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Klevų alėja
Viešas kreipimasis dėl Koncesininko 
veiklos priežiūros komisijos darbo

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. 65Nukelta á 4 p.

Nauja turto pardavimo 
afera Trakuose 

KALĖDiNiAi ReNGiNiAi
Gruodžio 11 d.  

13 val. Kristinos Glinevičienės 
dekoratyvinių kalėdinių 

dirbinių parodos
„Papuoškim kalėdas...“ 

atidarymas
Lentvario seniūnijoje

Dalyvauja: 
Lentvario vaikų  darželio 
„Šilas“ grupė „Šilinukai“ 

Gruodžio 14 d.  
17 val. kalėdinės eglutės šventė 

 Prie Lentvario senojo kino 
teatro (Klevų alėja 20)

Programoje: 
Trakų ugnies ir šokio studija 

„Čiutyta“;
Dainos Bilevičiūtės studijos 

programa;
„Snieguolė ir nykštukai“

Fejerverkai

BAŽNYČiOS ReNGiNiAi
Gruodžio 15 d. 
šeštadienį 17 val. (lenkų k.) 

ir 18 val. (liet. k,) Rarotinės šv. 
Mišios, pasiruošimas šv. Kalėdų 
šventei. Turėsime svečių kunigų. 
Susitaikinimo Sakramentas (išpa-
žintis)  nuo 16 val. 

Gruodžio  16 d. 
sekmadienį 10 val. (lenk. k.) ir 

12 val. (liet. k.) šv. Mišios, akcija 
„Gerumas mus vienija”. Rinksi-
me aukas „Caritui”. 

Praėjusios savaitės tarybos 
posėdžio pabaigoje į tarybos na-
rius viešai kreipėsi Koncesininko 
veiklos priežiūros komisijos narė, 
visuomenės deleguota atstovė Ona 
Staniulionienė dėl Koncesininko 
veiklos priežiūros komisijos vei-
klos. Įdomu tai, jog šios komisijos 
pirmininkės vicemerės Teresos 
Solovjovos tarybos salėje tuomet 
lyg tyčia nebuvo. 

Spausdiname viešą komisijos 
narės O. Staniulionienės kreipi-
mąsi, kadangi, manome, ne visi 
gyventojai turi galimybę stebėti 
tarybos posėdžius internetu. Ta-
rybos nariai, buvę tuomet salėje, į 
viešą komisijos darbą apnuoginusį 
pareiškimą sureagavo nekaip: tylė-
jo, jokių klausimų neturėjo. O juk  
Koncesininko veiklos priežiūros 
komisija skiriama tarybos ir privalo 
teikti jai ataskaitas.

Laikraščio redakcija  yra iš-
siuntusi paklausimą Trakų rajono 
savivaldybės merui Vincui Kapo-
čiui dėl šios komisijos veiklos. Kai 
tik atsakymas pasieks redakciją, 
spausdinsime.

viešas O. Staniulionienės 
kreipimasis

„Informuoju savivaldybės tarybą, 
kad tarybos sudaryta Koncesininko 

veiklos priežiūros komisija nevykdo 
veiklos nuo to momento, kai komisijai 
paskyrėte vadovauti tarybos narę vi-
cemerę Teresą Solovjovą (tikriausiai 
tikėdami, kad ji yra plataus profi lio 
specialistė). Deja, vicemerė posėdžių 
nekviečia, informacijos komisijos na-
riams neteikia ir jokiu kitokiu būdu 
komisijos darbo neorganizuoja. Dėl 
to Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija (red. past. – toliau 
VKEKK), priimdama sprendimus, 
vadovaujasi tais duomenimis, kuriuos 
šilumos tiekėjas – koncesininkas – pa-
teikia be savivaldybės patikrinimo, be 
kontrolės.

Koncesininkas veikia savo naudai, 
laisvai, nevaržomai ir nekontroliuoja-
mas! Karšto vandens kainos dedamųjų 
2013 metams nustatymo duomenys 
Koncesininko veiklos priežiūros komi-
sijos nariams nebuvo pateikti. VKEKK 
posėdis įvyko šiandien (red past. – lap-
kričio 29 d., tą pačią dieną, kai vyko 
tarybos posėdis). Kaina jau nustatyta! 
Taip pažeidžiama gyventojų teisė turėti 
sąžiningai nustatytą  ir teisingai taiko-
mą šilumos ir karšto vandens kainą. 

Ar toks tarybos narės neveikimas 
(ar veikimas kieno nors naudai) ne-
pažeidžia savivaldybės tarybos nario 
priesaikos?

Koncesininkas tiek atsipalaidavo ir 
įsigudrino, kad net nustatytos karšto 

vandens kainos formulę pradėjo taikyti 
savo naudai ir neteisėtai pelnėsi iš 
šilumos vartotojų.

Ir dar vienas nesuprantamas atve-
jis: savivaldybėje neliko šilumos ūkio 
specialisto ir neskelbiamas konkursas, 
kad jis atsirastų. Be specialisto konce-
sininko nesutramdysime. O gal savi-
valdybė nenori koncesininko apetito 

sutramdyti? Ar savivaldybė jau visiš-
kai pardavė gyventojus koncesininko 
pelnui uždirbti, t. y. į vergovę, ar dar 
bandys veikti vadovaudamasi gyvento-
jų interesais ir sąžiningumu?“

Parengė 
Dana Zacharevičienė

Tomo Urbelionio nuotr.

Įdomiausi įvykiai lapkričio 
mėnesio taryboje vyko jau pabai-
gus svarstyti pagrindinius ir pa-
pildomus klausimus, kai tarybos 
nariai ėmė reikalauti iš savivaldybės 
vadovų atsakymų į gyventojų pa-
klausimus. Todėl ir mes pradėsime 
pasakojimą apie tarybos darbą nuo 
galo. 

Parduodamas turtas
Tarybos narė Nijolė Ramoškienė 

viešai paprašė savivaldybės vadovų 
atsakyti, kodėl be tarybos sutikimo 
parduodamas savivaldybės turtas – 
buvę Trakų vaikų globos namai, 
3,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto 
keturių aukštų pastatas ir 1 ha že-
mės sklypas, esantis miesto centre, 
Bernardinų ežero pakrantėje. Anot 
N. Ramoškienės, šis turtas neseniai 
buvo perduotas į savivaldybės 
biudžetinės įstaigos „Trakų šilumos 
tinklai“ turto balansą su sąlyga, kad 
pastatas ir žemė ateityje bus naudo-
jami (kaip tai numatoma kurorto 
strateginiame plane) kaip reabilita-
cijos ar sveikatinimo objektai. Dabar 
nekilnojamojo turto pardavimo 
tinklalapyje www.aruodas.lt šis 
turtas parduodamas už 4,4 mln. 
litų. Tarybos narys, „Trakų šilumos 
tinklų“ direktoriaus pavaduotojas 
Leonardas Karnila, meras Vincas 
Kapočius įrodinėjo, jog nesupranta, 

Įvykiai iš lapkričio mėnesio tarybos posėdžių salės
kas ir kaip parduoda šį turtą. Toks 
nešvarus aferos mechanizmas, kai 
Trakų rajono savivaldybė „numeta“ 
turtą savo biudžetinėms įmonėms, 
o šios jį parduoda kaip balastą, jau 
besikartojantis, todėl valdininkų 
apsimetinėjimas ir įrodinėjimas 
priešingų dalykų jau nebeįtikina. 
Realiai mąstant, savivaldybė pas-
tato renovacijai ir sveikatinimo 
komplekso įrengimui milijoninių 
lėšų neturi, todėl sprendimas yra 
vienas – atiduoti tai į privačias ran-
kas. Bėda ta, jog seniai visuomenėje 
sklando gandai, jog iš šio pastato ne 
sveikatinimo centras bus, o išaugs 
dar vienas eilinis viešbutis. 

Didinami mokesčiai
Taryba patvirtino žemės mokes-

čių tarifus (procentais nuo žemės 
mokestinės vertės) 2013 metams. 
Anot Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Ekonominės ana-
lizės, fi nansų ir biudžeto skyriaus 
vedėjos Danės Rudelienės, įvairios 
paskirties žemės mokesčio kaina po 
koefi cientų patvirtinimo vidutiniš-
kai išaugo 10-13 procentų. Tarybos 
nariai paprieštaravo tik dėl nenau-
dojamos apleistos žemės koefici-
ento, kuris šiuo metu yra 2. Žemės 
ūkio (sodų) žemei bus taikomas 0,2 

Pradėti savo verslą reikia ryžto

Angelų piešimo 
seminaras

Seminaro vadovė dailininkė 
Jolanta Sereikaitė. Užsiėmimai 
vyks Trakų Vokės bendruome-
nės centre (Žalioji g. 3, Trakų 
Vokė) gruodžio 8 d. 12-17 val. 
Tel. pasiteirauti 8 686 21 769

1996 metais pradėjusioje veiklą 
nuo statybos remonto darbų brigados, 
šiandien UAB „Statybų bazė“ statybinių 
prekių parduotuvėje galima rasti beveik 
viską jūsų būsto remontui ar statyboms. 
Reikia stogą pakeisti? Prašome. Reikia 
butą apšiltinti ar apsisaugoti nuo kai-
mynų skleidžiamų garsų? Prašom. Taigi 
aplankius parduotuvę, pasibaigs statybų 
sumaišties problemos, nereiks važiuoti į 
Vilnių ir kęsti automobilių spūstis, beliks 
tik pasisamdyti sąžiningus statybininkus 
arba remontininkus. „Statybų bazė“, 
šiandien lankoma lentvariečių ir aplinki-
nių gyventojų, yra viena svarbesnių įmo-
nių miesto ekonominio indėlio prasme. 
Ji įsikūrusi netoli geležinkelio pervažos 
ir šalia buvusios „Kaitros“ gamyklos. 
Didžiulis įmonės kompleksas – dviejų 
dalių: parduotuvė ir talpus sandėlys. 

Sunki pradžia
„Kai gyvenimas prispaudžia, lieka 

du būdai: dejuoti ir laukti apvaizdos 
pagalbos arba sukaupti drąsą ir imtis vei-
klos. Pradėti nuosavą verslą drąsos šiek 
tiek reikėjo ir mums. Kuriant individualią 
įmonę, savų pinigų neturėjome, todėl vis-
ką kūrėme už skolintus pinigus“, – apie 
nelengvą verslo pradžią pasakojo įmonės 
vadovas Vaicekas Daunaravičius.

Iki pastarųjų metų krizės įmonė augo 
sparčiau, kiekvienais metais pardavimų 
rodikliai buvo vis geresni. Prasidėjus 
krizei, augimas sulėtėjo, tačiau vis teik 
„Statybų bazė“ plečiasi, kuria naujas 
darbo vietas.

„Prieš dešimtmetį įmonei, kad ga-
lėtų įsigyti dabartines patalpas, kurias 
šiandien matote ir lankote, teko daug 

Vaicekas Daunaravičius (dešinėje) statybinių prekių parduotuvėje su darbuotojais 
pardavėju Žanu Ptašinsku ir valytoja Filomena Stanislauskiene 



2012 m. gruodžio 7 d. Nr. 14 (14)� Klevų alėja

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

„Lendvarė“ – tarp geriausių 
respublikos liaudies šokių kolektyvų

Kas dvejus metus vykstantis respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių 
kolektyvų konkurso sambūris „Iš aplinkui“ šiemet Lentvario liaudiškų šo-
kių kolektyvui „Lendvarė“ (vadovė Rimutė Blikertienė) buvo sėkmingas. 
Iš visų konkurse Širvintose dalyvavusių rajonų kolektyvų „Lendvarė“ 
užėmė garbingą trečiąją vietą (kolektyvui akompanavo instrumentinis 
ansamblis „Randevu“ (vadovė Božena Beliak). Sveikiname!

Evelina Kislych
R. Blikertienės nuotr.

Lentvaryje gyvena per 13 000 
gyventojų, tarp jų – apie 1000 
neįgaliųjų. Trakų rajone veikia neį-
galiųjų draugija (Tujų g. 1-38, Len-
tvaris), kuriai ilgus metu vadovauja 
pirmininkė Rima Kaliukevičiūtė. 
Lentvario padalinio pirmininkė yra 
Rita Senutienė. Draugija rūpinasi 
savo gyventojais ir teikia įvairias 
paslaugas, pavyzdžiui, transpor-
to, asmens higienos ir skalbimo, 
pagalbos buityje, masažo, organi-
zuoja ekskursijas, poilsines keliones 
prie jūros, neįgalius remia labdara 
(maistu ir rūbais), skiria dėmesį jų 
užimtumui.

Senyvo amžiaus piliečių visame 
rajone didėja, o gimstamumas ma-
žėja: miršta daugiau, negu gimsta. 
Tarp mažų Lentvario piliečių – 44 
neįgalieji, tačiau draugijoje jų yra 
tik 11. 

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių 
diena tradiciškai buvo paminėta 
Lietuvos nacionalinėje filharmonijo-

Vieni kitais rūpinamės 
je. Į šventę susirinko iš 50 Lietuvos 
miestų, todėl salė buvo perpildyta. 
Įspūdingą koncertą neįgaliesiems 
dovanojo Klaipėdos universitetas. 
Jį klausė ir matė keturios Lentva-
rio padalinio atstovės, kurioms į 
atmintį įstrigo operos dainininkas 
E. Kaniava ir sportinių šokių kolek-
tyvas „Žuvėdra“. Visam koncertui 
meistriškai dirigavo jo vedėjas Ša-
rūnas Juškevičius. Renginį globojo 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Visus pasveikino jos 
viceministras Dalius Bitaitis, Seimo 
narė, tuometinė Seimo pirmininkė 
Irena Degutienė.

Dėl lėšų stokos Lentvaryje šiais 
metais Tarptautinė neįgaliųjų diena 
nepaminėta.

Jonas Počepavičius ir 
Marytė Jarutytė

Autoriaus nuotr.

Trakų rajono neįgaliųjų draugijos darbuotojai (iš kairės): masažuootoja Ona Jan-
kauskienė, pagalbos buityje paslaugų teikėja Vladislava Gaičauskienė, buhalterė 
Ala Žuvaga, pirmininkė Rima Kaliukevičiūtė, Lentvario padalinio pirmininkė Rita 
Senutienė ir vairuotojas Romualdas Kerdokas

Vyriškiausias sportas – ledo ritulys
Šiemet sukanka 90 metų kaip 

Lietuvoje atsirado ledo ritulys, 
80 – kaip įsikūrė Lietuvos ledo ritu-
lio federacija, be to, 40 metų sukaktį 
mini ir Elektrėnų ledo arena, kuri 
atliko didžiulį šio sporto vystymosi 
variklio vaidmenį.

Trakų krašto ledo ritulio klu-
bas „Galvė“ susikūrė prieš metus. 
Neprofesionalius ledo ritulininkus 
subūrė lentvarietis karys savanoris, 
klubo vadovas Marekas Mogilnic-
kis. Entuziastų noras skinti laurus 
savo krašto vardu bei propaguoti 
nepelnytai pamirštą ledo ritulį 
būtent ir paskatino susiburti vien-
minčius.

Numeris vienas 
Anot vadovo, ši sporto šaka yra 

numeris vienas arba bent jau po-
puliariausiųjų trejetuke turtingose 
bei didelėse Europos valstybėse, 
Kanadoje bei JAV. Tokia ji taptų ir 
Lietuvoje, jei nebūtų tokia brangi. 
Populiarumas taip pat paskatintų 
ledo arenų, kurių trūksta Lietuvoje, 
atsiradimą. 

„Vidutinio lygio aprangos kom-
plektas (su apsaugomis ir pačiūžo-
mis) kainuoja maždaug 2000 litų, 
pigesnė lazda, kuri lūžta bent kartą 
per du mėnesius, – 200 litų, pačiūžų 
galandinimas – 15 litų, o kur dar 
ledo arenos nuoma, viena sesija, be 
to, vėlai vakare – 360 litų (ledo arena 
atitinkanti olimpinius standartus 
kainuoja 600 litų), varžybų metu 
taip pat reikia mokėti kvalifikuo-
tam teisėjui bei vartininkui, kurių 
Lietuvoje taip pat trūksta“, – apie 
nepigų laisvalaikio praleidimą pa-
sakojo M. Mogilnickis. Vadovas taip 
pat minėjo, jog žaidėjo apsauginė 
apranga sveria maždaug dvidešimt 
kilogramų, todėl dėl fizinio žaidėjų 
pasirengimo, nuolatinių konfliktų, 
traumų ledo ritulys dar vadinamas 
vyriškiausiu sportu. 

Komanda
Trakų krašto ledo ritulio klubo 

„Galvė“ komandoje žaidžia įvairaus 
amžiaus vyrai, jaunuoliai iš Lentva-
rio, Trakų, Senųjų Trakų. Praėjusios 
savaitės pirmą kartą organizuojamo 
Trakų krašto ledo ritulio klubo 
turnyro finale vikrumu pasižymėjo 
ir nustebino komandos kapitono 
Roberto Fiodorovičiaus dvylika-
metis sūnus Justas. Komandoje taip 
pat žaidžia Lentvario sporto klubo 
vadovas 55 metų amžiaus Viktaras 

Ustila. Kitų žaidėjų amžiaus vidur-
kis svyruoja apie 30 metų. Kalbant 
apie žaidėjų profesionalumo lygį, 
tai keletas jų žaidžia Nacionalinės 
ledo ritulio lygos (NLRL) pirmos 
lygos rytų diviziono komandose. 

Iš Trakų kilęs vartininkas Bo-
leslovas Konopackis prieš penketą 
metų vos čiuožė, bet užsispyrimu ir 
geležinia valia jis ne tik tapo vienu 
geriausių NLRL pirmos lygos var-
tininku, bet 2011–2012 metų sezone 
rungtyniavo NLRL aukščiausioje 
lygoje. Ten jis atstovavo taip pat už 
Trakus rungtyniaujančio Andrejaus 
Silino ledo ritulio klubui „Vanvita“. 
NLRL 2010–2011 metų pirmos lygos 
sezone pagal sužaistų rungtynių 
kiekį broliai Tomas ir Raimondas 
Vaškevičiai buvo rezultatyviausi 
Vilniaus „Ice wind“ klube, Rober-
tas Fedorovičius – „Ober-Haus“ 

klube. Beje, R. Fedorovičius jau 
keletą metų yra savo atstovaujamo 
klubo kapitonas, dėl to jam ir buvo 
patikėtas Trakų krašto komandos 
vairas.

Reikia rėmėjų
„Galvės“ vadovas M. Mogil-

nickis, pasakodamas apie klubo 
aktyvesnę veiklą, minėjo, jog tam, 
žinoma, reikia finansinių rėmėjų. 
Sunkumai šiemet neaplenkė ir 
Lietuvos ledo ritulio federacijos: 
lapkričio viduryje nuskambėjo 
žinia, jog dėl susidariusių skolų jai 
paskelbtas bankrotas. Tačiau dėl 
ledo ritulio entuziastų ši sportas vis 
tik neliks pamirštas.

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

koeficientas, kadangi, anot vedėjos, 
šios žemės vertė rinkoje išaugo apie 
60 procentų; žemės ūkio žemei – 1,2; 
miškų ūkio paskirties žemei (šiuo 
atveju bus apmokestinami žemės 
plotai, priskirti miškų ūkio paskir-
čiai, bet nepatenkantys į miško 
žemės plotus) – 1,2; gyvenamosios 
teritorijos žemei bei daugiabučiams 
namams, daugiaaukščių teritorijos, 
individualiesiems namams, maža-
aukščių teritorijos žemei – 0,3. 

Didžiosioms Trakų įmonėms 
(galima sakyti etatinėms prašyto-
joms) žemės nuomos mokestį taryba 
sumažino 50 procentų ir daugiau, 
pinigine išraiška tai tūkstantinės 
sumos, kurios nepatenka į savival-
dybės biudžetą. 

Padidėjo mokestis, besiverčian-
tiems veikla turint verslo liudijimą. 
Fiksuotas pajamų metinis mokesčio 
dydis – 1530 litų (buvo 1440 Lt). 50 
procentų mažesnis pajamų mokes-
tis bus taikomas asmenims, kurių 
veikla apsiriboja tik Trakų rajono 
savivaldybės teritorijoje bei socia-
liai pažeidžiamiausioms gyventojų 
grupėms.

Taisyklės
Patvirtintos gyvūnų laikymo 

Nauja turto pardavimo afera Trakuose 
Atkelta iš 1 p.

bei atliekų tvarkymo taisyklės. Jas 
galima rasti savivaldybės tinklala-
pyje. Ateityje laikraštyje jas pana-
grinėsime plačiau. Tačiau didžiausia 
problema ne pačių taisyklių, o kas 
užtikrins, kad jų būtų laikomasi. 
Kaip gyventojai vykdys taisykles, 
privalės kontroliuoti seniūnijos ir 
policija. Tačiau realybė, deja, kitokia. 
Nors gyventojai privalo rūšiuoti 
atliekas, tačiau to nedaro, maža 
to, jie yra nebaudžiami. Taip pat 
didžiulį aplinkinių pasipiktinimą 
kelia gyvenamojoje zonoje bet kur 
besituštinantys naminiai augintiniai.
Šeimininkai ignoruoja taisyklę, jog 
lauke vedžiodami augintinius, jiems 
išsituštinus, privalo surinkti ekskre-
mentus. Taisyklių įgyvendinimas 
galimas tik gyventojų sąmoningu-
mu. Žiūrint į Vokietijos patirtį, tai 
kaimynas nebijo sudrausminti savo 
kaimyno arba apie jo pažeidimą 
pranešti atitinkamoms institucijoms. 
Vokiečiai nelaiko to skundimu, jie 
mano, kad toks elgesys – tai pamoka, 
kurios rezultatas – švaresnė aplinka 
ir sąmoningas pilietis.

Remia
Šioje taryboje tarybos nariai 

pritarė galimybei 10-čia procentų 

artimiausioje ateityje koofinan-
suoti bendruomenių projektus, 
pateiktus per Trakų krašto vietos 
veiklos grupę. Aktyviai paraiš-
kas teikia Aukštadvario, Onuškio, 
Rykantų bendruomenės pastatų 
arba aplinkos gerinimui. Taip pat 
taryba pritarė, kad savivaldybės 
administracija pradėtų vykdyti 
viešuosius pirkimus dėl Rūdiškių 
kultūros centro statybos darbų 
baigimo, nors lėšų pati savivaldybė 
tam neturi. Anot administracijos 
direktorės Astos Kandratavičienės, 
pinigus šiam objektui bandys gauti 
iš Kultūros ministerijos. „Rūdiškių 
kultūros centras – antri mūsų valdo-
vų rūmai“, – apie 10 milijonų vertės 
objektą tarytum juokaudama kalbėjo 
administracijos direktorės pavaduo-
toja Irena Narkevič. Tarybos narys 
Vytautas Petkevičius savivaldybės 
administracijai rimtai siūlė svarstyti 
apie šio objekto panaudojimą, kad 
neatsitiktų taip, jog po statybinių 
darbų pastatas liks apytuštis. Anot 
V. Petkevičiaus, visom apskrities 
kultūros įstaigoms reikia siūlyti 
naudotis būsimo kultūros centro 
privalumais.

Dana Buinickaitė

Trakų krašto ledo ritulio klubo „Galvė“ įkūrėjas lentvarietis 
Marekas Mogilnickis (iš dešinės)

Justas Fiodorovičius, nors ir jauniausias komandoje, bet profesionalumu 
nenusileidžia vyresniems komandos nariams
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Krizijus 
Lentvãris-Geras

Krizijus Lentvãris-Geras
Pakeliui į pilį-dvarą,
Į „IKI“ buvo užėjęs,
Ten išvydo pardavėją,
Kuri skundėsi ir verkė,
(Ašaros jai kojas tvenkė),
Kad likimas toks baugus –
Nėra kaip augint vaikus:

Be klevų Klevų alėja, –
Jau kiek metų negražėja.
Bet nuo jos šiek tiek į šalį
Žiū – atnaujintas darželis:
Pernai išorė dažyta,
Šiemet ir vidus taisytas,
Aukšta tvora jis aptvertas,
Nebepanašus į tvartą...

Šitiek laiko jau praėjo,
O darbų kasdien gausėja.
Lygiai kaip Valdovų 

rūmuos –
Nemažėjantis darbštumas.
Ateitis bus jūs, vaikučiai,
Tad palaukite, mažučiai;
Melskit deivę tą šumerų,
Kad padrąsintų mūs merą,
Nes meistreliai jau, kaip 

matos,
Greitai darbus baigti kratos.
Jeigu darbą greitai baigsi,
Kurgi kitą susiveiksi?

Ir direktorė, ir meras,
Ir seniūnas – ne šumerai –
Tie senovėj atsiradę,
Buvo ratą net išradę,
Bet dabar jau aiškiai matos,
Tarpo ten ir biurokratai, –
Tų meistrų valdyt negali,
Visa tai vien Dievo valioj,
O prieš valdžią ir dievus,
Jei burbėsi „kapec“ bus.

Juozas Miglinas
 Užs. Nr.  73

Savanorių pr. 247, Vilnius, prie                                                                                                                              

Visiems   dažams

Laminatui 
 ir   parketlentėms

-35%
19,98

1 m²
20 x 25 cm

19,98

9,99

1 vnt.
150 x 70 cm
170 x 70 cm

1 kompl.

269,00

158,- 25,99

409,00409,00409,00409,00409,00

298,-

1 vnt.
Galia 4,5 kW

27 x 68,2 cm

-30%

1 vnt.

Maksimali apkrova 150 kg

409,00409,00

Maksimali apkrova 150 kg

158,-
9,98

6,99

20 l

6,996,996,996,996,996,996,996,99

Dirbame I-VII 7.30-19.00      Informacinis telefonas  +370 659 11 117      www.arkorama.lt

Skirtingų visuomenės grupių 
bendradarbiavimas – siekis ar realybė?

Laikraštis tęsia susitikimus su skirtingomis gyven-
tojų socialinėmis grupėmis. Lapkričio 28-osios, trečia-
dienio, vakarą Lentvario seniūnijoje turėjęs įvykti gy-
ventojų, verslininkų bei laikraščio susitikimas pavirto 
į malonų susitikimą tik su gyventojais, kadangi atėjo 
vos keli miesto verslo atstovai, tačiau tai nesutrukdė 
susirinkusiems aptarti miesto aktualijų, pasidalinti 
savo mintimis, gvildenti rūpimas temas. 

vivaldybės administracija, mero ins-
titucijomis, LR Seimo nariais. Vers-
lininkas V. Daunaravičius kalbėjo 
apie tai, jog prie geresnės gyvenimo 
kokybės mieste turėtų aktyviau pri-
sidėti seniūnijos seniūnaičiai, patys 
gyventojai. Lentvario pensininkų 
sąjungos „Bočiai“ pirmininkė Kris-
tina Užumeckienė paminėjo, jog rei-
kėtų susirūpinti aplinkos tvarkymu, 
gražinimu, priežiūra. Susirinkusieji 
teigiamai įvertino policijos parei-
gūnų darbą. Didžiausių diskusijų 
sulaukė ilgus metus besitęsiančios 
Lentvario miesto pervažos, senojo 
kino teatro, Lentvario Tiškevičiaus 
dvaro problemos. Dėl jų gyventojai 
kreipiasi ne tik į miesto seniūną 
Vytą Rukšėną, kuris rūpinasi vi-
sais gyventojų klausimais, bet ir 
į Trakų rajono valdžią. Vicemerė 
T. Solovjova gyventojams išsamiai 
papasakojo apie esamą miesto padė-
tį – rekonstruojamas gatves, rengia-

mą Lentvario geležinkelio pervažos 
studiją, valomus ežerus, statomus 
darželius. „Noriu pasidžiaugti, kad 
darbai juda į priekį“, – gyventojus 
nuramino vicemerė ir prasitarė, kad 
senojo kino teatro problema turėtų 
būti išspręsta kitais metais, kai bus 
baigtos Rūdiškių laisvalaikio centro 
statybos.

Per susirinkimą įvardinta di-
džiausia nebaigtų spręsti problemų 
priežastis – besikeičiančios valdžios. 
„Šiuo metu mes esame patenkinti 
esama valdžia – seniūnas V. Rukšė-

nas aktyviai dirba gyventojų labui, 
tačiau ką prieš buvusį seniūną Joną 
Kietavičių veikė kiti Lentvario mies-
to seniūnai, iki šiol gyventojams 
nėra aišku, – sakė vienas iš susirin-
kusiųjų gyventojų.

Susitikimo dalyviams trumpą 
koncertą, rankų darbo kalėdinius 
angelus bei atvirukus dovanojo 
folklorinis ansamblis „Klevynė“ 
(vadovė Inga Okuškienė). 

Evelina Kislych
Autorės nuotr.

Nors „Klevų alėja“ gyvuoja vos 
keletą mėnesių, laikraščio reikšmė 
juntama akivaizdžiai. Žiniasklaidai 
rūpi miesto gyventojų problemos, 
veikla, pasiekimai. Į susitikimą 
atskubėjo „Trakų žemės“, „Klevų 
alėjos“, „Vorutos“, „Navininkų“ 
redakcijų atstovai – žurnalistai, 
redaktoriai, taip pat Trakų rajo-
no savivaldybės vicemerė Teresa 
Solovjova, Lietuvos Respublikos 
Seimo nario Jaroslavo Narkevič 
padėjėja-sekretorė Ija Kostevič, Len-
tvario pensininkų sąjunga „Bočiai“, 
folklorinis ansamblis „Klevynė“, 
buvęs Trakų rajono politikos vei-
kėjas, poetas, rašytojas Vytautas 
Talačka, verslininkas Vaicekas 
Daunaravičius ir kt.

Per susitikimą „Klevų alėjos“ 
redaktorė Dana Zacharevičienė ne 
tik džiaugėsi gyventojų aktyvumu, 
bet ir paminėjo apie tikslą glaudžiau 
bendradarbiauti su Trakų rajono sa-



2012 m. gruodžio 7 d. Nr. 14 (14)� 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. �, 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 

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

l.e.p. redaktorė auksė kekytė

Policijos savaitė 
2012 m.  lapkričio 28–gruodžio 4 d.  

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

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

Saulės elektrinių statyba

Integruoti sprendimai:
pavėsinės, parkingai, 
stogeliai, markizės

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

Užs. Nr. 15

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�

ReklamaAtkelta iš 1 p.

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

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

Vaikų lengvosios 
atletikos čempionai

Sveikiname Lentvario Mo-
tiejaus Šimelionio gimnazijos 
mokinę, Trakų kūno kultūros ir 
sporto centro ugdytinę Kateri-
ną Borovikovą (trenerė Laima 
Sinkevičienė), š. m. lapkričio 23 
dieną Kaune vykusiose Lietuvos 
vaikų lengvosios atletikos taurės 
varžybose rajonų grupėje tapusią 
šuolio į tolį čempione, ir Romual-
dą Staniulį, 600 m bėgimo trasoje 
iškovojusį trečiąją vietą (treneris 
Dainius Virbickas).

Trakų rajono kūno kultūros ir 
sporto centras

Dainiaus Virbicko nuotr.
Katerina Borovikova (viduryje) – šuolio 
į tolį čempionė

Gimnazistai iškovojo pergalę
Lapkričio 20 ir 21 dienomis Trakų ir Lentvario Henriko Senkevičiaus 

vidurinėse mokyklose vyko rajoninės 11-12 metų amžiaus berniukų ir mer-
gaičių „Olimpinio festivalio“ kvadrato varžybos. Iš šešių rajono mokyklų 
pergalę pelnė Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos komandos.

Sveikiname moksleivius ir jų trenerę Justiną Miliauskaitę!

KA informacija
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos albumo nuotr.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos gimnazistai, laimėję pirmąją vietą 
ajoninėse kvadrato varžybose, drauge su trenere Justina Miliauskaite (kairėje) 

Susitikimas su bendruomene „Valai“ 
bendruomenės narių susirinkime, kuris 
vyko Rykantų pradinėje mokykloje. 
Susirinkimą organizavo bendruomenės 
pirmininkė Elžbieta Ščitienė. Be policijos 
pareigūnų susirinkime dalyvavo Lentva-
rio seniūnijos seniūnas Vytas Rukšėnas, 
taip pat sodų bendrijų „Neris“, „Kaitra“, 
„Putinas“ pirmininkai, kiti gyventojai. 
Pareigūnai bendruomenės nariams pri-
statė kriminogeninę situaciją Lentvario 
seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, 
išklausė gyventojų pasiūlymus dėl toles-
nio bendradarbiavimo.

Saugios kaimynystės grupė Valų k. 
bendruomenėje įkurta nuo 2010-12-29, 
kai buvo pasirašyta trišalė saugios kai-
mynystės sutartis tarp Lentvario seniūno, 
Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK viršininko 
ir saugios kaimynystės grupės. Šios 
sutarties tikslas – nusikaltimų ir teisės 
pažeidimų prevencija saugios kaimynys-
tės sektoriuje, bendradarbiavimas tarp 
šalių, nepakantumo bet kokiems teisės 
pažeidimams ugdymas. 

Jolanta Bagdanavičienė

UAB „Trakų žemė“ internetinėms 
svetainėms reikalingas progra-
muotojas. 
CV siųsti  trakuzeme@traku-zeme.lt, 
tel. 8 605 19 302

Užs. Nr. 74

  2012-11-29 gautas pareiškimas, 
kad Lentvario k. laikotarpiu nuo 
2012-11-20 iki 2012-11-29 iš dvaro 
sodybos vandens malūno buvo 
pavogta 400 vnt. plytų. Pastatas 
yra pripažintas valstybės sau-
gomu kultūros paveldo objektu. 
Padaryta žala tikslinama.
  Lentvaryje savo namuose, būda-
mas neblaivus, vyriškis vieną kar-
tą sudavė kumščiu į galvą žmonai. 
Vyriškis sulaikytas ir uždarytas į 
Vilniaus apskr. VPK areštinę.

•

•

Šių metų lapkričio 29 d. Vilniaus 
apskrities vyriausiojo policijos komisa-
riato Trakų rajono policijos komisariato 
Viešosios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio viršininkas Tadas Burba ir 
vyresnysis tyrėjas Ramūnas Lenkauskas 
dalyvavo saugios kaimynystės „Valai“ 

skolintis, bet rizika pasiteisino. „Statybos 
bazė “ išsitiesė, joje dirba 4 šeimos nariai 
ir 10 samdomų darbuotojų“, – kalbėjo 
V. Daunaravičius.

Patarimai
„Kadangi mūsų parduotuvė Lentva-

ryje buvo ketvirta, tai turėjome laikytis 
kitokios strategijos nei konkurentai. 
Mūsų sėkmę lėmė tai, jog sugebėjome pri-
sitaikyti prie pirkėjų įpročių: svarbiausia 
turėti ne kuo platesnį asortimentą, o tokį, 
kokio reikia mūsų klientui. Nematome 
prasmės sandėliuose laikyti prekių, kurių 
ilgai neperka, kurių klientui nereikia, 
stengiamės nepardavinėti užsistovėjusių 
ar senų produktų“, – apie klientų užkaria-
vimą pasakojo įmonės vadovas. 

V. Daunaravičiaus teigimu, svar-
biausia verslo taisyklė – ne keisti pirkėjų 
įpročius, o tiesiog prie jų  prisitaikyti. „Tik 
dirbdami ir analizuodami gyventojų po-
reikius, pradėjome teikti lentvariečiams 
reikalingą paslaugą – prekių pristatymą 
į namus. Be to, tai darome pigiai“, – sako 
vadovas.

Gyvenimo patirtis
V. Daunaravičius kilęs iš gražių Birš-

tono apylinkių. Nemajūnų bažnytkaimyje 
jis baigė 4 klases, paskui aštuonias. Vėliau 
įstojo į tuometinį Alytaus mechanikos 
politechnikumą, kur po ketverių metų 
įgijo šilumininko specialybę. Neakivaiz-
džiai baigė Kauno politechnikos institu-

Pradėti savo verslą reikia ryžto
tą, inžinieriaus mechaniko specialybę. 
Dirbti pradėjo Kilimų fabrike šaltkalviu. 
Kilo karjeros laiptas: nuo darbininko 
iki cecho viršininko, vėliau vyriausiojo 
mechaniko ir direktoriaus pavaduotojo 
statybos reikalams. Tada Kilimų fabrikui 
vadovavo Vincas Bagdzevičius, kuris 
greitai pastebėdavo sąžiningus ir gabius 
darbuotojus. Anuomet tai buvo fabriko, 
na, ir, žinoma, Lentvario aukso valandos. 
Šalia Kilimų fabriko tuomet vystėsi ir 
garsi saviveikla: liaudies teatras, šokių 
kolektyvai, moterų pučiamųjų orkestras 
ir t. t., tuo pabrėždami dvasinę darbinin-
kų, inžinierių ir dailininkų reikšmę, kas 
atsiliepė kokybiškesnei gamybai. Dva-
singas gamybininko gyvenimas formavo 
V. Daunaravičiaus likimą. 

Vaicekas regėjo, kai mieste, galima 
sakyti, politinį prieglobstį surado trem-
tiniai, grįžę iš Sibiro, kaip jie surado ir 
darbą, ir būstą. Vaicekui, žmonai Zitai, 
dviems sūnums teko stovėti Baltijos 
kelyje.  Sąjūdis stiprėjo. Vaicekas, kaip ir 
daugelis tuometinių piliečių, beginklis ėjo 
ginti Televizijos bokšto ir Aukščiausiosios 
Tarybos. 

Šiandien Daunaravičių šeimos vers-
lą palaiko tik atkaklus jų triūsas ir 
supratimas, jog paslaugumas – tai ne 
nusižeminimas, o kokybiškas pirkėjo 
aptarnavimas.

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.


