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Klevų alėja
Kultūros skyriaus darbas – po septyniais užraktais

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 7

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: Pietų g. 28, Lentvario 
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės 
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

Užs. Nr. 65

Jaunimas: kuo galime būti naudingi
Nukelta á 2 p.

Mirtinai pavojingi 
spąstai lentvariečiams

SEMINARAS
Kaip kalbėti su vaikais, 
kad jie klausytų?

Į šį klausimą Jums atsakys 
psichologė ekspertė Silva Striun-
ga seminare, kuris vyks Len-
tvario lopšelio-darželio  „Šilas“ 
(Gėlių g. 1 A) salėje gruodžio 
6 d. 17 val.

KA inform.

KALĖDINIAI RENGINIAI 
Gruodžio 2 d.  13.30 

kalėdinė popietė 
„Gerumo spindulėliai“ 

Lentvario parapijos namuose

Rengėjai:
 Trakų rajono 

kultūros rūmų Lentvario 
padalinys

Lentvario seniūnija

Kultūros padėtis rajone, o juolab 
Lentvaryje, prasta. Tragiška. Tačiau 
šiame straipsnyje galime užkabinti 
tik nedidelę šios srities probleminę 
dalį.

Šių metų kovo mėnesį Trakų r. 
savivaldybės tinklalapyje, kaip ir 
kasmet, buvo paskelbta, kad galima 
teikti paraiškas kultūros projektų 
daliniam savivaldybės finansa-
vimui gauti. Tačiau iki šių dienų 
jokios informacijos, kas laimėjo kon-
kursą, kokie projektai buvo paremti 
ir kokios sumos buvo jiems skirtos, 
nebuvo paskelbta nei laikraštyje, 
nei www.trakai.lt. Todėl kreipė-
mės į Trakų rajono savivaldybės 
administraciją, prašydami atsakyti 
į šiuos klausimus: 1) Kiek šiais me-
tais savivaldybė skyrė lėšų kultūros 
projektams paremti? 2) Išvardinkite 
kas, už kokius projektus ir kokio dy-

džio fi nansavimą gavo 3) Kodėl taip 
vėlai buvo paskelbtas konkursas? 4) 
Išvardinkite komisijos sudėtį, kuri 
vertino projektus 5) Kodėl nere-
miami smulkūs projektai, kuriems 
paremti reikia viso labo 500–1000 
Lt? 6) Dėl kokių priežasčių nebuvo 
paremtas Lietuvos pensininkų są-
jungos „Bočiai“ Lentvario skyriaus 
projektas Pagyvenusių žmonių 
dienai paminėti? 7) Dėl kokių prie-
žasčių nebuvo paremtas nei vienas 
Lentvario M. Šimelionio gimnazi-
jos kultūrinis projektas? 8) Kodėl 
Savivaldybės Kultūros ir turizmo 
skyrius pasirenka gan sudėtingą 
paraiškos formą, kuomet net LR 
kultūros ministerijos Kultūros rė-
mimo fondo paraiška ir ataskaitų 
formos yra žymiai paprastesnės?

atsakymas
„Kultūros projektus vertina bei 

sprendimą dėl kultūros projektų ir meno 
mėgėjų kolektyvų fi nansavimo priima 
kultūros projektų ir meno mėgėjų ko-
lektyvų vertinimo komisija <....> 2012 
m. kultūros projektų fi nansavimui buvo 
skirta 100 050 Lt, pareiškėjai informuo-
ti raštu. Kultūros projektų paraiškos 
forma yra patvirtinta 2007 m. gegužės 
31 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr. S1-61. Ši forma galio-
janti. Ruošiant naujas kultūros projektų 
fi nansavimo taisykles, bus atsižvelgta į 
Jūsų pastebėjimus.“ Prie atsakymo 
redakcijai pridėta vertinimo komi-
sijos sudėtis ir fi nansuotų kultūros 
projektų lentelė. Iš savivaldybės 
atsakymo matyti, jog neatsakyti 
keli klausimai. Ką gi, bandysime 
adresuoti juos konkrečiai komisijos 
pirmininkei Teresai Solovjovai. 

Beje, vertinant atsakymo, kuris 
buvo pateiktas į redakcijos užklau-
są, greitį, tai jis mus pasiekė per dvi 
savaites. Ačiū Kultūros ir turizmo 
skyriaus darbuotojams.

Vertinimo komisija
Komisija, kuri šiemet vertino 

kultūros projektus ir meno mėgėjų 
kolektyvų fi nansavimą, buvo tokia: 
komisijos pirmininkė Teresa Solov-
jova (Trakų r. savivaldybės mero 
pavaduotoja), Alina Kovalevskaja 
(tarybos narė), Edita Rudelienė (ta-
rybos narė), Kęstutis Ramanauskas 
(tarybos narys), Kęstutis Vilkauskas 
(Trakų miesto seniūnas), Dalia Dzi-
gienė (Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja), komisijos sekretorė Ieva 

Tijūnelienė (Kultūros ir turizmo 
skyriaus vyriausioji specialistė). 

Finansuoti projektai
Iš pateiktos lentelės matyti (žiūr. 

lentelę p. 2), kad didžioji dalis fi nan-
sų nusėda Trakuose. Net ir Rūdiškių 
muzikos mokyklos projektai skirti 
Trakams ir jiems reprezentuoti. Tai 
kodėl Trakus reprezentuojantys, 
garsinantys kraštą renginiai konku-
ruoja su smulkiais rajoniniais rengi-
nukais, mėgėjų meno kolektyvais? 
Žinoma, kurortinė vietovė negali 
likti be reprezentatyvių tradicinių 
renginių, tačiau jie jau įrodė savo 
vertę ir turėtų būti finansuojami 
atskira eilute. O gal taip bandoma 
pagražinti vaizdelį ir parodyti, jog 
rajono kultūriniams projektams 
skiriama pakankamai lėšų? Jei 
neskaičiuosime lėšų, kurios skirtos 
grandioziniams – tradiciniams 
reprezentaciniams – renginiams, 
tai rajono kultūrinei veiklai belieka 
maždaug 30 000 litų. 

neproporcingai 
O jei pažvelgsime, kiek lėšų 

projektams vykdyti buvo propor-
cingai paskirstyta po visą rajoną, 
tai tik vienas (iš aštuoniolikos 
finansuotų projektų) koncertas 
„Skambėk, lenkų daina“ (13 tūkst. 
Lt) įvyko Lentvaryje. Visi kiti pro-
jektai buvo įvykdyti Trakų miesto 
ribose. Vadinasi, viskas susiveda 
tik į trumparegiškai matomą Trakų 
miestą, kur rajono ribos ir baigiasi. 

Lentvario seniūnijos darbuotojai 
kruopščiai tvarko prie seniūnijos 
esančią teritoriją, visą vasarą čia 
burzgia žoliapjovės, pluša medžių 
ir gyvatvorių genėtojai. Stengiasi, 
kad prie seniūnijos būtų švaru ir 
gražu, o kaip atrodo miestas atokes-
nėse vietose, pasižiūrėti ir tvarkyti 
pamiršta.

Antai lentvarietės Leonora Va-
lantukevičienė, Ona Kareckienė ir 
Vilma Kareckaitė papasakojo apie 
dirvonuojančiame ir žolėmis apau-
gusiame lauke tarp Lentvario ežero 
ir gyvenamųjų namų stūksančius 
apleistus pavojingus kanalizacijos 
šulinius. Jie suręsti iš gelžbetoninių 
žiedų, kurių diametras apie vieną 
metrą. Įkritęs į šulinį, nelaimėlis nie-
kaip neišsivaduotų, nes gylis apie 
penketą–aštuonetą metrų. Be to, 
krisdamas į tokią vilkduobę, žmo-
gus tikriausiai susižalotų. Vargu 
ar kas išgirstų nelaimės ištikto gy-
ventojo pagalbos šauksmą. Vienas 
šulinys žiojėja šalia tako, vedančio 
prie Lentvario ežero. Apie šį šulinį 
įspėja kažkieno įmesta medžio šaka, 
tačiau kitus šulinius sunku paste-
bėti, nes jie yra apaugę tankia žole, 
todėl nežinodamas gali nugarmėti į 
duobę tarsi spąstus. 

Apie pavojingus šulinius papa-
sakojusios netoliese gyvenančios 
lentvarietės pasibaisėjo, kad pavo-
jingi ir visų pamiršti šuliniai neuž-
dengti ir net nėra užrašų, įspėjančių 

apie mirtinai pavojingas prarajas, 
nors šiuo lauku vaikšto daržovių 
augintojai, čia ateina pasivaikščioti 
gyventojai, bėgioja žaisdami vaikai. 
Moterys, žolėse pastebėjusios šuli-
nius, stebisi, kodėl iki šiol niekas 
jais nepasirūpino. Šią vasarą gy-
ventojos apie pavojingus šulinius 
informavo Lentvario seniūniją. Šios 
seniūnijos vyriausioji specialistė 
Vida Brazionienė tikino, kad prieš 
pusmetį siūlė bendrovei „Trakų 
vandenys“ uždengti kanalizacijos 
šulinius.

Lentvarietės V. Kareckaitė ir 
O. Kareckienė parodė apleistus šulinius

Pasikeitimai 
taryboje

Šio mėnesio 29 dienos tary-
boje tarybos narį Kęstutį Rama-
nauską pakeitė ir taryboje prisie-
kė socialdemokratas Romualdas 
Rudzys. K. Ramanauskas tarybos 
nario mandatą paliko, kadangi 
gavo Trakų kūno kultūros ir 
sporto centro vadovo postą. 

KA inform.

Jaunimas susitiko su seniūnu Vytu Rukšėnu
Moksleiviai Tomas Dovidovič, Graži-

na Venciūtė, Eimantas Viatkinas, Marius 
Gribovskis, Audronė Čiraitė, Ernestas 
Nirovič daugiau kaip keturis mėnesius 
aktyviai savanoriauja Lentvario jaunimo 
centre, todėl panoro susipažinti su seniū-
nu ir jo veikla. Dėl to praėjusią savaitę 
Lentvario seniūnijoje įvyko seniūno Vyto 
Rukšėno ir jaunimo susitikimas. Susiti-
kime taip pat dalyvavo Trakų rajono sa-
vivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus 
jaunimo koordinatorė Evelina Kislych, 
Lentvario jaunimo centro specialistė 
Eugenija Snitkova, seniūnijos specialistas 
Aivaras Trainovičius bei „Klevų alėja“.  

Problema ar jėga
Pirmiausias klausimas, kuris rūpėjo 

jauniems žmonėms, „Kuo mes galime 
būti naudingi?“ Anot seniūno, jaunimas 
turi būti visuomenės varomoji jėga naujų 
idėjų prasme. 

Jaunimo centro specialistė E. Snitko-
va išsakė nuomonę, jog jaunimas įvar-
dijamas kaip problema. „Jaunimas – ne 
problema. Kaip problema dažniau 
įvardijami santykiai tarp jaunimo ir 
suaugusių. Tačiau taip yra dėl to, kad 
nemokame rasti tinkamų santykių su 
jaunimu. Tiesiog reikia prisiminti save 
paauglystėje: kai mokiausi mokykloje, 
taip pat nebuvau auksas“, – savo patirti-
mi dalijosi seniūnas. 

Trūksta darbuotojų
Moksleiviai taip pat kalbėjo, jog jie 

galėtų būti naudingi rengiant įvairius 
renginius, galbūt galėtų savanoriauti 
ne tik centre, bet ir mieste: jie tik laukia 
kvietimo, kadangi nėra įsitikinę, jog gali 
kištis į savivaldos procesus. E. Snitkova 
iš tiesų džiaugėsi aktyviais savanoriais, 
tačiau pabrėžė, kad jų nėra daug, patys 
aktyviausi būtent ir susirinko į šį susi-
tikimą. Anot centro specialistės, centrui 
trūksta darbuotojų, o ypač yra reikalingas 
kvalifi kuotas psichologas. 

Daugiau aktyvumo
Laikraštis ne veltui atvyko į susiti-

kimą, kadangi norėtų skatinti jaunimo 
pasireiškimą laikraštyje. Laikraštis yra 
vieša visuomenės arena, kurioje padorią, 
orią nuomonę galėtų išsakyti kiekvienas. 
Šiandien pasigendame gyventojų ak-
tyvumo: jie atsisako matyti, kas vyksta 
aplinkui, dažniausiai numoja ranka ir 
sako: „Tegul kiti tuo rūpinasi“. Laikraštis 
yra tarsi rėtis, per kurį byra gyvento-
jų džiaugsmai, ašaros, bendravimas. 
Šiandieną aktyviau reiškiasi vyresnio 
amžiaus gyventojai, todėl skatintume 
jaunimą nebijoti ir laisvai rašyti mums 
užklausas, pastebėjimus, nuomonę apie 
laikraščio turinį.

Dana Zacharevičienė
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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

Tyrimas: į „Tele2“ perėjusios 
įmonės sutaupo

Kam mokėti daugiau? Panašu, 
kad šį klausimą sau vis dažniau už-
duoda gyventojai. Kaip rodo tyrimas, 
devyni iš dešimties verslo klientų, 
pradėjusių naudotis telekomunika-
cijų bendrovės „Tele2“ paslaugomis, 
teigia sumažinę išlaidas mobiliajam 
ryšiui. Rinkos tyrimų ir analizės 
įmonės „RAIT“ atliktos į „Tele2“ 
perėjusių bendrovių apklausos duo-
menimis, verslo sąskaitos už ryšio 
paslaugas vidutiniškai sumažėjo 
kone perpus – 41,5 procento.

Lieka patenkinti kokybe

„Tendencija aiški – efektyviai 
dirbti siekiantis verslas renkasi 
„Tele2“, nes perėjusios pas mus 
įmonės sutaupo. Tai lemia, kad 
„Tele2“ verslo klientų skaičius auga 
itin sparčiai“, – paaiškina Tomas Bu-
rovas, „Tele2“ marketingo vadovas. 
Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad 
„Tele2“ pasirinkusių verslo klientų 
šiemet yra bemaž penktadaliu, 19,6 
proc., daugiau nei pernai. Šis skaičius 
pasiekė 114,8 tūkstančių.

„Pastebime, kad jeigu iki šiol 
mūsų paslaugas dažniausiai rinkda-
vosi smulkios ir vidutinės įmonės, 
tai pastaruoju metu „Tele2“ paslau-
gomis vis dažniau pradeda naudotis 
didelės bendrovės. Verslas pripa-
žįsta, kad visų operatorių teikiamų 
paslaugų kokybė iš esmės nesiskiria 
ir galima rinktis pagal kainą“, – sakė 
T. Burovas.

Absoliuti dauguma apklaustų 
naujųjų „Tele2“ verslo klientų teigia, 
kad pakeitę mobiliojo ryšio opera-
torių nepastebėjo, jog dėl to būtų 
nukentėjusi aptarnavimo kokybė. Du 
trečdaliai respondentų pažymėjo, jog 
ryšio kokybė taip pat nepasikeitė ar 
netgi pagerėjo.

Galimybė sutaupyti 
rūpi ne tik verslui

Užtikrinti klientams ir palankią 
paslaugų kainą, ir kokybę „Tele2“ 
leidžia efektyvi bendrovės veikla. 
Tarptautinė personalo vertinimo 
metodikų ir tyrimų bendrovė „Pro-
fi les International“ neseniai paskelbė 
„Tele2“ produktyviausia informaci-
nių technologijų ir telekomunikacijų 
bendrove Baltijos šalyse. „Tik patys 
dirbdami efektyviai galime klien-
tams pasiūlyti kokybiškas paslaugas 
palankiomis kainomis“, – pabrėžia 
T. Burovas.

Kainos ir kokybės santykis ak-
tualus ne tik privačioms bendro-
vėms – pokyčiai juntami ir viešajame 
sektoriuje. Vis daugiau valstybės ir 
savivaldybės institucijų bei organi-
zacijų siekia efektyviau panaudoti 
lėšas ir ryšio paslaugas įsigyja reng-
damos viešuosius pirkimų konkur-
sus elektroninėje erdvėje. „Įsigyjant 
paslaugas elektroninėmis pirkimo 
sistemomis, tokiomis kaip Cen-
trinės perkančiosios organizacijos 
sistema, konkurso nugalėtoją lemia 
tik objektyvūs kriterijai, tarp kurių 
pirmiausia – kaina, o ji yra „Tele2“ 

pranašumas“,  – pažymi bendrovės 
atstovas.

Bendrovės paslaugomis šiuo 
metu naudojasi 17 iš 60 savivaldybių 
ir net pusė – 7 iš 14 – ministerijų. 
„Tele2“ paslaugas vis dažniau ren-
kasi ir kitos institucijos – pavyzdžiui, 
šalies miškų urėdijos. Ketvirtadalis jų 
kalbasi „Tele2“ tinkle.

„Miškininkams itin svarbi gera 
tinklo aprėptis ir ryšio kokybė, ypač 
atokesnėse vietovėse. Aplinkybę, 
kad vis daugiau urėdijų naudojasi 
mūsų paslaugomis, laikome puikiu 
„Tele2“ paslaugų kokybės pripaži-
nimu. Valdydami vieną labiausiai 
išplėtotų tinklų šalyje, kuris aprėpia 
daugiau kaip 98 procentus Lietuvos 
teritorijos, galime užtikrinti aukštą 
kokybę“,  – pažymi T. Burovas.

Pašnekovo nuomone, renkantis 
paslaugas kaina buvo ir lieka vienu 
svarbiausių veiksnių. Nors ekono-
mikos ekspertai prognozuoja, kad 
Lietuvos ūkis kitąmet augs bene spar-
čiausiai Europos Sąjungoje, verslas ir 
gyventojai išlaidauti nelinkę. „Tiek 
verslo įmonės, tiek gyventojai jaučia 
poreikį iš naujo įvertinti vartojamų 
paslaugų kainą ir, esant galimybei, su-
taupyti“, – pastebi „Tele2“ atstovas.

PR

Kareiviškas likimas: iš Dargužių 
kaimo į Šiaurės Korėją

Praėjusį penktadienį atšventė-
me Lietuvos kariuomenės dieną. 
1940 metais ji praktiškai likviduo-
ta, o vadovybė sušaudyta arba 
badu numarinta Sibire. (Tarp tų 
kankinių ir pulkininkas Alek-
sandras Plechavičius, brigados 
generolo Povilo Plechavičiaus 
brolis.) 1990 metais kariuomenė 
vėl atgaivinta ir šiandien yra Nato 
sudėtyje. Drąsiai sakykime, jog ir 
Lietuvos partizaninis judėjimas 
žiauriu pokariu buvęs Lietuvos 
kariuomenės tęsinys net iš 20 000 
vyrų (pagal tuometinį komplek-
tavimą 2 šaulių divizijos), išėjusių 
su okupantais pasilabinti ginklu 
ir absoliučia auka, kuri vadinosi 
mirtimi arba ištrėmimu, tarkime, 
į Rusijos urano kasyklas.

Bet buvę ir kitoniškų vyriškų 
lemčių, kaip antai Stanislovo Ker-
šio, buvusio Lietuvos partizano 
ryšininko, o vėliau vykdžiusio, 
galima sakyti, mirtininkų specia-
lias užduotis Šiaurės Korėjos sker-
dynėse. Bet kita vertus, žmoniška 
būti drąsiam ir išgyvenančiam 
siaubo sąlygomis, kas būdinga, 
aišku, lietuvaičiui S. Keršiui, šian-
dien dainuojančiam Lentvario 
tremtinių chore, nes šis narsus 
vyras neišbarstė tautiško patrio-
tizmo svetimuose kraštuose. Ne. 
Ir nepamiršo kraštiečio Vaclovo 
Voverio-Žaibo būrio vyrų.

O buvo taip: S. Keršys – tėčio 
Jono Keršio, savanorio, o prieš 
tai Pirmojo pasaulio karo kazo-
kų eskadrono kariškio, sūnus, 

gimęs 1931 metais. 1949 metais 
jam tebuvę tik 18-ka. Sąmonin-
go gyvenimo žydėjimo pradžia 
Dargužiuose, apie kuriuos istorija 
sako, jog čia Vytautas Didysis 
liejo patrankas. Kaimas didelis ir 
narsus, nes čia buvęs mūšis ir su 
generolo Želigovskio ulonais, su 
kuriais kovėsi Dargužių vyrai, 
išrikiuoti savanorio Jono Keršio.

Buvo labai sunkus pokaris, 
kada keitėsi okupantai, bet vis 
slavai, labai pamėgę lietuvišką 
kraują. Apylinkėse veikė Va-
clovo Voverio-Žaibo Lietuvos 
partizanų būrys, o Valkininkų 
mokyklos moksleivis S. Keršys 
buvo jo operatyvus ryšininkas. 
Stanislovas buvo areštuotas. 
Rusų karininkas ofi cialiai prime-
tė, kad jis yra partizanų žvalgas, 
bet jam tokie vyrai tinka. „Aš 
Tėvynės neišduosiu“, – sakė S. 
Keršys tajam kariškiui, pasiro-
do, karinės žvalgybos atstovui, 
o ne ir iš NKVD. Stanislovui, 
jaunam partizanų ryšininkui, 
šypsojosi keista vyriška laimė, ne 
kitaip, nes anas karininkas ramiai 
nukirto: „Tave mobilizuojame 
pagal tarybinį karinės prievolės 
įstatymą.“

1951–1952 metai. Altajaus 
Bijsk tremtinių miestas. Ten – 
žvalgybos mokykla, kurią baigė 
Stanislovas, ir – į Šiaurės Korėją, 
galima sakyti, nuolatinį karą 
su savo mirtimi ir vadovybės 
išbandymus: arba pasielgsi, kaip 
būtina žvalgui, arba čia pat kulka 

į pakaušį, kad nesikankintumei. 
1954 metais Stanislovas svei-

kas grįžo į Lietuvą. Gavo darbą 
Dargužių mašinų ir traktorių 
stotyje. 1961 metais vedė. Laikas 
ilgai gydė likimo žaizdas. Šian-
dien S. Keršys gražiai atsiliepia 
apie Lietuvos kariuomenę, ap-
rengtą lietuviškai ir apginkluotą 
neblogu ginklu. O karinė misija, 
tarkime mūsų jaunų vyrų Af-
ganistane, Stanislovui  primena 
jaunystę, aišku, kitoniškai pa-
naudojamą.

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Stanislovas Keršys ir jo medžio 
drožiniai

Jei žvelgsime iš tautinio suskirsty-
mo, tai dominuoja tik lietuviški ir 
lenkiški renginiai, beje, karaimams 
skirtas vienas projektas fi nansuotas 
tik 150 litų suma. O kur rusų, totorių 
bei kitų tautybių bendruomenės? 
Kodėl jų projektai nefi nansuojami? 

Vedėjos nėra
Pateikiame dar vieną įdomu 

faktą, jog kultūra Trakų rajone – pa-
mestinukė. Šiuo metu Trakų rajono 
savivaldybės administracijos Kultū-
ros ir turizmo skyriuje dirba vieni 
darbuotojai, be vedėjos Karolinos 
Narkevič, nes ji yra neapmokamose 
atostogose, t. y. trim mėnesiams 
išvykusi į Braziliją (nepatvirtintais 
duomenimis). Patikslinti, kuriam 
laikui, kur tiksliai ir kokiais tiks-
lais yra išvykusi skyriaus vedėja, 
negalime, nes Savivaldybės admi-
nistracija delsia pateikti redakcijai 
tokius duomenis. Taip pat ofi cialiai 
neskelbia, kas pavaduoja išvykusią 
K. Narkevič, todėl nepatvirtintais 
duomenimis galime pasakyti, jog 
atostogaujančią vedėją formaliai 
pavaduoja Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus vedėja Alina Kuleš arba 
Savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotoja Irena Narkevič 
(Karolinos mama). 

Kaip dirba Kultūros ir turizmo 
skyrius be vedėjos, kai pagal darbo 
apimtis (žvelgiant iš pozicijų, kokios 

padėties yra rajono kultūra) krūvis 
yra didelis? Tebūnie tai retorinis 
klausimas, nes faktinių atsakymų 
nei žodžiu, nei raštu iš Savivaldybės 
negavome.

Anot Valstybinės darbo inspek-
cijos Komunikacijos skyriaus vedė-
jos Gabrielės Banaitytės atsakymo 
redakcijai, nemokamos atostogos 
iki 3 mėnesių dėl šeimyninių ar kitų 
aplinkybių gali būti suteikiamos 
valstybės tarnautoją į pareigas pri-
ėmusio asmens ir valstybės tarnau-
tojo susitarimu (Valstybės tarnybos 
įstatymo 37 straipsnis). 

Valstybės tarnautojui, turin-
čiam ne trumpesnį kaip 3 mėnesių 
tarnybos stažą toje valstybės ar sa-
vivaldybės institucijoje ar įstaigoje, 
jo ir į pareigas jį priėmusio asmens 
susitarimu gali būti suteiktos iki 
vienerių metų trukmės atostogos 
kvalifi kacijai tobulinti. Šiuo atveju 
valstybės tarnautojui paliekamos jo 
eitos pareigos, tačiau jam nustatytas 
darbo užmokestis nemokamas. 
Pasinaudoti šiame straipsnyje nu-
rodytomis atostogomis valstybės 
tarnautojas gali ne dažniau kaip 
vieną kartą per penkerius metus 
(Valstybės tarnybos įstatymo 38 
straipsnis).

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Kultūros skyriaus darbas – 
po septyniais užraktais

Atkelta iš 1 p.

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. FINANSUOTI KULTŪROS PROJEKTAI
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Savanorių pr. 247, Vilnius, prie                                                               
Dirbame I-VII 7.30-19.00     Informacinis telefonas  +370 659 11 117

                                                               

Mechaniniams  darbo  
įrankiams 

Skydeliams  ir  automatiniams
 išjungikliams

289,00

1 vnt.
205 x 86 x 5 cm
Padengtos

rudos spalvos

189,-
11,89

8,89

 1 m²
50 x 50 cm
Plaunamos

26,98
11,8911,8911,8911,89

1 vnt.

1 vnt.
3 keraminiai kaitinimo
elementai

41 x 40 x 74 cm

248,00969,00

165,-599,-

1 vnt.
Galia 1800 W
Maksimalus skaldomos medienos
ilgis 370 mm

Svoris 35 kg

10 kg
150 x 100 x 60 mm
Peleningumas %
Kaloringumas 4057

4,99

 išjungikliams išjungikliams

-25%

-30%

 Užs. Nr.  71

Teskamba liaudies muzika

Praėjusiame „Klevų alėjos“ numeryje 
buvo paskelbta apie Trakų Vokės ben-
druomenės kultūros centre vyksiančią 
(lapkričio 24 d.) liaudiškos muzikos 
fi estą „Teskamba liaudies muzika“. Tąją 
tautinę žinutę į savo širdis įsidėjo tik 
trys lentvariečiai ir, gerbdami lietuvišką 
dvasią, kur ji bebūtų vystoma, nuvyko 
į Trakų Vokę ir įdėmiausiai klausėsi ir 
žiūrėjo, kas tuo metu dėjosi ant nedidelės, 
bet smarkios kultūrininkų scenos. 

Perduodame Jums, ten nevykusiems, 
trumpą reportažą. Taigi, koncertą gražiu, 
o ir šmaikščiu aukštaitišku akcentu į 
nacionalinį užsidegimą vedė Untanas – 
E. Pauga. Du sykius įtaigiai pasirodė pa-
sakotoja iš Stakliškių Vida Beliukevičienė, 
smagius šokius sutrypė Mykolo Romerio 
universiteto tautinių šokių kolektyvas 
„Skalsa“, Jonavos rajono Užusalių kul-
tūros centro liaudiška kapela „Šešuva“, 
Jonaviškių armonininkas, kaip ir priklau-
so – vardu Jonas, o pavarde Ruzgynas 
solo atliko nuostabius kūrinius. Taip 

pat dalyvavo Kaišiadorių rajono Žaslių 
kultūros centro liaudiškos muzikos ka-
pela „Žasla“, o šeimininkams atstovavo 
kolektyvas „Vacio armonikėlė“.

Šio centro vadovė Loreta Marcin-
kevičienė, skelbdama šventės rėmėjus, 
paminėjo ir „Klevų alėją“, todėl mums 
pasidarė dar smagiau jausti pagarbą kai-
mynams, kurie kilniai puoselėja senovės 
lietuvišką kultūrą tada, kai tai būtina.

Kadangi visi trys lentvariečiai žiūro-
vai esame aukštaičiai – vienas iš Jonavos, 
o dvi – iš Zarasų pavieto, tai tarsime šei-
mininkiškai: dėkavojam fi estos provadyriui 
Untanui, da vyrui kvietkui dėl mūsų genties 
tarmės turavojimo, o visiems atlikėjams linki-
ma drūtos širdelas ir meilos rokundos. 

O kad salėje buvo tuščių vietų ir 
mažai jaunimo, aišku, godojome visa 
savo siela.

Trijų žiūrovų vardu
 Jonas Počepavičius iš Jonavos
Kristinos Vaikšnoraitės nuotr.

Trakų Vokės bendruomenės kultūros centre vyko liaudies muzikos fi esta

Kultūros centrui dar nelemta užgimti
Keletas metų kaip jau yra pa-

rengtas Lentvario miesto kultūros 
centro projektas (buvusio kinoteatro 
vietoje Klevų al. 20 ), tačiau akivaiz-
du, jog jis kažkuriame Savivaldybės 
administracijos stalčiuje pasimetė. 
Laikraštis raštu kreipėsi į Trakų 
rajono savivaldybės administraciją, 
kad ši atsakytų į kone kiekvienam 
lentvariečiui rūpimus klausimus 
dėl šio centro ateities. „Klevų alė-
ja“ klausė: 1) Dėl kokių priežasčių 
nevykdomas Lentvario miesto kul-
tūros centro projektas? 2) Kokia šio 
projekto sąmatinė vertė? 3) Ar sa-
vivaldybė vykdo kokius veiksmus 
šiam projektui įgyvendinti?

atsakymas
Spausdiname Trakų rajono savi-

valdybės administracijos atsakymą: 
„Trakų rajono savivaldybės adminis-
tracija su UAB „Projektų rengimų 
centras“ 2011 m. gegužės 19 d. pasirašė 
sutartį Nr. T1-79, kuria vadovaujan-
tis UAB „Projekto rengimo centras“ 
įsipareigoja iki 2012 m. lapkričio 30 
d. parengti kinoteatro pastato, esančio 
Klevų al. 20, Lentvario m., rekonstra-
vimas, įkuriant Trakų rajono viešosios 
bibliotekos ir Trakų rajono kultūros 
rūmų fi lialus, techninį projektą. Minėta 
įmonė savo įsipareigojimus atliko laiku. 
Parengto techninio projekto sąmatinė 
vertė 4 000 000, 00 Lt.

Trakų rajono savivaldybė šiuo metu 
ieško fi nansinių šaltinių, kurių pagalba 
būtų galima įgyvendinti anksčiau mi-
nėtą projektą.

Nereikia 
Iš atsakymo galima suprasti, jog 

kultūros centrui buvo parengtas 
NAUJAS techninis projektas. Kaip 
ir galima buvo numanyti, ankstesnis 
projektas arba pasimetė stalčiuose, 
arba netiko naujajai valdžiai. Kaip 
liaudis sako, timpt už vadžių ir 
vėl iš pradžių. O nuo to kenčia tik 
lentvariečiai. 

Taip pat tenka apgailestauti, 
jog Savivaldybė, kurdama naujus 
objektus, kurie turėtų atlikti dar ir 
bendruomenės susibūrimų traukos 
funkciją, į šį aspektą nekreipia jokio 
dėmesio. Žiūrint į kitų miestų, net 
kitų šalių patirtį, kultūros centro 

pastatai atlieka ne tik visas reikia-
mas technines funkcijas, bet ir este-
tines. Patys pastatai yra tarsi meno 
kūriniai, puošiantys miestą. Matyt, 
Savivaldybei nereikia viešumo, 
nereikia papildomo darbo, nereikia 
domėtis jaunais menininkais, šiuo 
atveju architektais, ir jų darbais. 
Todėl stebėtis, jog jaunimas palieka 
šalies padanges, neverta.

O tam, kad pilkame Lentvaryje 
atsirastų daugiau spalvų, reiktų vi-
sai nedaug: daryti šiek tiek daugiau 
nei manome galį padaryti. 

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Bendrovės „Trakų vandenys“ 
vyriausiasis inžinierius Kęstutis 
Venzlauskas sakė, kad maždaug 
prieš tris dešimtis metų šioje vietoje 
buvo numatyta statyti daugiabu-
čius gyvenamuosius namus, todėl 
sumontuotas lietaus nuotekų vamz-
dynas su kanalizacijos šuliniais, bet 
statybos nebuvo pradėtos, o apie 
pavojingus neuždengtus šulinius 
pamiršta. Šiame lauke turėtų būti 
apie aštuonetą tokių šulinių, bet, 
pasak K. Venzlausko, šie apleistų 
statybų įrenginiai jų bendrovei 
nepriklauso. Apie tai jie informavo 
Trakų rajono savivaldybę.  

Kęstutis Petkūnas 
Autoriaus nuotr.

Mirtinai pavojingi 
spąstai lentvariečiams

Atkelta iš 1 p.

Geležinkelio 
depas gražėja

Pastaruoju metu lentvariečiai 
mato, kaip keičiasi geležinkelio de-
pas, esantis šalia geležinkelio stoties. 
Remontu rūpinasi AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ fi lialas Vilniaus gele-
žinkelių infrastruktūra. Anot vadovo 
Jono Puluikio, įmonė, renovuodama 
senąjį depą, ketina atstatyti tokį 
pastato vaizdą, koks jis buvo prieš 
150 metų. Išorės darbai bus pabaigti 
dar šiemet, o vidaus – per kitų metų 
pirmąjį pusmetį. Techninis projektas 
suderintas su Kultūros paveldo de-
partamentu. Pastatas po remonto bus 
naudojamas kaip geležinkelio mašinų 
remonto vieta.

Išties miestiečiai džiūgauja, kuo-
met gražėja geležinkelio kompleksas. 
Šiandien taip pat jau remontuoti 
geležinkelio stoties ir geležinkelio 
pervažos pastatai. 

KA inform.

Adresu Klevų alėja 20 ateityje turėtu būti kultūros centras



2012 m. lapkričio 30 d. Nr. 13 (13)� Klevų alėja

Skelbimai ir reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2), 8 683 90 796 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt

Leidžiamas nuo 2012 m. rugsėjo 7 d. Apimtis 1 sp. l. Laikraštis išeina penktadieniais. 
Rengėjas (leidėjas) – UAB „Trakų žemė“. Įm. kodas 300883763. PVM mok. kodas LT100003523313
Direktorius ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius. 
Adresas: Naujoji g. 16, Trakai lT-21111 Tel. faks.: (8 528) 55 331.  El. p. klevualeja@klevualeja.lt  
Spausdino Media Regionalne Sp. z.o.o. (RAB) (Lenkija). Tiražas 1000 egz. 

redakcija: Dana Zacharevičienė (redaktorė, tel. 8 670 08 901, el. p. klevualeja@klevualeja.lt), Auksė Kekytė (kalbos redaktorė, tel. 8 605 11 117), Edita Komarova (kultūra, tel. 8 603 11 117), 
Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė), Daiva Sedlikovska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt), Juozas Vercinkevičius (vyriausiasis redaktorius, tel. 8 605 19 302).

Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako

bendradarbiai:  Kęstutis Petkūnas (gamtosauga), Jonas Počepavičius (aktualijos, miesto gyvenimas), Evelina Kislych (reporterė), Viktoras Kieras (reporteris).

www.klevualeja.lt

Klevų alėja
Lentvario miesto laikraštis

 

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. 2, 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

redaktorė Dana Zacharevičienė

Policijos savaitė 
2012 m. lapkričio 22–27 d.  

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ (gali 
buti išverstas vėjo). ATSISKAITO-
ME IŠ KARTO. TEL. 8 659 99 929

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

Užs. Nr. 52

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Dauagiau kaip 2 tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 528) 21 012

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

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

Užs. Nr. 58

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

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

Užs. Nr. 67

Parduodu skaldytas malkas su 
pristatymu, iš savo rąstų pjaunam 
statybinę medieną, pristatom, 
tel. 8 698 36 770

Užs. Nr. 64

Naujai atidaromam restoranui 
Gariūnų verslo centre 
reikalingi: virėjai, virtuvės dar-
bininkai, barmenai. 
Atlyginimas – sutartinis.
Skambinti: 8 610 39292, 
8 5 212 7936.

Užs.Nr. 70

Kepyklėlei Lentvaryje reikalingas 
(-a) pardavėjas (-a)–kasininkas (-ė). 
Būtina mokėti dirbti su kasos apa-
ratu, greitai ir mandagiai aptarnauti 
pirkėjus. Tel. 8 655 77 884

Užs. Nr. 66

  2012-11-22 Lentvaryje gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad namuose per 
išgertuves pažįstamas jaunuolis du 
kartus delnu trenkė jam per veidą ir 
galvą ir pagrobė 500 Lt, gulėjusių po 
pagalve.  
  2012-11-23 Lentvaryje gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad iš namo neaiš-
kiomis aplinkybėmis dingo 5000 Lt 
kupiūromis po 100 ir 200 Lt. 
   2012-11-24 Lentvario m., Mokyklos 
ir Fabriko gatvių sankryžoje, patikrinti 
buvo sustabdytas automobilis „Audi 
100“, vairuojamas Šalčininkų rajono 
gyventojo. Automobilio salone už vai-
ruotojo sėdynės buvo rasti du plastiki-
niai 5 litrų talpos buteliai su skaidriu 
skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą.
  Į Vilniaus m. greitosios pagalbos 
universitetinę ligoninę dėl pilvo pjau-
tinės-durtinės žaizdos paguldytas Len-
tvaryje gyvenantis vyriškis. Sulaikytas 
vyras, įtariamas šiuo nusikaltimu.
    2012-11-26 Lentvaryje gyvenantis vy-
riškis pranešė, kad apvogtas statybinis 
vagonėlis, stovėjęs Naujojo Lentvario 
k. Pavogtas smūginis gręžtuvas, per-
foratorius, akumuliatorinis gręžtuvas 
ir kniediklis.
   Lentvaryje esančios UAB „Auvega“ 
direktorius pranešė, kad iš bendrovės 
automobilinių svarstyklių pastato 
pagrobti 4 vnt. 6 m ilgio gofruotos 
skardos, skirtos automobilio ratų 
nepraslydimui. Padaryta apie 1000 Lt 
turtinė žala.
  2012-11-27 gautas pranešimas, kad 
2012-11-05 į UAB „Lietuva Statoil“ 
degalinę, esančią Dėdeliškių k., Len-
tvario sen., atvyko juodos spalvos 
automobilis „WV Passat“, kurio 
vairuotojas užpylė 51,22 litrų kuro ir 
nesusimokėjęs išvažiavo. Automobilio 
vairuotojas nenustatytas. Padaryta 
turtinė žala 255,59 Lt.
  Gautas pranešimas, kad 2012-10-29 
į UAB „Lietuva Statoil“ degalinę, 
esančią Dėdeliškių k., Lentvario sen., 
atvyko pilkos spalvos automobilis 
„Honda Accord,“ kurio vairuotojas 
užpylė 58,04 litrų kuro ir nesusimokė-
jęs išvažiavo. Automobilio vairuotojas 
nenustatytas. Padaryta turtinė žala 
291,42 Lt.
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Skambutis redakcijai
Šią savaitę į redakciją paskambinusi 

lentvarietė Diana piktinosi Trakų rajono 
savivaldybės administracijos ir tarybos 
narių darbu. Jos teigimu, vakar dienos 
taryboje buvo tvirtinamos komunalinių 
atliekų tvarkymo bei gyvūnų laikymo 
taisyklės, o apie tai niekur nebuvo vie-
šinama. Redakcijos nuomonė ta pati, 
jog skelbti informaciją tik www.trakai.lt 
interneto tinklalapyje nepakanka, būtinos 
ir kitos viešinimo priemonės.

Gyventojams primename, jog tary-
bos posėdžius galima stebėti tiesiogiai 
toje pačioje svetainėje, skiltyje „Elektro-
ninė demokratija visiems“. Taip pat prieš 
tarybos posėdį tą pačią savaitę vyksta 
pasitarimai tarybos komitetuose (susi-

rinkimų laikas skelbiamas www.trakai.
lt tinklalapyje „Naujienų“ skiltyje), per 
kuriuos galima išsamiau susipažinti su 
priimamais tarybos sprendimais. 

Gyventoja Diana taip pat piktino-
si, jog išrinkti tarybos nariai visiškai 
nesusitinka ir nerengia susirinkimų su 
gyventojais, nėra su kuo net pasikalbėti 
apie miesto problemas. 

Parengė KA

H. senkevičiaus
 mokyklai – 20

Lapkričio 23 dieną lenkų Lentvario 
Henriko Senkevičiaus vidurinė mokykla 
atšventė 20-metį. 

Šiandien mokykloje mokosi 248 
mokiniai, joje dirba 36 mokytojai. Tai 
didžiausia Trakų rajono lenkų mokykla, 
kuriai jau 20 metų vadovauja direktorius 
Francišek Žeromski ir pavaduotoja Regi-
na Sinkevičienė.

Henriko Senkevičiaus vidurinė 
mokykla turi platų užklasinės veiklos 
spektrą, tai vaikų ansambliai ,,Prząs-
niczka“, ,,Wesole nutki“, ,,Krasnoludki“. 
Taip pat veikia sporto, menų, teatro bū-
reliai. Mokykla gali didžiuotis rajoninių, 
respublikinių konkursų ir olimpiadų 
laimėtojais.

Parengta pagal www.trakai.lt inform.

Trakų krašto ledo ritulio taurėje 2012 – HC „Galvė“ triumfas

Trakų krašto ledo ritulio taurės 
finalas baigėsi Trakų ledo ritulio klubo 
„Galvė“ pergale. Rezultatu 9:2 (2:1 5:0 

2:1) Trakų krašto ledo ritulininkai įveikė 
Nacionalinėje ledo ritulio lygoje (NLRL) 
pirmo diviziono rytų konferencijoje 
rungtyniaujantį Vilniaus „Meteoro“ ledo 
ritulio klubą.

Rungtynių pradžioje „Meteoras“ 
ryžtingai užgulė trakiečių vartus. Porą 
minučių Trakų ledo ritulininkai negalėjo 
išmesti ledo ritulio iš savo zonos ir tik dėl 
vartininko B. Konopackio pavyko išveng-
ti įvarčių. Rungtynių pirmoje pusėje, išsi-
vadavę iš „Meteoro“ spaudimo, Vilniaus 
ledo ritulio mokyklos „Geležinis vilkas“ 
auklėtinis J. Fedorovičius po E. Lebedevo 
perdavimo pelnė pirmąjį rungtynių įvartį 
Trakų komandos naudai.

Antrame bei trečiame kėlinyje viskas 
klostėsi atvirkščiai – takiškiai ėmė žaisti 
„kietą“ ledo ritulį, nepalikdami šansų 
„Meteorui“.

Marek Mogilnickij, asociacijos Trakų 
krašto ledo ritulio klubo „GALVĖ“ vadovas 

Danos Buinickaitės nuotr.

Trakų komandos žaidimas: T. Vaškevičius 2 įv. 1 perd., A. Silinas 2 įv. 1 perd., 
J. Fedorovičius 2 įv., R. Šližys 1 įv. 1 perd., R. Vaškevičius 2 perd., 
J. Matusevičius 2 perd., G. Vaisėta 1 įv., K. Maslauskas 1 įv., E. Lebedevas 1 perd.

Piktinosi tarybos nariais


