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Ar Trakų aštunkojis
turi galių?

Linksmų šventų Velykų!

500 mokytojų gina Trakų švietimo centrą

Praeitų metų gruodžio mėnesį
teismas nustatė, jog Trakų švietimo
centras nuo savo vykdomos veiklos
turi atskirti formalaus ir neformalaus ugdymo funkcijas ir rajone
sukurti tokią švietimo sistemą,
kad ji užtikrintų visoms švietimo
dalyvių grupėms, kaip mokytojai,
mokiniai, mokinių tėvai, švietimo
pagalbą. Teismo sprendimas turi
būti įvykdytas iki šių metų birželio
mėnesio. Tad Trakų savivaldybės
administracija sudarė darbo grupę,
kuri analizavo šios įstaigos reorganizavimo galimybes.
Sumaištis kilo tuomet, kai darbo grupė ėmė svarstyti galimybę
pirkti iš kitų įmonių pedagogų
kvalifikacijos kėlimo paslaugą
ir taip sumažinti savivaldybės
biudžeto išlaidas, skirtas Trakų
švietimo centrui. Toks reorganizacijos planas buvo paviešintas net
savivaldybės interneto svetainėje
kaip pirmasis sprendimo projektas. Štai čia mokytojai neapsikentė
ir tylėti nebegalėjo, ėmėsi ginti
Trakų švietimo centrą: rinko parašus, dalyvavo tarybos Švietimo ir
sveikatos komiteto posėdyje, kur
išsakė aiškią pedagogų poziciją, o
dar gausiau susirinko vakar (kovo
28 d.). pačiame tarybos posėdyje.
Skirtingai interpretuoja
Bėda ta, jog tiek valdantieji politikai, tiek tarybos nariai, sukilusi
mokytojų bendruomenė skirtingai

interpretuoja teismo nutartį. Valdantieji mato tik reorganizacijos
modelį, iš kurio gimtų dvi atskiros
įstaigos – Trakų švietimo pagalbos
tarnyba ir Trakų suaugusiųjų mokykla. Toks buvo antrasis sprendimo
projektas. Devyni tarybos nariai,
pateikę tarybai trečiąjį sprendimo
variantą, norėjo palikti Trakų švietimo centrą (pakeičiant įstaigos
nuostatus, kad galėtų vykdyti daugiau švietimo pagalbos funkcijų)
ir papildomai įsteigti naują įstaigą
– suaugusiųjų mokyklą. Deja, trečiasis sprendimas buvo suformuluotas taip pat kaip reorganizacijos
modelis. Anot Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje Audriaus
Skaisčio, renkantis reorganizacijos
modelį turi gimti du nauji juridiniai
vienetai. Tad daugumos pedagogų
noras, kad išliktų Trakų švietimo
centras su atskirtu suaugusiųjų
mokymu, taip ir liko neišgirstas, kadangi politinės koalicijos valia buvo
pritarta antrajam sprendimo variantui. Nebuvo išgirstas išsilavinusių
pedagogų noras gerai išanalizuoti
šį sprendimą atidedant jo priėmimą
kitam posėdžiui, kad būtų priimtas
visoms švietimo sistemos grupėms
priimtiniausias variantas.
Žlugs projektai
Reorganizacijos modelis nebūtų toks skausmingas, jei ne Trakų
švietimo centro milžiniškas įdirbis
ir jau šiandieną vykdomi europiniai

„Svajonėlės“ vadovas jau yra

„Nuo balandžio 4 d. kviečiame tėvelius registruoti vaikus į darželį“, –
laikraščiui pranešė naujoji Lentvario
lopšelio-darželio „Svajonėlė“ direktorė
Jolanta Strelčiūnienė

Į laikraščio „Klevų alėjos“ klausimus (nusiųstus 2013 m. kovo
14 d.) atsako Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė
Asta Kandratavičienė.
Kas laimėjo konkursą (kuris
vyko 2013 03 14) Lentvario l. d
„Svajonėlė“ direktoriaus pareigoms užimti?
2013 03 14 dieną vykusį konkursą į Lentvario lopšelio-darželio
„Svajonėlė“ direktoriaus pareigas
laimėjo Jolanta Strelčiūnienė.
Pasklidus gandui, jog Lentvario seniūnas turės pavaduotoją,
prašėme patvirtinti Trakų rajono
savivaldybės administracijos,
ar jau įsteigė Lentvario seniūno
pavaduotojo etatą ir kas į šį postą
pretenduoja?
Lentvario seniūno pavaduotojo
pareigybė įsteigta 2011 m. rugsė-

jo 1 d. Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011
m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr.P2816 „Dėl Trakų rajono savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigybių steigimo,
panaikinimo, naujų pareigybių
aprašymų, pareigybinių nuostatų
tvirtinimo“. Kadangi konkursas
yra viešas, į šias pareigas gali pretenduoti visi asmenys, atitinkantys
Valstybės tarnybos įstatymą bei
kitus teisės aktus.
Ar Trakų rajono savivaldybė ketina imtis rekonstrukcijos
darbų Fabriko g. Lentvaryje, kad
užtikrintų pėsčiųjų saugumą?
Šių metų kovo 1 d. 10 val. vykusiame Trakų rajono savivaldybės
Kelių eismo saugumo komisijos posėdyje buvo svarstomas klausimas
dėl sunkiasvorių automobilių judėjimo Lentvario miesto gatvėmis
(Klevų alėja, Fabriko gatvė).
Komisijos pirmininkė Asta
Kandratavičienė posėdžio dalyvių
klausė, ar įmanoma dėl gyventojų
saugumo nukreipti šiuo metu Klevų al. ir Fabriko gatvėse vykstantį
intensyvų sunkiasvorių automobilių eismą kita kryptimi. Į pirmininkės klausimą posėdyje dalyvavęs
VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Trakų
kelių tarnybos viršininko pavaduotojas kelių priežiūrai Visvydas
Laukaitis teigęs, jog dėl vykdomo
Europos Sąjungos projekto, kurio
Nukelta á 2 p.

Trakų švietimo centrą ginti sukilo dauguma rajono pedagogų, kurie po ketvirtadienio tarybos posėdžio liko nusivylę politikų sprendimu ir tuo, kaip nepaisoma
išsilavinusios visuomenės dalies pageidavimas

projektai. Pasikeitus juridiniam
vienetui iš Trakų švietimo centro
į Trakų švietimo pagalbos tarnybą
gali žlugti projektai, o įsisavintus
pinigus tektų grąžinti, mokėti baudas už sutarčių neįvykdymą. Bet
didžiausią skausmą ir apmaudą
kelią ne pinigai, o tai, jog politikai
užmerkė akis prieš švietimo centro
komandos žmogiškąjį įnašą į viso
rajono švietimo sistemą. Tai rodo
ir mokytojų sukilimas. Tad tarybai
priėmus įstaigos reorganizacijos
modelį pedagogai žada kreiptis į
teismą, kad panaikintų sprendimą.
Po dešimties metų
Šiemet sukanka dešimt metų
kaip veikia Trakų švietimo centras.

kaina 1 lt

Jis buvo vienas pirmųjų tokio pobūdžio centrų šalyje, savo darbu
tapo pavyzdžiu kitoms įstaigoms,
o rajono pedagogai šį centrą vadina
savuoju kultūros židiniu. Įstaiga turi
du tarptautinius atestavimo sertiﬁkatus. Per šitiek metų įvykdė mokymų už 5 milijonus litų, mokyklų
materialinės bazės gerinimui gavo 2
milijonus litų. O ką jau kalbėti apie
pinigais neišmatuojamą indėlį.
Tad kodėl valdžia pasirinko
būtent reorganizavimo modelį, o
ne suaugusiųjų mokyklos įkūrimo
būdą, galime tik spėlioti.
Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Taika ilgai karą gydo

Kiek žinome, laikraštis ,,Trakų žemė‘‘
ir „Klevų alėja“ spaudai atiduodamas ketvirtadienį. Penktadienį jį jau skaitysime.
Tuo metu savivaldybėje vyks konkursas
Lentvario seniūno pavaduotojo pareigybei
užimti. Kaip ir visada, konkurse dalyvaus
nemažai pretendentų, tad paklausėme
Trakų aštunkojį, kas, jo nuomone, turėtų
laimėti konkursą. Sujudėjo, suspurdėjo
aštunkojis, lyg ant jo kas karšto vandens
būtų užpylęs ir atsakė: „Manau, kad
Lentvario seniūno pavaduotoju taps buvusi laikraščio ,,Galvė‘‘ (UAB „Galvok“)
direktorė paluknietė A. Vunš, turinti
pedagoginį išsilavinimą.“
Įdomiausia, jog ši moteris daugiau
nei prieš mėnesį atsisakė tarybos nario
mandato. Gal todėl, kad galėtų užimti
valstybės tarnautojo vietą? Spėliojama, jog
Lentvario seniūnija A. Vunš – tik tarpinė
stotelė, savotiški mokymai prieš tampant
Paluknio seniūne.
Jei Trakų aštunkojis turi tokių galių
kaip kadaise futbolo varžybų rezultatus
spėjęs, mes jį pakalbinsime dažniau.
Rimtas Nerimtas

Bauda L. Pinkevičiui – 500 litų
Trakų rajono apylinkės teismas trečiadienį paskelbė nutarimą, kuriuo Lentvario
dvaro sodybos rūmų ir vandens malūno
valdytojui Laimučiui Pinkevičiui buvo
paskirta administracinė nuobauda už Kultūros paveldo departamento pareigūnų
reikalavimų nevykdymą.
Skirdamas administracinę nuobaudą
teismas atsižvelgė į tai, kad L. Pinkevičiaus atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra, todėl už padarytą
administracinį teisės pažeidimą skyrė
įstatymo numatyto vidutinio dydžio – 500
litų – baudą.
Trakų rajono apylinkės teismo inform.

Klaidos atitaisymas
Praėjusiame numeryje straipsnyje
„Lentima“: viskas iš metalo“ pirmame
puslapyje po nuotrauka parašas turi
būti toks: „Metalo gaminių įmonės
„Lentima“ vadovas Stasys Markauskas.
Tolėliau – buvusi darbuotoja Monika
Bagdzevičienė“.
Atsiprašome.

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

Iš kairės: Rita Junevičienė, Vytautas Talačka, jo vaikaitė Dagnė Zacharevskytė
ir Viktorija Šamatovičienė po oﬁcialaus knygos pristatymo

2013 03 23 poetas ir pirmas
laisvo Lentvario seniūnas (jis kitaip
tada vadinosi) Vytautas Talačka
miesto seniūnijos susirinkimų salėje pristatė savo naują knygą „Laiškai iš Afganistano“, kurią rinko,
maketavo ir redagavo poeto vaikaitė Ieva Zacharevskytė, o gausiai
susirinkusiems knygą dalykiškai
recenzavo M. Šimelionio gimnazijos lituanistė Rita Junevičienė. 4
knygos puslapyje ant balto ir tyro
žurnalinio neplono lapo parašyta:
„Šią knygą skiriu Gintarui Talačkai
atminti, praėjusiam karo Afganistane mėsmalę ir žuvusiam neaiškiomis aplinkybėmis Lietuvoje.“
Žinome, kaip pavadinti „didžios

tautos atstovus“, labai mėgstančius
ginklu vaduoti kitas, ypač mažas
tautas nuo jų pačių, bet kaip įvardinti tarp jų, sakykime, įsiveržusį
tada į Afganistaną sovietinį rekrutą
lietuvaitį, laimingai grįžusį iš purviniausio karo namolei, į gimtą
Lentvarį, ir kritusį nuo nežinomos
rankos? Manome, kad tai ne šios
trumpos kronikos darbas, nes tai
ilga ir atskira tema.
G. Talačka rašė Afganistano
dienoraštį ir eilėraščius. Ir vieni, ir
kiti paskelbti minėtoje V. Talačkos
knygoje. Joje – taip pat karo istorinės nuotraukos, turinčios tvirtą
žinučių jėgą.

Nukelta á 2 p.
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Su Žemės vėliava keliavo į parką

„Svajonėlės“ vadovas jau yra
Atkelta iš 1 p.

metu yra remontuojama kelio
jungtis nuo Vilniaus prekybos
centro „Maxima bazė“ iki Trakų
plento, sunkiasvoriai automobiliai
neturi kito pravažiavimo, todėl yra
pasirinktos šios Lentvario miesto
gatvės. Šiuo metu uždarytą kelio
ruožą planuojama atidaryti š. m.
gruodžio pabaigoje.
Komentaras nuo redaktorės
Dėl Lentvario l. d. „Svajonėlė“
konkurso direktorės pareigoms
užimti dar tą pačią dieną (kovo 14
d.) teiravomės spaudos atstovės Sigitos Nemeikaitės. Ji mus patikino,
jog konkurso laimėtojo pavardės
savivaldybė viešai skelbti negali,
kadangi dar nesukako 10 dienų
terminas, per kurį šį sprendimą
pralaimėję asmenys galėtų apskųsti. Pasirodo, tokio termino visai
nėra. Anot Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus vedėjo
Antano Česlausko, viešo konkurso
komisija tą pačią dieną nusprendžia, kuris kandidatas atitinka
reikalavimus į pretenduojamas
pareigas, laimėtojo pavardės komisija įprastai viešai neskelbia, be
to, tik per tris dienas kiti kandidatai
gali apskųsti šį sprendimą. Trakų
rajono savivaldybės tinklalapyje
informacijos (tel., adreso) apie
įsteigtą „Svajonėlės“ darželį tarp
visų rajono švietimo įstaigų nerasite, nors Švietimo skyriaus vedėja
Dalia Dzigienė patikino, kad greitu
laiku, gal net ir šiandien, visi darželio kontaktai bus paskelbti. Tad gyventojams, norintiems pasikalbėti
su nauja įstaigos vadove, kol kas
teks pamiklinti kojeles ir pasibelsti
į darželio duris.
Antrasis klausimas mums parūpo pasklidus gandui, jog Lentvario seniūno pavaduotojo vieta
ruošiama specialiai tarybos mandato atsisakiusiai darbo partijos
narei paluknietei Anželikai Vunš.
Žinoma, viešųjų konkursų peripetijas laikraščiui įrodyti sunku,

reiktų samdytis ekspertus, kurie
nagrinėtų konkurso sąlygas, tad
tai vadiname tik gandais, nors
netikime, jog tokie konkursai vyksta skaidriai, atrenkant geriausią
kandidatą, nes gandus ir realybę
diktuoja politiniai susitarimai.
Konkursas valstybės tarnautojo
– Lentvario seniūnijos seniūno
pavaduotojo – vietai užimti įvyks
šiandien (kovo 29 d.). Anot Juridinio ir personalo administravimo
skyriaus vyriausiosios specialistės
Jūratės Pilčicienės, į pavaduotojo
vietą pretenduoja devyni kandidatai. Darbo sutartį su laimėjusiuoju
savivaldybė gali pasirašyti po trijų
dienų nuo įvykusio konkurso, bet
ne vėliau nei per 14 dienų. Taigi
greit viskas paaiškės, ar turės seniūnas pavaduotoją ir kas jis.
Iš atsakymo į klausimą, ar savivaldybė ketina imtis saugumo
priemonių judrioje Fabriko gatvėje,
matyti, jog direktorė, pasirėmusi
specialisto kalba, papasakojo tik
apie priežastis, kodėl minėtomis
gatvėmis rieda sunkiasvoris transportas, kuris, beje, riedėjo ir iki
europinio projekto (remontuojamos
jungties nuo Vilniaus prekybos
centro „Maxima bazė“ iki Trakų
plento) vykdymo. Tad likome taip
ir nesupratę, ar savivaldybė darys
ką nors, kad pradinukai jaustųsi
saugūs eidami šia gatve į mokyklą,
ar ne. O gal savivaldybė iš viso čia
nemato jokios problemos?
Dana Zacharevičenė

Laiškas redakcijai
Vykdantys Lauko, Bažnyčios,
Geležinkelio gatvių rekonstrukcijos
projektą asmenys pademonstravo,
kad su gamta jie gali elgtis kaip panorėję, kad gyventojų nuomonės galima
nepaisyti. Dauguma šių vykdytojų nė
negyvena Lentvaryje, todėl miesto
aplinkai jie visiškai abejingi. Jiems
nerūpi, kad Bažnyčios g. kuplių liepų
paunksmėje mėgę bėgioti mažyliai,
kad tėveliai, čia ateidavę su vežimėliuose miegančiais kūdikiais, tokios
poilsio salelės jau neberas. Slegiantį
įspūdį jautė lentvariečiai medžio vietoje pamatę kelmus. Dar viena graži
gamtos dalis pradanginta.
Tą dieną, kai buvo kertami medžiai, popiežius Pranciškus per inauguracijos iškilmes kalbėjo ir apie
aplinkos saugojimą, negriovimą to,
kas jau sukurta, kas jau yra.
Gal kada nors bus veikiantis ir iš
tikrųjų ginantis ir saugantis miestų,
miestelių želdinius įstatymas, bet ar
bebus tuomet ką saugoti?

kolegų spalvingais piešiniais.
Toliau renginį tęsė aplinkosaugininkas, ornitologas Remigijus
Karpuška. Pasitelkęs multimediją,
svečias vaizdžiai pasakojo apie
Lietuvos paukščius, klausinėjo
jaunimo, o už teisingus atsakymus
dalijo ženkliukus. Po įdomaus ir
naudingo pasakojimo Lentvario
jaunimo centro darbuotojai Vitalija
Burdienė ir Gintautas Valainis visus pakvietė žaisti apie paukštelius
bei padainavo dainą. Renginio
pabaigoje dalyviams nuo Lentvario
seniūno Vyto Rukšėno buvo įteiktos padėkos bei saldumynai.
Renginio dalyviai su iškelta Žemės vėliava keliavo į Lentvario parką

Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena. Šią dieną kiekvienas
turime galvoti apie mūsų planetos problemas ir savo kasdienę
veiklą. Mūsų maži ir, atrodytų,
nežymūs darbai – popieriaus ir
elektros taupymas, langų ir durų
sandarumas, vandens čiaupų
sutvarkymas – padeda tausoti medienos išteklius ir elektrą, šilumą
ir vandenį, kuriems pagaminti ar
išgauti reikia daug energijos, o jai
pagaminti naudojami riboti ir nuolat senkantys Žemės ištekliai.
Trakų r. kultūros rūmų Lentvario padalinio darbuotojai,
norėdami atkreipti dėmesį į aplinkosaugą, surengė renginį, skirtą
Žemės dienai paminėti. Jis prasidėjo nuo Lentvario seniūnijos,
kur susirinko kelios dešimtys

moksleivių iš trijų miesto mokyklų, bei jaunimo atstovai. Dalyviai
su iškelta Žemės vėliava keliavo į
Lentvario parką. Čia visų laukė
Trakų seniūnijos specialistė Rasa
Puzinienė. Ji išsamiai papasakojo
apie parke augančius medžius,
kokie bei kokiu principu buvo
sodinami augalai Eduardui Andrė
bei jo sūnui projektuojant parko
landšaftą. Buvo atkreipiamas dėmesys į senuosius medžius, ypač į
gražiomis puokštėmis susodintas
liepas, po kuriomis kadaise vaikštinėjo grafas V. Tiškevičius, įkūręs
nuostabų parką.
Kol viena grupė dalyvių klausėsi apie parko augmenijos ypatumus, kiti piešė keturias stichijas.
Tad visi, grįžę į senąją kilimų
parduotuvėlę, galėjo pasigrožėti

Viktorija Šamatovičienė,
Trakų r. kultūros rūmų
Lentvario padalinio administratorė

Taika ilgai karą gydo
Atkelta iš 1 p.

O štai sovietų armijos jaunesniojo seržanto G. Talačkos eilėraštis
„Mes buvome jauni“:
Mes bilietų nepirkom.
Bagažo neturėjom.
Mums buvo aštuoniolika,
Kai iš namų išėjom.
Ritmingai dunda ratai.
Pilni vagonai rieda.
O pirmas ešalonas
Jau Lietuvą palieka.
(Kažkas panašaus į Lietuvos
tremtinių deportaciją, tiesa?)
Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Savanorių pr. 247, Vilnius, prie
Dirbame I-VII 7.30-19.00

Informacinis telefonas +370 659 11 117

<ůŝŶŬĞƌŝŶĦƐƐŝĞŶƿƉůǇƚĞůĦƐ
ͣ^ŚĂĚŽǁ͕͞
1 m²
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ůŝƵŵŝŶĦƐŬŽƉĦēŝŽƐ͕1 vnt.
4 dalys
3 pakopos
Maksimali apkrova
150 kg

25,99
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ĂůŝŶƚŽČǎƵŽůŽ
ƉĂƌŬĞƚůĞŶƚĦƐ͕
1 mР
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1 mРсϱϬǀŶƚ͘
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'ĦůŝƿƐǀŽŐƻŶĦůŝĂŝ͕
1 pak.
WĂŬƵŽƚĦũĞϱǀŶƚ͘
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-25%
Medienos tašams

WsůĂƵŬŽǀĂŵǌĚŝƐ͕
1 vnt.
DN 110 x 3,2x1000 mm

Skaitytoja Marija
Nuo redakcijos: Tą dieną, kai
Lentvaryje šalia bažnyčios buvo
kertami medžiai, parapijiečiai meldėsi Lentvario bažnyčioje už naująjį
popiežių Pranciškų. Maldos metu
jiems teko girdėti dūzgiančių pjūklų
garsus. Tądien redakcijai telefonu
skambino susirūpinę lentvariečiai ir
piktinosi tokiu valdininkų požiūriu
ir gyventojų nuomonės nepaisymu.
Valdininkai nuo praėjusių metų vietinėje spaudoje galėjo skaityti įvairias
gyventojų nuomones dėl rekonstrukcijos, tačiau projekto pakoreguoti
nesiteikė. Tad kol skverelyje užaugs
nauji aukšti medžiai, pamatys tik dar
negimę piliečiai. Apmaudu.

3,99

DŝŶĞƌĂůŝŶĦƐƚŝŬůŽǀĂƚĂƌƵůŽŶĂŝƐ
ͣ<ŶĂƵĨůĂƐƐŝĐϬϰϰ͕͞1 pak.
50 x 1200 x 10000 mm x 2
WĂŬƵŽƚĦũĞϭ͕ϮŵС
Šilumos laidumo
ŬŽĞĨŝĐŝĞŶƚĂƐсϬ͕Ϭϰϰtͬŵ<

69,28

26,49

19,99

DN 110 x 3,2 x 2000
32,98 Lt - 19,78 Lt
DN 110 x 3,2 x 3000
49,99 Lt - 29,89 Lt

19,99

11,79

>ĞŝĚŝŶǇƐEƌ͘ϭϳ͘>ĞŝĚŝŶŝŽƉƌĞŬĦƐŶĞĚĂůǇǀĂƵũĂũŽŬŝŽƐĞŬŝƚŽƐĞĂŬĐŝũŽƐĞ͘WƌŽĐĞŶƟŶĦƐŶƵŽůĂŝĚŽƐƉƌŝƚĂŝŬŽŵŽƐŬĂƐŽũĞŝƌŶĞƚĂŝŬŽŵŽƐŬŝƚƿĂŬĐŝũƿƉƌĞŬĦŵƐ͘:ĞŝůĞŝĚŝŶǇũĞŬĂŝŶŽƐŝƌŬŝƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂĂƉŝĞƉƌĞŬĞƐ
ŶĞƐƵƚĂŵƉĂƐƵĞƐĂŶēŝŽŵŝƐƉĂƌĚƵŽƚƵǀĦũĞ͕ƉƌĂƓŽŵĞůĞŝĚŝŶǇũĞƉĂƚĞŝŬƚĂƐŬĂŝŶĂƐŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝũČůĂŝŬǇƟƐƉĂƵĚŽƐŬůĂŝĚĂ͘WƌĞŬŝƿŬŝĞŬŝƐƌŝďŽƚĂƐ͘<ĂŝŶŽƐŐĂůŝŽũĂϮϬϭϯŵ͘ŬŽǀŽϮϴͲďĂůĂŶĚǎŝŽϭϬĚ͘
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Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

Kūrybos laisvė gobelenuose ir akvarelės darbuose

S. Gedvilaitės bute daug praeityje sukurtų, tapytų akvarele darbų

S. Gedvilaitės eskizas kilimui „Lapuotis“

valaikį S. Gedvilaitė skyrė tapybai akvarele ir gobelenų kūrimui
parodoms. Dailininkės darbuose
pilna gamtos motyvų, ypač medžių ir pievų. Lentvario gamtovaizdis jai buvo tikras įkvėpimas.
Kiek rečiau autorė vaizduodavo
žmogų, tačiau tai darydavo labai
subtiliai ir vykusiai.

Stanislava Aldona Gedvilaitė, buvusi Lentvario kilimų fabriko dailininkė,
gyvenanti Lentvaryje

Buvusio Lentvario kilimų
fabriko kilimų kelio pradžia –
dailininkų dirbtuvėse. Nemažai
garsių dailininkų, tekstilininkų
savo karjeras pradėjo šiame
kilimų fabrike, garsiame ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiandien jie nuėjo užmarštin, palikti
savame kūrybos pasaulyje. Lentvaryje tokių menininkų liko nedaug, viena jų – žemaitė, kilusi iš
Telšių krašto, Stanislava Aldona
Gedvilaitė. Kukli moteris, ne
vieną žurnalistą nuvijusi šalin
ir sakiusi, jog niekam nepasakos
apie savo gyvenimą, po ilgų įkalbinėjimų pagaliau sutiko bent
truputį pabendrauti ir atskleisti
savo prisiminimų uždangą.
S. Gedvilaitė – viena iš nedaugelio, kuri baigė tuometinį
Valstybinį dailės institutą, dailiosios tekstilės specialybę, mat
daugelis kūrybinių darbuotojų
neturėjo aukštojo išsilavinimo,
juolab neturėjo dailininko specialybės. Tačiau tai nereiškia,
jog kiti kūrybiniai darbuotojai,
technologai, audėjai buvo kažkuo prastesni, mažiau naudingi.
Ne. Bet apie juos kitą sykį.
„Jau buvo paskirta ir vieta
po mokslų (Telšių dailės technikume) dirbti Klaipėdos kombinate, bet aš paklausiau savo
auklėtojos ir nuėjau mokytis
toliau į Valstybinį dailės institutą“, – prisiminė dailininkė.
Pati Stanislava po mokslų dailės
institute buvo numačiusi dirbti
Lentvario kilimų fabrike, tačiau į
tą vietą paskyrė jos bendrakursę,

garsią dailininkę Liuciją Kryževičienę. Tačiau reikalai išsisprendė ir S. Gedvilaitės naudai,
abi dailininkės buvo paskirtos į
kilimų fabriką. Tokiu paskyrimu Stanislava labai džiaugėsi,
kadangi, priešingu atveju, būtų
mokytojavusi Telšių dailės technikume, o moteriai norėjosi daugiau kūrybinės veiklos.
Masinė gamyba vargino
S. Gedvilaitė kilimų fabrike
išdirbo beveik trisdešimt metų
(1964–1991 m), ruošė piešinius
masinės gamybos kilimams bei
grindų dangoms, todėl buvo vadinama viena produktyviausių
masinės gamybos konvejerio
kūrėjų. Ji paruošė apie 200 patvirtintų realizavimui eskizų.
„Tačiau buvau nelabai patenkinta savo fabrikiniu darbu,
kadangi reikėjo orientuotis į
pirkėjus, o ne į kūrybiškumą. O
meno taryba Maskvoje, dailininkų sąjunga atvirkščiai – kreipė
dėmesį į kūrybiškumą. Darbus
liaupsindavo, priimdavo, o pirkėjams originalių gobelenų nereikėjo“, – apie pagrindinį darbą
fabrike pasakojo dailininkė.
Siela troško kūrybos
Stanislava taip pat minėjo,
jog ji labai norėjo dirbti prie
individualių užsakymų, kadangi kurti gobelenus moteriai
reiškė didesnę kūrybos laisvę,
tačiau, kaip pati sakė, trūko
pasitikėjimo savimi, todėl tam
nesiryžo. Tačiau visą savo lais-

Parodos
S. Gedvilaitė surengė personalinę parodą Vilniuje 1988
m., taip pat dalyvavo grupinėse
parodose, tai jubiliejinėje taikomosios dekoratyvinės dailės
parodoje Vilniuje 1968 m.; respublikinėje jubiliejinėje dailės parodoje Vilniuje 1970 m. (Lietuvos
DF diplomas); taikomosios dekoratyvinės dailės parodoje Vilniuje 1970 m.; lietuviškų kilimų
parodoje Vilniuje 1972 m.; taikomosios dekoratyvinės dailės
parodoje Vilniuje 1976 m.; Lentvario fabriko kilimų parodoje
Vilniuje 1978 m.; taikomosios
dailės parodoje Vilniuje 1979
m.; respublikinėje taikomosios
dailės parodoje Vilniuje 1982 m.;
respublikinėje taikomosios dekoratyvinės dailės parodoje
Vilniuje 1984 m.; III respublikinėje mažosios tekstilės parodoje
Panevėžyje 1984 m.; jubiliejinėje
respublikinėje taikomosios dailės parodoje Vilniuje 1980 m.;
respublikinėje mini tekstilės parodoje Vilniuje 1986 m.; Lietuvos
gobelenų parodose Bulgarijoje
ir Čekoslovakijoje 1976 m. bei
kitose Lietuvos ir užsienio parodose. 1973 ir 1975 m. moteris
dalyvavo Lietuvos dailininkų
kūrybinėse grupėse Palangoje;
1978 m. – dailininkų grupėje
K. Korovino vardo kūrybos namuose; 1983 m. – dailininkų grupėje Jūrmaloje Latvijoje. 1970 m.,
1976 m., 1977 m., 1978 m., 1980
m., 1984 m. jos kurtų gobelenų
įsigijo Lietuvos dailės muziejus
ir LKM Vilniuje bei Gamybinis
dailės fondas Maskvoje 1977 m.
Nuo 1967 metų S. Gedvilaitė
yra Lietuvos dailininkų sąjungos
narė. Ji apdovanota Lietuvos
LP ministerijos ir Aukščiausios
Tarybos garbės raštais už aukšto
meninio lygio gaminių sukūrimą
(1985 m.).
Dana Buinickaitė
Autorės nuotr.

S. Gedvilaitės kurtas gobelenas

Iškarpa iš laikraščio „Spartuolis“ 1979 m. spalio 4 d. apie vieną garsiausių
Lentvario kilimų fabriko dailininkių Liuciją Kryževičienę. Kurį laiką
L. Kryževičienė gyveno Amerikoje, pastaruoju metu gyvena sostinėje
*Puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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Demonstravo žinias apie karaimus

SU GRAŽIAUSIA PAVASARIO ŠVENTE!

Skelbimai
Siuvimo salonas Lentvaryje plečia
savo veiklą ir siūlo darbą kvalifikuotam siuvėjui (-ai) ir siuvėjui (-ai)-padėjėjui (-ai). Tel. 8 600 63 555
Užs. Nr. 129

Tegul ši nuostabi artėjanti šventė kartu su pamažu bundančiu
pavasariu ir margučiais ant šventinio stalo atneša Jums šypsenas,
džiaugsmą, stiprybę, meilę ir gyvenimo pilnatvę.
				

Trakų kredito unija
Užs. Nr. 130

PR

„Tele2“ GSM tinklas jau didžiausias pagal aprėptį

Kovo 18 dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje suskambėjo karaimų kalba ištarti
žodžiai. Jais prasidėjo integruoto
istorijos ir technologijų projekto
„Trakai – senoji Lietuvos sostinė,
o karaimai – jos istorijos dalis“ pristatymas. Projekto sumanytojos – istorijos mokytoja J. Baltrūnienė ir
technologijų mokytoja A. Balakauskienė, o idėjų įgyvendintojai – 8b
klasė. Projekto tikslas – supažindinti
mokinius su Lietuvos tautinių mažumų atstovais karaimais, jų dvasine ir materialine kultūra.
Projektas prasidėjo 2012 metų
birželio mėnesį. Mokytoja Jūratė su
vaikais aplankė Trakus, laivu leidosi į ekskursiją po Galvės ežerą. Visi
aplankė karaimų maldos namus –
kenesą, vaikščiojo gatvėse, kuriose
yra daugiausia karaimų namų,
aptarė jų architektūrą, ragavo karaimų nacionalinio patiekalo – kibinų.
Šiais mokslo metais, vadovaujami
mokytojos Aurelijos, mokiniai patys
kepė kibinus ir gamino kitus nacionalinius patiekalus. Pažintis su šios
tautos atstovais buvo tęsiama Trakų
bibliotekoje, kur vaikai gavo labai

įvairios informacijos apie karaimus.
Tas žinias mokiniai pritaikė, rengdamiesi projekto užbaigimui – viešam
pristatymui. 8b klasė pasiskirstė į
dvi komandas – „Katlama“ (patiekalo pavadinimas) ir „Karai tiriliat“
(karaimai). Komandos varžėsi
demonstruodamos puikias žinias
apie Lietuvos karaimų gyvenimą.
Mokiniai atsakinėjo į klausimus
apie šios tautos tradicijas, religiją,
drabužius, maistą, supažindino su
keliomis frazėmis, ištartomis karaimų kalba, sprendė kryžiažodžius.
Viktoriną vainikavo karaimiško patiekalo jaunikio pyrago „Kietlinlik“,
kurį iškepė mergaitės, ragavimas ir
nugalėtojų apdovanojimas.
Tačiau pralaimėjusių nebuvo.
Šis projektas – įdomi pažintis su
šalia mūsų gyvenančia labai išmintinga ir garbinga tauta. O bendra
veikla mokiniams padėjo geriau
pažinti pačius Trakus, jų gyventojus
ir patiems pajusti, kaip gera kartu
būti ir dirbti.
Adrija Naskauskaitė, 8b klasė
Projekto dalyvių asmeninio
archyvo nuotr.

Kas svarbiausia vertinant mobiliojo ryšio veikimą? Specialistai sako – ryšio
tinklo aprėptis ir signalo stiprumas. Jie nulemia, kuriose vietovėse galima be
vargo skambinti, rašyti žinutes ar naudotis kita ryšio paslauga. Ryšių reguliavimo
tarnybos (RRT) atliktas tyrimas atskleidė, jog didžiausią GSM tinklo aprėptį ir
ryšio signalo kokybę Lietuvoje siūlo „Tele2“.
Pirmauja tiek ryšio aprėptimi, tiek stiprumu
Tyrimas atskleidė, kad „Tele2“ GSM tinklo aprėptis esant -95 dBm signalo
lygiui, kurio pakanka normaliai naudotis ryšiu, sudaro net 98,6 proc. Lietuvos
teritorijos. Tai yra geriausias rodiklis tarp visų mobiliojo ryšio operatorių.
„Tele2“ pirmauja ir pagal stipresnių -85 dBm ir -75 dBm signalų aprėptį.
-85 dBm stiprumo signalas apima 86,1 proc., o -75 dBm yra 58,1 proc. Lietuvos
teritorijos.
„Į tinklo plėtrą ir paslaugų kokybę investavome nuosekliai ir klientams užtikriname kokybišką ryšį. Praktikoje šie rezultatai reiškia, kad naudotis patikimu
„Tele2“ ryšiu galima visoje Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, ar būtum mieste,
ar miške“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.
RRT tyrimo metu visų mobiliojo ryšio operatorių tinklų tikėtinos aprėpties
zonos apskaičiuotos 2012 m. lapkričio 12 d. duomenimis. Skaičiavimai atlikti
tuo pačiu metodu visiems operatoriams, įvertinant vietovės reljefą, miškų ir
pastatų įtaką. Tyrimas skelbiamas RRT svetainėje internete http://epaslaugos.
rrt.lt/apreptis.
Plečiantis tinklui, kaina išlieka maža
„Į tinklo plėtrą ir ryšio kokybę investavome nepamiršdami mažų ryšio kainų
pažado vartotojams. Tokie įvertinimai, kaip RRT tyrimas, patvirtina „Tele2“
mažų kaštų verslo modelio naudą vartotojams. Žmonėms nebūtina permokėti
už paslaugas, kad gautų kokybišką ryšį“, – sakė P. Masiulis.
„Tele2“ tęsia praėjusiais metais pradėtą tinklo modernizavimą, kuris padidins
bendrovės teikiamų paslaugų kokybę, sumažins tinklo diegimo ir eksploatavimo
kaštus, be to, naujoji tinklo įranga bus taupesnė ir ekologiškesnė. Atnaujinant
tinklą bus visiškai pakeistos 2G (GSM) ryšio tinklo bazinės stotys, atnaujintos 3G
(UMTS) tinklo stotys. Jau įvyko vienas svarbiausių tinklo modernizavimo etapų
– pakeista pagrindinė tinklo įranga.
Naujos stotys ir kita įranga užtikrins 10-15 proc. didesnę „Tele2“ ryšio aprėptį
ir signalo kokybę, bet įrenginiai yra kompaktiškesni ir jų reikia mažiau. Ši įranga
taip pat naudoja 25 proc. mažiau elektros energijos.
Bendrovės „RAIT“ 2012 m. gruodžio mėn. atliktos apklausos duomenimis,
„Tele2“ yra populiariausias ir labiausiai rekomenduojamas operatorius Lietuvoje.
Beveik pusė apklausos dalyvių teigė, kad naudojasi „Tele2“ paslaugomis.

Saulės elektrinių statyba

„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
Užs. Nr. 121

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

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
Užs. Nr. 111

Ieškoma kebabų pardavėjas (-a).
Darbas Lentvaryje. tel. 867396218
Užs. Nr. 128

Ieškome programuotojo, kuris galėtų sukurti laikraščio „Klevų alėja“
interneto svetainę.
Tel. 8 605 11 117
Užs. Nr. 133

Parduodu 3 kamb. butą Vienuolyno g., 65 kv. m., 2 balkonai. Langai
ir balkonai naujai įstiklinti. Geros
būklės. Tel. 8 620 45 225
Užs. Nr. 123

Skubiai ieškomi staliaus-staklininko
profesijos žmonės, galintys dirbti
medienos apdirbimo įmonėje
Senuosiuose Trakuose. Kontaktai:
+37069885948, +37065540500,
e. p. kislych.dalyte@gmail.com
Užs. Nr. 106

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

Užs. Nr. 116

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

Užs. Nr. 102

Integruoti sprendimai:

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

pavėsinės, parkingai,
stogeliai, markizės
UAB Profimus

Mob. 8 612 25182

Užs. Nr. 120

www.profimus.lt
Užs. Nr. 125

Skubiai parduodamas 2 kambarių,
43 kv.m. ploto butas, esantis mūriniame name, Pakalnės g., Lentvaryje, 59000 lt. Daugiau informacijos
telefonu. 868467043

Užs. Nr. 122

ĮMONĖ BRANGIAI
PERKA BET KOKIO
ĮMITIMO ARKLIUS.
TEL. 8 608 22 299

Užs.Nr. 132

Užs.Nr. 100

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Užs.Nr. 118

Kepyklėlėje Lentvaryje reikalingas
(-a) kepėjas (-a)–konditeris (-ė).
Turintiems patirtį siūlome gerą
atlyginimą. Neturinčius patirties
apmokome. Tel. 8 662 20 427
Užs.Nr.117

Redaktorė Dana Zacharevičienė

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Užs. Nr. 112

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.

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

Daugiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.
Tel.: 8 619 50 106,
(8 528) 21 012

• 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.
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. 85

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),
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