
 Nr. 10 (27) 2013 m. kovo 8 d.                 lentvario miesto laikraštis                 iSSN 2029-9834                 kaina 1 lt

Klevų alėja

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 7

Savivaldybės biudžeto labirintuose
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Dėmesio! 
„Auksinis varnas“ vėl kranksi

Raganaitė, žolininkė 
Silvija Gloden

Prieš penkerius metų iš Pane-
vėžio į Lentvarį žolininkė Silvija 
Gloden atsikėlė tam, kad dvi du-
kros, mokinės, nebūtų išsibarsčiu-
sios po atskirus Lietuvos miestus 
ir taip nenutoltų viena nuo kitos. 
Moteris pasakojo, jog persikelti į 
pačią sostinę, kur mokėsi vyres-
nioji dukra, nenorėjo, nedidelio 
namuko ieškojo aplinkiniuose 
rajonuose. Su tokia istorija šeima 
persikėlė gyventi į mūsų miestelį. 
Kaip sako pati Silvija, namelis, 
kuriame apsigyveno, pažymėtas 
mistišku adresu. 

Aplinka

Susitikimo dieną su pašneko-
ve buvo kerinčiai žiemiškas oras: 
spaudė šaltukas, medžiai ap-
šerkšniję, žvilgėjo sniegas, švietė 
saulė. Ir visai nesijautė netoliese 
esančių geležinkelio bėgių. Na-
melio teko ieškoti kaip pasakoje, 
brendant per pusnynus. Staiga 
medines girgždančias dureles 
atvėrė jauna, simpatiška, raga-
naite tituluojama moteris. Silvija 
pasikvietė į savo nedidelį (kaip 
ir priklauso raganaitei) namuką, 
kuriame kiekviena detalė bylojo, 
jog čia gyvena savotiški, kūrybin-
gi žmonės. Durys išpaišytos pačių 
namo gyventojų, ant sienų kabo 
įvairių technikų tapyti nedidukai 

paveikslėliai, eksponuojami mieli, 
su namų apyvokos reikmėmis 
nesusiję niekučiai. Kambaryje jau 
buvo užkurta senovinė krosnis, 
šalia kurios džiovinami žolynai, 
mirgėjo šilta žvakės liepsnelė. 
Norėdama sušvelninti dviejų 
nepažįstamų moterų susitikimą, 
Silvija įjungė meditacinę melo-
diją. Ir taip ramiai prie gardžių 
pipirmėčių, surinktų ir džiovintų 
pačios šeimininkės, arbatos malo-
niai šnekučiavomės. 

RENGINIAI 
8 d. Piešinių paroda-kon-

kursas „Lietuviškas žodis“, 
skirtas Tarmių metams pažy-
mėti, Lentvario seniūnijoje.

11 d. 11 val. Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai 
skirta šventė „Giesmė gimtajam 
žodžiui“ parapijos namuose. 

20 d.  15 val. Pasaulinei 
Žemės dienai skirtas renginys 
Lentvario parke.

21 d. Tautodailininkės Anos 
Urbanovič velykinių verbų ir 
margučių paroda „Kaip saulė, 
kaip medis margutis ridenas“ 
Lentvario seniūnijoje.

Organizuojama 
paieška

Kovo 17 d. 11 val. len-
tvariečiai renkasi prie ge-
ležinkelio stoties, kad vėl 
tęstų dingusio kauniečio 
Karolio Sendziko paieš-
ką. Kviečiame prisidėti.

 
KA informacija

Lentvariečiai vėl gauna laiš-
kus, jog yra skolingi buvusiam 
rajono daugiabučių administra-
toriui UAB „Auksinis varnas“. 
Gautame laiške rašoma, jog 
UAB „Auksinis varnas“ skolas 
perleido UAB „Apicius“ ir ragi-
nama skolas pervesti į nurodytas 
sąskaitas.  

Gyventojai tokiu atveju turė-
tų žinoti, jog 2012 metų balandžio 
26 d. Vilniaus apygardos teismas 
nutarė „Auksinio varno“ skolų 
išieškojimo ieškinį atmesti, ka-
dangi administruojančių paslau-
gų įmonė neteikė, o sąskaitas už 
neatliktas paslaugas išrašinėjo. 
Dėmesio! Teismo sprendimas jau 
įsiteisėjo (t. y. neapskundžiamas), 
todėl jokių pinigų gyventojai 
įmonei mokėti neturi. Neužkib-
kite ant aferistų kabliuko. 

VĮ Registrų centro duome-
nimis, UAB „Auksinis varnas“ 
turi bankrutuojančios įmonės 
statusą. 

Mėginus paskambinti skolų 
išieškojimo įmonei UAB „Api-
cius“ laiške nurodytais telefonais, 
vieni numeriai neegzistuojantys, 
kitais niekas neatsiliepia. 

Prisiminus

„Auksins varnas“ rajone 
pasirodė dar 2004 metais, kuo-
met tuometinis Trakų rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius socialdemokratas 
Kęstutis Ramanauskas pasi-
rašė sutartį su šia įmone dėl 
daugiabučių administravimo. 
Taigi nuo to laiko ir prasidė-
jo absurdiški įvykiai: rajono 
gyventojai gaudavo milžiniš-
kas sąskaitas už neva atliktas 
paslaugas. 

Ne taip paprasta buvo atsi-
kratyti „Auksinio varno“: pir-
masis teismo posėdis įvyko dar 
2006 metais ir tęsėsi iki praeitų 
metų vidurio. Tarp visų „Auk-
siniam varnui“ priteistų skolų 
yra ir 4745,60 Lt skola, kurią 
įmonė turi sumokėti mūsų 
Trakų rajono savivaldybei. 

Taigi dar kartą atkreipiu 
skaitytojų dėmesį: teismas 
nustatė, kad „Auksinio varno“ 
išrašytos sąskaitos už neatlik-
tus darbus yra neteisėtos!

Dana Zacharevičienė

Šių metų Trakų rajono savival-
dybės biudžeto asignavimai (išlai-
dos) beveik 1 mln. 400 tūkstančiais 
litų viršija planuojamas pajamas. 
Tačiau per visus metus kone kie-
kviename tarybos posėdyje šis 
biudžetas bus nuolat tikslinamas, 
be to, savivaldybė iš mokesčių 
gali sulaukti ir viršplaninių paja-
mų. Todėl, matyt, galime patikėti 
ilgametę darbo patirtį turinčios 
Ekonominės analizės, finansų ir 
biudžeto skyriaus vedėjos Danės 
Rudelienės žodžiais, jog 2013 metų 
biudžetas ne defi citinis, o tiesiog 
suvaržytas. 

Trūksta milijono

Bėda ta, jog būtent šio milijono 
ir trūksta švietimo įstaigoms, fi nan-
suojamoms iš mokinio krepšelio. 
Meras Vytautas Zalieckas per savo 
prisistatymą sausio mėnesio tary-
bos posėdyje minėjo, jog bandys 
optimizuoti švietimo įstaigų tinklą. 
Ar tai reiškia, jog neišvengiamai 
gali būti jungiamos mokyklos? 
Anot savivaldybės spaudos atsto-
vės Sigitos Nemeikaitės, dar 2012 
metais sausio 26 dienos sprendimu 
patvirtintas Trakų rajono savival-
dybės bendrojo lavinimo mokyklų 
tinklo pertvarkos 2012–2015 metais 
planas, tad visos pertvarkos vyksta 
tik pagal tarybos patvirtintą planą. 
Pirmasis etapas apima 2012–2013 
metus (numatomas mokyklų vi-

daus struktūros pertvarkymas). 
Antrasis etapas apima 2014–2015 
metus (numatomas mokyklų re-
organizavimas, vidurinio ugdymo 
programos akreditavimas). Bet 
apie tai kitą kartą.

Seniūnija

Lentvario seniūnijai šiemet 
skirta beveik 300 tūkstančių litų, 
iš jų pusė – seniūnijos darbuotojų 
darbo užmokesčiui. Kitiems dar-
bams lieka 150 tūkst. litų, o iš jų 
35 tūkstančiai yra tikslinės lėšos, 
skirtos viešiesiems darbams ap-
mokėti iš darbo biržos siųstiems 
bedarbiams.

Atskira eilute papildomu fi-
nansavimu 177 tūkstančiai skirta 
Lentvario gatvių apšvietimui, kiek 
daugiau nei pernai (pernai numa-
tyta 143 tūkst. Lt), tačiau, reikia ma-
nyti, kad lėšų padidėjimas susijęs 
tik su elektros kainos augimu. 

Atskira eilute taip pat skiria-
ma suma kapinių tvarkymui ir 
priežiūrai – Lentvario kapinėms 
metams skirta 60 tūkst. Lt (praėju-
siais metais numatyta 94 tūkst. Lt). 
Didžiųjų kapinių priežiūrą vykdo 
UAB „Trakų paslaugos“. Atskira 
eilute įvardinti ir miesto valymo 
ir tvarkymo darbai – 414 tūkst. Lt 
(praėjusiais metais numatyta 562 
tūkst. Lt). 

Stambiagabaričių atliekų ir 
šiukšlių tvarkymui Lentvario se-

niūnijai skirta 45 tūkst. Lt.
Dar vienas iš svarbiausių dar-

bų – gatvių asfaltavimas, tačiau 
tokios išskirtos eilutės biudžete 
nėra, kadangi šis darbas finan-
suojamas iš Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos ir lėšos savivaldybę 
pasiekia vėliau nei tvirtinamas 
biudžetas.

Eilutė kultūros centrui

Tarybos nariai (lentvariečiai) 
spaudžia savivaldybės administra-

ciją, kad biudžete atsirastų atskira 
eilutė būsimam Lentvario kultūros 
centrui, bent jau tuščia, bet kad 
atsirastų. D. Rudelienės pozicija 
tokia, jog net jei ir per einamuosius 
metus atsirastų bent 100 tūkstančių 
litų, tai ši pinigų suma situacijos 
neišgelbėtų, kadangi projektui rei-
kalingi milijonai. Kai kurie tarybos 
nariai prisiminė, jog tame pačiame 
pastate glaudžiasi ir Lentvario 
jaunimo centras, kuriame be re-
novacijos šalta. Kol kas aišku tik 
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TRAKŲ BALDAITRAKŲ BALDAI

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

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

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

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

Silvija Gloden
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Ieškojimai

Baigusi siuvėjos amato spe-
cialybę, gerokai vėliau Vilniaus 
universitete lietuvių filologiją, 
Šiaulių universitete dailės terapi-
ją, moteris su šiomis profesijomis 
ateities nesusiejo. „Kai baigdavau 
studijas, kaip tyčia nerasdavau 
jokio darbo pagal specialybę, o kai 
rasdavau, dirbti man sekdavosi 
gana sunkiai, kadangi vidumi jau-
čiau, kad tai ne mano, ne man. Tai 
buvo ženklas, kad aš ne ten einu, 
ne tą veikiu“, – sakė Silvija.

Moteris pasakojo, jog ilgus 
metus turėjo eiti savęs pažinimo 
keliu, kuris buvo ir vingiuotas, 
ir su nuklydimais, kad suvoktų, 
kokia jos paskirtis šioje žemėje. 
Silvija mokėsi įvairių meditacijų, 
galiausiai prisiminė savo ankstes-
nį pomėgį rinkti žoleles. „Visada 
maniau, kad ir man Dievas yra 
numatęs vietą po saule, tik iš 
pradžių nesuvokiau, kur gi ta 
vieta“, – kalbėjo žolininkė. Pra-
dėjusi domėtis žolelėmis, moteris 
baigė Reiki (gydymas rankomis) 
mokymus, masažą, gilinosi į 
Taro kortas. Dabar pati augina ir 
renka lauko žolynus, gamina iš jų 
arbatžolių mišinius, daro rankų 
darbo kosmetines ir gydomąsias 
priemones: tepalus, kremukus, 
losjonus, natūralius muilus. 

Sėmėsi patirties

Bėgant laikui, S. Gloden sė-
mėsi patirties iš tokių mokytojų 
kaip Reiki meistras Gintautas Ba-
čiauskas, masažo specialistė Vilija 
Kotryna, Taro mokėsi iš Irinos 
Šimkūnienės. Silvija turi neeilinių 
gebėjimų. „Kai pirmąkart atsivė-
rė matymai, buvau labai jauna. 
„Kiaurai“ mačiau žmones – jų 
organus, jų problemas. Bandžiau 
tai sakyti, bet susidūriau su netikė-
jimu. Jie klausdavo, iš kur žinau, o 
aš tiesiog atsakydavau, kad žinau. 
Tai žinojimas iš mano vidaus. Tada 
dar nesugebėjau valdyti tų energi-
jų, esančių manyje, tad prašiau 
Dievo, kad pasiimtų tai, ką man 

Raganaitė, žolininkė Silvija Gloden
Atkelta iš 1 p.

atvėrė“, – pasakojo moteris. „Ir 
pasiėmė, – juokėsi Silvija, – nors 
dabar vėl pradedu matyti, tik kiek 
kitaip, ir ačiū Dievui.“

Tikėjimas

Paklausus, ar ji tiki Dievu, 
moteris atsakė, jog tiki gyvybine 
energija, kuri yra ir gyvoje, ir ne-
gyvoje materijoje, tai yra tas pats, 
ką žmonės vadina Dievu. „Dievas 
yra visur – čia ir dabar, kiekviena-
me daikte ir kiekviename iš mūsų, 
jis nėra tik danguje. Tai visur esan-
ti, be galo sąmoninga gyvybinė 
energija. O mūsų pagrindiniai 
įstatymai yra prigimtinė moralė“, 
– kalbėjo S. Gloden.

Skaitytojų įdomumui, tikint 
mus supančiais ženklais, tuomet, 
kai paklausiau žolininkės, ar tiki 
Dievu ir kai po nedidelės pauzės 
ji prabilo, mano žvilgsnis netikėtai 
nukrypo pro langą, kur tuo pat 
metu praėjo žiemiškai apsirengęs 
seneliukas, tarsi pranešdamas: 
„Aš visur ir manimi nereikia 
abejoti.“ 

Žmonija

Pokalbis nuo mistinių dalykų 
perėjo prie realaus gyvenimo. 
Žolininkė prisipažino, jog šia-
me materialiame pasaulyje iš 
jos pagamintų arbatų, kremukų 
sunku pragyventi, todėl padeda 
artimieji. 

„Žmonija toks organas, jog 
vieni kitiems turėtume padėti 
kuo galime, bet šiuolaikiniame 
gyvenime apie tai pamiršome. 
Dabar geriau lankome mokymus, 
seminarus, kaip pirmauti, būti 
lyderiais ar uždirbti daug pinigų. 
Bet tai juokinga, kadangi pinigai 
yra oras, nežinau, ar čia juoktis, 
ar čia verkti, kad pasaulis taip 
sureikšmino tai. Labiau reikėtų 
vertinti žmogišką šilumą: skirti 
daugiau dėmesio aplinkiniams, 
būti tolerantiškiems, laisvai ir 
paprastai priimti vieniems kitus 
tokius, kokie esame“, – sakė mo-
teris. 

viena – populistinės kalbos taip 
ir liks kalbomis, kol savivaldybė 
nepabaigs Rūdiškių kultūros 
centro statybų, kuriam užbaigti 
trūksta dar 5 mln. litų. 

Įstaigos

Lentvario VšĮ Lentvario am-
bulatorijos pastato renovacijai 
šiemet numatyta 200 tūkstančių 
litų. 

Biudžete atsirado nauja ei-
lutė Lentvario lopšelio-darželio 
„Svajonėlė“ išlaikymui. Šiemet 
šiam darželiui (su darbuotojų 
darbo užmokesčiu) planuojama 
skirti 620 tūkst. litų. Vadinasi, 
taip laukto lentvariečių darželio 
atidarymas – ne už kalnų. Anot 
Švietimo skyriaus vedėjos Dalios 
Dzigienės, šio mėnesio 14 dieną 
įvyks konkursas darželio direkto-
riaus pareigoms užimti. Būsimas 

vadovas formuos įstaigos koman-
dą, rūpinsis higienos paso gavimu 
ir tuomet jau įstaiga galės atverti 
duris mažiesiems lentvariečiams. 
Paklausus vedėjos, ar darželis 
pradės savo veiklą tik nuo šių 
metų rugsėjo, ji patikino, kad tai 
įvyks žymiai greičiau – artimiau-
siu metu, kadangi bergždžiai iš-
laikyti įstaigos darbuotojus būtų 
visai neracionalu. 

Programos

Turbūt labiausiai diskusijų 
susilaukia Kultūros programų ir 
renginių (250 tūkst. Lt) bei sporto 
(320 tūkst. Lt) rėmimo programos. 
Detalų jų finansavimą pateiksime, 
kai gausime savivaldybės atsa-
kymą. Būtent dėl šių programų 
vyksta daugiausiai derybų. Čia 
kaip maža paklodė tampoma į 
visas puses, kad užklotų be galo 

Savivaldybės biudžeto labirintuose
Atkelta iš 1 p.

Patarimai 

S. Gloden pasakojo, jog labiau-
siai jai patinka gydyti rankomis. 
Tai ypač veiksminga esant stresinei 
būsenai, įtampai, pervargus, ka-
muojant neaiškiems skausmams. 
O pirmas vaistas nuo beprotiško 
tempo, pervargimo galėtų būti brai-
dymas po pievas ar apsilankymas 
miške. „Leiskitės vedami papras-
čiausių pojūčių: norisi pauostyti 
lauko gėlę – pauostykite, norisi 
sustoti ir įkvėpti pavasario gaivos 
– įkvėpkite, norisi kažką išleisti iš 
vidaus, riktelėti – riktelėkite ar pa-
dainuokite“, – kalbėjo Silvija.

Žolininkė taip pat minėjo, jog 
be žolinių arbatų žmonės pamiršo 
tokius paprastus sveikatinimosi 
būdus, kaip apsipylimas vandeniu, 
kojų, delnų mirkymas vonelėse. 
Jau daugėja žmonių, įtraukiančių 
į maisto racioną daug vitaminų 
turinčių žolelių, kaip žiognagė, 
dirvuolė, pienė, garšva, dilgėlė, 
trikertė žvaginė, jauni aviečių, 
raktažolių lapeliai, liepų pumpurai 
ir kiti augalai.

Silvijos pavasarinis
 salotų receptas

Paimkite lietuvišką (jeigu yra) 
agurką. Nuėję į daržą ar į švarią pie-
vą prisirinkite pirmų prabudusių 
žolynų: svogūno laiškų, petražolių, 
dilgėlių, lipikų, garšvų, raktažolių, 
aviečių, raskilų, žiognagių, pienių 
lapų, šalpusnių, liepų pumpurų. 
Švariai nuplaukite. Dilgėles nupil-
kite verdančiu vandeniu ir viską 
susmulkinkite į dubenėlį. Užpilkite 
šaukštu, dviem jums patinkančiu 
natūraliu aliejumi (alyvuogių, mig-
dolų, graikinių riešutų ar kt.). Kam 
reikia, įberkite šiek tiek druskos, 
egzotinių prieskonių – pipiriukų, 
kalendrų, krieno šaknies miltelių, 
kario ar džiovintų žolelių. Gerai 
išmaišykite. Rekomenduoju valgyti 
su namine duona – labai skanu ir be 
galo daug vitaminų.

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Ši runa atstovauja intuity-
viajai žmogaus prigimčiai, todėl 
rekomenduoja geriau įsiklausyti į 
savo vidinį balsą. Inguz reikalauja 
baigti tai, kas pradėta. Tik tada 
prasidės naujas etapas, naujas 
kelias, nauji darbai ir norai. Tad 

Kovo mėnesio prognozė: runa Inguz – vaisingumas
kovo mėnuo bus palankus užbaigti 
senus darbus, atsisakyti senų įpro-
čių ir žengti naują žingsnį į naują 
pradžią. Kartais naujus dalykus 
pradėti būna nedrąsu, tačiau ši 
runa mus drąsina ir sako, jog 
sulauksime pagalbos, užmegsime 

naujus kontaktus ir naujas kelias 
bus lengvesnis.

Palanki spalva: geltona. Jėgos 
medis: obelis.

Silvija Gloden
www.silvijoszolynai.doodlekit.com

Gyventojai gali tikėtis 
teigiamų permainų

Pokalbis su Trakų rajono meru Vytautu Zaliecku 
apie gyventojus dominančius klausimus

Gerbiamas Mere, prabėgo šiek 
tiek daugiau nei mėnuo, kai Tra-
kų rajono valdžioje dirba nauja 
koalicija. Laikraščio skaitytojams 
įdomu būtų sužinoti, ką jau spėjote 
nuveikti ir kokie ateities planai. 
Aktualiausia ir skaudžiausia šiuo 
metu tema mokesčiai už patalpų 
šildymą. Ne paslaptis, kad Trakų 
rajono gyventojai, kuriems šilumą 
tiekia bendrovė „Prienų energija“, 
moka žymiai brangiau, nei kitų 
rajonų gyventojai. Kas daroma, kad 
mokesčiai už patalpų šildymą mūsų 
rajono gyventojams sumažėtų?

Svarstomi naujos biokuru kūre-
namos katilinės statybos planai Trakų 
mieste. Katilinė turėtų iškilti atokiau 
nuo miesto centro. Jau yra išsiųstas 
raštas Ūkio ministerijai dėl šio projek-
to finansavimo. Planuojama biokuru 
pradėti kūrenti ir Lentvario miesto 
katilinę, kurią eksploatuoja bendrovė 
„Prienų energija“. Trakų rajono taryba 
jau patvirtino sprendimą sumažinti 
mokestį už tiekiamą šilumos energiją 
1 ct nuo šių metų kovo 1 dienos.

Savivaldybė sieks, kad pagal 
mokesčio dydį už šilumos energiją 
Trakų rajonas pakiltų aukščiau nuo 
savivaldybių, kur šie mokesčiai di-
džiausi šalyje. 

Lentvariečiai daug metų lau-
kia savo turgavietės, bet ji vis dar 
neveikia. Ką galite pažadėti gyven-
tojams?

Lentvario turgavietės darbai prie 
pabaigos. Ji bus atidaryta ir pradės 
veikti šių metų balandžio mėnesį. 

Praėjusių metų rudenį turėjo 
duris atverti rekonstruotas vaikų 
darželis „Svajonėlė“, tačiau kol kas 
ten vaikų nėra. Kada jame įsikurs 
mažyliai?

Galiu nudžiuginti Lentvaryje 
gyvenančias šeimas, auginančias 
mažamečius vaikus. „Svajonėlė“ jau 
ruošiasi priimti vaikus. Planuojame, 
kad darželis, įsikūręs Kilimų mikrora-
jone, atvers duris jau šį mėnesį. 

Lentvariečiai daug metų maitina-
mi pažadais dėl geriamojo vandens 
tiekimo iš Varnikų vandenvietės. 
Kada gyventojai sulauks geresnės 
kokybės geriamojo vandens?

Jau pasirašyta sutartis dėl van-
dentiekio tiesimo iš Varnikų vanden-
vietės į Lentvario miestą. Netrukus 
turėtų prasidėti šio svarbaus projekto 
įgyvendinimas. Planuojama, kad len-
tvariečiai vandenį iš Varnikų pradės 
vartoti 2014 metų gegužės mėnesį.

Ačiū už pokalbį.

Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Visą interviu skaitykite „Trakų žemės“ 
nr. 10, 2013 m. kovo 8 d.

Trakų rajono meras V. Zalieckas žada 
gyventojams pokyčių

daug po ja esančių kojyčių. Bėda 
ta (o gal ir gerai, kaip pažiūrėsi), 
jog į šias programas taip pat pre-
tenduoja savivaldybės biudžetinės 
įstaigos, kurios ir taip atskira 
biudžeto eilute gauna finansavi-
mą. Taigi realybėje išeina taip, 
jog mažosios kultūros ir sporto 
organizacijos dalijasi tik dešimtą 
dalį šimtatūkstantinių sumų, t. y. 
20-30 tūkstančių litų per metus. 
Rezultatas: maždaug dešimtys 
pretendentų gauna, geriausiu 
atveju, kelis tūkstančius savo pro-
jekto finansavimui, o kiti lieka už 
borto ir negauna nieko. 

Vaikų ir jaunimo užimtumo, 
nusikalstamumo bei korupcinės 
prevencijos programai bei Vaikų 
ir moksleivių sveikatinimo pro-
gramai šiemet skirta po 30 tūks-
tančių litų.

Dana Zacharevičienė

Kur iš tikrųjų slypi chaosas?
Š. m. kovo 1 dienos Lentvario miesto laikraštyje „Klevų alėja“ publikuo-

tas rašinys „Trakų rajono taryboje nematytas chaosas“, mūsų nuomone, yra 
neetiškas, subjektyvus, įžeidžiantis tarybos narių garbę ir orumą, visiškai 
neatspindi realios tarybos darbo situacijos ir klaidina skaitytojus. 

Visų pirma, šiame rašinyje nepaisoma esminio žurnalistinio darbo 
principo – išklausyti ir antrąją pusę. Tai, kas perteikiama tekste, yra tik 
asmeninė rašinio autorės Danos Zacharevičienės nuomonė – jame beveik 
nėra faktų, o peršamas vien subjektyvus komentaras. Turime priminti 
elementarią tiesą, kad žiniasklaidoje faktas nuo komentaro yra atskiriami. 
Autorė, rašydama apie tarybos darbą ir jį vertindama tik pirmuoju asmeniu, 
rašinyje pasitelkdama vienašališką savo nuomonę, nei antros, nei trečios 
nuomonės, ko ir reikalauja objektyvumas, publikacijoje nepateikia.   

Manome, kad D. Zacharevičienės teiginiai: „...Todėl tik laikas parodys, 
kas, už kiek ar už kokias pareigas parduos savo politinius įsitikinimus (jei 
tokių turi) ir (ar) savo sąžinę (jei tokią turi)?..“ yra akivaizdžiai peržen-
giantys ne tik žurnalistinės etikos ribas, bet ir įžeidžiantys tarybos narių 
garbę bei orumą.  

Esame įsitikinę, kad pati autorė, rašydama chaotiškai ir primesdama 
savo subjektyvią nuomonę, sukelia sąmyšį skaitytojų galvose. Supranta-
ma, kad pasikeitus savivaldybės tarybos valdančiajai koalicijai, gali kisti 
ir kinta tarybos komitetų sudėtis, priimami nauji sprendimai. Tai demo-
kratijos principas, kuris įgyvendinamas nuosekliai, apsvarsčius įvairius 
variantus, priėjus prie protingos nuomonės, bet ne todėl ir ne tada, kaip 
tai įsivaizduoja arba to nori kurio nors laikraščio atstovai. 

Geranoriškai siūlome „Klevų alėjos“ redakcijai gerai išstudijuoti šiuos 
žinomo žurnalisto, apžvalgininko Mykolo Drungos rašinio „Geros žurna-
listikos pavyzdžiai“, publikuoto 2012-10-06 portale lrt.lt, teiginius: „Geros 
kokybės žiniasklaidoje žurnalistai turi teisę užimti politinę poziciją ir reikšti 
savo nuomonę. Tačiau jie tai turi daryti rubrikose, kurios ne tik aiškiai įvar-
dytos kaip „komentaras“ arba „nuomonė“, bet ir nedviprasmiškai atskirtos 
nuo rubrikų „žinių laida“ ar „žinių analizė“. Žodžiu, reikia griežtai atskirti 
subjektyvią nuomonę nuo objektyvaus fakto, nors pranešant objektyvų 
faktą dažnai tenka pranešti ir kurio nors veikėjo subjektyvią nuomonę to 
fakto klausimais. Jei objektyvus faktas liečia kontraversiškus klausimus, 
tai geram žurnalistui paprastai privalu pranešti net kelias priešingas nuo-
mones. Tada tos nuomonės tampa fakto dalimi.

Bet vis tiek žurnalistas turėtų sugebėti pateikti medžiagą taip, kad 
klausytojui, žiūrovui ar skaitytojui visada būtų aišku, kur faktas ir kur 
į tą faktą įrėminta nuomonė. Ir kas kartą turi būti akivaizdu, kieno tai 
nuomonė.“

Trakų rajono savivaldybė 

Kvevų alėjos publikacijų pėdsakais
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Žurnalistai 
auga Lentvaryje

Jau 13-ąjį laikraščio numerį 
išleidžia Trakų rajono Lentva-
rio pradinė mokykla, viena 
didžiausių Lietuvos pradinių 
mokyklų.

Tegu nestebina jūsų pava-
dinimas „Smalsutis“. Taip, jį 
smalsiesiems skiria smalsieji. 
Laikraščio pavadinimą parinko 
patys mokiniai. Įvairių pasiū-
lymų būta: „Lentvario pradi-
nė“, „Lentvario žinios“, „Grafų 
Tiškevičių ainiai“ ir dar daug 
kitokių.

Mūsų laikraščio kryptis – 
švietėjiška. Atskiri skyreliai apie 
tai kalba. Tėvynės pažinimui 
skirtas skyrelis pavadintas žy-
maus lietuvių kraštotyrininko 
Juozo Sudario ištartais žodžiais: 
„Tas ne lietuvis, kurio kojos ne-
myli gimtos žemės.“ Juk vaiko 
pažinimas prasideda nuo savo 
namo, savo gimtinės, savo tė-
vynės ir tik tai pažinęs, jis gali 
atverti duris į svečias šalis.

Kitas akcentas – gimtoji kal-
ba, taisyklinga gimtoji kalba. Sau 
ir kitiems norime įteigti, kad, jei 
taisyklingai kalbi, vadinasi, save 
ir kitus gerbi. Todėl patariame 
įvairius steikus, čipsus, fenus, 
peintbolus, pampersus, pūzles 
taisyti amerikietiškais keps-
niais, traškučiais, džiovintuvais, 
dažasvydžiais, sauskelnėmis, 
dėlionėmis ir pan. Kiekvienas 
laikraščio numeris pateikia vis 
naujų taisytinų žodžių... 

Vienas iš tikslų – ugdyti 
mokinių kūrybiškumą. Turime 
skyrelį „Mūsų kūryba“. Moki-
nukai noriai rašo, rašo apie save, 
gimtinę, gamtą, rašo apsakymė-
lius, kuria eilėraštukus... Ne kie-
kvienas, netgi suaugęs, sukurtų 
eilėraštį, kuriame pirmosiomis 
eilučių raidėmis įvardintų save 

(tai vadinamasis akrostichas). O 
ketvirtokai tai jau geba padaryti. 
Arba sukuria įdomų tekstą, ku-
rio kiekvienas žodis prasideda 
ta pačia raide.

Susidomėję vaikai skaito 
skyrelį „Tavo vardo reikšmė“. 
Juk kiekvienam įdomu, ką reiš-
kia jo vardas, iš kur jis kilęs. 
Draugams ir draugystei skirtas 
skyrelis „Auksinės mintys apie 
draugus ir draugystę“. Mokiniai 
turi galimybę pasveikinti savo 
draugus gimtadienio, varda-
dienio progomis... ir sveikina, 
surasdami gražiausių žodžių 
ir minčių... O laikraščio redak-
cija pataria, kaip turiningai ir 
linksmai galima pažymėti šias 
šventes.  

Įdomybių pasaulis – dar 
viena laikraščio rubrika. Mūsų 
svečiuose įvairios enciklopedi-
jos, braidome internete. 

Žinoma, koks laikraštis be 
kryžiažodžių, galvosūkių... Čia 
laikraščio skaitytojai užklysta 
iškart, nes žino, kad išsprendu-
siojo laukia prizai. 

Mielai skaitomas skyrelis 
„Juokiuosi aš, juokiesi tu, juo-
kiamės visi kartu“.

Kiekvienas skyrelis turi savo 
atsakomąjį redaktorių, Jaunųjų 
žurnalistų būrelio narį (toks 
būrelis veikia Lentvario pradi-
nėje mokykloje), kuris renka, 
redaguoja medžiagą.

Malonu tai, kad laikraštį 
knygutėmis, kompaktinėmis 
plokštelėmis paremia Valsty-
binė kalbos komisija, Kultūros 
ministerija, Almos Adamkienės 
paramos ir labdaros fondas, 
leidykla „Gimtasis žodis“, Vil-
niaus apskrities viešoji Adomo 
Mickevičiaus biblioteka... Visos 
dovanėlės skiriamos vaikų kū-
rybinei minčiai skatinti. Taip 
atsirado skyrelis „Už kūrybą, 
spausdintą mūsų laikraštyje, 
apdovanoja...“ 

Jaunieji žurnalistai žurnalis-
tikos teorijos pagrindus papildo 
praktinėmis žiniomis: išvyko-
mis į spaustuves, redakcijas, 
interviu su savo draugais,  mo-
kyklos administracija. 

Malonu, kad su mumis pa-
laiko ryšį laikraščiai „Voruta“, 
„Klevų alėja“, „Lietuvos aidas“.

Alfonsas Kairys,
Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ narys,

Lietuvos edukologijos universiteto 
Profesinių kompetencijų tobulinimo 

instituto dėstytojas

Visuotinio susirinkimo pareiškimas
1.
Lentvario politiniai kaliniai, 

tremtiniai ir du Lietuvos partiza-
nai (toliau Lentvario tremtiniai – 
LT), rūsčia stalinine prievarta 
pabuvoję Sibiro mirties pragare, 
dabarties Respublikos politinio 
gyvenimo grimasas mintinai 
žino, taip pat ir savo dalykišką 
vertę, kurios skausmingai pa-
sigenda likusioje krašto, ypač 
Trakų rajono ir konkrečiai Len-
tvario, visuomenėse užmaršos 
(retsykiais tepanaudoja jos tam 
veidrodį!) dėl dešinės ir kairės 
rankų turėjimo kaipos Sutvėrėjo 
dovanos jomis vykdyti savo pi-
lietines, o ir tautines mintis bei 
patriotinius veiksmus „vardan 
tos Lietuvos“. 

Vis nesugebame išrinkti tin-
kamo nacionalinio Seimo, ir tai 
liūdnas faktas, bet jis turi ir aiškią 
priežastį melo imperijoje. Dėl jos 
ištisinio kenksmingumo, remda-
miesi kaimynų vokiečių, tolimos 
JAV ir skandinavų pavyzdžiu, 
pripažįstame tik dvi – dešinės 
ir kairės – politines jėgas, o tai 
reiškia TS-LKD ir LSDP.  

LT kreipiasi į Lietuvos visas 
tautas ir ypač į lietuvius, jog jie 
dėl savo vaikaičių tai suvoktų ir 
vienąsyk į rinkimus išeitų bent 
70 proc., pabrėždami savo balsą 
pagal dešinės arba kairės rankos 
valią, atmetant komercines ir pro-
rusiškas vadinamąsias partijas, 
kurios litu ir rubliu gudriai orga-
nizuoja nebaudžiamą grobstymą 
ir lietuvių tautos žlugdymą. 

2.
Tai pareiškę, LT savo patyrusį 

žvilgsnį meta ir dėl šio pareiškimo 
vaizdumo į Trakų kunigaikščio 
Kęstučio žirgo balną ir ten surašo 
savo ir Lentvario problemas ant 

Vytauto Didžiojo kalavijo. 
Pernai Lentvario tremtinių 

choras, atstovaujantis Trakų rajo-
no tremtinių dvasiniam išlikimui, 
vykdamas į Vilnių ir Ukmergę, 
minėtas keliones apmokėjo iš LT 
kasos arba asmeniškai. Tai paro-
dė valdžios nepagarbą bent LT 
amžiui, o gal ir LT naujam pirmi-
ninkui J. P., kuris tada ir šiandien 
redaguoja 4 internetinius lai-
kraštėlius, du iš jų yra pripažinti 
tarptautinėje internetinėje erdvėje 
ir verčiami į mums draugiškas 
kalbas. Pirmininkas šiuo metu 
dirba ir Lentvario laikraštyje 
„Klevų alėja“, puoselėdamas LT 
tematiką ir keldamas iš klinikinės 
mirties lietuvišką publicistinę 
lyriką, šiuo metu taip reikalingą 
informacinei įtaigai. 

Šio laikraščio pirmajame nu-
meryje buvo Lietuvos partizano 
Stasio Kuodzevičiaus pareiški-
mas, iliustruotas poeto stipriu ei-
lėraščiu, o 19 LPKTS suvažiavime 
Kaune LT pirmininkas kreipėsi į 
suvažiavimą – konkrečiai į profe-
sorių Dumčių – dėl poeto Stasio 
Kuodzevičiaus poezijos knygos 
greitesnio išleidimo į gyvenimą 
jaunosios Lietuvos pavyzdžiui. 

LT nežino, kiek kainavo ir 
kodėl buvo vilkinamos miesto 
pradinės mokyklos ir dviejų vai-
kų darželių renovacijos, nes tai 
„valstybinė paslaptis“. 

LT stebisi, kodėl miesto gatvės 
taisomos žiemą. LT nepatenkinti 
Lentvario išlaikymu, o tai reiš-
kia miesto tvarkymo finansine 
nežinia.

LT nervinasi, kad mieste vis 
nėra kultūros namų, todėl Len-
tvaris esąs kad ir be lietuviškos 
sielos.

LT reiškia pagarbą parapijos 

klebonui Gintarui Petroniui dėl 
ūkiško bažnyčios remonto ir 
dėkoja dėl parapijos namų, kurie 
faktiškai ir yra Lentvario kultūros 
rūmai, todėl juos turi išlaikyti 
Trakų rajono vis besikaitaliojanti 
savivaldybės koalicija. LT katali-
kiškai suvokia, kad bažnyčia yra 
ne vien miesto dvasinis centras, 
bet ir fizinis objektas, kurį būtina 
išsaugoti ateinantiems lentvarie-
čiams, kurie žavėsis profesoriaus 
Jurgio Hopeno prieškario šventų 
paveikslų darbais, išpildytais 
ypatinga sienų grafika, kurios 
grožio niekas ir niekada negalės 
pasisavinti kaip ir LT patriotinės 
atminties. 

LT labai susirūpinę ir dėl to, 
kad atsirado „1940 metų frontų 
palikuonis,“ o ir kiti „frontinin-
kai“, kurie sausio 13-tąją komen-
tuoja kaip profesoriaus V. Lands-
bergio snaiperių kruviną darbą ir 
tai smerkia visa Sibiro kančia ir 
netektimi, išbandyta badu, krauju 
ir nesugrįžusiu tėvelių ir senelių 
mirtimi.

LT atskiru pareiškimu palai-
kė J. E. Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės vidaus 
politiką.

Pareiškimo tekstą, įgaliotas 
LT, surinko minėto susirinkimo 
sekretorius Jonas Počepavičius, o 
ir miesto LPKTS pirmininkas.

Lentvario parapijos namai, 
2013 01 13

P.S. Lentvario tremtiniai 2013 
01 13 tąsyk įspėjo 2013 01 31 Tra-
kų rajono savivaldybės tarybos 
sukilimą (regis, vardan 1863 
metų!), kur iš koalicijos buvo 
pašalinti LLRA ir LICS bei istori-
niame regione įkurta TS-LKD ir 
LSDP vaivorykštė!

Jaunųjų žurnalistų būrelio leidžiamas 
laikraštis

Lentvario pradinės mokyklos Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai

Lentvario kronika

Šventėme Kristinos Užumec-
kienės garbingą jubiliejų. Tam 
aritmetiniam ir dvasiniam įvykiui 
susirinkome pagyvenę, patyrę ir 
susimąstę. Buvo kovo pradžia lyg 
smarkus prisiminimas apie mūsų 
jaunystę, regėjusią neteisybę ir 
sielos prievartą. Dabar – laisvi, 
todėl Kristinai prašėme Viešpaties 
tik sveikatos.

Jonas Počepavičius 
Vidos Brazionienės nuotr.

Jubiliejus

Prie vaišių stalo, kur nebuvo vietelės negerumui ir lietuviškam skurdumui. Iš 
dešinės trečia – jubiliatė Kristina Užumeckienė

Kaziukas pradinėje mokykloje
Pirmas aukštas. Stalai. Ant jų 

įvairios gėrybės. Puiki nuotaika. 
Organizuotas gilus pedagoginis 
aktas vaikams, tiesiogiai Kaziuko 
mugės tradicijos tęsėjams, „savo 
troboje“. O nuotraukos centre – 
ilgalaikė šios mokyklos mokytoja 
Bronė Zagorskienė, šių eilučių 
rikiuotojo buvusiame „Senjorų“ 
kolektyve šauni partnerė – šokė-
ja, todėl šiek tiek širdelėje suveikė 
ir gražūs prisiminimai apie šokį, 
kurį trypė mūsų protėviai ir ku-
riuos kartojome parapijos, o ir 
kitose šalies scenose susijaudinę, 
o viduje labai jauni.

Norėtųsi, kad šie mokinukai 
neužmirštų to, ką puoselėjo jų 
mokytoja B. Zagorskienė.

Jonas Počepavičius
Vidos Brazionienės nuotr.
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Lentvario miesto laikraštis

 

Skelbimai

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

2013 m.

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

Užs. Nr. 102

redaktorė Dana Zacharevičienė

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�

T v a r k a u  į m o n i ų  a p s k a i t ą 
namuose,konsultoju mokesčių 
klausimais. Patirtis 10 metų. Nuo-
sava buh. programa. Tel. 8 618 65 
094, ingamaskaliova@erdves.lt

Užs. Nr. 101

ĮMONĖ BRANGIAI 
PERKA BET KOKIO 
ĮMITIMO ARKLIUS. 
TEL. 8 608 �� �99 

Užs.Nr. 100

Skubiai ieškomi staliaus-staklininko 
profesijos žmonės, galintys dirbti 
medienos apdirbimo įmonėje 
Senuosiuose Trakuose. Kontaktai: 
+37069885948, +37065540500, 
e. p. kislych.dalyte@gmail.com 

Užs. Nr. 106

Kiekvieną penktadienioir šeštadienio vakarą nuo 20.00 val.
staliukų rezervacija: 8659 08454

Užs. Nr. 105

Parduodamas namas Lentvaryje, 
Geležinkelio g. Sklypo plotas 13,46 
a. Kaina 105000 Lt. 
Tel. 8 672 42 544

Užs.Nr.109

PR

„Tele2“ kviečia ruoštis pavasariui su dar 
pigesniais pokalbiais ir stilingais telefonais

Statistika rodo, kad pavasarį žmonės mobiliuoju ryšiu naudojasi ak-
tyviau. Orams atšilus norėsis bendrauti daugiau, todėl telekomunikacijų 
bendrovė „Tele2“ pasiūlė naują mokėjimo planą, su kuriuo skambinti ir 
rašyti žinutes į visus tinklus galima dar pigiau. Skleisti pavasario nuotaiką 
padės ir stilingi išmanieji telefonai „Samsung“ bei „Huawei“, kuriuos „Tele2“ 
kviečia pasiimti už 1 litą!

Dar ilgesni pokalbiai
Pasirinkę naująjį planą, „Tele2“ klientai už 7 litus per mėnesį gaus 50 

minučių pokalbiams ir net 1000 SMS į visus Lietuvos tinklus. Planu galima 
naudotis be jokių sutarčių ar ilgalaikių įsipareigojimų.

„Kaina yra svarbi mobiliojo ryšio paslaugų vartotojams ir mes nuolat 
stengiamės klientams pateikti geriausius pasiūlymus. Naujas mažų kainų 
pasiūlymas bus puiki proga pradėti naudotis „Tele2“ mobiliuoju ryšiu ar 
pratęsti sutartį“, – sako Tomas Burovas, „Tele2“ marketingo vadovas.

Stilingi telefonai – jam ir jai
Telekomunikacijų bendrovė klientus džiugina ne tik ypatingais tarifais, 

bet ir telefonais. Sudarius 24 mėnesių sutartį, itin stilingą išmanųjį telefoną 
galima gauti už 1 litą. „Tele2“ kolekciją papildė išskirtinio dizaino „Sam-
sung“ išmanieji telefonai „Le Fleur“ bei nauji „Huawei“ telefonų modeliai. 
Priklausomai nuo telefono modelio, mėnesio mokestis už juos yra nuo 5 
iki 70 litų.

„Telefonas daugeliui yra ne tik ryšio priemonė, bet ir svarbi stiliaus 
detalė, išreiškianti žmogaus asmenybę. Naujieji telefonai puikiausiai padės 
tai padaryti: moterys tikrai įvertins žaismingus „Le Fleur“ telefonus, o vyrus 
sudomins solidūs „Huawei“ modeliai“, – komentuoja T. Burovas.

Moterims skirtą ypatingo dizaino telefonų liniją „Le Fleur“ bendrovė 
„Samsung“ kasmet papildo vis naujais modeliais. Šiemet prie „Le Fleur“ 
šeimos prisijungė ir šiuo metu populiariausi bei funkcionaliausi telefonai 
„Galaxy S3“, „Galaxy S Duos“ ir „Galaxy Ace 2“. Sutartį sudarę arba pratęsę 
„Tele2“ klientai gali rinktis ir iš galingųjų „Huawei“ telefonų „Ascend Y 
200“ bei „G7300“.

„Tele2“ pasiūlymais galima pasinaudoti sudarius sutartį internetu ar 
„Tele2“ prekybos vietose.

Bendrovės „RAIT“ 2012 m. gruodžio mėn. atliktos apklausos duomenimis, 
„Tele2“ yra populiariausias ir labiausiai rekomenduojamas operatorius Lietuvoje. 
Beveik pusė apklausos dalyvių teigė, kad naudojasi „Tele2“ paslaugomis. Bemaž 60 
proc. respondentų nurodė, kad „Tele2“ siūlomos kainos yra mažiausios.

„Tele2“ kolekciją papildė išskirtinio dizaino „Samsung“ išmanieji telefonai „Le 
Fleur“ ir nauji „Huawei“ telefonų modeliai

  2013-02-28 iš Lentvario vaikų 
globos namų išėjo ir iki šiol negrį-
žo nepilnametės D. J., gim. 1996 
m., ir J. J., gim. 1997 m. Mergaičių 
buvimo vieta nežinoma.
  2013-03-03 elektriniame trau-
kinyje Trakai–Vilnius grupė 
nenustatytų jaunuolių netoli 
Lentvario geležinkelio stoties su-
mušė Vilniuje gyvenančią moterį 

•

•

Policijos savaitė 2013 m. vasario 27–kovo 5 d.

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

„Viva Trakai“, naujai įsikūręs resto-
ranas ir svečių namai, ieško kom-
petentingų padavėjų, barmenų ir 
virėjų. Teirautis tel. 8 640 88 885. 
CV siusti el. paštu info@vivatrakai.
lt, adresas Galvės g. 1, Trakai

Užs. Nr. 110

VĮ Trakų miškų urėdija parduo-
da kuro malkas pagal kaitrumo 
grupes:
I kaitrumo grupė – 96,80 Lt/ktm. 
(~64,00 Lt/erdm.);
II kaitrumo grupė – 84,70 Lt/ktm. 
(~56,00 Lt/erdm.);
III kaitrumo grupė – 78,65 Lt/ktm. 
(~52,00 Lt/erdm.).
Kaina nurodyta su PVM, be trans-
porto paslaugų.
Telefonai pasiteirauti: 8 528 32 
304; 8 616 26 211

Užs. Nr. 111

( 50 m.), pagrobė rankinę, kurioje 
buvo apie 260 litų, asmens tapa-
tybės kortelė, banko atsiskaitymo 
kortelė, ir išstūmė ją iš traukinio. 
Trakų ligoninėje moteriškei nu-
statyta apatinio žandikaulio lūžis, 
po apžiūros išvežta į Vilniaus 
Žalgirio ligoninę.

Į redakciją parašė skaitytoja 
Jurgita. Ji rašo: „Eina kalbos, kad 
ruošiamasi statyti kultūros na-
mus.“ Noriu paneigti jos teiginį. 
Deja, tačiau Lentvaris nematys 
naujų kultūros namų, kol nebus 
baigtas statyti Rūdiškių kultūros 
centras, o tai gali užtrukti net ir 
penkerius metus. Skaitytoja klau-
sia, ar negalima sutvarkyti dabar-
tinį griūvantį kino teatrą (Klevų 
al. 20). Būtent šio pastato vietoje, 
jį renovavus, planuojama įrengti 
Lentvario kultūros centrą. 

„O Tiškevičiaus rūmai?! Toks 
grožis – parkas, ežeras, vieta. 
Va tau ir laisvė! Viską niokoja. 
Argi nežinot, juk anksčiau parke 
vykdavo šventės, koncertai, buvo 
merginų dūdų orkestras. Skam-
bėjo visas parkas. Ir tai buvo prie 
sovietų, ir ne Maskva davė pinigus 
parko priežiūrai, o vietiniai. Dabar 
ES neduoda, tai ir nėra pinigų ir 
dėl to Lentvaryje nieko nedaroma, 
nors didžiausias rajono miestas. 
Tai kur dingsta pinigai už mo-

Laiškas redakcijai
kesčius?“ – rašo mums skaitytoja. 
Ji taip pat prašo palikti medžius, 
esančius Bažnyčios g., bent tuos, 
kurie arti bažnyčios, sveiki ir 
gražūs. 

Jurgita taip pat piktinasi, jog 
vasarą Lentvaris apaugęs badi-
liais, krūmais. Ji rašo: „Metrą nuo 
Klevų alėjos nušienauja, o toliau 
auga usnys ir šiukšlės. O prie dau-
giabučių šitiek žmonių gyvena, tai 
ką jie patys negali apsišienaut? 
Tegul patys tvarkosi aplinką, ne 
ore kabo, o ant žemės.“

Lentvarietė taip pat prisiminė 
šią žiemą, kai prie miesto par-
duotuvių laiptai buvo pavirtę 
tiesiog čiuožyklomis, kadangi 
buvo nevalyti. 

Iš skaitytojos laiško galime da-
ryti išvadą, jog Lentvaryje trūksta 
elementariausios tvarkos. Gal 
tuomet reikėtų Lentvario seniūnui 
pagalvoti, pavyzdžiui, apie švaros 
komisiją, kuri važinėtų po miestą 
ir surašiusi aktus ragintų savinin-
kus susitvarkyti, baustų juos už 
apsileidimą. Beje, tokia komisija 
sovietmečiu buvo, gal vertėtų ją 
atgaivinti?

Dana Buinickaitė

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio 

PRENUMERATA 2013 M.
Klevų alėja

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

„Klevų alėja“ (ind. 926) 
(pensininkams, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, 
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. -  15,33 Lt

Kepyklėlėje Lentvaryje reikalingas 
(-a) kepėjas (-a)–konditeris (-ė). 
Turintiems patirtį siūlome gerą 
atlyginimą. Neturinčius patirties 
apmokome. Tel. 8 662 20 427

Užs. Nr. 112

Lentvariečiai – istorijos 
olimpiados prizininkai

Vasario 21 d. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje 
vyko istorinė olimpiada. Joje rungėsi 20 dalyvių iš rajono mo-
kyklų. Dalyviai turėjo atsakyti į klausimus apie garsiausias Lie-
tuvos asmenybes, prisiminti svarbiausius mūsų šalies įvykius, 
pravertė etnologijos žinios. Teko spręsti ir kryžiažodžius. 

Geriausiai šį kartą pasirodė Lentvario pradinės mokyklos 4 
b klasės mokinys Andrius Švilpauskas, jis užėmė pirmąją vietą, 
mokytoja Saulena Jakaitytė. Antrąją vietą laimėjo 4 b klasės moki-
nys Ignotas Gruodis iš Trakų pradinės mokyklos, mokytoja Gina 
Taškuvienė ir 4 b. klasės mokinė Rūta Molnikaitė iš Lentvario 
pradinės mokyklos, mokytoja Saulena Jakaitytė. 

KA informacija

Kultūros rūmų svetainėje (Vytauto g. 69) yra eksponuoja-
ma paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilių takais“. 
Čia galite apžiūrėti daugelio LDK pilių maketus, sukurtus 
įvairių mokyklų moksleivių ir jų mokytojų iš visos Lietuvos. 
Visi pilių maketų autoriai dalyvavo respublikiniame istori-
niame mokyklų konkurse.

Projekto iniciatorius – LDK parko draugijos pirmininkas 
Algimantas Birbilas.

Paroda „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės pilių takais“


