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Žiema gali tapti lemtinga 
benamiams gyvūnams

Lentvario vanduo apsuptas pramonės teršalų

Įžiebta žaliaskarė

Redakcijai paskambino len-
tvarietis Tadas, kuris papasakojo 
istoriją apie vasarą vidury dienos 
miesto centre, prie bažnyčios dau-
giabučių namų, šeimininko pikty-
biškai paliktą augintinį. Kol buvo 
šiltos dienos ir naktys, daugiabučio 
namo gyventojai rūpinosi išmestu 
gyvūnu – suluošintu katinu: pastatė 
būdelę, maitino, tačiau atėjus žiemai 
vyras baiminasi, kad katinas lauke 
sušals. Deja, į šiltą kambarį luošo 
gyvūno nenori priglausti nei vienas 
daugiabučio namo gyventojas. 

Tokių atvejų mieste yra ne vie-
nas, todėl kalbiname viešosios įs-

taigos „Tautmilės globa“ savanorę 
lentvarietę Jolantą Sapežinskaitę-
Venciuvienę, kuri kone kasdien 
susiduria su beglobiais, niekam 
nereikalingais gyvūnais.

Mieste daug valkataujančių, 
neturinčių šeimininkų augintinių. 
Ką su jais veikti? Kaip ir kur juos 
Lentvaryje priglausti?

Ir aš pritariu, kad tokių gyvūnų 
mieste labai daug, tačiau Lentvaryje 
nėra gyvūnų prieglaudų. Mūsų 
vadovė Tautmilė Stanevičiūtė, taip 
pat kitų prieglaudų vadovai tvirtina 
tą patį: niekada nebuvo tokių krizės 

Mieli Trakų kredito unijos 
nariai,

jau aš-
t u o n e r i u s 
metus iš ei-
lės mes visi 
esame 
bendrakelei-
viai ir bendrame kredito 
unijos judėjimo kelyje pasitinkame 
prasmingiausias metų šventes. 

Dėkojame Jums už pasitikėji-
mą, kuris yra svarbiausias stabi-
lumo garantas! Ir toliau dirbkime 
kartu,  stiprinkime ir branginkime 
mūsų kooperatinį judėjimą. 

Nuoširdžiai sveikiname Jus ir 
Jūsų artimuosius  artėjančių metų 
švenčių – šventų Kalėdų  ir Nau-
jųjų metų – proga. Tegul šventinė 
nuotaika  įkvepia naujiems poky-
čiams  ir geriems tikslams. Laimės, 
darnos, pasitikėjimo, kūrybinės 
laisvės ir sėkmės!

Ačiū Jums, 
kad esate su mumis! 

  Trakų 
kredito unijos 

kolektyvas

Linksmų šventų Kalėdų!

Klevu alėjoje, šalia buvusio kino 
teatro, kur yra prisiglaudusi miesto 
jaunimo būstinė, vadinama jaunimo 
centru, atkeliavo amžinai žalia ska-
ra apsigaubusi ir tuojau pat elektros 
lemputėmis paruošta mažų ir dide-
lių džiaugsmui girių dukra – pasakų 
ir Kalėdų eglutė, primenanti, jog 
greitai švęsime Jėzaus Kritaus 2012-
liktąjį gimtadienį. 

Jo šlovei prieš motulę Saulę šian-
dien į paradą stojo išsirikiavusios 
planetos. Įdomu, ką pasakys Žemei 
jos artimiausios kaimynės – Merku-
rijus, Venera ir Marsas, niekada su 
niekuo nekariavęs.

Jonas Počepavičius
Vidos Brazionienės nuotr.

Ugnies ir šokio studija „Čiutyta“ per eglutės įžiebimo šventę

Beglobių gyvūnų prieglaudos savanorė Jolanta su savo augintiniu Čipu

Kalėdų pėdom ateis kaip 
sapnas 

Naujieji metai dar vieni, 
Tegul jie būna džiaugsmo, 

brandžių sumanymų, 
Vilties gražiausios kupini.

Lentvario seniūnijos 
kolektyvo 
vardu seniūnas  
Vytas Rukšėnas

Bene svarbiausias lentvariečiams 
šio mėnesio tarybos sprendimas, 
kuris bus priimtas (arba ne) gruodžio 
27 dieną tarybos posėdyje, yra Len-
tvario miesto vandenvietės, esančios 
pramoninėje zonoje (Fabriko g.), 
likimas. Taryba, jei jai svarbi gyven-
tojų sveikata, turėtų pritarti siūlomam 
sprendimui praplėsti vandenvietės 
sanitarinės apsaugos zoną (toliau 
SAZ). Šiuo sprendimu būtų patvirtinta 
antroji ir trečioji vandenvietės apsau-
gos zona su apribojimais pramoninei 
veiklai. Šiandien vandenvietę supa 
pliki laukai, tačiau norinčių tuos lau-
kus paversti taršiais fabrikais, yra ne 
vienas. Jei sakysite, jog pritariate, kad 
mieste būtų statomi dar trys pramonės 
gigantai, tai vertėtų susimąstyti, kokį 
vandenį gersite po jų atsiradimo. Pagal 
2010 metais atliktus hidrogeologinius 
tyrimus, žemės gruntas, kuriame yra 
Lentvario vandenvietė, pralaidus, 
todėl pralaidus ir taršalams. Galima 
lengvai pajuokauti, kad ir šiandien 
lentvariečiai geria lietaus vandenį.

Nesirūpino
Apsaugoti lentvariečių geriamo 

vandens kokybę jau prieš daugel metų 
turėjo UAB „Trakų vandenys“, tačiau 
apsaugos zonų praplėtimu ji nesirū-

pino, motyvuodama, kad tam trūksta 
lėšų. O pramonės įmonės nesnaudžia 
ir vykdo savo planus. 

II ir III vandenvietės SAZ yra 
Vilniaus miesto savivaldybės teritori-
joje, tačiau Trakų rajono savivaldybės 
taryba, vadovaudamasi Geriamojo 
vandens įstatymu, turi teisę nustatyti 
griežtesnius geriamojo vandens šal-
tinių apsaugos reikalavimus, kurie 
kliudytų pramonės objektų atsiradi-
mui šalia vandenvietės.

Teršėjai
2008-tais metais lentvariečiai (2283 

parašai) pareikalavo iš savivaldybės 
klerkų, kad šie imtųsi konkrečių veiks-
mų, apsaugančių vandenvietę. Buvo 
pradėtos procedūros šios vandenvie-
tės SAZ specialiojo plano rengimui. 
Ir tik šių metų gruodžio 14 dieną 
įvyko trečiasis viešas specialiojo plano 
svarstymas. Ir ką jūs manot? Detaliojo 
plano rengėjai (matyt, spaudžiami 
užsakovų –Trakų rajono savivaldybės 
administracijos) vis bando įbrukti 
tokį detalųjį planą, kuris patenkintų 
pramonininkų interesus, t. y. apsaugos 
zoną paskirstyti ne tolygiai į visas pu-
ses, o didžiąja dalimi pasukti į miesto 
gyvenamųjų namų zoną. Tuomet 
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Įvykiai iš gruodžio mėnesio tarybos komitetų posėdžių
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Kelininkai pasitinka 
tikrąją žiemą, o Jūs?

Pirmosiomis gruodžio mėnesio 
dienomis sulaukėme ir tikrosios 
žiemos. Vairuotojams šiuo metų 
laiku reikia būti itin atidiems. 
Didžiausia vairuotojų klaida – 
saugaus greičio viršijimas. Kuo 
didesnis greitis – tuo sunkesnės 
ir skaudesnės eismo įvykio pase-
kmės. Net ir patyręs vairuotojas 
žiemos metu ant slidaus kelio 
tampa savotišku naujoku. Žiemos 
kelias – ne vasaros! Čia galioja 
labai paprasta taisyklė – jei kelio 
ženklas ar Kelių eismo taisyklės 
nurodo, kad galima važiuoti 90 
km/h greičiu, tai dar visiškai 
nereiškia, kad gausiai sningant ar 
pustant toks važiavimo greitis yra 
saugus. Pasirinkę saugų greitį vai-
ruotojai užtikrina ne tik savo, bet ir 
kitų eismo dalyvių saugumą.

Tikriausiai dauguma vairuoto-
jų pastebi, kad vieni keliai žiemą 
valomi ir barstomi dažniau, kiti 
rečiau, o kai kuriuose keliuose 
slidumą mažinančios medžiagos 
išvis nebarstomos, o tik nuvalo-
mas susikaupęs sniegas. Visų kelių 
vienu metu nuvalyti ir pabarstyti 
nėra galimybių, todėl žiemos 
priežiūros darbai yra skirstomi 
į priežiūros lygius pagal kelių 
svarbą. Pirmiausia yra valomi ir 
(arba) barstomi didžiausio eismo 
intensyvumo keliai, jungiantys 
didžiausius miestus ar gyvenvie-
tes. Tokia kelių priežiūros tvarka 
padeda užtikrinti saugesnį eismą 
keliuose ir yra ekonomiškai efek-
tyviausia.

Magistraliniai keliai, tokie kaip 
Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir kelias 
„Via Baltica“, prižiūrimi pagal I 
priežiūros lygį. Juose kelių tar-
nybos budi, o esant reikalui dirba 
ištisą parą.

Kiti magistraliniai keliai pri-
žiūrimi pagal II kelių priežiūros 
lygį. Čia kelių priežiūros tarnybos 
budi, valo sniegą ir barsto slidumą 
mažinančias medžiagas nuo 4 iki 
22 val. Važiavimas šiais keliais pri-
valo būti užtikrintas visą parą, o 
eismas juose gali nutrūkti tik esant 
ypač sudėtingoms oro sąlygoms.

Krašto keliai prižiūrimi pagal 
II kelių priežiūros lygį ir juose 
budima nuo 6 iki 19 val. Nuo 19 iki 
6 val. nakties šie keliai nevalomi ir 
nebarstomi. Šios kategorijos ke-
liuose gali būti prispausto sniego 
provėžų. Esant ekstremalioms oro 
sąlygoms eismas juose gali nu-
trūkti ne ilgiau kaip 8 valandas.

Rajoniniai keliai, kuriuose 
eismo intensyvumas nesiekia 1000 
automobilių per parą, prižiūrimi 
pagal III rajoninių kelių priežiūros 
lygį. Šie keliai valomi ir barstomi 
nuo 9 iki 18 val. Juose dirbama tik 
baigus tvarkyti magistralinius, 
krašto bei kitus rajoninius kelius 
su didesniu eismo intensyvumu. 
Barstomi tik pavojinguose ruo-
žuose (stačiose įkalnėse, staigiuo-
se posūkiuose) ir tik po stiprių 
lijundrų arba plikšalų. Esant ypač 
sudėtingoms oro sąlygoms eismas 
rajoniniuose keliuose gali nutrūkti 
ne ilgiau kaip 48 valandas.

Nustatyti kokybės reikalavimai 
priežiūros lygiams netaikomi esant 
sudėtingoms oro sąlygoms, kai il-
giau kaip 6 valandas sninga ir (arba) 
pusto, ilgiau kaip 24 valandas su 
pertraukomis sninga ir (arba) pusto, 
įšalęs kelias po lietaus apledėja, esti 
lijundra, per parą kelias apledėja 
daugiau kaip 2 kartus, oro tempera-
tūra dieną nepakyla aukščiau kaip -
8 laipsniai. Tokiomis oro sąlygomis 
vairuotojai turėtų būti ypač atidūs 
ir supratingi.

Kelio kategorija, 
priežiūros lygis

Kelių priežiūros 
tarnybos dirba

Pasibaigus 
krituliams kelias 
turi būti nuvalytas 
ir pabarstytas

Magistraliniai I Visą parą Per 2 val.

Magistraliniai II Nuo 4 iki 22 val. Per 3 val.

Krašto  II Nuo 6 iki 19 val. Per 4 val.

Rajoniniai I Nuo 6 iki 19 val. Per 5 val.

Rajoniniai III Nuo 9 iki 18 val.
Tik baigus tvarkyti 
magistralinius ir 
krašto kelius

Taip pat atkreipiame dėmesį, 
kad kelius prižiūrinčios vals-
tybės įmonės atsakingos tik už 
valstybinės reikšmės kelių būklę 
užmiesčiuose, rajonų centruose, 
mažesniuose miestuose ir mieste-
liuose, o už vietinės reikšmės kelių 
bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, 
Alytaus, Druskininkų ir Palangos 

miestų visų gatvių priežiūrą yra 
atsakingos savivaldybės.

Papildomos informacijos apie 
sąlygas valstybinės reikšmės 
keliuose galima rasti tinklapyje 
www.eismoinfo.lt.

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ 
informacija
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Krašto keliai prižiūrimi pagal II kelių priežiūros lygį

Magistraliniai keliai prižiūrimi pagal II kelių priežiūros lygį

Rajoniniai keliai, kuriuose eismo intensyvumas nesiekia 1000 automobilių per 
parą, prižiūrimi pagal III rajoninių kelių priežiūros lygį

Mūsų gerumas – tu 
širdie, atmintie ir viltie

Praėjusį penktadienį Motiejaus 
Šimelionio gimnazijoje vyko tęstinio 
projekto „Gerumo savaitė“ dešimta 
fiesta, tarytumei primindama Justi-
no Marcinkevičiaus žodžius: „(...) 
nebaidomas gerumas tegul gieda. 
Prigyja nulaužta obels šaka, ir vaiko 
lopšį – vėl po ja kabinsim, matai – 
sakiau, kad pabaigos nėra.“

Šventę pradėjo gimnazijos pu-
čiamųjų orkestras, vadovaujamas 
Vytauto Pilibavičiaus, vėliau aktų 
salėje žiūrovus linksmino daina 
ir šokiai, o gerumo fiestos vedė-
jai – mokinių tarybos nariai Greta 
Batarlaitė, Justina Vaitkūnskytė ir 
Tomas Davidovič – toliau vystė 
čia paminėtą poeto labai gilų pa-
stebėjimą.

Buvo įvardintos ir šio projekto 
autorės ir vadovės Giedrė Širinskie-
nė ir Daiva Prakapaitė bei atskirai 
pažymėti svečiai – senjorai, buvę 
mokyklos mokytojai.

Garbingoje mokyklos scenoje 
pasirodė LPS „Bočiai“ Lentvario 
bendrijos liaudies ansamblis „Kle-
vynė“, tarytumei Lentvario žila, bet 
šįkart ne vieniša dainuojanti tėvynė, 
apsupta, pasak čia perfrazuoto mil-
žino Maironio, jaunosios Lietuvos, 
Lentvario gimnazijoje suvokiančios 
tautiškumo esmę ir konstitucinę 
jėgą. Ir tai įrodė lietuvių liaudies 
daina, kurią giedojo ir scenos daini-
ninkai, ir žiūrovai. Tegyvuoja mūsų 
laisvės tikėjimas. 

Po koncerto, vakaronėje, buvę 
mokytojai Albina ir Konstantas 
Januliai, Marytė Radzevičienė, 
buvęs mokyklos direktorius Petras 
Karlonas, Jonas Počepavičius, Anta-
nas Andrikis ir visi kiti savo garbės 
atmintimi geru žodžiu prisiminė 

išėjusius į anapilį mokytojus: Reginą 
Andrikienę, Ireną Biknienę, kuri 
mirė pamokoje tada, po asmeniš-
kos ginties parlamento, dėl didelės 
nervų įtampos, kad Lietuva nebūtų 
sutrypta okupantų, Reginą Beliuke-
vičienę, Birutę ir Joną Jankevičius, 
Jadvygą Špukienę, Emiliją Veršelie-
nę, Valę Gluchovskają ir visus kitus, 
čia palikusius savo širdis ir tėvišką 
pedagoginį patyrimą.

Koncerte ir trumpoje vakaronėje 
nepastebėjome ilgametės mokyklos 
direktorės Romutės Nargelienės. 
Kodėl?

Šių sakinių rikiuotojui, jau sė-
dint prie ištikimo kompiuterio, į 
rankas trenkė lyrinis perkūnas, 
atėjęs iš Lentvario gruodžio sniego 
pūgos: „(...) atmintis – mana širde-
lė  – rankomis palaiko gėlę, tą, kurią 
įteiks gerumui, miesto liaudies 
paprastumui(...).“

Jonas Lokėnas
Autoriaus nuotr.

Vieno čia paminėto buvusio mokytojo 
J. P. mokinys, dabar gimnazijos 
direktoriaus Jono Kietavičiaus 
pavaduotojas, Darius Mechovskis

Prie vaišių stalo (iš kairės) Petras Karlonas, Birutė Adomėnienė, 
Marytė Švedienė ir Marytė Radzevičienė

Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas, nusipirkęs aukštos prabos žiemines pa-
dangas, miesto gatvių ir seniūnijos kaimų sniego puolimo lygį nustato 3 valandą 
nakties, sėdęs už galingos mašinos vairo. Ta proga jis visiems vairuotojams 
profesionaliai pasiūlo, kad jie vasara važinėtų automobiliais su vasarinėmis 
padangomis, o žiemą – žieminėmis, nes universalios labai baidosi ledo, todėl 
leidimas jomis važinėti žiemą yra diskusinis.

Seniūno šeimininkiškas elgesys leidžia saugiai važinėti – viena ir iš pat ryto 
nustatyti, kaip racionaliausiai nukreipti valymo technika, – antra.

Jonas Počepavičius 
KA žurnalistas aktualijoms ir miesto gyvenimui

Naktys be ramybės

Jaroslav Narkevič – LR Seimo 
pirmininko pavaduotojas

Prolenkiškos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) Seimo nariai pa-
siekė naują pergalę – LLRA specialiai buvo įsteigta LR Seimo pirmininko 
pavaduotojo pareigybė. Pirmininko pavaduotoju tapo Jaroslav Narkevič. 
Pristatant šią kandidatūrą Seime daug pagiriamųjų žodžių jam pasakė 
Dangutė Mikutienė bei Kęstutis Daukšys. 

LR Seimo narys Rytas Kupčinskas paklausė: „Jūsų partijos pirmininkas 
ne kartą įvairiose tarptautinėse institucijose ir renginiuose išreiškė abso-
liučiai neobjektyvius, nepagrįstus kaltinimus Lietuvos valstybei. Ar tai 
nereiškia, kad Jūs, užimdamas tokį aukštą postą, taip pat su savo partijos 
pirmininku kalbėsite unisonu prieš Lietuvos valstybę?“ J. Narkevič atsakė: 
„Mes galime didžiuotis, kad turime tokį pirmininką, kuris ne tik išore, bet 
ir vidumi gyvena pagal tas vertybes, kurioms atstovauja mūsų partija, ir 
ne tik gyvena, bet ir stengiasi jas puoselėti.“

KA informacija



2012 m. gruodžio 21 d. Nr. 16 (16) �Klevų alėja

Atkelta iš 1 p.
metų kaip šitie. Vilniaus prieglau-
dos, artimesnės ir tolimesnės, be-
viltiškai perpildytos, o eilėse laukia 
dar šimtai gyvūnų, kuriems būtina 
patekti į jas.

Finansavimo trūksta?
Mes neturime jokio finansavimo.
Savivaldybės Jūsų organizacijų 

visiškai neremia?
Neremia. Išgyvename tik iš to, ką 

žmonės paaukoja, perveda 2 procen-
tus gyventojų pajamų mokesčio, net 
savo asmeninius pinigus aukojame. 
Taip pat organizuojame visokias 
akcijas, iniciatyvas, bandydami su-
rinkti lėšų prieglaudų egzistavimui. 
Jų išlikimo klausimas šiandien be 
galo svarbus ir skausmingas.

O kiek laiko Jūs savanoriaujate 
gyvūnų prieglaudoje?

Savanoriauju neilgai, metus, 
prieglaudoje „Tautmilės globa“, tai 
„Lesės“ padalinys. Prieglauda yra 
Vilniuje, Rasų gatvėje 39. 

Šie globos namai būtų arčiausi 
Lentvariui?

Nepasakyčiau, yra dar „SOS gy-
vūnai“ Minsko plente 33A. Vilniuje 
yra dar kelios kitos prieglaudos, 
tačiau, kaip ir minėjau, visos per-
pildytos.

Kaip vertintumėte beglobių 
gyvūnų situaciją mūsų mieste?

Bendras vaizdas tiesiog baisus. 
Ypač prasta situacija su benamėmis 
katėmis. 

Kodėl?
Jų mieste be galo daug ir jos dau-

ginasi beprotišku greičiu. Nežinau, 
kodėl gyventojai nedalyvauja mūsų 
akcijoje PSP (pagauk, sterilizuok, 
paleisk). Šiais metais du kartus 
vykdėme tokią akciją. Mažai kas 
atsiliepė. Austrų ambasadorės dėka 
buvo atvykę veterinarai iš užsienio, 
sterilizavo augintinius nemokamai. 

Benamių katinų patinų nekas-
truojame, nes jie tuomet neišgyventų 
lauke, kadangi kastruotiems, kaip 
žinia, reikalingas specialus mais-
tas, kad akmenligė neišsivystytų, 
todėl sterilizuojame tiktai katytes 
ir kalytes. 

Manote, kad gyventojai apa-
tiški?

Galiu tiesiog ant pirštų suskai-
čiuoti daugiabučių namų kiemus, 
kurie ne tik maitina beglobius gy-
vūnus, bet už juos yra atsakingi. 
Pavyzdinis namas yra Vytauto ga-
tvės 9-tas. Ten gyvenančios moterys 
susisiekė su mumis, padėjome kates 
sterilizuoti, taip pat tos moterys po 
sterilizacijos kates prižiūrėjo, net su-
rado joms namus. Tokių pavyzdžių 
iš tikro turiu dar ne vieną. Kai kurie 
gyventojai mano, jog pakanka kates 
maitinti tabletėmis nuo morčiaus 
ir kitų problemų, tokių kaip kačių 
platinamos ligos, nemato.

Tai kur padėti valkataujančius 
gyvūnus?

Lentvaryje mes neturime nei 
beglobių augintinių prieglaudos, nei 
karantinavimo tarnybos. Miestą ap-
tarnauja iškviečiama karantinavimo 
tarnyba iš Alytaus „Nuaras“. Tačiau 

mes, savanoriaujantys prieglaudo-
se, priešiškai nusiteikę prieš šitas 
tarnybas, tai gali būti tik kraštutinis 
variantas, kur galima įkišti gyvūną. 
Belieka kalbinti gyventojus, aiškinti 
jiems, kokia yra situacija. Pati pradė-
jau nuo savęs, manau, kad mano dar-
bas ne beprasmis, todėl ras atgarsį ir 
kitų žmonių veiksmuose.

Kaip šią problemą sprendžiate 
kartu su seniūnijos darbuotojais? 

Seniūnijos darbuotojai tikrai ban-
do padėti, bet čia sėdi ne visagaliai. Ir 
kol mūsų gyventojai nepradės patys 
mąstyti, kad tai yra bendras visų 
reikalas, nieko nepasikeis. 

Nuo ko reikėtų gyventojams 
pradėti?

Pirmiausia gyventojai privalo 
suprasti, kad turi registruoti savo 
augintinius, ypač šunis. Trakų ra-
jone nėra instancijos, kuri tikrintų, 
priverstų registruoti augintinius. 
Registracija labai reikalinga, taip 
būtų surenkamas ir metinis gyvūnų 
laikymo mokestis. Kalbėjau su seniū-
nijos darbuotoja Vida Brazioniene, 
kuri pasakė, kad iki šiandien yra 
susimokėję tik 80 gyvūnų savininkų 
(šeimininkų). Aš vien tiktai Kilimų 
rajone auginančių gyvūnus suskai-
čiuočiau 200. Vadinasi, gyventojai 
tiesiog neregistruoja savo šunų ir 
nemoka mokesčių. Šitie pinigai galė-
tų būtų panaudoti, pavyzdžiui, šunų 
aikštelėms įrengti, galėtumėme skirti 
lėšų beglobėm katėm sterilizuoti. 
Bet problema yra ta, kad gyventojai 
nenori registruoti augintinių.

O kokia gyvūnų registravimo 
sistema, kur ji atliekama?

Paprasčiausia sistema: tu turi gy-
vūną, turi jo pasą, kuris išduodamas 
veterinarijos klinikose, jame fiksuoja-
mi privalomi skiepai. Viskas. Ateini 
su tuo pasu į seniūniją, susimoki 
metinį 10-ties litų mokestį. Juokinga 
suma, sakyčiau. Tai kaupiamasis 
fondas. 

Kiemsargiai, Jūsų nuomone, 
taip pat turi būti registruojami? 

Kaip suprasti kiemsargiai? Aš 
auginu du mišrūnus. Abu yra pa-
imti iš skirtingų prieglaudų. Jie ly-
giai taip pat turi veterinarinį pasą, 
kad tai yra skiepyti šunys, kokio jie 
amžiaus. Ir visiškai nepriklauso, ar 
tai yra mišrūnas, ar grynaveislis.

Ir netgi nepriklauso, ar šuo 
laikomas pririštas nuosavame 
sklype, voljere?

Ir toks šuo privalo būti skiepy-
tas, ir tik iš paso tai galima pama-
tyti. Tu niekada nesi užtikrintas, 
kas gali atsitikti: šuo gali iššokti 
per tvorą, įkąsti praeiviui. Kam tam 
žmogui kankintis ir leistis vaistus 
nuo stabligės, jeigu įkandęs šuo 
buvo skiepytas?

Iš tiesų būtų viskas papras-
čiau?

Taip. Egzistuoja baisios neskie-
pytų šunų ligos, kurios pavojingos 
ir žmogui. Šiandien veterinarai ste-
bisi tokių ligų plitimu Lietuvoje. 

Gal gyventojams trūksta in-
formacijos?

Tikrai netrūksta. Tai papras-
čiausiai – nenoras. 

Kita aktuali problema – auginti-
nių vedžiojimas tuštintis į lauką?

O, taip. Šeimininkai vedžioja 
augintinius kažkam po langais ir 
net nesurenka išmatų. Tačiau yra 
kita problema, jų nėra kur padėti, 
kadangi, pagal įstatymą, surinktų 
ekskrementų negalima mesti į ben-
drą konteinerį. Tuomet kur dėti? 
Tačiau aš vis tiek surenku savo 
augintinio išmatas. Vilniuje labai 
dažnai šeimininkai baudžiami už jų 
nesurinkimą. Yra instancijos, kurios 
tiesiog prižiūri, kaip elgiasi auginti-
nių šeimininkai.

Dabar, pagal Trakų rajone ga-
liojančias taisykles, jų įgyvendini-
mo priežiūra priskirta policijai ir 
seniūnijai.

Policininkams užkrovė šį darbą, 
nors ne jie turėtų prižiūrėti. Aišku, 
jie šaunuoliai. Pajudėjo reikalai dėl 
šunų vedžiojimo su antsnukiais. 
Tačiau būna ir kurioziškų situacijų, 
pavyzdžiui, policininkas bandė nu-
bausti šeimininką už tai, kad haskį 
vedėsi be antsnukio. Policininkui 
šiuo atveju trūko kvalifikuotos infor-
macijos: haskis yra darbinis šuo, jis 
nėra mišrūnas ir niekada neužpuls 
žmogaus. Tokiam šuniui antsnukis 
nededamas. Tačiau aš neginu šeimi-
ninkų, kurie šunis veda be pavadžio. 
Taip negalima. Matome priešingus 
dalykus: šunys dažniausiai palei-
džiami bėgioti daugiabučio namo 
kieme. Aš siūliau gyventojams tai 
tiesiog filmuoti, fotografuoti ir siųsti 
į atitinkamas instancijas. Juk jei šuo, 
kuris negydytas nuo kirminų, pasi-
tuština į smėlio dėžę ar šalia jos, tai 
kirminas gali patekti į vaiko organiz-
mą ir mažylis gali net apakti.

Grįžtame prie atvejo, kurį pa-
pasakojo gyventojas. Ką jam reikia 
daryti, jei nenori, kad luošas katinas 
mirtų, bet taip pat negali gyvūno 
priimti į savo vieno kambario 
butą?

Aišku gyventojas gali skambinti 
į globos tarnybas, tačiau mes ska-
tiname bandyti ieškoti kaimynų, 
aplinkinių pagalbos. Atsiųstas beglo-
bių nuotraukas dedame į interneto 
tinklalapius, kad atsirastų nauji jų 
šeimininkai. Bet kokiu atveju beglo-
biui gyvūnui reikia ieškoti šeimos. 
Suprantate, mes, globos įstaigos sa-
vanoriai, lygiai tokie patys žmonės, 
kaip ir jūs, taip pat globojame rastus 
augintinius, nežiūrėdami, kad dar 
turime ir savus gyvūnus.

O kiek Jūs turite gyvūnų?
Savo turiu tris, globotinių kol kas 

negaliu imti, kadangi mano vienas 
šuo apsirgęs.

Žiūrint optimistiškai, ar yra 
šansų, kad Lentvaryje, tokiame 
dideliame mieste, atsiras gyvūnų 
prieglauda?

Jeigu atsirastų pastatas bent 
100-200 kvadratinių metrų ploto su 
simboliniu nuomos mokesčiu, kuria-
me mes galėtume laikyti gyvūnus. 
Reikia tik elektros, o pasišildytume 

Žiema gali tapti lemtinga benamiams gyvūnams Krizijus Lentvaris-Geras
Lietuvą į ateitį išvaro

Čia armatūra, vamzdžiai ir žvyras,
Kiek pinigėlių per tai išbyra?
Jei kalkuliuoti dar ir betoną,
Tada kaštuotų keli bekonai.
Egi dar dažas ir dizainierius,
Nenulipdysi be jo manierų.
Vyrai darbavos iš viso vieko,
Tik rezultatas – didelis NIEKAS.

Trūksta pinigų ar žodžių 
Nusakyti šiukšlių grožiui.
(Be reikalo džiūgaujama seniūnijoje – 
nr. 15. „Miesto baltas drabužis“. Gamta 
dar nėra tokia išradinga, kad sugebėtų 
ir norėtų užkloti ir šiukšles. Pro langą – 
gražu, bet tai truks tik iki pirmųjų atlydžių.
Iš kur tada gausite „Miestui baltą drabužį“?).

Jei raštininkėlius šluotom 
apginkluoti,

Tai infliacija turėtų pasiduoti.

Komunalų kombinatas
Su tvarka įprastine – 
Sukas skolininkų ratas:
Sąskaitos – vienam maiše.
Pabandžiau grąžinti paštui,
Bet jie kratosi – ne mūs.
Kur tas autorius šio rašto,
Gal padėtumėt surasti jūs?

Ateitį sukurt sumanė,
„Babočka“ su „dieduška“ – 

samanium.
Įžūlus plakato vaizdas
Užkuria Eroto žaizdrą;
Kad jaunieji atlikėjai
Scenoj vis vaizduotų gėjus.
Panašus visai dalykas
Žmogaus asmeniui nutiko,
Bet su prekėm tokio skonio
Nesijaučiama maloniai...

Juozas Miglinas

patys. Tuomet netgi mūsų vadovė 
sutiktų persikelti į Lentvarį ir sava-
norių daugiau atsirastų mieste. 

Kuo gali patys gyventojai padėti 
jūsų organizacijoms? 

Dauguma Lentvario gyventojų 
jau žino, kad Snieguolės Grigaravi-
čienės parduotuvėje Geležinkelio g. 
48 stovi mūsų aukų rinkimo dėžutė. 
Viskas legaliai, oficialiai, dėžutė 
paženklinta, antspauduota. Taip pat 
mums gelbėja kirpyklos (Vilniaus 
g. 2) moterys. Į kirpyklą gyventojai 
neša skudurus, maistą gyvūnams, 
dubenėlius, kraiką – viską, ką gali 
paaukoti. 

Gautus rūbus, skudurus aš rū-
šiuoju, kadangi pasitaiko gerų rūbų, 
kuriuos atiduodu į Lentvario „Ca-
rito“ draugiją, Lentvario neįgaliųjų 
draugiją. Gyventojai padeda, ačiū 
jiems. Paskutiniu metu žmonės 
pradėjo tiesiogiai man duoti pini-
gus. Skelbiu jų pavardes internete, 
o ir pasitikrinti, ar pinigai perduoti, 
galima paskambinus prieglaudos 
vadovei.

Tai ko trūksta prieglaudoms?
Trūksta gyvūnų globėjų, žmonių, 

kurie tiesiog imtų globoti benamius 
savaitei, dviem, ypač mažiukus. O 
juk dabar šalčiai, labai baisus metas. 
Randam sušalusius, mirštančius 
iš bado arba net pūvančius gyvus. 
Buvo atvejis, kai į prieglaudą atvežė 
keturis kačiukus su išvarvėjusiomis 
akimis, darėme operaciją, kuri prie-
glaudai kainavo 300 litų. Rezultatas: 
du katinus pavyko išgelbėti – jie 
matys, o kiti du matys tik su viena 
akyte. Tuo metu nebuvo, kam paglo-
boti tuos katinukus, tai pati vadovė 
Tautmilė vežėsi namo ir slaugė.

Kaip tokiomis sudėtingomis si-
tuacijomis sprendžiate, kada gydyti 
beglobius augintinius, o kada juos 
užmigdyti?

Visada konsultuojamės su ve-
terinarais. Mes niekada nespren-
džiame, ar gyvūną migdyti, ar ne. 
Jeigu veterinaras sako, kad tai yra 
beviltiškas, mirtinas atvejis, žinoma, 
yra humaniškiau gyvūną tiesiog 
užmigdyti. Bet jeigu yra nors vienas 
šansas, kad jis išgyvens, mes būtinai 
jį išnaudosime. 

Ką pasakytumėte gyventojams, 
kurie šiandien laiko gyvūną, o 
rytoj jau gali jį išmesti, paleisti 
laukuose?

Aišku pasakyčiau, bet Jūs tikrai 
to nenorėtumėte girdėti. Tiesiog tegul 
žmogus pabando įsivaizduoti save 
gyvūno vietoje... nors vieną kartą...

Pavyzdžiui, šaltyje parą pa-
vaikščioti...

Užtektų. Kada šuo šeimininkui 
atitarnauja ilgus metus ir po to iš-
metamas į gatvę, yra graudu ir man 
nesuvokiama. Geriau jau tuomet 
gyvūną užmigdytų. Iš tiesų daugu-
mai trūksta atjautos. Gyvūnai ne dėl 
nepritekliaus, o dėl beširdiškumo 
išmetami į gatves.

Kalbėjosi Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

atrodytų, jog pagrindiniai vandens 
teršėjai yra patys gyventojai, o ne 
būsimi pramonininkai. Pastariesiems 
tuomet būtų atrištos rankos fabrikų 
statyboms. Aktyvi gyventojų grupė 
tam pasipriešino. Jų dėka sprendime 
numatyta tvirtinti tolygiai į visas pu-
ses paskirstytą vandenvietės SAZ.

Kitas sprendimas
Lentvariui tiekiamas vanduo 

nėra pačios geriausios kokybės, nors į 
užterštumo neviršijančias normas (ni-
tratų kiekis 10 mlg/l) dar vis pataiko. 
Tarp kitko, kol nebuvo uždarytas aš-
tuntas gręžinys, kuriame nitratų kiekis 
siekė 50 mlg litre, lentvariečiai vartojo 

žymiai prastesnį vandenį. Norėdami 
pagerinti Lentvariui tiekiamą van-
denį, Trakų rajono savivaldybė kartu 
su UAB „Trakų vandenys“ pradėjo 
statyti Varnikų vandenvietę, tačiau 
pirmiausia vandens tiekimo trasas 
nutiesė Trakams, o Lentvarį prijungti 
prie naujos vandenvietės – pamiršo. 
Ir nežinia, kada tai įvyks. Žadėtas 
prijungimas ir geresnio vandens 
tiekimas Lentvariui buvo numatytas 
2011 metų pabaigoje. Prieš tai savi-
valdybė tokių terminų, pažadų buvo 
numačiusi dar ne vieną, todėl aktyvi 
gyventojų grupė, nebelaukdama, kada 
bus pradėtas vanduo tiekti iš Varnikų 

vandenvietės, bando išsaugoti esamą 
vandens kokybę nuo būsimų pra-
monės teršėjų. Visuomenės veikėjai 
primygtinai reikalauja savivaldybės 
padidinti dabartinės Lentvario miesto 
vandenvietės SAZ. 

Nori gero vandens
Kai kurie tarybos nariai nenorą 

plėsti apsaugos zonas motyvuoja, 
jog šiuo sprendimu atbaidys inves-
tuotojus, kurie lentvariečiams galėtų 
sukurti naujas darbo vietas. Tačiau 
ar adekvatu keliolikos tūkstančių gy-
ventojų sveikatą aukoti dėl kelių šimtų 
darbo vietų sukūrimo? Savivaldybė 
visada gali skubinti darbus, kuriais 

Lentvariui būtų tiekiamas vanduo 
iš Varnikų vandenvietės. Tuomet 
dabartinė miesto vandenvietė būtų 
uždaryta, laukų plotai, kuriems jau 
nebegaliotų apribojimai, būtų atiduoti 
pramonei plėtoti. O kol „Trakų van-
denys“ negali tiekti Lentvariui gero 
vandens iš Varnikų, tol gyventojai 
pasiryžę grumtis dėl dabartinės van-
denvietės apsaugos zonų praplėtimo. 
Jei taryba neatsižvelgs į šį reikalavimą 
ir nepatvirtins sprendimo, tuomet 
gyventojai kreipsis į prokuratūrą ir 
gins viešą interesą. 

Dana Zacharevičienė

Lentvario vanduo apsuptas pramonės teršalų
Atkelta iš 1 p. Įvykiai iš gruodžio mėnesio tarybos komitetų posėdžių
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Užs. Nr.  11

• Gamybinių ir administracinių 
patalpų nuoma;

• Elektros instaliacijos montavimo 
darbai, matavimai;

• Prekyba elektros, santechni-
kos, statybinėmis medžiagomis, 
įrankiais, sodo, buities prekėmis 

parduotuvėje „Eniras“, 
Vokės g. �, Lentvario m.

Kęstučio g. 1, LT-25124 Lentvaris 
Tel. 8 (528) 28 468, faksas 8 (528) 28 
286. Parduotuvės tel. 8 (528) 29 041, 

el. paštas eniras@iti.lt

Parduodamos malkos (beržo, juo-
dalksnio, ąžuolo, skaldytos, kaladė-
lėmis, rąsteliais), atraižos (lapuočių, 
spygliuočių). Atvežimas nemoka-
mas Jums patogiu laiku. 
Tel.: 8 678 34 328, 8 608 31 653

Užs. Nr. 13

L.e.p. redaktorė Auksė Kekytė

Saulės elektrinių statyba

Integruoti sprendimai:
pavėsinės, parkingai, 
stogeliai, markizės

UAB Profi mus        Mob. 8 612 25182       www.profi mus.lt  

Užs. Nr. 15

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ (gali 
buti išverstas vėjo). ATSISKAITO-
ME IŠ KARTO. TEL. 8 659 99 9�9

Užs.Nr.40

Perku mišką su žeme. Atsiskaitau iš 
karto Jums patogiu būdu. Gali būti 
įkeistas, areštuotas. 
Tel. 8 641 91 193

Užs. Nr. 43

U
žs

. N
r. 

51

Užs. Nr. 52

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Dauagiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Reklama

Parduodu skaldytas malkas su 
pristatymu, iš savo rąstų pjaunam 
statybinę medieną, pristatom, 
tel. 8 698 36 770

Užs. Nr. 64

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

Užs. Nr. 74

Policijos savaitė 2012 m. gruodžio 12-18 d.

Pakabos ir variklio remontas, dus-
lintuvų virinimas, buferių, genera-
torių ir starterių taisykla. Laukiame, 
darbus vykdome greitai! Vilnius, 
Gerosios Vilties g. 32. Tel. 8 603 66 
503. Kreiptis į Andrių

Užs. Nr. 78

Savanorių pr. 247, Vilnius, prie                                                                                                                              
Dirbame I-VII 7.30-19.00      Informacinis telefonas  +370 659 11 117      www.arkorama.lt

-25%

-30%-30%-30%

-20% -10%
Visai audio, 

video ir
buitinei technikai

Kurui (anglims,
briketams,
malkoms,

granulėms)

Grindų, sienų
 ir lubų dangoms,

medienai

Visai
santechnikai

Buitinei
chemijai

Statybinėms
medžiagoms

-30%
Visoms

kitoms prekėms

-30%-30%-30%

-40%
Visoms

apšvietimo
prekėms

Tapetams ir
tvirtinimo
 detalėms

 Užs. Nr. 80

  2012-12-12 Lentvaryje, Klevų al., 
daugiabučio namo sandėliuke, rastas 
pasikoręs vyriškis (45 m.). Lavonas 
be išorinių smurto žymių po apžiūros 
išvežtas į lavoninę.
  2012-12-13 Lentvaryje gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad įsilaužta į namo 
rūsyje esantį jo sandėliuką Pagrobta 
elektrinė bulvių tarkavimo mašina, 
elektrinis virdulys bei 5 kg medaus. 
Padaryta 350 Lt turtinė žala.
 2012-12-18 gautas pranešimas, kad 
Lentvaryje apgadinti įvažiavimo į 
darželio „Svajonėlė“ teritoriją vartai. 
Žala 2453,64 Lt. 
 Gautas pranešimas, kad 2012-12-16 
Lentvaryje išėjo iš namų ir negrįžo J. L., 
gim. 1992 m. Jos požymiai: apie 160-170 

•

•

•

•

cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, juo-
dų, dažytų iki pečių plaukų, per visą 
nugarą turi didelę (vijoklinio augalo 
formos) tatuiruotę. Buvo apsirengusi 
pilkos spalvos sportinėmis kelnėmis, 
pilkos spalvos palaidine, juodos spal-
vos trumpa striuke su gobtuvu ir ant jo 
kailiuku, avėjo baltais sportiniais bate-
liais. Turėjo pasiėmusi juodos spalvos 
su baltais dryžiais rankinę.
 Sustabdžius patikrinti automobilį „Ci-
troen Berlingo“, kurį vairavo Vilniaus 
gyventojas, automobilio salone buvo 
rasta 19 litrų plastikinė talpa, kurioje 
buvo apie 7 litrai skysčio, turinčio 
naminės degtinės kvapą. 

•
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Užs. Nr. 77 

A. A  KVIETIMAS 
Jei turi problemų dėl alkoholio ir 

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

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

Užs. Nr. 65

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

Užs. Nr. 79


