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Pirmojo atkurtos nepriklausomos
Lietuvos valstybės vadovo, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo
Pirmininko Vytauto Landsbergio kalba
iškilmingame Laisvės gynėjų dienos
minėjime
Jūsų Ekscelencija Respublikos
Prezidente,
Lietuvos Seimo ir Vyriausybės
vadovai,
Aukštieji svečiai ir didvyrių
artimieji,
Visi gerbiami šio susirinkimo
dalyviai ir visi, kurie mus matote
stiklo ekranuose!
Kaip tik sklaidžiau ankstesnių
laikų užrašus. Kai kuriuos vadinu
organizuotais tekstais. Štai vienas.
Tą naktį kai mes visi
turėjome būti išduoti
jutom nelaimės mirtiną slogutį
taipgi klausimą skaudžiai
žėrintį: ko jūs verti?
Atėjo Dvasia ir neleido

jos neregėti veido
ir negirdėti
kaip gręždama iki kaulo liepė
budėti ir neišduoti.
Tai seniau parašyta, laikai ir
aplinkybės keičiasi, bet pastovūs
likiminiai dalykai lieka. Dar ne
kartą svarstysim: budėti ar užmigti?
Ištižti ar neišduoti?
Sausio 13-osios pokalbiai Seime
yra mūsų rekolekcijos. Tą dieną į
mus žiūri keturiolikos už Lietuvą
žuvusiųjų akys.
Atsinešame čia, ką turime ir dalijamės. Jei rūpesčiais, tai rūpesčiais.
Paprastai tą darau ir aš, kai gaunu
žodį. Ačiū už suteiktą žodį.
Dvasia pasakė: budėti ir neišduoti. Anuomet išgirdome – tad
girdėkim ir dabar.
Prieš 23 metus čia buvo ginama
teisingos ir garbingos, broliškai
sutelktos, protingos ir lietuviškai
padorios Lietuvos vizija. Svajonių
pasaka? Ne. Idėja. Teisė ir galimybė.
Taip pat, ką paminėjau, žmogaus ir
tėvynės garbė. Tie keturiolika mirė
sakydami: nesižeminsim, nevergausim. Kaip kadaise partizanai,
nesutikę vergauti svetimai bolševikų valstybei.
Ar įgyvendinome, ką Sausį
apgynėme, ar priešingai, atbukę
ir apsileidę, nesuvokiamai griauname?
Kaskart bent Sausio 13-ąją pa-

DĖL LENTVARIO MIESTO DVIEJŲ LYGIŲ
PERVAŽOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO
Džiugu pranešti, kad amžina ir
skausminga Lentvario miesto gyventojų
problema, nors ir mažais žingsniais, visgi
juda į priekį. Atėjome prie kito opios ir
itin aktualios Lentvario miesto pervažos
problemos sprendimo etapo.
Lentvario miesto dviejų lygių pervažos projekto įgyvendinimą kuruojantis
Seimo Pirmininko pavaduotojas Jaroslav
Narkevič susitiko su Susisiekimo viceministru Vladislavu
Kondratovič bei Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos Generalinio direktoriaus pavaduotoju Petru Tekoriumi. Susitikimo metu buvo patikslintas
projekto realizavimo eiliškumas.
AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ iki š. m. sausio mėnesio pabaigos privalo pateikti argumentuotą poziciją dėl pritarimo ar
nepritarimo parengtam projektui. Po atsakymo pateikimo bus
galutinai sprendžiamas klausimas dėl projekto patvirtinimo
bei detalaus plano ruošimo. Susitikimo metu taipogi aptartos
finansinių šaltinių projektui realizuoti galimybės.
Apie tolimesnius veiksmus bei kitus su šiuo klausimu
susijusius susitikimus informuosime Lentvario seniūniją bei
Trakų rajono savivaldybę.
Seimo Pirmininko pavaduotojo Jaroslav Narkevič
patarėja Agata Mankeliūnienė
Užs. Nr. 228

minime aną tarptautinį nusikaltimą
žmoniškumui ir jo aukas; galų gale,
ir nusikaltėlius pridengtus kaimyninėse valstybėse. Lankom didvyrių
kapus, nešam ten gėlių, degam
žvakeles. Pusvalandžiui. Galų gale,
Sausio agresoriams, Medininkų
žudikams ir talkininkams jau kelsim
bylas iš atstumo. Bet Sausio ideologiniam diversantui, puskvailiui
ir parsidavėliui leidžiam draskyti
artimųjų žaizdas, niekinti gyvybės
aukos esmę. Droviai arba vergiškai
trypinėjame, ar sudraudus nebus
kartais pažeista kurio nors provokatoriaus niekšybės teisė. Netgi samdomos, apmokamos niekšybės.
Šioje vietoje pažvelkime į žmoniškumą plačiau.
Nusikaltimai žmonijai arba
žmoniškumui akivaizdūs, kai tyčia
žudomi beginkliai, jie žudomi arba
marinami fiziškai ir masiškai, kad
neliktų, o žemė liktų, žmogėdrų kalba, „apvalyta“. Nuo ko? Nuo žydų,
čigonų, ukrainiečių, čečėnų, Krymo
ir Bosnijos musulmonų, netinkamos
genties afrikiečių Ruandoje arba
Sudane, dar kokių karelų ir „pribaltų“ užimančių strategiškai svarbias
žemes. Bet ir žemė tais atvejais nelieka švari, o suteršta neapykantos
ir sadizmo nuodais.
XX a. tironų agresijos ir nežmoniški silpnesniojo niokojimai nėra
praeitis, o dabartis. Žudymas turi

įvairių formų ir būdų. Interesantai
įgudo pirmiausiai žudyti žmoniškumą, po to jau ir žmones. Ištisos
kartos nūnai žudomos dvasiškai ir
masiškai. Tai dabarties nusikaltimai
žmonijai, tik nėra jiems net vienpusio Niurnbergo teismo.
Apsidairykime atviromis akimis, kas dedasi aplinkui kad ir
mūsų pačių visuomenėje, mūsų
mokyklose. Turime skelbti žmoniškumo karą, meilės karą nežmoniškumui ir patyčioms. Kol kas,
matydami skenduolį, kalbam apie
kompresus. Kasmet Lietuvoje dėl
patyčių nusižudo, sakoma, ištisa
abiturientų klasė. Ištvėrusieji linkę trauktis be kovos. Tyčiojamasi
ne todėl, kad kitas silpnesnis,
o iš keršto dėl savo paties nuo
mažumės luošinamo gyvenimo.
Jį luošina tėvų nemeilė, aplinkos
agresija, gobšumas ir arogancija. Virš visko – materialistinis
beprasmizmas, turto ir mirties
ideologija. Keršija ir kitą žmogų
niekinantis, ir niekinamasis. Antai
vienos gelbėtojų įstaigos vadovė
sausio ketvirtąją televizijoj pasakė
apie savo kolektyvą: „tai vienintelė
vieta, kurioje mokoma žmoniško
ryšio“. Aišku, ne vienintelė, bet
įvardintas dvasinis holodomoras.
Juk kiekviena mokykla, kiekviena klasė turi būti tokia vieta, kur
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Kaina 1 Lt
Policijos savaitė
2013 m. sausio 8-14 d.
• 2014-01-08 gautas pranešimas, kad
2013-12-25 Lentvaryje bendrabučio
tipo namo laiptinėje buvo sumuštas
vyriškis, kuris buvo paguldytas į VŠĮ
RVUL. Vyriškis nurodė, kad jį sumušė iš matymo pažįstami vaikinai ir
atėmė 220 litų.
• 2014-01-08 Lentvaryje gyvenanti
moteris pranešė, kad 2013-12-28 naktį jai būnant namuose, išgirdo dūžį,
po kurio pastebėjo, kad išdaužtas
pirmojo aukšto lango stiklas. Padaryta 300 Lt turtinė žala.
• 2014-01-10 Lentvario miesto kapinių
prižiūrėtojas tvarkydamas Lentvario
miesto Račkūnų kapines bei mesdamas šiukšles į buitinių atliekų konteinerį, konteineryje pastebėjo išmestą
leisgyvį, neaiškios kilmės šunį, įdėtą į
baltos spalvos karkasinį maišą.
• 2014-01-10 Lentvaryje gyvenantis
vyriškis, būdamas neblaivus, sumušė savo motiną. Vyriškis sulaikytas
ir uždarytas į Vilniaus aps. VPK
areštinę.
• 2014-01-13 gautas UAB ,,Norfos
mažmena” parduotuvės, esančios
Lentvaryje, direktorės pareiškimas,
kad 2014-01-13 iš minėtos parduotuvės vyriškis pavogė prekių už 164,85
litus. Vyriškis sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus aps. VPK areštinę.
• 2014-01-13 gautas pranešimas, kad
2014-01-06 Lentvaryje mergina būdama svečiuose pas draugus, nuėjo
miegoti, palikdama savo mobiliojo
ryšio telefoną ,,Samsung Galaxy
Ace” tame pačiame kambaryje, o atsikėlusi ryte pasigedo savo telefono.
Mergina įtaria, kad telefoną galėjo
pavogti tame bute buvę jaunuoliai.
Padaryta 600 Lt turtinė žala.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Savanoriškas ispano nuotykis Lentvaryje
Nuo š.m. sausio 15 d. į Trakų
raj. jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro padalinį Lentvario
jaunimo centrą pusei metų atvažiuoja savanoriauti ispanas Pablo
Bienz Gallego. Dvidešimt penkerių metų vaikininui tai bus didelis
iššūkis, bet jis nori išbandyti save
naujoje veikloje, būti naudingas
bendruomenei ir tuo pačiu įgyti
naujų įgūdžių.
Kodėl Lietuva?
Baigęs industrinės inžinerijos
studijas universitete Pablo pradėjo
dirbti pagal specialybę ir suprato,
kad darbas jo nemotyvuoja, o
gaunami pinigai neteikia pasitenkinimo. Jaunuolis pradėjo savęs
klausinėti, kodėl tiek daug savo
laiko skiria neprasmingam darbui,
o juk norisi kurti pokytį, įgyvendinti svajones, būti laimingu. Tada
Pablo nusprendė išbandyti tarptautinę savanorišką veiklą, kuri yra
naudinga vietinei bendruomenei.
Pablo tiki, kad savanoriška veikla
daro žmones geresnius, išgrynina
svarbius dalykus, nes dirbi, negaudamas pinigų. Jaunuolis mano,
kad savanorystė padeda atsiskleisti
asmenybei, sustiprėti, patikrinti
savo vertybes, geriau suprasti kitą
kultūrą. Pablo savanorystei pasirinko Lietuvą, kaip įdomią šalį,
apie kurią norėtų sužinoti daugiau,
o projektas Lentvario jaunimo

centre jį patraukė netradicine ir
turininga veikla.
TRAKŲ RAJ. JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRO
PARTNERIAI – ESTA SALTES
Bendradarbiavimą šios organizacijos pradėjo dar 2013 m.
pradžioje. Tada ėmėsi planuoti
bendras veiklas Trakų raj. jaunimui ir galimybes priimti tarptautinius savanorius. Taip gimė šis
tarptautinis savanoriškos tarnybos projektas, kurį pavadino Būk
pokytis, būk savanoris! Projektą
koordinuoja SALTES, o priimanti
organizacija yra Trakų raj. jauni-

mo turizmo ir laisvalaikio centras.
Projekto tikslas – stiprinti vietos
jaunimą bei vietos bendruomenę,
organizuojant įvairias kultūrines,
sporto, sveikos gyvensenos ir
panašias veiklas. Prie šių veiklų
įgyvendinimo prisidės ir savanoris iš Ispanijos.
Bus daugiau muzikos, sporto ir
gamtą tausojančių veiklų!
Pablo yra profesionalus muzikantas, grojantis gitara, taip pat
vaikinas dievina futbolą, domisi
žaliosiomis technologijomis, tad šiomis veiklomis praturtins Lentvario
Nukelta á 4 p.
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Lentvario kronika
2014 m. sausio 11 d. Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių bendrija šventė savo 25-metį. Fiesta
patriotiškai sugriaudėjo Vilniaus
karininkų ramovėje.Tarp Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos svečių dalyvavo ir LPKTS
Lentvario filialo pirmininkas Jonas
Počepavičius, šio filialo garbės
narys, Lietuvos partizanas, poetas
Stasys Kuodzevičius ir pirmininko
pavaduotoja Bronė Daudienė.
Sveikinomės su LPKTS vadovu
Povilu Jakučioniu, globojusiu poeto Stasio Kuodzevičiaus kūrybą,
krašto apsaugos ministru Juozu
Oleka, atskirai su prof. Vytautu
Landsbergiu, žinomu LPKT bendrijos nariu, poetu ir rašytoju, prie
sovietų, bene, vieninteliu iš Sibiro
kapinaičių atsivežusiu motinos
palaikus ir apie tai parašiusiu
įspūdingą apysaką, Izidoriumi
Ignatavičiumi, kurį jubiliejinis
tremtinių pasimatymas apdovanojo atminimo medaliu.
Kalbėjo Juozas Olekas. Išsamiai

Neužmirštuolė, tremtinių skaisti gėlelė
pasisakė ir profesorius Vytautas
Landsbergis, kuris įžangoje tarė:
„Kol būsim, tol būsim kartu.“ Jo
aiški ir suprantama kalba, pasižyminti neskubėjimu ir geležine
logika, dėjosi į tremtinių visada
imlią sąmonę. Profesorius vaizdžiai palygino Lietuvą, šiandien
besipriešinusią Rytų kaimynų
informacinam karui, su pafrontės
kaimu, kuris visada buvo tautos
atspirtis. Jis prisiminė J. E. D. Bušo
žodžius, ištartus Vilniuje: „Jūsų
priešai bus mūsų priešai.“
Tribūnoje skambėjo lentvariečio, poeto ir Lietuvos partizano Stasio Kuodzevičiaus eilės iš jo knygos
„Priimk, Tėvyne, mano kuklią
auką.“ LPKT bendrijos 25-mečio
jubiliejus prasidėjo tokiomis poeto
eilutėmis. „ETAPAS: Sudie,sudie
/ Šalie, brangi / Nurimk, širdie
/ Nors ją regi galbūt jau kartą paskutinį.../ Nenugalėta liks tėvynė
/ Nors ši kova labai sunki / Dantis
sukąsk / Valdyk jausmus / Spėkos
pakaks / Kai žeidžia mus / Laiky-

seną išsaugok tvirtą, / O jeigu mirti
tau bus skirta, / Mirties, kaip jų, neišsigąsk / Dar vyks kova / Sutrypt
neduos / Ir Lietuva išsivaduos
/Gyviems užteks drąsos ir ryžto /
Už laisvę žuvę – nebemiršta, / Jie
lieka atminty tautos.“ (1946 metų
pradžia)
Suvažiavimo dalyviai buvo prisisegę Neužmirštuolės gėlės atvaizdą. Vilniaus karininkų ramovėje
buvo sukilusi visa Lietuvos tremtinių atmintis. Net nuo sukilėlio Jokūbo Jasinskio (1761–1794) ir Vilniaus
gelbėtojo nuo tąsyk okupantų rusų,
Lietuvos vyriausiojo etmono Janušo
Radvilos (1612–1655) laikų, nes šių
tautos milžinų portretai kariškai
budėjo ramovės foje. Būtų gerai, jei
šie vyrai tą dieną nužengtų gyvais
kariais dėl tikros istorijos, kurią įžūliai perrašinėja du kaimynai-slavai,
dažnai tarpusavyje bandę mirties
ir nelaisvės kalavijus, vienas kitą
užgrobdami, o jų didesnė gentis
gerokai mažesnei organizuodama
Katynes.

XXX
Sausio 12 d. – 13-osios išvakarėse Lentvario tremtiniai rinkosi
į sekmadienines Šv. mišias. Jas
aukojo kunigas Edvardas, pasakęs
aštrų pamokslą, suteikęs palaiminimą Lentvario tremtiniams ir
priminęs, kad šios mišios skelbia
ir Jėzaus Kristaus Krikšto šventę,
kurią Jordano upėje amžiams įvardino Jėzaus Kristaus krikštytojas
Jonas, beje, vienintelis iš apaštalų
sunkią valandą išlikęs ištikimas
Mesijaus kriščionybės mokslui,
kurį šiandien darko Dievo ir Tėvynės priešai.
XXX
Po mišių Lentvario tremtiniai
ir miesto negausus aktyvas suėjo į
Parapijos namus, kur buvo pristatyta Stasio Kuodzevičiaus knyga ir
paminėtos prie televizijos bokšto
1991 metų sausio 13-osios aukos.
Ta didžia ir gilia proga Lentvario
visų renginių organizatorė Viktorija Šamatovičienė vedė koncertą,
kurį atliko Trakų meno mokyklos

auklėtiniai ir Lentvario tremtinių
choras – dvi vieningos ir nacionalios kartos.
Toliau „Lentvario kronikos“
suteikia žodį labai skubančioms į
istoriją nuotraukoms.

Kronikos desertas:

„(...) Gyniau parlamentą jauną ir
beginklį. / Eilėje per speigą gatvėje
stovėjau, kad pagerbčiau kritusiuosius Sporto rūmuose. / Vilnius dar
kentėjo raudoną okuopantų tinklą,
/ Ziukiai drebinėjo krūmuose, / O
sveika tauta partizanu gyveno. /
Tik duokite jai kuoką Vytauto didaus, / Ir pamatysit žaibą paprasto
žmogaus (...)“
Paruošė Jonas Počepavičius
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mokoma žmoniškumo. Net pasakyčiau, kiekviena pamoka tebūnie
žmoniškumo pamoka. Niekad
nesakykim berniukams mokykloje,
kad dėl muštynių kaltas tas, kurį
primušė. Kitaip neatsilaikysime,
žūsime savo internetinėje suklastoto gyvenimo, pykčio ir pavydo
„civilizacijoje“. Savo ruožtu Rytų
galybė dar vis grūmoja didžiuoju
vėzdu, o pasirengti gintis mums
per brangu. Branduoliniai „Iskanderai“ savaime iškelia klausimą:
kokiu teisiniu pagrindu Kremlius,
laikinai valdantis aneksuotą europietišką Karaliaučiaus kraštą, daro
ten, ką tik nori? Ponia Pirmininke,
pagalvokite apie nepriklausomo ir
vieningesnio Seimo pajėgumą veikti
moralinėje Lietuvos gynyboje kaip
tada. Kad Lietuva gyventų. Tas pat
dėl Astravo.
Nestokojam nė paskirų kiršinimo grožybių. Antai vos prieš
trejetą savaičių šiuose rūmuose
buvo prastūminėjamas anachronistinis Valstybinės kalbos išstūmimo

įstatymas. Taip, išstūmimo iš Lietuvos regionų viešojo gyvenimo
ir vartojimo įstaigose, kur pagal
nekonstitucinį įstatymą būtų leidžiama jos nevartoti.
Nejau trys koalicijos vadai nepajėgia suvokti, kad įsigaliojus
tokioms normoms kai kuriose vietovėse valstybinė lietuvių kalba realiai
bus iškart gujama šalin. Iš ten bus
gujama pati Lietuvos valstybė. Jau
dabar Lietuvos įstatymai verčiami
patyčių objektu. Patyčių kultūra ir
čia pribrendus. Skatinama piliečių
nelojalumas, kiršinama priešiškumas. Tai didžiausia žala Lietuvos
lenkams, nors politvadovai neva
jais rūpinasi. Manau verta Seime
priimti porą paprastų valstybės tarnybos patikslinimų, kad nelojalūs
asmenys, sąmoningai niekinantys
šalies įstatymus, tiesiog nedirba
jos valdžių pareigose, neišskiriant
savivaldybių. Netinkamą elgesį
patvirtintų pakartotinis įstatymo
laužymas. Kyšininkui, beje, pakaktų vienkartinio nusižengimo – ir eik

lauk. Kada to pasieksime? Panašiai
turėtų būti gelbstimos žmonių
gyvybės eliminuojant iš eismo
sisteminius jo taisyklių laužytojus.
Girtas už vairo – žmogžudys už
vairo. Arba: nesilaikai nustatytos
tvarkos, ignoruoji kelio ženklus ir
šviesoforus – nevairuoji. Normalu.
Kodėl toks ponas turėtum vairuoti
valstybę arba savivaldybę?
Niūriai spindi tie, kurie žengia
į viešą erdvę, kad gintų arba teisintų žudikus. Ne tik asmeniškai
įvardintus Golovatovus, bet ir
korporatyviai matomus stribus bei
žydšaudžius.
Nors tas antrasis žodis ne visai
teisingas, nes ten prie siaubo griovių
veikė žmogšaudžiai, net vaikšaudžiai, bet kol kas tebūnie aišku, apie
ką kalbame.
Kai vienas šiuolaikinis gatvių
politikas, pasiekęs net miesto mero
ir Seimo nario postų, viešai paaiškino, kad Hitleris naikindamas žydus
ir mažus žydukus teisingai elgėsi, – ar nusigręžė nuo to jaučių ke-

pėjo padorioji Lietuvos visuomenė?
Čia iš tų atvejų, broliai piliečiai, kur
moralinę poziciją turėti būtina.
Be jos netikėtai priartėjome
prie ribos, kur Lietuvos piliečių
žudymas kai kam atrodo mažiau
svarbus, jeigu tie piliečiai buvo žydai, tad ir jų gelbėjimas ir gelbėtojai
turėtų Lietuvai būti mažiau gerbtini
negu tolimam Izraeliui. Kuo tada
skiriasi Kaune ir Vilniuje du vietiniai mąstytojai apie holokaustą?
Mintis apie Lietuvos žydų likimą turi mus ypač mokyti žmoniškumo, reikalingo kasdien. Cinikai
be užuojautos kad ir vaikui, klasės
draugui – jau nelaimės ženklas. Tai
iš kažkur paveldėti ir priaugantys
moraliniai neįgalieji. Jeigu fizinius
neįgaliuosius matome net iš Seimo
pirmiausia kaip naštą biudžetui,
junkimės į nevyriausybines būsimųjų invalidų organizacijas.
Piniginės prioritetas neseniai
vėl smogė Seimo prestižui. Krizines taupymo priemones nutarta
kompensuoti pradedant ne nuo

vargšų, o nuo Seimo narių ir ministrų. Toks šiandien mūsų „budėjimas“ dėl Lietuvos.
Ar toli per tuos 20 metų nuėjome
nuo sovietijos? Čia reiktų žvelgti ne į
dangoraižius ir prekybos šventyklas,
bet į žmonių dvasią, į visuomenę.
Kadaise klausydavomės koncertuose nuostabaus „Tremtinių choro“ iš
operos „Nabucco“ – biblinės giesmės apie Tėvynės pasiilgimą. Dabar
tūkstantiniai Babilone pagamintų
vergų chorai mėgsta repertuarą apie
sovietinės baudžiavos pasiilgimą.
Aš noriu, kad būtume nuėję
kuo toliau, kad Lietuvos neįsiurbtų
senoji vergystės ir nužmogėjimo
pelkė, grįžtanti kaip ligos recidyvas
dar pavojingesnėm formom.
Todėl kalbėjau atvirai. O dabar atsiprašau visų, kurie suteikė man žodį
ir dėl to gal turės nemalonumų.
Kurie nemiegame, budėkime.
Tada atsakysim bent sau, ko esame verti.
Šaltinis: www.lrs.lt
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Lentvario miesto gerovė

Ar Lentvariui – speciali niokojimo sistema?
Lentvario miestas kasmet keičiasi. Malonu matyti dygstančius
jaukius gyvenamuosius namus,
nutiestas naujas ir rekonstruotas senąsias gatves, renovuotas
mokyklas, gražiai sutvarkytą
aplinką, bet nesunku pastebėti ir
apsileidimo, neūkiškumo ženklų,
valdininkų neveiklumo, įstatymų
nepaisymo. Kaip pavyzdį galima
nurodyti Geležinkelio, Bažnyčios, Lauko gatvių bei vaikų darželio „Svajonėlė“ renovaciją, kai
nebuvo atsižvelgta į gyventojų
nuomonę ir iškirsti sveiki, miestą
puošiantys medžiai.
Negerovių Lentvaryje galėjo
būti žymiai daugiau, jeigu ne aktyvūs lentvartiečiai, kurie neabejingi miesto ateičiai ir gyventojų
gerovei. Apie jų pastangas šiame
straipsnyje papasakosime.
Laiškas komunistų partijos
vadovams
Šio straipsnio pavadinimui
panaudotas teiginys iš Lentvario
miesto gyventojų kolektyvinio
laiško, rašyto prieš dvidešimt penkerius metus Lietuvos komunistų
partijos centro komitetui.
Daugelis vyresnio amžiaus
lentvariečių prisimena, kaip nykiai atrodė tuometinis Lentvaris.
Neapsikentę su tokia netvarka, neūkiškumu, apsileidimu ir
abejingumu grupė lentvariečių,
vadovaujami Onos Staniulionienės, nusprendė parašyti laišką
Lietuvos komunistų partijos vadovams. Laiške buvo išvardintos
skaudžiausios Lentvario negerovės. Dauguma jų aktualios ir
dabartiniam Lentvariui, todėl
pateiksime ištrauką iš lentvariečių
laiško: „Namai apaugę piktžolėmis ir apversti šiukšlynais, gatvės
duobėtos, purvinos, dažniausiai
be šaligatvių, valomos ir šluojamos tik Vykdomojo komiteto
akiratyje. Gyvenamųjų namų
kiemai suniokoti, iškasinėti, duobėti ir t. t. Ištisus metus dvokianti
didžiulė bala, į kurią sistemingai
nuleidžiamas kanalizacijos vanduo ir mazutas, o pro ją kasdien
vaikai eina į mokyklą. Ežeras,
vienintelė poilsio vieta – užterštas, o ties namais Klevų alėjoje
42 ir 44 antisanitarinė būklė. Architektūros paminklai ir parkas,
priklausantys Kilimų fabrikui ir
„Pergalės“ kolūkiui, apleisti ir
apgriuvę (...).“
„Gyvenimas tokioje aplinko-

je duoda tik neigiamų poveikių ir
neigiamų rezultatų. Žmones užauga atitinkantys juos supančią
aplinką. Yra prigijęs net posakis
„Lentvario kūdikis“. Baisiausia
tai, kad geranoriai žmonės yra
bejėgiai ką nors pakeisti. Atrodo,
kad Lentvariui taikoma kažkokia speciali niokojimo sistema.
Trakų rajono vadovų veikla
Lentvario atžvilgiu yra nusikalstama (...)“.
Laiške buvo nurodyta, kad
Lentvaryje nėra Kultūros rūmų,
kino teatro, ligoninės, nors mieste
gyvena per 13 tūkstančių žmonių.
Nėra tinkamai įrengtos prekyvietės, miesto pirties, viešo tualeto,
vaikų žaidimų aikštelių. Lentvario
geležinkelio stoties teritorijoje,
senuose traukinio vagonuose gyvena per dešimtį šeimų ,daugelį
metų eilėje laukiančių komunalinio buto.
Prie šio laiško buvo pridėta 70
nuotraukų, kuriose užfiksuotos
Lentvario miesto nesutvarkytos
centrinės gatvės, pagrindinės gyventojų lankymosi vietos, užterštos teritorijos ir kitos negerovės.
Laišką pasirašė Ona Staniulionienė, Danutė Baublytė, Marytė
Rukšėnaitė, Pranas Vitkauskas ir
kt. lentvariečiai.

dinių gatvių dangą ir įgyvendinti
kitas priemones.

Skundą nagrinėjo
respublikinė komisija

Kai kuriuos Lentvario miesto
rūpesčius galima priskirti prie
jau minėtos „miesto niokojimo
sistemos“. Daugelį metų mieste
nebuvo tinkamai įrengto ir tvarkomo viešo tualeto. Po aprašyto
lentvariečių skundo, tualetas
buvo pastatytas prie Lentvario
geležinkelio stoties. Vėliau jis
buvo nugriautas, nes toje vietoje
buvo suręstas pastatas, kuriame
dabar yra parduotuvė „Maxima“.
Vėliau, rekonstruojant Lentvario
geležinkelio stoties pastatą, tualetas buvo įrengtas šiame pastate.
Tualetu galėjo naudotis tiek
keleiviai, tiek miesto gyventojai.
Praėjusiais metais ši tvarka pasikeitė. Dabar tualetu gali naudotis
tik keleiviai, o rakto reikia ieškoti
pas budinčią valytoją, bet ji budi
ne visą dieną. Tuomet rakto reikia ieškoti pas stoties apsaugos
darbuotoją, bet neretai pasitaiko,
kad valytoja jau būna baigusi
darbą, o apsaugos darbuotojas
dar neatvykęs. Gal tokiu atveju
raktą nuo tualeto galima gauti pas
kasininkę, kuri nuolat būna darbo
vietoje? Ne, kasininkė rakto neturi. Ką tokiu atveju daryti? Vieną

Po šio laiško į Lentvario miestą buvo atvykusi respublikinė
komisija ir tikrino gyventojų laiške
nurodytus faktus. Vėliau buvo
surengtas pasitarimas, kuriame
dalyvavo Lentvario miesto, Trakų
rajono bei įvairių įmonių ir įstaigų
vadovai.
Pasitarimo metu buvo aptartos
priežastys, kodėl Lentvario mieste
tiek daug netvarkos. Remiantis
šios komisijos išvadomis buvo
parengtas priemonių planas, kuriame buvo numatyta pastatyti du
daugiabučius komunalinius namus
iškelti gyventojams iš avarinių
namų, baigti įrengti miesto pirtį,
pastatyti turgavietę, suprojektuoti
miesto lietaus kanalizaciją, vaikų
darželį-lopšelį, įrengti saugaus
eismo trikampį prie geležinkelio
pervažos ir viaduką, išplėsti kapinių teritoriją, sutvarkyti Lentvario
ežero teritoriją, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, perduoti
Lentvario parko dalį, kuria tvarko
„Pergalės“ kolūkis, Lentvario kilimų fabrikui, suremontuoti pagrin-

Pažadėjo ir pamiršo
Daug žadančio Lentvario
miesto sutvarkymo plano priemonės ne visos buvo įgyvendintos.
Buvo baigta įrengti miesto pirtis,
pastatytas viešas tualetas, pradėti
statyti du gyvenamieji namai
lentvariečiams, gyvenantiems
avariniuose namuose ir traukinio
vagonuose, taip pat buvo pradėti
statyti Lentvario miesto kultūros
namai (rūmų statyba užbaigta jau
Lietuvai iškovojus Nepriklausomybę), išplėsta kapinių teritorija,
pradėtos remontuoti gatvės, bet
ne visų gatvių remontui užteko
lėšų, pradėtas statyti vaikų darželis-lopšelis. Deja, kai kurios
plane numatytos priemonės buvo
pamirštos arba įgyvendinamos tik
dabar, pavyzdžiui, miesto lietaus
kanalizacija, turgavietė užbaigta
įrengti ir pradėjo veikti tiktai praėjusias metais, o Lentvario miesto
geležinkelio viaduko planai svarstomi iki šiol, prastai prižiūrimas ir
Lentvario dvaro sodybos parkas,
kiti miesto želdiniai ir gatvės.
Prie užrakintų tualeto durų

kartą kasininkė iš nevilties trypčiojančiam keleiviui ir norinčiam
patekti į tualetą, pasiūlė palaukti...
kol atvyks apsaugos darbuotojas.
„O, kada jis atvyks? „Maždaug po
dvidešimties minučių“, – ramiai
atsakė kasininkė.
Čia keleiviui teliko pasakyti,
kaip viename anekdote: „Ačiū, jau
nebereikia...“
Atvejis, tokioje situacijoje atsidūrus – nejuokingas. Vienas
lentvarietis, pasipiktinęs tokia
tvarka, sakė, kad Seimo nariams,
gaunantiems tūkstantines algas,

dar keli tūkstančiai skiriami kanceliarinėms išlaidoms, o rinkėjams
gamtinius reikalus reikia atlikti
pakampėse, nes nėra lėšų viešiems
tualetams eksploatuoti.
Lentvario geležinkelio stoties viršininkė Eugenija Tuba
paaiškino, kad tualetas pradėtas
rakinti todėl, kad jame rinkdavosi
alkoholio mėgėjai ir užteršdavo
tualeto patalpas. Ateityje planuojama už naudojimąsi tualetu imti
mokestį.
Kęstutis Petkūnas

1990 m. vaikus su šv. Velykomis sveikina (iš kairės) M. Rukšėnaitė ir O. Staniulionienė. Nuotrauka iš O. Staniulionienės asmeninio archyvo

Vagonai, kuriuose daug metų gyveno lentvariečiai

Prie gamyklos „Kaitra“ vaikų darželio

Lentvario miesto centre
Aikštė prie Lentvario geležinkelio stoties

Lentvario geležinkelio perėja

*Puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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Savanoriškas ispano
nuotykis Lentvaryje

Parduodu naudotą mechaninę
slaugos lovą, yra paraloninis čiužinys. Kaina sutartinė. Skambinti tel.
8 528 28 347 arba 8 621 24 880.
Užs. Nr. 308

Atkelta iš 1 p.

jaunimo centrą ir sudomins naujus
lankytojus.
Tarptautinė savanorystė –
galimybė mokytis kitaip!
ES programos „Veiklus jaunimas“ (nuo 2014 m. „Erasmus
plius“) remiami tarptautinės savanorystės projektai jauniems
žmonėms nuo 18 iki 30 metų amžiaus. Projektais siekiama ugdyti

jaunuolių pilietiškumą, skatinti
kitų kultūrų pažinimą, stiprinti
tarpusavio supratimą ir toleranciją.
Kartu tai - ir mokymosi tarnyba.
Dalyvaudami šiuose projektuose
jauni žmonės ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties
ir įgūdžių. Beveik visas išlaidas
kompenuoja ES, galbūt todėl šioje
programoje dalyvauja vis daugiau
lietuvių. Daugiau informacijos
www.jtba.lt ir www.saltes.net.

Visi apdailos darbai, laminuotos
grindys, elektra, santechnika, plastikinių langų ir durų gamyba, montavimas, pečių ir krosnių statymas.
Dirba savo ir užsakovo medžiagomis. Tel. 8 607 98 564
Užs. Nr. 289

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąsteliais
• kėbule tvarkingai sukrautos
• gaminame nurodytais išmatavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860484848

Užs. Nr. 251

Parduodu vienuolikos metų karvę.
Tel. 8 650 13 862

Skelbimai, reklama
Parduodu 2 naujus „Cross“ dviračius. Tel. 8 659 17 771
Parduodamas 10 a namų valdos
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribojasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt.
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770

Užs. Nr. 297

Padėk gamtai atskleisti savo grožį,
sužavėk visus kerinčiu žvilgsniu. Profesionalus blakstienų priauginimas,
kokybiškos priemonės, maloni aplinka ir visa tai tik už 60lt. Taip pat jūsų
dėmesiui siūlau antakių korekciją,
depiliaciją, makiažą, veido priežiūros
procedūrą. Yra dovanų kuponai.
Dirbu I-VI nuo 8 iki 20-21val.
Kęstučio g. 1, Lentvaris. Būtina iš
anksto užsirašyti.
tel 867257983 860651130

Užs. Nr. 146

Parduodu 4 metų darbinę kumelę.
Tel 8 605 42 349.

Užs. Nr. 185

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.

Užs. Nr. 288

Nemokamai sutvarkome apleistą
žemę. Iškertame krūmus ir išvežame. Turime galimybę kelmus susmulkinti specialia freza. Tel. 8 617
21 600, www.miskoprojektai.lt

Galime išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Užs. Nr. 173

Tel. 8 663 56 051
Užs. Nr. 17

Automobilių techninė pagalba
kelyje visą parą: (8 700) 33 333 ir (8
699) 31 492. www.pagalbakely.lt

Užs. Nr. 301

Užs. Nr. 237

Restoranui „Akmeninė Rezidencija“ reikalingi barmenai-padavėjai
bei kambarinė... Savo CV siųskite
info@akmeninerezidencija.lt arba
paskambinkite 8 698 30 544.

Brangiai perkame įvairų
mišką su žeme arba iškirsti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 614 97 744

Užs. Nr. 201

Parduodu gražią, veršingą telyčią.
Tel. 8 611 21 319.
Užs. Nr. 311

Užs. Nr. 7

Visi apdailos darbai, laminuotos
grindys, elektra, santechnika, plastikinių langų ir durų gamyba, montavimas, pečių ir krosnių statymas.
Dirba savo ir užsakovo medžiagomis. Tel. 8 607 98 564

Parduodu skaldytas malkas, kalades, rąstukus, atraižas, tvarkingai
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 1338

Dėmesio: reikalingi darbuotojai
„Senoji kibininė“ Trakuose ieško darbuotojų užimti virėjų pareigom
Jeigu Jus sudominome – skambinkite 8 659 08 452 arba siųskite
savo CV adresu info@kibinas.lt

Užs. Nr. 134

Parduodamas 3-jų kambarių butas
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų,
atskiras kiemas, garažas. Domina
keitimas į 3-4 kambarių butą Trakuose. Tel.: 8 637 46 115,
8 650 69 732.

Užs. Nr. 16

Trakų neįgaliųjų
užimtumo centras
parduoda išskirtinės kokybės grikių
bei miško medų.
Kaina – 20 Lt/kg.

Užs. Nr. 214

Perku mišką (jauną, seną, raistą,
žemės ūkio paskirties žemę apaugusią mišku; gali būti neatidalinta
iš bendraturčių; tinka įvairūs plotai). Sutvarkau dokumentus. Moku
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355

Užs. Nr. 255

Vežu smėlį, augalinį gruntą, gruntą sklypo pakėlimui. Tel.: 8 610 27
197, 8 618 41 135.

Užs. Nr. 1086

Parduodu automobilį Rover 416
1995-12. Spalva raudona. Techninė apžiūra iki 2015 10 12. Kaina
sutartinė. Tel. 8 699 06 110.

Perkame, išpjauname ir išvežame
senas obelis, vyšnias, slyvas.
Tel. 8 699 74 608

Užs. Nr. 313

Darbui Lentvaryje ieškomas vadovas (ė),su patirtimi prekyboje-konditerinių gaminių, patrauklus atlyginimas. Kreiptis telefonu: 869988754

Užs. Nr. 24

Užs.Nr. 2

Jums reikia apsaugos namuose ar darbovietėje?
Vaizdo stebėjimo įrangos įrengimas
Apsaugos sistemų įrangos įrengimas
Vaizdo bei garso telefonspynių įrangos įrengimas
Praėjimo kontrolės įrangos įrengimas
Konsultacijos, nestandartiniai sprendimai
Atsakingas darbas už prieinamą kainą! tel 860042793

Užs.Nr. 244

Užs.Nr. 304

G. Pažereckienės svečių namai
Svečių namai Trakuose: nakvynė,
apgyvendinimas, kambarių nuoma. S. Mikulionio g. 7-1, 21118
Trakai. Tel. (8 528) 52 644

Užs. Nr. 507

Užs nr. 18

Parduodu įdomios formos kaktusą. Kaina pagal susitarimą.
Kreiptis tel. 8 615 25 365.

Užs. Nr. 254

Perku žemės grąžinimo dokumentus (išvadą), kurios vertė apie
2000 Lt, kaina sutartinė.
Tel. 8 615 45 410.

Konsultuoju teisiniais klausimais. Parengiu ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, apeliacinius
skundus. Konsultuoju buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės rengimo klausimais. Tel. 8-685 02 227.

Užs. Nr. 310

Užs. Nr. 306

PREKYBA KIETUOJU KURU

Užs. Nr. 27

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Geromis kainomis superkame įvairius automobilius, sunkvežimius,
gali būti su defektais. Pasiimame,
sutvarkome dokumentus.
Tel. 8-646-17715
Užs. Nr. 32

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.

Ūkininkas išsinuomotų žemę
dirbti. Domina plotas nuo 5 ha.
Trakų, Senųjų Trakų, Rūdiškių,
Paluknio seniūnijose.
Tel. 8 615 45 410
Užs. Nr. 314

Atliekame santechnikos darbus:
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, kieto kuro katilų montavimas,
viriname kieto kuro pečius (dujų
degeneracinius). Tel. 8 602 94 579
Užs. Nr. 287

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

Užs. Nr. 302

UAB MIŠKINTA
Miško pirkimas, ištraukimas,
transportavimo paslaugos.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. +37061677372

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. 23

Užs.Nr. 4

Superkame senus automobilius
(gali buti daužti, po avarijos,
surūdiję ar nevažiuojantys),
padedame sutvarkyti dokumentus, atsiskaitome iš karto,
pasiimame patys. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 607 97663

Parduodu automobilį Peugeot
406. Spalva mielina. 1995 m., variklis 1,8, benzinas, 4 durų, sedanas.
Tvarkingas. Kaina 2400 Lt.
Tel. 8 646 57965

Perkame mišką su žeme visoje
Lietuvoje. Tel. 8 699 37 297

Užs. Nr. 1

Užs.Nr. 5

Perku mišką gali būti su bendrasavininkais, neatidalintas iš bendros nuosavybes, tinka įvairius
plotas. Atsiskaitau grynais.
Tel. 8 616 77 477

Užs. Nr. 241

Užs. Nr. 102

ekorinka.lt@gmail.com

Parduodama kumelė su kumeliuku.
Tel. 8 675 31 377

Užs.Nr. 312

Užs. Nr. 291

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
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