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Fabriko gatvės tvarkyti nereikia?

RENGINIAI 
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

Užs. Nr. 4

TRAKŲ BALDAITRAKŲ BALDAI

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

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

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

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

Kostas Mačionis 
apdovanotas medaliu

Krašto apsaugos ministerijos 
Baltojoje salėje iškilmingo Kovos 
11-osios minėjimo (2013 03 07) ir 
Krašto apsaugos ministro ir kariuo-
menės vado apdovanojimų įteikimo 
ceremonijoje Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medaliu buvo ap-
dovanotas (po mirties) eilinis Kostas 
Mačionis – Žvalgas. Apdovanojimas 
buvo įteiktas žuvusiojo partizano 
artimiesiems. 

Buvo apdovanoti ir kiti ginkluo-
to pasipriešinimo 1940–1990 metų 
okupacijos dalyviai, įstatymo nu-
statyta tvarka pripažinti kariais 
savanoriais, ir asmenys, pasižymėję 
nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1991 m. 

rugpjūčio 23 d. kuriant ir stiprinant 
Lietuvos Respublikos krašto apsau-
gą: Algimantas Batvinis, Eligijus 
Greičiūnas (po mirties), Marijus Ka-
leininkas, Darius Povilaitis, Hartmut 
Reimann, Sigitas Sabaitis, eil. Šakir 
Sadygov (po mirties), Vidas Šaknai-
tis (po mirties), eil. Julijonas (Julius) 
Šiurskis (Šurskis) (po mirties).

Šių metų kovo 11-ąją Kostui 
Mačioniui būtų sukakę 90 metų. 
Simboliška, kad tokia data sutapo 
su apdovanojimo įteikimu. 

Gintaras Lučinskas, 
kraštotyrininkas (Alytus)

Artūro Čiro nuotr.

Kovo 7 d. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas įteikė apdovanojimą
partizano Kosto Mačionio seseriai Onai Čirienei (Mačionytei)

Lentvario miesto Fabriko gatvė 
yra labai pavojinga pėstiesiems, 
kadangi kelkraštis siauras, o au-
tomobilių srautas šia gatve labai 
intensyvus (ja važiuoja net sunkias-
voris transportas). Ypač pavojus 
išryškėja žiemą, kai kelkraštis 
būna užverčiamas sniegu: maž-
daug pusantro metro siaurumo 
šaligatvis virsta siauručiu takeliu, 
o blogiausiu atveju – pavojingais 
kalneliais. 

Fabriko gatvės kelkraščiu 
kiekvieną dieną eina Lentvario 
pradinės mokyklos mokiniai. 
Nuo pavojų jų nesaugo nei kelio 
atitvarai, nei platesnis kelkraštis. 
Toje pačioje judrioje gatvėje yra 
įsikūrusi ir miesto biblioteka. 

Laikraščio žurnalistai ne kartą 
Trakų rajono valdžios buvo už-
klausę (žodžiu), kodėl netvarko-
ma nesaugi Fabriko gatvė, tačiau 
valdininkai, Lentvario seniūnas 
vis gūžčiodavo pečiais, jog kelias 
priklauso ne savivaldybei, o VĮ 
„Vilniaus regiono keliai“, todėl 
nieko čia nepadarysi, „ne mūsų 
kompetencija“.

Kam kas priklauso
Parašėme paklausimą VĮ „Vil-

niaus regiono keliai“ vadovybei, 
kad ši išaiškintų situaciją: jei kelias 
priklauso būtent jai, tai kada įmo-
nė imsis atsargumo priemonių ar 
kada bus pradėtas gatvės rekons-
trukcinis projektas.

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ 
atsakymas: „Dėl valstybinės reikš-
mės rajoninio kelio Nr.4707 Grigiš-
kės-Lentvaris-Dobrovolė ruožo, 
sutampančio su Lentvario miesto 
Fabriko gatve. <...> Informuoja-
me, kad vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 
patvirtino Kelių priežiūros tvar-
kos aprašo (aktuali redakcija Žin., 
2008, Nr.142-5651) 8.2.1 punktu, 
gyvenamosiose vietovėse gatvių, 
kurios yra valstybinės reikšmės 
kelių tąsa, Susisiekimo ministerijos 
įsteigtos valstybinės įmonės (šiuo 
atveju VĮ „Vilniaus regiono keliai“) 
prižiūri kelio dangą nuo borto iki 
borto. O šio nutarimo 8.2.2 punktas 
nurodo, kad kitus elementus, taip 
pat šaligatvius, apsauginius ati-
tvarus, gatvių apšvietimo ir kitus 
inžinerinius tinklus, prižiūri ir jų 
vertę apskaito savivaldybės. Savi-
valdybės užtikrina saugaus eismo 
sąlygas, taip pat atlieka nurodytų 
statinių taisymo ir priežiūros darbų 
užsakovo funkcijas.“

Saugumo priemonės 
„Vilniaus regiono keliai“ atsa-

kyme taip pat mini, jog, norėdami 
sumažinti faktinį transporto prie-
monių greitį, dar 2007 metais savo 
iniciatyva įrengė apskritiminius 
greičio mažinimo kalnelius, pa-
didinto atspindžio kelio ženklus 
„Vaikai“ ir pėsčiųjų perėją.

Įmonė taip pat mini, jog pagal 
dabar galiojančias Automobilių 
kelių transporto priemonių apsau-
ginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisykles, esant 50 km/h ar mažes-
niam leistinam važiavimo greičiui, 
plieniniai atitvarai neprojektuojami 
ir nerengiami. Tačiau, kaip žinia, 
vairuotojai pažeidinėja kelių eismo 
taisykles ir greitį viršija. Problemos 
visai ir nebūtų, jei atsirastų galimy-
bė praplatinti Fabriko gatvės šali-
gatvį ir taip apsaugoti pėsčiuosius 
nuo pavojų. Deja, praplėsti šaligatvį 

galimybių nėra, tam trukdo buvu-
sios gamyklos „Kaitra“ teritoriją ap-
tverianti dvimetrinė plytų siena – o 
tai jau privati teritorija.

Tad mūsų išrinktieji, valdinin-
kai, jūsų kompetencija apsaugoti 
mus nuo pavojų miesto gatvėse!!! 
Prašome atkreipti dėmesį į šią 
problemą, sutelkti visas pajėgas ir 
išspręsti ją. O gal lauksite momento, 
kai atsitiks nelaimė? 

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Ko dar galima tikėtis 
iš naujos valdžios?

Fabriko gatvė yra labai pavojinga pėstiesiems, kadangi kelkraštis siauras, o 
automobilių srautas šia gatve labai intensyvus

Naujasis 
Popiežius

Konklavos antrosios dienos 
vakarą (2013 03 13) kardinolai 
naujuoju šventojo Petro įpėdiniu 
išrinko kardinolą Jorge Mario 
Bergoglio iš Argentinos, kuris pa-
sirinko Pranciškaus vardą. 

Nuomonės, diskusijos, komentarai

„Klevų alėjos“ Nr. 10 (27), kovo 
8 d., pasirodė straipsnis ,,Gyvento-
jai gali tikėtis teigiamų permainų“, 
kuriame redakcijos kalbinamas 
meras V. Zalieckas pasigyrė tary-
boje 1 centu sumažintais šildymo 
įkainiais, būsimomis biokuro kati-
linėmis ir kitais buvusios valdžios 
vykdytais projektais. Jau renovuo-
tame ir įrengtame Lentvario darže-
lyje ir baigtame Lentvario turguje 
tereikės perkirpti raudoną juostelę 
ir pasifotografuoti per atidarymą. 
Pagal parengtą Trakų turgavietės 
projektą, ties kuriuo buvo dirbta 
ne vieneri metai, beliko parinkti 
rangovą. Nebus sunku ir prisiimti 
nuopelnus už pradėtų Lentvario 
miesto Bažnyčios, Lauko ir Gele-
žinkelio gatvių rekonstrukciją. Prie 
buvusios valdžios buvo parengti ir 
Trakų miesto Vilniaus, Gedimino ir 
Aukštadvario gatvių rekonstrukci-
jos projektai. Pradėtų įgyvendinti 
projektų sąrašas ilgas, tačiau...

Pirmieji mero žingsniai, susiti-
kimai seniūnijose su gyventojais, 
įstaigų vadovais visus nuteikė 
pozityviai. Domėtasi, kaip gy-
vena seniūnijų gyventojai, kaip 
sekasi įstaigų darbuotojams, buvo 
žadama spręsti problemas. Buvo 

garsiai deklaruojama, kad rajonui 
reikalingi kompetentingi vadovai, 
darbuotojai ir jie, be abejo, dirbs. 
Taip juk ir turi dirbti valdžia – tar-
nauti žmonėms. 

Visos valdžios, kaip ir ši, siekia 
savivaldybės UAB-ų valdybose 
turėti savų žmonių tam, kad galėtų 
kontroliuoti juose vykdomą veiklą. 
Svarbu, kad paslaugos gyvento-
jams gerėtų. 

Deja, čia buvo tik paradinė 
naujos valdžios pusė, po kuria slė-
pėsi tikrieji siekiai. Naujų valdybų 
nariai nesigilino, kaip dirba įmonė, 
ką galima padaryti siekiant geres-
nių rezultatų. Naujosios valdybos 
nematė reikalo aptarti to su įmonių 
kolektyvų nariais. Jie tiesiog ėmėsi 
veiksmų, kurių meras neįvardi-
no – atleidinėti puikiai dirbančius, 
bet ne „savus“ vadovus. 

Vienas jų – UAB „Trakų van-
denys“ direktorius  Sigitas Radze-
vičius. Būtų juokinga, jei nebūtų 
graudu iš mero lūpų girdėti, kaip 
įgyvendinus projektą lentvarie-
čius pasieks geros kokybės van-
duo... Jei ne dabar atleisto vadovo 
užsispyrimas ir išmanymas, dar 
ir praeito laikotarpio projektai 
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1 vnt.
26 x 14 x 5 cm

19,99

15,98
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Maksimalus apkrovos svoris 500 kgMaksimalus apkrovos svoris 500 kg

199,00

129,-

3 kg

7,5910 kg

89,99

16,99

 25 m
100 x 75 mm

1 vnt.

Storis 38 mm
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1 m²
2500 x 1250 x 8 mm

9,98

6,99

1 vnt.
Skersmuo 11 cm

15 cm

19 cm

34 cm
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 Užs. Nr. 114

Vyriškai apie dvi Lietuvos šventas moteris
Galima Tarptautinės moters ir kovo 

11-tosios fi estų iškilmes, ypač Vytauto 
Didžiojo tėvonijoje, kur buvo tveriama 
didi lietuvių valstybė, taip pavadinti? 
Galima, nes Tėvynė Lietuva – moteris. 
Antai, kai vienąsyk Lietuvos kilnieji 
vyrai akylai žvilgteli į žodžio Tėvynės 
šaknį ir ten save labai jausmingai su-
randa, amžiams įsitikina, jog Tėvynė 
juos visada suvokdavo, kai jie drąsiai 
ir 1831, ir 1863, ir 1918 metais tvirtosna 
rankosna imdavę kovos ginklą dėl jos 
laisvės. Bet tada,1990 03 11, juos Tėvynė 
Dievu pagailėjo, todėl masinio šautuvo 
nereikėjo. Bet aukų neišvengta. Tiesa, 
nedaug.

Tad, nacionaliniai susimąstę, Trakų 
regione turėjome dvi įspūdingas fi estas 
dėl Moters, kuri yra ir laisvė, ir meilė, 
ir fortūna, ir viltis, ir širdis, ir žemė, ir 
duona, ir taika, ir aistra, ir mirtis, ir t. t. 

Leiskite jau šitaip padūmoti dalyva-
vusiam minėtose šventėse ir 2013 03 
08 Trakuose, ir 2013 03 11 Lentvaryje, 
kur laisvės atkūrimo šventę pradėjome 
šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos 
kleb. teol. lic. Gintaras Petronis. Skau-
dulys lietė širdį, nes bažnyčioje buvo 
67 parapijiečiai, kurių maždaug 30 
proc. – Lentvario tremtiniai. Jaunimėlio 
stygius, bažnyčioje jo visai nebuvo, 
išskyrus lietuviškai nusiteikusius 2 
vėliavnešius. Negerai, miesto mokymo 
įstaigų vadovai ir visi mokytojai!

G. Petronis pasakė pamokslą, 
remdamasis Evangelija pagal Joną. 
Ir toliau citavo kardinolą A. Bačkį, 
kuris laisvę pavadino Dievo dovana. 
Tai lietuvių tautos džiaugsmas, kurį 
egoizmu galima pasodinti į menkystės 
kalėjimą. Žmogus laisvas esąs tada, kai 
jis nevaržo kitam laisvės. Toji tauta, 
kuri ginklu pavagia kitos tautos laisvę, 
yra begėdiškai nelaisva ir, kaip papras-

tai, materialiai  ir dvasiškai skurdi iki 
vyžų. Turime kaimynystėje liūdną 
pavyzdėlį, tiesa?..

Vėliau parapijos namuose sugriau-
dėjo koncertas, kuriame dalyvavo Vil-
niaus ir Grigiškių svečiai, o ir Lentvario 
saviveiklininkai, kaip antai M. Šime-
lionio gimnazijos merginų ansamblis 
ir kiti. Mišiose ir koncerte dalyvavo 
Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas ir 
jį lydinti žmona. Vėlgi salėje dominavo 
moterys, todėl šio netradicinio reporta-
žo raštininkas deklamavo „Trakų pilies 
laišką Lentvario tremtiniams ir patrio-
tams“. Po koncerto, kurį nutraukė tokią 
dieną slaptingai dingusi elektra tarytu-
mei sugalvotas kenkimas, prie jo priėjo 
1948 metų tremtinys Alfonsas Kacėnas 
ir paspaudė ranką, sakydamas, kad tai 
buvo sukirčiuota tremtinių teisybė.

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Parapijos namuose (iš kairės) LPS 
„Bočiai“ Lentvario bendrijos pirmininkė 
Kristina Užumeckienė, parapijos kleb. 
teol. lic. Gintaras Petronis ir Trakų 
kultūros rūmų Lentvario padalinio 
renginių vadovė Viktorija Šamatovičienė

2013 03 11 šalia Lentvario bažnyčios altoriaus – tautinių ir Lentvario tremtinių 
vėliavų garbės sargyboje (iš kairės) M. Šimelionio gimnazijos moksleivis Airidas 
Dauda, jo senelis 1948 metų tremtinys Alfonsas Dauda ir gimnazijos moksleivis 
Ridas Garšva 

Kovo -11-osios minėjimas
„Kaip pirmas motinos prisilietimas, 

kaip tvirtų tėvo rankų pakylėjimas, švel-
nių lopšinių liūliavimas, taip ir pirmas 
lietuviškas žodis, įdėtas į lūpas iš tėvų 
širdies, lydės mus gyvenimo keliuose, 
ieškojimuose. Ir kur benueitume, ko-
kioje žemėje begyventume, Lietuvą 
ir lietuvišką kalbą nešiosime savyje“. 
Šiais žodžiais prasidėjo Kovo 11-osios, 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienos, minėjimas Lentvario parapijos 
namuose, o lietuviškas žodis, daina ir 
melodija tapo šios šventės pagrindiniu 
leitmotyvu. 

Liaudiška daina ir skambia birbynės 

melodija džiugino Vilniaus „Ąžuolyno“ 
progimnazijos folklorinis ansamblis 
„Ąžuoliukai“. Puikiai suskambėjo J. Gu-
davičiaus „Kur giria žaliuoja“, kurią at-
liko Grigiškių muzikos mokyklos fl eitų 
trio. Programą papuošė M. Šimelionio 
gimnazijos merginų ansamblio sutartinė 
(ansamblio vadovė – mokytoja E. Aliu-
konytė), taip pat lietuvių k. mokytojos 
R. Junevičienės paruoštos skaitovės. 

Lentvario kultūros centrui tal-
kino seniūnija, vaikų dienos centras 
„Akimirka“.

Kristina Glinevičienė

būtų likę neįgyvendinti. Bet tai 
atskira. Netinka ne tik vadovas, 
bet ir inžinierius K. Venzlauskas, 
ir pavaduotojas R. Ingelevičius. 
Siekiant juos atleisti bus keičiama 
įmonės struktūra. Įdomu, kaip 
dirbs įmonė, kai joje neliks nė vieno 
veiklą išmanančio specialisto? Tie-
sa, pikti liežuviai plaka, kad ne tik 
bendrovės vadovas bus vilnietis, o 
ir konservatorių deleguotas Vidas 
Urbanavičius, ilgai kabojęs ant 
buvusios daržovių parduotuvės 
sienos rinkimų metu, nužengs 
Trakų vandenų tvarkyti.

Valdžia dar tik pradėjo savo 
„gerus“ darbus. Kitą savaitę iš dar-
bo planuojama atleisti UAB ,,Trakų 
paslaugos“ direktorių Eitvydą 
Juškauską. Nors jo vadovaujama 
įmonė vienintelė pelningai dirbanti 
Trakų rajono savivaldybės įmonė, 
tai ne rodiklis dabartinei valdžiai, 
atėjusiai „ne griauti, o dirbti“. Kyla 
tik klausimas – kam atiteks ši pel-
ningai dirbanti įmonė? 

„Norinčiųjų dirbti“ sąrašas 
ilgas, tad atleisti teks dar ne vieną. 
Kas užsės atleistųjų ir kitas kėdes, 
tikrai paviešinsime, pristatydami jų 
„indėlį“ ir „nuveiktus darbus“ rajo-
no bei šalies labui. Juk kiekvienas 
turime žinoti, ką veikia, ko siekia 
mūsų rinkti tarybos nariai. Įdomu, 
ką galės pasakyti savo rinkėjams 
socialdemokratai, pasirinkę darbui 
žmonių labui tokią „kompetentin-
gą“ komandą. 

Andžejus Stankevičius

Ko dar galima 
tikėtis iš naujos 

valdžios?

Nuomonės, 
diskusijos, 
komentarai

Atkelta iš 1 p.

Redakcijoje svečiavosi „Smalsučiai“ 

Praėjusią savaitę rajoninių laikraščių „Klevų alėja“, „Trakų žemė“ 
ir Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ redakcijas aplankė Lentvario 
pradinės mokyklos laikraštuko „Smalsutis“ (vadovas Alfonsas Kairys) 
jaunieji žurnalistai. Ačiū už šį malonų susitikimą. 

KA inform., Danos Zacharevičienės nuotr. 
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Trakų Vokės dvarui labiausiai trūksta tikro šeimininko rankų 
Prabangūs Trakų Vokės rūmai, 

aptverti plytų tvora su pseudogoti-
kinio-rytietiško stiliaus vartais bei 
urnomis. Prie vartų buvo sargo-
šveicoriaus namelis... Tokį parko 
aprašymą randame istoriniuose 
šaltiniuose. Šiandien Trakų Vo-
kės parko didybę savo darbuose 
bando atkurti dailininkas Ojaras 
Mašidlauskas. Metai iš metų jis vis 
labiau klimpsta į Trakų Vokės parko 
istoriją, vis labiau nori sugrąžinti 
grafų Tiškevičių čia kurtą grožį. 

Situacija su Trakų Vokės dvaru, 
ekspertų teigimu, dar liūdnesnė. 
Dėl nesėkmingų, o gal neatsakin-
gų Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos bandymų įsisavinti dvarui 
skirtus milijonus, šiandien jo sienos 
paskendusios pelėsiuose. 

Trakų Vokės tikinčiųjų širdies 
skausmas yra dvaro koplyčia, kuri 
virto Tiškevičių šeimos mauzolieju-
mi. Ji yra neogotikinė, stačiakampio 
formos, su keturiomis skulptūro-
mis ant frontono, įvairiaspalviais 
langais, ant kurių buvo Šventojo 
Rašto citatos. O raudonų plytų 
mūro koplyčia padengta tinku buvo 
tarpukariu. Tačiau pokario metai 
Švč. Mergelės Marijos koplyčiai 
buvo negailestingi. Vyresni mies-
telio gyventojai dar mena, kaip ji 
buvo plėšiama, o kiek vėliau virto 
sandėliu. Ir tik atgavus Nepriklau-
somybę koplyčion žmonės vėl ėmė 
rinktis maldai. Dvidešimt metų 
koplyčiai atidavusi ponia Julija 
niekada neatsisako ir randa laiko 
atrakinti koplytėlę praeiviams, ją 
prižiūri, tvarko, puoselėja ir viliasi, 
kad kažkada atsiras daugiau lėšų 
tinkamai restauruoti. Ir jei kas 
nustemba, kodėl moteris tai daro 
be jokio atlygio, ji tik šypsodamasi 
pasako, kad už tai dangus atlygina 
gera sveikata.

Gražūs užmojai 
nevirto realybe

2010-aisiais Trakų Vokės gyven-
tojai, minėję vietovės 635-ąsias me-
tines, džiaugėsi, kad dvarą ir parką 
prieš dešimtmetį ėmėsi globoti 
Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. 
Tada jos nariai vienu pagrindinių 
savo tikslų skelbė, kad aktyviai 
dalyvaus svarstant projektus, kurių 
tikslas atnaujinti dvaro sodybą ir 
pritaikyti ją kultūrinio bei istorinio 
švietimo reikmėms. Tačiau šiomis 
dienomis net įėjimas į dvarą – ba-
jorų būstinę – yra užpustytas ir 
nesimato nei vieno laiptelio.

Karališkoji bajorų sąjunga 
kreipėsi į savivaldybę su pasiū-
lymu nutraukti panaudos sutartį, 
kuri buvo sudaryta beveik šim-
tmečiui, pripažino, kad sutvarkyti 
dvarą yra išties sudėtinga, o ir lėšų 
tam neturi. 

Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

Situacija gana liūdna 
Po netinkamai atliktų Trakų Vo-

kės rūmų remonto darbų už 2 mln. 
litų, kuriuos istoriniams rūmams 
skyrė Norvegija, grindyse paliktos 
skylės, o sienas nusėjo pelėsis. 
Paveldosaugininkams labiausiai 
skaudu dėl sudarkyto istorinio 
turto. Statybininkai rūmuose turėjo 
įrengti vėdinimo, šildymo sistemas, 
sutvarkyti stogą, tačiau darbus 
atlikusi įmonė taip ir nepajėgė 
vykdyti įsipareigojimų, už kuriuos 
buvo sumokėta. Beje, vėliau įmonė 
bankrutavo ir visi galai – į vandenį. 
„Ir žala padaryta ne dėl to, kad vyko 
remonto darbai, o dėl to, kad darbai 
buvo atliekami nekokybiškai. Su-
šlapo rūsio sienos, pelėsis iš rūsio 
prasiskverbė ir į kitus aukštus iki 
pat stogo. O šią Bajorų sąjungos 
padarytą žalą dabar nori nenori 
turės likviduoti Vilniaus miesto 
savivaldybė. Belieka viltis, kad kitos 
žiemos dvaras sulauks bent kiek 
aptvarkytas ir neperšlapęs“, – sako 
Kultūros paveldo departamento 
Vilniaus teritorinio padalinio vedė-
jas Vitas Karčiauskas. 

Vėl kuriamos 
naujos vizijos

Vilniaus miesto savivaldybė, 
kuriai dabar priklauso dvaras, pra-
deda kurti modelį, kaip šis dvaras 
galėtų būti pritaikytas visuomenės 
reikmėms. Tačiau net ir sukūrus 
viziją biudžete jai įgyvendinti 
lėšų tikrai nebus. Tuo įsitikinusi 
sostinės tarybos narė, Trakų Vokės 
dvaro ansamblio pritaikymo ir 
administravimo modelio paren-
gimo darbo grupės vadovė Nijolė 
Jagelavičienė. Darbo grupė sukurta 

labai neseniai, todėl, anot vadovės, 
dar anksti kalbėti apie vizijas. Jos 
turėtų atsirasti maždaug už dviejų 
mėnesių. „Bet pagrindinė idėja iš-
lieka ta pati, kaip atgaivinti Trakų 
Vokės rūmus ir dvarą bei atidaryti 
juos plačiajai visuomenei“, – tikslus 
bando dėstyti N. Jagelavičienė. 
Pastarieji užmojai tikriausiai nelabai 
skiriasi ir nuo Bajorų karališkosios 
sąjungos prieš keletą metų pieštų 
vizijų. „Mūsų tikslas – atkurti is-
torinį parką, restauruoti rūmus ir 
kitus savivaldybei priklausančius 
istorinius pastatus ir, svarbiausia, 
vystyti kultūrinį turizmą. Beje, 
sukūrus dvaro atgaivinimo viziją 
jai įgyvendinti tikimasi gauti lėšų 
iš Europos Sąjungos fondų.

Karas nuniokojo grafų 
puoselėtus rūmus

Trakų Vokės rezidencijos staty-
bos pradėtos XIX a. 8 dešimtmetyje. 
Projekto autorius buvo italų kilmės 
Varšuvos architektas Leonardas 
Markonis. Vokės rūmai archi-
tektūrinėmis formomis priminė 
karališkąją rezidenciją Varšuvos 
Lazenkose. Abiejuose statiniuose 
pasitelkta ta pati fasado koncepcija: 
įgaubtas portikas, kolonos, balius-
trados. Beveik identiškai atrodė 
fasadas sodo pusėje bei oranžerija. 
Nenuostabu, kad iš pat pradžių 
buvo pripažinta Vokę esant ka-
raliaus Stanislovo Poniatovskio 
vasaros rezidencijos kopija.

Jonas Vitoldas Tiškevičius iš 
Voložino rūmų perkėlęs istorines ir 
šeimos relikvijas Vokės dvarą įren-
gė apstatydamas jį iš Prancūzijos 
atvežtais baldais, įsteigė biblioteką, 
sukaupė rinktinę XIX a. Vakarų 
Europos dailininkų drobių kolek-
ciją bei įsigijo Paryžiaus aukcione 
giminaičių pardavinėtus senovinius 
gobelenus. Karo metais didžioji 
dalis vertybių buvo evakuota į 
Vilnių, Voložiną ir Varšuvą. Trakų 
Vokės rūmus užėmė vokiečiai. 
Pokylių salėje, kur net mėginta 
sukurti laužą, buvo laikomi arkliai. 
Vokiečiams pasitraukus rūmus 
toliau naikino ir likusį turtą grobė 
vietiniai gyventojai.

Parko stebuklingumą ir
 grožį bando gelbėti ir vietos

 Don Kichotai
Kol savivaldybėje kuriamos 

vizijos, kaip išgelbėti ne tik su-
nykusį Tiškevičių dvarą, bet ir 
pritraukti kuo daugiau lankytojų 
į parką, menininkas O. Maši-
dlauskas drauge su sodininku po 
truputį imasi parko valymo darbų. 
Jiems padeda ir vietos gyventojai. 
Išgenėti krūmynai vis labiau at-

skleidžia daugiau nei prieš šim-
tmetį Prancūzų architekto kurtą 
kraštovaizdį. 

Anuomet pertvarkyti parko 
teritoriją panaudojant senuosius, 
ankstesniųjų savininkų, sodintus 
medžius ir įkurti sodą šeima pasi-
kvietė garsų prancūzų sodininką 
bei kraštovaizdžio architektą Edu-
ardą Andrė – Tiškevičių valdose 
Lentvaryje, Palangoje, Užutrakyje 
įkurtų parkų projektų autorių. Iš jo 
paties užrašų žinoma, kad pirmą 
kartą Trakų Vokėje apsilankė 1898 
metais. Parko ir sodo kūrimo dar-
bai buvo baigti po dvejų metų. Tai 
patvirtinantį akmenį ir šiandien 
galima pamatyti parke. 

Trakų Vokės rūmų frontoną 
puošė skulptūros, kurių viena sim-
bolizavo bitininkystę, o kita – žve-
jybą. Grafas nepaprastai rūpinosi 
žemės ūkiu ir sodininkyste. Įkūrė 
bitynus, o jo pavedimu prie rūmų 
iškastuose tvenkiniuose pasirūpinta 
įkurti lašišinių žuvų veisyklą. 

Šiandien O. Mašidlauskas 
pasakoja, kaip tuose pačiuose 
tvenkiniuose bando veisti žuvį. Ir 

netgi sugalvojo būdą, kaip apsau-
goti tvenkinius nuo brakonierių. 
Trakų Vokės gyventojai pažįs-
tantys menininką pasakoja, kaip 
šis visa širdimi atsidavęs parkui, 
žino kiekvieną užkaborį, o parko 
istorijos seka viena kitą. Vietiniai 
net juokauja, kad jei kas ieško 
Ojaro, visuomet jį suras parke. 
Jei ne valantį krūmynus, tai prie 
tvenkinių, o gal bandantį sukurti 
dar vieną parko didybę menantį 
paveikslą...

Jau kone dešimtmetį tęsdamas 
grafo J. Tiškevičiaus tradiciją puo-
selėti, saugoti ir kaupti meną Trakų 
Vokės bendruomenės kultūros 
centras rengia menininkų plenerus. 
Jais siekia atkreipti visuomenės dė-
mesį į nepelnytai nykstančią Trakų 
Vokės dvaro sodybą.

Analogiški Lazenkų rūmai 
Lenkijoje yra pritaikyti kultūri-
niam turizmui. Sezono metu jie 
sulaukia apie 30 tūkst. turistų. 

Vaidilutė Dovydaitytė 

Danos Buinickaitės nuotr.
Trakų Vokės dvaro liepų alėja rudenį 
Trakų Vokės gyventojo dail. Ojaro Mašidlausko darbas

Griūvančiam Trakų Vokės dvarui reikalingas tikras šeimininkas

Raudonų plytų mūro koplyčia padengta tinku dar tarpukariu

Trakų Vokės dvaro ledainė, kuri yra privačiame sklype, nyksta 

*Puslapį remia  Spaudos, radijo  ir televizijos rėmimo fondas
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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. 2, 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. 8 652 �5 �1�

Užs. Nr. 102

redaktorė Dana Zacharevičienė

Užs. Nr. 85

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Daugiau kaip 2 tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 528) 21 012

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 22 299 

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

„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

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

Anapilin išėjo meno mėgėjų asociacijos 
„Vilnijos branduma“ narys 

Aleksejus Kutkinas. Liko daug  
neišsakytų minčių, neišklausytų Jo posmų, 
negimusių eilučių, panirusių nebaigtuose 

rašyti puslapiuose... Liko  ATMINTIS...
A. Kutkino kūryba – paminklas, ant kurio 

skaitys Jo mintis kartų kartos...
Nuoširdžiai užjaučiame Aleksejaus 

artimuosius, draugus ir bendraminčius...

„Vilnijos branduma“ asociacijos vardu  
viceprezidentas Alfredas Girdziušas

Policijos savaitė 2013 m. kovo 6–12 d.

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

  2013-03-07 Lentvaryje gyve-
nantis vyriškis pranešė, kad 
išimtas rūsio langas ir, nulaužus 
pakabinamą spyną, patekta į 
rūsio sandėliuką. Iš sandėliuko 
nieko nepavogta. Įvykio vietoje 
užklupta ir sulaikyta įtariamoji, 
kuri uždaryta į Vilniaus aps. VPK 
areštinę.
  Gautas UAB „Lundbeck Lie-
tuva“ generalinio direktoriaus 
pareiškimas, kad 2013-03-02 
Lentvario sen., Sausių k., „Seno-
joje karališkoje kibininėje“, buvo 
pavogtas bendrovei priklausantis 
mobiliojo ryšio telefonas „Iphone 
4 S16 GB White“. Padaryta 2184 
Lt turtinė žala.
  Lentvaryje gyvenantis jaunuolis 
pranešė, kad 2013-03-03 namuose 
po išgertuvių su draugais paste-
bėjo, kad pavogtas jam priklau-
santis mobiliojo ryšio telefonas 
,,HUAWEI U 8650“. Padaryta 200 
litų materialinė žala.
  Lentvaryje gyvenantis vyriškis 
pranešė, kad 2013-02-25 paste-

•

•

•

•

bėjo, jog, pasinaudojus jo elek-
tronine mokėjimo kortele, nuo 
sąskaitos nuimta 400 Lt.
  2013-03-12 Lentvario sen. Aukš-
tųjų Semeniukų k. gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad, nupjovus 
užrakinto garažo spyną, iš ga-
ražo pavogta benzininis pjūklas 
„Stihl“, benzininė žoliapjovė, apie 
40 litrų dyzelinio kuro, smulkus 
metalo laužas. Padaryta žala 
tikslinama. 
  Gautas pranešimas, kad Lentva-
rio vaikų globos namų šeimynos 
auklėtoja galimai smurtavo prieš 
globos namų ugdytinius.
  Lentvaryje gyvenantis vyriškis, 
būdamas namuose, kelis kartus 
diržu trenkė mažamečiui posū-
niui per sėdmenis ir šlaunis, to-
kiais savo veiksmais sukeldamas 
jam fizinį skausmą bei nežymų 
sveikatos sutrikdymą. Vyriškis 
sulaikytas ir išvežtas į Vilniaus 
aps. VPK areštinę.

•

•

•

Pasiliko vien kelmai

Grafų parkas įspūdingas,
Kūrė jį žymus Andrė.
Šis žmogus labai garbingas,
Jo darbuose jo šlovė.

Na tai kas, kad jis prancūzas.
Tolima mums jo šalis.
Per Rūbežius skrieja mūzos
Ir jos nieks nesustabdys.

Kol Tiškevičius gyvavo,
Parkas džiugino akis.
Jis turėjo vertę savo,
Tokia buvo praeitis.

Benzopjūklai piktai loja,
Krenta medžiai milžinai,
Brakonieriai prakaituoja,
Po jų lieka vien kelmai.

Parkas mano, tavo, jūsų...
Iš tikrųjų – niekieno.
Lenkui, rusui, baltarusiui
Ir lietuviui – kas iš jo.

Čia Tiškevičius gyveno.
Dvaras grafo nuostabus.
Laikas rūmus nustekeno
Ir... Pinkevičius „darbštus“.

Paklausyki, mielas kūmai,
Ši naujiena ne kokia.
Apgriauti gerokai rūmai
To Pinkevičiaus dėka.

Šio žmogelio dienos margos.
Žino jau visa šalis,
Kad apšvarino jį mergos,
Tad skolose skęsta jis.

Rūmai lyg kokie našlaičiai,
Jų niūroka ateitis.
Praėjūnai pašalaičiai
Į juo žvilgsnį kreipia vis.

Tad teisingą skelbkim kovą.
Kilkim, kol dar ne vėlu.
Ir apginkim „Lentvaravą“
Nuo Pinkevičių kėslų.

Lentvarietis Pranciškus 

Lentvario tremtinių ir bažnyčios 
chorų bei „Klevynės“ projektas

Lentvario giesmė

Kai sugrįžtam iš kelio į miestą,
Širdyje pabunda daina
Apie laisvės istorijos fiestą
Šalia Vilniaus, kuri amžina.

Priedainis
Būk per šimtmečius,
Lentvari mielas,
Pagyvenęs, jaunas ir žilas.
Būk prie ežero, žaliojo klevo
Nepamiršdamas tako savo.

Netoliese pilies lyg šventovės
Bėga mūsų gyvenimas čia,
Nes išsaugojom mintį senovės
Jau dabar nebe paslapčia.

Priedainis

Čia ir kitos tautos gyvena.
Ir tai mūsų jėga ir tiesa,
nes bažnyčios mus vienija menas
Kristaus mokslu gyliu mišiose.

Priedainis

Čia alėjos Klevų eitynė
Rytą sveikina triūso diena.
Čia ir Lentvaris, ir Tėvynė
Kaip ir ši sutartinė daina.

Priedainis

Projektą vykdė Jonas Počepavičius
2013 02 27

Pro memoria Aleksejus Kutkinas
(1942–2013)Su liūdesiu pranešame, kad 

kovo 8 dieną po sunkios ligos mirė 
originalus ir nepakartojamas mūsų 
krašto rašytojas ir poetas Aleksejus 
Kutkinas. 

A. Kutkinas gimė 1942 m. balan-
džio 11 d. Udmurtijos Respublikoje, 
Votkinsko mieste. Čia baigė viene-
rių metų korespondentų mokyklą 
(1955 m.). 1961 m. atvyko į Lietuvą, 
į savo protėvių žemę. 1976 m. baigė 
trimetę korespondentų mokyklą 
Trakuose. Dirbo Elektrėnų, Narvos 
(Estija), Uglegorsko (Ukraina) elek-
trinėse suvirintoju. 

A. Kutkinas buvo šviesus žmo-
gus, ryški asmenybė. Eilėraščius 
kūrė nuo pat vaikystės. Prozą rašė 
rusų kalba, o jo kūriniai buvo išversti 
į lietuvių, lenkų, ukrainiečių kalbas. 
A. Kutkinas labai mylėjo Lietuvą ir 
savaip grūmėsi už jos šviesų rytojų. 
Protingai išjuokdavo mūsų dabarti-
nės visuomenės ydas savo humores-
kose. Jis buvo vienas iš Trakų krašto 
literatų brolijos „Aukuras“ įkūrėjų. 
1994 metais tapo Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjungos nariu, nuo 2008 m. 
buvo Tarptautinės rašytojų ir publi-
cistų asociacijos narys (APIA). 2003 
m. Lietuvoje vykusiame rusų autori-
nės dainos festivalyje tapo laureatu. 
2011 m. buvo projekto almanachas 

„Vingis“ koordinatorius. Savo tiesio-
giniu dalyvavimu padėjo išleisti tris 
almanacho numerius, kuriuose yra 
skirtingų autorių kūriniai įvairiomis 
kalbomis. 

A. Kutkino darbai publikuoti 
Trakų r. laikraštyje „Galvė“, Trakų 
literatų almanachuose „Paparčio 
žydėjimas“ (2001 m.), „Trakuvos po-
ezija“ (2004 m.), „Trakuvos literatų 
kūryba“ (2010 m.), Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjungos almanache „Mano 
kaimas – vilčių ir svajonių atolas“ 
(2010 m.), ,,Vingis“ (2012 m.). Jis 
išleido eilių knygas „Delfinija – sielos 
dievaitė“ (2009 m.), ,,Делъфиния – 
Богиня любви“ (2010 m.). 

Šviesaus ir gero žmogaus vaizdi-
nys visada liks mūsų širdyse

Draugai ir kolegos

Poezija

PARDAVIMAI
„Klevų alėją“ jau 

galima įsigyti Lentva-
rio „Norfos“ ir Trakų 
Vokės „Maximos“ par-
duotuvėse.


