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Nukelta á 2 p.

Klevų alėja
Problema kaip karšta bulvė 
mėtoma, bet nesprendžiama

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 7

Senosios kapinės merdėja
Nukelta á 4 p.

Kvietimas jaunimui
Esi toks žmogus, kuris turi 

daug laisvo laiko, bet nežino ką 
veikti? Gal tave domina klausi-
mai, susiję su žmgaus teisėmis, 
diskriminacija, rasizmu ar kiti 
klausimai, kurie yra labai aktua-
lūs jaunimui? Jeigu TAIP, tai šis 
pasiūlymas yra tau! 

Kviečiame dalyvauti užsiė-
mimuose „POZITYVAS“, kurie 
yra paremti neformaliuoju ug-
dymu, taigi tu turėsi galimybę 
išmokti svarbių dalykų, tiesiog 
žaisdamas žaidimus ir disku-
tuodamas su bendraminčiais! 
Renkamės kiekvieną trečiadienį 
jaunimo centre.

Pirmas susitikimas įvyks lap-
kričio 21 dieną Lentvario jaunimo 
centre (Klevų al. 20).

Lentvario jaunimo centro inform.

Kviečiame! 
Susitikimas su 

miesto verslininkais
Lapkričio 28 d. 17:30 val. 

Lentvario seniūnija ir Lentva-
rio miesto laikraštis „Klevų 
alėja“ kviečia miesto verslinin-
kus į susitikimą, kuris įvyks 
seniūnijos salėje.

Kalbėsime apie miesto pro-
blemas ir jų sprendimo būdus 
viešai, pasidžiaugsime, kas 
nuveikta ir kiek dar daug reikia 
nuveikti miesto labui.

Maloniai Jūsų lauksime.  

Lentvario seniūnija 
ir redakcija

Būkite matomi kelyje

Spalio ir lapkričio mėnesiai – 
vieni pavojingiausių ir sudėtingiau-
sių laikotarpių eismo dalyviams. 
Keičiantis eismo sąlygoms (anks-
čiau temsta, rūkas keliuose, slidi 
kelio danga), padidėja avaringumo 
rodiklis, padaugėja eismo įvykių, 
kuriuose dalyvauja pėstieji, dvira-
tininkai, vadeliotojai. 

Analizuojant tokius eismo įvy-
kius paaiškėja, kad jie įvyksta 
dėl elementarių, visiems žinomų, 
kelių eismo taisyklių reikalavimų 
nevykdymo. Kalbame apie tai, kad 
pėstieji, einantys neapšviestu kel-
kraščiu arba važiuojamosios dalies 
kraštu tamsų paros metą arba esant 
blogam matomumui, privalo neštis 
šviečiantį žibintą arba prie drabužių 
prisisegti šviesą atspindintį atšvaitą. 

Dviračio gale turi būti raudonas 
šviesos atšvaitas. Vadeliojamo ve-
žimo priekyje turi būti balti, gale 
raudoni šviesos atšvaitai, pritvirtinti 
gerai matomose vietose ir pažymin-
tys kraštinius vežimo gabaritus. 
Atšvaitų naudojimas padeda vai-
ruotojui kelyje iš anksto pastebėti 
kliūtį kelyje ir išvengti skaudžios 
nelaimės.  

Esant prastam orui bei tamsiam 
paros metui, svarbu ne tik turėti 
atšvaitą, tačiau ir tinkamai jį nešioti. 
Reikia nepamiršti, kad saugumas 
dažnai priklauso nuo matomu-
mo, atkreipti dėmesį, kad pats 
atšvaitas savaime nešviečia, o tik 
atspindi atvažiuojančio automobilio 
šviesas, todėl jį būtina pritvirtinti 

Jaunimas 
susitiks su 

seniūnu
Lapkričio 20 d. (antradie-

nį) 15 val. Lentvario seniū-
nijos salėje vyks Lentvario 
jaunimo centro jaunuolių 
susitikimas su seniūnu Vytu 
Rukšėnu. Maloniai lauksime 
norinčių prisijungti ir išsakyti 
pastabas, pasiūlymus, kaip 
keisti jaunimo užimtumo 
politiką mieste.

Seniūnijos inform.

Prašome Lentvario gyventojų, kurie turi žinių apie senųjų 
kapinių istoriją, kreiptis į redakciją. Būsime dėkingi.

Redakcija

Lentvario–Kariotiškių žvyrkelis... 
Jei prakalbėtų, daug pasakytų. O kol 
kas pasakojame Kariotiškių gyventojų 
godas. Šio kaimo gyventojai jau aštuo-
nerius metus  mina valdininkams ant 
kulnų (susirašinėja su institucijomis), 
kad šie išasfaltuotų 1,5 kilometro mini-
mo kelio ruožą. Bėda ta, jog į valstybinio 
kelio teritoriją įsiterpia kelių dešimčių 
privačių savininkų žemės. Kur tik ne-
sikreipė gyventojai: ir į besikeičiančius 
Trakų rajono savivaldybės merus, se-
niūnus, ir į Automobilių kelių direkciją, 

rašė ir Susisiekimo ministerijos minis-
trui Eligijui Masiuliui, tačiau realių 
darbų, be biurokratinių atsirašinėjimų, 
gyventojai nesulaukė. 

Galvos neskauda
Trakų žemėtvarka raštuose gyven-

tojams nurodo, kad problemą spręsti 
turi kitos institucijos. Kelininkai atsako, 
kad kelio neasfaltuos, kol gyventojai 
patys iš naujo pagal reikalavimus ne-
susitvarkys žemės nuosavybės. Tačiau 
daugelis tų privačių valdų savininkų 
yra nevietiniai gyventojai, todėl jiems 

netenka kiekvieną dieną važiuoti šiuo 
žvyruotu keliu ir galva dėl šios pro-
blemos neskauda. Be to, kodėl sklypų 
savininkai turėtų mokėti pinigus už 
amatininkų, žemėtvarkininkų aplai-
dumą. 

Situacija žinoma
Kiek teko laikraščiui ieškoti šios 

problemos sprendimo būdų, tai pa-
minėjus „slaptažodį“ Kariotiškių ke-
lias, savivaldybė, žemėtvarka ir kelio 
prižiūrėtojai Trakų kelių priežiūros 
tarnyba tarytum iki skausmo žino, ko 
ketiname jų klausti. Atsakymai pasi-
pila lyg atmintinai išmoktas eilėraštis. 
Taigi per aštuonerius metus niekur 
nepasistūmėta. 

Paduokite į teismą
Šios istorijos matomiausia klaida 

padaryta amatininkų, o patvirtinta Tra-
kų žemėtvarkininkų, todėl aštriausios 
ietys nukreiptos būtent į juos. Kodėl 
nenaikinami blogai padaryti detalieji 
planai? Anot Trakų rajono Žemėtvar-
kos skyriaus vedėjo Algio Podrezo, 
žemėtvarka paduoti savęs į teismą, 
kad būtų panaikintos minėtų detaliųjų 
planų ribos arba dalis žemės atiduota 
visuomenės reikmėms, negali. „Tegul 
mus į teismą paduoda direkcija ir rei-
kalai dėl šio kelio pajudės“, – kalbėjo 
telefonu A. Podrezas. Vedėjas taip pat 
minėjo, jog šis pasiūlymas išsakytas jau 
prieš šešerius metus, todėl jis mano, 
kad problema greičiau išsispręstų, jei 
patys sklypų savininkai kreiptųsi į že-
mėtvarką dėl sklypų ribų patikslinimo. 
Žinoma, tai kainuoja ne tik pinigų, bet 
ir asmeninio laiko, kurį tektų paaukoti 

žemėtvarkininkų kabinetų durims 
varstyti. Be to, tokių savininkų yra 17, 
jiems kartu priklauso per 0,9 hektaro 
žvyrkelio. Vieni skundžiasi, kad neturi 
pinigų, kiti gali iš viso prieštarauti 
tokiems veiksmams. 

Painiava skaičiuose
Didžiausi ginčai vyksta dėl skaičių. 

Kelininkai tvirtina, kad jų dokumentuo-
se šio kelio plotis numatytas 18 metrų 
(red. past. – ar ne per daug?), o Žemė-
tvarkos skyriaus vedėjo A. Podrezo 
teigimu, šio kelio plotis žemėtvarkos 
dokumentuose viso labo 12 metrų. Kas 
pražiūrėjo, supainiojo ar tyčia padidino 
(sumažino) skaičius, turėtų aiškintis 
teismas. Neofi cialiai Trakų žemėtvarka 
prisiima kaltę dėl minėtų patvirtintų 
detaliųjų planų, tačiau per pokalbį že-
mėtvarkos vedėjas kalbą nukreipė apie 
supainiotus skaičius.

Nepriklauso
Nuo 2009 metų Lentvario seniūnijos 

stalčiuose guli Automobilių kelių direk-
cijos parengtas projektas dėl kelio Len-
tvaris–Kariotiškės asfaltavimo, tačiau 
tai ir viskas. Trakų rajono savivaldybei 
ši istorija taip pat žinoma. Anot vadovų, 
kelias savivaldybei nepriklauso, todėl 
konkrečių sprendimų ji priimti negali. 
Tačiau savivaldybės administracijos di-
rektorė Asta Kandratavičienė neatmetė 
galimybės, jog tik gyventojams parašius 
prašymą, savivaldybė galėtų derėtis su 
Automobilių kelių direkcija. Tačiau per 
aštuonerius metus derybų buvo, bet 
nevaisingų.

Lentvario–Kariotiškių žvyrkelis neasfaltuojamas, nors to labai reikėtų
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Lentvario kronika

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
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

„Vorutos“ redakcija gavo gerb. 
p. Genoefos Eitmontienės-Puč 
laišką, kuriame prašoma paaiškinti 
jos pavardės ir dar pavardžių Die-
novagis, Gaidys, Talmont, Palievič, 
Uždavinys, Lavrukaitis kilmę.

Apie pavardę Puč jau esu rašęs 
„Vorutoje“ (2012 m. spalio 13 d. 
numeryje). Pavardei Eitmont(as) 
pradžią davė lietuvių dvikamienis 
asmenvardis Eĩt-mantas, sudarytas 
iš dėmenų Eĩt- (siejama su eĩti) ir 
 mantas (siejama su mantùs – supra-
tingas, išmanantis, mantà – turtas). 
Apie abu šiuos dėmenis plačiau 
esu rašęs savo knygoje „Lietuvių 
asmenvardžiai“ (išleido Lietuvių 
kalbos institutas 2008 m.), p. 86 ir 
111. Lenkai tokios struktūros dvika-
mienių asmenvardžių neturi.

Pavardė Dienãvagis iš seno 
buvo būdinga Vilniaus kraštui. Prieš 
karą užrašytos trys šią pavardę tu-
rėjusios šeimos: po vieną Trakuose, 
Rūdiškėse ir Kaune (tikriausiai 
atsikėlusi iš Vilniaus krašto). Neabe-
jotina, kad iš tikrųjų Vilniaus krašte 
tokių pavardžių būta daugiau, tik 
jos nepateko į mūsų kalbininkų 
akiratį. Taip manyti verčia gausūs 
svetimųjų iškraipyti šios pavardės 
dabartiniai variantai: Dienovagis 
(su o vietoj a; Vilnius), Denovagis 
(dar ir su e vietoj ie; Trakai, Šalči-
ninkai), Dzienovagis (su dz vietoj d; 
Vilniaus r.), Dzenovagis (Vilnius ir 
Vilniaus r.), Dinovagis (su i vietoj ie; 
Vilniaus r.), Dzinovagis (Vilniaus r.). 
Dar plg. gyvenviečių pavadinimus 
Dienavagiaĩ – 2 kaimai Giedraičių ir 
Žalvarių apylinkėse.

Kadangi Vilniaus krašto var-
dynas (ir aplenkintos lietuviškos 
pavardės) pasižymi dideliu archajiš-
kumu, tai neabejotina, kad ir pavar-

Pavardės Dienavagis ir kai 
kurių kitų pavardžių kilmės

dė Dienãvagis yra labai senų laikų 
paveldas. Tai sudėtinis žodis (grei-
čiausiai dvikamienis asmenvardis), 
kurio pirmasis diemuo yra aiškus 
ir sietinas su žodžiu dienà. Tačiau 
antrojo dėmens, turinčio šaknį vag, 
kilmė nėra pakankamai aiški. Sieti 
jį su žodžiu vagis neleidžia sunkiai 
suprantama tokio asmenvardžio 
logika: kaip galima dieną vogti? 
Kas kita Vilniaus krašto pavardė 
Dúonavagis (prieš karą užrašytos 
ją turinčios dvi šeimos: Vilniuje ir 
Valkininkuose). Plg. bendrinį žodį 
dúonavagis – kas vagia duoną. Visai 
galimas dalykas, kad šaknyje vag 
slypi kažkoks kitas žodis, galbūt iki 
šių dienų neišlikęs. Šiaip ar taip, ši 
pavardė dvelkia labai didele seno-
ve, kaip ir nemaža kitų lietuviškų 
asmenvardžių, esančių aplenkin-
tose lietuviškose Vilniaus krašto 
pavardėse.

Pavardė Talmont – tai aplenkin-
tas senovinis lietuvių dvikamienis 
asmenvardis Tólmantas, turintis ir 
variantą Tálmantas. Tokios struk-
tūros dvikamieniai asmenvardžiai 
lenkams nėra būdingi. Dėmuo Tól 
siejamas su tolì, tólimas (plačiau 
apie šį dėmenį žr. mano „Lietuvių 
asmenvardžius“, p. 147, 150).

Pavardės Palievič, kaip ir lietu-
viško jos varianto Palevičius šaknis 
Pal, yra krikštavardinės kilmės. Jai 
pradžią davė tokie krikštavardžiai 
kaip Apolinaras, Ipolitas. Beje, 
lietuviai turėjo ir dvikamienių 
asmenvaržių dėmenį Pal, kuris 
ilgainiui sutapo su krikštavardinės 
kilmės Pal (plačiau žr. „Lietuvių 
asmenvardžiai“ p. 395).

Pavardė Lavrukaitis sulenkinta 
iš Laurukaitis, kuriai pradžią davė 
lietuviškas mažybinis krikštavardis 
Laurukas, padarytas su priesaga 
 ukas iš lotynų kilmės vardo Lauras, 
reiškiančio lauro medį, šakelę, lau-
ro vainiką ir vartoto šalia ilgesnės 
formos Laurynas. Lenkai turi visai 
kitokį vardą Wawrzyniec.

Pavardžių Gaidys ir Uždavinys 
kilmė savaime suprantama.

Akad. Zigmas Zinkevičius
Šaltinis: „Voruta“ Nr. 23 (761), 

2012-11-10

Akad. Zigmas Zinkevičius

Tęsinys. Pradžia „Klevų alėjos“ Nr. 3, 4, 7-10

Lentvario dvaras
Be Lentvario dvaro rūmų buvo  

daug ūkinių pastatų. Apie tai byloja 
N. Ordos piešiniai. Dalis  pastatų išli-
kusi. Beje, juos pradėjęs statyti grafas 
Juzefas Tiškevičius 19 amžiaus vidu-
ryje. Antai į visą ūkinę erdvę tada pa-
tektume pro dvejus vartus. Rytiniai, 
apgriuvę, stovi iki šiol. Vartų kairėje 
pusėje regime mūrinio pastato griu-
vėsius. Tai grafų pamylėta arklidė, 
o Pirmojo pasaulinio karo metais 
paversta daržovių sandėliu...

Nuo buvusio sandėlio griuvėsių 
leidžiantis prie ežero 20 amžiaus 
pradžioje užtiktume maudyklę su 
bokšteliu šuoliams į vandenį ir per-
sirengimo kabinomis.

Šiandien dvaro teritorijoje ma-
tome keletą gyvenamųjų namų, o 
jų tada buvo nemažai. Viename jų, 
užkonservavus rūmus, 1936 metais 
ir pasimirė Vladislovas Tiškevičius. 

Buvo ir vandens  malūnas, ir daržinė 
bei šunininko butukas, kalvė, kavinė 
„Rivera“. Yra išlikęs neogotikinis 
bokštas, vadinamas rūmelio liekana, 
bet svarbiausia – vinių fabrikas, įkur-
tas apie 1870 metus vėlgi neogotiki-
niu stiliumi. Jis gražiai derinosi prie 
viso dvaro ansamblio. 

19 amžiaus pabaigoje Frumki-
nas išsinuomojo Lentvario dvaro 
žemę, pagal savo gentį (apie tai sako 
jo pavardė), labai išmanė verslą, 
tai ir pastatė fabriką ir žmonišką 
darbininkų gyvenvietę, šalia kurios 
veikė užeiga. Fabrikas gamino vinis, 
telegrafo laidus bei įvairias vielas. 
Tai buvo moderni gamykla, turėjusi 
tris garo katilus. Vinių fabriko vietoje 
pastatytas kilimų fabriko gamybinis 
pastatas. 

Lentvario parką taip pat sumanė 
Juzefas Tiškevičius apie 1870 metus. 

Jį apsodino pamažu, į pagalbą pa-
sikvietęs prancūzą Eduardą Andrė, 
kuris projektavo ir kitus grafų dvarus 
Palangoje, Trakų Vokėje, Užtrakyje 
ir kitur.

Į parką buvo patenkama pro 
didelius neogotikinius vartus. V. Ko-
lenda mena, jog čia stovėjo nuoga 
vyro statula. Be Ievos ir Adomo 
skulptūrų, liūdėjo du akmeniniai 
liūtai 1915 metų. Vėliau juos nupirko 
Jonas Radvila ir pastatė prie įėjimo 
savo pilyje Nieborove. Parke veikė 
fontanas, kurį ir mini E. Chlopickis.

Viso parko autorius – E. F. Andrė, 
kurio vardu ir vadiname šiandien 
sukurtą grožį, po visų karų ir re-
voliucijų nusikalstamai apleistą iki 
begalybės.

Vytautas Talačka

automobilio žibintų aukštyje. Tai-
gi, pakabinamą atšvaitą, pervertą 
virvele, segtuku, reikia prisegti 
prie drabužių, pavyzdžiui, prie 
kišenės dešinėje pusėje taip, kad jis 
švytuotų kelių aukštyje. Susisukantį 
atšvaitą –  juostelę reikia dėti ant 
rankovės truputį aukščiau riešo ar 
ant kojų blauzdų srityje. 

Siekdami atkreipti eismo da-
lyvių dėmesį į atšvaitų naudojimo 
būtinybę, Vilniaus aps. VPK Tra-
kų r. PK pareigūnai nuolat vykdo 
saugaus eismo užtikrinimo prie-
mones, per kurias ypatingą dėmesį 
skiria pėstiesiems ir dviratininkams, 
kurie tamsiuoju paros metu arba 
esant blogam matomumui, neturi 
šviečiančio žibinto arba nevilki 
ryškiaspalvės liemenės su šviesą 

Būkite matomi kelyje
Atkelta iš 1 p.

atspindinčiais elementais arba 
prie drabužių neprisisegę kitiems 
eismo dalyviams matomoje vietoje 
atšvaitų. 

Eismo dalyviai, nesilaikantys 
Kelių eismo taisyklių reikalavi-
mų, traukiami administracinėn 
atsakomybėn. Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 131 str. numatyta: Kelių 
eismo taisyklėse pėstiesiems, dvi-
račių vairuotojams ir vadeliotojams 
nustatytų elgesio tamsiuoju paros 
metu arba esant blogam matomu-
mui reikalavimų nesilaikymas už-
traukia baudą nuo 80 iki 140 litų.

Vilniaus aps. VPK Trakų r. 
PK informacija

Taigi išėjome iš grafų Tiške-
vičių rūmų vidaus. Palyginti su 
šiandiena, atrodo, jog kažkieno 
užsakyta „socialistinė revoliucija“, 
pasak internacionalo „seną pasaulį 
iki pamatų išgriausime ir naują 
pastatysime“, dvarą sumaitojo, taip 
ir neatstatė.

Lentvario dvaro lankytojo nuotaika
Prisimenu, kai Lentvarį valdant 

Leonardui Karnilai, į rūmų dar 
gyvą pokylių salę mes, neturtingi 
miestelėnai, buvome kviečiami 
sutikti Naujuosius metus. Tuo metu 
mus sutikdavo pats Kęstutis Dauk-
šys, vėliau dvaro rūmus pardavęs 
Laimučiui Pinkevičiui, ir gudrusis 

baltarusis Vladimiras Volčiok. Dėl 
lyrinės esmės atsirasdavo šiek tiek 
alkoholio ir į salę grafų išdidumu 
įžengdavo didysis šokis – valsas. 
Ūmai atsirasdavo auksinio 19 am-
žiaus palaima ir vesdavo mus į 
grožį.

Jonas Počepavičius

 Užs. Nr. 55



2012 m. lapkričio 16 d. Nr. 11 (11) 3Klevų alėja

Seniūnijos informacijaPrancūzijos spauda apie 
Eduardo Andrė parkus Lietuvoje

Prancūzijos architektūros žur-
nale pasirodė straipsnis apie ar-
chitekto Eduardo Fransua Andrė 
kurtus parkus Lietuvoje. Straips-
niui savo nuotraukas pateikė ir fo-
tomenininkas lentvarietis Alfredas 
Girdziušas. 

„Liepos mėnesio viduryje ga-
vau laišką iš Paryžiaus architek-
tūros paveldo asociacijos „VMF 
patrimoinez en mouvemen“ redak-
cijos (žurnalistė Francoise Durand) 
su prašymu leisti panaudoti mano 
nuotraukas apie Lentvario parką 
(grafo Tiškevičiaus dvaro fotoe-
tiudai), kurį suformavo landšafto 
architektas prancūzas Eduardas 
Andrė. Jis savo kūrybos vaisius 
paliko ir kituose grafo Tiškevičiaus 
dvarų parkuose – Palangoje, Trakų 
Vokėje bei Užutrakyje. Aš išsiun-
čiau Francoise Durand kontrolines 
nuotraukas. Taip pat nutariau pa-
daryti dovaną prancūzams, kurie 
apie Lietuvą žino (tikiuosi, jog 
klystu) tiek, kiek ir rusai: „Stolica 
Litvy – Riga!“ Taigi pasirausiau 
savo vadinamoje bibliotekoje ir 
suradau knygą „Trakų rajonas“, 
išleistą Trakų rajono savivaldybės, 
taip pat pridėjau pažintinį leidinį 
apie Lentvarį su miesto detaliu 
planu, knygutę apie Eduardo An-

drė veiklą, gautą iš Sigitos Nemei-
kaitės, ir dar vieną žurnalą „Eko-
nomika ir visuomenė“, kur buvo 
pateikta medžiaga apie Lentvario 
Tiškevičiaus rūmų ansamblį. Leidi-
niuose (išskyrus iš Sigitos gautoje 
knygutėje) yra ir mano nuotraukų 
apie Lentvario miesto architektūrą. 
Pamaniau, kad prancūzams pra-
vartu pasivartyti lietuviškus lei-
dinius, kur paminėtas ir prancūzų 
architektas. Pasitaręs su Lentvario 
seniūnu Vytu Rukšėnu, paruošiau 
knygų bei nuotraukų dovanojimo 

Žurnalo puslapiai apie Lentvarį

raštą žurnalistės Francoise Duran 
vardu, parašiau laišką į Lietu-
vos ambasadą Paryžiuje. Gavau 
atsakymą iš ambasados atstovės 
Laimos Ciparytės, ji sutiko knygas 
perduoti, tad Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijos atašė 
malonios Justinos Smalskienės, ku-
ruojančios Prancūziją, paskatintas, 
dovaną nutempiau į URM. Tai ir 
visas kriminalas“, – pasakojo foto-
menininkas A. Girdziušas.

Parengė KA

KRIZIJAUS  
LENTVÃRIO

N   U   O   T   Y   K   A   I 

Lentvaris – smagus miestelis,
Nuo senovės džiaugsmą kelia.
O šie metai ypatingi – 
Sukaktuvės jam didingos:
Prieš pusantro šimto metų
Caras gelžkelį pastatė...
Labai džiaugias net Varėna,
Švenčia šventę veik kas dieną.

Nuo tada ir augo miestas,
Fabrikai į dangų stiebės.
Kilimus spalvingais raštais
Mėgo ne tiktai mūs kraštas...
Ir į Minską, ir į Rygą
Pilni sunkvežimiai vykę.
Ir „Kaitra“ gamino vonias –
Vežė jas šimtais vagonų.

O prie ežero žaismingo,
Pilis stovi iškalbinga:
Apsupta ūksmingo parko, –
Jį garsusis Andrė tvarkė.
Lentvariškiai gana tankiai
Įvairiausias šventes šventė
Ir vestuves, ir Jonines,
Ir maudynes kasdienines.

Šiandien parkas rudenėja,
Augalija nuspalvėjus,
Tokį grožį širdžiai teikia,
Kad Paryžiaus net nereikia.
Iš Trakų moksleiviai groja,
Klaipėdiškiai padainuoja...
Tik lauke ir lietui lyjant,
Nes langai jau iškirmiję...

Buvo čia užklydęs ponas,
Pagarsėjęs kaip sultonas;
Toksai Krizijus Lentdãris,
Nusipirko garsų dvarą.
Ten, tvirta tvora aptvėręs,
Patalpino šunį – žvėrį.
Niekas vaikčiot, kad nedrįstų
Ir kad sienų nedraskytų.

Juozas Miglinas

Savanorių pr. 247, Vilnius, prie                                                               
Dirbame I-VII 7.30-19.00     Informacinis telefonas  +370 659 11 117

                                                               

Visiems   maišytuvams

39,9939,9939,9939,9939,9939,99

1 m²
1092 x 207 x 14 mm
3 juostos

1 vnt.

„
1 vnt.
50 x 1000 x 1000 mm50 x 1000 x 1000 mm50 x 1000 x 1000 mm50 x 1000 x 1000 mm50 x 1000 x 1000 mm50 x 1000 x 1000 mm50 x 1000 x 1000 mm

8,99

„ 1 vnt.

1300 °C
230 x 64 x 114 mm230 x 64 x 114 mm230 x 64 x 114 mm

8,99 2,90
3,19

1 vnt.

1 vnt.

49,99

39,99

559,00

399,-

3,99

„
200 ml

2,59

„
200 ml

2,59

-30%

1329,00

799,-
19,88

12,98

1 m

 Užs. Nr. 54

Gyventojai kreipiasi

Pastaruoju metu į seniūniją 
kreipiasi vis daugiau gyventojų, 
kurie norėtų praplėsti automobilių 
stovėjimo aikšteles, esančias šalia 
daugiabučių namų. Savo lėšomis 
aikšteles jau praplatino Vytauto g. 
gyventojai. Dabar tokios pat galimy-
bės prašo gyvenantys Lauko gatvėje. 
Anot seniūno Vyto Rukšėno, kai 
kuriose vietose galima leisti praplėsti 
aikšteles, tačiau kiekvieną kartą tai 
reikia spręsti individualiai, apžiū-
rėjus teritoriją, sužinojus gyventojų 
nuomones, įvertinus, ar yra likusių 
žaliųjų zonų šalimais, ar netrukdo 
komunikacijos ir pan. 

Parengė KA
Danos Buinickaitės nuotr.
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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

Parduodamos malkos (beržo, juo-
dalksnio, ąžuolo, skaldytos, kaladė-
lėmis, rąsteliais), atraižos (lapuočių, 
spygliuočių). Atvežimas nemoka-
mas Jums patogiu laiku. 
Tel.: 8 678 34 328, 8 608 31 653

Užs. Nr. 13

Mobiliu juostiniu gateriu koky-
biškai pjauname medieną Jūsų 
pasirinktoje vietoje. Dirbame su 
trifaze ir benzinu. Kokybę ir gerą 
kainą garantuojame!!!
Tel. 8 603 97 608

Užs.Nr. 19 

Brangiai perku mišką su žeme arba 
išsikirtimui. Atsiskaitau iš karto. 
Tel. 8 603 33 557

Užs. Nr. 20

Parduodu malkas skaldytas ka-
ladėlėmis, rąsteliais, atraižomis, 
paruoštomis kūrenimui, už priei-
namą   kainą. Skubus, nemokamas 
pristatymas Jums patogiu laiku. 
Tel. 8 603 33 557

Užs.Nr. 21 

Cinkuota stogų ir sienų danga 
Lietaus nuvedimo sistema.
Greita gamyba ir atvežimas.
Prieinamos kainos.
Кokybiška žaliava iš Prancūzijos, 
Švedijos, Аnglijos.
Мob. tel. 8 686 88 �95, el. p. info@emanus.lt U

žs
. N

r. 
22

Brangiai perkame mišką, žemę. 
Pigiai rengiame miškotvarkos ir 
kraštovaizdžio formavimo miškuo-
se projektus. Rengiame želdinimo 
projektus, miškų įveisimui žemės 
ūkio paskirties žemėje ES paramai 
gauti. Mišką įveisime savo lėšomis. 
Tel. 8 686 18 463
el. p.valdas.miskas.lt@gmail.com 

Užs. Nr. 47

Užs. Nr. 48

redaktorė Dana Zacharevičienė

Parduodame įvairios rūšies kapotas 
malkas. Pristatymas nemokamas. 
Tel. 8 648 88 103

Užs. Nr. 41

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ (gali 
buti išverstas vėjo). ATSISKAITO-
ME IŠ KARTO. TEL. 8 659 99 9�9

Užs.Nr.40

Perku mišką su žeme. Atsiskaitau iš 
karto Jums patogiu būdu. Gali būti 
įkeistas, areštuotas. 
Tel. 8 641 91 193

Užs. Nr. 43

Policijos savaitė 
2012 m. lapkričio 7–12 d.  

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

U
žs

. N
r. 

51

Saulės elektrinių statyba

Integruoti sprendimai:
pavėsinės, parkingai, 
stogeliai, markizės

UAB Profimus        Mob. 8 612 25182       www.profimus.lt  

Užs. Nr. 15

Laiškas redakcijai
Noriu padėkoti už „Klevų alėją“. Stengiuosi perskaityti kiekvieną 

laikraščio numerį, nes jame randu daug naujos informacijos apie gimtąjį 
Lentvarį, pvz. apie transportą. Norėčiau nuvažiuoti į Vilnių paklausyti 
koncerto, dalyvauti įvairiuose renginiuose, bet jie prasideda apie 19 val., 
baigiasi vėlai, todėl, kaip buvo rašyta laikraštyje, nėra su kuo grįžti namo. 
Vėlai nevažiuoja joks transportas, ypač per išeigines dienas. O su savo 
pajamomis negaliu važinėt TAXI. Būtų gerai, kad kursuotų koks nors 
transportas 23, 24 val.

Dar norėčiau padėkoti Lentvario bibliotekos darbuotojoms už malonų 
aptarnavimą. Dažnai užsuku į biblioteką paskaityti spaudos, padaryti do-
kumentų kopijų. Kai reikia nuvežti dokumentų kopijas į Vilnių, daruotojos 
mielai pagelbėja: nuskenuoja juos ir nusiunčia el. paštu. Taip aš sutaupau 
laiko ir pinigėlių, nes dėl kelių kopijų nereikia važiuoti į Vilnių. Dar kartą 
noriu padėkoti bibliotekos darbuotojoms, kurios niekada neatsisako pa-
dėti, patarti. Jų pagalba labai reikalinga. Gal ne visi žino, kad bibliotekoje 
teikiamos tokios nebrangios kopijavimo, skenavimo paslaugos.

Skaitytoja Genė

Užs. Nr. 52

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Dauagiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Reklama

Nuomoja mini ekskavatorių su 
operatoriumi. 
Tel. 8 677 10 652, Povilaas

Užs. Nr. 56

 2012-11-07 gautas UAB „EMSI“ 
pareiškimas, kad 2012-11-04 apie 
20.35 val. į  Lentvario sen. Sausių 
kaime esančią UAB „EMSI“ degali-
nę užėjo du klientai, kurie pavogė 
alkoholinių gėrimų ir vaisvandenių 
už 182,95 Lt. 
  2012-11-08 į Vilniaus GMPUL Tora-
kalinį chirurgijos skyrių dėl galvos ir 
krūtinės daugybinių durtinių žaizdų 
paguldyta Lentvaryje gyvenanti 
moteris, kurią namuose per konfliktą 
sužalojo duktė.
  Lentvaryje gyvenanti moteris prane-
šė, kad išlaužus duris, įsibrauta į jos 
rūsio sandėliuką, esantį daugiabučio 
gyvenamajame name. Per patikrini-
mą nustatyta, kad iš sandėliuko buvo 
pavogtas elektrinis gręžtuvas. Žala 
tikslinama.
 Sen. Trakų sen., Rubežiaus k., iš 
neužrakinto statybinio vagonėlio 
pavogtos piniginės, kuriose buvo 
pinigai, asmens tapatybės kortelė, 
vairuotojo pažymėjimas, leidimas lai-
kinai gyventi LR ir kiti dokumentai. 
 Lentvario gyventoja pranešė, kad 
išdaužtas jai priklausančio automo-
bilio, stovėjusio prie namo, priekinis 
stiklas. Padaryta turtinė žala 250 Lt.
 2012-11-12 Lentvario gyventoja pra-
nešė, kad 2012-11-03 jos vardu buvo 
paimtas 1000 Lt kreditas.
 Vyriškis pranešė, kad automobiliu 
pavežęs pakeleivingą nepažįstamą 
moterį su vaiku, jiems išlipus, pasi-
gedo vyriškos rankinės, kurioje buvo 
vairuotojo pažymėjimas, automobilio 
registracijos liudijimas ir 570 Lt. 

•

•

•

•

•

•

•

Pinigų siurblys
Automobilių kelių direkcija, matyt, 

nenori skirti lėšų teismo išlaidoms, todėl 
ir delsia. Bet kodėl delsti, jei kas mėnesį 
šio kelio lyginimui išleidžiami milži-
niški pinigai? Anot žvyrkelio prižiū-
rėtojų Trakų kelių tarnybos viršininko 
Edvardo Vingevičiaus, šį kelią pagal 
reikalavimus priklauso sulyginti kartą 
per du mėnesius, o realiai kelininkai 
greiderį siunčia 2-4 kartus per mėnesį. 
Anot viršininko, vienos dienos greiderio 
darbo savikaina – tūkstantis litų. Be to, 
Trakų kelių tarnybai itin dažnai tenka 
sulaukti „karštų“ skambučių iš gyven-
tojų, iš seniūno, iš valdžios. „Mums 
būtų daug geriau, ramiau ir pigiau, jei 
šis kelias būtų išasfaltuotas, tačiau to 
turi imtis tik aukštesnioji valdžia, ka-
dangi mes – tik vykdytojai“, – apie savo 
įstaigos kompetencijos ribas aiškino 
E. Vingevičius.

Derėtis pasirengę
Telefonu kalbintas Lietuvos auto-

mobilių kelių direkcijos direktoriaus 
pavaduotojas Algimantas Janušauskas 
pasakojo, jog jei direkcija imtų vykdyti 
šį kelio asfaltavimo projektą, tai dėl 
žemių paėmimo visuomenės reikmėms 
darbai neprasidėtų maždaug dar dešim-
tmetį. Taip pat pavaduotojas patvirtino, 
kad lėšų trūksta būtiniausiems darbams 
atlikti, o ką jau kalbėti apie papildomas 
teismo išlaidas. Problemos sprendimo 
būdų reiktų ieškoti susėdusioms už 
derybų stalo direkcijai ir savivaldybei. 
Ar taip įvyks, matyt, priklausys tik nuo 
gyventojų įkyrumo bei atkaklumo.

Problema kaip karšta bulvė  
mėtoma, bet nesprendžiama

Atkelta iš 1 p.
Platus, bet nesaugus
Šiuo keliu, norėdami išvengti „bau-

bo“ – Lentvario miesto geležinkelio 
pervažos, taip pat važiuoja ir len-
tvariečiai. Yra žinoma, jog per dieną 
keliu Lentvaris–Kariotiškės į Trakus, 
Rykantus važiuoja apie 300 automo-
bilių. Nors kelias platus, tačiau avarijų 
čia netrūksta. Žvyruoto kelio šlaitai 
vietomis labai statūs, be atitvarų, o juk 
šiuo keliu darbo dienomis važiuoja ir 
mokyklinis autobusiukas. 

Pasiteiravome Susisiekimo ministro 
patarėjo saugaus eismo klausimais Sta-
sio Brundzos (kuris taip pat yra sklypo 
savininkas, jo nuosavybė įsiterpia į 
Kariotiškių kelio ribas), kodėl nesidomi 
ir nesprendžia šios problemos, juolab, 
jog jis kandidatavo į 2012 metų Seimą, 
žadėdamas problemas spręsti kaip sa-
vas, ryžtingai bei kūrybingai. „Man ši 
situacija dėl sklypų iš viso yra naujiena, 
aš apie tai nieko nežinau“, – laikraščiui 
aiškino vyras ir pažadėjo pasidomėti 
šia istorija, galbūt rasti išeitį. Rezultatais 
taip pat domėsis ir laikraštis. 

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Užs.Nr.53

Prasidėjo ledo ritulio mūšis 2012

Šį ledo ritulio turnyrą organi-
zuoja ir jam vadovauja Lentvario 
seniūnijos sporto klubas ir Trakų 
krašto ledo ritulio klubas „Galvė“. 
Turnyre taip pat dalyvauja ko-
mandos Kauno „Velniai“, „Utena 
+ Zarasai“, Vilniaus „Meteoras“ 
ir „Trakai“. Komandą „Trakai“ 
sudaro šeši žaidėjai iš Lentvario, 
šeši iš Trakų, du iš Senųjų Trakų 
ir du iš Vievio. Varžybos vyksta 
antradieniais 21:00 val. „Akropolio“ 
ledo arenoje.

Lapkričio 6 d. susitiko Vilniaus 
„Meteoras“ ir Kauno „Velniai“. 
Rezultatu 9:3 laimėjo vilniečiai. 
Lapkričio 13 d. po įtemptos kovos 
vis dėlto „Utena+ Zarasai“ turėjo 
nusileisti „Trakų“ komandai  re-
zultatu 3:7.

Išsamesnė informacija bus pa-
teikta turnyrui pasibaigus. 

Viktaras Ustila,
Lentvario sporto klubo pirmininkas

Lentvario sporto klubo nuotr.


