Klevų alėja
Nr. 15 (32) 2013 m. balandžio 12 d.

lentvario miesto laikraštis
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Turizmo sezonas: įvestos naujovės

Šią savaitę Trakų rajono savivaldybėje vyko kasmetinis pasitarimas
prieš prasidedant naujam turistiniam sezonui, kuriame dalyvavo ir
valdžia, rajono biudžetinių įstaigų
atstovai, miesto verslininkai.
Pėsčiųjų zona
Didžiausia šio sezono naujovė
ta, jog dalis Karaimų gatvės (nuo šv.
Jono Nepomuko koplytstulpio iki
Karaimų–Trakų gatvių sankryžos)
savaitgaliais ir švenčių dienomis
taps pėsčiųjų zona. Šis sprendimas
buvo svarstomas ne vienerius metus, tačiau tik šių metų kovo mėnesio tarybos posėdyje taryba ryžosi
pagaliau jį patvirtinti. Turizmo sezono metu (05 01–09 30) savaitgaliais
ir švenčių dienomis Karaimų gatvėje
galės prekiauti ir amatininkai.
Pagalvės mokestis
Dar vieno pasikeitimo sulaukė
verslininkai. Trakų turistinėje teritorijoje esantys verslo subjektai nuo
gegužės pirmos dienos privalės mokėti vadinamą „pagalvės mokestį“,
t. y. vienos paros 2 litų mokestį už
mieste apsistojusį svečią. Tokiam
sprendimui verslininkai linkę prieštarauti, kadangi daugelis jų jau prieš
kelis mėnesius ar net pusmetį yra
sudarę paslaugų sutartis, kuriose šis
mokestis nėra numatytas. Taip pat
verslininkai mini, jog, mokėdami šį
mokestį, jie nebus konkurencingi su
verslininkais, esančiais už turistinės
teritorijos ribų. Verslo atstovai siūlo
įvesti visiems verslininkams „solidarumo mokestį“ arba „pagalvės
mokestį“ mokėti tik už tuos svečius,
su kuriais iki šiol nebuvo sudarytos

Gėlių augintoja: miesto
grožis priklauso nuo mūsų

Viešosiose erdvėse želia gėlininkės Audronės Paskačimienės užaugintos gėlės

Jau keletą metų šiltąjį sezoną
lentvariečiai galėjo pamatyti, jog
miestas kai kuriose viešosiose vietose buvo papuoštas gėlėmis. Šį
naują miesto drabužį – gėles – užaugino ir padėjo želdinti gėlininkė
Audronė Paskačimienė. Naujajame
Lentvaryje gyvenanti moteris keliuose šiltnamiuose augina pas mus
populiariausias gėlių veisles, kaip
begonijas, pelargonijas, surfinijas,

petunijas, tagetes ir daug kitokių
dekoratyvinių vienmečių ir daugiamečių augalų. „Sau patinka veisti
egzotines gėles. Man įdomu, kaip
jos prisitaiko mūsų klimate“, – apie
savo pomėgį pasakojo gėlininkė.
Moteris baigusi Vilniaus Justino
Vienožinskio dailės mokyklą ir ilgą
laiką dirbo Lietuvos animacinių
filmų studijoje, piešė animacinius
Nukelta á 3 p.

Trakų aštunkojis spėja:
ar vicemeras darė įtaką policininkams
Aštunkojis – ekstrasensas ir iš aukštybių gavo informaciją, kad praeitų
metų rugpjūčio 8 d. Rūdiškėse vicemero
Voitecho Vinskevičiaus automobilį („Toyota Land Cruiser“) vairavęs jo sūnus
buvo sustabdytas policijos pareigūnų už
Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Kiek
vėliau prisistatė ir automobilio savininkas
V. Vinskevičius. Įtariama, jog jis bandė
daryti įtaką pareigūnams, kad šie atsisakytų fiksuoti pažeidimą. Ar dėl šių įvykių
pažeidėjams pradėtas ikiteisminis tyrimas,
policija atsakys aštunkojui tik per 20 dienų,
nors aštunkojis – irgi valdžia ir įstatymas
numato jam atsakyti per 1 arba 5 darbo
dienas. Peršasi išvada, jog šis įvykis, jei
jis iš viso tiriamas, labai slepiamas. Bet aš
kantrus ir turiu pakankamai laiko ugdyti
savo ekstrasensorinius sugebėjimus.

Šiemet turistinis sezonas prasidės naujovėmis

paslaugų teikimo sutartys. Meras
Vytautas Zalieckas pabrėžė, jog verslininkai gali teikti tarybai raštiškus
pasiūlymus, kuriuos tarybos nariai
išanalizuos ir nuspręs, ar patenkinti
verslininkų pageidavimus.
Nesusitaria
Trakų valdžia nori įvesti dar
vieną ekologijos mokestį, kuris
butų skirtas turizmo infrastruktūros gerinimui, aplinkos tvarkymui.
Iki šiol miesto priežiūrai už turistų
lankymąsi pilyje nėra mokama nei
cento, o jų paliekamas šiukšles reikia
tvarkyti seniūnijai iš savų lėšų.
Ekologijos mokestis galėtų būti
simbolinis – vienas litas, gautas
iš apsilankymo Salos pilyje nuo
kiekvieno parduoto bilietėlio. Anot
Trakų seniūno Kęstučio Vilkausko,
dėl šio mokesčio susitarti su Trakų
istorijos muziejumi nepavyksta.
Apie tai buvo užsiminta ir Kultūros

kaina 1 lt

ministro Šarūno Biručio apsilankymo metu Trakuose (balandžio 10
d., kadangi Salos plis pavaldi Kultūros ministerijai), tačiau konkrečių
sprendimų dar nėra. Turistinio
sezono pasitarimo metu kalbėjęs
meras V. Zalieckas pusiau rimtai,
pusiau juokaudamas kalbėjo, jog,
nepavykus susitarti dėl mokesčio
su Trakų istorijos muziejumi, savivaldybei teks pastatyti užkardą prie
tilto, vedančio į pilį, ir taip susirinkti
šį miesto švarai būtiną mokestį.
Reikia biotualetų
Asociacijos „Trakų ežerai“ vadovas jachtos kapitonas Konstantinas
Kozlovas prašė atkreipti dėmesį, jog
palei pilį nėra nei vieno biotualeto.
„Kai tik pilis 19 valandą užsidaro,
dažnas salos lankytojas gamtinių
reikalų sprunka atlikti į krūmus“, –
kalbėjo asociacijos vadovas. Trakų
seniūnas K. Vilkauskas, paklaustas

apie biotualetus, pasakojo, jog mieste prie ežerų bus pastatyti aštuoni
biotualetai, tačiau ar bus pastatytas
tualetas saloje prie pilies, dar neaišku – reikia derinti.
Kaip atrodo
Turizmo informacijos centro
(TIC) vadovė Laima Balčytienė,
pristatydama praėjusį turizmo sezoną, akcentavo, jog pagal atliktus
nepriklausomus tyrimus patraukliausiais turizmo miestais išlieka
Druskininkai ir Neringa, trečioje
vietoje rikiuojasi Trakai, neužleisdami pozicijų Palangai ir Birštonui. Pagal turistų apgyvendinimą
Trakus lenkia tik Vilnius. Turistų,
apsilankiusių TIC’e, skaičiai auga:
pernai apsilankė 32 tūkstančiai,
užpernai – 24 tūkstančiai.
Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

„Dvi žemės“ poetės
gyvenimą nuspalvino

Poetės Viktorijos Kurakevič knygos
„Dvi žemės“ viršelis

Trakų krašto literatė Viktorija
Kurakevič savo lėšomis išleido
jau trečiąją poezijos knygelę „Dvi
žemės“. Iki tol autorė išleido dvi
knygeles rusų kalba (kadangi tai
jos gimtoji kalba) „Iš amžių glūdumos“ (2010 m.) ir „Dvi žemės“
(2012 m.). Dabartinė knygelė yra
antrosios knygos vertimas iš rusų į
lietuvių kalbą. Vertėjas – trakietis,
taip pat literatas Aivaras Dočkus.
Tiek autorė Viktorija, tiek vertėjas

Aivaras, garbingai ir su pakylėjimo dvasia išaukštinę senovę ir
susiedami ją su dabartimi, atsiliepia apie dvi žemes: Trakus ir
Pskovą. Būtent šios žemės, poetės
gimtinė Pskovas ir didžioji dalis
gyvenimo, prabėgusi Lietuvoje,
Trakuose, tarsi ditirambas skamba
dviem žemėms.
Garbingai atsiliepia
Pirmoji knygelės dalis skirta
Trakų kraštui. Čia rasime istorija
dvelkiančius eilėraščius „Iš amžių
glūdumos“, „Žalgirio aidas“. Pastarajame eilėraštyje rašoma: „Brangi
buvo laisvė visiems ir garbė, / Visų
tad tautų driekės mūšiui eilė. / Sutriuškino ordiną aršios kautynės, /
neteko jis amžiams savosios didybės.“ Autorė nepamiršta atiduoti
kūrybinės duoklės ir Trakų Dievo
Motinos paveikslui: „Ir tapo stebuklingasis paveikslas, / Visos tautos
šventasis veidas.“ Taip pat šiame
eilėraštyje nepamirštos akcentuoti
itin svarbaus Trakų Dievo Motinos
paveikslo, kurį šlovina piligrimų
būriai, kopijos Agluonoje (Latvija).
O kaip autorė nuoširdžiai atsiliepia
apie karaimus: „Ir gali būt visiems
mums pavyzdys, / Kaip kalbą gimtąją išsaugot per kliūtis. <...> Per
amžius karaimai laikėsi kartu, / Ir
Nukelta á 2 p.

Rimtas Nerimtas

Kalbėsiu po 90 dienų

Lentvario seniūno pavaduotoja tapusi
Anželika Vunš, įsižeidusi dėl paskelbtos
išankstinės informacijos apie jos paskyrimą, su spauda nekalba. „Kalbėsiu po 90
dienų, kaip Vyriausybė“, – taip pasakė
naujoji pavaduotoja, nesutikusi pabendrauti apie pradėtą darbą.

KA inform.

Seniūnijų renginiams
skirtos apverktinos lėšos
Tradiciniams renginiams visoms
rajono seniūnijoms skirta 8 tūkst. litų (po
1 tūkst. litų kiekvienai seniūnijai), valstybinėms šventėms paminėti – taip pat 8
tūkst. litų, kalėdiniams ir naujametiniams
renginiams – 9 tūkst. litų. Išskirtas atskiras
finansavimas Užgavėnių šventei – 4 tūkst.
litų. Taigi bendrai sudėjus visas lėšas,
šiemet renginiams vienai seniūnijai skirta
apie 3,5 tūkst. litų, todėl nenuostabu, jog
kultūros renginių organizatoriai renginiams nuolat stengiasi pritraukti papildomų lėšų iš verslininkų, politikų.
Mieli skaitytojai, Jums ši suma daug
ar mažai? Ar jaučiate, jog mieste vyksta
bendri renginiai? Rašykite redakcijai savo
pastebėjimus ir pasvarstymus, pasiūlymus. Laukiame Jūsų laiškų.

KA inform.

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

Užs. Nr. 7

Užs. Nr. 17
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Rasa Puzinienė: „Grafas,
„Dvi žemės“ poetės
gyvenimą nuspalvino įveisdamas parką, ir mieste
Atkelta iš 1 p.

savąjį tikėjimą palaikė viens kitu, /
Tikėjimas padėjo jiems gyventi, /
Ir daugelio bėdų išvengti.“
Himnas Trakams
V. Kurakevič sueiliavo savo pastebėjimus apie rudeninį bei žieminį miestą, kuomet Trakai ištuštėja
po vasaros turistų antplūdžio. Ir
pagaliau vienas pagrindinių pirmosios knygos dalies akcentų – tai
„Himnas Trakams“. Pirmą kartą
jis nuskambėjo 2011 metų spalio
11 dieną Trakų meno mokykloje,
kai čia lankėsi kompozitorė iš Rusijos Anna Šatkovskaja, sukūrusi
šiam eilėraščiui muziką. Knygoje
spausdinamos ir natos. „Himnas
Trakams“ skamba taip: „Čia stovi
sienos mūro išdidžiai, / Jos pasakoja daug ką, jei klausai, / Nors
negandos užpuldavo, dažnai / Čia
pergalę dainavo karžygiai.“
Istorijos tiltas
Tarsi natūralia seka knygos
autorė papasakojusi apie savo
mylimus Trakus, eilėraštyje „Dvi
žemės“ atskleidžia sąsają tarp Trakų ir Pskovo: „O mūs istorija tokia
nutiko, / Ir Trakų čia, ir Pskovo
žemės susitiko: / Kai kunigaikštis
Daumantas iš Lietuvos / Į Pskovą
buvo pakviestas Tarybos surinktos.
/ Atvyko čia jis su kariauna, / Ir
pagonybę iškeitė į krikštą naują, /
Bet tapo Pskovo žemei jis globėju, /
Iš Daumanto pavirtęs Timofėjum.“
Pati autorė, pasakodama apie savo
gyvenimą skirtingose valstybėse,
užsimena, jog į Trakus ją atvedė
aukštesniojo jėga, nes kitaip tokios
likimo dovanos, susijusios net istorinėmis šaknimis, nepavadinsi.
Gimtinė atminty
Antroji eilėraščių knygos dalis
skirta gimtajam autorės miestui:
„Vieta gimimo mano stebuklinga, / Ir atradimų čia nutinka: /
Gimiau aš pavarde Burkova, / Ir
bokštą šitaip pavadino Pskove.
<...> Aš – Pskovo vaikas, nors ir
Trakuos gyvenu, / Šį kraštą myliu,
bet širdim jaučiu: / Visais laikais,
tikrovėj ir sapne, / Gimtasis Pskovas visad man atmintyje.“ Poetė
pasakoja ir apie istorinius Pskovo
personažus kunigaikštienę Olgą,
kunigaikštį Daumantą, miesto
paminklus, stebuklingas ikonas ir
net apie varpų skambesį eilėraštyje
„Varpų skambėjimas“: „Žavingai
gali lietis dūžiai varpo, / Per Velykas jis, rodos, tuoj pakils į dangų, /
Džiaugsmingai ir oriai jis skamba
visame krašte, / Ir sielą pakylėja

skambindamas tau anksti ryte.
<...> Slogus finalas laukė Pskovo:
/ Kai varpą leido, jis vaitojo. / Ir
amžiams liovėsi mieste susirinkimai, / netekus miesto laisvės garsas jo pritilo.“ Paskutiniu posmu
autorė skaitytojus supažindina,
primiršusiems istoriją primena, jog
iki 1510 metų Pskovas buvo laisva
susirinkimų respublika ir tik po to
prijungtas prie Didžiosios Maskvos
Kunigaikštystės.
Pavyzdys
Ši iš pirmo žvilgsnio paprastutė
knyga, nepasižyminti ir gera spaudos kokybe, yra kaip pavyzdys kitiems autoriams, jog iš sielos skausmo, iš sielos džiugesio, iš sielos
gilumos, iš neapsakomo jautrumo
gali gimti produktas – gyvenimo
atspindys, suvirpinantis kitas širdis. Šios knygos nerasite prekyboje,
autorė ją išleido vos 200 egzempliorių tiražu, kad galėtų dovanoti artimiesiems, draugams, kad galėtų
pasakoti aplinkiniams, kaip dvi
žemės lėmė autorės asmenybę, jos
gyvenimą, kad galėtų paprastais,
bet giliais žodžiais papasakoti apie
gilią istoriją, ant kurios laurų mes
šiandien gyvename.
Visos autorės knygelės, kaip ir
ši, iliustruotos V. Kurakevič nuotraukomis.
Apie autorę
Knygos autorė V. Kurakevič,
kilusi iš Pskovo, gimusi Rusijos
karininko šeimoje, į Lietuvą atvyko dar būdama paauglė. Čia
ji baigė Fizikos – matematikos
fakultetą Vilniaus universitete,
dirbo mokslinių tyrimų srityje.
Domisi literatūra, gamta, menu,
senovės istorija, kelionėmis. Yra
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir
Tarptautinės rašytojų ir publicistų
asociacijos narė.
Apie knygos vertėją
A. Dočkus gimė ir gyvena
Trakuose. Vilniaus universitete
baigė žurnalistiką, vėliau – anglų
kalbos ir anglų kalbos mokymo
specialybes, informacijos vadybos
magistro studijas. Dirbo korespondentu rajono laikraštyje „Galvė“.
Dabar dirba anglų kalbos mokytoju
Elektrėnuose. Jo poezija publikuota
rajono laikraščiuose, krašto poetų
poezijos rinkiniuose. Pastaruoju
metu rašo dainuojamąją poeziją,
verčia kitų kalbų autorių kūrybą į
lietuvių kalbą.
Dana Buinickaitė

Pažymėta Pasaulinė sveikatos diena
Šie metai Lietuvoje skelbiami Sveikatingumo metais. 2013 m. balandžio
7 d. – Pasaulinė sveikatos diena. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija rūpindamasi mokinių sveikatingumo įgūdžių lavinimu palaikė idėją
organizuoti sveikatinimo renginį savaitgalį, suteikdama organizatoriams
visokeriopą paramą. „Sveikata yra dovana, kurią galim padovanoti sau
patys“ – šiuo šūkiu Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos sporto būrelio grupė „NON STOP“ pradėjo vykdyti sveikatinimosi programą „Sveika
šeima – aktyvi šeima“.
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Sporto būrelis
Laimos Sinkevičienės nuotr.

Akimirkos iš sporto šventės

sodino įvairias medžių rūšis“

Šalia čeburekinės auga retai miesto
želdynuose sutinkami du Baltieji šilkmedžiai (Morus alba). Vienas jų liks
kirtėjų nepaliestas

Nenurimsta aistros dėl Lentvaryje kertamų brandžių medžių
vykdant Bažnyčios ir Geležinkelio gatvių rekonstrukciją. Ši tema
gvildenama net nuo praeitų metų
rugpjūčio mėnesio, kai prasidėjo
pirmieji projekto darbai. Redakcija sulaukė ir laiškų, ir skambučių
iš lentvariečių, kuriems labai
skaudu atsisveikinti su senaisiais
miesto medžiais. Yra ir tokių
gyventojų, kurie kreipėsi į savivaldybės atstovus, kad būtų peržiūrėtas gatvių rekonstrukcijos
projektas, padarytas dar 2009 metais, ieškant galimybių išsaugoti
medžius. Dar kita grupė žmonių,
gyvenančių tose gatvėse, palaiko
medžių kirtimo darbus, kadangi,
per šitiek metų neformuojami,
jie išbujojo, užstoja šviesą, kelia
pavojų gyventojams, pastatams,
šaligatviams, elektros laidams.
Kaip sakoma, kiek žmonių, tiek
nuomonių. Tačiau gatvių rekonstrukcijos užsakovas Trakų rajono
savivaldybė galėjo išvengti tokios
pasipiktinimo bangos, vien tik
gerai išviešindama šį projektą ir
atskleisdama gyventojams visus
savo ketinimus. Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas laikraščiui
pasakojo, kad šis projektas yra
pačioje seniūnijoje, pas seniūną
ant stalo, todėl kiekvienas norintis gali užsukti ir pasidomėti
vykdomu projektu.
Pateikiame dar vieną nuomonę apie medžių kirtimą, šį sykį
želdinimo specialistės lentvarietės Rasos Puzinienės, dirbančios
Trakų seniūnijoje. Ji yra baigusi
dekoratyvinį miesto apželdinimą
Antano Kvedaro miškų technikume (dabar Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegija) ir miškininkystę Žemės ūkio akademijoje (dabar
LŽŪU), turi nemažą patirtį miesto
apželdinimo srityje.
Kaip Jums atrodo, ar rekons-

truojant Lentvario gatves buvo
galima išvengti senųjų medžių
kirtimo?
Sunku būtų pasakyti konkrečiai,
kadangi nesu susipažinusi su tuo
projektu. Medžių kirtimą ir atsodinimą turėjo numatyti projektuotojai.
Suprantu gyventojų aistras, kadangi
tie medžiai iš tiesų įsirėžė į senųjų
lentvariečių gyvenimus, medžiai
jiems kaip augalai brangūs. Tačiau
reikia atsižvelgti į jų sanitarinę būklę.
Dauguma iškirsti numatytų medžių
yra išpuvę, sužaloti mechaniškai, auga
po elektros linijų laidais. Jau praėjusią
savaitę specialistai dar kartą apžiūrėjo
tuos medžius. Aš buvau minėjusi, jog
Geležinkelio gatvėje, šalia čeburekinės,
auga retai miesto želdynuose sutinkami du Baltieji šilkmedžiai (Morus
alba). Dėl jų būklės ir išsaugojimo Lentvario seniūnijos specialistai kreipėsi
ir į mane patarimo. Buvo atsižvelgta į
šių medžių sanitarinę būklę. Nors abu
yra išpuvę ir drevėti, tačiau vieną iš jų
nuspręsta palikti. Medžiai galėjo būti
pasodinti dar Vladislovo Tiškevičiaus
laikais. Grafas, įveisdamas parką, ir
mieste sodino įvairias medžių rūšis.
Lentvaryje auga juodosios ir veimutinės pušys, melsvaspyglės pocūgės, europiniai maumedžiai. Stadiono gatvėje
galima rasti juodosios pušies rutulinės
formos medį. Retesnių ir įdomesnių
rūšių medžių yra ir Lentvario dvaro
parke, kurių pasižiūrėti atvažiuoja
dendrologai iš kitų Lietuvos miestų.
Kitas atvejis – liepos šalia Bažnyčios. Tai medžiai, kurie yra labai
atsparūs genėjimui. Net ir stipriai apgenėjus išleidžia atžalas ir vėl žaliuoja,
todėl negaliu pasakyti, ar visų medžių
šalinimas buvo iš tiesų būtinas.
Man asmeniškai susidaro
vaizdas, kad didžiausias gyventojų pasipiktinimas kyla būtent dėl
to, kad projektas neišviešintas, jo
eiga yra mažai kam žinoma, o kaip
Jums atrodo?
Man priminėte vieną tokią situaciją, kai teko lankytis Prancūzijoje
Versalio parke. Ten medžių iškirtimui
gyventojai ir parko lankytojai buvo
ruošiami iš anksto. Parke kirto senus
aukštus medžius. Ten, kur vyko kirtimo darbai, buvo iškabintas didžiulis
plakatas (tokio dydžio, kaip pas mus
afišuojami ES projektai), kuriame buvo
išdėstytas visas rekonstrukcijos planas,
paaiškinta, kur bus atsodinti medžiai.
Pas mus tokio viešinimo lygio nėra,
nežinia, ar kada bus.
Kaip, Jūsų supratimu, turi
atrodyti medžiai ne skvere, ne
parke, bet mieste?
Parke medžiai auga erdvėje, jų
formuoti nebūtina, o mieste medžiai
turi tarnauti žmogui. Todėl šalia
žmonių augantys medžiai reikalauja
nuolatinės priežiūros, jų lajos turi būti
gražios ir kompaktiškos, medžiai neturi
trukdyti eismui ir pėstiesiems.
Kalbino Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Kultūros projektų finansavimas
Kultūros projektų finansavimui šiemet savivaldybė skyrė 21 tūkstantį litų. Pinigai, kaip ir kasmet, pirmiausia skiriami, o tik po to matomas realus lėšų poreikis,
t. y., tik patvirtinus biudžetą skelbiami įvairių programų finansavimo konkursai. Ši
menka suma kultūros projektams iš tolo neprilygsta jau išleistos, Trakų r. savivaldybę reprezentuojančios knygos „Trakų rajonas“ atnaujinimui ir leidybai skirtos
sumos – 31 tūkst. litų. Pasikeitė meras, pasikeitė valdančioji aplinka – reikia ir
knygoje esančius veidus pakeisti.
Gera naujiena šiemet ta, jog atskira eilute išskirtas dalinis finansavimas projektams, kurie jau turi Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo dalinį finansavimą. Tokiems projektams savivaldybė atskirai skyrė 13 tūkstančių litų. Atskira
eilute atskirti ir įvairūs tradiciniai, didieji renginiai, jų finansavimas siekia 10–30
tūkst. litų. Judame link skaidrumo ir aiškumo.
Dar vienas savivaldybės protingas žingsnis – atskirtas meno kolektyvų
veiklos finansavimas. Šiemet rajono meno kolektyvai galės dalintis numatytais
110 tūkst. litų. Be to, šie pinigai bus Trakų kultūros rūmų biudžete, o su meno
kolektyvų vadovais bus sudarinėjamos darbo sutartys, o ne autorinės, kaip tai
buvo daroma anksčiau.
Dana Zacharevičienė

Poezija
Lyriški pokario memuarai
Geležinkelio gatvė buvo centrinė,
Daugel metų čia gyvenau.
Va, turgelio lankai kavinę?
Aš stoties restoraną žinau!
Laikas slėgė tamsus ir negeras,
Kas be kojų, rankų, akies.
Invalidais padarė juos karas –
Išėjimo piliečiais stoties.
Nes beprotiškai gėrė degtinę,
O įniršę bledojo kaltus,
Juos pamiršo Didžioji tėvynė?
Ir „tėvelis“ Kremliaus rūstus?
Štai, menu, raišasis Zacharas,
Girdykla jo „Dunaj goluboj“.
Vyrai ten sukeldavo karą,
Tai Zacharas tramdydavo tuoj.
Karą baigė Zacharas Berlyne.
Bet Rusioj nerūpėjo namai.
„V Lentvarove“ šinkuoja degtinę
Ir skaičiuoja rublius mintinai.
Kur „Čainaja“ – ten tvarkėsi Liusia,
Moteriškė kantri ir darbšti.
Už prekystalio uoliai ji triūsė.
Nors įgrįsdavo vyrai girti.
Restoranas – valdingos Liubos,
Jos bijojo girtuokliai visi.
O vaikai skubėjo į klubą
Pažiūrėti filmukų basi.
Na... vaikai – ko iš mūs panorėti.
Jau minėjau, kulniavom basi
„Čepajevą“ pažiūrėti
Panorėję juo būti visi.
Tas teatras, kur kiną stebėjom,
Pavadinimu buvo „Zaria“,
Bilietukų, aišku, neturėjom,
Bet mus gelbėjo klubo teta.
Anglimis ją aprūpint turėjom
Jos stoty labai per akis.
Tad į kiną be bilietų ėjom.
Kas dabar šitą tiesą sakys?
Mokykla? Suprast negalėjom,
Juk be jos gyventi smagiau.
Šiaip ne taip mokslus praėjom.
Aš ne viską čia pasakiau...
O laikai nuvilnijo... nubėgo.
Galvą dengia baltoji šarma.
Man gana. Norisi miego.
Kam anksti, o kam sutema.
xxx
Bet kutena ir vėl atmintis.
Pavarde ir vardu – praeitis.
Pranciškus Seibutonis, 2013 04 01

Žilas eilėraštis
Ar tu viena,
ar tu jauna –
gyvenimas tiesos daina.
Širdis – tai nuotaka žvaira,
Nes kraujas – mylinti audra!
Prisėlinsim jautria žinge,
Kad užsidegtume drauge.
Ir juoksis laikas iš mirties:
Ugnis patyrusi išties!
Amūras šypsos tolumoj,
Jausmų žirgelio šuolis jau,
Mes erdvėje šiandien jaunoj
Metus nurašę pagaliau.
(Pirmoji meilė susitiko.
Čia giluma graži nutiko.)
Jonas Lokėnas,2013 04 01

Klevų alėja
Kada po vasaros seni klevai
Geltoną savo apdarą numes,
Aš eisiu link namų nutilusia alėja,
Matau nelaukė, nepažino ji manęs.
O dar ne taip seniai, kaip beždžioniukas,
Aš laipiojau tarp klevo šakų.
Tėvo sukaltą inkilą įkeldavau,
Varnėnų laukiau grįžtant iš pietų.
Sveiki, klevai, tai aš grįžau,
Iš ten ne visi sugrįžta.
Milinę sunkią nusimetęs,
Ieškosiu, bet nerasiu po miline vaikystės.
Išsaugok svajonę, jaunystę,
Kurią tau paliko vaikystė.
Gintaras Talačka, 1980 m.
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Seniūnaitijos

Seniūnaitis Valdomir Zinkevič: „Nereikia tylėti“

Račkūnų seniūnaitis V. Zinkevič

Lentvario seniūnijos Račkūnų
seniūnaitijos seniūnaičiu antrą
kadenciją išrinktas Valdomir
Zinkevič.
Vyriškis kilęs iš Šalčininkų,
tačiau jau 25-erius metus gyvena
Lentvaryje, mat savąją meilę atrado būtent mūsų mieste. V. Zinkevič Lentvaryje žinomas kaip
verslininkas, su šeima valdantis
siuvimo pramonės įmonę, o prieš
metus atidaręs dar ir restoraną
Trakuose. Verslininkas taip pat
yra Lietuvos baikerių kongreso
Vilniaus regiono atstovas ir vieno
iš seniausių baikerių klubų „Crazy In The Dark MC“ Lietuvoje
prezidentas.

Seniūnaitija
Veiklų vyrą pastebėjo ne
vienas gyventojas, todėl pasiūlė
jam atstovauti miesto Račkūnų
kvartalui. Anot seniūnaičio, jam
paskirta teritorija yra maždaug
nuo poliklinikos link Trakų iki
kol baigiasi miesto riba, t. y. net
už mažosios pervažos iki Trakų
miškų urėdijos. Tai gyvenamoji,
o ne pramonės zona. Šis rajonas
išsiskiria tuo, jog čia daugiausia
gyvena nuosavų namų savininkų, jų problemos kiek kitokios nei
lentvariečių, gyvenančių daugiabučiuose. „Pavyzdžiui, naujųjų
gyvenamųjų namų kvartaluose
nesutvarkyta infrastruktūra.
Pirmiausia kreipėmės dėl dujų
trasų tiesimo, kad norintys galėtų prisijungti prie centralizuotai
teikiamo šildymo. Dedame pastangas, kad būtų išasfaltuotos
žvyruotos gatvės. Per pirmąją
kadenciją dėjau pastangas, kad
būtų pakeista tvarka dėl prisijungimo prie centralizuoto vandens
tiekimo“, – apie seniūnaitijos matomiausias problemas pasakojo
V. Zinkevič.
Visuomeninės pareigos
Visgi seniūnaitis vis dar naujas darinys savivaldoje, todėl
jo funkcijos ir galios lieka neapibrėžtos, o patys seniūnaičiai,
gyventojų akimis, viso labo tik

vardas ir pavardė sąraše, nieko
daugiau. „Seniūnaičių yra visokių, vieni aktyvesni, kiti mažiau
veiklūs. Tačiau reikia pažymėti,
kad mes dirbame visuomeniniais
pagrindais, pinigų už tai negauname ir viską, ką darome, tai tik
laisvu laiku, po darbo, o kartais
ir darbo metu, kai reikia vykti į
susirinkimus, susitikimus, patys
susimokėdami už kurą, telefoninius pokalbius. Tad šiandien seniūnaičių galios minimalios, mes
tiesiog atstovaujame tam tikrai
grupei žmonių, seniūnui galime
padėti išanalizuoti konkrečią
situaciją“, – kalbėjo Račkūnų
seniūnaitis.
Atstovas reikalingas
Anot V. Zinkevičiaus, nepaisant to, kad seniūnaičių darbas
mažai matomas, toks gyventojų
atstovas reikalingas. „Gyventojai
turi taip pat suvokti, jog, matydami problemą, turi ne žodžiu,
o raštu kreiptis į seniūną ar į
seniūnaitį, nes raštas yra daug
stipriau už pasakytą žodį. Matau,
kaip šiandien daugelis gyventojų,
iš esmės pasipiktinę valdžia ir
nieko gero nesitikėdami, niekur
ir nesikreipia. O jei nesikreipia,
vadinasi jiems viskas gerai. Nereikia tylėti“, – apie gyventojų
nusivylimą valdžia pasakojo
seniūnaitis.

Reikia analizės
V. Zinkevič, būdamas seniūnaičiu antrą kadenciją, pastebi,
jog jau dabar reikalinga analizė,
kas yra seniūnaitis, kokios jo
funkcijos, galios ir kaip visa tai
turėtų vystytis ateityje, tačiau taip
pat pabrėžia, jog valdžiai tokios
analizės nereikia, nes seniūnaičiai
pridaro valdininkams daugiau
bėdos, sukuria papildomų rūpesčių.
„Lentvario mieste didelių pokyčių neįžvelgiu, kadangi daug
kas priklauso nuo finansų. Tie
mokesčiai, kurie yra surenkami
iš lentvariečių į bendrą biudžetą,
vėliau paskirstomi per Trakų
savivaldybę, bendrame katile
pasimeta. Pinigų grąža Lentvariui tikrai nėra tokia pat, kaip
gyventojų mokesčių mokėjimas.
Tačiau esamos sistemos politikai
tikrai nesiima keisti“, – apie lėtą
miestelio progresą, o kai kuriais
atvejais ir regresą pasakojo seniūnaitis.
Pokalbio pabaigoje V. Zinkevič užsiminė, jog greitu laiku
su šeima išsikels gyventi į Trakus, todėl negalės atstovauti
Račkūnų seniūnaitijai, bus kitas
seniūnaitis.

ir ne mažiau 18 laipsnių.
Apsikrovę dovanomis, pasiekėme namučius ir savo tėvelius.
O Jūs norėtumėt pamatyti ir
išgirsti, ką matėme ir girdėjome
MES???
Per mėnesį spaustuvė išspausdina 5 milijonus lapų. Iš 4 rulonų
pjausto lapus, o supjaustytus
lygina. Ruloninė mašina. Iš rulono gaunamas sąsiuvinis. Segimo mašina, parengimo mašina,
lankstymo mašina, rantavimo
mašina, bigavimo mašina... Knygrišyklos cechas. Kieto viršelio
lankstymas. Kai suklijuoja knygą,
šonuose lieka randai, todėl ima
lapus, deda ant vibruojančio stalo, suspaudžia, sulygina, pjauna.
Priešlapio klijavimas: sulygina ir
susiuva. Tripeilė mašina paima
knygą, apipjauna. Siuvimo mašina
susiuva knygų blokus. Laminavimo cechas. Poligrafija, auksavimo
mašina, kur naudojama aukso ir
sidabro folija... Visa tai mes matėme ir stebėjomės.
Monika Silinaitė ir Jurga Šiško,
Lentvario pradinės mokyklos
Jaunųjų žurnalistų
būrelio narės
Alfonso Kairio nuotr.



Lietuvukė
neprapuls 4

Ateina genijai ir vėl išnyksta,
Atėj socdemai galbūt visiems laikams,
Jie myli „grožį“, netgi bičiulystę
Ir nori ateities šaunios vaikams?..
Tad rūpestingai papuoštas rajonas
Konstrukcijomis, šūkių atributais.
Savivaldybėj sėdi ir toliau madonos,
Nerūpi joms žmonių apgriuvę butai.

Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Gėlių augintoja: miesto
Laukėm laukėm ir
sulaukėm... įdomaus grožis priklauso nuo mūsų
Taip ilgai laukta diena atėjo ir
štai visi Vilniuje. Mus pasitinka
Laisvės prospekto daugiaaukštis,
iš kurio sklinda Žodis, įspaustas
popieriaus lape, tai Spaudos rūmai. Gamybos vadovas Zbignev
Lukaševič pasakoja, kad pirma
pati seniausia spaustuvė Lietuvoje
buvo įkurta 1574 m. Kaip gimsta
laikraštis, žurnalas, knyga? Spaustuvė popierių perka rulonais, juos
pjausto lapais. Vesdamas toliau,
Zbignevas liepia neperžengti
geltonai pažymėtos saugumo
linijos: už jos pavojinga zona.
Vyras aiškina, kad pagrindinės
spausdinimo spalvos yra geltona,
raudona, juoda, mėlyna ir žalia.
Iš jų gaunami įvairūs atspalviai.
Naujesnės mašinos spausdina 8
spalvomis iš abiejų pusių. Per 8
val. išspausdinama 50000 lapų.
Vienam lankui reikia 4 rulonų.
Anksčiau reikėjo viską daryti
rankomis, o dabar darbą atlieka
kompiuteriai. Mums rodė rulonus
pjaustančią, segimo, lankstymo,
rantavimo, bigavimo, tripeilę,
siuvimo, laminavimo, klijavimo,
auksavimo mašinas. Ne tik rodė,
bet ir pasakojo, ką jos „išdirbinėja“. Patalpų drėgmę palaiko oro
drėkintuvas: turi būti ne daugiau

Klevų alėja

Neprapuls mūs Lietuvukė –
Bulvės auga ne kolūky
Ir todėl mes džiaugtis turim,
Kad jos mums sveikatą kuria.

Atkelta iš 1 p.

personažus, filmuko grafinius vaizdus. Tokiam darbui Lietuvos rinka
per maža, tad, neturėdama darbo
net po pusmetį ir daugiau, A. Paskačimienė savo hobį auginti gėles
pavertė pragyvenimo šaltiniu. Baigusi įvairiausius kursus, ji ryžosi
išplėsti savo verslą, todėl dabar ne
tik gėles augina, bet ir konsultuoja
apželdinimo klausimais.
Medžių kirtimas
Moterį liūdina apleistas miestas, todėl ir padeda nors šiek tiek
jį pagražinti gėlėmis. Ji guodžiasi,
jog pinigų tam savivaldybė skiria
mažai, tad nors po truputį, bet
Lentvaris atsigaus. Dabartinė
miesto situacija, kai pagrindinėse
gatvėse kertami ilgamečiai medžiai, A. Paskačimienę glumina,
tačiau gėlininkė teigia negalinti
nieko pasakyti, nes nematė paties
rekonstrukcijos projekto. „Anuomet taip pat buvo graudu žiūrėti
į kertamus ilgamečius medžius, tačiau, kai aplinka buvo sutvarkyta,
pamatėme, jog rezultatas pasiteisino: atsivėrė vaizdas į geležinkelio
stotį, – praėjusių metų darbus,
kai buvo švarinama aplinka prie
Geležinkelio stoties, primena gėlininkė. – Kiek teko bendrauti su seniūnu, seniūnijos darbuotojais, jie

tikrai konsultuojasi su specialistais
dėl medžių kirtimo, kiekvienas
kirtimo atvejis yra individualus
ir reikalauja ypatingo sprendimo,
o, nukirtus vieną medį, turėtų būti
atsodinti bent trys.“
Naujas veidas
„Manau, kad šiuo metu Lentvario miestas yra apleistas ir pats
laikas suteikti jam naują veidą, o tai
pareikalaus ir naujų sprendimų, ir
nemažai investicijų. Ypač liūdnai
atrodo mūsų pasididžiavimas
grafo Tiškevičiaus dvaras bei jo
apylinkės. Prie miesto vaizdo
gerinimo turėtų prisidėti visi lentvariečiai, juk labai skaudu žiūrėti
į išlaužytus medžius, kurie tik
vakar buvo pasodinti, ir į išrautas
bei išmėtytas gėles. Labai norėčiau tikėti, nė vienas medis nebus
nukirstas be reikalo, nė vienas
naujai pasodintas augalas nebus
sunaikintas mūsų pačių, o miestas
pasipuoš naujais želdiniais, kurie
džiugins lentvariečius ir žiemą,
ir vasarą“, – apie nuoskaudas ir
ateities lūkesčius kalbėjo gėlininkė
A. Paskačimienė.
Dana Zacharevičienė
A. Paskačimienės asmeninio
archyvo nuotr.

Ar jaunimui bulvės rūpi?
Tegu seniai prie jų tupi.
Juos senjorais pavadinkim, –
Košę bus linksmiau kabinti.

Klauskime ir ponią Astą,
Kas į žemę čia įbesta?
Kieno darbas, pinigėliai,
Po paraliais, eina vėjais,
Kieno projektai sukurti
Liaudį mulkina lyg burtai.
Referendumo nereikia,
Kaip, ką niekalas tas veikia?
Tai net ne kapitalizmas –
Tai tik analfabetizmas.
Jam nėra jau jokio vaisto,
Tinkamo šių ponų „laisvei“!

Lietuvos taip nedangstykit,
Geriau vaismedžius sodinkit.
Bus daug vaisių ir šviesos
Ant tos apleistos dirvos.
Daug daugiau yra naudos
Iš nepridengtos ponios.
Mokiniai lankėsi spaustuvėje

Taip atrodo gėlininkės šiltnamis

Juozas Miglinas



Klevų alėja
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Lentvario ambulatorija
be interneto puslapio

Mamai

Poezija

Daug žodžių sakyt nenorėjau,
Nes būtų per daug liūdnų.
Gėlių dovanot negalėjau,
Nes būtų per daug raudonų.

Pavasaris
Stogas. Varveklis.
Sniegas. Balutė.
Saulė. Vėjelis.
Dangus. Lietutis.
Medis. Paukštelis.
Žemė. Žolytė.
Margutis. Kiškelis.
Velykos. Rytas.

Tebus ši gėlė popierinė,
Atlėkusi iš užu kalnų.
Kaip tūkstantis ačiū tau, mama,
Paimki, aš tau ją skiriu.
Gintaras Talačka,
1980 07 30,
Afganistanas, Baglanas

Jurgita Šiško, 4 kl. mokinė

Saulės elektrinių statyba

Interneto erdvėje lentvariečiai kas
savaitę vieni kitų klausia, kokie yra
ambulatorijos telefonai, gydytojų darbo
grafikai. Atrodytų, pakaktų paskambinti
į miesto poliklinikos registratūrą (tel. 8
(528) 28 528) ir viską sužinotų. Bet ne... kas
savaitę kyla vis tie patys klausimai.
Jaunimas labiau linkęs visą informaciją gauti greitai internetu, tad pasiteiravome Lentvario ambulatorijos
direktorės Linos Žvirgždauskienės, kada
pradės veikti įstaigos interneto svetainė
ir centralizuota visoje šalyje išankstinė
pacientų registracija internetu (www.
sergu.lt). Direktorė atsakė, kad visa tai
įvyks tik kitąmet. Tad kantrybės, o kai
reiks gydytojo, skambinkite į registratūrą
tel. 8 (528) 28 528.
KA inform.

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Daugiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.
Tel.: 8 619 50 106,
(8 528) 21 012
Užs. Nr. 85

Išnuomojama kavinė-baras su terasomis ant Totoriškių ežero kranto
Trakuose. Tel. 8 682 21 445
Užs. Nr. 143

Parduodu karvę (9 m.) ir arklį (3 m.)
Tel. 860701251

UAB Profimus

Mob. 8 612 25182

www.profimus.lt
Užs. Nr. 125

Nauja supirktuvė-lombardas!

S u pe r k a m e :

O KA
I
AM

141Lt

NA

Atsiskaitome iš karto!!!

O GR
KS

Dėmesio!

NO AU
RY

Mus rasite:

Sodų g. 22, Vilniuje

Vytauto g. 90, Trakai
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje)

Ežero g. 5, Vievis
Klevų al. 4, Lentvaris (PC Norfa)
I-V 9-18 val. VI 9-14 val.

(Autobusų stoties laukiamojoje salėje);

I-V 8-18 val. VI-VII 8-15val.
Mob. tel. + 370 682 33 507
Užs. Nr. 140

Pokalbių kainos turi būti mažos, o
telefonas patogus. Tai jums patvirtins
dažnas senjoras, mobiliuoju ryšiu ir su
artimaisiais pabendraujantis, ir buities
klausimus sprendžiantis. Būtent galimybę bendrauti patogiai ir už mažą kainą
telekomunikacijų bendrovė „Tele2” siūlo pavasario švenčių proga padovanoti
sau ar artimiesiems. Dabar apsilankę
artimiausiame „Tele2“ salone, senjorai
savo mėgstamus telefonus galės įsigyti
vos už 1 Lt.

2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

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

Užs. Nr. 320

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

Užs. Nr. 121

Patogūs telefonai – pagal kiekvieno
poreikius
Patogius „Huawei G5000“ ar „Sam„Telefonas, kuriuo paprasta pa- sung 1200“ senjorai ir kiti klientai
skambinti ir kurio ekrane tekstas aiškiai „Tele2“ už 1 Lt gali įsigyti be jokių
matomas, leidžia senjorams ne tik len- papildomų telefono mokesčių
gvai bendrauti su artimiausiais žmonėmis, bet ir iškviesti pagalbą ligos atveju. Pasirinkę patogų ir patinkantį mobilųjį
telefoną su jų poreikius atitinkančiu mokėjimo planu, senjorai galės bendrauti be
rūpesčių“, – sakė Tomas Burovas, „Tele2“ rinkodaros vadovas.
Iki balandžio 18 d. pasirinkę vieną iš „Tele2“ siūlomų mokėjimo planų ir
sudarę 18 mėn. paslaugos teikimo sutartį (plano mokestis nuo 8 Lt/mėn.), senjorai galės įsigyti mobilųjį telefoną vos už 1 Lt. Pavyzdžiui, patogius „Huawei
G5000“ ar „Samsung 1200“ senjorai dabar gali įsigyti be jokių papildomų telefono
mokesčių.
Telefonai, patinkantys senjorams
Mobiliesiems telefonams „Huawei G5000“ pasirodžius „Tele2” salonuose, jie
iškart sulaukė didelio senjorų susidomėjimo ir gerų atsiliepimų.
Šiame telefone yra specialiai įdiegti du greitojo skambinimo mygtukai, tad
susisiekti su artimaisiais yra lengviau ir greičiau. Ligos ar kitu kritiniu atveju
galima spustelti specialųjį pagalbos mygtuką ir surinkti bendrąjį pagalbos numerį 112. Kitos naudingos jo funkcijos – žibintuvėlis, radijas, didinamasis stiklas
ir fotoaparatas.
Patogesniam skambinimui telefone įrengti mygtukai yra tikrai dideli, o
skaičiai gerai matomi. Praverčia ir telefono šone išdėstyti telefono atrakinimo
bei žibintuvėlio mygtukai.
Klasikinis „Samsung 1200“ pasižymi paprastu valdymu. Skambinti, siųsti
SMS ar naudotis kitomis papildomomis telefono funkcijomis patogu dėl aiškaus
meniu ir gero dulkėms atsparios klaviatūros išdėstymo.
Mėgstantiems įdomesnį dizainą „Tele2“ siūlo „Samsung C3520“ bei „Nokia
Asha 206“. Elegantiško dizaino „Samsung C3520“ modelis su atlenkiamu dideliu
ekranu dėl talpios baterijos veiks ilgai.
Spalvingi „Nokia Asha 206“ modeliai tiks šiuolaikines technologijas ir modernų dizainą mėgstantiems senjorams. Dėl didelio ryškaus ekrano galima patogiai
fotografuoti bei naršyti internete.
Pasinaudoti šiuo „Tele2“ pasiūlymu senjorams gali visi nauji ir esami „Tele2“
klientai. Tai padaryti galima visuose „Tele2“ salonuose ir internetu, svetainėje
www.tele2.lt.
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.

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

Ieškomas(-a) kebabų pardavėjas(a). Darbas Lentvaryje.
Tel. 8 673 96 218
Užs. Nr. 128

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

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

Užs. Nr. 102

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

Užs. Nr. 120

Parduodamas 0,45 ha žemės sklypas Čižiūnų kaime, besiribojantis
su Mošos ežeru. Sklype yra buvę
3 statiniai, šalia sklypo yra elektros
linija ir komunalinis vandentiekis.
Tel. 8 656 09 481
Užs. Nr. 141

• 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. 11

08454

Užs. Nr. 105

Klevų alėja

Užs. Nr. 142

„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

ieną p
enkta
dienio
ir šešt
adien
io vak
arą
nuo 2
staliu
0.00 v
kų rez
al.
ervac
ija:

Redaktorė Dana Zacharevičienė

Reikalingi miško pjovėjai (su kvalifikacijos pažymėjimu).
Tel. 8 674 24 464

Užs. Nr. 129

Kiekv

8659

Užs. Nr. 139

G

• Gintarą;
• Aukso laužą ir dirbinius;
• Ikonas, ordinus,
• Dantų karūnėles (perkame
medalius, apdovanojimus;
• ir neišardytas);
• Auksines ir sidabrines monetas;
• Auksinius ir sidabrinius
• Porceliano ir molines figūrėles;
laikrodžius;
• Senus dokumentus (iki 1940 m.)
• Sidabrą (laužas, dirbiniai, stalo • Vertingus paveikslus;
įrankiai, indai);
• Antikvariatą ir kitus vertungus
• Techninį sidabrą;
daiktus.

Patyręs meistras greitai ir kokybiškai atlieka vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 610 15 936

Užs.Nr.137

Senjorų pamėgtus telefonus
„Tele2“ siūlo nuo 1 Lt

pavėsinės, parkingai,
stogeliai, markizės

Autoservisas ieško autoelektrikoautomechaniko darbui Trakuose.
Reikalavimai: darbo patirtis su
krovininiu transportu; gebėjimas
sąžiningai ir kokybiškai atlikti darbus. Tel. 8 685 67 897
Užs. Nr. 138

PR

Integruoti sprendimai:

Skelbimai

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.

Užs. Nr. 135

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. 118

