
 Nr. 1 (18) 2013 m. sausio 4 d.                  lentvario miesto laikraštis                  iSSN 2029-9834                  kaina 1 lt

Klevų alėja

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 7

Giriama kavinė 
„Lentvario svetainė“ 

Apledėję šaligatviai Klevų alėjos gatvėje

Lentvario šaligatviai – 
lyg čiuožykla

Švęsti, tai švęsti, juolab kai tiek daug šventinių dienų. Smarkiai šventė 
ir Lentvario seniūnijos darbuotojai, nes pamiršo, kad ir švenčių dienomis 
turi būti prižiūrimos miesto gatvės ir šaligatviai. Štai šaligatviai, vedantys 
nuo seniūnijos bendrovės „Kilimai“ link, panašūs į čiuožyklą. Niekas 
nevalo ir gatvės, kuria lentvariečiai eina prie autobusų stotelės „Kilimai“. 
Kažkodėl niekas nepasirūpino, kad apledėjusios vietos būtų pabarstytos 
smėliu. Nežinia, ar nebuvo susižalojusių. Nukelta á 2 p.

Nauji metai

Jau 2013-ieji. Pagal Rytų ho-
roskopą – Gyvatės metai. Kai 
pateksite į Lietuvos girią, ne-
žudykite lietuviško angio, nes 
tai yra mažytis vaistų cechas. 
Sutariame?..

Jonas Počepavičius

Greit bus trys mėnesiai kaip 
vėl duris atvėrė vienintelė padori 
kavinė mieste „Lentvario svetai-
nė“ (Geležinkelio g.). Šio pastato 
savininkė yra Alina Volosevičienė, 
o naujoji kavinės nuomininkė – vil-
nietė Teresė Žagel. Susidomėjome 
šia maitinimo įstaiga, kadangi 
interneto erdvėje pasklido geri 
atsiliepimai apie joje gaminamą 
maistą bei ruošiamus banketus. 
Maistą gamina ir padavėja dirba 
pati T. Žagel. Vilnietė jau septynio-
lika metų dirba maisto gaminimo 
sferoje, baigusi kulinarijos ir verslo 

vadybos mokslus, todėl pagaliau ry-
žosi imtis nuosavo verslo. Kodėl ne 
sostinėje? „Vilniuje pernelyg didelė 
konkurencija, todėl ieškojau patalpų 
kavinei nedideliuose miesteliuose, 
bažnytkaimiuose“, – pasakojo lai-
kraščiui Teresė. 

Svarbiausia – maistas
Anot kavinės šeimininkės, savo 

verslą ji labiau orientuoja į maisto 
gaminimą ir tiekimą, nei į prekybą 
alkoholiu. „Man svarbiausia, kad 
atėję žmonės papietauti ir sumokėję 

Nukelta á 4 p.

Trakuose rekordas: ilgiausia spygliuočių pynė

Nuo gruodžio 8 d. susirin-
kusieji į Kalėdų Senelių sosti-
nę – Trakus – buvo raginami 
kartu pinti kalėdinę girliandą iš 
eglės šakų. Prie šios atrakcijos 
prisidėjo ne tik trakiškiai, kitų 
Lietuvos miestų gyventojai, 

Eglės šakų girliandą pynė ir Lietuvos gyventojai, 
ir svečiai iš užsienio Rekordinio ilgio girliandą kabinti ir kartu papuošti Trakų Salos pilies tiltus padėjo ir vaikai, ir suaugusieji

bet ir svečiai iš užsienio. Ste-
bėtojai Trakų r. Vietos veiklos 
grupės pirmininkė Alvyda 
Kazakevičiūtė ir istorijos mu-
ziejaus direktorius Virginijus 
Poviliūnas užfi ksavo Lietuvos 
rekordą – ilgiausią spygliuočių 

pynę. Jos ilgis siekė 273,99 cm, 
o svoris – 153 kg. Šia šventine 
girlianda buvo nutarta papuošti 
Trakų pilies tiltus. Pradėjus šią 
mintį įgyvendinti, buvo nu-
spręsta pynę dar pailginti. Po 
tęstinio darbo jos ilgis siekė 366 

metrus, o svoris – 222 kg ir 860 
g. Tai nėra galutinis rezultatas, 
kadangi girlianda bus baigiama 
pinti per Tris karalius.

TŽ informacija
Danos Buinickaitės nuotr. Renginių ciklo 

„Trakai – Kalėdų Senelių 
sostinė“ fi nalas

Sausio 5 diena (šeštadienis)
„Karališka senoji kibininė“ (Sau-

sių k., Trakų r., magistralė Vilnius-
Kaunas 23 km)

12–13 val. Džiaugsmo Nykš-
tuko rezidencijoje lankosi Kalėdų 
Senelis

Kalėdų Senelių miestelis (apž-
valgos aikštelė, Karaimų g. 53a, 
Trakai)

12–13 val. Snieguolės links-
mybės

13–14 val. Renginio globėjo 
žodis (Rusijos amabasada). Rusų 
Kalėdų Senelio programa

14–15 val. Rusų dainos an-
samblis „Zabava“ (vadovė Nata-
lija Šumskienė)

15–17  val .  S tebukl inga 
Snieguolės pasaka „Sidabrinė 
žiema“

Sausio 6 diena  (sekma-
dienis)

„Trasalis Trakai Resort&Spa“ 
(Gedimino g. 26, Trakai)

11–12 val. Laisvalaikio Nykš-
tuko rezidencijoje lankosi Kalėdų 
Senelis

Kalėdų Senelių miestelis (apž-
valgos aikštelė, Karaimų g. 53a, 
Trakai)

11–12 val. Snieguolės links-
mybės

12–13 val. Nykštukų padėkos 
žodis. Kalėdinės loterijos laimėto-
jo traukimas

13–16 val. Kalėdų Senelių 
susitikimas (Lietuvos, Vokietijos, 
Suomijos, Lenkijos, Rusijos). Kalė-
dų Senelių ir Snieguolės atsisvei-
kinimo programa „Stebuklinga 
žiema“.

Kavinės interjeras
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Lentvario kronika

Keista, kad nėra kam tvarky-
ti šaligatvių. Antai ištisą vasarą 
Lentvario mieste su žoliapjovėmis 
ūžavo žolės pjovėjai, plušėjo žel-
dinių kirtėjai. Kai viena lentvarietė 
seniūnijai pasiskundė, kad eidama 
paslydo užmynusi ant šaligatvio 
nukritusią kriaušę, staigiai buvo 
nukirsta penketas kriaušių, augusių 
šalia Klevų alėjos gatvės. 

Dabar visi gatvių prižiūrėtojai 
ir tvarkytojai kažkur dingo. Nie-
kam nerūpi apledėję šaligatviai, 
nebent vėl eidama paslystų ta pati 
moteris, dėl kurios buvo nukirstos 
kriaušės...

Lentvario seniūnas Vytas Ruk-

Lentvario šaligatviai – 
lyg čiuožykla

Atkelta iš 1 p.

šėnas „Klevų alėjai“ sakė, kad 
miesto šaligatvius valyti ir tvarkyti, 
pagal sutartį, privalo UAB „Trakų 
paslaugos“. „Trakų paslaugų“ 
direktorius Eitvydas Juškauskas 
pakomentavo, kad dėl lėšų trūkumo 
sumažintas Lentvario šaligatvius 
valančių darbuotojų skaičius. Šali-
gatvių valymui bendrovė įsigijo me-
chanizuotą gatvių valytuvą ir žada 
įsigyti technikos smėlio barstymui. 
Pasak E. Juškausko, smėliu nebuvo 
pabarstyta tiktai dalis šaligatvių 
prie „Iki“ parduotuvės.

 
 Kęstutis Petkūnas

Autoriaus nuotr.

Gyvas židinys
Klevų alėjos nuošaliame ir nuosavame gerai įrengtame name gyvena 

Lentvario tremtinė Vlada Markauskienė, 1945 03 25 sykiu su pasiturinčiais 
ūkininkais buvusi ištremta į Krasnojarsko kraštą. Ji būtent į Lentvarį grįžo 
1954 metais, kai didysis tautų vadas Stalinas po mirties, tarkime, tuojau 
pat rinktinių velnių buvo išgabentas į pragarą. Neseniai Vladai sukako 80 
metų, o kas pasakys, jog tiek? Ta proga priminsime, kad jai tada politinį 
prieglobstį – ne kitaip tai pavadinsime – suteikė Kilimų fabriko vadovai, 
todėl jiems, išėjusiems mįslingomis aplinkybėmis į anapilį, čia reiškiame 
gražią atmintį, tokią, kaip tuo metu buvo nepakartojamas Lentvario naci-
onalinis kilimas. Jį taip pat kūrė ir Lentvario tremtiniai, būkite malonūs tai 
žinoti. Jie šiandien labai nepatenkinti grafo Vladislovo Tiškevičiaus, beje, 
bažnyčios fundatoriaus, merdinčiais rūmais. 

Jonas Počepavičius,
LPKTS Lentvario filialo pirmininkas

Autoriaus nuotr.

Vlada prie savo namų židinio, kuris atspindi visą jos gyvenimo būdą

Darbščios rankos
Bažnyčios zakristijoje Jėzaus Kristaus statulėlė netikėtai pareikalavo 

šiek tiek juvelyriško pataisymo. Jį atliko dailininkė iš Vilniaus Danguolė 
Kiseliovienė. Dabar, užėjus į zakristiją, šventa statulėlė Jums vėl linki 
darbštumo ir meniško supratimo visur ir viskame.

J. P.
Autoriaus nuotr.

Klebonas teol. lic. Gintaras Petronis ir Danguolė Kiseliovienė šalia 
Jėzaus Kristaus, teigusio „pax vobis“

Kas puoselėja tikėjimą
Bažnyčios choro elitą sudaro Lentvario tremtiniai ir LPS „Bočiai“ 

miesto bendrijos choristai, tuo visiems pabrėždami, jog tikėjimą į DIEVĄ 
ir TĖVYNĘ šiandien puoselėja pagyvenusi tautos gvardija, nuėjusi sudė-
tingą ir žaizdotą gyvenimo kelią, Lentvario jaunimėli, dažnai klystantis 
jausmuose ir DIEVUJE.

Jonas Lokėnas
Autoriaus nuotr.

Bažnyčios choras gieda per šventas Mišias 2012 12 30, pritariant didiems vargonams

Naujametinis šventinis
vakarėlis bibliotekoje
Naujųjų metų išvakarėse, 

tarpušventyje, keturios žavios 
bibliotekininkės Kristina, Rasa, 
Rūta ir Vilma sukvietė bibliotekos 
ištikimus lankytojus, draugus ir 
partnerius į vakarėlį, šventinę 
programą suruošė, pasakas sekė 
ir dalyvius pasakos herojais pa-
vertė. Bibliotekoje tuomet buvo 
eksponuojamos kelios parodos. 
Studentė Justina Zdanevičiūtė 
pateikė dalį savo surinktos an-
gelų kolekcijos. Sienas puošė H. 
Senkevičiaus vidurinės moky-
klos ir M. Šimelionio gimnazijos 
mokinių darbai (vadovė Asta 
Radimonienė) apie Laplandiją. 
Gražiu balsu (kaip vienas daly-
vis pareiškė, lakštingalos balsu) 
susirinkusius užbūrė Karolina 
Dausinaitė, jai gitara akompanavo 
lentvariečiams žinomas muzikan-

tas, mokytojas Gintautas Valainis. 
Pranašystes ateinantiems metams 
išbūrė žolininkė Silvija, kuri taip 
pat vaišino visus „Gyvybės eliksy-
ru“. Savo dalyvavimu biblioteki-
ninkes pagerbė rašytojas Vytautas 
Račickas.

Ištikima bibliotekos lankytoja 
Kristina Užumeckienė pabrėžė, 
kad Lentvaryje nėra kito tokio kul-
tūros centro kaip biblioteka, kuriai 
tenka glaustis maždaug 40 kv. 
m ploto patalpose. Trakų rajono 
valdžia laikinai įkėlė biblioteką į 
Fabriko g. 2 patalpas, tačiau žodis 
„laikinai“ pildosi į pastovumą. 
Bet apie tai vakarėlyje mažiausiai 
buvo kalbėta, visi džiaugėsi metų 
palydėtuvėmis.

Dana Buinickaitė
Autorės nuotr.

Avinas (pipirmėtė)
Avinas, kaip visada, įkaitęs – net 

dūmai rūksta!
Tad šiemet jiems nusimato
Šaltas dušas: ir liepsną prigesins, 
ir kraują mažumėlę atvėsins...

Jautis (juozažolė)
Jautukui kartais teks pavirsti veršiu-

ku: ne viską galima jėga pasiekti.
Tad du draugai pašonėje praverstų 

šiemet – 
Paprastumas ir Kūrybiškumas.

Dvyniai (melisa)
Dvyniai pavargo nuo dviveidišku-

mo, dvilypumo ir visokio dvigubumo.
Tad žolės sako, jog į gamtą reikia 

traukt,
Be patogumų pagyvent – kad įtam-

pa ir stresas 
Neperplėštų pusiau.

Vėžys (šlamutis)
Laukia intriga! Ne atgal ropoti, o į 

priekį teks. 
Pakeitus kryptį ir kišenėje kažkas 

šlamėt pradės...

Liūtas (dilgėlė)
Žolės sako, jog mūšis jau laimėtas:
Norėsis poilsio nuo visko,
Gal net nuo paties savęs...

Mergelė (kraujažolė)
O štai Mergelė šiemet ims kardą į 

rankas
Ir oriai Ji primins mums Žaną 

d‘Ark!

Svarstyklės (vaistinė veronika)
Jei būsi dėmesingas, atidus, stebėsi 

ženklus,
Šie metai Tau atvers daug paslap-

čių.
Bet jei ilgai svarstysi, tiesa tai ar 

iliuzija – 
Šios paslaptys išsisklaidys
Kaip lengvas vasarinis rūkas.

Skorpionas (šalavijas)
Skorpionui šiemet užduotis nebus 

lengva:
Reikės išmokt pamilti savo priešus.
Ir kai nuo meilės susisuks galva – 
Tiks šalavijų vonios arba arbata.

Šaulys (avietė)
Šaulys, kaip visada, nutaikęs savo 

lanką į tikslą.
Bėda tik ta,
Kad taip lengvai prie ko prikibęs,
Ne taip lengvai atkimba.

Ožiaragis (gaurometis)
Šie metai Tavo. 
Be užuolankų, tiesiai, drąsiai, atvirai 

jei eisi,
Kelias Tavo bus tiesus ir durys 

atviros.
Ir nepamirški į kišenę įsidėti išmin-

ties (dėl viso pikto).

Vandenis (raudonėlis)
Lengvabūdiškumas ir romanti-

ka – ne jam.
Jis toks nepasiekiamas...
Tačiau jau šiemet jam kažkas nu-

tiks.
Kažkas labai kitaip.
Vandeniui šiemet – meilės metai...

Žuvis (trispalvė našlaitė)
Patikt norėsi. Ir ne dėl Tavo gi 

kaltės
Visi praplauks pro šalį
Lyg laivai vaiduokliai...
Pamosi jūros dumbliais jiems
Ir tyliai palydėsi.

Žolynų horoskopą sudarė Silvija Gloden
(Horoskopais, kaip ir burtais, norite 

tikėkite, norite – ne.)

Žolynų horoskopas 
2013 metams

Žolynų horoskopą sudarė Silvija Gloden

Gražiu balsu susirinkusius užbūrė Karolina Dausinaitė, jai gitara akompanavo 
lentvariečiams žinomas muzikantas, mokytojas Gintautas Valainis

Renginio dalyviai
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Nukelta į 4 p.

Naujieji metai ir
Senelis Šaltis 

Sveiki, berniukai, sveikos, mergaitės,

Senelis Šaltis nešasi maišą.

Sako, kad pilnas jis dovanėlių,

Bet pažiūrėsiąs ir žaidimėlių.

Visi žaidimai labai patiko

Ir net pats šokti greitai įniko.

O po kiek laiko vakaras baigės,

Reikia jau skirtis, nors labai gaila..

Ranka mojavo mieliems vaikučiams,

Žadėjo vėlei po metų būti.

Tik šeimininkas, net pasipūtęs,

Šaukė, kad senis per mažai dūkęs,

Liepė, numetęs dešimt litelių,

Nešti kudašių, kol sausas kelias.

Kulniuoja Šaltis, o sniegas drebia,

Sielvartas liūdnas jam širdį slegia..

Namo parėjęs rado tik žvakę, 

Drebėjo rankos jėgų netekę.

Menka žvakelė, menkai blyksėjo,

Seneliui Šalčiui ašaros liejos.

                   Juozas Miglinas

Seniūnas: svarbiausias rūpestis – prižiūrėti, 
kaip vyksta gatvių rekonstrukcija

Kokie buvo 2012 metai Lentva-
rio seniūnijai ir kokie pagrindiniai 
darbai laukia 2013 metais, kalbina-
me seniūną Vytą Rukšėną.

Nors laikraščiui pateikėte 
trumpą praėjusių metų nuveiktų 
darbų ataskaitą, tačiau visgi trum-
pai apibūdinkite, kokie buvo 2012 
metai Lentvario seniūnijai.

Praėję metai išsiskyrė tuo, kad 
prasidėjo didžioji trijų gatvių re-
konstrukcija. Dar kasinėjimais 
prisidėjo „Lesto“, keisdama elek-
tros tinklus ir „Prienų energija“, 
keisdama šilumos tinklus. Vienu 
žodžiu, miestas dėl kasinėjimų at-
rodo baisiai. Gyventojai dėl to labai 
nerimauja, skambina. 

Taip pat labai jaučiamas au-
tomobilių srautų padidėjimas. 
Trūksta automobilių stovėjimo 
aikštelių daugiabučių namų kie-
muose. Padidėjo net eilės laukiančių 
pervažiuoti geležinkelio pervažą. 
Šiemet kreipsimės į AB „Lietuvos 
geležinkeliai“, kad šie pakoreguotų 

traukinių eismą 7-8 val. ryte, kad 
gyventojai galėtų greičiau kirsti 
geležinkelio pervažą, kadangi šian-
dien susidaro automobilių spūstys, 
kartais net iki Klevų alėjoje esančios 
gimnazijos. Tai nenormalu. Nors ir 
pasirašyta trišalė bendradarbiavimo 
sutartis tarp Trakų rajono savival-
dybės, Lietuvos geležinkelių ir Su-
sisiekimo ministerijos dėl Lentvario 
geležinkelio pervažos, tačiau realių 
postūmių nėra. 

2012 metai tuo ir ypatingi, kad 
pradėti darbai pasimatys tik po 
kelerių metų.

Paminėjote tik kelis svarbius 
šių metų darbus, problemas. Kaip 
yra iš tiesų?

Teisingai sakote. Kol kas niekaip 
neišsisprendžia Lentvario vanden-
vietės apsaugos likimas, o tai ypač 
svarbu miestui. Praėjusią savaitę 
važiavau Vilniaus–Trakų keliu ir 
netoli „Trakų dvarkiemio“ pama-
čiau ištisus laukus iškirstų pušaičių. 
Vadinasi, Vilnius ruošiasi plėtrai ir 

nemanau, kad gyvenamųjų namų 
plėtrai, greičiau pramonės. Ir ne vel-
tui vandenvietės apsaugos iniciaty-
vinė gyventojų grupė susirūpinusi 
dėl geriamojo vandens kokybės. 

Nepaminėjote, jog praėjusiais 
metais patvirtintas Lentvario mies-
to bendrasis planas, kuris dešim-
čiai metų numato miesto plėtros 
koncepciją. 

Šis planas, kaip niekada, labai 
daug ir gerai išdiskutuotas su ben-
druomene. Plano rengėjai atsižvelgė 
ir į gyventojų pateiktas pastabas. 
Daug dirbome prie to. Praplėstos 
miesto ribos: į miesto teritoriją pa-
tenka išskaidytas Lentvario dvaras. 
Plėtra numatyta Račkūnų kryptimi. 
Atsisakėme plėtros už geležinke-
lio Trakų kryptimi. Vyksta plėtra 
Grigiškių link, tačiau teritorija nuo 
Naujojo Lentvario iki Dėdeliškių 
kaimo yra ypač šaltiniuota, todėl 
gana sudėtinga tvarkyti infrastruk-
tūrą. Taip pat prastas susisiekimas 
su nutolusiais Lentvario seniūnijos 
kaimais, pvz. Valais, Stirniais, Ry-
kantais, Vosyliukais. Tačiau noriu 
pabrėžti, kad nuo sniego kelius 
geriau valo Lentvario seniūnija, 
nei Vilniaus miesto savivaldybė. 
Tai gyventojai turėtų įvertinti, o 
yra atvirkščiai: žmonės kas penkias 
minutes skambina, skundžiasi ne-
valytais keliais, grasina peticijomis, 
televizijomis. Šią žiemą kaip tik kuo 
skubiau stengėmės išvalyti kaimiš-
kų vietovių užpustytus kelius. 

Paliekame 2012 metus. Taigi 
kokie seniūnijos planai yra šiems 
metams?

Jau yra pateikti pasiūlymai prieš 
formuojant Trakų rajono savival-
dybės biudžetą ir tik jį patvirtinus 
žinosime, kokiems darbams skirta 
lėšų. Tačiau jau ir dabar galiu pa-
sakyti, jog tradiciškai tvarkysime 

užterštas teritorijas, skirsime dau-
giau dėmesio miesto apželdinimui, 
bet daugiau ne medžių, o gėlynų. 
Norime, kad Lentvaryje atsirastų 
daugiau spalvų. Taip pat norėtume 
įrengti keletą skverelių gyventojų 
pasivaikščiojimui. Žinoma, labai 
tikimės ir laukiame, jog pagaliau 
šiemet mieste bus įrengtos vaizdo 
stebėjimo kameros. Stengsimės 
kovoti su šiukšlintojais. Ketiname 
atnaujinti, suremontuoti dviračių, 
riedučių rampą šalia buvusio kino 
teatro. Galime suplanuoti daug, 
bet realiai darbus lemia seniūnijai 
skiriami pinigai.

O kokie ypatingi darbai bus 
šiemet?

Svarbiausia stebėti, prižiūrėti, 
kaip vyksta gatvių rekonstrukcija, 
manau, čia pagrindinis rūpestis. 
„Prienų energija“ šiemet jungs 
šiaurinės ir pietinės miesto dalies 
šilumos trasas.

Tai galime tikėtis pigesnės 
kainos už šilumą?

Daug kas ką žadą, tačiau kol 
pats nepamatysiu atpigimo, nepa-
tikėsiu. 

Sakykite, visi rajono seniūnai 
jau seniai prašo savivaldybės 
administracijos autonominio se-
niūnijos biudžeto valdymo. Kada 
realizuosis šie pageidavimai?

Trakų seniūno Kęstučio Vil-
kausko vardu, pritariant visiems 
rajono seniūnams, administracijai 
buvo išsiųstas raginimas-prašymas, 
kad seniūnijos pačios savo nuožiūra 
galėtų valdyti joms skirtą biudžetą. 
Aš nekalbu apie europinius projek-
tus, jų valdyti mes nesugebėsime. 

Kalbino Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

2012 metų trumpa ataskaita apie nuveiktus 
darbus Lentvario seniūnijoje 

Įrengti du žaidimų kompleksai 
vaikams Ežero g. ir savivaldybės 
lėšomis finansuota Lauko g., prie 
Graužio ežero įrengta paplūdi-
mio tinklinio aikštelė (sezoninė). 
Sprendžiama automobilių stovė-
jimo aikštelių problema, praplėsta 
Vytauto g. esanti automobilių 
stovėjimo aikštelė. Sutvarkyti Len-
tvario miesto bibliotekos Fabriko 
g. laiptai. 2012 metais Lentvario 
mieste pradėta vykdyti trijų gatvių 
(Geležinkelio, Bažnyčios bei Lau-
ko) rekonstrukcija. Atskirta Tujų 
gatvė nuo aikštelės. Išasfaltuota 
Statybininkų gatvė, Lauko skersga-
tvis, įrengta tinklinio aikštelė prie 
Lentvario ežero. 

Finansuotas Rykantų bendruo-
menės renginys „Žolinės – ben-
druomenės šventė“, vaikų ir jau-
nimo užimtumo renginys „Šviesios 
parko naktys“, organizuoti kul-
tūriniai ir švietėjiški Valų kaimo 
bendruomenės renginiai.

Darbo biržos darbininkų pa-
galba apželdintos ir prižiūrėtos 
miesto viešosios erdvės, Graužio 
ir Didžiulio ežerų pakrantės, tvar-
kytas E. Andrė parkas Lentvario 
mieste.

Praplėstos ir naujai sutvarkytos 
mišrių komunalinių atliekų kontei-
nerių aikštelės. Lentvario mieste 
įrengtos 4 naujos mišrių atliekų 
konteinerių aikštelės. Atnaujinti ir 

naujai įrengti kelio ženklai, atliktas 
važiuojamosios kelio dalies hori-
zontalusis ženklinimas.

Surinktas vietinės rinkliavos 
mokestis už gyvūnų laikymą dau-
giabučiuose. Lentvario mieste 
27 gyventojai naujai įregistravo 
augintinį, vietinės rinkliavos mo-
kestį sumokėjo 41 gyventojas. 
Bendradarbiaujant su Lentvario 
miesto policijos nuovada pagauti 
ir išvežti 7 valkataujantys šunys ir 
7 maži šuniukai.

2012 metais toliau vykdyta 
kelio rekonstrukcija nuo Grigiškių 
miesto ribos į Valų kaimą. Šiuo 
metu užbaigiama pagrindinė kelio 
dalis, kelias išasfaltuotas, įrengti 

atitvarai, dviračių takas. Šį kelio 
rekonstrukcijos projektą reikia 
užbaigti jau 2013 metais. Baigus 
šį kelio rekonstrukcijos projektą 
bus paleistas dar vienas Vilniaus 
miesto autobusų parko maršrutinis 
autobusas vietos gyventojų patogu-
mui sujungiant dviejų savivaldybių 
teritorijas (Vilniaus m. ir Trakų r. 
sav.). Šiuo metu vykdomi asfalta-
vimo darbai Dėdeliškių kaime per 
gyvenamąją teritoriją. Šį projektą 
sunku įgyvendinti dėl šaltiniuotos 
vietovės. Darbus atliekaVĮ „Vil-
niaus regiono keliai“.

Lentvario seniūnijos seniūnas 
Vytas Rukšėnas

Pradedu rūšiuoti atliekas. Ką turiu žinoti?
Lietuvoje vis 

daugiau žmonių 
pradeda rūšiuoti 
atliekas. Galbūt 
apie tai galvo-

jate ir jūs ar netgi turite atskirą 
šiukšliadėžę įvairioms pakuotėms 
bei kitoms antrinėms žaliavoms? 
Išties rūšiuoti yra visai paprasta, 
jeigu žinote kelias pagrindines 
taisykles ir principus. Ši veikla gali 
tapti prasmingu visos šeimos užsi-
ėmimu, kuris leis taupyti atliekų 
išvežimui išleidžiamus pinigus ir 

tuo pat metu saugoti mus supančią 
aplinką.

Perdirbti galima 
beveik viską

Iš visų buityje susidarančių atlie-
kų net 70 proc. galima surūšiuoti ir 
perdirbti, vadinasi, galima sutaupyti 
ir atliekų išvežimo išlaidų. Rūšiuojant 
perdirbimui netinkamų atliekų lieka 
mažai, todėl komunalines atliekas 
galima išvežti rečiau arba sumažinti 
konteinerių kiekį ar jų talpą. Svar-
biausia, kad už geltonų, mėlynų ir 
žalių konteinerių ištuštinimą gyven-

tojams mokėti nieko nereikia. Be to, 
jais gali naudotis visi – ne tik kaimy-
nystėje gyvenantys žmonės.

Pradėjus rūšiuoti pirmiausiai 
reiktų išsiaiškinti, kur šalia namų yra 
artimiausi rūšiavimui skirti konteine-
riai. Tokių konteinerių yra pakanka-
mai ne tik didesniuose miestuose, bet 
ir mažuose miesteliuose, todėl tikrai 
surasite jų aikštelę kažkur netoliese 
(jie visi yra sužymėti tinklalapyje ru-
siuojam.lt). Antra, lieka tik įsidėmėti, 
kokias atliekas į juos galima mesti ir 
kokių ne – ši informacija yra pateikta 
ant kiekvieno konteinerio. 

Atliekos turi būti 
švarios

Tarp dažniausiai buityje pasitai-
kančių plastiko atliekų yra įvairių 
gėrimų buteliai, polietileno maišeliai, 
pakuotės nuo majonezo, jogurto, indų 
ploviklio, taip pat ir „tetrapakai“. 
Į plastiko konteinerį dažniausiai 
reikia mesti metalo atliekas – foliją, 
skardines, indus. Labai svarbu, kad 
pakuotės būtų švarios – be maisto, 
tepalų ar dažų likučių.

Popieriaus perdirbėjams tinka 
visas įprastas popierius – laikraščiai, 

Seniūnas Vytas Rukšėnas (dešinėje) su darbuotojais
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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

U
žs

. N
r. 

51

Užs. Nr. 52

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Dauagiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Reklama

UAB „Trakų žemė“ interneto sve-
tainėms reikalingas (-a) progra-
muotojas (-a). 
CV siųsti  trakuzeme@traku-zeme.lt, 
tel. 8 605 19 302

Užs. Nr. 74

Užs. Nr. 77

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: Bažnyčios g. 18, Lentvario 
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės 
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

Užs. Nr. 65

Parduodu malkas (skaldytos, kala-
dėlėmis, rąsteliais, yra ir atraižų), 
paruoštos kūrenti, kėbule tvar-
kingai sukrautos. Vežame įvairiais 
kiekiais Jums patogiu laiku. 
Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 79

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

  2012-12-27 Trakų m., Aukš-
tadvario g., jaunuolis (25 m.), 
vairuodamas jam priklausantį 
automobilį „Peugeot 406“, kliu-
dė netikėtai į kelio važiuojamąją 
dalį ne pėsčiųjų perėjoje išėjusią 
moterį (34 m.), gyv. Lentvaryje. 
Ji nuo smūgio nugriuvo priešin-
goje eismo juostoje ir tuo pačiu 
metu buvo kliudyta pravažiuo-
jančio nuo miesto pusės auto-
mobilio „Audi A6, kurį vairavo 
34 metų moteris. Nukentėjusioji 
dėl daugybinių kūno sužalojimų 
išvežta į Trakų ligoninės Priėmi-
mo skyrių.
 2012-12-29 gautas pranešimas, 
kad įsilaužta į namą, esantį 
Rubežių k., Trakų r. Pavogtos 
statybinės medžiagos, namo 
durys ir langas. Pagrobtų sta-
tybinių medžiagų kiekis ir žala 
tikslinami.

•

•

Policijos savaitė 2012 m. gruodžio 27 d.–2013 m. sausio 1 d.  

  Lentvaryje, namuose, vyriškis 
(28 m.), būdamas neblaivus, 
sudavė savo motinai (47 m.) tris 
smūgius į galvos sritį bei ranka 
ją smaugė, tuo padarydamas gal-
vos sumušimą bei kraujosruvas. 
Vyriškis sulaikytas  ir uždarytas 
į Vilniaus aps. VPK areštinę.
 2012-12-31 Lentvario sen., Valų 
k., s. b „Putinas“, savo name, po 
gaisro buvo rastas sudegęs vyriš-
kio (36 m.) lavonas. Jis išvežtas į 
Vilniaus miesto lavoninę mirties 
priežasčiai nustatyti.
 Lentvaryje, namuose, vyriškis 
(49 m.), būdamas neblaivus 
(3.66 promilės), panaudodamas 
fizinį smurtą, sumušė sugyven-
tinę (52 m.) bei peiliu grasino ją 
nužudyti. Vyriškis sulaikytas  ir 
uždarytas į Vilniaus aps. VPK 
areštinę.

•

•

•

Užs.Nr. 82

Brangiausiai superkame automo-
bilius (tvarkingus, daužtus, neeks-
ploatuojamus.). Pasiimame patys. 
Sutvarkome dokumentus. 
Tel. 8 671 01 057

Užs. Nr. 83

Nestandartinių baldų gamyba ir projektavimas.
Maža kaina, kokybė ir kruopštumas tikrai nustebins!
Jūsų pasirinkti pristatymo terminai.
Virtuvės, prieškambario, slankiojančių durų sistemos ir t. t.
Nemokamai atvyksime Jums patogiu laiku tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.
Gausus medžiagų, katalogų pasirinkimas.
Tel. 8 653 63 435

Užs. Nr. 84

10 litų už kompleksinius pietus, 
išeitų sotūs ir skaniai pavalgę bei 
norėtų čia sugrįžti dar“, – kalbėjo 
Teresė. Šeimininkė taip pat pasako-
jo, jog klientų vakarais kol kas būna 
mažai, todėl kavinės darbo laikas 
yra nuo 10 valandos ryto iki 18-19 
valandos vakaro. 

„Lentvario svetainė“ siūlo ir 

Giriama kavinė 
„Lentvario svetainė“ 

Atkelta iš 1 p.

maisto gaminimą bei pristatymą  
į kliento nurodytą vietą. Kavinės 
antrasis aukštas, kuriame gali tilpti 
maždaug 40 žmonių, dažniausiai 
naudojamas užsakomiesiems ban-
ketams, gedulingiems pietums. 
„Lentvario svetainė“ yra judrioje 
miesto gatvėje, netoli geležinkelio 
pervažos, bet kavinės kieme gali 
stovėti septyni automobiliai. 

Vidus
Pastato išorė jau daugelį metų 

nesikeičia, atrodo niūrokai. Dėl 
tos priežasties, tiesą pasakius, gy-
vendama Lentvaryje, nesilankiau 
šioje kavinėje. Visgi apsilankymas 
kavinės viduje šiomis dienomis nu-
stebino – interjeras visai malonus, 
nors mažai kuo išsiskiriantis, nebent 
įspūdingais gobeleno paveikslais. 

Glumina labai dažna kavinės 
nuomininkų kaita, todėl norėtųsi 
palinkėti dabartinei šeimininkei 
T. Žagel įsitvirtinti mieste ir to-
liau lentvariečius lepinti skaniu 
maistu.

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Kavinės šeimininkė Teresė Žagel

žurnalai, kartonas, skrajutės, tačiau 
netinka tapetai, popieriniai rankš-
luosčiai. Svarbiausia, kad popierius 
būtų be maisto, tepalų likučių ir 
sausas – šlapias popierius gali užteršti 
kitas atliekas ir jos taps nebetinkamos 
perdirbti. Į stiklo konteinerį nega-
lima mesti porceliano, keramikos, 
veidrodžių, automobilių stiklų ir 
ypač – lempų.

Tačiau yra ir tokių atliekų, kurių 
negalima nei rūšiuoti, nei mesti į 
konteinerį. Tai ypač gamtai pavo-
jingos atliekos – energiją taupančios 
lemputės ir dieninės lempos, buitinės 
chemijos gaminiai, dažai, baterijos, 
akumuliatoriai, tepalai, elektronika, 
aukšto slėgio flakonai, seni vaistai. 
Šiuos daiktus reikia nuvežti į savi-

Pradedu rūšiuoti atliekas. Ką turiu žinoti?
Atkelta iš 3 p.

valdybėse esančias didžiųjų atliekų 
surinkimo aikšteles, lempas, galva-
ninius elementus priima jų prekybos 
vietose, o senus vaistus galima ati-
duoti vaistinėse.

Pradėk nuo poros 
šiukšliadėžių

Kaip rodo rūšiuojančių žmonių 
praktika, nebūtina iš karto namuose 
turėti atskiras šiukšliadėžes plasti-
kui, popieriui, stiklui ir dar komu-
nalinėms atliekoms, juo labiau kad 
dažnai tokiam kiekiui šiukšliadėžių 
namuose nepakanka vietos. Išties 
perdirbamoms atliekoms pakanka 
vienos šiukšliadėžės. Į rūšiavimo kon-
teinerius jas vis tiek reikia sumesti po 
vieną, todėl išskirstyti namuose nėra 

būtina. Beje, laikraščius ir kartoną 
patogu kaupti atskirai, pakuojant 
juos į ryšulius ir vėliau priduoti ar 
išsikviesti jų surinkėjus.

Antram gyvenimui prikelti gali-
ma ne tik popierių, plastiką ar stiklą. 
Į sąvartynus keliauja ir nemažai 
maisto atliekų. Šias atliekas taip pat 
galima panaudoti jas kompostuojant. 
Įsirengus nesudėtingą kompostavimo 
dėžę galima pasigaminti vertingų 
ir natūralių trąšų daržui ar gėlėms. 
Šiam kompostui tinka beveik visos 
maisto, sodo bei daržo atliekos, iš-
skyrus mėsą, žuvį, kiaušinius, pieno 
produktus, riebalus ir naminių gyvū-
nų išmatas bei kraiką.

Aurimas Morkūnas


