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Mitingas dėl patogaus 
susisiekimo su sostineTrakų švietimo centro reorga-

nizacija su politiniu prieskoniu

Nukelta á 2 p.

Lentvario miestas liks be brandžių medžių

Nuomonės, komentarai

Trakų rajono tarybos posėdyje 
(red. past. – kovo 28 d.) turėjau 
galimybę išsakyti savo nuomonę 
Trakų švietimo centro reorganizavi-
mo klausimu. Tiek sakydama savo 
kalbą posėdžio metu, tiek dabar, 
posėdžiui pasibaigus, esu tvirtos 
nuomonės dėl šių dviejų dalykų: 
teismo sprendimus privalome vyk-
dyti, tačiau turime juos interpretuoti 
taip, kaip sprendimuose parašyta. 
Deja, teismo sprendimo nėra matę 
net kai kurie Tarybos nariai, o aš tuo 
labiau. Džiaugiuosi, kad man pa-

kanka teisinio raštingumo suprasti, 
koks sprendimas tai galėjo būti, nes 
įstatymai ir Vyriausybės nutarimai 
yra vieši ir teismas jų negali suin-
terpretuoti kažkaip kitaip, nei juose 
parašyta. Eidama į posėdį aš tikėjau, 
kad vienintelis sprendimas, koks ten 
galėjo būti, yra tai, kad formalusis ir 
neformalusis švietimas negali būti 
po vienu stogu (kokia formuluotė 
bebūtų tame sprendime panaudo-
ta). Tarybos posėdžio metu visiems 
girdint buvo patvirtinta, kad teis-
mo sprendime nėra pasakyta, jog 
Trakų švietimo centras turi būti 
reorganizuotas – jame yra pasakyta, 
kad funkcijos, kurias jis atlieka, yra 
nesuderinamos, t. y. pedagoginės 
psichologinės tarnybos (PPT) ir mo-
kyklos buvimas kartu yra nesude-
rinami. Apie mokytojus sprendime 
neužsimenama, ko ir nereikia daryti, 
nes 2011 m. liepos 13 d. nutarimu 
Nr. 883 patvirtintose nuostatose yra 
aiškiai pasakyta, kad tiek PPT, tiek 
mokytojų švietimas yra švietimo 
pagalbos įstaigos ir jos gali būti vie-
noje įstaigoje, ką reglamentuoja šio 
nutarimo 6.4. punktas, todėl atskirai 
išskirti mokytojų švietimo teismas ir 

Kova dėl medžių pralaimėta

Pastangos gelbėti valdininkų 
numatytus kirsti medžius Baž-
nyčios gatvėje nedavė rezultatų. 
Gražiausi medžiai skvere prie 
bažnyčios jau iškirsti. Šit kaip 
elgiasi su gyventojų prašymais į 
valdžią išrinktieji. O juk taip nese-
niai, prieš rinkimus, jie buvo tokie 
geručiai, atidūs, paslaugūs. O 
kokie buvo skambūs šūkiai: „Mes 
su Jumis!“, „Svarbiausia – Jūs!“. 
Šūkiai nutilo, pažadai išblėso ir 
išrinktieji rodo savo nagus. Vos 
tik buvo paskelbtas straipsnis 
apie kertamus medžius Bažnyčios 
gatvėje, kovo 29 d. medkirčiai 
jau dorojo medžius Geležinke-
lio gatvėje. Tarsi tyčiodamiesi, 
medžius prie Bažnyčios pradėjo 
kirsti Popiežiaus inauguracijos 
dieną, o Geležinkelio gatvėje – šv. 
Velykų išvakarėse. Gal todėl, kad 
užimti gyventojai neturėtų laiko 
protestuoti?

Lentvariečiai girdėjo, kad bus 
rekonstruojama Geležinkelio 
gatvė, bet, kad bus iškirsti visi me-
džiai, tikriausiai net nesapnavo. 
Štai kaip visuomenė informuoja-
ma apie ES pinigais fi nansuoja-
mus projektus. Iš aplinkosaugi-
ninkų pavyko sužinoti, kad, prieš 
kertant medžius Geležinkelio 
gatvėje, juos apžiūrėjo komisija. 
Nors jos sudėtis jau buvo skelbta 
rajono spaudoje, pakartosime, kad 
visi žinotų, kas palaimino beveik 
šimto medžių kirtimą.

Gerins miesto estetinį vaizdą

Medžius apžiūrėjo Aplinkos 
ministerijos Vilniaus regiono 
departamento Trakų agentūros 
vedėjas Zigmantas Butvilas, šio 
departamento Poveikio aplin-
kai vertinimo skyriaus vyr. 
specialistas Albinas Morkūnas, 
projekto vadovas Vytas Čepo-
nonis, darbų vadovas Alfredas 
Būtėnas, bendrovės „Lemmin-
kainen Lietuva“ direktoriaus 
pavaduotoja Birutė Ulozienė, 
Lentvario seniūnas Vytas Rukšė-
nas, Lentvario seniūnijos vyriau-
sioji specialistė Vida Brazionie-
nė, Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Statybos ir ūkio 
plėtros vyr. specialistas Vitalij 
Volotkevič ir šios savivaldybės 
ekologas Jonas Kriaučiūnas.

Komisijos nariai nuspren-
dė, kad medžius reikia šalinti, 
nes jie praradę estetinį vaizdą, 
pavojingi miesto gyventojams, 
šaknys ardo šaligatvius, šakos 
apsivijusios elektros stulpus 
ir t. t. Taigi komisijos išvadose 
neužsimenama apie šių želdinių 
ekologinę vertę, apie jų naudą 
gyventojų sveikatai. Pagal šiuos 
teiginius galima iškirsti medžius 
ne tik Lentvaryje, bet ir kituose 
miestuose. Komisija medžius 
fi lmavo, kad vėliau galėtų pasi-
teisinti. Mums irgi pavyko užfi k-
suoti pažymėtus kirsti, bet dar 
nenukirstus medžius. Skaudu 
skaityti komisijos išvadas, kad 

Šie medžiai daugelį metų lentvariečius saugojo nuo geležinkelio 
neigiamo poveikio Nukelta á 2 p.

Trečiadienį prie Vilniaus miesto savivaldybės vyko mitingas, kurį surengė 
Vilniaus miesto vežėjų asociacija. Mitingo dalyviai kritikavo Vilniaus miesto 
savivaldybės ketinimus išstumti iš miesto centro mikroautobusus ir juos pa-
keisti „Vilniaus viešojo transporto“ greitaisiais autobusais. Vilniaus savivaldybė 
rengia ir Vilniaus miesto transporto pertvarką bei ketina privačius vežėjus 
įtraukti į bendrą miesto transporto sistemą, kitaip tariant, važiuodami priva-
čiu mikroautobusu, turėtume naudotis neseniai Vilniuje įdiegta elektroninių 
bilietų sistema.

Mitinge dalyvavę bendrovės „Centvalis“, kurios autobusai veža Lentvario 
miesto gyventojus į sostinę, atstovai teigė, jeigu Vilniaus numatyta transporto 
pertvarka nebus pakeista, jų bendrovė negalės dalyvauti siūlomame vežėjų 
konkurse ir privalės nuo šių metų liepos 1 d. nutraukti Lentvario miesto gyven-
tojų aptarnavimą. Tad lentvariečiams vėl teks kulniuoti į traukinių stotį arba 
naudotis Vilniaus autobusų parko autobusais, kurie kursuoja labai retai.

Mitinge dalyvavo ir lentvariečiai. Prieš Vilniaus savivaldybės planus Len-
tvario bendruomenės vardu jame pasisakė Kęstutis Petkūnas.

KA informacija, Alfredo Girdziušo nuotr. 

Lentvariečiai mitinge prie Vilniaus miesto savivaldybės

Jaunimo taryboje – 
ne jaunimas

Praėjusios savaitės tarybos po-
sėdyje buvo priimtas sprendimas 
keisti Trakų rajono jaunimo reikalų 
tarybos sudėtį. Taryboje nebelieka 
pakankamai jaunų entuziastingų 
narių, tai Editos Rudelienės, Alinos 
Kovalevskajos, Alionos Galdilinos 
ir visai nepasenusio energingo Kęs-
tučio Ramanausko. Matyt, naujajai 
valdžiai reikia ir šioje taryboje savų 
kontrolierių, tad į ją deleguoti tary-
bos nariai Vytautas Petkevičius, An-
drej Prokofjev, Kęstutis Blaževičius 
ir dar į jaunimo kategoriją patenkanti 
Trakų rajono savivaldybės mero 
patarėja Audronė Virganavičiūtė. 
Jaunimo taryboje, be savivaldybės 
administracijos specialistų, partijų 
jaunimo, yra tik keli nevyriausybinių 
organizacijų atstovai, tai Vilma Ku-
drevičiūtė (visuomeninės jaunimo 
organizacijos „Trakų ateitis“ narė), 
Agnieška Ščiglo (Senojo Tarpupio 
kaimo bendruomenės „Tarpupis“ 
pirmininkė), Viktorija Podlipajeva 
(Trakų turizmo ir poilsio paslaugų 
plėtros asociacijos atstovė, Trakų 
jaunųjų gidų klubo „Bartai“ narė). 

Matyt, ne veltui jaunimas jau-
čiasi prispaustas ir kontroliuoja-
mas, kadangi prieš tokią politikų ir 
savivaldybės specialistų daugumą 
nepašokinėsi. Jaunimo tarybos vei-
klai šiemet numatyta 10 tūkstančių 
litų, o jaunimo programų fi nansa-
vimui – 24 tūkst. 500 litų. Šiemet 
patvirtintas ir Jaunimo problemų 
sprendimo planas (2013–2018), kurio 
anksčiau savivaldybė net neturėjo. 
Plane pateikiami duomenys, jog 
rajone yra 7-ios nevyriausybinės 
jaunimo organizacijos ir apie 20 
organizacijų save identifi kuojančių 
kaip dirbančių su jaunimu. Tačiau 
jaunimo organizacijos nėra labai ak-
tyvios ir tik 19 proc. rajono jaunimo 
dalyvauja NVO veikloje. 

Vis dar jaunas lentvarietis

Neringa Šakinienė: „Trakų švietimo 
centro reorganizuoti teismas neliepė.“
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neturėjo. Be to, jei ieškovas klausė, 
ar PPT ir mokykla gali būti vienoje 
įstaigoje, tai tokį atsakymą ir gavo. 
Jei nieks apie mokytojų švietimą 
neužsiminė, tai teismas ir neturėjo 
atsakyti į neužduotą klausimą. Dėl 
reorganizacijos – šis žodis, beje, po-
sėdžio metu buvo panaudotas kaip 
argumentas, kodėl teisine prasme 
negalima pritarti ponios Editos 
Rudelienės pateiktam sprendimo 
projektui, kuriame Trakų švietimo 
centras toliau lieka egzistuoti, nėra 
išregistruojamas iš Juridinių asmenų 
registrų centro kaip vienetas, tik sie-
kiant įgyvendinti teismo sprendimą 
papildomai įsteigiama mokykla. Jei 
šiame sprendimo projekte nebūtų 
nuskambėjęs žodis reorganizacija, 
sprendimas būtų išsprendęs visus 
klausimus – įvykdytume teismo 
sprendimą ir nesunaikintume dėl 
sunaikinimo Trakų švietimo centro 
kaip institucijos, kuri turi savo vardą 
ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Mano antrasis įsitikinimas, išsa-
kytas Tarybos posėdyje ir dar labiau 
sustiprėjęs jam pasibaigus, yra tai, 
kad matydama, kaip vykdomas 
teismo sprendimas – t. y., kaip jis 
nagrinėjamas, kokie pasiūlymai 
yra teikiami ir kaip pamirštami 
tam tikri dalykai, nes jie nepatogūs 
prisiminti, aš esu įsitikinusi, jog 
reorganizuojant Trakų švietimo 
centrą siekiama susidoroti su centro 
vadove ponia Nijole Lisevičiene ir 
jos komanda. 

Šiai nuomonei pagrįsti argumen-
tų turiu daug. Pirmasis signalas apie 
tai yra pirmasis Tarybos sprendimo 
projektas, kuriame Trakų švietimo 
centras pasibaigia kaip juridinis as-
muo ir vietoj jo atsiranda dvi naujos 
įstaigos, kuriose nėra numatyta mo-
kytojų švietimo funkcijos. Švietimo 
komiteto posėdžio metu tai mums 
buvo argumentuota pasakant, kad 
pagal teismo sprendimą Trakų švie-
timo centrą reikia reorganizuoti, kad 
Taryba turi teisę priimti sprendimą, 
kiek ir kokių švietimo pagalbos 
įstaigų reikia steigti. Komiteto 
nariai pamiršo paminėti, kad apie 
reorganizaciją teismo sprendime 
nekalbama ir kad aukščiau minėtas 
Vyriausybės nutarimas sako, kad 
sprendžiant apie šių įstaigų atsi-
radimą reikia atsižvelgti į švietimo 
pagalbos poreikį, t. y. ar yra poreikis 
turėti galimybę mokytojams švies-
tis rajone. Komiteto nariai bandė 
pateikti kažkokius skaičius, kiek 
kainuoja mokytojų švietimas ir kiek 
kainuotų rajonui, jei mes neturėtu-
me tokio centro rajone ir pirktume 
paslaugas iš kitų rajonų. Įdomu būtų 
įsivaizduoti tokį variantą, tarkim, 
viešuosius paslaugų pirkimus laimi 
kad ir Klaipėdos švietimo centras, 
nes, pvz., jis pigiausiai parduotų 
šias paslaugas – kas pas ką važiuotų 
ir kaip kito centro švietimo centras 
vykdytų mūsų rajono mokytojų 
metodinės veiklos koordinavimą, 
planavimą, dokumentavimą, tvirti-
nimą įsakymais. Komitetas taip pat 

Trakų švietimo centro reorga-
nizacija su politiniu prieskoniu

Nuomonės, komentarai

Atkelta iš 1 p.
pamiršo prisiminti, kad Trakų švie-
timo centras ne tik kainuoja, bet ir 
uždirba pinigus, vykdo europinius 
projektus, kuriais į rajoną atkeliauja 
milijonus siekiančios sumos. Galime 
pasidžiaugti, kad tokio drastiško 
sprendimo komiteto nariai atsisakė 
ir pateikė naują pasiūlymą.

Taigi, antrasis pasiūlymas. Jame 
Trakų švietimo centras vėl gi yra 
reorganizuojamas į dvi naujas 
įstaigas: Švietimo pagalbos tarnybą 
(su PPT ir mokytojų švietimu) ir 
mokyklą. Šis sprendimas tikrai gali 
užliūliuoti mokytoją, kuris siekia, 
kad jis turėtų galimybę šviestis savo 
rajone, nes šiame sprendime nuro-
dant švietimo pagalbos tarnybos 
funkcijas yra įtraukta mokytojų švie-
timo funkcija. Tačiau toks sprendi-
mas negali užliūliuoti žmonių, kurie 
žino, kad reorganizacijos nereikia, 
kad teismas to nereikalauja, kad yra 
teisėtas humaniškas būdas vykdyti 
teismo sprendimą nieko neatlei-
džiant iš darbo ir neorganizuojant 
naujų konkursų. Prašau pasakyti, 
kokio dar tikslo siekia žmonės, kurie 
žino, kad reorganizacija nebūtina, 
kad įstaigos pavadinimo pakeitimas 
iš esmės nieko nepakeis – atsiskirs 
mokykla, bet švietimo centras to-
liau vykdys savo įprastą veiklą. 
Tai kam reikia jį reorganizuoti, 
išregistruoti, vėl kažką registruoti, 
perrašyti visas europines sutartis, 
nes Europos partneriai dar turi 
pritarti, kad Trakų švietimo cen-
tro įsipareigojimus prisiims kita 
institucija? Tikiu, kad tik tam, kad 
pasikeistų centro vadovas.

Didžiausias mano įsitikinimo 
įrodymas – tas faktas, kad išaiškėjus, 
jos Trakų švietimo centro reorgani-
zacija yra nebūtina bei poniai Editai 
Rudelienei pateikus pasiūlymą 
atidėti sprendimą siekiant parengti 
naują sprendimo projektą, kuriame 
nebūtų žodžio reorganizacija ir ku-
ris išspręstų visus klausimus, buvo 
nepateiktas tarybos balsavimui, o 
pereita prie balsavimo dėl pirmųjų 
dviejų sprendimų projektų. 

Ir pabaigoje noriu dar kartą 
paaiškinti ir patikslinti, kodėl pakore-
guotas p. Rudelienės siūlomas spren-
dimas būtų buvęs optimalus, jei 
kažkas čia ieškotų optimalumo: šiuo 
sprendimu būtų vykdomas teismo 
sprendimas – būtų atskirta bendrojo 
ugdymo mokykla; šiuo sprendimu 
nebūtų naikinama pagalba moky-
tojui – mokytojų švietimo funkcija 
išliktų; šiuo sprendimu nebūtų nai-
kinamas pirmasis Lietuvoje švietimo 
centras, t. y. jis nebūtų išregistruotas 
kaip juridinis asmuo iš registrų 
centro – juk jo reorganizuoti ir per-
vadinti teismas neliepė, jo pervadinti 
neliepia ir Vyriausybės nutarimas 
dėl švietimo įstaigų reorganizacijos, 
pertvarkymo ir likvidavimo. 

Deja, šiandien turime kitokį 
sprendimą.

Neringa Šakinienė, pedagogė
Danos Buinickaitės nuotr.

medžiai pavojingi gyventojams, 
kai matai pažymėtas kirsti svei-
kutėles brandžias liepas, klevus, 
uosius. Pažymėti kirsti net tie 
medžiai, kurie auga atokiau nuo 
rekonstruojamos gatvės.

Rengiant straipsnį nepavy-
ko sužinoti, kokie bus vykdomi 
rekonstrukcijos darbai, jeigu 
medžiai kertami net augantys 
už šaligatvio. Nejučia kyla 
klausimas: ar nebuvo galima 
parengti projekto, kad būtų iš-
saugoti sveiki medžiai nors ga-
tvės atkarpoje nuo Geležinkelio 
stoties iki Geležinkelio perva-
žos Vilniaus miesto kryptimi, 
nes šioje dalyje geležinkelio 
bėgiai yra arčiausiai gyvena-
mųjų namų. Iškirtus brandžius 
medžius nuo geležinkelio sklis 
dulkės ir lokomotyvų dūmai 
bei triukšmas. Pasodinti nauji 
medeliai nekompensuos neigia-
mo poveikio aplinkai ir žmonių 
sveikatai.

Daugelis lentvariečių piktina-
si negailestingu miesto želdinių 
niokojimu, bet kiti stebi abe-
jingai. Tai laimingo gyvenimo, 
lentvariečiai. Valdžia pagerino 
miesto estetinį vaizdą, iškirtusi 
medžius atvėrė vaizdą į gele-
žinkelį, kuriuo vienas po kito 
dudena traukiniai. Klausykitės 
dieną naktį šio bildesio, kvė-
puokite lokomotyvų išmetamais 
dūmais. Valdininkai geriau žino, 
kas svarbiausia gyventojams. Juk 
jie su mumis...

O mes priminsime želdinių 
apsaugos įstatymus, nors jų val-
dininkai ir nevykdo.

Aplinkos ministerijos
 specialistų nuomonė

Aplinkos ministerijos Saugo-
mų teritorijų ir kraštovaizdžio 
departamento Kraštovaizdžio 
skyriaus specialistai, paklausti, 

Lentvario miestas liks 
be brandžių medžių

Atkelta iš 1 p.
kaip išgelbėti Lentvaryje nu-
matytus kirsti sveikus medžius, 
informavo, kad 2008 m. buvo 
priimtas Želdynų įstatymas no-
rint nustatyti ne miškų ūkio pa-
skirties žemėje esančių želdynų 
ir želdinių apsaugos, tvarkymo, 
želdynų kūrimo ir želdinių veisi-
mo teisinio reguliavimo pagrin-
dus siekiant užtikrinti gamtinio 
ir kultūrinio kraštovaizdžio 
stabilumą, gyventojų teisę į jų 
gyvenimo kokybę gerinančias 
aplinkos sąlygas. Vadovaujantis 
Želdynų įstatymo nuostatomis 
fiziniai ir juridiniai asmenys 
neturi leisti neteisėtų veiksmų ar 
neveikimo, jeigu dėl to želdynai 
ar želdiniai galėtų būti sunaikinti 
ar pažeisti ir blogėtų gyvenimo 
sąlygos.

Prie savivaldybės sudaroma 
želdynų ir želdinių apsaugos 
ir priežiūros komisija. Ji gali 
pasikviesti ekspertus, kurie 
padėtų įvertinti esamą situaciją 
dėl želdinių, įvertinti želdinių 
būklę, jeigu ji nebuvo įvertinta 
rengiant gatvės rekonstrukcijos 
ar kito teritorijos pertvarkymo 
projektą. Geros būklės želdi-
niams išsaugoti reikia imtis visų 
galimų priemonių (rasti techni-
nius sprendimus komunikacijos 
tinklus tiesiant po medžiais).

Administracinių teisės aktų 
pažeidimų kodekso 78 straipsny-
je yra numatyta atsakomybė už 
Želdynų įstatymo ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių želdynų 
ir želdinių ne miško ūkio paskir-
ties žemėje, apsaugą, tvarkymą, 
želdynų kūrimą, projektavimą, 
želdinių veisimą, nevykdymą ar 
pažeidimą ir 162 straipsnyje už 
savivaldybių tarybų patvirtintų 
želdynų ir želdinių apsaugos 
taisyklių pažeidimą.

Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Laiškas redakcijai
Lentvarietė M. R., gyvenanti Klevų alėjoje esančiame daugiabutyje, 

skundžiasi, jog virš jos buto trečio aukšto gyventojai nuolat girtaudami 
per langą pila išmatas, sukauptas į kibirą, todėl tuo nekvapniu turiniu 
apdergia M. R. buto langus. Lentvaryje yra ne viena tokia landynė. 
Štai Ežero gatvėje esančio daugiabučio gyventojai vis dar nesusipažino 
su daugiabučių gyvenamųjų namų griežtu Triukšmo įstatymu, kuris, 
jei jo nesilaikoma, užtraukia baudą nuo 200 iki 1000 litų. Mieste daug 
neregistruotų šunų, kurie, palikti vieni, graudžiai loja komunaliniuose 
butuose kaimynams skleisdami maždaug 95 decibelų triukšmą.

R. D.

Dergia ir triukšmauja

Poezija
Atvelykis
Baltas sekmadienis. 
Baltas. 
Gloria... 
Credo... 
Prefacija...
Baltas sekmadienis. 
Baltas. 
Ite Missa est... 
Nominacija. 

Nusivilkite baltą drabužį, 
Nusiimkite nuodėmę savo... 
Dieviškoji akis tebežiūri... 
Šventos mišios aukojamos 
Savos. 

Pirmapradę išmeskite kaltę, 
Kad tilptų velykinis džiaugsmas. 
Baltas sekmadienis. 
Baltas. 
Alleluja 
Aukštybėse šauksmas. 

Velykų oktavos Viešpatį mini, 
Hermenegildo emancipacija. 
Šiandien vilkėkite rūbą darbinį... 
Ite Missa est... 
Nominacija.

Juozas Miglinas

Praeitą savaitgalį Trakų aštuon-
kojis įrodė esąs galingas, nes atspėjo, 
kad savivaldybėje vyksiantį konkur-
są į Lentvario seniūno pavaduotojo 
vietą laimės A. Vunš. Nutarėme 
įsitikinti, ar tai ne atsitiktinumas, 
todėl aštuonkojį paklausėme, ar 
jis negalėtų pasakyti, kas laimės 
savivaldybės architekto konkursą 
ateinančią savaitę. Čia aštuonkojis 
net neabejodamas nurodė, kad lai-
mės Povilas Montvila. Jei jis atspės 
ir šį sykį, bandysime jam užduoti dar 
svarbesnių klausimų.

Rimtas Nerimtas 

Trakų 
aštuonkojis – 

galingas!

Velykų rytas
Minėjome didų sielos 

prisikėlimą. Lentvario baž-
nyčioje tam ir vyko neeilinės, 
velykinės šventos Mišios. 
Jose dalyvavo daug lentva-
riečių, kurių ne vienas  ir ne 
sykį yra  prisikėlęs iš sunkios 
lemties, kaip ir šių eilučių 
rinkėjas. 

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr. Tradicinė Velykų eisena aplink bažnyčią

Nelinksmas 
ataskaitinis

Jis vyko parapijos na-
muose ir vadinosi LPS „Bo-
čiai“ Lentvario bendrijos, 
kur nuotrauka rodo, jog 
nebuvo kvorumo. Mieste 
lėtai įsiviešpatauja senatvės 
abejingumas, o tai reiškia 
nieko nematymas ir negir-
dėjimas. Blogai, Lentvario 
patyrime!

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.
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Per Lentvarį keliauja pasaulio druska
Kone kasdien tenka matyti, jog 

miesto geležinkeliu rieda ilga krovi-
ninių vagonų, kurių šonuose rusiš-
ka kalba užrašyta „Беларускалий“, 
virtinė. Šis nereikšmingas vaizdelis 
taip ir būtų man likęs tik vaizdeliu, 
jei ne prieš metus pasitaikiusi pro-
ga užsukti į Baltarusijos gilumoje 
esantį miestą Soligorską. Iš pradžių 
akį patraukė didžiuliai smėlio ir 
kažkokių priemaišų kalnai, vėliau 
tame pačiame mieste ant didžiulio 
daugiaaukščio pastato regėjau ir 
tą patį rusišką užrašą su ryškias-
palviu įmonės logotipu. Tuomet 
mintimis nusikėliau į pačią pra-
džią, Lentvarį, kai teko stoviniuoti 
prie geležinkelio pervažos ir laukti, 
kol pravažiuos ilgas krovininių 
vagonų karavanas, todėl prieš akis 
nuolat mirguliavo pavadinimas 
„Беларускалий“. Pagaliau dviejų 
valstybių miestai susijungė kaip 
tiltas ir gimė pilnavertis istorijos 
paveikslas, pažadinęs smalsumą 
ir norą sužinoti, iš kur beveik į 
visą pasaulį, taip pat ir į Lietuvą, 
iškeliauja iškastinė druska. 

Požeminis miestas
Į pačius kasyklų požemius, 

žinoma, niekas manęs neįleido, 
tačiau pavyko atsivežti nuotraukų 
ir kelių darbininkų – šachtinin-
kų – pasakojimus apie jų darbda-
vę – druską. 

Baltarusijos politika – apie savo 
šalį kalbėti gerai arba tik gerai, tad 
kalbinti šachtininkai, pasakodami 
apie savo miestą ir darbą, atsiliepė 
itin palankiai ir tik kukliai užsimi-
nė, jog didingų kasyklų darbas nėra 
jau toks nekaltas, atvirkščiai – pa-
vojingas. Jame pasitaiko ir mirtinų 
atvejų: dažniausiai šachtininkus 
užspaudžia griūvantys tuneliai. 
Anot kalbintų darbininkų, po 
žeme kasyklos atrodo kaip atskiras 
miestas. Tunelių ilgiai skaičiuojami 
kilometrais, tad be traktoriaus ir 
žemėlapio ten tikrai neišsiversi. O 
kokio grožio raštais išmarginti tie 
tuneliai, akys tiesiog džiaugiasi. 

Mieste yra populiari lankytojų 
druskų gydykla, kurios speleotera-
pinis kambarys įrengtas 430 metrų 
gylyje po žeme buvusiose kalio 
druskų kasyklos šachtose. Tenykš-
čiai gydytojai rekomenduoja ten 
leistis šešioms arba net 12 valandų. 
Tačiau vien tik nusileisti į druskų 
požemį ir patirti tokį nuotykį nebu-
vo įmanoma, kadangi pirmiausia 
reikia būti Baltarusijos speleotera-
pinės ligoninės pacientu. 

Vizitinė kortelė
Salihorskas (arba Soligors-

kas) – miestas Baltarusijoje, Minsko 
srities pietuose, prie Slučės upės 
tvenkinio. Jis yra visai jaunas, ka-
dangi miestelio augimas prasidėjo 
tik nuo 1958 metų. 1963 m., kai 
ten jau gyveno 18 tūkst. žmonių, 
Soligorskas įgavo miesto statusą. 
Būtent druskų kasyklos augina ir 
maitina miestą ir jo gyventojus. 
Mažai šeimų, kurių vyrai ar sūnūs 
nedirbtų sunkaus šachtininko dar-
bo, todėl visai čia pat yra ir druskų 
gydyklos, kuriose kasmet gali ilsė-
tis ir gydytis kasyklos darbuotojai 
ir jų šeimos. Kalio druskų klodai, 
esantys 400-1200 metrų gylyje, 
buvo aptikti dar 1949 metais ir nuo 
to laiko buvo vykdomi pirmieji 
gręžimo darbai. Kalio druskų kom-
binatas „Беларускалий“, vadinamas 
miesto ir net šalies vizitine kortele, 
veiklą pradėjo nuo 1970 m., kai 
susijungė trys tuomet jau veikusios 
kasyklos. Šiandien tokių kasyklų 
yra jau šešios, tačiau pagrindinė 
veikla vyksta tik keturiose.

Kaip rašoma įmonės tinkla-
lapyje, kas šešta kalio trąšų tona 
pasaulyje išgaunama būtent So-
ligorske. Lietuvoje taip pat yra 
šios baltarusiškos įmonės atstovas 
„Baltkalis“. Be kalio chlorido, ši 
įmonė iš Baltarusijos importuoja 
techninę ir maistinę druską. 

Skaičiai
Skaičiuojama, jog per metus 

žmogus suvalgo 7–9 kg valgo-
mosios druskos, per visą gyveni-
mą – pusę tonos. Vienas gyven-
tojas vidutiniškai su maistu per 
dieną suvartoja 8,75 g druskos, o 
patartina tik 1 arbatinį šaukštelį 
(ne daugiau kaip 5 g) su visu su-

vartojamu maistu: duona, dešra, 
sūriu ir kt. 

Žiemą Lietuvos keliuose iš-
barstoma vidutiniškai iki 140 tūks-
tančių tonų techninės druskos. 

Dana Zacharevičienė
Autorės ir šachtininko Ivano iš 

Soligorsko nuotr.

Fotoreplika

Po sniegu – krūvos šiukšlių
(ar reikalinga švaros komisija?)

Prieš prasidedant šiai žiemai, 
prieš iškrentant pirmajam sniegui, 
nufotografavome, kaip atrodo 
aplinka palei Lentvario parduo-
tuvę „Klevas“. Parduotuvė, esanti 
miesto centre, ir taip nepuošia 
aplinkos, o, priėjus prie jos ar-
čiau ir pasivaikščiojus aplinkui, 
galima išvis žado netekti (žiūrėti 
nuotr.): aplinkui mėtosi pigaus 
vyno ir alaus buteliai. Šiuo atveju 
reikia būti dėkingiems, kad tokio 
šiukšlyno nuo gatvės nesimato dėl 
apleistų, negenėjamų krūmokšnių. 
Nors parduotuvė yra privatininko 
rankose, tačiau šitaip dergti ir ne-
mylėti savojo miesto sveiku protu 
nesuvokiamas elgesys. Sakysite, 
kad dėl tokio vaizdelio kaltas ne 
pastato savininkas, o prie par-
duotuvės nuolat besiburiuojantys 
alkoholikai? Tačiau yra gera liau-
dies patarlė: „Su kuo sutapsi, tuo 
ir pats tapsi.“

Tai kodėl dėl tokios netvarkos 
savininkai nebaudžiami? Gal ver-
tėtų prisiminti prieš kelias dešimtis 
metų egzistavusią Miesto švaros 
komisiją, kuri surašinėtų aktus, 

rašytų perspėjimus, o, jei reikalai 
nepagerėtų, savininkai sulauktų ir 
baudų. Kiek dar gyventojai kentės 
mieste netvarką?

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Žiemos auka
2013 03 09 Lauko gatvė-

je, okupuotoje klastingo 
kovo ledo, nes gatvė buvo 
nevalyta nuo sniego, kai-
rės rankos riešą susilaužė 
Tremtinių choro dalyvė 
Zofija Jastremskienė, kuri 
2013 03 24 vis tiek dalyvavo 
Kryžiaus kelyje ir kurią re-
gite skausmo nuotraukoje.

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Tunelių ilgiai skaičiuojami kilometrais, tad be traktoriaus ir žemėlapio ten tikrai 
neišsiversi

O kokio grožio raštais išmarginti tie tuneliai, akys tiesiog džiaugiasi

 Kalio druskų kombinatas „Беларускалий“, vadinamas miesto ir net šalies vizitine kortele

Soligorsko kalio druskų kasyklų vietą išduoda nereikalingų smėlio priemaišų kalnai
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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

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

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

Užs. Nr. 112

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

Užs. Nr. 105

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�

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

Užs.Nr. 118

Visi elektros instaliacijos darbai. 
Dokumentų tvarkymas. 
Tel. 8 685 71 591

Užs. Nr. 120

Proginių suknelių nuoma
S. Trakai, Trakų g. 4A
tel. 8 612 24 310

 Užs. Nr. 119

„Autodina“ – OPEL atstovas – ieško 
autodažytojo-paruošėjo. Darbas 
viena pamaina be šeštadienių. Pa-
tirtis būtų privalumas, bet priima-
me ir mokiniu. Teirautis tel. 8 687 
43 081, cv@autodina.lt Adresas: 
Fabriko g. 12, Lentvaris

Užs. Nr. 121

Parduodu 3 kamb. butą Vienuoly-
no g., 65 kv. m., 2 balkonai. Langai 
ir balkonai naujai įstiklinti. Geros 
būklės. Tel. 8 620 45 225

Užs. Nr. 123

Ieškomas(-a) kebabų pardavėjas(-
a). Darbas Lentvaryje.
Tel. 8 673 96 218 

Užs. Nr. 128

Siuvimo salonas Lentvaryje plečia 
savo veiklą ir siūlo darbą kvalifikuo-
tam siuvėjui (-ai) ir siuvėjui (-ai)-pa-
dėjėjui (-ai). Tel. 8 600 63 555

Užs. Nr. 129

„Pildyk“ vartotojams – dvi naujos galimybės sutaupyti
Visi nori galimybės kalbėti daug ir už mažą kainą, todėl „Pildyk“ pasiūlė 

naują pigių pokalbių akciją. Planas „Visiems 50“ yra laikinai atpigintas ir 
kainuoja vos 0,99 Lt per mėnesį. Be to, nauja nemokama programėlė „Mano 
kontaktai“ „Pildyk“ vartotojams leis lengviau kontroliuoti savo skambinimo 
išlaidas.

Dar pigesni pokalbiai
Dabar planą „Visiems 50“ „Pildyk“ vartotojai gali užsisakyti dar pa-

lankesnėmis sąlygomis, nei paprastai. 50 min skambučiams į visus tinklus 
suteikiama už sumažintą 0,99 Lt mėnesio mokestį.

Įprasta šio plano kaina yra 4,5 Lt. Šiuo akcijos pasiūlymu galima pasi-
naudoti vieną sykį.

Jei minučių pokalbiams norisi daugiau ir reikia nemokamų SMS žinučių, 
galima pasirinkti ir atpigintą planą „Visiems“.

Planą galima užsisakyti už sumažintą 5 litų mėnesio mokestį ir gauti 
170 min skambučiams į visus tinklus. Paprastai šis planas kainuoja 12 litų 
ir už juos suteikiama 120 minučių pokalbių.

Pasirinkus planą „Visiems“, nemokamas SMS žinutes „Tele2“ ir „Pildyk“ 
tinkle galima siųsti neribotai, o į kitus tinklus – 1500 per mėnesį.

„Planas „Visiems“ populiarus tarp klientų, kadangi leidžia nebrangiai 
skambinti ir rašyti žinutes į visus tinklus. Dabar pasiūlėme galimybę „Vi-
siems“ dar geriau pritaikyti pagal kalbėjimo poreikius ir planus atpiginome. 
Mokant mažiau, pokalbiai bus dar smagesni ir ilgesni“, – sakė Dominyka 
Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė. 

Planus 30 dienų galima užsisakyti nusiuntus SMS žinutę su žodžiu 
VISIEMS ar VISIEMS50 numeriu 1556 (žinutės kaina – 0,15 Lt).

Išlaidas padės kontroliuoti nauja programėlė
„Pildyk“ vartotojų Lietuvoje yra daugiau nei milijonas, todėl jie mielai 

naudojasi galimybe savo tinkle skambinti ir rašyti SMS nemokamai. Turint 
tokią galimybę, naudinga žinoti, kokiame tinkle yra renkami numeriai.

Tam skirta nauja nemokama programėlė „Mano kontaktai“, kuri padės 
geriau kontroliuoti savo ryšio išlaidas. Įdiegus ją telefonuose su „Android“ 
operacine sistema, programėlė patikrina telefonų knygoje esančius kontaktus 
ir parodo visus „Pildyk“ bei „Tele2“ numerius.

„Žmonėms siūlome inovacijas, kurios yra lengvai pritaikomos, paprastos 
naudotis ir iškart palengvina gyvenimą. Būtent tokia yra ir nauja programėlė. 
Visi išmaniuosius turintys „Pildyk“ vartotojai galės taupyti lengviau“, – D. 
Jonušienė.

Nemokamai skambinti „Pildyk“ vartotojams ir nemokamai rašyti žinutes 
visame „Pildyk“ ir „Tele2“ tinkle galima pasirinkus planą „Myliu“. Dabar 
jis kainuoja 1 litą per savaitę. Planą galima užsisakyti nusiuntus SMS žinutę 
su žodžiu MYLIU numeriu 1556 (žinutės kaina – 0,15 Lt).

Programėlę „Mano kontaktai“ („My Contacts“) galima nemokamai 
atsisiųsti iš interneto parduotuvės „Google Play“.

 Užs.Nr.127

PR

Konkursas „Lietuviškas žodis“
Suvokdami gimtosios kalbos 

reikšmingumą, jos saugojimo 
svarbą, pakvietėme jaunimėlį da-
lyvauti piešinių parodoje-konkurse 
„Lietuviškas žodis“. Norėjome, 
kad jaunoji karta atskleistų gim-
tojo žodžio spalvingumą, kalbos 
grožį. Konkurse dalyvavo 9-10 kl. 
moksleiviai.

Gavome nemažai kūrybos dar-
bų, iš kurių išrinkti trys piešiniai, 
geriausiai atskleidžaintys minėtą 
temą. Konkursą laimėjo Motiejaus 

Šimelionio gimnazijos mokleivės 
Dajana Dzetlauskaitė ir Jolita 
Karpičiūtė, Henriko Senkevičiaus 
vid. mokyklos moksleivė Agnieška 
Baranovska, I vid. mokyklos moks-
leivė Olga Ponomarenko. Piešinius 
vertino nepriklausomas ekspertas 
Lentvario pradinės mokyklos dai-
lės mokytojas Augenis Kasputis. 

Viktorija Šamatovičienė, 
Trakų r. kultūros rūmų 

Lentvario padalinio administratorė

Ieškome programuotojo, kuris ga-
lėtų sukurti laikraščio „Klevų alėja“ 
interneto svetainę.  
Tel. 8 605 11 117

Užs. Nr. 133

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

Užs. Nr. 320

Užs. Nr. 135

Tai, ką žmogus vadina skaus-
mu krūtinės ląstoje, yra bet ko-
kios formos skausmas: spaudimo, 
dusimo, sąstingio ar bet kokios 
kitokios diskomforto formos 
skausmas krūtinėje, apatinėje 
kaklo dalyje ar paširdžiuose. Jis 
dažnai siejamas su žandikaulio, 
galvos ar  rankų skausmu. Krūti-
nės skausmo trukmė ir dažnumas 
būna įvairus: jis gali trukti nuo 
sekundės dalies iki kelių dienų 
ar netgi savaičių, gali būti jun-
tamas dažnai ar retai, pasireikšti 
prognozuojamai ar neprogno-
zuojamai.

Svarbu suvokti, jog krūtinės 
skausmas yra ne diagnozė, o tik 
simptomas. Jį gali sukelti įvai-
riausios sveikatos problemos, o 
prieš imantis atitinkamo krūtinės 
skausmo gydymo, būtina nusta-
tyti, kas jį sukelia.

Tikėtina, kad krūtinės skaus-
mas yra ganėtinai rimto širdies 
veiklos sutrikimo požymis,  todėl 
jam turėtų būti skiriamas atitin-
kamas dėmesys, o ypač, jeigu 
yra teisingas bent vienas iš šių 
teiginių:

• Jums yra 40 arba daugiau 
metų ir Jums būdingas bent vienas 
vainikinių arterijų ligos rizikos 
veiksnys (šeimos istorija, rūky-
mas, nutukimas, sėslus gyvenimo 
būdas, padidėjęs cholesterolio 
lygis, diabetas).

• Jūsų šeimos istorijoje dažnai 

Krūtinės skausmas  –  rimta 
priežastis susirūpinti sveikata

pasitaiko ankstyvi širdies ligų 
atvejai.

• Skausmą galima apibūdinti 
kaip ankštumo, spaudimo, sunku-
mo ar gniaužimo jausmą.

• Skausmą lydi silpnumas, py-
kinimas, dusulys, prakaitavimas, 
galvos svaigimas.

• Skausmas sklinda į kairį 
petį, ranką, gerklę ar žandikaulį.

• Skausmas yra stipresnis nei 
bet kada anksčiau.

• Skausmą lydi nevaldomas jaus-
mas, kad kažkas yra labai blogai. 

• Skausmas per 15 ar 20 minu-
čių nuolat stiprėja.

• Skausmas yra naujas – anks-
čiau nieko panašaus nejautėte.

Abromiškių reabilitacijos 
ligoninėje vykdoma nauja ty-
rimų programa, skirta greitam 
krūtinės skausmų ištyrimui ir 
diagnozės nustatymui. Paci-
entams, besiskundžiantiems 
krūtinės skausmais, bus atlieka-
ma elektrokardiograma, širdies 
echoskopija, veloergonometrija. 
Pagal gautus tyrimų rezultatus 
patyrę Abromiškių reabilitacijos 
ligoninės kardiologai pateiks 
diagnozę, išvadas bei tolimesnes 
rekomendacijas. 

Pageidaujančius gauti dau-
giau informacijos ar užsire-
gistruoti tyrimams prašome 
skambinti nemokamu telefonu 8 
800 00 656 arba ieškoti internete 
www.abromiskes.lt

Atliekant krūtinės skausmų 
diagnostiką, kūno sudėties ana-
lizė nemokamai.
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