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Nukelta á 3 p.

Klevų alėja
Valdininkai gatvę projektuoja tarp dviejų namų

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 7

Nukelta á 2 p.

Gyventojams rūpi miesto klausimai
Nukelta á 4 p.

Pirmoji Saugaus eismo 
klasė pradinėje mokykloje 

Stanislovas Degutis ketina uždaryti 
verslą ir ūkininkauti

A. A  KVIETIMAS 
Kreipiamės, nes galbūt ir Jūs turite proble-

mų, kurias esame patyrę mes. Esame blaivūs 
alkoholikai. Supratome, kad alkoholizmas yra 
liga, kurios pavieniui neįveiksime. Jeigu Jūs 
jaučiate, kad alkoholizmas yra Jūsų problema, 
kurią norėtumėt pamėginti išspręsti, kreipkitės 
tel. 8 607 60 356 arba el. p. aalentvaris@gmail.
com. Grupės renkasi kiekvieną antradienį 19 
val. Pietų g. 28, Lentvaris (senieji parapijos 
namai).

Užs. Nr. 12

LAPKRiČiO 27 d. 14 val.
Lentvario parapijos namuose

literatūrinė – muzikinė 
popietė „Pabūkime su 

Maironiu“, 
skiriama  Maironio 150 metų 

jubiliejui paminėti
DALYVAUJA:

Lentvario Motiejaus 
Šimelionio gimnazijos
skaitovai bei  merginų 

choras
RENGĖJAI

Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnazija

Trakų rajono kultūros rūmų 
Lentvario padalinys

JAU 10 MeTŲ TeSKAMBA 
LIAUDIES MUZIKA!

Lapkričio 24 d., 
šeštadienį, 15 val. 

Trakų Vokės bendruomenės 
kultūros centre, Žalioji a. 3, 

(Trakų Vokė)
vyks X jubiliejinė 

liaudiškos muzikos šventė 
TeSKAMBA LiAUDieS 

MUZIKA!
Jūsų laukia nuotaikinga 

programa, šypsenos 
ir gera nuotaika!

Kartu trypsim, šoksim, 
dainuosim, įsikibę kaimynui 

į parankę linguosim!
Renginys nemokamas. 

Antradienį Lentvario pradinėje 
mokykloje vyko įspūdingas rengi-
nys – buvo atidaryta Saugaus eismo 
klasė, kurią čia pavadinkime pirmąja 
lakia kregždute visos Respublikos 
mokymo įstaigose. 

Oficialumu renginį nuoširdžiai 
papildė Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministe-
rijos vadovas Skirmantas Skrinskas, 
direktoriaus pavaduotojas Algiman-
tas Janušauskas ir tos pačios įstaigos 
Eismo saugumo skyriaus vedėjas 
Nemunas Abukauskas, VĮ „Vilniaus 
regiono keliai“ direktorius Petras 

Džervus, jo pavaduotojas Paulius 
Kairiūkštis, tos pačios įstaigos Kelių 
priežiūros ir saugaus eismo skyriaus 
vyresnysis inžinierius Mindaugas 
Radžius. Renginyje taip pat dalyvavo 
Trakų rajono meras Vincas Kapo-
čius, savivaldybės administracijos 
direktorė Asta Kandratavičienė ir jos 
pavaduotoja Irena Narkevič bei Trakų 
rajono savivaldybės administracijos  
Švietimo skyriaus vedėja  Dalia Dzi-
gienė. Tarp dalyvių buvo ir „Krašto 
naujienų“ vyr. redaktorius, ilgametis 
Lietuvos televizijos laidų apie eismą 

Trakų r. savivaldybės or-
ganizuotame renginyje „Sė-
kmingas verslas – varomoji 
rajono jėga“, vykusiame praė-
jusį penktadienį UAB „Trasa-
lio“ posėdžių salėje, dalyvavo 
daugelis Trakų r. verslininkų. 
Tarp jų buvo ir Lentvario iĮ 
„Defra“ savininkas ir direk-
torius lentvariškis Stanislovas 
Degutis. Jis, kalbėdamas iš 
tribūnos, pateikė pastebėjimų 
apie Lentvario miesto proble-
mas. „Klevų alėja“ pakalbino 
S. Degutį ir paprašė atsakyti į 
keletą klausimų.

Trumpai pristatykite savo 
įmonę.

IĮ „Defra“ veikla – konditerijos 
cechų, kavinių, barų, restoranų vir-
tuvės įranga, nerūdijančio plieno 
stalų, stelažų, plautuvių gamyba. 
Ji veikia nuo 1994 metų rugsėjo 15 
dienos Lentvaryje. Įrangą teko mon-
tuoti Trakų ir Lentvario pradinėse 
mokyklose, UAB „Viva Trakai Re-
sort“, mūsų gaminami nerūdijančio 
plieno stalai keliauja po visą Lietuvą, 
pavyzdžiui, yra Vilniaus pramogų 
ir poilsio centre „Belmontas“. Be to, 
mano įmonės įranga – kremo virimo 
aparatai – dirba net Izraelyje. Ten labai 
brangu juos gaminti ar pirkti, todėl 
užsisakė penkis vienetus iš mūsų. 
Per 18 veiklos metų įrengėme apie 16 
virtuvių mokyklose ir darželiuose. 
Šiuo metu įmonė yra labai sunkios 
padėties – paskutinius trejus metus 
neišlenda iš skolų, trūksta kvalifi kuo-
tų darbuotojų.

Per pasisakymą kalbėjote apie 
problematiškas Lentvario gatves, 
pakomentuokite.

Didelė problema yra Bažnyčios 
ir Mokyklos gatvių sankirtoje bei 
Trumpojoje ir Bažnyčios gatvėse. 
Jos iškastos, nuimtas asfaltas. Mano 
maršrutas iš namų į darbą eina būtent 
šiuo keliu, tai keletą kartų automobiliu 
pasiekiau dugną. Būtų galima atvežti 
pusė sunkvežimio skaldos, ji užšaltų ir 
nekiltų problemų. O jei to nebus pada-
ryta, atsiras didžiausios duobės.

Antras dalykas – Lentvario viziti-
nė kortelė važiuojant iš Vilniaus į Len-
tvarį – Fabriko gatvė. Žiemą valomas 
tik jos vidurys, važiuojamoji dalis. Vi-
sas sniegas stumdomas į šonus. Tiek 

Rugsėjo mėnesio tarybos posė-
dyje, atsižvelgiant į Vyriausybės 
atstovo pateiktą reikalavimą, jog 
pagal dabar galiojančius įstatymus 
būtina sutvarkyti kai kurių gatvių 
koordinates, numeraciją, buvo 
nuspręsta keisti kai kurių rajone 
esančių gatvių geografi nes charak-
teristikas. Pasikeitimų sulaukė ir 
Lentvaryje esanti Sodų gatvė, kuri 
iš tiesų vingiuoja kiek keistai (žiūr. 
foto). Šiuo metu ji prasideda nuo 
Fabriko g. pusės link Bažnyčios g. 
ir akivaizdžiai pasibaigia 23 namo 
numeriu, nors taip nėra. Jei ieškosite 
pvz. Sodų g. 26, vargu ar ją rasite 
vien tik kirtę Bažnyčios g., kaip tai 
įprasta kertant sankryžą. Į kitą Sodų 
gatvės dalį galima patekti iš Gele-

žinkelio g. važiuojant miesto pirties 
link, užsukant negrįstu keliuku tarp 
namų, o toliau – kiemas, akligatvis. 
Ir tik apėjus daugiabutį kiemo ta-
keliu galima išlįsti į Bažnyčios g., 
kurioje vėl įmanoma susigaudyti, 
kur gi yra Sodų gatvė.

Pervadinti
Taigi dėl šios painiavos Sodų g. 

sutrumpės iki 23 (ar 25) namo nu-
meracijos, o likusi šios gatvės dalis 
(nors ta dalis į gatvę visai nepanaši) 
bus pavadinta kitu vardu. Seniūni-
jos darbuotojai pasiūlė gyventojams 
gatvei suteikti Turgaus vardą. 
Keletas gyventojų nesigilinę ėmė ir 
pasirašė šį pasiūlymą. Tačiau vėliau 
ėmė mąstyti, jog Turgaus g. čia 
negalima, juk istoriškai, remiantis 

senolių pasakojimais, šioje gatvelėje 
stovėjo miesto koplytėlė, kuri buvo 
lankoma dar prieš pastatant da-
bartinę bažnyčią. Ir būtent ši gatvė 
buvo vadinama Bažnyčios gatve, 
o dabartinė Bažnyčios gatvė prieš 
šimtmetį buvo vadinama Bažnyčios 
mažąja gatve. Remiantis senolių 
pasakojimais ir sena nuotrauka, gy-
ventojai protokoliškai užfi ksavo ir 
prašo likusią Sodų g. dalį pervadinti 
Bažnyčios mažąja. Prie straipsnio 4 
p. spausdiname Alicijos Sinkevič 
šeimos archyvo nuotrauką, kuri, 
manoma, padaryta maždaug 1905 
metais šalia senosios koplyčios.

Sprendimai iš oro
Koks yra valdininkų apsižiopli-

nimas, kuomet gatvė piešiama, pro-

jektuojama elementariai nenuvykus 
į vietą, o tik pasižiūrėjus į kartogra-
fi nę nuotrauką. Tuomet ir išeina, jog 
realybėje ji driekiasi kukliu takeliu 
tarp namų. Tačiau gatvės ten ir būti 
negali, kadangi tarp namų yra tik 8 
metrų atstumas. Taip nemokšiškai 
tarybos nariams yra pateikti duome-
nys apie šių gatvių išsidėstymą. Ge-
rai, jog yra akilių gyventojų, kurie 
pasiryžę taisyti žioplių klaidas. Bet 
tas klaidas dar reikia įrodyti valdi-
ninkams: juk valdininkai protingi, 
o gyventojai – tik avys.

Taigi po atkaklių visuomeninin-
kės įrodinėjimų valdininkams, kad 
gatvė negali eiti tarp namų, šioje 
taryboje bus svarstomas sprendimo 

Valdininkai, vien tik sėdėdami savo šiltose kėdėse, paišo gatves „iš oro“, tačiau realybėje išeina klaidos: gatvė – pėsčiųjų keliukas, vingiuojantis tarp namų 

Sodų g.

Sodų g.

Pietų g.
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Lentvario pradinukai saugaus eismo mokysis modernioje specialiai tam įrengtoje klasėje
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Lentvario kronikaSeniūnaitijos

Savivaldoje jau kelios kadencijos egzistuoja vis dar tarsi nauja 
savoka „seniūnaičiai“. Ką jie veikia, kokios jų funkcijos, kaip jie 
patys įsivaizduoja savo visuomeninį darbą? Pradedame straips-
nelių ciklą Pažintis su Lentvario seniūnijos seniūnaičiais. 

Seniūnaitė Nina Malorosijanceva

Audėja

Pirmoji į mūsų akiratį pateko 
Klevų daugiabučių seniūnaitijos 
kukli seniūnaitė Nina Malorosi-
janceva. Nors ji kilusi iš Rokiškio 
rajono, tačiau audėjos darbo suvi-
liota, 1960 metais atsikėlė gyventi 
į Lentvarį. Dirbo, žinoma, ne kur 
kitur, o tuomet dideles gamybos 
apimtis turėjusiame kilimų fabrike. 
Nina audė juosteles juosteliniams 
kilimams, kurių jau šiandien niekas 
nebegamina. Vėliau teko toje pačioje 
įmonėje dirbti ir skaičiavimo biure, 
operatore. Lentvario kilimams mo-
teris atidavė apie 35 metus. 

Anot Ninos, pirmoji pažintis 
su Lentvariu buvo dar dešimtoje 
klasėje, kai jai teko su klase iš eks-
kursijos važiuoti (tuomet važiavo 
sunkvežimiu) per šį miestą. „Tačiau 
nepamenu nei dvaro, nei Kilimų fa-
briko, pamenu tik patį pavadinimą, 
kadangi visi vaikai labai juokėsi iš 
jo“, – pasakojo seniūnaitė. 

Visuomeninės pareigos

Į visuomeninę veiklą N. Ma-
lorosijanceva įsitraukė maždaug 
prieš septynerius metus, kuomet 
prasidėjo aktyvesnis bendruomenių 
kūrimasis, daugiabučių namų jung-
tinės veikos sutarčių pasirašymai. 
Iš pradžių Ninai teko atstovauti 
Vytauto g. 6 daugiabučio namo gy-
ventojų interesams. Dar ir dabar jai 
priklauso koordinuoti penkių laip-
tinių daugiabutį, o tai yra apie 70 

Seniūnaitė Nina Malorosijanceva

butų (apie 200 žmonių). Moteris taip 
pat yra Jungtinės veiklos tarybos 
narė. Paklausta, kaip tapo seniūnai-
te, Nina tiesiog gūžčiojo pečiais ir 
pasakė, kad nelabai kas ir norėjo eiti 
šias visuomenines pareigas. „Buvo 
dar kelios kandidatūros, tačiau kai 
atėjo rinkimai, atsisakė“, – pasakojo 
Klevų daugiabučių seniūnaitijos 
seniūnaitė. 

Paliktas likimo valiai

N. Malorosijanceva, įleidusi 
šeimynines šaknis Lentvaryje, apie 
miestą kalba su šiokiu tokiu ap-
maudu. Seniūnaitė mano, jog Trakų 
rajono valdžia Lentvarį paliko tarsi 
likimo valiai: nėra nei kultūros cen-
tro, nebeliko banko, mieste vyrauja 
niūrios ir pilkos spalvos. „O gyven-
tojams, manau, labiausiai trūksta 
doros“, – apie gyventojų vertybių 
trūkumą sakė Nina. 

Pagalvojusi, koks jos gyvenimas 
buvo prieš kelis dešimtmečius, 
moteris prisimena aktyvų kultūri-
nį gyvenimą, kuris virė Lentvario 
Tiškevičiaus dvare, kilimų fabrike. 
„Buvo ir orkestras, choras, veikė 
saviveiklos kolektyvai, atvykdavo 
atlikėjai iš sostinės. Nėra net kaip 
ir palyginti buvusių ir dabartinių 
laikų“, − prisiminimais dalijosi 
seniūnaitė. Daug renginių prie 
Lentvario Graužio ežero rengdavo 
geležinkeliečių ir kilimų fabriko 
įstaigos.

Veikla

N. Malorosijanceva sako, kad 
daugelis aplinkinių nežino apie 
seniūnaitį: ką jis veikia, kokios 
jo pareigos. „Mūsų daugiabutyje 
buvo iškabinti skelbimai, tačiau 
niekas nesidomėjo kandidatais ir 
rinkimais“, – apie praėjusius seniū-
naičių rinkimus kalbėjo N. Maloro-
sijanceva. O apie seniūnaičio veiklą 
moteris pasakojo, jog norint, kad 
pagerėtų seniūnaitijų gerovė, rei-
kalingi pinigai, todėl dažniausiai se-
niūnaičiai apsiriboja laidininko tarp 
gyventojo ir seniūnijos vaidmeniu. 
Seniūnaičiai dažniausiai atstovauja 
gyventojams per susirinkimus su 
valdžia.

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Tėvas ir duktė

Ši aktyvi ir visada patriotiškai nusiteikusi lentvarierė yra Eleonora 
Valentukevičienė, kilusi iš Kaišiadorių rajono Kaukinių kaimo. Jos tėvelis 
Stanislovas Jakubauskas – Lietuvos savanoris, Giedraičių kautynių karys, 
kur sermėgiai lietuvaičiai lenkams atsakančiai kirto į skudurus. Dėl tos 
priežasties Lietuva nuo 1920 iki 1940 m. liko su sostine Kaunu.

S. Jakubauskui tuo metu buvo tik 18 metų. Tėvynė jam, savanoriui, 
dovanojo 18 hektarų žemės dabartiniame Trakų rajono Bijūnų kaime. 
Pradėjo iš nulio, bet rąstų sodybai vėlgi davė Lietuva.

Štai kaip tada elgėsi mūsų jaunutė valstybė, apsupta vidinių ir išorės 
bičiulių. „Duokdie, kad būtų taip“, – sako E. Valentukevičienė, užauginusi 
vaikus ir padėjusi jiems auklėti vaikaičius.

Jonas Lokėnas
Autoriaus nuotr.

Eleonora Valentukevičienė su tėčio portretu

Auginkime laimingai
Kas vaikystė mūsų mieste šiandien? Ar mes, patyrę lentvariečiai, 

ieškome jai užtikrinto pavyzdžio, per parą paaukoję savo vaikams tik 
truputį tėviško laiko? Kodėl gatvėse, išvydęs kaimyną su lazda, neretai 
akis metame į šalį? Skirkime daugiau dėmesio augančiam žmogui. Tuomet 
matysime jį laimingą, sveiką ir skubantį namo pas tėvelius arba ištikimus 
senelius.

Jonas Lokėnas
Autoriaus nuotr.

Vieno tikėjimo kaimynai
Lentvaryje nemažai miš-

rių šeimų, kurios darniai įsi-
pina į bendrą Lentvario tau-
tų ir kalbų puokštę, turinčių 
vieną pilietinį tikslą – matyti 
savo miestą patogų ir mielą 
gyventi, kuris vystosi sykiu 
su Respublika. Vienai tokių 
šeimų priklauso ir lietuvaitė 
Lentvario Henriko Senkevi-
čiaus vidurinės mokyklos 
vyr. buhalterė Česlava Ješ-
čanina.

Jonas Počepavičius 
Autoriaus nuotr. Buhalterė Česlava Ješčanina

Krizijaus  
Lentvãrio

  k  r  i  k  š  t  a  s

Nepametęs – nesurasi,
Sekime šoumenų asais:
Kad ir Algis Ramanauskas
Turi pravardę šmaikščiausią.
Jau daug metų jis ją raito – 
Algis Ramanauskas–Greitai.
Vardas ir herojui dera –
Krizijus Lentvãris–Geras.

                              A. Girdziušo nuotr.

Taigi gavęs „kietą“ vardą,
Įsispraus šoumenų gardan;
Kaip kad „Dviračio“ vyrukai
Apie prezidentus suka.
O tenai akis jiems bado –
Tualetuos auksas kabo,
Tad galėsią oficialiai
Klot bėdas ant pjedestalo...

                              A. Girdziušo nuotr.

Mes į „tulikus“ nelįsim,
Seniūnijoje lakstysim:
Krizijus Lentvãris–Geras
Išklos tiesą apie dvarą:
Kas jį pirko, kaip jį tvarkė,
Kad tokiu jis tapo tvartu?
Kas sutrukdė parką pirkti
Su visom mūrinėm pirkiom?

Daug istorija nutyli
Ir ne tik šią miesto bylą.
Oi, visokio kyla šumo
Gal ir ne iš protingumo?..
Visus gyvus dar piliečius
Tiesą išsakyti kviečiam:
Kas ką skriaudžia ir kas 

baudžia,
Ką nelaimės slegia skau-

džios?
     

          Juozas Miglinas

vaikai, tiek suaugę eina per pusnynus 
arba važiuojamąja dalimi, nes neturi 
kur eiti. Ten reikalingas šaligatvis ir 
normalus apšvietimas, išgelbėtų trys 
keturi žibintai. „Nemuno bangos“ 
darbuotojai 22 val. eina iš darbo. Kai 
kurie turi atšvaitus, kai kurie ne, todėl 
nėra matomi. Be to, keliu vaikšto vai-
kai. Jie neprognozuojami. Žaisdami 
gali išbėgti, taip sukelti pavojų. Šią 
problemą būtina spręsti.

Kodėl abejojate Bevardžio ežero 
valymo darbais?

Pirma, šiems darbams atlikti 
skirtas labai didelis finansavimas. 
Ar buvo atlikti biologiniai tyrimai ir 
sužinota, kad ten veisiasi pavojingos 
žmogaus sveikatai bakterijos, jog eže-
rą būtinai reikia valyti? Galbūt galima 
vandenį tiesiog nuleisti vamzdynu, 
nes nuolydis šimtu procentu tai lei-
džia, čia aukštesnė vieta.

Ką manote apie Lentvario tur-
gų?

Miesto turgus bus civilizuotas, nes 

pastatytas administracijos pastatėlis, 
įrengti prekystaliai. Iki šiol senutės 
dirbo antisanitarinėmis sąlygomis, 
parduodavo mėsą ant žemės pakloto 
polietileno.

Kokias problemas dar galėtumė-
te įvardinti?

Mes, lentvariečiai, džiaugiamės, 
kad miestas tvarkomas, bet visgi dar 
trūksta lėšų. Kiek kartų teko kreiptis 
į seniūniją dėl įvairių buitinių pro-
blemų, bet visad atsakė, kad joms 
išspręsti nėra pinigų. Prie mano įmo-
nės Fabriko gatvėje auga seni topoliai, 
neužtenka lėšų net medžiams genėti. 

Ne aš vienas esu toks kritikas. 
Tiesiog gyventojams labai rūpi miesto 
klausimai. Lentvaris yra didžiausias 
rajono miestas, iš čia surenkama dau-
giausiai lėšų, o jos, mano nuomone, 
paskirstomos neteisingai.

Dėkoju už atsakymus.

Auksė Kekytė
Autorės nuotr.

Gyventojams rūpi miesto klausimai
Atkelta iš 1 p.

Viltė, Evelina, Evelina, Dominyka ir Rūta auga rūpestingose šeimose 
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Savanorių pr. 247, Vilnius, prie                                                               
Dirbame I-VII 7.30-19.00     Informacinis telefonas  +370 659 11 117

                                                               

Visiems  šviestuvams

1 vnt.
68 x 206 cm
78 x 206 cm
88 x 206 cm
Baltos spalvos
Komplekte
vyriai ir spynos
mechanizmas

1297,00

699,-

99,99
158,00

1 vnt.

Sidabro
spalvos

lankstai
90 x 90 cm

23,99

15,98
18 x 300 x 2100 mm
40,99 Lt -28,99 Lt

1 vnt.
18 x 300 x 1200 mm
Klijuota pušis
su šakomis

1 vnt.
18 x 300 x 1200 mm
Klijuota pušis

19,99

14,99

1 m²
20 x 25 cm

1 vnt.1 vnt.
Komplekte 5 cm

193 x 80 cm

5,99

3,99
158,00

129,-
-30%

25 kg
Tinka šildomoms
grindims
Tinka šildomoms

22,99

78 x 206 cm
88 x 206 cm
Baltos spalvos
Komplekte
vyriai ir spynos
mechanizmas

158,00158,00

Baltos spalvos

vyriai ir spynos
mechanizmas

158,00158,00158,00158,00158,00158,00158,00158,00158,00

 Užs. Nr. 59

Nenori rūšiuoti

Tokį vaizdelį galima pamatyti 
dažnai ir kone kiekviename miesto 
daugiabučio namo kieme.

Deja, bet taip patys save skriau-
džiame. 

Parengė KA
Danos Buinickaitės nuotr.

keliuose vedėjas, žurnalistas Virgilijus 
Martišauskas. Renginį įdėmiai stebėjo 
informacinio leidinio „Švietimo nau-
jienos“ vyresnysis specialistas Justinas 
Šorys, „Lietuvos ryto“ televizijos 
atstovai ir Trakų televizijos „Aidas“ 
vadovas Česlovas Rulevičius, apsi-
rūpinęs technika kaip ir priklauso jo 
profesijos rangui. 

Šį nepaprastą susibėgimą pradėjo 
Lentvario pradinės mokyklos direk-
toriaus pavaduotoja ugdymui Laima 
Blaščinskienė, kuri priminė, jog mo-
kyklą lanko 301 moksleivis, kasdien 
į ją einantis itin judria ir nesaugia 
Fabriko gatve. Kai kurie moksleiviai 
mažiausiai du sykius per dieną kertą 
pavojingą Lentvario geležinkelio 

Pirmoji Saugaus eismo 
klasė pradinėje mokykloje 

Atkelta iš 1 p.

pervažą, todėl jiems būtinos saugaus 
eismo žinios. 

Ilgametė pradinės mokyklos va-
dovė Ona Ramanauskienė svečiams 
trumpai papasakojo apie didelės 
mokyklos istoriją ir jos mokytojus. 
M. Radžius, kuris yra Saugos eismo 
klasės mokykloje sumanytojas, į sceną 
pasikvietė direktorių S. Skrinskį ir jo 
pavaduotoją A. Janušauską. Jie prizais 
bei diplomais apdovanojo saugaus 
eismo temos piešinių ir rašinių kon-
kursų nugalėtojus.

Piešinių konkurso nugalėtojais 
tapo: Miglė Kezytė, Ugnė Stražnickaitė 
Egidijus Semenkovas (III vieta); Agnė 
Kmitaitė (II vieta); antrokė Viktorija 
Bankauskaitė (I vieta). Rašinių kon-
kurso nugalėtojai: Kamilė Kiudulaitė, 
Agnė Grigaliūnaitė (III vieta), Rūta 
Molnikaitė (II vieta), trečiokas Rytis 
Zakševskis (I vieta). Vaikų paroda ir 
rašiniai, pabuvę mokykloje, iškeliaus 
į Lietuvos automobilių kelių direkciją, 
kur pagražins įstaigos koridorius.

Renginį itin papuošė mokslei-
vių programa. Pasirodė mokyklos 
teatro studija „Fėja,“ dainų ir šokių 
kolektyvai, pasidabinę originaliais 
drabužėliais. Kiti mokiniai vilkėjo tik 
šiai mokyklai būdingas uniformas 
su mokyklos emblema: raudonoje 
geometrinėje figūroje klevo lapas, 
reiškiantis Lentvario simboliką. 

Renginio pabaigoje dalyviai galėjo 
apžiūrėti Saugaus eismo klasę, kuri 
nestokoja specialių pedagoginių įren-
ginių, yra erdvi, moderni ir pirmoji 
tokia respublikoje. Jos įrengimas kai-
navo apie 16 tūkstančių litų, fi nansavo 
Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Jonas Počepavičius,
buvęs M. Šimelionio vidurinės 

mokyklos mokytojas
Danos Zacharevičienės nuotr.

Išlaikytinių armija valstybei tapo našta
Valstybė, užauginusi pašalpų gavėjų 

armiją, šiandien jai bando uždėti apynas-
rį. Per dvidešimt metų šalyje kuriamos 
socialinės politikos rezultatas veikiau 
skatina ne darbo ieškotis, o gyventi iš 
socialinių pašalpų, iš valstybės reikalauti 
kompensacijų už šildymą, šaltą vandenį 
bei gauti kitokias išmokas. Dirbančiam 
piliečiui, gaunančiam minimalią algą, 
tokia politika – tikrų tikriausias antausis: 
bedarbio pašalpos su visokiausiomis iš-
mokomis beveik susilygina su atlygiu už 
darbą. Bet lietuviai kantrūs, jiems baisu 
burnoti prieš valdžią, juk patys ją rinko 
ir nesvarbu, ką ji daro. 

ieško nelegalų
Ir koks gi tas apynasris? Ogi ieškoti 

gudrių prisiplakėlių prie socialinės sis-
temos, kurie neturi teisės gauti pašalpos 
ar išmokos, tačiau ją gauna. Į šias gretas 
atsistoja nelegalias pajamas gaunantys 
asmenys, asmenys, kasmet prašantys 
kompensacijų už šildymą, kurie dekla-
ruoja butuose gyvenantys vieni, nors 
iš tiesų kartu gyvena visa šeimyna, 
asmenys, gaunantys pašalpas, tačiau ją 
panaudojantys alkoholiui ir kvaišalams, 
taip pat asmenys, kurie dešimtmečius 
pašalpas gauna, o į darbo rinką inte-
gruotis nenori bei daugelis kitų gudrių 
piliečių, kurie sumąsto įvairių būdų, kad 
pagal įstatymus tokia pašalpa jiems pri-
klausytų. Valstybės skiriamos pašalpos 
milijoninės. O kokia nauda? Auginama 
alkoholyje skęstančių ir tinginių armija? 
Gal tai valdžiai pravartu, juk rinkimai 
parodo, kad tokį žmogelį daug lengviau 
ir juolab pigiai papirkti galima.

nauja tvarka
Gyventume kaip gyvenę iki šiol, ta-

čiau šis sujudimas vyksta dėl to, jog nuo 
šių metų pradžios  įsigaliojo nauja – griež-
tesnė – socialinės paramos nepasiturin-
tiems gyventojams skyrimo tvarka. Be to, 

Trakų rajono savivaldybė ketina (norėtų) 
tapti pilotine (bandomąja) savivaldybe, 
kuri dalyvautų šios tvarkos tobulinimo 
procese. Tapusi tokia savivaldybe, ji pati 
skirstytų socialinės srities biudžetą ir 
jei savivaldybei nepasisektų efektyviai 
panaudoti lėšų, trūkumą reiktų padengti 
iš savų, savivaldybės, lėšų. Naująją tvarką 
savarankiškai jau įgyvendina Akmenės, 
Šilalės, Panevėžio, Raseinių ir Radviliškio 
rajonų savivaldybės. Tarp sėkmingiausiai 
vykdančių socialinę politiką savivaldybių 
minima Druskininkų savivaldybė. Anot 
tarybos narės, Sveikatos ir socialinių 
reikalų komiteto pirmininkės Reginos 
Bologovienės, artimiausiu metu darbo 
grupė ketina lankytis Druskininkų savi-
valdybėje ir semtis patirties, kad Trakai 
taip pat efektyviai, kaip ir Druskininkai, 
galėtų įgyvendinti socialinės politikos 
pasikeitimus.

Duokite darbo
Bet ar nuo to galo pradedama? 

Paprastų darbingų piliečių nuomone, 
veikiau valstybė kurtų darbo vietas ir 
mokėtų padorius (nežeminančius) atly-
ginimus ir pensijas. Čia nekalbama apie 
tokią atskirą žmonių grupę, kuri veikiau 
patvory užmigtų nei dirbtų. Štai jums ir 
sąmoningų gyventojų pozicija. Tačiau 
valstybei lengviau gesinti degantį gaisrą, 
nei imtis apsaugos priemonių gaisrui 

išvengti. Todėl ir važinėja Trakų rajono 
savivaldybės administracijos Socialinės 
paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus 
darbuotojai po rajono seniūnijas, bandy-
dami pasiekti glaudesnio ryšio su ben-
druomenėmis rodiklius. O pastarosios 
turėtų pirštu parodyti, kuris „bendruo-
menės šašas“  netikras. Taip išlaikytinių 
armija turėtų sumažėti, o socialinių 
pašalpų lėšos – sutaupytos.

Susirinkimas
Socialinės paramos ir sveikatos ap-

saugos skyriaus atstovų ir seniūnaičių 
susirinkimas, vykęs praėjusią savaitę 
Lentvario seniūnijoje, parodė, jog aktyvių 
piliečių mieste – mažai – vienetai, o socia-
linių pašalpų gavėjų per visą rajoną – net 
10 procentų visų gyventojų. Palyginti 
skaičiais, socialinių pašalpų (ne kom-
pensacijų) gavėjų (šeimų per 2012 metų 
tris ketvirčius) Lentvario seniūnijoje yra 
daugiausiai – 700, o Trakuose – 448, Rū-
diškėse – 338, mažiausiai Paluknio seniū-
nijoje – 74. Taigi Trakų rajono savivaldybė 
per metus pašalpoms ir kompensacijoms 
šiemet per tris ketvirčius jau išleido 6 mi-
lijonus 357 tūkst. litų, praėjusiais metais 
išlaidos siekė 9 milijonus 123 tūkst. litų. 

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Saugaus eismo klasėje įrengta interaktyvi lenta. Ji tarnauja kaip paprasta moky-
klinė lenta, kaip lietimui jautrus monitorius, yra galimybė mokymuisi skirtą vaizdo 
medžiagą stebėti internetu
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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

U
žs

. N
r. 

51

Poezija

Lentvario senelių riksmas
Mes greitai neisime miriop
kad mūs vaikaičiams bus 

privalomasis melas.
Nes
žiūrime labai kitop
į tiesą Lietuvos,
kuri
vadinas V. Kudirkos 

himno idealas.

Pokario kančios vaikai
dainuojančią Europoj 

revoliuciją įvykdė
prie bokšto televizijos ir sąjūdžio 

didvyriškojo parlamento.
Ir su jaunaisiais laisvės žiedą 

gležną kraujumi pagirdė.
Dabar
nemyli
airijų ir anglijų, ir jav
vilties ir darbo tolimojo kranto
dėl Seimo emigracijos 

religijos baisingos,
kuri nebus liuosoj respublikoj 

vaisinga.

Esmi ir artimi labai su mūs 
išėjusiasiais dauson tėveliais

partizanais,
dar vadinamais miškiniais.
Sibiro badu,
nes buvome kartu.
Ak!
nemėgstame, kai pažabotos 

lietuvaičių minios
pamigo zuikiais ne vietoje 

ir ne laiku...
Jonas Počepavičius

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

Gruodžio 2 d. 12 val. kviečiame 
į premjerinę Maskvos – Lietuvos – 

Ukrainos cirko programą. 

Vieta: Trakų r. kultūros rūmai

Programos trukmė: 2 val. su pertrauka

Kaina suaugusiems: 12 Lt, 

kaina vaikams: 10 Lt.

Visų lauks siurprizai ir saldumynai!

Užs. Nr. 57

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

Užs. Nr. 56

Naujai atsidaranti kavinė Trakuose 
ieško vyr. vyrėjo. Kreiptis tel. 8 655 
39 809 arba el.p. info@trakupra-
mogos.lt

Užs. Nr. 58

Užs. Nr. 42

UAB „GAISRĖ“ priims į darbą tarp-
tautinių reisų vairuotojus darbui 
su autocisternomis (ADR pažymė-
jimas privalumas). Reikalinga CE 
kategorija. Labai norinčius dirbti 
priimtume ir be patirties. 
Tel. 8 5 2602 310

Užs. Nr. 60

Reikalingas vokiečių kalbos repe-
titorius pradedančiajam (suaugu-
siam), pageidautina iš Trakų. 
1 h – 15 Lt. Tel. 8 638 64 205

Užs. Nr. 62

Išnuomojamas 1 kambario butas 
su baldais Vilniuje, Lazdynuose, 
Architektų g. Tel. 8 674 47 191

Užs. Nr. 61

projektas dėl gatvės pavadinimo 
pakeitimo ir koordinačių pasi-
keitimo. Dabar prie sprendimo 
tarybos nariams pateikta kartogra-
finė nuotrauka pataisyta: gatvės 
koordinatės sutrumpėjusios ir 
tarp namų nevingiuoja. Tačiau, 
kaip rodo ankstesnių posėdžių 
praktika, mūsų tarybos nariai moka 
paslysti net lygioje vietoje, todėl 
sekti sprendimo priėmimą reikia 
iki paskutinio momento.

Atrodytų tokie paprasti daly-
kai, kaip gatvių pavadinimų sutei-
kimas, neturėtų sukelti sunkumų 
darbe  (tokiais darbais rūpinasi 
Statybos ir ūkio plėtros skyriaus 
vyriausioji specialistė Danutė Va-
siliauskaitė), tačiau nesusipratimų 
pavyzdžių yra ne vienas. Bet apie 
tai kitą kartą.

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Valdininkai gatvę projektuoja tarp dviejų namų

Alicijos Sinkevič šeimos archyvo nuotrauka, kuri, manoma, padaryta maždaug 
1905 metais šalia senosios koplyčios. Gyventojus, žinančius daugiau apie šią 
nuotrauką, asmenis joje bei pirmąją miestelio koplyčią, prašytume atsiliepti, 
paskambinti ar parašyti laikraščio redakcijai

Atkelta iš 1 p.

Policijos savaitė 
2012 m. lapkričio 16–20 d

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

 2012-11-16 Lentvaryje, per išgertuves 
kilus konfliktui, moteris peiliu dūrė 
savo sugyventiniui į kaklą. Atvykę 
greitosios medicininės pagalbos dar-
buotojai konstatavo durtinę kaklo 
žaizdą. Vyriškis vykti į medicinos 
įstaigą atsisakė.
Vilniuje gyvenantis vyriškis pranešė, 
kad Lentvario sen., Vosyliukų k., s. b. 
„Saida“, iš jam priklausančio sodo 
sklypo iškasti ir pavogti 7 stulpai. 
Padaryta 420 Lt turtinė žala.
2012-11-12 Lentvaryje gyvenanti 
moteris pranešė, kad Bažnyčios g. 
daugiabučio namo laiptinėje nenusta-
tytos asmenybės vyriškis tyčia suplėšė 
jos pirkinių krepšį, paėmė nukritusią 
piniginę ir pabėgo. Piniginėje buvo 
500 Lt, nuolaidų kortelės bei du raktai 
nuo buto ir namo laiptinės. Padaryta 
540 Lt turtinė žala.
2012-11-20 gautas pranešimas, kad 
laikotarpiu nuo 2012-11-13 iki 2012-
11-16 Trakuose gyvenantis vyriškis, 
panaudodamas fizinį smurtą, prieš 
valią laikė sugyventinę nelaisvėje 
ilgiau negu 48 val.

•

•

•

•

Siuvimo salonas plečia veiklą ir siū-
lo darbą kvalifikuotiems siuvėjams 
(-oms) ir siuvėjui-sukirpėjui (-oms). 
Tel. 8 600 63 555

Užs. Nr. 63

Reklama Konkursas!!!
Laikraštis „Klevų alėja“ skelbia 

gardžių šventinių patiekalų konkursą

 „ŠVenTiniS STALAS“

Kviečiame dalyvauti visus, kurie mano, jog Jūsų Kūčių ir Naujųjų 
metų šventei gaminamas patiekalas vertas pasidalinti su kitais. Nea-
tidėliodami siųskite tik Jūsų šeimynos stalui būdingus  receptus (o jei 
yra galimybė ir patiekalo nuotrauką), kuriuos spausdinsime šventinio 
laikotarpio laikraščio numeriuose.

Laiškus siųskite el. paštu klevualeja@klevualeja.lt arba paštu
Naujoji g. 16, LT-21111 Trakai.
Pasidalinkite su kitais savo patirtimi ir gardžia nuotaika.

Redakcija


