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Lentvario šilumos ūkio pertvarkos

„Nuo gegužės mėnesio turėtų
prasidėti Ryto g. miesto katilinės
statybos darbai, o užsibaigs šių
metų pabaigoje“, – teigė „Prienų
energijos“ direktorius Vaidas Povilėnas. Katilinės rekonstrukcija,
anot vadovo, turėtų sumažinti
šilumos kilovatvalandės kainą
trimis-penkiais centais. Tačiau
pažadais gyventojai tikrai nepatikės, kol patys to nepamatys.
4,9 MW galios katilinės statybai ir rekonstrukcijai poveikio
aplinkai vertinimo rengti nereikia – tokią išvadą skelbia LR
aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, kadangi prognozuojami
triukšmo ir taršos kiekiai neviršys
dabartinių leistinų normų. Gyvenamieji namai nuo planuojamos
katilinės nutolę 75 metrus, o nuo
katilinės sklypo – 35,5 metrus.
Projekte rašoma, jog tokiu atstumu pramoninis triukšmas sieks
tik 29,3 decibelus (tai per pus
mažiau nei leistina didžiausia
norma). Išmetamų kietųjų dalelių
į aplinką, net išvalius modernius
įrenginius, bus 5 kartus mažiau
negu leistina norma.
Anot V. Povilėno, ši rekonstruota katilinė tieks šilumą visam miestui (šiaurinei ir pietinei
dalims).
Rekonstrukcija
Dabar šiaurinę miesto dalį
šildo katilinėje esantys du duji-

niai katilai (bendra jų galia 20,4
MW) ir vienas 1,3 MW kieto kuro
katilas. „Šiaurinė dalis mums yra
nuostolingesnė, kadangi Ryto gatvėje esančios katilinės katilai yra
silpni. Kai lauke temperatūra iki
nulio, mums užtenka įjungti tik
biokuro katilą, kai tik atsiranda
lauke minusiukas, mes būtinai
turime jungti ir senus susidėvėjusius dujinius katilus“, – apie dabartinę katilinės būklę pasakojo
V. Povilėnas. Po rekonstrukcijos,
kaip rašoma projekte, iš senų
katilų liks tik vienas dujinis katilas – atsarginis. Naujoji katilinė
bus statoma įmonės teritorijoje
šalimais esančiame pastate – buvusioje druskų saugykloje. Ten
numatoma įrengti biokatilą su
kondensaciniu ekonomaizeriu.
Planuojama, jog naujoji katilinė
sunaudos apie 8400 kub. metrų
biokuro per metus.
Pietinę miesto dalį šildo 5,9
MW dujomis kūrenama katilinė.
Neseniai joje buvo įrengti modernūs, kurą taupantys ekonomaizeriai.
„Prienų energija“ taip pat
ketina sujungti pietinės ir šiaurinės miesto dalių šilumos trasas.
Po šio sujungimo pagrindinė
katilinė bus Ryto g. 5, o Kęstučio g. 1 („Eniro“) katilinė bus
rezervinė. Taip bus, kol lauke
temperatūra nenukris žemiau 8
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Nesustabdomas medžių
niokojimas mieste

kaina 1 lt

Knygos
pristatymas
Kovo 23 d. 15 val. Vytauto Talačkos knygos „Laiškai iš Afganistano“ bei fotoparodos atidarymas
Lentvario seniūnijoje.
KA informacija

Žemės diena
Prieš ketverius metus prie pilietinės iniciatyvos „Žemės valanda“
prisijungusi Lietuva (kartu su 134
valstybėmis) šiemet ir vėl kviečia
tapti istorinio įvykio dalyviais ir liudininkais. Kovo 23 dieną 20.30 val.
Trakų rajono savivaldybės gyventojai
raginami vienai valandai išjungti
nebūtinus elektros energijos šaltinius,
taip leidžiant Žemei atsikvėpti.
Organizatoriai kviečia užﬁksuoti
šią istorinę akimirką nufotografuojant
pastatą, gatvę ar kitą objektą prieš ir
po šviesos išjungimo. Nuotraukos bus
viešinamos žiniasklaidoje bei pasaulinėje Žemės valandos galerijoje.
Nuotraukas siųskite iniciatyvos organizatoriams adresu
sigute@darna.lt.
www.trakai.lt inform.

Nuosprendį
skelbs birželį
Gegužės mėnesį prasidės Ryto g. katilinės rekonstrukcija

Lentvario įmonės

„Lentima“:
viskas iš metalo

Vilniaus apygardos teismas
Trakų valdininkų kyšininkavimo
byloje gynėjų baigiamosioms kalboms ir kaltinamųjų paskutiniam
žodžiui numatė dar bent tris posėdžius iki gegužės pabaigos. Tad
teismas savo verdiktą turėtų skelbti
tik birželį.
Ši byla pradėta dar 2007 metų
balandį.
KA informacija

TRAKŲ BALDAI
Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044
el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas:
I-V 9-18 val., VI-9-15 val,
VII-nedirba
Užs. Nr. 4

Medžiai buvo kertami be bokštinio krano, tad vienas nukirstas medis virsdamas
aplaužė nenumatyto kirsti kaštono šakas

Metalo gaminių įmonės „Lentima“ vadovas Stasys Markauskas ir ilgametė
darbuotoja, taip pat buvusi „Kaitros“ darbuotoja Lena Milova

Šią savaitę prie Lentvario bažnyčios esančiame skvere pradėti kirsti Bažnyčios gatvę puošę
šimtamečiai medžiai. Skvero ir
trijų miesto gatvių želdiniai buvo
pasmerkti parengus šių gatvių
rekonstrukcijos projektą. Apie šį
projektą ir numatytus kirsti 35
medžius bei lentvariečių priekaištus „Trakų žemės“ (taip pat
ir „Klevų alėjos“) laikraštyje buvo
rašyta praėjusiais metais. Buvo

Nedidukė, bet didelę savo
srities patirtį turinti įmonė,
gaminanti bei sumontuojanti
įvairiausius metalo gaminius
kaip tvoras, vartelius, turėklus,
grotas, stelažus, voljerus ir
net kieto kuro katilus pirtims,
įsikūrusi Lentvario pramoniniame kampelyje – buvusios
„Kaitros“ teritorijoje. Kaip ir
daugelio ten įsikūrusių įmonėlių adresas tas pats – Kęstu-

nusiųstas prašymas Aplinkos
ministerijai, Trakų rajono savivaldybei išsaugoti miesto senamiestį
puošiančius medžius, tačiau nei
Aplinkos ministerija, nei tuometė
Trakų rajono valdžia į gyventojų
prašymus neatsižvelgė. Buvo pasakyta, kad medžiai trukdo tiesti
naujas komunikacijas ir, atseit,
nieko negalima pakeisti. Tačiau šį
projektą rengusios Vilniaus miesto
Nukelta á 3 p.

čio g. 1. Tad susirasti, kas kur
glaudžiasi, nelengva, tačiau
paieškoti verta, mat žodinės
buvusių klientų rekomendacijos vertingesnės už ryškiaspalvę reklamą.
Įmonės administracinis kabinetukas nedidelis, tačiau gamybos darbai vyksta tikrai ne
čia, o šalimais esančiose erdviose pramoninėse patalpose.

Nukelta á 2 p.
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Lentvario įmonės

„Lentima“:
viskas iš metalo

Atkelta iš 1 p.

Vadovas
Bendrovės įkūrėjas Stasys Markauskas vadovauja įmonei nuo
pirmųjų dienų (1993 m.). Dalykiškas,
nors kuklus, tačiau savo amatą išmanantis vyriškis sudaro jaukaus, malonaus pašnekovo įvaizdį. Jis, 1981 m.
baigęs Kauno politechnikos institute
liejininkystę, į Lentvarį, į „Kaitros“
gamyklą, atvyko iš Ukmergės pagal
paskyrimą dirbti inžinieriumi-technologu, bet, kaip pats sako, nuėjo
mechaniko keliu. „Čia diplomą
dariau apie „Kaitros“ lydimo baro
rekonstrukciją, tačiau įgyvendinti jo
taip ir neteko, kadangi 1989 metais
jau uždarė liejimo cechą, o po kelerių
metų ir visa „Kaitra“ bankrutavo“, –
kalbėjo S. Markauskas.
Pradėjęs darbus gamykloje nuo
meistro, jis tapo cecho viršininko
pavaduotoju įrengimams, prieš
subankrutuojant „Kaitrai“, teko
būti liejimo ir plieninių vonių cecho
viršininku.
Pradžia
„Kaitros“ teritorijoje kūrėsi akcinės bendrovės, taip ir aš ryžausi
plėtoti savo verslą. Pasiėmiau geriausius bankrutavusios gamyklos
šaltkalvius – tai brolius Aleksandrą
ir Anatolijų Marčenkovus, Bronių
Sajevičių, Ivaną Dienovagį ir dar
kitus, kurie šiandien vieni pensijoje,
o kiti dirba pagal patentus. Iki šiol
tebegaminame metalo gaminius.
Pamenu, jog pirma savarankiška produkcija, kurią pagaminome, buvo du
metaliniai garažai. Vėliau turėjome
daug sutarčių su Vilniaus miegamųjų rajonų daugiabučių namų ūkio
administratoriais: statėme rūsiuose
metalines duris, grotavome langus.
Tuomet „Lentimoje“ dirbo daugiau
kaip dvidešimt žmonių. Deja, šiandien įmonėje dirba perpus mažiau
darbuotojų. Be to, dabartiniu laiku
rasti gerą šaltkalvį tikra bėda“, – dalijosi mintimis S. Markauskas.

Dabartis
Šiandien įmonė gali pasigirti
tuo, jog mieste beveik visos ugdymo
įstaigos aptvertos jos gamintomis
tvoromis, Trakų policijos grotos taip
pat darytos jos darbuotojų rankomis.
„Mūsų gamintomis tvoromis jau nuo
nepriklausomybės laikų aptvertas
Vilniaus Aukščiausiasis Teismas, tik
štai įvažiavimo vartų taip niekas iki
šiol ten nepadarė“, – apie praeityje
esančius didelius užsakymus pasakojo vadovas.
Iš tiesų šiomis dienomis tarp
įmonių konkurencija didelė, daugelis
nori dirbti savo sukurtose įmonėse
arba išsiėmę verslo liudijimus, todėl,
esant tokiam pasirinkimui, klientui
sudėtinga išsirinkti meistrą. Belieka
pasikliauti patikimiausiu reklamos
būdu – tai kalbomis iš lūpų į lūpas.
Dana Zacharevičienė
Autorės ir „Lentimos“
archyvo nuotr.

Metalinis katilas pirčiai

Beveik visų miesto švietimo įstaigų teritorijos aptvertos įmonės „Lentima“
gamintomis ir montuotomis tvoromis

Nuomonės, diskusijos, komentarai

Generacija ir rotacija

Šiandien sunkia ir nesuprantama politine kalba (oi, yra tokia
Lietuvoje!) valstybės tribūnose
dažnokai vartojamos čia paminėtos
sąvokos. Jos nelietuviškos, todėl
atsiverskime Tarptautinių žodžių
žodyną, aiškinantį antikos kalbų
palikimą.
Taigi, generacija (lot. generatio) –
gimimas arba karta, o rotacija (lot.
rotatio) – sukimasis ratu. Mūsiškai
ir vaizdžiai: sukant laiko ratą, būtina
retkarčiais kaitalioti jo guolius, kad
nuo trinties (staiga persimeskime į
dalykišką metaforą) nesubyrėtų bet
kurios partijos vežimas, prikrautas
kalbančių akmenų.
Trakų rajono savivaldybės ta-

ryboje (liaudis tai vadina dvaro sukilimais!) tas dažnai vyksta. Kaip ir
Respublikos Seime. Bet be generacijos. Drąsiai tarkime, be atgimimo
ir naujos kartos, pasak Maironio,
jaunosios Lietuvos, pripažinimo,
todėl paprasti Trakų žemės piliečiai ir klausia, ar 2012 01 31 Trakų
savivaldybės koalicinė rotacija bus
su generacijos atspalviu?
Ir tai jų gyvybinis klausimas,
nes, netekę politinės įtaigos LLRA
ir LiCS, neturi advokato, kuris galėtų teigiamai apginti jų ilgos valdžios ciklo (vežimo ratų) sukimosi
Trakų rajone ir ypač Lentvaryje.
„Klevų alėjos“ apžvalgininkas J.P.

Lentvario šilumos ūkio pertvarkos
Atkelta iš 1 p.

laipsnių šalčio (nurodoma projekte), o, anot V. Povilėno, kai lauke bus žemiau 5 laipsnių šalčio.
Mūsų žiemos dažniausiai būna
šaltesnės, vadinasi, šaltesniais
laikotarpiais miestą vėl šildys dvi
katilinės. „Vis dėlto, jeigu gyvenamieji namai bus renovuojami
ir gyventojai taupys šilumą, šilumos poreikis mažės ir tik biokuro
katilinės pajėgumų pakaks net
ir spaudžiant didesniam šaltukui“, – apie ateities perspektyvas
kalbėjo V. Povilėnas.
Rezervas
„Eniro“ katilinės, kad ir retai
naudojamos, išlaikymo kaštai bus
įskaičiuoti šilumos vartotojams
į kainą. Vadovas V. Povilėnas
teigia, kad antroji katilinė reikalinga dėl dviejų priežasčių:
„pirma – tai rezervinė katilinė,
o antra, ji dengtų šilumos gamybos pikus. Modeliuojame, kad
ji įsijungs prie minus 5, tačiau,
esant nepalankiam orui – vėjui,
drėgmei, taip pat Ryto g. katilinės
katilų valymo laikotarpiais, dirbs
ir „Eniro“ katilinė“. Priminsiu,
vadovas teigė, jog rezervinis
katilas bus tas, kuris yra Ryto g.,
dabartinėje katilinėje. Tai kiek dar
reikės tokių rezervinių katilų? O
kodėl negalima renovuoti galingosios „Eniro“ dujinės katilinės į
biokuro katilinę? „Būtent dėl to,
kad nei įmonei, nei gyventojams
nereikia neefektyvių, brangiai
kainuojančių sprendimų, todėl
„Eniro“ dujinės katilinės renovuoti nereikia, tai būtų bergždžia
investicija, kadangi tokio didelio
šilumos suvartojimo nebus, paprasčiausiai nebereikėtų papildomos galios ir būtų neefektyvu,
nes didžiąją dalį gamins efektyvi
biokuro katilinė“, – kalbėjo vadovas.
Šilumos vamzdynai
Katilinę renovuos, o kas bus
su senomis visą miestą išraizgiusiomis trasomis, kuriose ir netenkama ypač daug šilumos? „Jau
renovavome Lauko, pradėjome
Bažnyčios gatvių tinklų renovaciją, birželį ketiname pradėti Geležinkelio gatvės rekonstrukciją,
šiuo metu vyksta viešieji konkursai dėl šiaurinės dalies rangos darbų, tai yra, užtikrinsime
pagrindinės trasos nuo „Norfos“
iki pat katilinės keitimą. Taip pat
pradėtas vykdyti konkursas dėl
šiaurinės ir pietinės dalių trasų
sujungimo per geležinkelį. Tai
maštabiniai darbai, kuriuos vykdome, tačiau nuolat mums trukdo
tai, jog nors ir turime tarybos pritarimą investicijoms, pastovaus
savivaldybės politinio palaikymo
stinga. O norėtume atlikti darbus
greičiau, kad kaina greičiau sumažėtų“, – žurnalistams kalbėjo
V. Povilėnas.
Nuosavybė
„Prezidentės teigimu, savivaldybės pirmiausia turėtų
susirūpinti katilinių grąžinimu
savo nuosavybėn. Kada, Jūsų
manymu, tai galėtų įvykti?“ –
klausė vadovo vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius.
„Prezidentė nubrėžė principą,
bet nenustatė sąlygų ir aplinkybių, kaip tai padaryti. Tačiau
tai nekonfliktuoja su dabartine
situacija. Savivaldybė šioje vietoje jokių iniciatyvų nerodo,
kad mums reiktų grąžinti, – komentavo V. Povilėnas. – Manau,
kad tokia savivaldybės pozicija
logiška, nes šiuo metu vyksta
didžiuliai investiciniai projektai,
kurių savivaldybė pati taip greitai įgyvendinti tikrai negalėtų ir
neturėtų lėšų, o kainą mažinti
reikia. Natūralu, jog kol vyksta
šitie projektai, grąžinimas nebus
galimas, kadangi pagal LVPA

„Prienų energijos“ direktorius V. Povilėnas pasakoja, kad biokatilo našumas
šiandien tik 50 proc., todėl vandens šildymui naudojami dar du dujiniai katilai,
kurie brangina gamybos kaštus

Rajono žurnalistai susitiko su šilumos tiekėju Ryto g. katilinėje, kad susipažintų
su būsimu jos rekonstrukcijos planu

Pastate, kuriame anksčiau buvo druskų saugykla, bus statoma nauja biokuru deginama katilinė, o senojoje katilinėje liks tik vienas dujinis katilas rezervui

(red. past. – Lietuvos verslo paramos agentūra) mes turime dar
penkerius metus išlaikyti sukurtą
turtą savo nuosavybėje.“
Kalbama apie atskirų objektų
nuosavybę. Pačioje koncesijos
sutartyje ir įstatymuose numatyta, kad po projekto įgyvendinimo šilumos tiekėjui investicijos
turi atsipirkti, todėl nuosavybės
terminas gali būti svarstomas
po kokių 15 metų. Žinoma, yra
galimybė nuosavybę susigrąžinti
žymiai anksčiau, tačiau kompensacijos sumos bus milijoninės, kurių nei rajono biudžete, nei savo
strateginiuose, investiciniuose
planuose nėra numačiusi.
Investicijų įgyvendinimas
„Savivaldybė turi reikalauti,
kad atliktume investicijas, o išeina taip: „Prienų energija“ siūlo,
siūlo, o juos stabdo ir atkerta, jog
kaštai padidės. Žinoma, kaštai
padidės, bet ne tam, kad kaina didėtų, o tam, kad ji pradėtų mažėti.
Teisingai padarytos investicijos
mažina šilumos kainą“, – teigė
Nacionalinės vartotojų konfederacijos atstovas. Jis taip pat minėjo, jog dažnai nenorima prisiminti
ir aptarinėti gerųjų pavyzdžių
kaip Akmenės rajone (aptarnauja
kita „E energijos“ dukterinė įmonė), kur šilumos ūkio investicijos

pasiteisino, gyventojams kaina
ženkliai sumažėjo, o įgyvendinti
projektai buvo apdovanoti tarptautiniais apdovanojimais.
Dar viena šilumos suvartojimo mažinimo ir taupymo
sąlyga yra pasenusių elevatorinių šilumos punktų pakeitimas.
„Šie punktai prastai reaguoja į
aplinkos temperatūrą, juos reikia
keisti, tai šiandien gali padaryti
tik savivaldybės įmonė „Trakų
šilumos tinklai“, o ne mes“, – teigė V. Povilėnas.
Pajudėjo
„Prienų energijos“ atstovų ir rajono žurnalistų susitikime liko dar
daug neatsakytų klausimų, todėl
belieka tikėtis, kad tai ne paskutinis
susitikimas su šilumos tiekėju.
„Manau, kad po šio susitikimo ir vadovas V. Povilėnas
supras, jog įmonė privalo bendrauti su žurnalistais, kad visi
suprastume, jog šilumos ūkis
priklauso ne savivaldybei (nors
de jure savivaldybei priklauso), o
kiekvienam vartotojui“, – tokius
žodžius susitikimo pabaigoje
išreiškė susitikimą organizavęs
Nacionalinės vartotojų konfederacijos atstovas.
Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

2013 m. kovo 22 d. Nr. 12 (29)

Klevų alėja



Šokius trypė
Kodėl didelės sąskaitos už šilumą? apsiavę klumpėmis

Nuomonės, komentarai

Šilumos vartotojams reikia suprasti viena, kad šilumos tiekėjas
„Prienų energija“ pelną didžiąja
dalimi gauna ne iš šilumos tiekimo,
o iš investicinių projektų. Kuo ji daugiau turi investicinių projektų, tuo jai
geriau. Todėl ši įmonė įsisiurbė kaip
erkė į Trakų rajoną, kur visas šilumos
ūkis sukiužęs kaip sena gelda. Kai
kur sutaupo savo naudai, palūkanų
už kreditus jai iš savo kišenės mokėti
nereikia, juk tai įeina į šilumos kainą.
O įmonės pelnas – 5 procentai nuo
padarytų investicijų. Ir nesvarbu, ar
tos investicijos – renovacijos – duos
konkrečią, apčiuopiamą naudą vartotojui, ar atvirkščiai – iš pradžių padidins kainą iki padebesių, o vėliau dėl
ūkio reanimacijos – objektyvių priežasčių – mažės. „Prienų energijos“
vadovybė mini, jog neprotingos ir
nepamatuotos investicijos jiems kaip
verslininkams tikrai neapsimoka, be
to, jų investicinius planus tvirtina
pati taryba.
Taigi, antrasis veiksnys, kodėl
nemažėja kaina už šilumą, yra rajono
politikų rankose. Jie priima, tvirtina
sprendimus arba atvirkščiai – delsia
juos priimti. Kol politikai svarsto,
kaip jie atrodys rinkėjų akyse, kol
dėlioja koalicijos rubiką, tol pati
gamta graužia pasenusius vamzdžius ir taip kiekvieną uždelstą
dieną blogina šilumos ūkį. Jau nuo
2005 metų (aštuonerius metus) koncesininkas sėdi Trakų rajone ir tik
pastaraisiais metais Lentvaryje, kur
yra daugiausiai šilumos vartotojų,
pajudėjo šilumos ūkio renovaciniai
darbai. Naujų vamzdžių klojimas
paliekamas paskiausiai, o juk būtent
čia prarandama daugiausiai šilumos

(juk žiemą matosi žemės paviršiuje
ištirpinti šilumos trasų takeliai).
Vadinasi, reikia kuo galingesnės katilinės, daugiau išnaudoti kuro, kad
šilumos vartotojus pasiektų karštas
vanduo. Daugiau šilumos gaminsi – daugiau pinigų išplėši.
Situacijos negelbsti ir tai, jog
savivaldybė neturi šilumos ūkio specialisto, todėl nėra kam patikrinti, ar
šilumos kaina skaičiuojama pagal realius, ar tik koncesininkui naudingus
duomenis. O juk būtent savivaldybė
turėtų užtikrinti gyventojų gerovę.
Tiesa, prieš kelis mėnesius savivaldybė pasisamdė šilumos ūkio ekspertą
Rimantą Zabarauską. Kiek jam mokama, kol kas nežinome. Eksperto
nuomone, šilumos kainos pastovią
dedamąją galima sumažinti 1 centu,
tačiau ar tokią kainą patvirtins Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija (toliau VKEKK), bus svarstoma šiandien (kovo 22 d. 13 val.).
Pagal pateiktą komisijos nutarimo
projektą eksperto sumažinta kaina
ne tik nemažės, bet dar ir didės 1,65
ct/kWh (5,3 %). Išvadose rašoma, jog
Trakų rajono specialistai nesilaikė
nustatytų metodikų ir netinkamai
nustatė pastovias dedamąsias, kurios
būtų taikomos nuo kovo 1 dienos.
Anot Koncesijos veiklos priežiūros
komisijos kai kurių narių pasisakymų, Trakų politikų pastangos mažinti šilumos kainas – ne kas kita kaip tik
„pasirodymas prieš rinkėjus“. Retas
atvejis, kada Trakų rajono savivaldybės atstovai važiuoja į VKEKK
posėdžius ir stengiasi įrodyti, kad
šilumos kainą galima sumažinti.
Todėl tarybos posėdžio metu tarybos
narių pasisakymai, „kiek mes daug

nuveikėme, o VKEK komisija daro
vis tiek savaip“, ne kas kita kaip
nepabaigto darbo rezultatas.
Šilumos suvartojimo nesumažins
ir daugiabučių namų šilumos sistemų
apverktina būklė: seni vamzdynai,
išbalansuotas radiatorių techninis
planas, pasenę šilumos punktai.
Taip pat reikia paminėti, jog
šilumos suvartojimą galėtų sumažinti daugiabučių namų renovacija.
Tačiau ir šioje srityje daug nuomonių
ir verdiktų. Vasario mėnesio tarybos
posėdyje taryba pritarė siūlymui
renovacijos administratoriumi paskirti biudžetinę savivaldybės įstaigą
UAB „Trakų šilumos tinklai“, kuri
gyventojų akyse taip pat neturinti sąžiningo administratoriaus įvaizdžio.
Pagal naują namų renovacijos modelį
paskolas iš bankų ims ne gyventojai,
o savivaldybių įmonės. Tačiau kol
gyventojai gauna kompensacijas už
šilumą, tol neskubės rūpintis savo
namų renovacija.
Taigi „timpt už vadžių ir vėl iš
pradžių“: netvarkingas rajono šilumos ūkis, netvarkinga namo šilumos
sistema veda prie didesnio šilumos
suvartojimo, o didelis šilumos
suvartojimas veda prie didelių sąskaitų už šildymą. O norint atsijungti
nuo centrinio šilumos tiekimo, oi,
kiek kelių reikėtų numinti, kad tai
įvyktų, o daugelio gyventojų atvejų
atsijungti net ir nebūtų įmanoma.
Toks šilumos vartotojų įkalinimas
didelį apetitą turinčių „Prienų
energijos“, politikų, administratorių
gniaužtuose veda į neviltį pažeidžiamiausią visuomenės grandį.

2013 03 16 Trakų kultūros rūmuose vyko respublikinė vyresniųjų liaudiškų šokių šventė „Klumpynė“, kuri parodė ir keletą brolių latvių liaudies šokių, priminusių ne tik mūsų kalbų, bet ir šokių ugnies bendrumą.
Kasmetinio renginio įkūrėja – lentvarietė choreografė Rimutė Blikertienė
ir jos vadovaujamas šokių kolektyvas „Lendvarė“. Renginį aukštaitiškos
tarmės jėga vedė ir lentvarietis Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas.
Scenoje žodį tarė Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas. Viską stebėjo ir į
mintį dėjo Lentvario renginių vadovė Viktorija Šamatovičienė.
Taigi, mes, lentvariečiai, užpildę kultūros rūmų salę, vaizdžiai šnekant, esame lyg ir dvasiniu komisaru ir ne tik juo, brangūs trakiečiai,
aukštadvariečiai, tiltiečiai, palukniečiai, onuškiečiai ir visi kiti, be kurių,
žinoma, nebūtų mūsų mylimo istorinio regiono, todėl visada mokomės
jūsų didžių jausmų, teisybės ir prakticizmo, tąsyk visi kartu galingoje
tautiškoje vaizduotėje apsiavę klumpėmis ir staiga save parodę taip,
kaip senovėje gyveno Trakų regiono kalavijo ir žagrės poetai ne tik
šokiu bei daina.
O šią šventę scenoje vystė ir svečiai iš Elėktrėnų, Grigiškių, Druskininkų, Klaipėdos, kurio Žvejų rūmų tautinių šokių kolektyvas „Vėtra“
ir išsivežė namo didįjį prizą – medinę didelę lietuvišką klumpę.

Dana Zacharevičienė

Nesustabdomas medžių niokojimas mieste

Atkelta iš 1 p.

savivaldybės įmonės „Vilniaus
planas“ projekto vadovė Vida Kukelkienė praėjusias metais tikino,
kad projektą dėl želdinių kirtimo
galima koreguoti ir siūlė kreiptis į
Trakų rajono savivaldybę.
Nuo praėjusių metų rudens
Lentvario gatvių rekonstrukcijos
darbai buvo sustoję, buvo atsiradusi viltis, kad naujoji Trakų valdžia
atsižvelgs į lentvariečių priekaištus ir medžių kirtimo projektą
pakoreguos, tačiau savivaldybės
pareigūnai, atsakingi už šio projekto įgyvendinimą, matyt, nenorėjo
informuoti savivaldybės naujųjų
vadovų apie šio projekto problemas, nes, pasiteiravus mero pavaduotojo Voitecho Vinskevičiaus, ar
jam žinoma, kad Lentvaryje pradėti
kirsti medžiai, pažadėjo išsiaiškinti, bet kartu abejojo, ar galima
medžius išsaugoti, jeigu projektas
nepakeistas.
Medžius pradėjo kirsti gatvių
rekonstrukcijos projektą įgyvendinančios bendrovės „Lemminkainen
Lietuva“ darbuotojai. Keista, kad
medkirčiai šimtamečius medžius,
augančius skvere prie istorinės grafo Tiškevičiaus statytos bažnyčios,
pradėjo kirsti tuo metu, kai visas
pasaulis stebėjo popiežiaus Pranciškaus inauguraciją... Kai visame
pasaulyje tikintieji meldėsi, prie
Lentvario bažnyčios ūžavo pjūklai
ir priešais bažnyčią su trenksmu
virto išlakūs medžiai.
Pro šalį eidami miestiečiai su
apmaudu stebėjo sunkiai paaiškinamą, beprasmišką ir nepateisinamą miesto želdinių niokojimą ir
laidė smerkiančias replikas Trakų
rajono valdžiai.
Verta pridurti, kad dėl šio projekto rengimo, derinimo ir vykdymo kalti ne visi pareigūnai, juolab
ne prieš pusantro mėnesio pradėję
dirbti savivaldybės vadovai, bet,
be abejonės, kaltų yra ir tikimės,

Šalia šventės dalyvių – Rimutė Blikertienė (iš dešinės) šventės pabaigos metu

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Velykų savaitės pamaldos Lentvario Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
Kovo 24-ąją (Verbų sekmadienį)
10.00 šv. Mišios (lenkų k.)
12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)
Kovo 24-ąją (Verbų sekmadienį) apmąstysime Kristaus kančią, eidami
Kryžiaus kelią Lentvario miesto gatvėmis: Mokyklos, Trumpąja, Pietų,
Pakalnės.
Pradžia bažnyčioje 15 val.
Kovo 28-ąją (Didįjį ketvirtadienį)
17.00 Paskutinės vakarienės šv. Mišios (lenkų k.)
19.00 Paskutinės vakarienės šv. Mišios (lietuvių k.)
Tyli Švč. Sakramento adoracija iki 22 val.

Medžiai kertami ir augantys atokiau nuo rekonstruojamos gatvės. Kam jie trukdo?

Kovo 29-ąją (Didįjį penktadienį) visą dieną trunkanti adoracija.
09.00–10.00 Bažnyčios, Mokyklos, Lauko., N. Sodybos g.
10.00–11.00 Pietų, Sodų, Geležinkelio, Pakalnės, Trumpoji g.
11.00–12.00 Tujų, Lelijų, Kilimų, Gintaro, Lakštingalų, Ryto, Ežero g.
12.00–13.00 Šaltinio, Gaidiškių, Kalnų, Kranto, Žalioji, Kampo, Liepų g.
13.00–14.00 Lentvario, Naujoji, Ribos, Gėlių g.
14.00–15.00 Konduktorių, Obelų, Pakraščio, Atgimimo g.
15.00–16.00 PL Gyvojo Rožinio nariai
16.00–16.45 PL Ministrantai
Didžiojo penktadienio pamaldos:
17.00 (lenkų k.)
19.00 (lietuvių k.)
Po pamaldų budėjimas prie kapo:
– 21.00 LT Gyvojo Rožinio nariai
21.00–22.00 LT jaunimas
22.00–24.00 PL jaunimas

Lentvario bažnyčios esančiame skvere antradienį plušėjo medžių kirtėjai

kad naujieji savivaldybės vadovai
juos įvardins, o mes paskelbsime
laikraštyje. Želdinių niokojimas
Lentvaryje prasidėjo ne tik rekonstruojant šias tris gatves, bet ir

rekonstruojant vaikų darželį „Svajonėlė“ bei kitose miesto vietose.
Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Kovo 30-ąją (Didįjį šeštadienį)
nuo 9 val. iki 17 val. kas valandą bus šventinami velykiniai valgiai.
Kaip kiekvienais metais prašome parapijiečių paaukoti maisto parapijos
varguoliams (dovanotą maistą galima palikti bažnyčioje).
Velyknakčio iškilmingos šv. Mišios
19.00 (lietuvių k.)
21.00 (lenkų k.).
Raginame atsinešti savo Krikšto žvakę (kas neturi, galės įsigyti paprastą
žvakę, kurią uždegsime Krikšto pažadų atnaujinimo metu). Taip pat
gerai būtų, kad atsineštumėte indelyje vandens, kuris bus pašventintas
Velyknakčio apeigose.
Velykų Sekmadienį
Rezurekcija – Procesija ir iškilmingos Šv. Mišios mūsų parapijoje
7.00 (lietuvių k.)
9.00 (lenkų k.).
www.lentvarioparapija.lt
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Nors galvą nusisuk...

Poezija
TRAKŲ PILIES LAIŠKAS

Skelbimai

Poezija

„Autodina“ – OPEL atstovas – ieško
autodažytojo-paruošėjo. Darbas
viena pamaina be šeštadienių. Patirtis būtų privalumas, bet priimame ir mokiniu. Teirautis tel. 8 687
43 081, cv@autodina.lt Adresas:
Fabriko g. 12, Lentvaris

VERBŲ SEKMEDIENIS

Kai JŪSŲ Lentvaryje jau nebus,
O kovo liks dangaus – sakykime – stebuklas,
Vaikaičiai signatarų puoš gėlėm
kapus,
Iš Trakų atridenę Vytauto pabūklą.

Verbų sekmadienis už lango,
Tai šventė mūsų širdyse.
Todėl mylėkim Dievo sūnų brangų,
Jis visada paguosiąs varguose.

Mergelės skaisčios liaudies dainą
sugiedos
Apie tautos nesunaikintą žiedą.
Žodžius tuos vyrai ąžuolai kova
vartos,
Persižegnoję, jog išsaugojo pabūklą ir poetą.
Kad kalavijai nerūdiję dar
Ir ietys, ir lankai, ir strėlės,
Muziejuj Trakų ruošiasi dabar
Staiga ten prisikelt lyg kunigaikščių vėlės!

Žmonių globėjus – Angelus – gražius,
Miškus Tėvynės ir upes, ir pievas,

Jonas Počepavičius
Lentvario parapijos namai
2013 03 11

Užs. Nr. 119

Ir žmones mylinčius visus.

VĮ Trakų miškų urėdija parduoda kuro malkas pagal kaitrumo
grupes:
I kaitrumo grupė – 96,80 Lt/ktm.
(~64,00 Lt/erdm.);
II kaitrumo grupė – 84,70 Lt/ktm.
(~56,00 Lt/erdm.);
III kaitrumo grupė – 78,65 Lt/ktm.
(~52,00 Lt/erdm.).
Kaina nurodyta su PVM, be transporto paslaugų.
Telefonai pasiteirauti: 8 528 32
304; 8 616 26 211

Pamiršęs lemtį ir puikybę.
Jie sielai, širdžiai lyg nuodai.
Sau taką ištiesei į Amžinybę,
Kurią nušvietė Angelai baltai.
Laikraščio skaitytojas lentvarietis Kazys šią savaitę, antradienį, nufotografavo Lentvario Klevų alėjos šaligatvius, kurie vėl pavirto čiuožykla.
„Smėlio niekas nepaberia! Kur žiūri mūsų seniūnas!“, – rašo pasipiktinęs
lentvarietis.
KA inform.

• 2013-03-15 Lentvaryje, parduotuvėje ,,Maxima“, iš merginos
striukės kišenės buvo pavogtas
mobiliojo ryšio telefonas, žiebtuvėlis, cigarečių pakelis. Padarytas
436 Lt materialinis nuostolis.
• 2013-03-19 Lentvaryje, sodybos

aptvertame kieme, nuo automobilio BMW 730, priklausančio UAB
„Račkūnų komercija“, pagrobti
parkavimo nuotolių davikliai ir
du šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai. Žala tikslinama.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio

Klevų alėja

moksleiviams, studentams,
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. - 15,33 Lt

1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 18,40 Lt

Pranciškus Seibutonis
2013 03 16

PARDAVIMAI

Policijos savaitė 2013 m. kovo 15–19 d.

PRENUMERATA 2013 M.
„Klevų alėja“ (ind. 926)
(pensininkams, neįgaliesiems,
„Klevų alėja“ (ind. 925)

Tai atmintis dėl Sibiro sukils.
Klevų alėja eis gražus jaunimas.
Rytų atjotas juodas blogis skils.
Seime įvyks lietuvių sukilimas.

Proginių suknelių nuoma
S. Trakai, Trakų g. 4A
tel. 8 612 24 310

Karštai tikėkime į Dievą,

Anapilyje veiks ir partizanai
Lietuvos,
Politiniai ir kaliniai, ir tremtiniai
šventieji.
Tądien todėl
anūkai prie pabūklo Kryžių pastatys ant Lentvario kalvos,
Su pagarba ir ašarom tenop atėję.
Bažnyčios miesto Kristus pastebės,
Kad Motina Tėvynė išgyveno.
Nes tikėjo.
Klebonas lietuvaitis maldą sukalbės.
Ir Vakarų balnos šventoriuj vėją.

Užs. Nr. 121

Užs. Nr. 111

Kepyklėlėje Lentvaryje reikalingas
(-a) kepėjas (-a)–konditeris (-ė).
Turintiems patirtį siūlome gerą
atlyginimą. Neturinčius patirties
apmokome. Tel. 8 662 20 427

„Klevų alėją“ jau
galima įsigyti Lentvario „Norfos“ ir Trakų
Vokės „Maximos“ parduotuvėse.

Užs. Nr. 112

Parduodu 3 kamb. butą Vienuolyno g., 65 kv. m., 2 balkonai. Langai
ir balkonai naujai įstiklinti. Geros
būklės. Tel. 8 620 45 225

Skubiai ieškomi staliaus-staklininko
profesijos žmonės, galintys dirbti
medienos apdirbimo įmonėje
Senuosiuose Trakuose. Kontaktai:
+37069885948, +37065540500,
e. p. kislych.dalyte@gmail.com

Užs. Nr. 123

Užs. Nr. 106

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.

Parduodu „Audi 100“, 1991 m., 2,8 l,
benzinas-dujos. Kaina sutartinė.
Tel. 8 682 21 507

Daugiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Gera kokybė,
patraukli kaina.
Tel. 8 652 35 314

Užs. Nr. 116

Užs. Nr. 102

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

Visi elektros instaliacijos darbai.
Dokumentų tvarkymas.
Tel. 8 685 71 591

Užs. Nr. 85

Užs.Nr. 118

Užs. Nr. 120

Proginių suknelių nuoma
S. Trakai, Trakų g. 4A
tel. 8 612 24 310
Užs. Nr. 119

Parduodamas žemės sklypas, 9 ha,
Dusmenų k. v., Onuškio sen.
Teirautis tel. 8 681 35 303
Užs. Nr. 122

ĮMONĖ BRANGIAI
PERKA BET KOKIO
ĮMITIMO ARKLIUS.
TEL. 8 608 22 299
Užs.Nr. 100
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Užs.Nr.117

Redaktorė Dana Zacharevičienė

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.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.

• Gamybinių ir administracinių
patalpų nuoma;
• Elektros instaliacijos montavimo
darbai, matavimai;
• Prekyba elektros, santechnikos, statybinėmis medžiagomis,
įrankiais, sodo, buities prekėmis
parduotuvėje „Eniras“,
Vokės g. 2, Lentvario m.

08454

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
Užs. Nr. 105

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

Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako
Redakcija: Dana Zacharevičienė (redaktorė, tel. 8 670 08 901, el. p. klevualeja@klevualeja.lt), Auksė Kekytė (kalbos redaktorė, tel. 8 605 19 302), Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt),
Edita Komarova (kultūra, tel. 8 603 11 117), Irma Stadalnykaitė (kultūra, tel. 8 603 11 117), Daiva Sedlikovska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt, tel. 8 683 90 796).
Bendradarbiai: Kęstutis Petkūnas (gamtosauga), Jonas Počepavičius (aktualijos, miesto gyvenimas), Evelina Kislych (reporterė), Juozas Miglinas (kultūra).

Užs. Nr. 11

