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Klevų alėja
Račkūnų kapinėse – antkapiai gyviesiems
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Bažnyčios 
informacija

Lapkričio 4 d. po 12 
val. šv Mišių (apie 13 
val.) bažnyčios parapijos 
namuose lankysis dr. 
Aldona Vasiliauskienė. 
Bendrausime ir pagerbsi-
me Dievo tarną arkivys-
kupą kankinį Mečislovą 
Reinį, kuris mirė 1953 
m. lapkričio 8 d. netoli 
Maskvos esančiame Vla-
dimiro kalėjime.   

Kleb. teol. lic. Gintaras Petronis

Uždekite žvakutę ir 
Kariotiškių kapinaitėse

Lentvario seniūnijos teritorijoje 
yra ketverios kapinės. Didžiausios 
iš jų – Lentvario miesto Račkūnų ir 
Rykantų kaime prie bažnyčios. Čia 
yra apie 600 kapų.

Mažesnės Kariotiškių ir aplinki-
nių kaimų kapinaitės. Jose yra apie 
250 kapų. Čia laidojami benamiai 
seniūnijos gyventojai.

Šiandien Vėlinės. Malonu, kad 
gyventojai tęsia tradiciją papuošti 
savo artimųjų kapus, juolab kai 
Kariotiškių kapinaitės neturi net 
prižiūrėtojo.

Visgi šiais metais seniūnija 
Kariotiškių kapinaitėms turėjo gali-
mybę skirti didesnį dėmesį. Viešųjų 

darbų darbuotojai buvo nukreipti 
išvalyti ten, kur sparčiai augo 
drebulių plotas. Dalis kapinaičių 
išvalyta, suremontuota ir nudažyta 
dalis tvoros. Pakeista medinė, pu-
vanti tvora metaline. Metalinė tvora 
paimta iš rekonstruojamo vaikų 
darželio Lentvario mieste, Klevų 
alėjoje. Tokiu būdu sutvarkytos ka-
pinaitės, nepanaudojus nė vieno lito 
biudžeto lėšų. Šiam faktui įvykdyti 
užteko vien tik gerų norų.

Jadvyga Baranauskienė, Lentvario 
seniūnijos vyriausioji specialistė

Autorės nuotr.

Maironis negali negyventi
Praeitą sekmadienį, po šv. Mišių, 

kurių pabaigoje, deja, nepasigirdo 
žinutė, kad bažnyčios parapijos na-
muose vyks Maironio gimtadienio 
minėjimas, patriotinį renginį vystė 
Trakų r. kultūros rūmų Lentvario 
fi lialo administratorė Viktorija Ša-
matovičienė. Jai talkino miesto gim-
nazijos moksleivės Gintarė Igoriūtė 
ir Danielė Dikevičiūtė. Žiūrovų ir 
klausytojų susirinko tik per dvide-
šimt: dvasingi, todėl nesenstantys 
pensininkai, tarp kurių ir tremtiniai, 
nes jiems Maironis – plunksnos 
milžinas, o svarbiausia – tikėjimas 
Dievu ir Tėvyne.

Koncertavo Lentvario tremti-
nių choras ir folklorinis ansamblis 
„Klevynė“, kurie taip pat atstovauja 

miesto lietuviams. Deja, nepasirodė 
liaudies šokių kolektyvas „Lend-
varė“ bei jau senokai ir grubokai 
likviduotas pagyvenusių prabočių 
šokių sambūris „Senjorai“. Taigi, 
galima pasakyti, jog  Trakų rajono 
valdžia, dusulingai gainiodamasi 
paskui valdžios išdykėlę fortūną, 
regis, Lentvaryje labai nemėgsta 
kultūros – našlaitės mūzos.

Matyt, dėl to šiame renginyje 
ir prisiminėme, kad Maironis ne 
visada buvęs lyriškai nusiteikęs 
Lietuvai. Jis puikiai išmanė saty-
ros meną, kas buvo įrodyta vienu 
jo 1909 metų eilėraščiu Kristinos 
Užumeckienės, išmanančios poeti-
kos techniką, o ir asmeniškai eilių 
kūrybos džiaugsmą.

Lentvario tremtinių choras ir folklorinis ansamblis „Klevynė“.
Eiles skaito Danielė Dikevičiūtė

Jaroslav Narkevič, Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos kandidatas

Išrinktas

Praėjusį sekmadienį 
antrojo turo rinkimuose į 
LR Seimą vienmandatėje 
Vilniaus–Trakų rinkimų 
apylinkėje laimėjo Jaroslav 
Narkevič (LLRA) 1420 bal-
sų persvara. Rinkėjų vardu 
tikimės, kad antroji kaden-
cija Seime J. Narkevičiui 
bus daug darbingesnė ir 
į laikraščio paklausimus 
jis atsakinės (ne taip, kaip 
iki šiol). 

KA informacija

Lentvario gyventojams ir 
seniūnijos koridoriuose ne 
paslaptis, kad miesto kapinėse 
yra ne vienas ir ne du aptvertų 
kapaviečių plotai, priklausan-
tys dar gyviesiems! Tai pažeidi-
mais pagrįsti veiksmai, kadangi 
tik žmogui mirus seniūnija gali 
išduoti leidimą mirusiojo arti-
miesiems, pateikusiems mirties 
liudijimą, palaidoti mirusįjį. Šie 
pažeidimai – ne naujiena, tačiau 
pasiklausinėkime, ar tokių gu-
dročių ir pažeidimų pasitaiko 
dar ir šiandien. 

Dabartinis seniūnas Vytas 
Rukšėnas dievagojosi, kad 
tai – paveldėta problema, bet 
nuo tos dienos, kuomet jis yra 
seniūnas, tokių pažeidimų nėra. 
„Žinoma, atsiranda žmonių, 
kurie dar ir šiandien kreipiasi, 
norėdami iš anksto nusipirkti 
laidojimo vietą. Tuomet to-
kiems gyventojams linkiu dar 
šimtąmet gyventi, o jei jiems 
taip jau norisi pasirūpinti ant-
kapiu, lai jie nusiperka ir laiko 
kur nors pas save“, – sakė lai-
kraščiui V. Rukšėnas. 

Pasiteiravome buvusio Len-
tvario seniūno Jono Kieta-

vičiaus, kaip atsitiko, kad jo 
seniūnavimo laikotarpiu įvyko 
šie tvarkos pažeidimai. Anot 
J. Kietavičiaus, kapavietės gy-
viesiems buvo nupirktos nele-
galiai, kuomet kapinių prižiū-
rėtojai buvo Adolfas Jacunskas, 
o prieš jį Algirdas Šerpenskis. 
Tai vyko maždaug prieš pen-
kerius metus (red. past. apie 
tai ir kitus kapinių prižiūrėtojų 
pažeidimus rašė „Galvė“ 2007 
m. rugsėjo pab.) Išaiškinus 
pažeidinėjimus prižiūrėtojai 
buvo atleisti iš darbo. „Pasta-
tytų antkapių dar gyviems 
žmonėms tuomet nusprendėme 
negriauti, pusantro tūkstančio 
kainuojantys antkapiai – vis-
gi nemaži pinigai“, – kalbėjo 
J. Kietavičius.

Dabar už tvarką kapinėse 
atsakinga UAB „Trakų pa-
slaugos“, o laidojimo reikalais 
Račkūnų kapinėse rūpinasi 
UAB „Smėlio pilis“ (tas pats 
„Ligamis“ – laidojimo namai 
Lentvaryje). Savo noru kapi-
nių tvarką taip pat prižiūri ir 
lentvarietė Jadvyga Voitinovič. 
Anot visuomenininkės, ji ne-
supranta, kodėl šiandien taip 

mažai prižiūrima senoji kapinių 
dalis, kurioje palaidotos Len-
tvario garbingos asmenybės, tai 
tokia neteisybė ir gėda mums 
visiems. 

Šiandien Račkūnų kapi-
nės jau baigiamos užpildyti, 
o vietos teritorijai praplėsti 
Trakų rajono savivaldybė dar 
nesuteikė. 

„Jau esu parašęs kreipi-
mąsi-prašymą į Trakų rajono 
savivaldybę, kad ši papildomai 

Kariotiškių kapinaitėse mirusiems benamiams taip pat uždekime žvakutes

skirtų laisvos žemės kapinėms 
praplėsti. Kol kas tyla. Nors 
šiomis dienomis per tarybos 
posėdį taryba tvirtina Lentvario 
miesto bendrąjį planą, kuriame 
papildoma teritorija kapinėms 
numatyta, tačiau plane apibrėž-
ta privati, o ne laisva valstybinė 
žemė“, – apie dar nepatvirtintą 
kapinių plėtrą pasakojo V. Ruk-
šėnas. 

Dana Zacharevičienė 
Autorės nuotr.

Račkūnų kapinėse – antkapiai gyviesiems
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Lentvario dvaras
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Tęsinys (III dalis). Pradžia Nr. 3, 4, 7

Lentvaris 1958-aisiais. O buvo taip...
Bėgant metams vis dažniau atsigrę-

žiame į praeitį. Jaunystėje yra kažkas 
tokio, kas lyg pavasario dvelksmas 
džiugina sielą. Mano amžiaus žmonėms 
brangūs tie prisiminimai, o jaunesniems 
gali būti įdomūs konkretaus žmogaus 
neformalus praeities vertinimas. 

Taigi Lentvaris, 1958 metai. Tik ką 
baigęs Sibire pedagoginį institutą, po 
septyniolikos tremties metų, kupinas 
vilties ir svajonių, ministerijoje gavau 
paskyrimą į Lentvario vidurinę moky-
klą. Apsigyvenau Pakalnės gatvėje pas 
negalią turinčią pani Stefą. Kitą kambarį 
nuomojo aukštas, sumanus ir geraširdis 
karinio dalinio vairuotojas G. Korsakas. 
Jo širdies draugė dirbo valgykloje, tad 
su juo kartu ten apsilankę, turėjome 
progos labai skaniai ir sočiai pavalgyti. 
Bet mano kaimyną domino ne vien 
maitinimasis. „O tu man, Zigmai, pa-
sakyk, – klausdavo Gediminas, – visi 
aplinkui vagia, niekas iš širdies nedirba, 
visur prirašymai ir apgaulė, niekas tos 
valdžios negerbia... Tad kaip gi iki šiol 
viskas laikosi?“

Atsakymo trisdešimt metų teko 
palaukti. Mūsų šeimininkė dėl tokių 
filosofinių klausimų nesuko sau galvos. 
Visi vyrai ją gerai pažinojo, nes čia bet 
kuriuo paros metu, pastuksenus į langą, 
galėjai gauti naminės.

Susitvarkęs buitį, pradėjau dairytis 
aplinkui. Mane stebino galinga, bet 
mažai tais laikais žmonių lankoma 
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai bažnyčia. Beveik šim-
tmetį tuomet šventė geležinkelio stotis. 
Ji pastatyta 1862 metais kelyje Sankt 
Peterburgas–Varšuva. Nepagailėjo 
kadaise lėšų ir gražioms stoties salėms, 
ir net specialiems apartamentams carui. 
Stotyje lankiausi dažnai, nes laukiamo-
joje salėje buvo įrengta valgykla, kuri 
vakarais pavirsdavo restoranu. Stebino 
mane ir vos prieš metus savo veiklą 
pradėjęs Tiškevičiaus rūmuose įsteigtas 
kilimų fabrikas. Ir rūmai, ir gėlynai, ir 
šalia tyvuliuojantis ežeras, ir parkas 
dvelkė nepaprasta ramybe, tolima 
praeitimi, savotiška inteligencija. Šalia 
rūmų buvo įrengta aptverta lauko teniso 
aikštelė, kur aktyviai sportavome, net 
rajono pirmenybės buvo surengtos. Čia 
dirbo iš Kauno atvykę tarpukario laikų 
inžinieriai, jų bendravimas su žmonėmis 
pasižymėjo pagarba, tolerancija, gera-
širdiškumu. Toną tokiam bendravimui 
duodavo direktorius p. Staugaitis ir jo 
žmona ponia (tais laikais – draugė) Stau-
gaitienė. Labai gražiai šoko ir vadovavo 
kilimų fabrike sukurtam tautinių šokių 
rateliui – lietuviškų tradicijų puoselėto-
jui. Tais laikais tai buvo įvykis.

Taigi garsioji Klevų alėja ir kitoje 
nelemtingos iki šiol gyvuojančios per-
važos pusėje santechnikos gaminių ga-
mykla „Kaitra“. Galingų presų smūgiai 
neleisdavo miesteliui nurimti nei dieną, 
nei naktį. Bet dėl gamyklos žmonės 
turėjo darbą. Tuomet net keista buvo 
skaityti, kad kažkur yra šalių, kuriose 
yra bedarbių. Pas mus vonių poreikis 
buvo be galo didelis. Atrodė, kad ne tik 
gamyklos gaminiai, bet ir statomi namai, 
net ir patys darbuotojai turi tam tikrą 
ketaus atspalvį.

Labai svarbus ir įsimintinas objek-
tas – kultūros rūmai. Televizijoje dar 
muilo filmų nebuvo, vien tik žinios. 
Klestėjo knygų skaitymas, kolektyvinės 
išvykos, saviveikla. Užklydau pagal 
skelbimą į kultūros rūmus, sutikau 
kompozitorių J. Navakauską ir prasidėjo 
repeticijos ne tik kultūros rūmuose, bet ir 
jo namuose. Mat mūsų vadovas sumanė 

pastatyti komišką operą „Zaporožietis 
už Dunojaus“. Dažnai teigiama, kad tai 
operetė. Pagrindiniai vaidmenys teko 
jo žmonai ir man. Mėgstančio išgerti 
jos vyro – Karasio – vaidmenyje aš vis 
teisinausi, jinai mane persekiojo... O 
kaip nuostabiai dainavo medicinos se-
suo Dora Stankevičienė, kaip aistringai 
šoko kazokai. Gastroliavome su šiuo 
spektakliu ir Lidoje, ir Ukrainoje, kur 
stebėjosi, kad taip taisyklingai ukrainie-
tiškai kalbame.     

Štai kaip šiltai tuos laikus internete 
prisimena I. Degutienė: „Medikai tais 
laikais ne tik medicina rūpinosi, bet ir 
kultūra, švietė tautą. Mūsų miestelio 
dvasią nepaprastai puoselėjo gydytoja 
G. Navakauskienė ir jos vyras kompo-
zitorius J. Navakauskas (itin spalvinga 
asmenybė). Tai jie pirmieji pastatė mūsų 
miestelyje operetę, kurioje pagrindinį 
vaidmenį atliko pati gydytoja, o kitus 
vaidmenis atliko visi miestelio balsin-
gieji. Koks tai buvo pakilimas. Mūsų 
kopūstienėse neatsirado daugiau mėsos, 
tačiau kitą dieną gatvėje žvalgėme viens 
kitam į džiaugsmu trykštančias akis.“

Bene svarbiausias mano interesų 
objektas – mokykla. 1958 metais visi 
mokiniai persikėlė į naujai pastatytą 440 
vietų mokyklos pastatą. Rusų, lietuvių, 
lenkų klasėse mokinių buvo dvigubai 
daugiau, tad teko spaustis. Direktorius 
P. Sevostianovas gyveno N. Vilniuje, 
todėl nuolat po pietų skubėdavo į trau-
kinį. Jam išbėgus, mokyklai sėkmingai 
vadovavo jo pavaduotojai M. Šimelionis 
ir V. Kunickas. Ypač šiltu žvilgsniu, 
švelniu, kupinu pagarbos žodžiu mane, 
tremtinį, globojo M. Šimelionis. Mokyto-
jų rudens konferencijoje pakiliai su juo 
traukėme lietuvišką liaudies dainą „Stok 
ant akmenėlio“.

Anais laikais, kaip ir dabar, vyko 
švietimo reforma. Buvo nutarta jau 
mokyklos suole įpratinti vaikus prie 
vienos ar kitos darbininkiškos profesijos. 
Kiekvieną trečiadienį vyresniųjų klasių 
mokiniai eidavo į kilimų fabriką arba į 
„Kaitros“ gamyklą mokytis audėjo ar 
šaltkalvio specialybės. Ko jie ten išmoko, 
neaišku, bet būdavo bent tiek patenkinti, 
kad nereikėdavo sėdėti mokyklos suole. 
Žemės ūkio technika mokyklai išskyrė 
du naudotus traktorius. Jau pirmą 
mano darbo mokykloje dieną man 
buvo pavesta juos atvaryti į mokyklą. 
Vargais negalais užvedžiau, tai buvo 
mano garbės ir prestižo reikalas. Perga-
lingai, lydimas mokinių ir direktoriaus 
kupinais susižavėjimo žvilgsniais, 

įriedėjau į mokyklos kiemą. Deja, tai 
buvo paskutinė tų traktorių kelionė. 
Teoriją išnagrinėjome, bet praktiniam 
važiavimui nebuvo skirta nei kuro, nei 
tepalų. Be to, netrukus paaiškėjo, kad 
piktadariai atsuko viską, ką tik buvo 
galima atsukti, direktorius pavedė man 
kažkam tepalo filtrą atiduoti... Pagaliau 
traktoriai atsidūrė metalo lauže.

Vaikai ir dieninėje, ir vakarinėje 
mokyklose mokėsi entuziastingai, jautė 
pagarbą mokslui ir mokytojui. Daug 
atsirado norinčių lankyti pasirengimo 
į aukštąsias mokyklas kursus, kuriuos 
lankė ir anksčiau baigę mokyklą dar-
bininkai. Prie „Kaitros“ gamyklos 
buvo organizuotas Vilniaus lengvosios 
pramonės technikumo filialas. Iki šiol 
pamenu, kaip susidomėję ne pirmos 
jaunystės didelę praktiką turintys žmo-
nės studijavo mano dėstomą aukštosios 
matematikos kursą.

Kryptingą gyvenimo tėkmę su-
drumstė netikėtas įvykis. 1959 metų 
vasarą turistiniame žygyje po Krymą 
susipažinau su mergina ir spalio šven-
tėm buvau pakviestas į jos gimtąjį 
miestą – Leningradą (dabar Sankt Peter-
burgas). Pirmą kartą pamačiau žiemos 
rūmus, rusų muziejų, Mariinkos operos 
teatrą, Nevos prospektą...

Kupinas įspūdžių ir geriausių keti-
nimų grįžau namo. Bet vos grįžus į Len-
tvarį, paaiškėjo, kad esu milicijos paieš-
komas. Nuvykusiam į Trakus, man buvo 
paaiškinta, kad neturiu teisės gyventi 
Lietuvoje ir jei per tris dienas neišvyksiu, 
būsiu baudžiamas kaip gyvenantis čia 
nelegaliai. Tokie tad buvo laikai. Krei-
piausi į mokyklos direktorių užtarimo, 
ketinau su prašymu kreiptis į saugumo 
komiteto galiūnus, bet tais laikais, 
užtariant „nepatikimą“ žmogų, galėjai 
būti apkaltintas. Todėl P. Sevostianovas 
išduotoje man charakteristikoje rašo: „...
Į darbą buvo priimtas ministerijos nu-
kreipimu, visuomeniniame–politiniame 
gyvenime nedalyvauja, pavestą darbą 
atlieka formaliai.“ Ačiū, kad švietimo 
skyriaus vedėjas suplėšė tą dokumentą 
ir parašė žmogišką. Šiaip ar kitaip kas 
mėnesį man liepdavo mokėti baudą 
už neteisėtą gyvenimą „Без прописки“. 
Nemokėjau, laukiau atsakymo į savo 
prašymus ir tik po gero pusmečio 
Aukščiausiosios Tarybos sekretorius 
leido Lietuvoje gyventi. Patikėjo. Rudenį 
net lietuviškos išleidžiamosios klasės 
vadovu paskyrė. Ten taip pat mokėsi 
keli tremtiniai, bet savo viešnagės 
Sibire neafišavo. Dėsčiau jiems fiziką, 
matematiką, astronomiją, turėjau progos 
gerai pažinti ir net susidraugauti. Jie ir 
po 30 metų mane prisiminė, pakvietė į 
susitikimą. Gal kuris iš jų ir šiuos mano 
prisiminimus paskaitys.

Visa tai buvo prieš pusamžį. Bet 
ir dabar, būdamas Lentvaryje, matau 
savo vaizduotėje tuometinį Tiškevičiaus 
rūmų ir aplinkos klestėjimą, tikiuosi 
išgirsti „Kaitros“ gamyklos presų dun-
desius, niūniuoju panosėje tais laikais 
populiarią bugi-vugi motyvais sukurtą 
dainelę: „А живу я в Лентварове, а 
танцую я в ЖД. Все танцуют и я тоже в 
самом модном пиджаке.“ („Gyvenu aš 
Lentvaryje, o šoku aš ŽD. Visi šoka ir 
aš šoku apsirengęs patį madingiausią 
švarką“) [ŽD – tai geležinkeliečių kul-
tūros namai].

Dr. Zigmundas Ramanauskas
Autoriaus asmeninio albumo nuotr.

Dėkojo keliaujantiems drauge
Saulėtą spalio 18-osios 

ketvirtadienio popietę 
Lentvario parapijos „Ca-
rito“ vaikų dienos centro 
(toliau – VDC) „Akimir-
ka“ kolektyvas ir bendra-
minčiai surengė padėkos 
šventę „Keliaukime drau-
ge“, skirtą šeštajam VDC 
„Akimirka“ gimtadieniui 
paminėti. 

Gražia tradicija tapusios pa-
dėkos šventės metu VDC „Aki-
mirka“ vaikai svečiams dovanojo 
rankų darbo popierinius raktus ir 
raktų pakabukus, dainavo savos 
kūrybos nuotaikingas dainas, 
dalijosi įspūdžiais iš vasaros sto-
vyklos. Visų svarbiausia – dėkojo 
visiems prisidedantiems prie VDC 
„Akimirka“ veiklos.  

Per šventę koncertavo sve-
čiai– jaunimo šokių grupė „A-
team“ (vadovė Agata Nedvecka), 
lentvarietės Karolinos Dausinaitės 
bei Lentvario jaunimo centro 
specialisto Gintauto Valainio 
duetas, Trakų muzikos mokyklos 
Lentvario filialo moksleivė Alvi-
ta Daudaitė (mokytoja Natalija 
Burdienė).

Pasveikinti vaikus atvyko ir 
rajono valdžios atstovai. Ta proga 
buvo įteiktos dovanos – sporto 
reikmenys, priemonės užsiėmi-
mams, saldumynai. 

Lentvario Motiejaus Šimelio-
nio gimnazijos socialinė pedagogė 
Natalja Jastrebova džiaugėsi VDC 
„Akimirka“ lankančių mokinių 
asmeniniu tobulėjimu, centro dar-
buotojų sudarytomis galimybėmis 
vaikų ir jaunimo saviraiškai. 

Padėkos šventėje taip pat 

lankėsi Trakų rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus Prevencijos poskyrio 
vyresnioji specialistė Viktorija 
Jurčenko, Lentvario Motiejaus 
Šimelionio gimnazijos ir Lentva-
rio 1-osios vidurinės mokyklos 
sveikatos specialistės Rita Bandze-
vičienė ir Liudmila Kudriašova, 
itin aktyviai prisijungiančios prie 
VDC „Akimirka“ veiklos.  

Pasak VDC „Akimirka“ lan-
kančių vaikų ir jaunimo, di-
džiausias metų įvykis yra kasmet 
vykstanti vasaros poilsio stovykla. 
Per ją vaikai ne tik mokosi, pažįsta 
save ir aplinką, bet ugdosi kūry-
binius įgūdžius, mokosi buities 
darbų. Stovykloje su vaikais dirba 
ne tik vadovė Alina Daudienė, 
specialistai Diana Jacevič, Galina 
Anuškevič, bet ir savanoriai Irma 
Karvelytė, Andrėjus Kapitanovas, 
Vilniaus kunigų seminarijos klie-
rikai Robertas Moisevič, Saulius 
Kristapavičius, Juzefas Makut. Šis 
jaunas kolektyvas ragina vaikus 
sportuoti, kurti, mokytis groti 
gitara.

Per vasaros stovyklą vaikai 
lankėsi Druskininkų Grūto par-
ke“, ėjo Varnikų pažintiniu taku, 
dalyvavo turistiniame žygyje 
pėsčiomis į Daugirdiškes.

„Daugiausia dėmesio ir svei-
kinimų iš vaikų sulaukė savano-
riai klierikai, kurie jau 6 metus 
dalyvauja kaip vasaros stovyklų 
savanoriai ir tapo vaikams ne tik 
vyresni draugai, bet ir autorite-
tai“, – įspūdžiais dalijosi VDC 
„Akimirka“ vadovė A. Daudienė. 

Evelina Kislych,
Kultūros ir turizmo skyriaus 
Jaunimo reikalų koordinatorė

Nuėmę kepurę prieš valdovą laikrodį, 
įženkime į Lentvario rūmų vidų...

Jis buvęs praktiškas ir nau-
joviškas. Atsirado sanitariniai 
įrengimai, taip dažnai neįgyven-
dinama svajonė senose turtuolių 
rezidencijose. Virtuvė numatyta 
viršutiniame aukšte, kad nesklis-
tų kvapai į žemutinius aukštus. 
Antrame aukšte įrengta svetainė, 
rūbinė, valgomasis ir laiptinė į 
virtuvę. Trečiame aukšte buvo 
vandens rezervuaras ir laiptai, ve-
dantys į bokšto galeriją, iš kurios 
atsivėrė puikus vaizdas į parką ir 
apylinkes. Tame pačiame aukšte 
vidurinėje ir kairiojoje dalyje 
buvo žmoniški tarnų kambariai. 
Parteryje buvo daug elementų, 
atvežtų iš užsienio, dauguma iš 
Italijos. Ąžuolinės masyvios durys 
dekoruotos didelėmis rozetėmis, 
kopijuotomis iš Palazzo dei Mer-
canti Bolonijos firmos. Durų rėmai 
akmeniniai, puošti raižytais akin-
to lapais. Virš durų – medžio rai-
žinys, vaizduojantis šventą Jurgį. 
Vladislovas Tiškevičius iš Italijos 
atgabeno 10 vėlyvojo klasicizmo 
vidinių durų, dažytų tamsiai 
žaliai, dekoruotų spalvotais me-
dalionais, vaisiniais motyvais arba 
vaizdais, paimtais iš mitologijos. 
Kitos 20 porų buvo taip pat itališ-
kos ir iš raudonmedžio, raižytos 
ir paauksuotos. Be durų iš ten pat 

buvo atvežti marmuriniai ir smil-
tainio židiniai, baldai, skulptūros, 
paveikslai, bronzos dirbiniai ir t. 
t. Ten buvęs beveik pilnas Romos 
Torlonios rūmų apstatymas!

Lentvario rūmuose buvo net 
trys vestibiuliai su laiptinėmis. 
Virš įėjimo durų – balkonas, 
atitvertas baliustrada, dviem 
mažų kolonų tipo postamentais iš 
akmens, ant kurių buvo pastatyti 
17 amžiaus amūrai, laikantys gėlių 
girliandas. Balkonas dekoratyvus, 
praėjimo į jį dar nebuvo. Dešinėje 
ir kairėje pusėje stovėjo natūra-
laus aukščio skulptūros, viena jų 
vaizdavo Apoloną, o kita – Florą. 
Šonuose puikavosi 19 amžiaus 
Zamojskių stalių darbo ąžuoliniai 
foteliai. Lubose ant ilgos sidabri-
nės grandinės kabėjo 17 amžiaus 
milžiniška paauksuota, papuošta 
išraižytomis religinėmis scenomis 
bažnytinė lempa.

Rūmų parteryje reprezenta-
tyviausia patalpa – biblioteka ir 
pailga didelė salė, prasidedanti 
nuo koridoriaus ir nusitęsianti 
iki vidurinio kiemo pusės fasado 
rizalito. 

Tęsinys kitame numeryje

Vytautas Talačka

Dr. Zigmundas Ramanauskas prieš 50 metų ir dabar, veide visada šypsena. 
Įdomi detalė: Trakuose beveik kasdien Z. Ramanauską galima pamatyti minant 
dviratį. Gal todėl jis visad pasitempęs, žvalus ir šviesus

Tuometinės Lentvario vidurinės mokyklos  mokytojų kolektyvas apie 1960-uosius metus
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Motiejus Čeglys

Tai Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Lentvario filialo 
narys, politinis kalinys. Skelbiant 1918 
metų Lietuvos nepriklausomybę, jam 
buvo vieneri metai, jis – Respublikos 
laisvės gvardietis, šviesus žmogus, 
tvirta asmenybė, 10 metų išbuvęs 
tremtinyje. M. Čeglys prisimena, kai 
jis, jaunas ąžuolas, lyg pūką versdavo 
100 kilogramų svorio maišą ir, plojant 
likimo broliams, eidavo lengvomis 
kojomis, „kad sustiprintų sovietų eko-
nomiką“ dzūko lokio sveikata. 

Motiejus Čeglys
Jonas Počepavičius

Autoriaus nuotr.

Seniūnijos informacija

Grožis prieš purvą
Vieni daugiabučių namų kie-

mai puošiasi gėlynais, o kiti 
skęsta purve. Mieli gyventojai, 
nepakanka vien laukti ir tikėtis, 
jog valdžia ateis ir sutvarkys jums 
kiemus. Reikia imtis ir patiems 
iniciatyvos, kviestis kaimynus į 
talką, semtis patirties iš kitų dau-
giabučių kiemų, atakuoti raštais 
savivaldybės klerkus, kad skirtų 
lėšų kiemams sutvarkyti. Žiemą 
pamąstykite, atlikite namų dar-
bus (t. y. atakuokite mūsų pačių 
išrinktą atstovaujamąją valdžią), 
o pavasarį imkitės realaus dar-
bo. Tai juk dėl grožio, dėl mūsų 
mažųjų ateities. Pasistenkime 
visi kartu. 

KA inform.
Danos Buinickaitės nuotr.

Savanorių pr. 247, Vilnius, prie                                                               
Dirbame I-VII 7.30-19.00     Informacinis telefonas  +370 659 11 117
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 Užs. Nr. 44

Kadangi salėje Lentvario poetų 
nepastebėjome, teko pagerbti Mai-
ronio satyrą trumpais kirčiuotais, 
rūsčia lentvariečių būtimi patikrin-
tais publicistiniais sakiniais:

Nagi, Lietuvėlė – 
taip maža mergelė – 
neik į ilgą gėlą.
Žlugsime visi.
Iš širdies išrauki
ten augintą gėlę
ir sakyki garsiai:
„AŠ LABAI GRAŽI.“
Niekas dūšios tavo
menkinti negali.
Niekas. Niekas. Niekas.
Dievo – čia – vaikai.
Ežerų mūsiškę ir miškų šalelę
neįveiks per amžius rožiniai
niekai.

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Maironis 
negali 

negyventi
Atkelta iš 1 p.

Pagautas agresyvus šuo

Kelias dienas Lentvario miesto 
Kilimų rajono gyventojus teroriza-
vo valkataujantis alkanas kaukazo 

aviganis, vardu Agatas. Agresyvus 
šuo laisvai vaikščiojo po miestą. Į 
Lentvario policijos nuovadą krei-
pėsi  šuns apkandžioti gyventojai, 
prašė pagelbėti, nes bijojo eiti į dar-
bą, leisti vaikus į mokyklą. Mieste 
situacija darėsi nevaldoma.

Seniūnijai yra žinoma, kad 
šuns šeimininkė šiuo metu guli 
ligoninėje ir negali suvaldyti esa-
mos situacijos. Anot seniūno Vyto 
Rukšėno, gyvūnas apkandžiojo ir 
šeimininkės mamą, kuri norėjo su-
valdyti šunį. Pati gyvūno savininkė 
vėliau kreipėsi į Lentvario seniūniją 
pagalbos. 

Antradienį Lentvario seniūnas 
iškvietė gyvūnų globos ir kontrolės 

tarnybą UAB „Nuaras“, kuri gaudė 
įsisiautėjusį padarą. Dėl neprižiūrė-
to, valkataujančio šuns, dėl gyven-
tojams padarytos žalos atlyginimo 
seniūnija taip pat aiškinsis ir su 
šeimininke. 

Laikraščiui pavyko telefonu 
susisiekti su augintinio šeimininke 
Ala, kuri patikino, kad kai tik ji grįš 
iš ligoninės, susisieks su nukentė-
jusiais. „Mano mama, kurią sukan-
džiojo mūsų aviganis, dabar paraly-
žiuota, todėl įtariu, kad šuo gali būti 
užsikrėtęs pasiutlige“, – laikraščiui 
kalbėjo moteris. Ji neprieštarauja, 
kad gyvūnas būtų užmigdytas.

Parengė KA

Praėjusiame laikraščio numeryje 
prie šio straipsnio buvo panaudota teks-
to neatitinkanti nuotrauka. Atsiprašome 
skaitytojų ir Motiejaus Čeglio. Perspaus-
diname tinkamą teksto ir nuotraukos 
variantą.

Miesto apšvietimas: būkime matomi tamsoje
Lentvario seniūno klausiame, kada vėlų paros metą miesto gatvėse bus šviesiau. „Pakankamai šviesu pas mus niekuo-

met nebus, nes lėšų tam neskiriama, todėl geros naujienos pasakyti aš jums negaliu“, – laikraščiui kalbėjo Vytas Rukšėnas. 
Per pastarąjį tarybos posėdį (spalio 31 d.) apie taupymą apšvietimui užsiminė ir Trakų rajono savivaldybės administracijos 
direktorė Asta Kandratavičienė. „Tačiau jei prakalbome apie gatvių apšvietimą, norėčiau paraginti gyventojus, kuomet jie 
pastebi, kad kažkuris apšvietimo žibintas nedega, pranešti seniūnijai. Seniūnijos darbuotojai nespėja sužiūrėti gedimų, o 
patys gyventojai skambina jau po savaitės dviejų, tuomet piktinasi, būna suirzę. Nereikia tiek kentėti. Būna, jog elektros 
tinklai tą pačią dieną pakeičia žibintų lemputes“, – pokalbį tęsė seniūnas. 

V. Rukšėnas taip pat minėjo, jog kuomet dieną dega miesto apšvietimo žibintai, tai tuomet  gyventojai aktyviai skambina 
į seniūniją. Tačiau šviestuvai šviečia ne dėl to, kad netaupoma elektra, o dėl to, jog elektros tinklai vykdo patikrinimus, ar 
visos lemputės šviečia, todėl dėl tokių atvejų gyventojai gali būti ramūs. 

Žibintai Lentvario miesto gatves apšviečia taip: pagrindinėse gatvėse šviesa dega visą naktį, o atokesnėse  žibintai užsi-
dega, kai pradeda temti (pagal fotoelektrinę relę), užgesta 00:30, o ryte vėl užsidega 5 valandą ir šviečia, iki kol prašvinta. 

Tamsų paros metą gyventojai raginami taip pat nepamiršti segėti atšvaitų, kelią pasišviesti mažu nešiojamu žibintuvėliu. 
Linkime būti matomiems tamsoje. 

Parengė KA

Pagauti jaunuoliai, vogę
plytas senose dvaro arklidėse
Antradienio pavakarę seniūnijai pa-

skambino gyventojas, kad keli jaunuoliai 
ardo plytas senosiose dvaro arklidėse. Seniū-
nas į pagalbą išsikvietė policijos pareigūnus. 
Jaunuoliai buvo sučiupti. Bėda ta, kad dvaro 
savininkas Laimutis Pinkevičius negali para-
šyti pareiškimo policijai (su juo nesusisiekia-
ma), kad pažeidėjai būtų nubausti. Seniūnas 
Vytas Rukšėnas, gindamas kultūros paveldo 
objektą, parašė pareiškimą policijai, tačiau ar 
tai duos kokios naudos, dar neaišku. 

Anot V. Rukšėno, vagys tokie įžūlūs, 
bebaimiai, jog tą pačią dieną, kai jie buvo 
nubaidyti, vėl sugrįžo vogti senų vertingų 
degtų plytų. Tuomet juos policija sulaikė. 

Parengė KA
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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

Užs. Nr. 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. 25

redaktorė Dana Zacharevičienė

Saulės elektrinių statyba

Integruoti sprendimai:
pavėsinės, parkingai, 
stogeliai, markizės

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

Užs. Nr. 15

Parduodu 
vaikišką universa-
lų vežimėlį 
(mažai naudotas). 
Tel. 8 620 12 395

Užs. Nr. 39

Išnuomojamos administracinės pa-
talpos Lentvario centre, Bažnyčios 
g., šalia policijos nuovados, dviejų 
a. pastate, II aukšte. 
Teirautis tel. 8 682 58586

Užs. Nr. 38

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

Užs. Nr. 41

Užs. Nr. 42

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

Užs. Nr. 43

 Sveikiname Veroniką Karpičienę
Veronika Karpičienė, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ 

Lentvario bendrijos narė bei šios kilnios organizacijos folklorinio 
ansamblio dalyvė, nuėjusi ilgą ir sunkų gyvenimo kelią. Garbingas  
jubiliejus atjojo vidury spalio ant Veronikos žirgo! Tokioms miesto 
asmenybėms metų neskaičiuosime, o tik paliudisime, kad kiekvie-
ną pirmadienį, ansamblio repeticijos dieną, kantrios moters širdis 
atgyja ir skleidžia meilę gyvenimui. 

Veroniką Karpičienę sveikina jos vienmintės (iš kairės) Kristina Užumeckienė, 
Lionė Stanišauskienė ir Ona Siaurusevičienė. Jono Počepavičiaus nuotr.

Eko-reklamos konkursas
Aplinkosaugos projektą „Aš – žalias“ inicijavusi Aplinkos ministerija skatina 

jaunus žmones įsitraukti į žaliųjų idėjų propagavimą. Moksleiviai ir studentai 
kviečiami priimti „Aš – žalias“ iššūkį ir dalyvauti „Eko-reklamos“ konkurse. 

Konkurso dalyvių prašoma sukurti socialinę reklamą, skatinančią rūšiuoti 
buitines atliekas (stiklą, plastiką, popierių, metalą). Jaunieji kūrėjai gali pasirinkti 
jiems priimtiniausią reklamos priemonę – nufilmuoti vaizdo klipą, sukurti re-
klaminį plakatą ar sugalvoti netradicinę reklamos idėją.

Konkurse gali dalyvauti pavieniai asmenys arba jų grupės, pvz. vienos kla-
sės moksleiviai, būrelio nariai ar tiesiog grupelė draugų. Aplinkos ministerijos 
sudaryta komisija išrinks nugalėtojus studentų ir moksleivių darbų kategorijose, 
taip pat bus apdovanotas ir daugiausiai publikos simpatijų sulaukęs darbas. 
Laimėtojų laukia prizai – specialiai konkursui sukurti stilingi sėdmaišiai.

Daugiau informacijos apie konkursą, jo nuostatus ir dalyvio anketą galima 
rasti www.aszalias.info 

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

Užs.Nr.40

Perku žemę arba mišką, skubiai, at-
siskaitau iš karto. Tel. 8 683 71 774

Užs. Nr. 45

Perku, sodybas, pastatus, pamatus, 
žemę, mišką ir kitus objektus prie 
ežero, upės ar miško. 
Tel. 8 610 44 400

Užs. Nr. 46

Fotoakimirka

Netikėta žiema
Praėjusią savaitę gyventojai 

pajuto, kas yra netikėta žiema. 
Tačiau tai tik pagražino gamtos 
didybę. Vaizdas prie Lentvario 
seniunijos įėjimo.

Vidos Brazionienės nuotr.

G. Jelisejevo taurės futbolo varžybos
Spalio 27 dieną Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos 

stadione vyko G. Jelisejevo taurės futbolo varžybos. Dėl garbingo apdova-
nojimo susikovė Lentvario jaunimo futbolo rinktinė ir futbolo veteranai. 
Abi pusės parodė gražų žaidimą, bet patirtis ir sportinė intuicija buvo 
vyresniųjų pusėje. Jaunimas nusileido rezultatu 0:5.

Gera nuotaika ir atmosfera suteikė sportininkams norą dalyvauti 
tokiose rungtynėse kasmet.

Viktaras Ustila,
Lentvario sporto klubo pirmininkas 

Lentvario sporto klubo nuotr.

Jaunimas rungtyniavo su veteranais, laimėjo patirtis

Policijos savaitė 
2012 m. spalio 24–30 d.  

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

 2012-10-24 gautas antstolės M. L. pa-
reiškimas, kuriame teigiama, kad nuo 
2012-09-19 iki dabar į interneto puslapį 
www.skelbimai.lt yra dedami skelbi-
mai dėl intymių paslaugų teikimo, kur 
nurodomas antstolės kontoros telefono 
numeris.
  Lentvario sen.Auškštųjų Semeniukų k. 
gyvenantis S. B. pranešė, kad iš jo neap-
tvertos sodybos yra pagrobtas kėliklis, 
kūjis bei metalo laužas. Žala 980 Lt.
 2012-10-25 Gautas pranešimas, kad 
2012-03-31 S. Trakuose gyvenantis G. 
Ž. paėmė iš V. K., gyv. Lentvaryje,  4 
automobilines padangas, žadėdamas 
iki 2012-05-31 sumokėti 600 Lt. Iki 
2012-10-19 G. Ž. pinigų už padangas 
nesumokėjo.
  2012-10-28 Lentvaryje gyvenanti S. K. 
pranešė, kad namo rūsyje išlaužus san-
dėliuko duris, pavogta elektrinis pjū-
klas „Makita“, perforatorius „Makita“ 
ir automobilinis šaldytuvas. Padaryta 
žala tikslinama.
  2012-10-29 Lentvaryje gyvenantis G. Z. 
pranešė, kad atvykęs prie savo statomo 
namo, esančio  Lentvario sen., Račkūnų 
k., pastebėjo, kad supjaustytos namo 
durys ir apgadinti šalia namo stovintys 
du metaliniai statybiniai vagonėliai. 
Padaryta 3200 Lt turtinė žala. 
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