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Kalbėti tarmiškai ne gėda, o išskirtinumas

Lietuvoje skiriamos dvi tarmės (aukštaičių ir žemaičių), 15
patarmių ir per 100 šnektų (10 jų
išliko už Lietuvos Respublikos
ribų). Štai šitoks turtas, kurio nė
ne pamatuosi, o tik pasididžiuosi. Tik savo kultūrinio palikimo
lobiais esame įdomūs aplinkiniams, kitoms tautoms, ko
dažnas lietuvis visai neįvertina,
o kitados dar ir pasišaipo.
Kultūros puoselėtojai
Lentvario miesto biblioteka,
parengusi Tarmių metams skirtą
projektą „Nuo knygos iki meno“,
praėjusį pirmadienį (balandžio
29 d.) lentvariečius sukvietė į
Lentvario seniūnijos renginių
salę prabilti tarmiškai kartu
su Lietuvoje žinomais lietuvių
liaudies kultūros puoselėtojais
Loreta Sungailiene ir Vaidu
Lengvinu.
L. Sungailienė yra etnomuzikologė, dainininkė, humanitarinių mokslų daktarė, etninės kultūros puoselėtoja, Mažojo Princo
fondo iniciatyvos „Visa Lietuva
skaito vaikams“ ambasadorė,
folkloro ansamblių „Virvytė“,
„Šaltinis“ vadovė ir visiems
žinomų LRT laidų vedėja. V.
Lengvinas – kompozitorius,

kaina 1 lt
Sveikiname mamas!

Už tavo šilumą, už tavo artumą
nėr nieko brangesnio.
Myliu tave, MAMA.

Laikraščio kolektyvas

Sveikiname kolegas!

Mieli kolegos, rašantys, skaitantys, kalbantys mums brangia lietuvių kalba. Sveikiname Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienos
proga. Pasididžiuokime šia data,
kuomet atgavome galimybę pasauliui prabilti savo gimtąją kalba. Ji
yra visko pradžia, saugokime ją,
puoselėkime ir neškime į ateitį.

Laikraščio kolektyvas

Tarmių metams skirto renginio dalyviai nepraleido progos nusifotografuoti su renginio svečiais

atlikėjas, muzikantas, aktorius,
folkloro ansamblių „Virvytė“,
„Ratilio“ narys.
Renginio svečiai ir dainavo,
ir muzikavo, ir tarmiškas mįsles
žiūrovams mynė. Jiems talkino
Lentvario folkloro ansamblis
„Klevynė“, Lentvario pradinės
mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas „Spindulėlis“

Po metų – miestui
geresnis vanduo

Tarmių ateitis
Renginio metu aptarę tarmių
skirtumus ir išskirtinumus,
dalyviai pasinėrė į filosofinius
vandenis. Jie kalbėjo, jog tarmes
gelbsti tik kultūra, kultūriniai
renginiai ir projektai. Savaitgalio ar specialiųjų mokyklų,
kuriose būtų mokoma tarmių,
nėra. Jas puoselėja tik etno-

draugijos, sambūriai, folkloro
kolektyvai. Švietimo sistema
tarmėms nedėkinga: mokyklos
savarankiškai gali spręsti, kaip
mokyti vaikus tarmių, tačiau
daugelyje mokyklų tokios disciplinos nėra net popamokinės
veiklos būrelių pavidalu.
Lentvaris, kaip Vilniaus

Gegužės 7 dieną 12 val. Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje
vyks Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienos paminėjimas.
Žurnalisto profesijos nariai
kviečiami dalyvauti.

Nukelta á 2 p.

Lentvaris – šokių sostinė

Užs. Nr. 17

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Daugiau kaip  tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
kęstučio g. 1 m, Lentvaris.
Tel.: 8 619 50 106,
(8 58) 1 01
Užs. Nr. 85

TRAKŲ BALDAI
Lentvario pradinės mokyklos mokinių šokių grupė „Spindulėlis“

Balandžio 26 dieną buvo pakloti pirmieji vandentiekio vamzdžiai į Lentvarį
vedančioje atšakoje

Lygiai po metų Lentvario gyventojai naudos jau žymiai kokybiškesnį vandenį nei iki šiol. Tokį
pažadą davė bendrovės „Trakų
vandenys“ vadovas Valdas Račkys
iškilmėse, skirtose vandentiekio
trasos nuo Varnikų į Lentvarį
statybų pradžiai. Po šių žodžių
statybų krano nuleisti vamzdžiai
gulė į iškastą trasą, vedančią Lentvario link.
Balandžio 26 dieną surengtos iškilmės pažymėjo Europos Sąjungos
remiamo projekto „Vandentiekio ir
nuotekų tinkle plėtra Trakų rajone“
(Trakai, Varnikai–Lentvaris, Rūdiškės II) naująjį darbų etapą.
Iš Varnikų vandenvietės į Len-

tvarį planuojama nutiesti dvi
vandentiekio trasas, kurių bendras
ilgis sieks 14,51 kilometro. Taip
pat bus nutiesta antroji slėginė
buitinių nuotekų linija iš Trakų į
Lentvarį. Jos ilgis – 6,53 kilometro
ir 45 metrai savitakinių tinklų.
Bendroji projekto vertė siekia 9
753 203 litų.
Šiose iškilmėse kartu su bendrovės „Trakų vandenys“ darbuotojais dalyvavo Trakų rajono
savivaldybės meras Vytautas Zalieckas, mero pavaduotojas Voitechas Vinskevičius, savivaldybės
administracijos direktorė Asta
Kandratavičienė, savivaldybės
Nukelta á 3 p.

2013 m. balandžio 30 d. per
vykusį jaunimo renginį „D-day“,
skirtą Tarptautinei šokio dienai
paminėti, į Lentvario senąjį kino
teatrą plūste plūdo jaunimas iš
Trakų rajono, Vilniaus miesto.
Tądien salė buvo sausakimša.
Pastebima, kad šokis, kaip vienas iš laisvalaikio praleidimo,
fizinio aktyvumo, kūrybinio potencialo išraiškos būdų, mieste
itin mėgiamas.
Renginį pradėjo hip hopo
stiliaus atlikėjai lentvariečiai
Saulius Rutkauskas (Shamanas)
bei Saulius Tumanov. Po jų į sceną sugūžėjo penki skirtingi šokių
kolektyvai iš Trakų rajono („Ateam“, „You new“, GG, „Yzy“,
„Spindulėlis“), svečiai iš Vilniaus
„Legenda“. Visi pasirodžiusieji
sulaukė žiūrovų ovacijų. Kaip
sakė grupės „Legenda“ šokėjos,
lentvariečiai išties nori ir moka
šokti.
Vadovai kvietė jaunimą pri-

sijungti ir išmėginti modernių,
šiuolaikiškų šokių, išmokti baleto
judesių. Daugiausia žiūrovų simpatijų sulaukė lentvariečių grupė
„A-team“ bei merginos iš Trakų –
grupė „Yzy“. Didelę nuostabą
sukėlė Lentvario pradinės mokyklos mokinių šokių grupės „Spindulėlis“ pasirodymas – scenoje
vienu metu sinchroniškai judėjo
per 15 vaikų. Įdomu tai, kad šiam
kolektyvui vadovaujanti ilgametė
šokių vadovė lentvarietė Rimutė
Blikertienė liaudies šokio meno
moko dar penkis kolektyvus iš
Lentvario, Trakų, Aukštadvario.
Apie jos kūrybinį bei pedagoginį
kelią ir kalbinu.
Kur ir kokia buvo Jūsų pirmoji pažintis su šokiu?
Šokio mokyti ėmiau dar besimokydama tuometiniame Vilniaus
kultūros švietimo technikume (dabartinė Vilniaus konservatorija).
Visų pirma mokiau šiuolaikinio
Nukelta á 2 p.

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

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. 7
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Kalbėti tarmiškai ne
gėda, o išskirtinumas

Aina dziedas takuciu...

Atkelta iš 1 p.

kraštas, pilnas įvairiataučių: šeimose susipina žmonių tautiniai
skirtumai ir išauga į naujo kolorito bendruomenes, todėl čia dar
sudėtingiau išsaugoti protėvių aukštaičių tarmę. Belieka pritarti
L. Songailienės mintims, jog visos etnokultūros kompleksiškai
turėtų būti mokoma nuo pradinių klasių, nepaisant to, kad vaikai
ir paaugliai tuokart nesuvokia jos svarbos, išmoktos pamokos prisimenamos pažinus savarankiško gyvenimo kelią.
Dana Zacharevičienė, autorės nuotr.
Mokiniai mini Tarmių metus

Šventės puošmena – mažieji šokėjėliai, Lentvario pradinės mokyklos liaudiškų
šokių kolektyvas „Spindulėlis“

Vėjuotą balandžio 24-osios dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos ir Henriko Senkevičiaus
vidurinės mokyklos mokiniai skubėjo į miesto biblioteką. Intrigavo
renginio paskirtis – „tarmių metams paminėti“. Atrodo, ką miesto
vaikams (o dalis jų lenkų tautybės)
galima įdomaus pasakyti apie lietuvių kalbos tarmes. Pasirodo, galima!
Ir dar kaip!
Atėjusius pasitiko lietuvių liaudies dainų, atliekamų tarmiškai,
įrašai, ir, aišku, tai jau sukūrė tinkamą nuotaiką. Lentvario Henriko
Senkevičiaus vid. mokyklos vienuoliktokės, vadovaujamos mokytojos Aušros Girdziušienės, pristatė
žemaičių ir aukštaičių tarme para-

Atkelta iš 1 p.

Etninės kultūros puoselėtojai Loreta Sungailienė ir Vaidas Lengvinas

Publikacijų pėdsakais

Prisiminimai: Caro ir
Tiškevičiaus lažybos

Praėjusiame numeryje pasirodžius straipsniui „Geležinkelis
Peterburgas–Varšuva užaugino
Lentvario miestą“ gyventoja Barbara Lavreckaja pasidalijo savo
prisiminimais apie geležinkelį.
Anot Barbaros, jai šį įvykį pasakojo tėvai, o jiems – Vladislavo Tiškevičiaus dvaro ūkvedys (iš grafo
liokajaus tarnybos) Stanislovas
Kimbar, kuris dvarą saugojo iki
1957 m., kol jis atiteko Lentvario
kilimų fabrikui.
Istoriją, kurią mums papasakojo B. Lavreckaja, galime vadinti tik prisiminimais, legenda,
kadangi rašytiniai šaltiniai šio
pasakojimo nepatvirtina, tačiau
įdomumui susipažinkite su ja.
Tuometinis Rusijos caras
Aleksandras II susilažino su
Juozapu Tiškevičiumi, kad grafas greičiau iš Peterburgo atvyks
raitas ant savo žirgo nei caras
atvyks į Lentvarį su garvežiu. Ir

dar gi, grafas žadėjo pasitiksiąs
garbų svečią Lentvario geležinkelio stotyje. Lažybas laimėjo J.
Tiškevičius.
Egzistuoja ir dar viena legenda, susijusi su Caro kelione
į Lentvario dvarą. Kelias, galbūt
net dabartinė Klevų alėja, kuriuo
važiavo caras į grafo dvarą, buvo
supiltas iš druskos, o svečias juo
važiavo rogėmis.
Caro Aleksandro II apsilankymas Lietuvoje, tiksliau Vilniaus
geležinkelio stotyje, aprašomas
Vilniaus gubernijos metraštyje.
1860 m. spalio 1 d. jo didenybė
Imperatorius atvyko geležinkeliu
iš Peterburgo.
Pastaba! Šie B.Lavreckajos
prisiminimai nesutampa su legendomis, užrašytomis knygelėje
„Pasakojimai apie Lentvarį“ (parengė mokytoja R. Lučiūnienė).
Dana Zacharevičienė

Knygos viršelis

šytą pasakų be galo knygutę ,,Aina
dziedas takuciu“. Šios linksmos ir
nuotaikingos knygelės tikslas – supažindinti vaikus su lietuviškomis
tarmėmis, parodyti jų skambesį ir
leisti jį išmėginti pačiam vaikui.
Merginos aiškino, kad tarmiškai parašyti jos negalėjo, todėl
rašė bendrine lietuvių kalba, o
jau paskui kreipėsi į specialistes,
kurios pasakas užrašė žemaitiškai
ir aukštaitiškai. Merginos ne tik
pačios skaitė pasakas, bet ragino
ir klausytojus pabandyti skaityti
tarmiškai. Ne vienas gimnazistas
įsitikino, kad tai nėra taip lengva.
Motiejaus Šimelionio gimnazijos abiturientė Karolina Šapokaitė
kalbėjo apie lietuvių kalbos tarmių

tyrinėjimo istoriją, žymiausius
tyrinėtojus, tarmių reikšmę kalbos
išlikimui. Gimnazistė pateikė puikiausių tarmybių pavyzdžių grožinėje literatūroje. Lietuvių kalbos
mokytoja Rita Junevičienė pasaką
„Genys ir kiškis“ papasakojo rytų
aukštaičių (vilniškių) tarme.
Taigi, vėjuota trečiadienio popietė moksleiviams nuotaikos
nesugadino! Bibliotekoje buvo
gera, jauku ir šilta nuo bendrą
kalbą radusių žmonių noro išgirsti
autentišką senolių žodį.
Auksė Podrezaitė,
Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos 8a klasės mokinė
Lentvario bibliotekos archyvo nuotr.

Lentvaris – šokių sostinė

ir tik paskui liaudies šokio. Iš
tikrųjų esu geografė, tačiau šias
studijas baigiau tik todėl, kad
tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete (dabartiniame
Lietuvos edukologijos universitete) nebuvo galima rinktis šokio
edukologijos studijų, ką galima
padaryti dabar.
Kokia Jūsų pedagoginio darbo trukmė?
Šokių kolektyvams vadovauju
jau daugiau kaip 18 metų. Vienas
seniausių ir iki dabar sėkmingai
gyvuojančių bei Trakų kraštą
populiarinančių – Lentvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Lendvarė“, kuri savo veiklą pradėjo prieš 9 metus – 2004-aisiais.
Jūsų dukra Akvilė yra baigusi
Lietuvos edukologijos universitetą, šokio edukologijos studijas.
Ar galima teigti, kad ji šiuo keliu
pasuko dėl Jūsų įtakos?
Tikrai ne. Dėl šio klausimo
namuose kilo nemenkų diskusijų.
Išties Akvilė užsispyrė mokytis
šokio edukologijos dalyko pati,
nieko neverčiama.
Keliems kolektyvams šiuo
metu vadovaujate?
Šiuo metu veikia 5 mano
vadovaujami kolektyvai. Kaip jau ir
minėjau, seniausias jų – vyresniųjų
liaudiškų šokių kolektyvas
„Lendvarė“, naujai susikūręs
Aukštadvario „Nava“, Lentvario
pradinės mokyklos mokinukų
šokių grupė „Spindulėlis“. Jau ne
pirmus metus gyvuoja kolektyvas
„Jaunimėlis“, Lentvario Motiejaus
Šimelionio ir Trakų Vytauto
Didžiojo gimnazistų grupės.
Jaunimui jau teko dalyvauti
festivaliuose, lankytis užsienyje.
Jis išties nėra svetimas lietuvių
liaudies kultūrai, puikiai prisideda
prie jos puoselėjimo.
Kaip Jums pavyksta pritraukti
jaunimą? Ar liaudies šokiai –
ties populiarumo riba, ar įvyko
natūrali atranka?
Nenoriu įžeisti kitų stilių šokėjų ir jų vadovų, tačiau, manau,

kad jaunimui šiuolaikiniai šokiai
atsibosta ir jis grįžta prie tikrųjų,
nori pažinti savo tėvų, senelių
kultūrą, tradicijas. Tai jam išties
patinka. O versti lankyti šokius
tikrai nereikia, jaunimas tai daro
savo noru.
Grįžkime prie seniausio
kolektyvo „Lendvarė“. Dar šią
savaitę kolektyvas iškovojo
garbingą trečiąją vietą
respublikiniame suaugusiųjų
liaudiškų šokių konkurse „Pora
už poros“, vykusiame Prienų
kultūros centre. Kaip vertinate
laimėjimą?
Konkursas „Pora už poros“
vyksta vieną kartą per ketverius
metus. Jame dalyvavome pirmąkart. O iškovotą trečiąją vietą
vertinu labai paprastai – kaip
įvertinimą ir šokėjų tobulėjimą.
Juk turbūt visiems yra aišku, kad
kiekvienas dalyvavimas nėra tik
dėl laimėjimo. Svarbu parodyti
save, savo gabumus, susipažinti
su kitų kolektyvų įvairove, įsigilinti į šokio techniką.
Jau ne pirmą kartą į konkursus vykstate drauge su gyva

muzika – rajono meno mėgėjų
kolektyvu, akompanuojančiu
Jums per pasirodymus. Kodėl
taip nutarėte?
Gyvą muziką žiūrovas priima
labiau, nei įrašą. Tokiu atveju
net šokis įgauna kitokį skonį. Tai
išties yra vienas iš pliusų. Šiemet
mus lydėjo instrumentinės muzikos ansamblis „Serenada“, prieš
tai bendradarbiavome su Lentvario instrumentiniu muzikos
ansambliu „Randevu“.
Artėja „Dainų šventė 2014“.
Kaip yra žinoma, „Lendvarė“
ketina joje dalyvauti trečiąkart.
Kaip vyksta pasiruošimas?
Norėčiau pabrėžti, kad dar
šiemet birželio 14, 15, 16 dienomis
Marijampolėje vyks respublikinė
eksperimentinė šokių diena – pasiruošimas „Dainų šventei 2014“.
„Lendvarė“ intensyviai jai ruošiasi, nes visiems bendrai parinkti
šokiai išties nėra lengvi.
Ačiū už pokalbį.
Evelina Kislych
R. Blikertienės archyvo nuotr.

Seniausias R. Blikertienės vadovaujamas vyresniųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Lendvarė“
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Po metų –
miestui
geresnis vanduo
Atkelta iš 1 p.

Ežero g. 12-to daugiabučio gyventojai turi neblogą automobilių
parkavimo aikštelę, bet ir čia jų automobiliai nesaugūs. Vienas kelių
„erelis,“ apsvaigęs nuo velnio lašų ar dar baisiau, atsisveikinęs su
elementariu vairavimu, šitaip pasidarbavo. Įdomu, kas jo laukia ir kaip
į tai reaguos gudrios draudimo kampanijos? Patikrinsime.
J. P., autoriaus nuotr.

Kapų mirtis

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio

Klevų alėja

PRENUMERATA 2013 M.
„Klevų alėja“ (ind. 926)
(pensininkams, neįgaliesiems,
„Klevų alėja“ (ind. 925)
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 18,40 Lt

Miršta ir Lentvario senieji kapai. Ten, kur šiandien stovi miesto
Geležinkelio stotis ir ištiesti bėgiai, kuriais lekia šilumvežiai, prikabinti
prie krovininių vagonų, o ir keleiviniai triukšmingai kerta miestą, sako,
buvę Lentvario kapai. Bet atėjo geležinkelio laikai, vyksmas į techninę
civilizaciją, todėl sąžiningi miesto gyventojai surinko ten seniai, labai
seniai palaidotų kaulelius ir pakasė juos tada veikiančiuose, o dabar
numirusiuose kapuose. Atminimui pastatė paminklą, bet jį vandalai
išdarkė kaip čia nuotraukoje ir skausmingai regite. Minėtose kapuose
amžinai miega vokiečiai, prancūzai, lenkai, lietuviai, žydai, švedai, rusai,
nes esame įsitaisę nepatogioje kryžkelėje.
Jonas Lokėnas, autoriaus nuotr.

Ir dar sykį apie kapus

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

Sigita Nemeikaitė,
Trakų rajono savivaldybės
viešųjų ryšių specialistė
Autorės nuotr.

Kas kaltas, kad Lentvaris skęsta šiukšlėse?

Ne taip seniai Trakų rajono gyventojai buitines atliekas gabendavo į laukus ir miškus. Savivaldybės
pastangomis rajone buvo įdiegta
konteinerinė buitinių atliekų surinkimo sistema, buvo rekultivuoti
visi seniūnijų sąvartynai. Rajone
tapo švariau ir jaukiau, tačiau
gyventojai niekaip negali išmokti
naudotis buitinių atliekų konteineriais, nes į juos, ypač pavasarį
ir rudenį, verčiamos daržų ir sodų
atliekos, net medžių šakos. Tuomet
buitinės atliekos paliekamos prie
konteinerių, jas vėjas išnešioja
po visą miestą. Tokia netvarka
tęsiasi ne pirmus metus ir niekam
tai nerūpi – nei buitinių atliekų
surinkėjams, nei savivaldybės
pareigūnams, nei mero pavaduotojams, patarėjams ir rajono tarybos
nariams. Sakykite, ar tokią tvarką
žadėjote gyventojams per rinkimų
agitaciją?

Upelį papuošė alaus mėgėjai

Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Tai Lentvario tremtinių kapai, kuriuose laidojami ne tremtiniai. Kodėl?
Jonas Lokėnas, autoriaus nuotr.

specialistai, Seimo narys Kęstutis
Daukšys, Lietuvos pramonininkų
konfederacijos viceprezidentas Gediminas Rainys, rangovo – bendrovės „Meyer & John“
vadovas Ulfas Lechtenbrinkas ir
šios įmonės darbuotojai.
„Šiuo metu veikianti Lentvario vandenvietė yra miesto
pramoninėje dalyje, kurioje pagal
patvirtintą Vilniaus miesto bendrąjį planą greta vandenvietės
planuojama statyti pramonės ir
gyvenamuosius objektus. Be to,
čia išgaunamo vandens kokybė
turi tendenciją blogėti. Todėl
šiandien – istorinė diena, kai Lentvario miesto gyventojai pagaliau
galės lengviau atsikvėpti, o mes
nusimesime neištesėtų pažadų
naštą. Padėję pirmąjį vamzdį,
pradėsime judėti link mūsų tikslo:
mąstyti europietiškai – suteikti
naują gyvenimo kokybę sau ir
išsaugoti sveiką aplinką vaikams“, – kalbėjo „Trakų vandenų“ vadovas V. Račkys.
Su naujų darbų pradžia sveikino rajono savivaldybės meras
V. Zalieckas, Seimo narys K.
Daukšys, „Meyer & John“ vadovas U. Lechtenbrinkas.
Įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinkle
plėtra Trakų rajone“ iki 2014
m. gegužės vidurio bus nutiesti
vandentiekio tinklai ne tik į
Lentvarį, bet ir pastatytos bei
renovuotos nuotekų siurblinės
Trakuose, Birutės skersgatvyje
ir Žaizdriuose bei Rūdiškėse,
rekonstruoti seni bei įrengti
nauji vandentiekio tinklai. Viso
projekto vertė – 11,8 mln. litų.

Buitinių atliekų konteineriai Tujų gatvėje

Šiukšlės prie garažų Tujų gatvėje
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Poezija
Tabletė ant dviejų ratų

Pagarbiai nuo gimimo dviratininkas
Jonas Počepavičius
Lentvaris-Vilnius-Trakai-Lentvaris

per pervažą, taip pat kelio ženklo „Stop“
reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą, užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių
šimtų iki vieno tūkstančio litų su teisės
vairuoti transporto priemones atėmimu
nuo dviejų iki šešių mėnesių.

Moterys ir merginos, kurios baigėte
Motiejaus Šimelionio gimnaziją (buvusią
vidurinę), muzikos mokytoja Eugenija
Aliukonytė maloniai kviečia VISAS
buvusias choristes prisijungti prie
moterų choro ir dalyvauti kitų metų
dainų šventėje, kuri vyks Vilniuje.
Amžiaus ribos nėra, svarbiausia, kad
esate dainavusi chore ir baigėte šia
mokyklą. Repeticija vyks gegužės 8 d.
17:30 val. mokyklos aktų salėje.

Trakų r. PK inform.

KA inform.

Dėmesio!

Nauja supirktuvė-lombardas!

Atsiskaitome iš karto!!!

S u pe r k a m e :

• Aukso laužą ir dirbinius;
• Dantų karūnėles (perkame
ir neišardytas);
• Auksinius ir sidabrinius
laikrodžius;
• Sidabrą (laužas, dirbiniai,
stalo įrankiai, indai);
• Techninį sidabrą;

Mus rasite:

O KA
I
AM

141Lt

• Gintarą;
• Ikonas, ordinus,
medalius, apdovanojimus;
• Auksines ir sidabrines monetas;
• Porceliano ir molines figūrėles;
• Senus dokumentus (iki 1940 m.)
• Vertingus paveikslus;
• Antikvariatą ir kitus vertingus
daiktus.
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

Trakai – ne vien Salos pilis ir kibinai

Kasmet į prie pat Vilniaus esančius Trakus plūsta šimtai tūkstančių turistų iš Lietuvos ir užsienio,
siekiančių aplankyti žymiąją Trakų
pilį saloje ir paskanauti tradicinių
karaimų kibinų. Tačiau tai tikrai ne
vienintelės ir gal net ne pačios svarbiausios atrakcijos. Pasivaikščioti
čia kviečia nepaprasta elegancija
dvelkiantys, neseniai naujam gyvenimui prikelti Užutrakio rūmai
ir klasicistinis prancūziško stiliaus
parkas su antikinių dievų skulptūromis. O ką žinote apie unikalią
karaimų, gyvenančių Lietuvoje
daugiau nei 600 m., kultūrą? Ar
mokate tradiciniame restorane
karaimiškai pasakyti labas ar ačiū,
ar užsisakysite tradicinės sriubos
Tutmač su aviena? Ar žinote apie
anuomet daug žymesnį Mergelės
Marijos atvaizdą nei Aušros Vartų?
Redaktorė Dana Zacharevičienė

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Rekonstruotos Trakų bažnyčios paveikslas ne mažiau įspūdingas, jis
senesnis, popiežiaus apdovanotas
prabangiom aukso karūnom, daugiau nei 300 metų katalikų kasmet
pagerbiamas Trakinių atlaiduose.
O kur, jei ne Varnikų pažintiniame
take, galite pamatyti ten perintį
vieną gražiausių Lietuvos paukščių – kukutį?
Ką dar verta aplankyti Trakuose, sužinosite atsivertę visai
neseniai knygynus pasiekusį gausiai iliustruotą kelionių vadovų
po Lietuvą serijos „Smalsus keliautojas“ leidinį „Trakai. Vadovas
po istorinį nacionalinį parką“.
Knygoje aprašytos svarbiausios
lankytinos vietos ne tik Trakuose,
bet ir vieninteliame Lietuvoje istoriniame nacionaliniame parke.
Leidinyje gausu informacijos apie
parko gamtą, Trakų miesto istoriją
įvairiais laikais, tradicinės karaimų
virtuvės ypatumus, tradicinius
renginius. Pateikiama ir keliautojui naudinga informacija: kur
apsistoti, papietauti, kaip praleisti
laisvalaikį. Siekiant išvengti ilgų
tekstų, pasitelkiamos vizualinės
priemonės: gausybė kokybiškų
nuotraukų, dailininko pieštas Salos
pilies pjūvis, skirtingų mastelių
žemėlapiai, schemos, įvairios grafinės nuorodos. Naujasis leidinys
suteikia galimybę savarankiškai
keliauti po istorinę Lietuvos sostinę
ir jos apylinkes. Tai antroji kelionių
vadovų po Lietuvą serijos „Smalsus keliautojas“ knyga, serijoje
taip pat išleistas kelionių vadovas
„Vilnius. Vadovas po miestą“.
Karolina Mickevičiūtė. Trakai.
Vadovas po istorinį nacionalinį parką (liet., angl., vok., rus.,
lenk. k.) –
Vilnius: Briedis, 2013 m.

Skelbimai
Parduodu sodybą Onuškio sen.
Rami vieta. Tinka poilsiui ir ūkininkauti. Tel. 8 685 37 485
Užs. Nr. 148

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

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

G

Aure, tabletė ant dviejų sveikatos ratų
TAU susilauktų proanūkių žada.

Š. m. gegužės 7 d. paskelbta Tarptautinė saugaus elgesio pervažose
diena, kuri bus minima Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Šią
dieną propaguojamas saugus elgesys
geležinkelio pervažose, įgyvendinamos
kitos švietėjiško pobūdžio priemonės.
Atsižvelgiant į tai ir siekiant mažinti
incidentų geležinkelio pervažose skaičių, š. m. gegužės 6- 8 dienomis policija
organizuos eismo saugumo užtikrinimo
priemones, skirtas nustatyti ir užkardyti
Kelių eismo taisyklių pažeidimus geležinkelio pervažose.
Policijos pareigūnai, įgyvendindami minėtas priemones, skatins eismo
dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų kertant geležinkelio
pervažas ir įspės apie jose gresiančius
pavojus.
Per šių metų tris mėnesius policijos
pareigūnai nustatė 5 važiavimo per pervažas taisyklių pažeidimus. Primename,
kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso
125 str. (Važiavimo per geležinkelio
pervažas taisyklių pažeidimas), važiavimas per geležinkelį tam neskirtose
vietose, kitų transporto priemonių,
sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas, įvažiavimas į
pervažą esant draudžiamam šviesoforo
ar pervažos budėtojo signalui arba kai
užtvaras yra nuleistas, arba pradeda
leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas
arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų
vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai
transportuoti neparengtų žemės ūkio,
kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas

Renkamas choras

NA

Du ratai – ciklus – sujungti spalvotais
vamzdžiais.
Grandinė, žinoma, ne vergo,
Nes tai judėjimo motoras,
Kuris pedalais Archimedo
Veisia raumeniu žmogaus malonų greitį.
Kad riedėtų dviračiu,
Lietuviai amžiais
Be benzino iš naftos be vargo –
Mano pats švenčiausias noras.
Kitaip – tautos mažylės idealas –
Išlygties nac-pokeičio gyvybės integralas,
Nes dėl sėdėjimo mūs organizme
įsirango toks, sakykim, giltinės bjaurybė
voras.
Kitaip didėja be galvos tingus ir nevalingas svoris.
Kam mums ne visiškai laiku
Į grabą infarktu taip pat išeiti?
Nes širdis – tai Viešpaties raumuo,
O ne beteisis vodka skriaudžiamas
piemuo.
Tai viena.
Antra vertus,
Dviračiu regi jausmais Tėvynę,
Prislėgtą nežinia.
Ir Jus suprasite save – mane,
Programuotą ir kovojantį.
Tad maukim pieną!
Tūkstantoką kartų!
Kelionėse pasveikinkim pagonio žvilgsnio aistrą,
Viduj probočių kraujo gaisrą,
Gyvenimu narsiu ir dviračiu riaumojantį!

Eismo saugumo
priemonė ,,Pervaža“
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Klevų alėja
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Patyręs meistras greitai ir kokybiškai atlieka vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 610 15 936
Užs. Nr. 139

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

Užs. Nr. 142

Viešbučiui „Margis“ (7 km už Trakų
Aukštadvario link) reikalingi:
PADAVĖJAI (-os);
VIRĖJAI (-os);
KAMBARINĖS
Tel. 8 685 57 555

Užs. Nr. 144

Trakuose ir Lentvaryje ar kitur ieškome vertėjo (-s) iš lenkų į lietuvių
kalbą ir atvirkščiai – iš lietuvių į
lenkų kalbą.
Būtinas vertėjo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
Teirautis: VšĮ „Vorutos“ fondas, CV
siųsti el. paštu voruta@voruta.lt, tel.
8 603 11117
Užs. Nr. 152

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

Užs. Nr. 102

Teikiame miškininkystės paslaugas.
* Perkame apvalią
medieną.
* Mišką su žeme ir
išsikirtimui.
* Atliekame miško
traukimo paslaugas.
Tel. Nr. 8 683 68 497
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Užs. Nr. 145

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

08454

Užs. Nr. 146

Užs. Nr. 105

Parduodamas žemės sklypas 12,80
ha (6 ha žemės ir 6 ha miško)
Beižonių sen. Elektrėnų sav. Tel. 8
646 85 545
Užs.Nr.154

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

Užs. Nr. 134

Parduodu 3 kamb. butą Vienuolyno g., 65 kv. m., 2 balkonai. Langai
ir balkonai naujai įstiklinti. Gero
stovio. Tel. 8 620 45 225
Užs. Nr. 155

Parduodu sodybą Trakuose, Žaizdrių soduose. Tel. 8 623 08 388
Užs. Nr. 149

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.

Skubiai parduodamas 2 kambarių, 43 kv. m ploto butas, esantis
mūriniame name, Pakalnės g.,
Lentvaryje, 55 000 Lt. Daugiau informacijos telefonu 8 684 67 043
Užs. Nr. 151

Parduodamas 2 kamb. butas Lentvario mieste. Bendras plotas 34
kv. m. Skambinti nuo 18 iki 20 val.
8 528 52 188

• 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.153

Parduodu žemės ūkio paskirties
žemę Trakų rajone, Dambravos k.,
12.400 ha, 1.00 ha ir 1.05 ha.
Tel. 8 699 24 588

Užs. Nr. 147

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2), 8 683 90 796 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt

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

Užs. Nr. 11

Užs.Nr. 118

