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Klevų alėja

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 7

KĮK neskuba surinkti šiukšlių

Nukelta á 2 p.

Nauji mokesčiai tiems, kas ir taip moka

Neteisėtai kertamų miškų mažėjaSkambutis redakcijai

Pimadienis. Iš pat ankstyvo ryto 
į redakciją paskambino lentvarietė 
Birutė ir piktinosi, kad Geležinke-
lio gatvėje, priešais daugiabučius, 
pažymėtus numeriais 30, 28, 26, 
šalimais esančių rūšiavimo kontei-
nerių aplinka atrodo kaip rimtame 
sąvartyne. Gyventoja tokią netvarką 
pro savo langus matanti ne pirmą 
kartą. Tokį sąvartyno vaizdą vasa-
rio mėnesį nuotraukose užfi ksavo ir 
„Klevų alėjos“ darbuotojai. Šį sykį, 
anot gyventojos, surinkti šiukšlių 
surinkėjai neatvyko visą savaitę. 

„Šiukšlių maišus tampo katės, 
šunys, tad pro mano langus gatvės 
vaizdas tiesiog apgailėtinas“, – de-
javo lentvarietė, paprašiusi išsiaiš-
kinti šią situaciją. 

Pirmiausia susisiekėme su 
seniūnu Vytu Rukšėnu, kuris 
patikino, kad pašalinti netvarką 
išsiųs pagalbinius darbuotojus. 
Kiek teko bendrauti anksčiau su 
seniūnu dėl šioje vietoje padary-
tos netvarkos, tai jis minėdavo, 
jog šiukšlės čia kaupiasi labiau ne 

Trakų autobusai: 
neteisinga informacija

Viešai pasklido informacijai, kad 
UAB „Trakų autobusai“ ketina perimti 
Vilniaus–Lentvario autobusų maršrutą 
ir tam pirks net 3 mikroautobusus.  
Neva taip atsitiks, kuomet nuo liepos 1 
d. „Centvalis“ (dėl keičiamos Vilniaus 
miesto viešo transporto sistemos) nebe-
galės vežti keleivių.

Apie tai pasiteiravus „Trakų auto-
busų“ direktoriaus Vytauto Karnilos, jis 
tikino, kad ši informacija gandų lygio. 
„Aš pats tokią informaciją rankiojuosi 
internete, tačiau ji tikrai neteisinga. Kitą 
savaitę norėčiau susitikti su „Vilniaus 
viešojo transporto“ direktoriumi Gin-
taru Nakučiu ir išsiaiškinti visą situaci-
ją“, – laikraščiui kalbėjo direktorius.

KA inform.

Bus geležinkelio 
pervažos studija

Balandžio 8 dieną Trakų rajono 
savivaldybė pasirašė sutartį su UAB 
„Kelprojektas“ dėl Lentvario miesto 
susisiekimo infrastruktūros ties geležin-
kelio pervaža naujos statybos galimybių 
studijos pirkimo. UAB „Kelprojektas“ 
įsipareigojo šią galimybių studiją pa-
rengti per 14 mėnesių nuo sutarties 
pasirašymo dienos. Galimybių studijos 
vertė – 359 975 litų.  

www.trakai.lt inform.

Trakų aštunkojis –
 nepaprastai galingas!

Trakų aštunkojis – ne tik ekstra-
sensas ir spėja ateitį! Jis viską mato, 
viską girdi, net mintis skaito!

Štai toks Andrejus Prokofjevas, 
tarybos narys, krikščionimi gimęs, 
„taipiečiu“ patapęs, gerų draugų dėka 
plest! ir – UAB ,,Trakų paslaugų“ 
labai labai labai svarbus specialistas. 
Investicijomis užsiima, turto valdymu 
ir kitoms labai labai svarbiom pro-
blemikėm! Tik va, bėda, taip žmogus 
dirba, taip dirba, kad... dar nė karto 
nebuvo į darbą atėjęs! 

Tai ir klausiame Trakų aštun-
kojo – pasakyk, brangusis, kada gi 
Prokofjevas darbe pasirodys? 

Sudrebėjo aštunkojis, sužybsėjo 
savo pavendenijusiom akim ir išle-
meno: ,,Tai įvyks vieną šventą dieną, 
pirmą ketvirtadienį po lietaus, kai 
saulė pilies trečiojo bokšto pamatų 
akmenis iš kairės pusės nušvies!“

Reikia lietaus! Reikia!

Rimtas NERIMTAS

Balandžio 17 dieną į Trakus sugūžėjo visos šalies urėdijų vadovai, kad kon-
ferencijoje aptartų prevencinę veiklą prieš neteisėtus miško kirtimus, medienos 
vagystes bei kitus pažeidimus miškuose. Visi konferencijos pranešėjai pritarė, jog 
kertamų miškų pažeidėjų skaičius mažėja, tačiau auga stambių medienos vagysčių 
miškuose. Būtent Trakų miškų urėdijoje pastaraisiais metais įvyko šie nemalonūs 
įvykiai, tačiau dėl operatyvių, įžvalgių pareigūnų pažeidėjus pavyko bematant 
išaiškinti. Pavogta mediena buvo surasta Alytaus, Jonavos girininkijų teritorijose. 
Trakų miškų urėdijos miškų urėdas Vygantas Mierkis pabrėžė, kad tirdami įvykius 
miškininkai glaudžiai bendradarbiauja su rajono policija, šalia miškų gyvenančiais 
gyventojais ir, žinoma, nepamiršta naujųjų technologijų – sekimo priemonių. Urėdas 
taip pat minėjo, jog tiriant nusikaltimus pritrūksta glaudesnio bendradarbiavimo 
tarp kitų urėdijų, kur pastaruoju metu ir gabenamas vogtas krovinys. „Mes kas 
mėnesį stengiamės patikrinti visas mūsų teritorijoje esančias lentpjūves, tikriname 
jų apskaitos dokumentus“, – apie prevencinę veiklą pasakojo V. Mierkis. 

Konferencijos pranešėjai taip pat sutarė, jog valstybiniuose miškuose miškų 
apsauga, prevencinė veikla atliekama ženkliai geriau nei privačių miškų plotuose. 
„Privatūs miškai saugomi remiantis garbės žodžiu“, – kalbėjo Valstybinės miškų 
tarnybos Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Artūras Balčius.  

2011 metais nubausta 381 asmenys padarę pažeidimus valstybiniuose miškuose 
ir 1125 asmenys – privačiuose miškuose, 2012 metais atitinkamai 247 ir 451. 

Miškininkai tarp visų pažeidimų minėjo ir gamtos šiukšlintojus. Per metus Trakų 
miškų urėdijoje nubaudžiami 3-8 asmenys. „Tokie pažeidėjai labiausiai bijo viešumo, 
todėl pagauti atsiprašinėja ir greitai susimoka baudas“, – pasakojo V. Mierkis. Šiukš-
lintojų gamtoje mažėja, kadangi kai kur miškuose, poilsio zonose, paežerėse, sodų 
bendrijose pastatyti šiukšlių konteineriai. Šiuo klausimu urėdija bendradarbiauja su 
Trakų rajono savivaldybe, kadangi būtent ji organizuoja šiukšlių išvežimą. 

Dana Buinickaitė, autorės nuotr.

į Trakus sugūžėjo visos šalies urėdijų vadovai

Geležinkelio gatvė. Pirmadienio vaizdas pro gyventojos buto langą

Trakų valdžia svarsto, kam įvesti naujus mokesčius

Jau praėjusiame laikraščio nu-
meryje pradėjome temą apie Tra-
kuose įvedamus naujus mokesčius. 
Didžiausia diskusija kyla, kaip ap-
mokestinti Trakų Salos pilį. Turistų 
apsilanko pilyje daug, šiukšlių pa-
lieka taip pat nemažai, jie naudojasi 
miesto infrastruktūra, savo pinigus 
atiduoda daugiausiai maitinimo 
sferos verslininkams, deja, dažnas 
nakvynei, kitoms pramogoms Tra-
kuose ar jų apylinkėse nei laiko, nei 
pinigų neskiria.  

Trakų valdžia, kaskart pasi-
keitus kultūros ministrui, bando 
iškelti šią temą ir apmokestinti 
Salos pilį ekologijos mokesčiu, bet 

nuo ministerijos kaip nuo žąsies 
vanduo nuteka kategoriškas atsa-
kymas, kad Kultūros ministerija 
nepritaria ekologijos mokesčiui. 
Ministerijos kovo mėnesio rašte 
merui Vytautui Zalieckui rašoma: 
„Pritardami rašte išsakytai rajono 
savivaldybės nuostatai, kad gerinti 
Trakų kurortinės vietovės turistinę 
infrastruktūrą yra neabejotinai 
svarbu, manome, kad kultūros 
įstaigoms neturėtų būti priskirtos 
papildomos lėšų rinkimo funkcijos. 
Todėl nepritariame pasiūlymui 
didinti muziejaus bilieto kainą, 
įvedant „žaliojo“ lito mokestį ir 
siūlome ieškoti kitų galimybių“. 

Ypatingas muziejus
Nenuostabu, jog ir Trakų istorijos 

muziejaus direktoriaus Virgilijaus 
Poviliūno pozicija tokia, kaip ir Kul-
tūros ministerijos. „Kultūra ir taip 
remiama. Jei ją dar apmokestins, tai 
būtų, manau, neprotinga. Paėmus iš 
mūsų kad ir po litą, po mažiau mums, 
muziejui, tai milžiniškos lėšos. Be to, 
kaip elgtis su pensininkais, mokslei-
viais, kurie taip pat lankosi pilyje? 
Reikia ieškoti kitų priemonių“,– kal-
bėjo direktorius.

Trakų istorijos muziejaus admi-
nistruojama Salos pilis (pavaldumas 
Kultūros ministerijai) iš pirmo žvilgs-
nio – lobis, kurio nors menkos dalies 
negali pasiimti valdininkai. Anot 
muziejaus direktoriaus, praėjusiais 
metais Trakų Salos pilį aplankė maž-
daug 500 tūkst. lankytojų. Muziejus 
gali sau leisti įsigyti vertingų, bran-
gių eksponatų, todėl natūraliai kyla 
abejonių dėl muziejaus finansinių 
galimybių. „Mūsų turistinis sezonas 
tęsiasi, geriausiu atveju, penkis mėne-
sius, keli mėnesiai, per kuriuos turime 
lankytojų, tačiau kitais mėnesiais mes 
žiemojame. Kai tik muziejaus lanko-
mumas krenta, mes vos vos krutame. 
Pakilo elektros kaina, o fi nansavimas 
juk liko tas pats: elektrai per metus 
skirta 220 tūkstančių, o mes jau 
sunaudojome 270 tūkst. litų“, – apie 
nepigų muziejinių objektų išlaikymą 
pasakojo V. Poviliūnas.

Anot vadovo, maitinimo sfera yra 
toji, kuriai bene kiekvienas turistinės 
vietovės lankytojas skiria savo pini-
gus, todėl ją ir vertėtų apmokestinti. 

Kas toliau
Trakų miesto seniūno Kęstučio 

Vilkausko paklausėme, kaip po mi-
nisterijos nepritarimo ekologijos mo-
kesčiui ketinama surinkti lėšų miesto 
tvarkymui turistinio sezono metu. 
„Nei laivų, nei valtelių savininkai, nei 
prekybininkai – niekas nenori mokėti 
„žaliojo“ mokesčio. Kaip išspręsti šią 
problemą, spręs rajono valdžia“, – lai-
kraščiui dėstė jis.

Paklausimą išsiuntėme ir merui 
V. Zalieckui. Jo klausėme: „Kokių 
priemonių imsis savivaldybė, kad 
būtų surinkta pakankamai mokesčių, 
kurių dalis būtų nukreipta miesto 
infrastruktūros gerinimui ir aplinkos 
tvarkymui? O gal bėda ne mokes-
čiai? Gal Trakų miesto tvarkytojas 
UAB „Trakų paslaugos“ nesugeba 
efektyviai ir operatyviai sutvarkyti 
miesto turistinio sezono metu?“ Kai 
atsakymas pasieks redakciją, išspaus-
dinsime jį laikraštyje. 

Mokės, kas moka
Valdžiai nesugebėjus apmokes-

tinti Salos pilies, mokesčių paieškos 
detektorius pasisuko į tuos mokesčių 
mokėtojus, kurie ir taip jau moka įvai-
riausius mokesčius. Nuspręsta naštą 
padidinti nuolankiems verslininkams. 
Gerai, kad šie netyli ir derybų būdu 
ieško teisingiausio sprendimo. Mokes-
čių naštos verslininkai nebijo, tačiau 
tokie sprendimai turi būti protingi ir 
pamatuoti. Todėl šio mėnesio taryboje 
bus aišku, ar pasikeis įvesto „pagalvės 
mokesčio“ apmokestinimo sistema.

Dana Zacharevičienė
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dėl komunalininkų kaltės, bet dėl 
aplinkinių gyventojų nuolatinio 
šiukšlinimo. Anot seniūno, seniū-
nijai nuolat tenka tvarkyti šią vietą, 
kuri yra miesto centrinės gatvės 
pašonėje. Antrą kartą paskambinus 
seniūnijos specialistė mus patikino, 
kas pagalbiniai darbuotojai išsiųsti 
tvarkyti kelias teritorijas, todėl, ga-
limas dalykas, jie iki minėtos vietos 
dar neatėjo dirbti. Deja, bet šioje 
vietoje vaizdelis dažnai ilgokai lieka 
„reprezentuojantis“ miestą. 

Įpusėjo pusdienis, bet tvar-
kytojų – nė kvapo. Seniūnijoje 
išsiaiškinome, kad vietą šalia kon-
teinerių turėtų sutvarkyti Komu-
nalinių įmonių kombinatas (toliau 
KĮK), kuris ir surenka rūšiuojamas 
šiukšles, o ne miesto aplinką tvar-
kanti UAB „Trakų paslaugos“.  
Paskambinus į KĮK įmonę mus su-
jungė su vadybininku Edgaru. Jis 
mums sakė, kad pats važiavo žiū-
rėti šios netvarkos ir minėjo, kad 
dėl tokio vaizdelio kaltas ištirpęs 
sniegas. Vadybininkas tikino, kad 
surūšiuotos šiukšlės iš šios vietos 
išvežamos kiekvieną šeštadienį. 
„Už neišvežtas šiukšles mes gau-
name baudų, todėl negalime delsti 
ar atidėti išvežimo“, – laikraščiui 
pasakojo Edgaras. Vyriškis taip 
pat minėjo, jog jam pačiam teko 
ne kartą įsitikinti, jog gyventojai 
patys palieka šiukšles maišų šalia 
konteinerių, o konteineriai lieka 
apytuščiai. 

Toliau įvykio sprendimo (ka-
dangi vaizdas šalia konteinerių 
nesikeitė net įpusėjus dienai) ieš-
kojome skambindami Vilniaus 
regiono aplinkos apsaugos depar-
tamento Trakų rajono agentūroje. 
Agentūros vadovas Zigmas Bu-
tvilas turi ilgalaikį nedarbingumo 
pažymėjimą, tad teko pabendrauti 
su agentūros atstove Jadvyga. 
Moteris sakė, kad šį pranešimą 
užfiksuos ir pažeidimą patikrins. 
Taip pat ji laikraščiui pasakojo, kad 
tokių skambučių agentūra dėl KĮK 
sulaukia, tačiau esamu momentu 
pasakyti, kiek ir kokių pažeidimų 
įmonė turi, negalėtų. 

Pamatę netvarką mieste kreip-
kitės: 

Miesto aplinką tvarko UAB 
„Trakų paslaugos“ (8 528) 55 355; 
rūšiavimo konteinerius išveža ir 
prižiūri KĮK (8 528) 55 395; dėl 
aplinkos apsaugos atvejų reikėtų 
kreiptis į Vilniaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento  Trakų rajo-

KĮK neskuba surinkti šiukšlių
Atkelta iš 1 p.

no agentūrą (8 528) 55 530 ir į Trakų 
rajono savivaldybės ekologą Joną 
Kriaučiūną (8 528) 55 775; visais 
klausimais – į Lentvario seniūniją 
(8 528) 28 444.

Gyventojų komentarai dėl 
šio šiukšlyno parašyti interneto 
erdvėje (kalba šiek tiek taisyta 
pagal Lietuvių kalbos taisyklių 
reikalavimus):

„Buvome išvažiavę atostogų 
su mano 3 metų sūneliu. Grįžus, jis 
pažvelgė pro mašinos langą į Len-
tvario „grožybes“ ir paklausė: „Ma-
myte, ar čia raganos gyvena?“ :)

„Gyvena. Tik ne raganos, o 
gerosios fėjos, na, tiesiog be nuo-
taikos...“ 

„Kai pasižvalgai po miestą, 
daug kur taip... Tik man nesupran-
tama, negi tai akių nebado patiems 
žmonėms...“ 

„Prie ko čia savivaldybė? Ar 
prie kiekvieno konteinerių baro pa-
statom po savivaldybės atstovą? Tai 
kiek jų reikės? Ir visur tas pat. Yra 
tie, kas gatves šluoja, bet vėlgi ...Ar 
jie viską gali sutvarkyti? Kol palei 
konteinerius aptvarkys, vakaras 
ateis. Šiaip iš tikro įdomu, ar kam 
nors priklauso toks tvarkymas?“

„Tiesiog Van Gogeno šedev-
ras :).“

„Jau po pirmos, o taip ir stovi 
šis „grožis“, niekas ir nesiruošia 
tvarkyt!“ 

„Būna žmonių, kurie nesuge-
ba šiukšlių maišo iki konteinerio 
panešt: palieka ar prie laiptinės, ar 
tiesiog bele kur, truputį nuo namų 
paėjėję.... O konteineriai tai arti. Kai 
kuriems sunku truputį paėjėt.“

„Atvažiavo ir sutvarkė. Pa-
siteisinimas: primesta statybinių 
medžiagų į konteinerio vidų, dėl to 
laiku ir nebuvo sutvarkyta.“ 

„Vakar žiūrėjau, kaip metė 
šiukšles iš pradžių močiutė, vėliau 
gal 12 metų berniukas. Pastovėjau, 
pasikasiau galvą ir nuėjau tikrinti 
konteinerių. Iš keturių konteinerių 
lengvai atsidaro tik vienas. Vi-
siems kitiems atidaryt reikia jėgos. 
Tai kaip močiutei jį atidaryti? Kon-
teineryje, kuris lengvai atsidarė, 
po pusvalandžio šiukšlės per viršų 
lipo. Pilna varnų, kurios ištampo 
maišus ant žemės, drabsto po vi-
sur šiukšles. Dar vėjas prisideda. 
O kainos už šiukšlių išvežimą tai 
didelės. Normalių konteinerių 
nesugeba pastatyt?“

Dana Zacharevičienė

Seniūnijų indėlis į 
biudžetą nežinomas
Interneto erdvėje Lentvario gyventojai diskutuoja, jog Lentvario 

seniūnijos sumokėtų mokesčių indėlis rajone didžiausias, o grąža in-
vestuojant į miesto infrastruktūrą, aplinkos gerinimą neproporcinga: 
didžioji dalis lėšų tenka Trakų miestui. Laikraštis užklausė Valstybinės 
mokesčių inspekcijos, ar yra vedama statistika, kiek mokesčių surenkama 
pagal rajono seniūnijas. Deja, tokios statistikos nėra. Yra tik žinoma, kiek 
mokesčių surenkama per visą savivaldybę. Taigi per 2012 metus Trakų 
rajono savivaldybėje į valstybės biudžetą surinkta beveik 68 milijonai litų, 
2011 m. – 57 mln. Lt. Tad mokesčių mokėtojų indėlį į valstybės biudžetą 
teks skaičiuoti kaip ir visuomet – pagal gyventojų skaičių.

KA inform.

Laiškas redakcijai

Praėjusią savaitę redakcija gavo skaitytojo laišką, kuriame abejojama 
vieno žmogaus garbe ir orumu. Tačiau laiškas nepasirašytas, autorius 
nežinomas, todėl tokio laiško redakcija nenagrinėja.

KA inform.

Anoniminiai laiškai nespausdinami

Žurnalistės įspūdžiai: 
5 minutes Trakuose

Šį savaitgalį Trakuose buvau trumpai, bet ir to užteko, kad pasiliktų slogus 
įspūdis. Autobusu atlėkusi iš Vilniaus, užėjau į jūsų autobusų stotį. Tragedija: 
užėjau ir išlėkiau. Nuo vaikystės tokios įstaigos nemačiau – net nukratė. O jau 
tas turgelis, esantis šalia stoties, kaip taboras. Na ir apsileidę esat.

Vėliau važiuodama mačiau ant ežerų ledo žvejojančius žvejus: ką jie išpro-
tėję visiškai? Aš tai tokiems tūkstantines baudas uždėčiau, tegu žinosi, kiek 
mums, mokesčių mokėtojams, kainuoja tokių kvailių gelbėjimo operacijos.

Na, Trakai, nustebinot!
Žurnalistė iš VilniausSkambutis redakcijai

Redakcijai pakambino lentvarietė ir prašė išsiaiškinti, kodėl 
Lentvario geležinkelio stoties tualetas yra mokamas. „Mokame už 
važiavimą traukiniu ir dar turime mokėti vieną litą už pasinaudojimą 
tualetu?“ – klausė pasipiktinusi lentvarietė Rita.

Kaip sakė pakalbinta stoties viršininkė Eugenija Tuba, geležinkelio 
stoties tualetas tikrai nemokamas. Anot viršininkės, jis net nerakinamas, 
o uždarytas būna tuomet, kai pastate nebūna vandens. 

KA inform.

Tualetas mokamas ar ne?

Kai širdis iš nuovargio priklumpa 
ir pilkas nervas jai atostogų 

pasiūlo,
protezinę aš baimę pastatau į žodį 

trumpą,
kursai senatvės okupaciją sutriuš-

kina įžūlią.

Kas jis?, 
Andre,
Žinau ir moku pasakyti,
Jausdamas jėgų, kam reikia ir 

nereikia.
Degtuku jaunysta puola lūpose 

atgyti,
Prisimindama – ak! – neteisybės 

išdavystės ilgą lyg gyvatę laiką.

Atsiprašau Tavęs, jog TU sukūrei 
parko šią grožybę

Tremtiniu lig šiol?
Nes...
Mačiau neprietelių apnuodytą ne 

sykį lentvariečių kraują.
Bet... Jėzau šventas!
Dar toli graborius mūsų juodas 

frantas?
Nes TAVO parko viltyje, tarkim, 

nepasenusios dar akys žiba, 
Todėl dedu rudens šį medžio lapą
Lyg močiutės šiltą duonos kepalą 

į Vilkmergės pavieto žemės gaspado-
riaus palikuonio plačią saują.

Ir plūgu surašau ant jo šį griežtą 
gromatą mūs seną naują.

O TU?
dėl nerimo čionai atėjęs, 
Kai nutyla Lentvario klastingas 

vėjas,
Skaistusis pokario, 
Dainuojančių giesmių prie Par-

lamento – 
Ant laisvės rizikingo kranto,
o Revoliucijos Kolega,
Jauti, 
jog kūrinys Andrė toliau apleistas 

pasilieka?
Kaip TU
Ir mes visi kartu.
 
Tai sėsk į šitą akmeninę ložę!
Ir savo išpažink nesunaikintą 

grožį! 
Jonas Počepavičius

Iš „Lentvario dienoraščio“,
2012 11 04

Balandžio 15 d. visas pasaulis 
šventė Pasaulinę kultūros dieną. 
Vienas iš Europos Sąjungos prio-
ritetų – išsaugoti kultūrų įvairovę, 
paskatinti žmones nepamiršti, ne-
apleisti, neprarasti savos kultūros. 
Lietuvai, kaip ir daugeliui kitų Eu-
ropos valstybių, nuo seno būdinga 
gyventojų įvairovė – čia nuolat 
gyveno įvairių tautų, skirtingo 
tikėjimo ir kultūrinio savitumo gy-
ventojai. Visi stengiamės išlaikyti 
savo savitumą, tradicijas. 

Tad Kultūros dienos proga 
balandžio 14 d. Lentvario parapi-
jos namuose vykusi šventė buvo 
skirta tautų kultūrų įvairovei. 
„Kultūra visiems“ – su tokiu šūkiu 
vyko renginys, kuriame skambėjo 
lietuviška, rusiška ir lenkiška 
kalbos bei muzika. Šventės metu 
visus sveikino Irma ir Gertrūda 
Karvelytės, liaudies šokių grupė 
„Jaunimėlis“ (vad. R. Blikertie-
nė), rusų liaudies instrumentų 

Tarptautinė kultūros diena Lentvaryje

orkestras „Treščiotki“ (vad. I. Za-
veckaja), Tremtinių choras (vad. 
E. Barkovskij), H.Senkevičiaus 
vidurinės mokyklos ansamblis 
„Pšonsnyčka“ (vad. A. Sinkevičiū-
tė, E. Mogilnickij), ansamblis „Kle-

vynė“, M. Šimelionio gimnazijos 
moksleivių liaudies šokių grupė 
(vad. R. Blikertienė).

Viktorija Šamatovičienė
K. Glinevičienės nuotr.

ANDRĖ PARKE ESMI AKMENS 
SUOLAS IR STALAS, ĮKAITUSI 

„K.L.“ PLUNKSNA!

Dėl gatvių rekonstrukcijos
Balandžio 11 dieną Trakų rajono savivaldybėje surengtas pasitarimas dėl 

projekto „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) ga-
tvių rekonstravimas“ įgyvendinimo,  buvo aptarti tolimesni šių Lentvario gatvių 
rekonstravimo darbų planai.

Balandžio 16 dieną pasibaigus šildymo sezonui, Bažnyčios gatvėje bus to-
liau rekonstruojamos šiluminės trasos.  AB „Lesto“, tęsdama oro elektros linijų 
rekonstravimą į požemines linijas, vykdys dar rudenį pradėtus Bažnyčios bei 
Geležinkelio gatvėse darbus – išmontuos esamus elektros stulpus. Rekonstruk-
cijos darbus Lauko gatvėje planuojama pabaigti iki  liepos 1 dienos,  o Bažnyčios 
gatvėje –  iki rugpjūčio 1-osios.

Pasitarimo metu buvo aptarta ir Geležinkelio gatvės rekonstrukcija,  planuoja-
ma, kad jau nuo liepos 1 dienos UAB „Lemminkainen Lietuva“ šioje gatvėje pradės 
statybos darbus. Jiems vykstant  Geležinkelio gatvėje bus ribojamas eismas.

www.trakai.lt inform.

Rusų liaudies instrumentų orkestras „Treščiotki“ 

Kelias paskęsta 
kiekvieną pavasarį

Naujajame Lentvaryje kelio Grigiškių link 10 metrų atkarpa kiekvieną 
pavasarį tampa pavojingai apsemta. Praėjusiais metais šis kelias kurį 
laiką buvo nepravažiuojamas. 

KA inform.

Jono Počepavičiaus nuotr. Paskendęs kelias
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Prisiminkime: visai čia pat
Vyresniajai kartai iki skausmo yra žinomas 1967 metais sukurtas 

filmas „Niekas nenorėjo mirti“, kurio režisierius ir scenarijaus auto-
rius – Vytautas Žalakevičius. Tad šį faktą norėtume priminti ir jaunajai 
kartai. Įdomu tai, jog šis filmas buvo filmuojamas Trakų apylinkėse: 
Užutrakio, Trakų Vokės dvaruose, tačiau mažai kam žinoma, jog dar 
vienas nedidelis epizodas nufilmuotas Lentvario paribyje, Rubežiaus 
kaime (dabar yra Senųjų Trakų seniūnija), kai vienas iš nužudyto tėvo 
sūnų atvyksta į mokyklą ieškoti savo brolio ir praneša blogąją naujie-
ną. Šis epizodas prasideda maždaug praėjus septynioms minutėms 
nuo filmo pradžios. Pateikiame filmo epizodus bei palyginimą, kaip 
ši vieta atrodo dabar. 

Dana Buinickaitė, autorės nuotr.

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

Išbandytos Sibire Lentvario kantrybės vardu
Š. m. balandžio 6 d. Kaune, Ka-

rininkų ramovėje, vyko XX Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos (toliau LPKTS) suvažiavimas, 
kuris jo delegatams pristatė išsamią 
metinę veiklą. Pranešimą skaitė 
šios organizacijos vadovas Povilas 
Jakučionis, atsiskaitė ir kiti atsakingi 
LPKTS asmenys, kuriuos palaikė 
viešas delegatų balsavimas.

Suvažiavime dalyvavo du 
LPKTS Lentvario filialo atstovai – 
1948 metų ir 1949 metų tremtiniai 
Alfonsas Dauda ir Jonas Počepa-
vičius, kuris diskusijų tribūnoje 
demokratiškai kalbėjo: „Lentvario 
tremtinių (toliau LT) pora Jonas ir 
Ona Čirai nuoširdžius linkėjimus 
siunčia Povilui Jakučioniui. LT pa-
laiko profesoriaus Vytauto Lands-
bergio kandidatūrą sugrįžtant į 
TS-LKD pirmininkus ir sutinka su 
jo paskutinėmis nuostatomis dėl 
partijos veiklos trūkumų, ypač dėl 
TS-LKD vadovų atitrūkimo nuo 
eilinių narių ir visuomenės bei ne-
paisymo rotacijos, kurią profesorius 
laiko dešinės partijos vaistais.

LT siūlo pervadinti dešinę po-
litinę jėgą taip: TĖVYNĖS-TREM-
TINIŲ IR KRIKŠČIONIŲ DEMO-
KRATŲ SĄJUNGA, atmetant nepo-

puliarią konservatorių sąvoką. 
LT pirmieji šiandien labai sudė-

tingame krašte 2013 01 13 vienbal-
siai priėmė pareiškimą, supranta-
mai remiantį dvipartinę – dešinės ir 
kairės – politinę sistemą Jav, Vokie-
tijos, britų ir skandinavų pavyzdžiu. 
Jis buvo pagarsintas Lentvario 
savaitraštyje „Klevų alėja“ bei vieti-
niame ir tarptautiniame internete, o 
elektroniniu paštu išplatintas ir kai 
kuriems filialų pirmininkams. LT 
džiugiai primena, jog  2013 01 31 
Trakų rajono savivaldybės taryboje 
susitvėrė kairės ir dešinės „vaivo-
rykštė“, tiesa, kol kas trapi.

Minėtas LT pareiškimas atskiru 
punktu oficialiai palaikė ir J. E. Res-
publikos Prezidentės vidaus politi-
ką. Filialo pirmininko rūpesčiu LT 
raštas pateko ant J. E. darbo stalo.

LT nepatenkinti, kad iki šiolei 
neišleista Lietuvos partizano len-
tvariečio Stasio Kuodzevičiaus 
poezijos knyga, jis dalinai netenka 
tikėjimo savo ginkluota kova ir yra 
vienuoliškai užsidaręs. Šiuo metu 
LT dažnai svečiuojasi Lentvario 
savaitraštyje „Klevų alėja“ ir tapo 
atitinkamos patriotinės viešumos 
auklėjamąja dalimi Lentvario 
jaunimui.

LT reiškia gilią pagarbą suvažia-
vimo delegatams ir visiems Lietuvos 
politiniams kaliniams, tremtiniams 
ir Lietuvos partizanams bei jų pa-
likuonims, toliau puoselėjantiems 
šventą tautos laisvės idėją. LT jiems 
linki sveikatos, ilgo ilgo gyvenimo, 
nes be jų Lietuva kolei kas negali 
išgyventi.“

Jonas Počepavičius 
Autoriaus nuotr.

Kalba Povilas Jakučionis

Mums nelengva praeiti pro šalį
Regite nuotrauką? Tai buvusi Trakų rajono trikalbio – lie-

tuvių, rusų ir lenkų – „SPARTUOLIO“ laikraščio redakcija. 
Jaunimėlis jau to ir nebežino. Jis maitinamas kitais dvasiniais 
pyragais ir jam praeitis beveik nieko nereiškia, bet mes, to 
mums mielo leidinio žurnalistai, kilniai prisimename į anapilį 
išėjusius žemės ūkio skyriaus vedėją Henriką Bočkauską, 
laiškų skyriaus vadą, labai nuoširdaus charakterio Henriką 
Mečkauską, ūmų ir principingą fotokorespondentą Zenoną 
Vilbrantą ir laikraščio redaktorių, netradicinio ir žmoniško 
būdo Vytautą Paškauską. Tebūnie JIEMS šilta Trakų krašto 
žemelė ir mūsų gyva atmintis, siekianti gerumo.

Taigi, tame mediniame namelyje gyveno paprastų 
žmonių tiesa ir tai buvo visiška aksioma, kurią šiandien 
bandome atstatyti „Trakų žemėje“, Lentvario savaitraštyje 
„Klevų alėja“ ir, žinoma, nacionaliniame istorijos laikraštyje 
„Vorutoje,“ kuri tiesia savo akylų žvilgsnį į Trakų regiono ir 
Lietuvos tautų šakotą nueitį.

Jonas Počepavičius, buvęs „Spartuolio“ Tarybų darbo skyriaus vedėjas
D. Buinickaitės nuotr.

Mums nelengva praeiti pro šalį. „Spartuolio“ 
redakcija Trakuose Vytauto g. 53 buvo 
maždaug nuo 1964 iki 1987 metų

Ir kas per velns ta dėžė yra...
Dažna viešnia mūsų biblioteko-

je – Lentvario seniūnijos pensininkų 
bendrijos ,,Bočiai“ pirmininkė Kris-
tina Užumeckienė. Visą gyvenimą ji 
dirbo provizore ,,Lentvario vaistinė-
je“, taip pat atliko vaistinės vedėjos 
pareigas. Baigusi aktyvią profesinę 
veiklą, ši veikli moteris nenorėjo 
sėdėti namuose, keiksnoti valdžią ar 
skaičiuoti skaudulius. Ji sužinojo apie 
kitų miestų ir rajonų pensininkų orga-
nizacijas ir jų gyvenimą, susirado kele-
tą bendraminčių ir įsteigė Lentvaryje 
pensininkų bendriją ,,Bočiai“. Tikslas 
buvo išjudinti miesto senjorus.

Kiek visokių steigimo dokumen-
tų reikėjo paruošti, bendrauti su LPS 
,,Bočiai“ centru. „Tada ir atsirado 
poreikis susipažinti su jo didenybe 
internetu ir paslaptinga dėže kom-
piuteriu“, – sako K. Užumeckienė. 
Moteris labai apsidžiaugė sužinojusi 
apie projektą ,,Bibliotekos pažangai“ 
ir organizuojamus kompiuterinio raš-
tingumo kursus miesto bibliotekoje. 
Ji prikalbino dar 5 koleges „bočiukes“ 
ir pradėjo mokytis darbo kompiute-
riu subtilybių. Pradžia buvo sunki. 
Močiutės nedrąsiai žengė žingsnį po 
žingsnio, o bibliotekininkės Rasa ir 
Rūta kantriai aiškino ir vedė 70-metes 
mokinukes į šį įdomų, paslaptingą, 
pilna žinių ir informacijos pasaulį. 
Moterys pasijuto pilnavertėmis šiuo-
laikinio gyvenimo dalyvėmis, susira-
šinėjo, skaitė naujienas, ieškojo žinių 
rūpimomis sveikatos, daržininkystės, 
rankdarbių, sveikos mitybos ir kito-
mis temomis, bendravo su kolegėmis. 
Nebeliko laiko sėdėti prie gydytojų 
kabinetų, niurzgėti dėl sunkmečio, 

nesinorėjo net žiūrėti televizoriaus 
ir savo mėgstamų serialų.

Močiutės, pasinėrusios į įdomų 
virtualų pasaulį, ragino kitus senjorus 
nebijoti naujovių ir bibliotekoje susi-
pažinti su kompiuterio ir interneto 
teikiamomis galimybėmis. K. Užu-
meckienė daug išmoko ir pasiekė 
naudodamasi bibliotekos kompiu-
teriu, nes namuose interneto neturi. 
Bibliotekos darbuotojų padedama, ji 
rašo ir teikia projektus savivaldybės 
finansuojamoms programoms. Lai-
mėti projektai pagyvina Lentvario 
senjorų gyvenimą. „Bočiai“ keliauja, 
organizuoja seminarus, teminius 
vakarus, švenčia valstybines šventes, 
perka vitaminus, sveikatinasi vandens 
ir pramogų centre ,,Trasalis“.

2010 m. Lentvario ,,Bočiai“ laimė-
jo projektą „Sveika gyvensena“ pagal 

visuomenės sveikatinimo programą, 
2011 m. pagal tą pačią programą 
laimėjo projektą „Mes – senjorai“, 
2012 m. – projektą „Širdim visad 
būsim jauni“.

Senjorai yra patenkinti bibliote-
koje gautomis žiniomis, išmoko ra-
šyti ir tvarkyti tekstus, rasti norimą 
informaciją internete, susirašinėti el. 
paštu, bendrauti virtualioje erdvėje. 
Jie noriai lankosi ne tik interneto 
skaitykloje, bet ir bibliotekos or-
ganizuojamuose renginiuose, ben-
dradarbiauja vykdant bibliotekos 
kultūrinius projektus. Lentvario 
senjorams biblioteka tapo bendravi-
mo, susitikimų, žinių, informacijos ir 
elektroninių įgūdžių lopšiu.

Lentvario bibliotekos kolektyvas
Lentvario bibliotekos archyvo nuotr.

Kelyje Lentvaris–Trakai, Rubežiaus kaime, buvo nufilmuotas vienas filmo „Nie-
kas nenorėjo mirti“ epizodas. Šalia autobusų stotelės šiame kaime dar tebestovi 
nufilmuotas namelis

Kelyje Lentvaris–Trakai, Rubežiaus kaime, ties posūkiu į Padumblės kaimą 
(Kraštinės gatvė), yra išlikęs pastatas – buvusi mokykla. Dabar jame gyvena 
kelios šeimynos. Senosios tuopos net ir kino filmavimo momentu (apie 1967 m.) 
buvo didelio diametro, vadinasi, šių medžių amžius gali siekti šimtą metų

Lentvario „Bočių“ pirmininkė Kristina Užumeckienė pažino virtualų pasaulį
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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 �14

Užs. Nr. 102

Redaktorė Dana Zacharevičienė

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

Užs. Nr. 105

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

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

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

Užs. Nr. 134

Užs. Nr. 135

Parduodu karvę (9 m.) ir arklį (3 m.) 
Tel. 860701251

Užs.Nr.137

Autoservisas ieško autoelektriko-
automechaniko darbui Trakuose. 
Reikalavimai: darbo patirtis su 
krovininiu transportu; gebėjimas 
sąžiningai ir kokybiškai atlikti dar-
bus. Tel. 8 685 67 897

Užs. Nr. 138

Patyręs meistras greitai ir kokybiš-
kai atlieka vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 139

Parduodamas 0,45 ha žemės skly-
pas Čižiūnų kaime, besiribojantis 
su Mošos ežeru. Sklype yra buvę 
3 statiniai, šalia sklypo yra elektros 
linija ir komunalinis vandentiekis. 
Tel. 8 656 09 481

Užs. Nr. 141

GRYNO  AUKSO
  G

RAMO  KAINA

141 Lt
Dėmesio!  Nauja supirktuvė-lombardas!

Atsiskaitome iš karto!!!
S U P E R K A M E :

Aukso laužą ir dirbinius;
Dantų karūnėles (perkame 

ir neišardytas); 
Auksinius ir sidabrinius 

laikrodžius; 
Sidabrą (laužas, dirbiniai, 

stalo įrankiai, indai); 
Techninį sidabrą; 

•
•

•

•

•

Gintarą;  
Ikonas, ordinus, 

medalius, apdovanojimus; 
Auksines ir sidabrines monetas;
Porceliano ir molines � gūrėles; 
Senus dokumentus (iki 1940 m.)  
Vertingus paveikslus;
Antikvariatą ir kitus vertungus 

daiktus.

•
•

•
•
•
•
•

MUS RASITE:
Vytauto g. 90, Trakai 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje)
Ežero g. 5, Vievis
Klevų al. 4, Lentvaris (PC Norfa)
I-V 9-18 val. VI 9-14 val.

Sodų g. 22, Vilniuje 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje); 

I-V 8-18 val. VI-VII 8-15val.      

Mob. tel. + 370 682 33 507
Užs. Nr. 140

Reikalingi miško pjovėjai (su kvali-
� kacijos pažymėjimu). 
Tel. 8 674 24 464

Užs. Nr. 142

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�

Užs.Nr. 118

Išnuomojama kavinė-baras su tera-
somis ant Totoriškių ežero kranto 
Trakuose. Tel. 8 682 21 445

Užs. Nr. 143
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. 270

Viešbučiui „Margis“ (7 km už Trakų 
Aukštadvario link) reikalingi:
PADAVĖJAI (-os);
VIRĖJAI (-os);
KAMBARINĖS
Tel. 8 685 57 555

Užs. Nr. 144

XV Tarpparapinės vaikų ir jaunimo sporto varžybos
Lentvaris 2013 05 11

Mieli draugai!
iš visų jėgų stenkitės ugdyti: širdį dorybėmis, kūną pratimais, protą mokslais“

/kun. Stanislav Konarski/

1. Varžybose gali dalyvauti tik parapinės sporto komandos (privalomas 
klebono patvirtinimas).

2. Komandos dalyvių skaičius ribotas: 15 dalyvių ir globėjas.
3. Dalyviai rungsis tarpusavy pagal amžiaus kategorijas:
A – nuo 2002 iki 1997 gim. m. (imtinai)
B – nuo 1996 iki 1994 gim. m. (imtinai)
4. Kiekvieną parapiją gali atstovauti tik vienai komandai.
5. Sporto rungtys:

6. Kiekvienas dalyvis gali varžytis ne daugiau nei 3 rungtyse.
7. Visi dalyviai gali dalyvauti konkursuose:
Dailės – tema „Tikėjimo liudytojai“ piešinių technika pasirinktina; piešti 

galima tik varžybų metu) 
Artistinis - grupių pristatymas iki 15 min.
Biblijos išmanymo – Išėjimo knyga
Religinės tradicijos – Credo religinės tiesos
8. Visos sporto, religinės bei kultūrinės varžybos vertinamos balais.
9. Trys geriausios komandos atstovaus Vilniaus Diecezijai Tarptautinėse spor-

to vaikų ir jaunimo varžybose Varšuvoje ir išvyks į 2 savaičių stovyklą Lenkijoje 
(į stovyklą negali vykti pilnamečiai varžybų dalyviai).

10. Parapijos iki 2013 m. balandžio 27 d. gali registruotis elektroninių paštu 
agne.patry@wp.pl. Registraciją būtina patvirtinti iki gegužės 4 d. atsiunčiant 
raštiškus, vardinius prašymus, patvirtintus klebono ir gydytojo.

11. Norinčių dalyvauti varžybose komandų skaičius yra ribotas. Dalyvavimą 
lems užsiregistravimo data.

12. Dalyvavimo įmoka – 5 litai nuo asmens.
13. Užregistruotų komandų globėjų susitikimas – gegužės 4 d. (dalyva-

vimas būtinas).
14. Visi dalyviai gaus atminimo diplomus, dovanėles ir apdovanojimus.
15. Varžybos prasidės 8.00 val. šv. Mišiomis. Diplomų ir dovanų įteikimas 

bei varžybų pabaiga apie 18.00 val. 
16. Išsamesnė informacija telefonu 8 607 63 694 arba el. paštu agne.patry@wp.pl

Varžybų organizatorius: Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai pa-
rapijos sporto ir laisvalaikio klubas „Pax“, Pietų g. 28, Lentvaris

T e i k i a m e  m i š k i n i n -
kystės  pas laugas .
*  P e r k a m e  a p v a l i ą 
medieną.
*  M i š k ą  s u  ž e m e  i r 
i šs ik i r t imui .
*  A t l i e k a m e  m i š k o 
traukimo paslaugas .
Tel .  Nr .  8  683 68 497

Užs. Nr. 388

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iškirs-
ti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 614 97 744

Užs. Nr. 64

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

Skaitytojo A. G. nuotraukos, darytos balandžio 12 d.

Pavasaris atėjo. Lentvaryje jau 
skleidžiasi gėlynai, spindi sąvartynai...

Parduodu žemės ūkio paskirties 
žemę Trakų rajone, Ismonyse, 
12.400 ha, 1.00 ha ir 1.05 ha.
Tel. 8 699 24 588

Užs. Nr. 147

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


