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Klevų alėja

Trakų rajono pašto 
skyriuose priimama 

laikraščio 

PRENUMERATA 2014 M.

Klevų alėja

„Klevų alėja“ (ind. 925) 
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 17,40 Lt
12 mėn - 36,80 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
12 mėn - 30,67 Lt

Skambantys draugystės jausmai

Muzika nuplauna kasdieninio 
gyvenimo dulkes nuo sielos. 

Berthold Auerbach

Lapkričio 22 d. Lentvario lopše-
lio-darželio „Šilas“ priešmokyklinėje 
„Ežiukų“ grupėje įvyko renginys – die-
nos centro „Skubėkite daryti gerus dar-
bus“ (koordinatorė Liudmila Belikova) 
ir „Ežiukų“ grupės vaikų edukacinis 
koncertas. Renginio tikslas – įgyven-
dinti priešmokyklinės grupės projekto 
„Vaikai, gyvenkime draugiškai!“ 
dalį „Mano draugas“: susipažinimas, 
bendradarbiavimas ir draugystė per 
kūrybiškumą.  

Koncerto metu „Ežiukų“ grupės 
vaikai iš pradžių buvo tik žiūrovai. 
Vėliau įsiliejo į kūrybinį darbą: muzi-
kos instrumentais (mediniai šaukštai, 
barškučiai, tarškalai ir t.t.) ritmiškai 
pritardavo atlikėjams. Koncertui pasi-
baigus dienos centro atlikėjai su savo 

Draugystės įamžinimas. V. Sventkauskienės nuotr.

muzikos mokytoja Irina Zaveckaja, 
grupės vaikus mokė groti akordeonu 
bei metalofonais. 

Stebėjomės dienos centro ugdy-
tinių dėmesingumu, geranoriškumu 
ir atsakingumu mažiesiems. Taip pat 
priešmokyklinės „Ežiukų“ grupės 
vaikų atidumu, draugiškumu, gebė-
jimu klausytis, kurti ir atlikti muziką. 
Neapsakomai daug teigiamų emocijų 
suteikė ne tik pats edukacinis koncer-
tas, bet ir susipažinimas su naujais 
draugais. 

Pabaigoje priešmokyklinės „Ežiu-
kų“ grupės vaikai įteikė dovanas 
naujiems draugams ir visi draugiškai 
įamžinome renginio įspūdžius. 

Organizatoriai:  I .  Zaveckaja, 
S. Šatevičienė

Svetlana Šatevičienė, 
priešmokyklinės „Ežiukų“

 grupės auklėtoja

„Manijos“ turnyro finalas

Lapkričio mėnesį prasidėjo Lie-
tuvos moksleivių krepšinio lygos 
turnyro „Manija“ pirmasis turas. 
Savo jėgas krepšinio aikštelėje ga-
lėjo išbandyti visi. Trakų rajone iš 
viso varžėsi 8 komandos. Jos buvo 
suskirstytos į du pogrupius: kaimo 
ir miesto (po 4 komandas). Finale 
varžėsi geriausi: Onuškio Donato 
Malinausko vidurinės mokyklos 
ir Lentvario Motiejaus Šimelio-
nio gimnazijos krepšininkai. Po 
įtemptos kovos Onuškio Donato 
Malinausko vidurinės mokyklos 
žaidėjai turėjo pripažinti Lentvario 
Motiejaus Šimelionio gimnazijos 

Laimėtojų komanda. Autorės nuotr.

pranašumą. Lentvariečiai iškovojo 
1-ąją vietą rezultatu 59:53. Turnyre 
2-oji vieta atiteko Onuškio Donato 
Malinausko vidurinės mokyklos 
komandai. Komandos sirgaliams 
padovanojo įspūdingas rungtynes, 
nes kiekvienas žaidėjas krepšinio 
aikštelėje parodė savo sugebėji-
mus ir atsidavimą. Žaidėjus ir jų 
trenerius medaliais apdovanojo 
KKSC direktoriaus pavaduotojas 
Jonas Liesys.

Rūtavilė Pauliukaitė, 
Onuškio Donato Malinausko 

vidurinės mokyklos 11 klasės mokinė

Lietuvos stiprybei svarbus 
tikinčiųjų bendruomenių indėlis

Lietuvos Respublikos Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė susitiko su 
tradicinių krikščioniškųjų religinių 
bendruomenių vadovais.

 Susitikime kalbėta apie kalė-
dinio laikotarpio svarbą Lietuvos 
tikintiesiems, religijos vaidmenį 
telkiant tautą, puoselėjant verty-
bes, ugdant atsparumą blogiems 
įpročiams. Aptartas valstybės ir 
religinių bendruomenių bendra-
darbiavimas švietimo, paveldo 
išsaugojimo ir socialinėse srityse. 
Taip pat kalbėta apie Lietuvos 
pirmininkavimą ES Tarybai, šalies 
vardo garsinimą.

 „Lietuvos stiprybei svarbus 
tikinčiųjų bendruomenių indėlis. 
Puoselėdamos žmonių dvasinę 
būseną, skatindamos bendruome-
niškumą ir tarpusavio supratimą, 
savo pavyzdžiu rodydamos atsa-
komybę už šalia esantį, jos padeda 
kurti socialiai teisingesnę visuome-
nę“, – sakė Prezidentė.

 Prezidentė padėkojo religi-
nėms bendruomenėms ir bendri-
joms už jaunimo užimtumo ir sava-
norystės skatinimo iniciatyvas bei 
paragino daugiau dėmesio skirti 
likimo išbandymus patiriantiems 
žmonėms, aktyviau veikti sociali-
nės politikos srityse.

 Susitikime dalyvavo Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos Pirminin-
kas, Kauno arkivyskupas metropo-
litas Sigitas Tamkevičius, Vilniaus 

arkivyskupas metropolitas Ginta-
ras Grušas, Šiaulių vyskupas Eu-
genijus Bartulis, Telšių vyskupas 
Jonas Boruta, Kaišiadorių vysku-
pas Jonas Ivanauskas, Panevėžio 
vyskupas Lionginas Virbalas, 
Šv. Juozapato Bazilijonų Ordino 
Vilniaus vienuolyno vyresnysis, 
kunigas Vinkentij Vasyl Janickij, 

Ortodoksų bažnyčios Lietuvoje 
vadovas arkivyskupas Inokenti-
jus, Lietuvos Sentikių Bažnyčios 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi-
ninkas, dvasinis tėvas Grigorijus 
Bojarovas, Rytų Sentikių Cerkvės, 
Vilniaus sentikių religinės ben-
druomenės pirmininkas Grigorijus 
Leonovas, Lietuvos Evangelikų 

Liuteronų Bažnyčios vyskupas 
Mindaugas Sabutis,  Lietuvos 
Evangelikų Reformatų Bažnyčios 
Generalinis Superintendentas 
Tomas Šernas ir Vilniaus evange-
likų reformatų parapijos klebonas 
Raimundas Stankevičius. 

 
 Prezidentės spaudos tarnyba

Susitikimo prezidentūroje akimirka. R. Dačkaus nuotr.

Žiemos puokštė 

Gruodžio 17 d. Trakų miškų 
urėdijoje įvyko JMB kalėdinis 
renginys-konkursas „Žiemos 
puokštė“ bei metinis miškų urė-
dijos veiklos aptarimas. Rengi-
nyje dalyvavo visi Trakų miškų 
urėdijos globojami jaunųjų miško 
bičiulių būreliai bei jų vadovai iš 
devynių rajono mokyklų, Trakų 
miškų urėdijos darbuotojai.

Renginio metu buvo aptarti 
Trakų miškų urėdijos metų veiklos 
rezultatai, aptarta jaunųjų miško 
bičiulių veikla, įvertinti konkursui 
„Žiemos puokštė“ pateikti ekspo-
natai. Konkurso nugalėtojais tapo 
Semeliškių vidurinės mokyklos 
JMB būrelis „Geniukai“. 

Šis būrelis gruodžio 19 d. 
vyks atstovauti Trakų miškų 
urėdijos globojamus jaunuosius 
miško bičiulius respublikiniame 
„Žiemos puokštė“ konkurse, 
kuris organizuojamas Kauno 
miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijoje.

Kalėdiniai puokščių konkur-
sai Trakų miškų urėdijoje jau 
senai tapo tradiciniais ir neatsie-
jama kalėdinio renginio dalimi. 
Jaunieji miško bičiuliai mielai 
ir aktyviai juose dalyvauja, nes 
čia moksleiviai turi galimybę 
ne tik atskleisti savo meninius 
sugebėjimus, bet ir susitikti su 
savo bičiuliais ir bendraminčiais, 
pasikeisti naujomis idėjomis, ži-
niomis bei pasveikint vieni kitus 
su artėjančiom šventėm.

Trakų miškų urėdijos 
informacija
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Puslapį paruošė Jonas Počepavičius, sveikinąs Jus su 2014 metais!

Lentvario kronika Kairiarankio lyriniai vaizdai
Ėjo 2013 metų gruodžio pa-

skutinis dešimtadienis, labai 
panašus į spalio pabaigą. Snie-
gučio – nė kruopelės, vėjas neu-
raganinis kaip Pietų Europoje ir 
potvynių, beveik reikalaujančių 
Nojaus laivo, nėra. Esame Rytų 
Europos Dievo užantyje. Bran-
gioje Lietuvoje. Viešpaties nevy-
kime į nelaimingą medį, pasak 
mūsų senolių, kurie visada buvo 
teisūs – ir prie žagrės, ir prie 
duonos, ir karužėj. 

Menu 1989-ųjų tą patį laiko-
tarpį. Oras buvęs ramus, švelnus, 
tik Vilniuje ir kituose miestuose 
kunkuliavo, tarsi maištingų pago-
nių, Sąjūdis. Sukilo lietuvių tauta. 
Ir prie barikadų vėliau išsirikiavo 
lyg Vytauto Didžiojo pulkai, kur 
pagrindinius legionus sudarė 
samdinių nemirtinga klasė. Tuo 
metu su profesoriumi Kazimieru 
Antanavičiumi jauni kairiaran-
kiai, o kartu ir šių eilučių autorius, 
šitaip mintijo: „Sąjūdis gimdys 
dešinę Lietuvos politinę jėgą ir ją 
palaimins, aišku, profesorius Vy-
tautas Landsbergis, jau apie 1993 
metus keikiamas likusių praeities 
šėtonų, o kas lems Respublikos 
kairiąją vairo jėgą panašiai kaip 
Vokietijoje, JAV, Skandinavijoje 
ir t.t?“ Žinoma, jog Lietuvos soci-
aldemokratai, susitvėrę dar 1896 
metais, išaugę, sustiprėję, pirmieji 
rusų carui bloškę pareiškimą dėl 
Lietuvos nacionalinės laisvės, 

užauginę Steponą Kairį, 1905 m. 
Vilniaus Seimo Jono Basanavi-
čiaus pirmąjį pavaduotoją, 1918 
m. vasario 16-osios Nepriklau-
somybės Akto autorių, o rūsčioje 
JAV emigracijoje VLIKo ilgametį 
pirmininką, kurį pakeitė daktaras 
Kazys Bobelis. Taigi greitai LSDP 
atgaivinome, o 1991 metais kaip ir 
prieškario galingą Lietuvos sam-
dinių dienraštį, kurio prisibijojo 
Antanas Smetona – „Lietuvos ži-
nias“. Galima buvo ir kurti laisvą 
Respubliką, ką? Nes po kiekvie-
nos revoliucijos tuojau pat būtina 
kelti ekonomiką? Kam reikia 
daugiau tų vadinamųjų partijų? 
Neturinčių jokio soctautinio ry-
šio su neturtingais rinkėjais, nes 
esančios piktai komercinės arba 
šešėliškai prorusiškios? Antai du 
polit-reklamos seni meistrai „Lie-
tuvos aidas“ ir „Lietuvos žinios“, 
keletas stiprių istorinių leidinių 
kaip antai „Voruta“, na, tiek 
to – nedaug bulvarinio skaitalo. 
Ir, sakykime, anot mūsų: tvarka 
kaip Lentvario grafo Vladislovo 
Tiškevičiaus bažnyčioje. Bet nu-
tiko kitaip. Nekomentuosime. 
Nes jis – ir ne vienišas – ta tema 
kantriai reiškėsi „Klevų alėjoje“. 
O pradėjome šį kronikos punktą, 
kad papasakotume apie šaunią 
Kalėdinę ir Naujų metų vakaronę, 
kurią Trakuose surengė LSDP 
Trakų rajono skyriaus aktyvas, 
siekiantis gerovės Vytauto Di-

džiojo tėvonijos paprastiems 
žmonėms. Primename, jog Trakų 
rajono savivaldybės tarybos val-
dančioje koalicijoje darbuojasi ir 
TS-LKD nariai. Politine kalba – tai 
vaivorykštė. Neblogai, nes tai lyg 
ir panašu į 1989 metų kairiarankių, 
kurių gvardiečių liko šeši – Justas 
Vincas Paleckis, Vytenis Povilas 
Andriukaitis, profesoriai Aloyzas 
Sakalas ir Dobilas Kirvelis, labai 
eilinis Jonas Počepavičius bei Bi-
rutė Vėsaitė, gilius apmąstymus 
bei valstybišką nerimą tąsyk ko-
vojančiame Vilniuje. Iš jų tik trys 
valdžios piramidės viršūnėje. O 
kur kiti 1989 metų kairieji riteriai? 
Tekstas savo neeilinius įgaliojimus 
išbaigė, nes tolėliau – „Lentvario 
kronikos“ fotoakys sumirksėjo 
šviesa ir tiesa. Pagarbus lentvarietis Vaclovas Daunoravičius

Svetlana SredaAkimirkos mįslingos neįvardiname!

Asta Kandratavičienė ir Julius Sabatauskas

Algirdas Sysas, Vytautas Zalieckas ir Irena Kalkienė

Oficialios akimirkos žavingos, o ir gražios moterys 

Tai labai žinomo charakterio nuotrauka Aukštadvario

Irmina Kozubovskaja

Šoka Irena Kalkienė ir 
Kęstutis Vilkauskas

Diskusija. Julius Sabatauskas ir Kęs-
tutis Vilkauskas panašūs lyg broliai!

Nukelta á 3 p.
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Be gamtos nebus ir mūsų

Gruodžio 17 d. Lentvario miesto 
bibliotekoje svečiavosi rašytoja, 
žurnalo „Lututė“ redaktorė, klubo 
„Lutučiukai“ vadovė Lina Marmai-
tė-Snitkienė. Viešnia skaitė paskaitą 
vaikams „Nori išsaugoti paukš-
čius – taupyk energiją“, pasakojo 
apie žurnaliuką „Lututė“. Į susiti-
kimą atskubėjo Lentvario pradinės 
ir Lentvario Henriko Senkevičiaus 
mokyklų pradinukų būrys. 

Žurnalas „Lututė“ leidžiamas 
nuo 1995 metų, pradžioje išeidavo 
vienas žurnalo numeris į metus, o 
dabar po vieną į mėnesį. „Lututės“ 
misija – puoselėti mažųjų skaitytojų 
meilę gamtai, skatinti juos globoti 
ir saugoti ją. Lina Marmaitė pra-
dėjo leidykloje dirbti nuo 16-ojo 
žurnaliuko numerio. Šiuo metu, 
galima teigti, ji viena rūpinasi žur-
nalo leidyba. Pati rašo straipsnius, 
sudarinėja užduotėles ir kryžiažo-
džius, sugalvoja konkursus ir pati 
fotografuoja. Kada viską paruošia, 
jai į pagalbą ateina maketuotojas 
ir redaktorė. Skaitydami „Lututę“ 
mes sužinome labai daug įdomių 
faktų apie paukščius, gyvūnus, 
vabzdžius, augalus, žmogaus san-
tykius su gamta ir t.t. Žurnaliukas 
moko, kad reikia gamtą ne tik my-
lėti, bet ir padėti jai, rūpintis mus 
supančia aplinka, nes didžiausias 

gėris yra sutikti su gamta ir darniai 
su ja gyventi.

Paskaitą „Nori išsaugoti paukš-
čius – taupyk energiją“ Lina Mar-
maitė pradėjo nuo klausimo: „Ką 
bendro turi paukščių išsaugojimas 
ir energija?“. Vaikai spėliojo: vieni 
sakė, kad reikia nešiukšlinti, kiti – ne-
laužyti ir nekirsti medžių, nedeginti 
laužų, rūšiuoti atliekas. Atsakymai 
lyg ir teisingi, bet prie ko ta energija..? 
Naudojant elektros energiją žmogus 
įtakoja klimato kaitą, klimatas vis 
labiau atšyla, tirpsta ledynai, kei-
čiasi kai kurių vietovių augalija, o 
tai neigiamai veikia paukščius. Mes 
pripratę prie elektros energijos teikia-
mų paslaugų negalime jos atsisakyti, 
tačiau, taupydami elektros energiją, 
galime prisidėti prie paukščių iš-
saugojimo. „Reikia tiek nedaug, kad 
padėtume gamtai: arbatai užkaisti 
vandens tik tiek, kiek reikia vienam 
puodukui, išėjus iš kambario išjungti 
televizorių ir elektrą, pakrovus tele-
foną pakrovėją ištraukti iš rozetės, 
nelaikyti ilgai atidaryto šaldytuvo“ 
– smagios paskaitėlės metu kalbėjo 
Lina Marmaitė. Panaudodama mul-
timediją Lina pademonstravo, kaip 

keičiasi klimatas, leido paklausyti 
paukščių balsų, kuriuos vis sunkiau 
išgirsti gamtoje. Parodė atsineštą ger-
vės kiaušinį, kurį vaikai galėjo ne tik 
pamatyti, bet ir labai atsargiai vienas 
kitam perduodami iš rankų į rankas 
apžiūrėti. Papasakojo apie kartais 
Lietuvoje žiemojantį paukštį remezą 
ir parodė sudėtingą, pakabinamą 
ant šakos iš meldų pūkų susuktą ir 
įvairių augalų plaušais sutvirtintą 
lizdą. Pademonstravo, kaip atrodo 
mūsų miško sanitaro – genio uoksas, 
papasakojo apie Lietuvos Raudonąją 
knygą. Vėliau vaikai sprendė kry-
žiažodį apie Lietuvos paukščius. Už 
teisingus atsakymus gavo žurnaliu-
kus „Lututė“, kuriais labai džiaugėsi. 
Pabaigoje Lina Marmaitė priminė, ką 
mes galime padaryti, kad padėtume 
gamtai: taupykime elektros energiją, 
rūšiuokime atliekas ir pasodinkime 
nors po vieną medelį. O svarbiausia 
nepamirškime, kad be gamtos nebus 
ir mūsų. 

Vilma Kmitienė,
Trakų viešosios bibliotekos

 Lentvario filialo 
vyr. bibliotekininkė 

Lina Marmaitė

Lentvario pradinės ir Lentvario Henriko Senkevičiaus mokyklų pradinukai paskaitoje

Į mažulių piliečių 
tėvišką dvarą!

Lentvario kronika

Naujųjų metų (2014) proga 
miela pasakoti apie Lentvario 
vaikų lopšėlį-darželį „Svajonė-
lė“. Kodėliuk, kronika? Na, visų 
pirma, tu čia naktimis atsiradai 
2001 metais, tuo metu Lentvario 
pradinės mokyklos sargo tikėji-
mo dėka. Antra vertus, šiandien 
minėtas sumaniai renovuotas vai-
kučių, vaizdžiai tariant, nemažas 
europietiškas dvarelis – kasdienis 
smagumas visiems – pačiam tėčiui 
Lentvariui, kūrybingai Adminis-
tracijai, tėveliams ir seneliams, o 
svarbiausia grupių simpatiškoms 
auklėtojoms. Trečia vertus, va, 
tąsyk, ant kaklo, it taikų ginklą 
pasikabinusi ištikimą fotoaparatą, 

į gaspadoriškai išpuoselėtą vaikų 
žaidynių kiemą, kurį saugo du 
maumedžiai, trys berželiai ir du 
ąžuolai, o tai patvirtina nuotrau-
kos, n-tąjį kartą įžengė „Lentvario 
kronika“. Įėjo į vidų, kur mažuliai 
miesto piliečiai sutiko Kalėdų 
senelį, kur šalia uniformuotų vai-
kučių auklėtojos, o prie pasakų 
namelio meno vadovė ir pats ge-
riausias Lentvario Kalėdų senelis. 
Te visad čia pro langus šviečia 
saulė, būna mamos, tėveliai, se-
neliai ir auganti Lentvario naujoji 
karta, atrodo, būsianti geresnė už 
mus, pokario vaikus, šiandien ži-
lus ir medituojančius tolimą savo 
jaunystę!

Baras
Tai jis veikia, tai ne, 

prisiklijavęs prie parduo-
tuvės „Žibutė“ šono. Šiau-
rės Lentvaris neturi pado-
rios karčiamos, regis, ir dėl 
to, kad čia daug valkatau-
jančių alkoholikų, kuriems 
būtų ką okupuoti.

Katinas

Snigo ir buvo žiema, kuri 
išėjo, sako, į Kanadą ir JAV. Tą-
syk gerai regėjosi visi benamiai 
katinai ir šis taip pat, mokantis 
kažkaip išgyventi negaudydamas 
pelių, nes įsisavino pašalpininkų-
tinginių meną, kurį vis puoselėja 
vargana mūsų valstybė!

Kronikos 
desertas: 

„(...) Tautos gerumas tampa 

priešu. /Seneliai niršta dauso-

se, /Bet aš nenoriu būti niekšas /

Virtuvės mintimi liesa! (...)“

Paruošė Jonas Počepavičius, 
sveikinąs Jus su 2014 metais!

Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas (dešinėje)

Vakaronės aktyvas

Kairiarankio lyriniai vaizdai
Atkelta iš 2 p.
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Lentvario miesto laikraštis

2013 m.

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

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iškirs-
ti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 61� 97 7��

Užs. Nr. 146

Nemokamai sutvarkome apleistą 
žemę. Iškertame krūmus ir išveža-
me. Turime galimybę kelmus su-
smulkinti specialia freza. Tel. 8 617 
21 600, www.miskoprojektai.lt

Užs. Nr. 173

Skelbimai, reklama
Parduodamas 10 a namų valdos 
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribo-
jasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt. 
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770

Užs. Nr. 185

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

Užs. Nr. 134

Užs. Nr. 7

Parduodu vienuolikos metų karvę. 
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 237

Superkame senus automobilius 
(gali buti daužti, po avarijos, 
surūdiję ar nevažiuojantys),
padedame sutvarkyti  doku-
mentus, atsiskaitome iš karto, 
pasiimame patys. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 607 97663

Užs.Nr. 244

Parduodamas 3-jų kambarių butas 
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų, 
atskiras kiemas, garažas. Domina 
keitimas į 3-4 kambarių butą Tra-
kuose. Tel.: 8 637 46 115, 
8 650 69 732.

Užs. Nr. 214

Perku mišką (jauną, seną, raistą, 
žemės ūkio paskirties žemę apau-
gusią mišku; gali būti neatidalinta 
iš bendraturčių; tinka įvairūs plo-
tai). Sutvarkau dokumentus. Moku 
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355

Užs. Nr. 241

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąs-
teliais
• kėbule tvarkingai sukrautos 
• gaminame nurodytais išma-
tavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860�8�8�8 

Užs. Nr. 251

Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centras 
parduoda išskirti-
nės kokybės grikių 
bei miško medų. 
Kaina – 20 Lt/kg.

Užs. Nr. 255

G. Pažereckienės svečių namai
Svečių namai Trakuose: nakvynė, 
apgyvendinimas, kambarių nuo-
ma. S. Mikulionio g. 7-1, 21118 
Trakai. Tel. (8 528) 52 644

Užs. Nr. 254

Užs. Nr. 17

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Galime išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel. 8 66� 56 051

Perkame, išpjauname ir išvežame 
senas obelis, vyšnias, slyvas. 
Tel. 8 699 74 608

Užs. Nr. 507

Atliekame santechnikos darbus: 
šildymas, vandentiekis, kanaliza-
cija, kieto kuro katilų montavimas, 
viriname kieto kuro pečius (dujų 
degeneracinius). Tel. 8 602 94 579

Užs. Nr. 287

Parduodu 4 metų darbinę kumelę. 
Tel 8 605 42 349.

Užs. Nr. 288

Visi apdailos darbai, laminuotos 
grindys, elektra, santechnika, plas-
tikinių langų ir durų gamyba, mon-
tavimas, pečių ir krosnių statymas. 
Dirba savo ir užsakovo medžiago-
mis. Tel. 8 607 98 564

Užs. Nr. 289

Parduodama kumelė su kumeliuku. 
Tel. 8 675 31 377

Užs. Nr. 291

Restoranui „Akmeninė Rezidenci-
ja“ reikalingi barmenai-padavėjai 
bei kambarinė... Savo CV siųskite 
info@akmeninerezidencija.lt arba 
paskambinkite 8 698 30 544.

Užs. Nr. 297

Parduodu 2 naujus „Cross“ dvira-
čius. Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

Automobilių techninė pagalba 
kelyje visą parą: (8 700) 33 333 ir (8 
699) 31 492. www.pagalbakely.lt

Užs. Nr. 301

Konsultuoju teisiniais klausi-
mais. Parengiu ieškinius, atsi-
liepimus į ieškinius, apeliacinius 
skundus. Konsultuoju buhal-
terinės apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės rengimo klausi-
mais. Tel. 8-685 0� ��7.

Užs. Nr. 302

Perkame mišką su žeme visoje 
Lietuvoje. Tel. 8 699 37 297

Užs.Nr. 304

Parduodu įdomios formos kak-
tusą. Kaina pagal susitarimą. 
Kreiptis tel. 8 615 25 365.

Užs. Nr. 306

Parduodu naudotą mechaninę 
slaugos lovą, yra paraloninis čiuži-
nys. Kaina sutartinė. Skambinti tel. 
8 528 28 347 arba 8 621 24 880.

Užs. Nr. 308

Užs.Nr. 309

Parduodu gražią, veršingą telyčią. 
Tel. 8 611 21 319.

Užs. Nr. 311

Perku žemės grąžinimo doku-
mentus (išvadą), kurios vertė apie  
2000 Lt, kaina sutartinė. 
Tel. 8 615 45 410.

Užs. Nr. 310

Parduodu automobilį Rover 416 
1995-12. Spalva raudona. Tech-
ninė apžiūra iki 2015 10 12. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 06 110. 

Užs. Nr. 313

PREKYBA KIETUOJU KURU

ekorinka.lt@gmail.com

Užs.Nr. 312

Ką reiškia, ko siekia vadinamasis 
Tautinių mažumų įstatymo projektas?

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad 
Lietuvoje kažkas ne taip su kitos tautybės 
piliečiais. Tada kyla klausimas, ar jie yra 
skriaudžiami, ar diskriminuojami, ar 
kokiu nors kitu būdu ignoruojami? Jei 
taip būtų, teismai šia tema būtų užversti 
daugybe bylų. To nėra. Tie, kurie galvojo 
kitaip, ieškojo „teisybės“ europinėse ins-
titucijose, nieko nepešė. Kodėl dabar kai 
kam visa tai vėl ypač parūpo?

Reikia pasakyti, kad šia tema dau-
giausia šneka LLRA politikuotojai, įtrauk-
dami dalį rusakalbių Lietuvos piliečių. 
Tad ko tada jie siekia, jei gali mokytis, 
kalbėti, melstis, ugdyti savo vaikus gim-
tosiomis kalbomis?

Pavartykime parengtą įstatymo pro-
jektą. Paskaičius jį susidaro vaizdas, kad 
rengusieji nebuvo skaitę Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos, antraip daugelio 
straipsnių apskritai nereikėtų rašyti. Kas 
diskriminuoja, draudžia pasirinkti tauty-
bę, puoselėti savą kultūrą, tradicijas, kal-
bą, religiją, rūpintis paveldo išsaugojimu, 
steigti organizacijas, turėti visuomenės 
informavimo priemones, reikšti savo min-
tis, propaguoti savas idėjas per rinkimus 
vietine kalba ir daug kitų dalykų, kurie 
įterpti įstatymo projekte?

Visiems aišku ir žinoma, kad Konsti-
tucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas 
teisinis aktas ir kuriuo remdamasis kie-
kvienas gali ginti savo teises. Lietuvoje 
šimtmečius gyvena ir puoselėja savo kul-
tūrą tautinių mažumų atstovai karaimai, 
totoriai, žydai. Jie nekelia šių klausimų, 
jie tiesiog kaip Lietuvos piliečiai bendrai 
kuria gerovę savoje tėvynėje.

Nemanau, kad įstatymo rengėjai to 
nesuprato. Rašyta pagal principą kuo 
daugiau, kad nekristų į akis pagrindinis 
tikslas. Tačiau kaip beslėpsi, tampa aišku, 
ko siekiama.

Pirmiausia pareiškiama, kad įstaty-
mo projektas nustato tautinių mažumų 
atstovų teises ir pareigas. Deja, dėl atstovų 
(gal geriau piliečių?) pareigų daugiau 
jokiame straipsnyje nekalbama. Įstatymo 
projekte nieko nerasime apie pilietiškumą, 
apie ekonominius, žmogiškųjų resursų 
integracinius dalykus į Lietuvos valstybės 
ūkį, gyvenimą.

Paaiškinimai ir sąvokos nėra tikslios. 
Ne kartą žinomi specialistai yra pažymėję, 
kad tautinė mažuma, tai valstybėje esanti 
tautinė-etninė grupė, kuri neturi pasaulyje 
savo tautinės valstybės (Lietuvoje – karai-
mai, totoriai, romai), o tautinė bendrija 
valstybėje yra tautinė-etninė grupė, kuri 
už valstybės ribų turi savo tautinę vals-
tybę (Lietuvoje – rusai, lenkai, žydai, 
vokiečiai, ukrainiečiai ir kt.), kuri visada 
padės išsaugoti, toliau puoselėti savo 
kultūrinį, kalbinį, tautinį tapatumą. Tad 
minima tautinių mažumų Konvencija, 
nors yra tik rekomendacinio pobūdžio, 
taikytina tik toms tautinėms grupėms, 
kurias reikia puoselėti ir saugoti, kurių 
egzistencijai yra pavojus prarasti savo 
identitetą, kurios neturi savo tėvynės. 
Dėl bendrijų mūsų Konstitucija pažymi, 
kad tautinės bendrijos (juolab tautinės 
mažumos) savo tautinės kultūros reika-
lus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą 
tvarko savarankiškai, padedant valstybei. 
Ar kas nors gali paneigti, kad mūsų šalyje 
to nesilaikoma?

Keistai skamba teiginys, draudžiantis 
keisti procentinį gyventojų santykį, kur 
gyvena tautinės mažumos (toliau šį ter-
miną minėsiu kaip parašyta projekte). Tai 
reikštų, kad apie Vilnių ne lenkų tautybės 
Lietuvos piliečiai neturėtų teisės nusipirk-
ti žemės, statytis gyvenamuosius namus, 
gimdyti vaikus, realizuoti investicinius 
projektus, nes kiekvienas jų vienaip ar 
kitaip pritraukia specialistus, nebūtinai 
vietinius. Nebent būtų leidžiama tiems, 
kurie, anot LLRA, „integruosis“ šioje 
Pietryčių Lietuvos dalyje. Kita vertus, juk 
atvirkščiai, gali dėl įvairių priežasčių di-
dėti vietos lenkakalbių gyventojų skaičius. 
Kaip tada būtų elgiamasi, jei procentinis 
limitas būtų nustatytas?

Lietuvoje, kaip niekur kitur, sudary-
tos puikios sąlygos mokytis gimtąja kalba, 
neatmetant būtinybės mokytis valstybinės 
kalbos. Įstatymo projekto rengėjai kalba 
apie lygias galimybes švietimo sistemoje, 
tačiau pamiršta, kad mokymas turi vykti 

pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 
parengtas programas ir kad vietos jauni-
mas, įsisavinęs valstybinę kalbą, galėtų 
visapusiškai realizuoti save, pirmiausia 
Lietuvoje.

Dėl vietos gyventojų kalbos. Neverti-
nant tai, kad Lietuvoje matomos ir girdi-
mos Lenkijos ir Rusijos tiesioginės TV ir 
radijo laidos, tautinių mažumų kalbomis 
čia leidžiami laikraščiai, žurnalai, radijas, 
yra valandėlės TV, Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose savivaldybėse, seniūnijose, 
bažnyčiose visa informacija pateikiama ir 
lenkų kalba. Per eilę metų, praleistų tarp 
lenkakalbių, neteko girdėti, kad vietiniai 
interesantai skųstųsi dėl jų kalbinio ap-
tarnavimo, juolab jaunimui tai jau nėra 
problema, o vyresni Lietuvos gyventojai 
nepamiršo anksčiau vartotos rusų kalbos. 
Apie kokias papildomas oficialias kalbas 
LLRA mini savo programose, kai Lietuvos 
Respublikos Konstitucija to nenumato?

Kita vertus, nesuprantama, kaip Lietu-
vos pilietis, nemokantis lenkų kalbos, galė-
tų dirbti minėtose savivaldos institucijose 
ar organizacijose, kuriose administracijos 
direktorius nustatys, kad viskas bus aptar-
naujama vietos gyventojų kalba?

Dėl oficialių užrašų gyvenvietėse, 
gatvėse. Gatvių pavadinimus ir dabar 
nustato savivaldybės taryba, tačiau tik 
suderinusi su Valstybine lietuvių kalbos 
komisija. Jei būtų pakeista tvarka (apie 
tai kalbama), gatvę, pavyzdžiui, Saulės, 
pavadintų Slonečna, Solnečnaja, o greta 
miesto pavadinimo Šalčininkai, grožėtu-
mės pavadinimu Solečniki (lenkiškomis 
raidėmis). Kaip pamename, net tarybiniais 
laikais vietovių, gatvių pavadinimai greta 
lietuvių kalbos buvo rašoma kirilica, 
tačiau neverčiant žodžių prasmės į rusų 
kalbą. Visai nesuprantamai atrodytų, jei 
tokie vietovių, stendų, rodyklių užrašai 
atsirastų ant magistralinių, krašto, vietinės 
reikšmės kelių. Šiose vietose dviejų kalbų 
užrašų neturi būti ne tik dėl pagarbos lie-
tuvių kalbai ir valstybei, geresnio bei ope-
ratyvesnio įvairių, teikiančių paslaugas 
tarnybų darbo, bet ir dėl eismo saugumui 
įtakojančios, prikimštos nereikalingos in-
formacijos. Vietiniai žmonės savo vietoves 
ir taip pažįsta, o atvykusiems svečiams tik 
būtų sunkiau orientuotis.

Švelniai kalbant, keistai skamba tezės, 
dėl leidimo burtis į organizacijas, asociaci-
jas, partijas, kai jau dabar greta daugybės 
tautinių mažumų organizacijų, net keliose 
savivaldybių tarybose yra LLRA ar rusų 
tautybės nariai, o Vilniaus ir  Šalčininkų 
rajonų tarybose net  turintys absoliučią 
daugumą, ne vienas tautinių mažumų 
atstovas yra išrinktas į Seimą, dirba atsa-
kingose valstybės, savivaldos institucijų 
pareigose. Tokie asmenys už galimybę 
kartu spręsti valstybės reikalus, gerinti 
visų asmenų  gyvenimo kokybę, turėtų 
rodyti pilietiškumo ir pareigingumo pa-
vyzdį Lietuvos žmonėms.

Deja, ne naujiena, kad net dirbdami 
tokį darbą, neretas jų kelinti metai igno-
ruoja teismų sprendimus dėl savavaliai 
užkabintų gatvių pavadinimų, parašytų 
nevalstybine kalba. LLRA viršūnių atsi-
kalbinėjimai, kad jie to negali padaryti 
dėl privačių asmenų iniciatyvos, dūmų 
migla. Pažįstantiems LLRA valdžios 
piramidės veiksmus tai padaryti jiems  
juoko darbas. Tenka tik apgailestauti, kad 
net svarstant valstybinėse institucijose 
pateiktą mažumų įstatymo projektą nie-
kas nepagalvoja, kad iki tokių svarstymų 
pirmiausia būtina pareikalauti įvykdyti 
teismų sprendimus, o ne siekti besąlygiš-
kai juos atgaline data įteisinti.

Turime daug pavyzdžių, kai po 
teismų sprendimų dėl atliktų veikų pažei-
džiant įstatymus, valstybinių ar savivaldos 
institucijų pastangomis atstatoma tvarka 
į pirmykščią padėtį. Kodėl tai nedaroma 
aprašytu atveju? Gal tose savivaldybėse 
jau nėra valstybinės valdžios?

Valstybės institucijų pataikavimo 
politika tik drąsina vietos politikuotojus 
stiprinti savo dominavimą valdomose 
teritorijose, kelti naujus reikalavimus, ku-
riant „kunigaikštystę“ nepriklausomoje, 
nedalomoje valstybėje.

Gediminas Paviržis,
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Ūkininkas išsinuomotų žemę 
dirbti. Domina plotas nuo 5 ha. 
Trakų, Senųjų Trakų, Rūdiškių, 
Paluknio seniūnijose.
 Tel. 8 615 45 410

Užs. Nr. 314


