, atlikus šias investici-
jas, šilumos kaina sumažės visiems 
rajono šilumos vartotojams. 

Kad naujoji biokuro katilinė kur-

tų maksimalią naudą, iš jos turi būti 
tiekiama šiluma kuo daugiau varto-
tojų.  Todėl artimiausiu metu prasidės 
miesto pietinės ir šiaurinės dalies 
šilumos tinklų sujungimo darbai. Šiai 
dienai abiejų tinklų dalys iki būsimojo 
sujungimo jau yra pilnai renovuotos. 
Viso šiemet bus pakeista ir naujai 
paklota 3,5 kilometro vamzdyno. 
Bendra investicijų į šilumos tiekimą 
vertė siekia virš 6 milijonų litų.

Atlikus visus šiuos darbus Len-
tvario šilumos ūkyje bus atlikti 
būtiniausi modernizavimo darbai, 
o pastačius naujus įrengimus, didelę 
dalį šilumos bus galima gaminti iš 
biokuro. Rezervinė dujinė katilinė 
bus įjungiama tik esant didesniam 
šilumos poreikiui. Dar šių metų pra-
džioje šioje katilinėje baigtas derinti 
ekonomaizeris, kuris leis pagaminti 
daugiau šilumos iš to paties kuro 
kiekio ir sumažinti taršą.

„Darome viską, kad suplanuoti 
investiciniai projektai būtų įgyven-
dinti iki artėjančio šildymo sezono 
pradžios. Jei viskas vyks pagal planą, 
tai jau pirmosios šio šildymo sezono 
kainos bus mažesnės. Žinoma ir 
toliau ieškosime sprendimų kaip 
sumažinti kainas dar ženkliau, su 
savivaldybe svarstome galimybes 
pastatyti biokuro katilinę ir Trakuo-
se. Šiuo metu su meru ir tariamės, 
kurioje gi Trakų vietoje būtų galimy-
bė projektuoti tokią katilinę.” – savo 
planus dėstė Prienų energijos vado-
vas Vaidas Povilėnas.

Vytautas Šulcas,
ryšių su visuomene patarėjas

Į  redakciją kreipėsi lentvarietis 
Robertas Ivaška prašydamas lai-
kraštyje „Trakų žemė“ paskelbti 
informaciją apie Trakų rajono ežerus 
ir vandens telkinius, kuriuose galima 
žvejoti turint metinį žvejo mėgėjo 
leidimą. R. Ivaška taip pat klausė 
ar Lentvario ežerui galioja leidimas 
organizuoti limituotą žūklę.

Anksčiau valstybiniai ežerai ir 
vandens telkiniai buvo nuomojami 
verslinei ir mėgėjiškai žūklei, vėliau 
ši tvarka buvo pakeista ir buvo išduo-
dami leidimai naudoti žūklės plotus. 
Šiais metais leidimų naudoti žūklės 
plotus tvarka buvo pakeista, o anks-
čiau išduoti leidimai naudoti žūklės 
plotus mėgėjiškai ir verslinei žūklei 
nustojo galioti. Tačiau patvirtinta nau-
ja tvarka, pagal kurią dabar išduodami 
leidimai naudoti žūklės plotus.

Žvejai žino, kad Aplinkos minis-
terijos išduodami leidimai mėgėjiškai 
žūklei galioja tik neišnuomotiems 
valstybiniams vandens telkiniams, 
o dėl leidimų žvejoti vandens tel-
kiniuose, kuriems išduoti leidimai 
naudoti žūklės plotus, reikia kreiptis 
į šių plotų naudotojus.

„Trakų žemės“ redakcija šiuo 
klausimu kreipėsi į Aplinkos mi-
nisteriją. Šios ministerijos Gamtos 
apsaugos departamento Gamtos 
išteklių skyriaus vedėjas Vidmantas 
Graičiūnas informavo, kad žvejai 
mėgėjai informaciją apie vandens 
telkinius, kuriems pagal naują tvar-
ką išduoti leidimai naudoti žūklės 

Apie mėgėjišką žvejybą Trakų rajono ežeruose

plotus, gali sužinoti pasinaudoję 
Aplinkosaugos leidimų informacine 
sistema (Alis). Šios sistemos el. adre-
sas: http://alis.am.lt. Jeigu naudojant 
šią informacinę sistemą atsiranda 
neaiškumų, galite pasikonsultuoti 
telefonu 8 526 63 661.

Vilniaus regiono aplinkos apsau-
gos departamento Trakų agentūros 
vedėjas  Zigmantas Butvilas informavo, 
kad šių metų liepos 19 d. duomenimis, 
Trakų rajone dar niekam nebuvo iš-
duotas leidimas naudoti Trakų rajono 

vandens telkinių žūklės plotus, o Len-
tvario ežere dar niekam nesuteikta teisė 
organizuoti limituotą žūklę. 

Kol vandens telkiniai neišnuo-
moti, juose galima žvejoti su žvejo 
mėgėjo leidimu, išduotu Aplinkos 
ministerijos. Šis leidimas galioja ir 
Lentvario ežerui, tačiau prieš einant 
žvejoti, reikia pasitikrinti Aplin-
kosaugos leidimų informacinėje 
sistemoje (Alis), nes pastaruoju metu 
išduodama daug leidimų naudoti 
žvejybos plotus, todėl vandens 

Lentvario ežeras kol kas neišnuomotas

Lietuvos Respublikos piliečių 
vardas ir pavardė asmens do-
kumentuose turi būti rašomi 

lietuviškomis raidėmis
Pareiškėja kreipėsi į teismą ir 

prašė, kad jos po santuokos, su-
darytos užsienyje, įgyta pavardė 
Lietuvoje išduotame santuokos 
liudijime būtų įrašyta su „W“ rai-
de. Moteris taip pat nurodė, kad jai 
išduotame Lietuvos Respublikos 
piliečio pase yra įrašyta jos pavardė 
su „V“ raide, kuri, moters teigimu, 
Austrijoje neegzistuoja. Teismams 
netenkinus tokio prašymo, pareiš-
kėja kasacinį skundą pateikė Lietu-
vos Aukščiausiajam Teismui. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teis-
mas 2013 m. liepos 17 d. nutartimi 
pareiškėjos kasacinį skundą atmetė. 
Teismas nurodė, kad Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 14 straips-
nyje nustatyta, jog valstybinė kalba 
yra lietuvių kalba. Lietuvos Respu-
blikos Aukščiausioji Taryba 1991 
m. sausio 31 d. priimtu nutarimu 
nustatė, kad lietuvių ir nelietuvių 
tautybių Lietuvos Respublikos 
piliečių vardai ir pavardės pasuose 
rašomi lietuviškais rašmenimis. 
Konstitucinis Teismas, kuris pagal 
Konstituciją yra įgaliotas spręsti, 
ar įstatymai ir kiti Seimo aktai 
neprieštarauja Konstitucijai, 1999 
m. spalio 21 d. nutarimu sprendė, 
kad toks reglamentavimas, kai 
visų Lietuvos Respublikos piliečių 

vardai ir pavardės asmens doku-
mentuose yra rašomi lietuviškais 
rašmenimis, neprieštarauja Kons-
titucijai. Konstitucinis valstybinės 
kalbos statuso įtvirtinimas reiškia, 
kad lietuvių kalba yra konstitu-
cinė vertybė. Valstybinė kalba 
saugo tautos identitetą, integruoja 
pilietinę tautą, užtikrina tautos 
suvereniteto raišką, valstybės 
vientisumą ir jos nedalomumą, 
normalų valstybės ir savivaldybių 
įstaigų funkcionavimą. Valstybinė 
kalba yra svarbi piliečių lygiateisiš-
kumo garantija, nes leidžia visiems 
piliečiams vienodomis sąlygomis 
bendrauti su valstybės ir savi-
valdybių įstaigomis, įgyvendinti 
savo teises ir teisėtus interesus. 
Konstitucinis Teismas sprendė, 
kad Lietuvos Respublikos piliečio 
pasas yra ofi cialusis dokumentas, 
patvirtinantis asmens ir valstybės 
nuolatinį teisinį ryšį, t. y. asmens 
pilietybę, o pilietybės teisiniai 
santykiai yra viešojo valstybės gy-
venimo sritis, taigi asmens vardas 
ir pavardė asmens pase turi būti 
rašomi valstybine kalba. Savo 2009 
m. lapkričio 6 d. sprendime Kons-
titucinis Teismas nurodė, kad jei 

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

Užs. Nr. 64
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Antroje nuotraukoje 1963 metų 
Lentvario lietuviška jaunysta! Iš 
kairės į dešinę – Stasė Bukauskaitė, 
Marytė Vadeikaitė, Stasė Klinkevi-
čiūtė,  Marytė Valainytė ir Laima 
Lisauskienė... „Bet kas gi ten mus 
stebi už tvoros“ – toks  valiūkiškas 
prierašas išliko po nuotrauka! Tebū-
nie mums tai intriga, o nuotraukos 
autoriui – jaunystos šviesiausiu 
ilgesiu prisiminti. 

1963 06 24 Lentvario darbo 
jaunimo vidurinės mokyklos laida 
susitiko Trakuose 2013 07 11. Jų 
buvo nedaug. Laikas labai panašus į 
dalgį, bet atmintis stipresnė už Ana-
pilį – ne kitaip tąsai pasimatymas 
pripažino. Išdidžiai pažvelk į 1963 
metų ir vėliau foto paveikslavimą, 
pokario vaike ir tavo palikuonys! 
Oi, sveika biografinės teisybės 
požiūriu!

Kitame „K.A.“ numeryje Len-
tvario pasimetusio jaunimėlio 
pavyzdžiui pristatysime minėtos 
abiturientų laidos nario, Lietuvos 
partizano Algimanto Lisausko iš-
samią memuarų knygą „Iš pragaro 
angos“, kur pradžiai pacituosime 
18 knygos puslapio dvi eilutes: „(...) 
Mane parvežė į Kauną ir kitą dieną 
iškvietė nebe tardytojas Semionas 
Manovas, o kitas žydas, prisistatęs 
Nachimu Dušanskiu (...)“ Primena-
me, jog Lentvaryje gyvena du Lietu-
vos partizanai – Kostas Žukauskas ir 
Stasys Kuodzevičius, poetas, kurio 
labai stiprios eilėraščių knygos – bent 
1000 vienetų vis negal išleisti TS-
LKD nevargingas elitas, beveik be 
diskusijų inspiravęs į savo gretas 40 
000 LPKTS narių. To mandagiausiai 
nesyk reikalavo „K.A.“.  

Profesorius A. Dumčius, trem-
tinys, kelių kadencijų Seimo narys į 
Lentvario tremtinų vado elektroni-
nius laiškus nereaguoja kaip ir kiti 
sočių kėdučių medžiokliai. Giliais 
nervais jaučiame valstybinį sustingi-
mą, nes dabarties į Seimą skandalin-
gai įsigavo teismo nuosprendis. 

Jonas Lokėnas

Lentvario kronika

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Kada stalininių atakų vykdytojus 
įvardinsime?

Atsukime laikrodį atgal 23 
400 paromis. Gausime 1948 05 22. 
Vadinasi, 65 metai nuo lietuvių 
tautos siaubo dienos, kurią reikia 
Lentvario tremtiniams prisiminti 
rytoj važiuojant į Ariogalos brolių 
ir sesių likimo visuotinį sąskrydį, 
kad nors šiek tiek atstatytume isto-
rinės atminties teisumą. Ir būtume 
kasdien  akylūs, o ne atsirėmę į 
pasidavimo lazdą.

Atmintie, veizėk – svaigi 
1948 metų gegužė!: (...) taikiose ir 
darbščiose sodybose žydi alyvos 
ir jazminai. Pamiškėse kukuoja 
praktiškos gegutės, tyrinėdamos, 
ar lietuvaitis prispaustas seno, 
nes  patikrinto knygnešiais ir 
sukilimais svetimšalių jungo, turi 

Būtina Jums, gerbiami skaity-
tojai, paturavoti, kad  į Lentvario 
„Klevų alėjos“ būstinę vis daugiau 
ateina naujų korespondentų ir atne-
ša raštiškas žinias pagal savo skonį, 
kurį didžiai gerbiame ir gerbsime. 
Štai J.P., atsakomingą „K.A.,“ o 
ir „L.K.“ sekretorių, o ir jau visai 
neblogą rinkėją, po dviejų sunkių 
mikrochirurgijos operacijų aplankė 
Lentvario baltų eilių poetas Petras 
Petkevičius, o jo asmeniniai faktai 
ir poezija pasiliko būstinės segtuve 
ir laiku tars savo žodelį lyg vaistą 
stipriam Petrui, nes poezija yra ne-
mirtinga kaip ir jausmų asmenybė.

Neseniai  būstinėje susitikome 
su ilgalaikiu Motiejaus Šimelionio 
vidurinės mokyklos darbų mo-
kytoju, o šiandien „Klevų alėjos“ 
platintoju Konstantu Januliu, kurį 
vaizdžiai pavadinkime Lentvario 
knygnešiu, na konkrečiau – Len-
tvario ir viso Trakų rajono („Trakų 
žemė“!) laiknešiu. Tegu jo informa-
cija, perkošta per „L.K.“ tirpią širde-
lę, laisvai liejasi šia gromatėle.

Lentvario darbo jaunimo vidu-
rinės mokyklos 1963 metų pirmoji 
abiturientų laida. Tuo metu mieste 
lietuvių kalbos labai mažai teišgir-
sime. Kolonizatoriai nesimoko ir 
nemoka „ptyčego jazyja“ (paukščių 
kalbos: neblogai pavadinta, nes vis 
skraidome palaužtais sparnais). 
Jie čia ilgam. Tada raudona vizija-
visiems laikams. Kaip Leninas. Ir 
šiandien jų senasis likutis nešneka 
laisvos Respublikos valstybine kal-
ba. Tadop toji abiturientų laida – at-
gaiva Lentvariui, o ir Trakams – isto-
riniam mūsų ir brangiam kaimynui, 
su kuriuo eisime kartu link tiesos ir 
šviesos  jau neprigulnioje Lietuvoje. 
Ir šakės jos neprieteliams!

Pirmoje nuotraukoje tarp prisė-
dusių trečias iš dešinės Konstantas 
Janulis. Pačiame nuotraukos krašte 
iš dešinės stovi klasės auklėtoja 
Marytė Pašakinskienė. Foto vaizdą 
brangų jiems ir mums fiksavo tąsyk 
abiturientas Vytautas Talačka, todėl  
jo ir nematome, nes jau tokia dalia 
visų Lentvario metraštininkų.

Po 50 metų – 1963 06 24–
2013 07 11!

piniginėse „červoncų“, bet jau ne 
litų, o lakštingalos rengia savo solo 
talentingus koncertus. Gyvenimas. 
Meilė. Ir gyva artojų žemė. Bet va! Į  
ankstyvo ryto smurto ataką, pava-
dinta rusiškai „vesna“ (pavasaris), 
it ilga gyvatė iššliaužia 1940 metų 
vasaros  Lietuvos „vaduotojai“. 
Jiems talkininkauja stribai. Beveik 
beraščiai. Pogirčiai. Viso – 30 000 
ginkluotų ir įtūžusių vyrų  prieš 
beginklį Lietuvos  plūgo ir dalgio 
poetą, „liaudies priešą“, kurių tą-
syk 40 000 jėga išplėšia iš tėviškių 
ir sugrūda į gyvulinius vagonus. O 
vaikų, kuriems šiandien po 65–80 
metų net  11 066! (...)

Šios 1948 metų vežimo gyvos 
aukos, išgyvenusios rūsčiame 

Krasnojarsko krašte, bet daugel 
sūriomis ašaromis palaidojusios 
ten savo tėvelius ir mamas bei su-
grįžusios į brangią Lietuvėlę nuo 
1968 metų oficialiai rengia saviau-
sių sąskrydžius Panevėžio rajono 
Berčiūnų kaime. Turėjo, aišku, 
problemų su KGB, kur prižadėjo 
apie politiką nekalbėti, tai susitikę 
tik klausti „kaip gyveni“ ir dainuoti 
liaudies dainas. Mat gerokai atšilo 
„sovietinis klimatas“ ir draugas 
Stalinas jau nebe „tautų vadas“, 
o tiesiog buvęs bankų plėšikas 
ir beginklių lietuvaičių vežikas 
„na vsegda v atdalionyje rajony 
sovietckogo sojuza“ (visam laikui 
į tolimus Tarybų Sąjungos rajonus). 
Ir šiemet sykiu su dangumi žaibavo 
jų pasimatymas, kurį iliustruo-
ja nuotrauka po kuria parašyta 
„Berčiūnai“. 1948 metų vežimo 
Berčiūnų tremtinių suvažiavimai 
turi ir savo himną. Prašome su 
juo susipažinti. Beje 2013 metais 
ten dalyvavo ir Lentvario 1948 
metų tremtiniai – Alfonsas Dauda 
ir Bronė Sindaravičienė. Antroje 
nuotraukoje 2000 metai, tie patys 
Berčiūnai, tik tremtiniai jaunesni 
ir labiau pasiryžę saugoti laisvės 
aukurą. (Nuotraukos paimtos iš 
LPKTS Lentvario filialo archyvo.)

O dabar Lentvario tremtiniams 
ir ypač jo chorui, kuris atstovaus 
Vytauto Didžiojo tėvoniją, dar 
vadinamą Trakų rajonu, linksmos 
kelionės į Ariogalą! Prie to paties: 
Lentvario tremtinių bendruomenėje 
daugiausia 1948 metų tremtinių.

Jonas Počepavičius,
LPKTS Lentvario filialo pirmi-

ninkas

Lyg Damoklo kalavijai paka-
binti virš daugiabučių gyvenamųjų 
namų savininkų miegamojo lovos 
ant žmogaus plonyčio plauko, šian-
dien pakibo du faktai. Pirmas – tų 
daugiabučių įgaliotinius, veikian-
čius pagal Jungtinės veiklos sutartį, 
ruošiasi pakeisti apmokamais, 
savivaldybės paskirtais, admi-
nistratoriais. Antras dar aštresnis 
– daugiabučių gyvenamųjų namų 
vadinama renovacija – naujas, 
nekontroliuojamas ir nebaudžia-
mas artimos ateities juodas biznis, 
regis, priverstine banko paskola 

Plytų namų ir „chruščiovkų“  
komunos pėdsakais

finansiškai pribaigsiantis daugia-
butininką ant kaklo jam užveržęs 
18 metų skolą. 

Skaičiuotė paprasta: daugelis 
daugiabučių gyventojų, ypač Len-
tvaryje, vis nesuvokia komunali-
nių gyvenamųjų namų-komunos 
klastingos laukinio kapitalizmo 
priežasties: butas lyg ir nuosavas, 
o jo sienos, kanalizacija, elektros 
laidai ir t.t. yra bendri ir reikalauja 
bendro, logiško dėmesio ir bendrų 
pinigų susidėvėjimui. Kai kurie 
Lentvario kom-butų savininkai vis 
nostalgiškai laukia buvusio ar pa-

našiai Trakų rajono LKP komiteto 
pirmojo sekretoriaus draugo Fio-
dorovičiaus, aišku, ilgais guminiais 
batais ir santechnine jau europine 
technika, kuris minėtą žilą ūkį 
renovuos lentvariečių kalba „na 
chaliavu“ (veltui). Štai kodėl Jung-
tinės (vėlgi jungtinės-komunos) 
veiklos sutarties visuomenininkai-
įgaliotiniai susiduria su praeities 
įšifruotu buities reiškiniu kaipos 
bloga daugiabučių  priežiūra. 

Ugnius Trankynas
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Ryškėja būsimo Trakų 
aplinkkelio kontūrai 

Rajono savivaldybėje pristatyta 
rengiamo Trakų miesto aplinkkelio 
specialiojo plano esamos padėties 
analizė.

Aplinkkelio įrengimas yra nu-
matytas Trakų miesto bei rajono 
bendruosiuose planuose, Vilniaus 
apskrities, visos šalies bendruosiuose 
planuose bei Trakų istorinio naciona-
linio parko planavimo schemoje.

Aplinkkelis reikalingas nuo miesto 
atitraukti vis didėjantiems automobilių 
transporto, ypač krovininio, srautams. 
Dideli transporto srautai susiformuoja 
miesto ruože, kurį kerta magistralinis 
kelias A16 Vilnius-Prienai-Marijam-
polė, priklausantis transeuropiniam 
tinklui. Be to, tranzitinis   transportas 
važiuoja ir krašto keliais Trakai-Vievis, 
Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus, 
Trakai-Senieji Trakai. „Kelprojekto“ 
specialistų duomenimis, per Trakus 
per parą pravažiuoja 400-500 krovi-
ninių automobilių. Todėl susidaro 
grūstys mieste, daugėja autoįvykių, 
teršiamas oras, mažėja miesto patrau-
klumas poilsiui ir turizmui. 

Nustatyta, kad mieste esanti 
Aukštadvario, Gedimino, Vytauto 
gatvių žiedinė sankryža 2008 m. 
beveik pasiekė pralaidumo ribą. Per 
parą į šią sankryžą įvažiuoja apie 18 
tūkst. automobilių, o jos laidumą 

riboja bendrame sraute važiuojantys 
treileriai. 

Aplinkkelio pradžia numatoma 
įrengti kelio A16  Vilnius-Prienai-Ma-
rijampolė 22,2–25,2 km ir į jį vėl įsi-
jungiama 29,6–31 km. Pagal parengtą 
specialųjį planą pateikti du aplinkkelio 
įrengimo variantai. Pirmasis aplinkke-
lio trasos variantas būtų 5, 67 km ilgio, 
antrasis – 6,80 km. Tačiau, atsižvelgus 
į jungiamųjų kelių ilgį, aplinkklelio 
statybai reikalingos žemės plotus bei 
išpirkimo kainas, abiejų variantų sta-
tybos kaina susidarytų apylygė. 

Specialistai daugiau privalumų 
mato renkantis antrąjį aplinkkelio 
variantą. Palyginti su pirmuoju, yra 
trumpesnis jungiamųjų kelių ilgis, 
mažiau sklypų patenka į planuojamą 
teritoriją, trasa labiau nutolusi nuo 
Narezkų ir Babriškių kaimų, ji praeina 
mažesne Trakų istorinio nacionalinio 
parko teritorija bei atokiau nuo gyvena-
mųjų namų. Trūkumas tas, kad antrojo 
varianto trasa yra ilgesnė, tačiau labiau 
tausojanti gyventojų poreikius. 

Išanalizavę  esamą padėtį 
„Kelprojekto“ projekto specialistai 
pasiūlė rengti aplinkkelio koncepciją 
remiantis antruoju variantu. 

Sigita Nemeikaitė,
Trakų rajono savivaldybės viešųjų 

ryšių specialistė 

„Tele2“ pasiūlė galimybę mo-
bilųjį telefoną nusipirkti pigiau. 
Jau įpratome, kad pirkdami tele-
foną už jį sumokame tik pradinę 
įmoką, o baigiame atsiskaityti 
kas mėnesį mokėdami nedidelę 
mėnesio įmoką. Dabar „Tele2“ 
kviečia sutaupyti dar labiau – už 
telefoną reiks sumokėti tik mažą 
pradinę įmoką.

Sudarant sutartį, du telefonų 
modelius – „Nokia 101“ ir „„Sam-
sung 1200“ – taip galima gauti vos 
už 1 litą.

Jokių mėnesio mokesčių už 
telefoną

Pigių telefonų pasiūlymu gali-
ma pasinaudoti iki rugpjūčio 15 d. 
pasirinkus vieną iš „Tele2” mokė-
jimo planų ir sudarius su „Tele2” 
18 mėn. sutartį.

Pavyzdžiui, vidutiniškai ak-
tyviai bendraujančių vartotojų 

„Tele2“ salonuose – mobilieji telefonai su nuolaida ir be mėnesio mokesčio
poreikius patenkins mokėjimo 
planas „100”. Jis kainuoja 8 Lt per 
mėnesį, už kuriuos suteikiama 
100 minučių skambučiams į visus 
Lietuvos tinklus.

„Pokalbiai yra pigūs su visais 
„Tele2” mokėjimo planais, o ne-
mažą išlaidų dalį sudaro būtent 
telefono kaina. Pasiūlę telefonus 
be mėnesio mokesčio, siūlome dar 
vieną galimybę sutaupyt“, – sako 
Daiva Matukienė, „Tele2“ prekinio 
ženklo vadovė.

Geri telefonai pigiau
Ypač daug sutaupyti galima 

pasirinkus vieną iš trijų siūlomų 
telefonų modelių. „Samsung 1200“ 
bei „Nokia 101“ kainuos vos 1 Lt, o 
„Huawei G 5000“ – 29 Lt. Jie par-
duodami su didele nuolaida.

Visi trys siūlomi modeliai pato-
gūs ir paprasti naudoti. „Samsung 
1200“ dar ir kompaktiškas, o jo 

klaviatūra atspari dulkėms. 
„Nokia 101“ skirtas norintiems 

viename telefone turėti dvi SIM 
korteles, pavyzdžiui, asmeninio 
numerio ir darbo. Nebereikės nei 
perdėlioti kortelių, nei nešiotis 
dviejų telefonų. 

„Huawei G 5000“ yra ypač 
pamėgtas senjorų. Telefonas turi 
du greituosius mygtukus, kuriuos 
paspaudus iš karto surenkamas iš 
anksto nustatytas telefono numeris. 
Čia įdiegtas ir specialus pagalbos 
skambučio mygtukas, kuris leidžia 
greitai paskambinti bendru pagal-
bos numeriu 112. Telefone yra ir 
žibintuvėlis, radijas, didinamasis 
stiklas bei fotoaparatas.

Sudarant sutartį su nuolaida ir 
be mėnesio mokesčio parduodami 
ir kiti telefonai: „Samsung C3780“ 
– už 189 Lt; „Samsung Rex 60“ – už 
179 Lt, „Samsung Rex 80“ – už 

239 Lt, o „Samsung Galaxy Pocket 
Plius S5301“ – už 299 lt“.

Specialiu „Tele2“ pasiūlymu 
gali naudotis tiek esami, tiek nauji 

„Tele2“ siūlo sutaupyti dar labiau. Sudarant 18 mėn. sutartį, du telefonų mode-
lius – „Nokia 101“ ir „Samsung 1200“ – galima nusipirkti vos už 1 litą, be jokių 
telefono mėnesio mokesčių.
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Jau turbūt prieš metus prie 
Lentvario balos, o tiksliau prie 
Dzūkų gatvės, prasidėjo neregėto 
masto žemės kasinėjimai. Buvo 
išraustas upeliukas, kuris tekėjo 
iš po geležinkelio. Lyjant lietui, 
vanduo greitai nutekėdavo į balą, 
kurią kai kas vadina ežeru. O aš 
tiesiog – lakštingalų slėniu. Buvo 
kuriami planai, kad ežeriuką reikia 
išvalyti, bet pagrindinė plano idėja 
buvo – kaip „išplauti“ Europos 
sąjungos pinigus. 

Dabar, pasirodo, įvyko keistas 
dalykas. Buvo iškastas 300 metrų 
ilgio upeliukas ir pravesta kana-
lizacijos trasa. Viskas būtų kaip ir 
normalu. Įdomu, kas leido į jau ir 

Rausiam, rausiam, knisam, knisam...

taip užterštą ežerą leisti neaiškios 
kilmės nuotekas, kurios susirenka 
geležinkelio stotyje, geležinkelio 
depe. Pirmas klausimas paprastas, 
koks gamtosaugininkas „pašven-
tino“ leidimą? Antras klausimas, 
kam reikėjo vykdyti tokias galin-
gas statybas? Trijų šimtų metrų 
ruože įrengti 5 galingi kanalizacijos 
šuliniai. Du pastatyti šalia vienas 
kito. Pats įdomiausias dalykas, 
kad vietoj kanalizacijos vamzdžių 
pakloti oro ventiliacijos vamzdžiai. 
Bent jau man taip atrodo. (...)

Antanas Dovydaitis
Autoriaus nuotr. 

 „Klevų alėja“ redakcija nu-
siuntė laiško kopiją Lentvario 
seniūnijos seniūnui V. Rukšėnui 
ir gavo tokį atsakymą: 

„Rašinyje „Rausiam, rausiam, 
knisam, knisam...“ yra rašoma apie 
neva prie Lentvario balos iškastus 
kanalizacijos šulinius. Visi Lentva-
rio miesto gyventojai puikiai žino, 
kad šiuo metu yra vykdomas trijų 
(Lauko, Bažnyčios, Geležinkelio) 
gatvių rekonstrukcijos darbai. Visi 
taip pat žino, jog po didelio lietaus 
arba pavasarį Geležinkelio gatvė 
skęsta vandenyje, nes gatvėje nėra 
jokios lietaus nuotėkų sistemos. Į 
kanalizacijos tinklus lietaus nuo-
tėkų nuleisti negalima. Aprašomi 
„kanalizacijos“ šuliniai yra išvalytų 
lietaus nuotėkų šuliniai iš minėtų 
gatvių. Lentvario seniūnijoje jau 
seniai guli: „Lentvario miesto pieti-
nės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Ge-
ležinkelio) gatvių rekonstravimo“, 
„Bevardžio ežero Lentvario mieste 
valymo (Praeities taršos padarinių 
likvidavimo) darbų“, „Lentvario 
miesto šilumos ūkio specialiojo 
plano prižiūrėjimo ir atnaujini-
mo“ projektai. Kiekvienas, kuris 
nors kiek domisi miesto darbais 
gali ateiti ir susipažinti. Gana jau 
užsiimti kažkokiomis spėlionėmis 
apie „plaunamus“ pinigus, kalbėti 
visų Lentvario gyventojų vardu. 
Ar ne paprasčiau būtų užeiti į se-
niūniją ir viską išsiaiškinti vietoje? 
Laikas Lentvario gerovei nors kiek 
prisidėti darbais, o ne neaiškiais 
samprotavimais.“

Turistinis – pažintinis žygis dviračiais Trakų apylin-
kėmis, skirtas tarptautinei jaunimo dienai

„Trys Ed. F. Andre  parkai grafų Tiškevičių dvaruose‘‘

Édouardo François André, garsus prancūzų kraštovaizdžio architek-
tūros meistras, Lietuvoje sukūrė keturis parkus grafų Tiškevičių giminės 
šeimoms. Kiekvienas iš parkų kurtas prisitaikant prie savitos vietos gamtos 
pobūdžio, jos garsų, žinoma, ir savininkų įgeidžių. Jie tapo neatsiejama dva-
rų sodybų dalimi, o šiais laikais labai svarbiu Lietuvos paveldo dalimi.

Trakų Vokės, Lentvario ir Užutrakio dvarų sodybų  žiedas su jų 
puikiais parkais yra aprėpiamas pusdienio kelione dviračiu. Šiais metais 
Užutrakio dvaro sodybos parkas buvo intensyviai tvarkomas. Jame 
atkurti tvenkiniai, skulptūros, prancūziškieji parteriai. Taip pat tyliai 
tvarkomas ir paslaptingasis Lentvario dvaro sodybos parkas. 

Kviečiame susipažinti su E. F. André kūrybos principais, pajusti 
skirtingą kiekvieno parko dvasią, pamatyti juos su meile tvarkančių 
žmonių gražius darbus.

Žygio laikas: 2013 m. rugpjūčio 10 d. (šeštadienis)
Maršrutas: Trakų Vokė – Lentvaris – Užutrakis. (apie 25 km).
Žygio programa:
9.00 Renkamės Trakų Vokės geležinkelio stotyje (Traukinys Trakai –  

 Trakų Vokė 8.37; Vilnius – Trakų Vokė 8.30)
9.10  Žygio pradžia
9.20 – 9.40 Pasivaikščiojimas Trakų Vokės dvaro sodybos parke.
9.40 – 10.15 Kelionė į Lentvarį senuoju keliu
10.15 – 11.00 Pasivaikščiojimas Lentvario dvaro sodybos parke. Ekskursija.
11.00 – 12.30  Kelionė šiaurine Skaisčio ežero pakrante su trumpais 

sustojimais istorinėse kraštovaizdžio vietose (pasistiprinimas savo 
pasiimtais sumuštiniais, vaisiais ir kt.). 

12.30 - 13.30 Pasivaikščiojimas Užutrakio dvaro sodybos parke. Ekskursija. 
        13.30 Važiavimas į Rėkalnį (Arakalnį)

13.45 Vaišinimasis ant laužo virta sriuba arba koše. Žygio pabaiga
Pastaba: žygio programa gali keistis atsižvelgiant į oro sąlygas
Organizatoriai: Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 

Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centras.
Saugumas: Dalyviai už savo sveikatą ir gyvybę atsako patys. 
Dalyvių registracija:  tel. 867530006 arba elektroniniu paštu zygiai-

trakuose@gmail.com

Lietuvos vaikų sveikatingumo šventė „Kai 
mūsų širdys plaka išvien“ Trakuose

Liepos 30 dieną Trakuose įvyko 
baigiamasis sveikatingumo rengi-
nio „Kai mūsų širdys plaka išvien“ 
etapas. Tai sveikos gyvensenos, 
aktyvaus poilsio ir sporto šventė 
visos Lietuvos vaikams ir jauni-
mui, vienas svarbiausių 2013-ųjų, 
Sveikatingumo metų, renginių. Jį 
organizavo Sveikatos apsaugos 
ministerija ir  Sveikatos mokymo 
ir ligų prevencijos centras. 

 Pirmasis „Kai mūsų širdys pla-
ka išvien“ etapas prasidėjo kartu su 
moksleivių vasaros atostogomis. 
Iki liepos vidurio atrankos turny-
ruose dalyvavo beveik 3 tūkst. ga-
tvės krepšinio mėgėjų: ir berniukų, 
ir mergaičių. Šį etapą koordinavo 
visuomenės sveikatos biurai, kar-
tu su seniūnijomis, socialiniais 
darbuotojais ir bendruomenių 
tarybomis surengę turnyrus 57-iose 
savivaldybėse.

Į finalinį turnyrą Trakuose 
atvyko per 450 dalyvių – koman-
dų nugalėtojų iš visos Lietuvos 
miestų ir miestelių. Juos pasveikino 

LR Seimo narė Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkė Dangutė 
Mikutienė, LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos Visuomenės sveikatos 
departamento direktorius Audrius 
Ščeponavičius, Trakų rajono savi-
valdybės meras Vytautas Zaliec-
kas, Trakų rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Asta 
Kandratavičienė. 

Trakų rajono savivaldybė – 
svarbiausioji šventės organizatorių 
partnerė, sudariusi puikias sąlygas 
renginiui organizuoti ir vykdyti. 

Visiems dalyviams įteikti padė-
kos raštai ir dovanos – ergonomiš-
kos kuprinės, o finalinio krepšinio 
turnyro nugalėtojams – ir medaliai 
bei diplomai. Po sportinių kovų 
visi aktyviai leido laiką mokyda-
miesi pramoginių šokių, dalyvau-
dami krepšinio baudų metimo ir 
draugiškose futbolo rungtynėse. 
Šventė tęsėsi Pramogų ir poilsio 
parke „TonyResort“; daug emocijų 
ir nuotykių suteikusios trasos buvo 
dar viena rėmėjų dovana.

Pasak Sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos centro direktoriaus 
Romualdo Sabaliausko, šio sveika-
tingumo renginio tikslas – jaunimo 
užimtumas vasaros atostogų metu: 
„Laisvalaikis krepšinio ar futbolo 
aikštelėje bei aktyvi fizinė veikla 
yra konkreti ir veiksminga netin-
kamų įpročių prevencija. Bendras 
savivaldybių, visuomenės sveikatos 
biurų, seniūnijų ir visuomenės svei-
katos specialistų, taip pat daugelio 
žmonių, ugdančių jaunimą, darbas 
duoda puikių rezultatų. Kai širdys 
plaka išvien, mes galime daug!“

 Už atsakingą, konstruktyvų 
bendradarbiavimą rengiant naci-
onalinį 2013-ųjų, Sveikatingumo 
metų, renginį „Kai mūsų širdys 
plaka išvien“ bei reikšmingą indėlį 
įprasminant Lietuvos jaunimo svei-
katinimo ir užimtumo iniciatyvas 
organizatoriai dėkoja visiems par-
tneriams ir rėmėjams.

Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro inform.

operatoriaus klientai. Tai padaryti 
galima visuose „Tele2“ salonuose 
arba interneto svetainėje www.
tele2.lt iki rugpjūčio 15 dienos.

Lietaus nuotėkų šulinys



2013 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 31 (48)� Klevų alėja

 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: Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius (tel. 8 605 11 117), Simona Gudabskaitė (redaktorė, 8 683 90 796, el. p. klevualeja@klevualeja.lt),Irma Stadalnykaitė (kultūra, tel. 8 603 11 117),
 Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt), Daiva Sedlikovska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt, tel. 8 683 90 796), Robertas Stanevičius (miesto ūkis).

Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako

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

Klevų alėja

Lentvario miesto laikraštis

Atkelta iš 1 p.

2013 m.

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

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

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

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

Parduodamas 2 a 8 butų name 2 
kambarių 48 kv. m. butas pirmame 
aukšte Trakuose, Naujosios sody-
bos gatvėje. Tel. 8 672 74 704

Užs. Nr. 186

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

UAB „Global Solution“ dideliais 
kiekiais superka spygliuočių 
medieną (eglę, pušį, popiermedį 
ir kt.). Kontaktiniai duomenys: 
tel. 8 604 80 655; Jolanta
el. p. jolia64@gmail.com

Užs. Nr. 190

Parduodamas 2-jų kambarių butas 
Lentvario mieste. Bendras plotas 34 
kv. m. Kaina 50 tūkst. Lt. Skambinti 
nuo 18 iki 20 val. 8 528 52 188

Užs. Nr. 191Parduodamas žemės sklypas 12,80 
ha (6 ha žemės ir 6 ha miško) Beižo-
nių sen. Elektrėnų sav. Kaina 80 tūkst. 
Lt. Skambinti tel. 8 646 85 545

Užs. Nr. 192

Keičiu 2 kambarių butą su visais 
patogumais Jiezne (Prienų r.) į 1 
kambario butą Lentvaryje, taip pat 
su visais patogumais. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 8 650 11 206.

Užs. Nr. 194

Onuškio miestelyje prie bažnyčios 
parduodama sodyba. Yra 10 arų 
žemės. 
Kreiptis telefonu 8 611 92302

Užs. Nr. 787

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

Užs. Nr. 134

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Policijos savaitė 
2013 m. liepos 24-30 d. 

Parduodama mažai naudota pu-
siau dujinė-elektrinė 4-ių kaitvie-
čių su elektrine orkaite firmos 
„Hansa“ viryklė, tinkanti prisijun-
gimui prie dujų tinklo arba su-
skystintų dujų balionų. Kaina 200 
Lt. Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 793

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

Užs. Nr. 794

Profesionaliai tvarkau mažų ir vidutinių įmonių buhalterinę apskaitą nuo 
pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo. 
Atstovauju klientus santykiuose su kontroliuojančiomis institucijomis 
bei visų patikrinimų metu. Teikiu konsultacijas buhalterinės apskaitos ir 
mokesčių apskaičiavimo klausimais. Tvarkau tiek einamąją, tiek apleistą 
apskaitą. Nuosava buhalterinė programa.
Tel. 8 618 65 094, el. p. ingamaskaliova@erdves.lt

Užs. Nr. 196

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

Užs. Nr. 496

kursus pagal aplinkosaugos patvirtintą moky-
mo programą. Kursų pradžia rugsėjo 3 d. Kaina 
tik 800 Lt. Smulkesnė informacija ir registracija 
tel. 8 673 64 148

Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ organizuoja

Užs. Nr. 195

• 2013-07-24 gautas prane-
šimas, kad 2013-07-15 į ,,Statoil 
Grigiškės“ degalinę, esančią Dėde-
liškių k., Lentvario sen., atvažiavo 
automobilis Mercedes Benz, kurio 
vairuotoja į kuro baką pripylė 56.96 
litrus dyzelino Miles, kurio 1 litro 
kaina 4.37 Lt, už sumą 248.92 Lt ir 
nesusimokėjusi išvažiavo. Padary-
ta žala 248.92 Lt.

• 2013-07-24 degalinėje ,,Statoil 
Grigiškės“ automobilio TOYOTA 
vairuotojas užsipylė degalų už 
162,66 Lt ir nesumokėjęs už dega-
lus nuvažiavo.

• 2013-07-24 gautas praneši-
mas, kad 2013-07-12 degalinėje 
,,Statoil Grigiškės“, esančioje Dė-
deliškių k., Trakų r., automobilio 

Mazda vairuotojas užsipylė degalų 
už 214,54 Lt., už kuriuos nesumo-
kėjęs, nuvažiavo.

• 2013-07-24 gautas praneši-
mas, kad Lentvaryje gyvenanti mo-
teris 2013-06-18 supykusi ant savo 
mažamečio sūnaus, prispaudė jo 
galvytę prie lovos, tuo sukeldama 
jam fizinį skausmą.

• 2013-07-26 apie 00.30 val. Tra-
kų r., Lentvaryje Vilniaus aps. VPK 
Trakų r. PK VPS Patrulių būrio 
patruliai sustabdė automobilį Mit-
subishi Carisma, ant kurio sėdynės 
buvo aptikti du plastikiniai pake-
liai su baltos spalvos milteliais kaip 
įtariama narkotine medžiaga. Taip 
pat ant priekinės keleivio sėdynės, 
ant kurios sėdėjo keleivis, buvo su-
rasti du pakeliai su baltos spalvos 
milteliais kaip įtariama narkotine 
medžiaga. Automobilio salone 
tarp pavarų perjungimo svirties ir 

priekinės keleivio sėdynės surastas 
švirkštas ir plastikinis maišelis su 
rudos spalvos mase kaip įtariama 
narkotine medžiaga. Vairuotojas 
ir keleivis sulaikyti ir pristatyti į 
komisariatą. 

• 2013-07-26 Lentvario sen., 
Rykantų k. gyvenanti moteris 
pranešė, kad iš piniginės dingo 
,,Swedbank“ mokėjimo kortelė ir 
nuo sąskaitos nuimta 500 litų.

• 2013-07-30 pastebėta, kad 
Trakų r., Lentvaryje iš garažo 
pagrobta vienam vyriškiui pri-
klausanti piniginė su pinigais bei 
asmens dokumentais ir kitam 
vyriškiui  priklausanti piniginė su 
pinigais bei asmens dokumentais, 
mobiliojo ryšio telefonas ir rūbai. 
Viso padaryta 650 Lt turtinė žala.

Pagaliau galiu kalbėti, tyliai iš 
padilbų, užuovėjų, kampų, dusliai 
ir tik kažkam, gal tik visai keliems 
į ausį. Kalbėti apie jūsų ydas, apie 
tylą namuos, galvoje ir širdy, taip, 
pas jus širdy. 

Tokia tad don Kichoto kova 
su vėjo malūnais – gal tekstai, kur 
skaitau jūsų akyse tėra iliuzija, gal 
jūs puikiai ir turiningai leidžiat 
laiką, jūsų vaikai groja violončelėm 
ir smuikais.

Bet aš išpažįstu beprotybę – kur 
vėjai, horizontai ir žemė liečiama tik 
pačiais pirštų galais, aš išpažįstu ir ji 
man atriša liežuvį, ir aš noriu jus visus 
vadinti: eikim gerti iš mano šulinio, 
eikim! Iš mano beprotybės šulinio... 
Aš noriu matyti jus laimingus.

Nes aš stebiu jus.. Traukiniuos, 
parduotuvėse, gatvėse, girdžiu jus 
samprotaujant apie prekybos centrų 
akcijų katalogus, nuo kokių kaulų nu-
sigramdo daugiau mėsos kotletui. 

Tik negaliu slėpti man smagu, kai 
jūs uogaujat, grybaujat, jūsų mėlyni 
keliai ir rankos, man smagu kišti nosį 
pintines pilnas baravykų, voveraičių, 
ir jūs patys rodotės ramūs ir paten-
kinti. O kartais ir pamirštat rinkti: 
būdavo rudenys kai obelys plikos, 
būdavo rudenys, kaip jos aplipę – bet 
retas obuolius sudžiovino žiemai, nes 
reikia kastis iki „Norfos“ ir ryte būti-
nai atidaryti savo mėgstamos grūdė-
tos varškės indelį su atskiru kaušeliu 
mėlynių uogienei, o gal sūrelį su 
aguonom, o gal su karamele...

Aš vejuosi Marie Antoinette 
mintį: „jei neturite pinigų duonai, 
valgykit pyragą“ – aišku, jūs neturė-
site pinigų pyragui, jei jų neužtenka 
net duonai, bet čia ir yra skambutis 
į pamoką, kur moko šypsotis ir 
gyventi gražiai, mėgautis gėlėm, 
debesim, vėjo gūsiais, tada imi su-
vokti, koks beribis esi ir kiek daug 
tau leista patirti, tik atverk širdį.

Viens du šokam iš šitos velnio 
karuselės, mėgaukimės gyvenimu, 
nesvarbu kas benutiktų, šypsoki-
mės vieni kitiems, išmokime bent 
du šokio žingsnelius besisukant 
virtuvėje, pakeliui į darbą.

A. S.

Pamokomasis 
žodis

Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 198

Parduodu naują vandens dviratį 
sun dolphin. Tel. 8 603 51 155   

Užs. Nr. 200

Parduodu 2 naujus kross dviračius. 
Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

Maisto prekių parduotuvei Lentvaryje 
reikalinga kasininkė – pardavėja.
Reikalavimai:  darbo patirt is 
prekyboje.
Telefonas pasiteiravimui:
8 606 09 779

Užs. Nr. 199

Užs. Nr. 760

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos Respublikos piliečių 
vardas ir pavardė asmens do-
kumentuose turi būti rašomi 

lietuviškomis raidėmis
Lietuvos Respublikos piliečio paso 
kitų įrašų skyriuje asmens vardas 
ir pavardė būtų rašomi nelietuviš-
kais rašmenimis ir nesugramatinta 
forma, kai asmuo to pageidauja, 
šiame piliečio pase išliktų ir oficia-
lus asmens tapatybės patvirtinimas 
valstybine kalba, tai neprieštarautų 
Konstitucijos 14 straipsniui.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 
pažymėjo, kad egzistuojanti konstituci-
nė doktrina ir teisinis reglamentavimas 
įtvirtina lietuvių kalbos, kaip valstybi-
nės kalbos, statusą, o tai reiškia, kad 
Lietuvos Respublikos piliečių vardai 
ir pavardės asmens dokumentuose 
turi būti rašomi lietuviškai, naudojant 
lietuvių kalbos raidyne esančias raides, 
taip pat ir visi civilinės būklės aktų 
įrašai turi būti atliekami pagal lietuvių 
kalbos taisykles. Todėl teismai pagrįstai 
netenkino pareiškėjos prašymo išduoti 
jai santuokos liudijimą ir jame pareiškė-
jos pavardę įrašyti su „W“ raide.

Lietuvos Aukščiausiasis Teis-
mas nurodė, kad įstatymų leidėjas 
turi diskrecijos teisę nustatyti, kad 
to paties paso kitų įrašų skyriuje 
asmens vardą ir pavardę galima 
įrašyti nelietuviškais rašmenimis ir 

nesugramatinta forma, kai asmuo 
to pageidauja. Tai neprieštarautų 
Konstitucijos 14 straipsniui bei 
konstitucinei doktrinai. Tokiu atve-
ju įstatymų leidėjas turėtų nustatyti 
asmens vardo ir pavardės rašymo 
Lietuvos Respublikos paso kitų 
įrašų skyriuje nevalstybine kalba 
pagrindus, taip pat tai, kokiais 
objektyviais kriterijais vadovau-
jantis asmens vardas ir pavardė 
Lietuvos Respublikos piliečio 
paso kitų įrašų skyriuje gali būti 
rašomi ne lietuviškais rašmenimis 
ir nesugramatinta forma, tačiau 
kol kas šis teisinis reglamentavimas 
nėra sukurtas. Kai jis bus sukurtas, 
pareiškėja turės galimybę kreiptis 
dėl jos vardo ir pavardės įrašymo 
Lietuvos Respublikos piliečio paso 
kituose skyriuose nelietuviškais raš-
menimis ir nesugramatinta forma.

Nutartis skelbiama Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo internetinėje 
svetainėje http://www.lat.lt (bylos 
Nr. 3K-3-392/2013). Cituodami arba 
kitaip platindami šią informaciją, pra-
šome nurodyti informacijos šaltinį.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
inform.

Šaltinis: www.lat.lt

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

Šių metų liepos 27 d. (šeštadienį), 
apie 15.00 val. prie Švč. Mergelės 
Marijos apsilankymo bažnyčios 
dingo videokamera. Mums labai 
svarbi ne tiek videokamera, kiek 
likusi filmuota medžiaga joje. 
Radusiems atsilyginsime. 
Tel. 8 687 26 142, 8 600 13 828

Užs. Nr. 197


