Klevų alėja
Nr. 19 (36) 2013 m. gegužės 10 d.

Lentvario miesto laikraštis

ISSN 2029-9834

Spaudos atgavimo, knygos ir kalbos dieną kartu
Jau kelerius metus iš eilės Trakų rajono savivaldybė
kuria tradiciją, pakviesdama buvusius ir esamus žurnalistus,
bibliotekininkus, kitus rašto žmones paminėti Spaudos
atgavimo, knygos ir kalbos dieną visiems kartu. Šio
susibūrimo įgyvendinimas – profesionalios žurnalistės,
savivaldybės spaudos atstovės Sigitos Nemeikaitės ir jos
vadovų nuopelnas. Tad dėkojame jiems už tai.
Kaip ir kasmet, taip ir šįkart, susirinkusieji galėjo
pasidžiaugti kolegų leidybos derliumi: nuo kalendorių,
literatūrinių kūrinių iki istorinių veikalų. Svarbu pažymėti,
jog šių metų spalį 70-metį švęs „Galvės“ laikraštis, o 25metį – „Trakų žemės“ laikraštis.
Po susitikimo savivaldybėje Trakų ir Elektrėnų žurnalistai
buvo pakviesti į diskusiją Trakų rajono apylinkės teisme.
Dėkojame teismo pirmininkei Jolantai Malijauskienei už
parodytą iniciatyvą ir diskusiją. Susitikime aptarėme, kokios
yra informacijos pateikimo ribos skirtingose bylose, kad būtų
išlaikytos asmens teisės į privatumą bei patenkintas visuomenės susidomėjimas apie nusikaltimus padariusius asmenis.
KA inform., Danos Buinickaitės nuotr.

Spaudos atgavimo, knygos ir kalbos dienos minėjimas Trakų rajono savivaldybėje

Kaina 1 Lt
Saulė šildo nemokamai

Liaudies išmintis sako – ruošk
roges vasarą... Tad ir aš pagalvojau:
žadėjo meras šilumą mums net
visu centu atpiginti. Žadėjo, žadėjo, laikraščiuose rašė ir... užtilo...
Einu, – sakau sau, – į savivaldybę
ir paklausiu. Ten toks Romualdas
Rudzys, signataras, tarybos narys,
patarėjas, padėjėjas ir visoks kitoks specialistas visiems galams
yra. Jis viską žinos... Einu, sakau
sau, – ir rėšiu: Romualdai, kodėl
šiluma mums visu centu neatpigo?
Bet..., – galvoju, – juk žinau ką R.
Rudzys atsakys: „Kalta pasaulinė
buržuazija, Kolumbijos mafija, Bin
Ladenas, Trakų opozicija ir t. t.“
Ką bedarysi, telieka aštuonkojo
klausti... „Tad kaip ten su ta šiluma,
gerbiamasai?“ – klausiu. O tasai,
lyg mano klausimą vakar būtų
girdėjęs, kad išpyškino: „Pažadėjo – patiešijo, netesėjo – negriešijo...
Nei čia pirmą, nei paskutinį kartą...
Džiaukis, – sako, – kol saulė šildo...
nemokamai...“
Rimtas Nerimtas

„Slėnio“ klubo atidarymas

Šventės paminėjimas Trakų rajono apylinkės teisme

Trakų krašto žurnalistų, literatų metų spaudos derlius

Patirtimi bei kūryba
dalijosi su aplinkiniais

Šokių šventė „D-day“

Vilniaus šokių grupė „Legenda“

Trakų Vokės bendruomenės kultūros centre vyko tradicinė folkloro šventė
„Vyšnių šakelė sužaliavo“ bei 41-osios laisvalaikio kūrybos darbų parodoskonkurso laureatų apdovanojimas

Atėjus pavasariui ir atgimus
norui dalintis savo patirtimi bei
kūryba su aplinkiniais, Trakų
Vokės bendruomenės kultūros
centre vyko tradicinė folkloro
šventė „Vyšnių šakelė sužaliavo“
bei 41-osios laisvalaikio kūrybos
darbų parodos-konkurso laureatų apdovanojimas. Praėjusio
šeštadienio popietę Trakų Vokės
bendruomenės kultūros centro
koncertų salėje skambėjo Mykolo
Romerio universiteto folkloro
ansamblio „Ritingo“ bei Trakų Vokės bendruomenės kultūros centro
folkloro ansamblio „Vija“ atliekamos dainos. Per pasirodymus,
šiltai bendraudami, kolektyvai
susijungė ir žiūrovams padovano-

jo kartu atliekamus kūrinius, trypė
lietuvių liaudies šokius.
41-oji laisvalaikio kūrybos
darbų paroda-konkursas kaip
visuomet pritraukė nemažai smalsuolių. Joje buvo galima pamatyti
senųjų amatų puoselėtojų kūrinių
(tradiciniai karpiniai, mezgimas,
nėrimas vąšeliu, siuvinėjimas) ir
šiuolaikinių technologijų mėgėjų
sandūrą. Daugelis nustebino savo
idėjų originalumu bei sumanymų
įgyvendinimu. Parodos kūrinius
vertino kompetentinga komisija, t.
y. Lietuvos edukologijos universiteto Technologijų ir technologinio
ugdymo katedros lektorė Lina Ringelienė, Panerių seniūnijos seniūnė
Nukelta á 2 p.

Balandžio 29 d. – Tarptautinė
šokio diena. Ši šventė švenčiama
nuo 1982 metų.
Šokio menas išsirutuliojo iš
liaudiškų apeigų – šokių, skirtų
padėkoti ir pagarbinti dievus.
Vėliau šokis išsiskyrė į dvi
funkcijas – tapo tiesiog malonumu,
pramoga ir scenos menu, skirtu
išreikšti emocijas, pademonstruoti
kūno plastiką ir lankstumą.
Balandžio 30 d. Lentvario vakai
ir jaunimas smagiai paminėjo
Tarptautinę šokio dieną. Ji
mieste buvo minima jau trečius
metus. Antradienio pavakarę visi
šokių mylėtojai rinkosi senojoje
Lentvario kino salėje. Į šventę
atvyko šokių grupės iš Trakų,
Vilniaus bei Lentvario. Visi galėjo
pademonstruoti savo plastiką
bei maloniai pabendrauti su
bendraamžiais.
Šokių šventė „D-day“ buvo

pradėta pristatymo filmuku apie
dalyvaujančias grupes, kurias sveikino sujaudinti žiūrovai. Koncertinę programą pradėjo repo atlikėjai
Saulius Rutkauskas ir Saulius Tumanov, atlikę dainą apie Lentvarį.
Audringais aplodismentais buvo
sutikti pirmieji šokėjai Lentvario
pradinės mokyklos grupė „Spindulėlis“, vad. R. Blikertienė. Šventės
vedėjas Eugenijus Kornyšovas
negailėjo vaikams pagyrų. Vėliau
didžiajame ekrane moderniai bei
originaliai, pasitelkus kompiuterinę grafiką, buvo pristatomi kiti
dalyviai. Karštais aplodismentais
buvo sutikta Gintarės grupė. Lentvario žiūrovus sužavėjo viešnių iš
Trakų pasirodymas. Grupė „Yzy“,
vadovaujama Justinos Kitovos,
buvo pilna ekspresijos ir puikios
nuotaikos. Merginos atliko šokį
pagal Eurovizijos laimėtą dainą.
Nukelta á 2 p.

Gegužės 11 d. įvyks stebuklas, kadangi UAB „Kempingas slėnyje“ atgis
kažkada buvęs kultūros namų pastatas!
Tik šį kartą spektaklio ten nepamatysite, o ir prisėsti nebus kada, nes tranki
muzika ir laisvės pojūtis išjudins bet
kurią namisėdą. Šoksim, trypsim iki
pat saulėtekio!
Taip, taip, „Slėnis“ nuo šiol turės
nuosavą klubą, kur vyks vakarėliai, o
pirmasis – būtent gegužės 11 d. 20 val.
Geriausia yra tai, jog po visko
nebūtina važiuoti namo, kambariai su
patogumais, vasarnamiai ir erdvus kempingas laukia gyventojų, tad nuvalykite
dulkes nuo miegmaišių, palapinių ir
paklauskit savęs: kada paskutinį kartą
miegojau po atviru dangumi?
Kol jaunimas ir jaunatviški suaugusieji šoks, ramybės mėgėjams bus
siūlomi užkandžiai ir alus „Slėnio“ kavinėje (iš jos terasos atsiveria nuostabus
vaizdas į Trakų pilį). Tėveliai su vaikais
galės išsikepti šašlyką (įrangą parūpinsime mes, bet jos kiekis ribotas, todėl
atsivežti savo šašlykinę būtų tiesiog
nuostabi idėja), paspardyti kamuolį ar
pažaisti krepšinį, žodžiu, veiklos atsiras
visiems.
Tad gegužės 11 d. kompensuojame
užsitęsusią žiemą ir vasarą pradedame
anksčiau!
Informacija ir kambarių rezervacija el. p. slenyje@gmail.com,
tel. 8 686 11 136
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Miesto įmonės

Audronė Norkuvienė

Visa tiesa apie Lentvarį Šokių šventė
„D-day“

Dvi puikios moterys H. Senkevičiaus vidurinės mokyklos
mokytoja R. Lučiūnienė ir Lentvario 1-os vidurinės mokyklos bibliotekininkė Valentina Banuševič
beveik prieš dešimtmetį surinko
informaciją apie Lentvarį, susistemino ir sudėjo į kuklias knygeles.
Šių knygelių („Pasakojimai apie
Lentvarį“, „Lentvaris“ (2003 m.),
„Lentvaris. Naujas žvilgsnis į praeitį ir dabartį“ (2005 m.) parduotuvėse nerasite, mat jos buvo išleistos
labai kukliu tiražu. Tad norintiems
sužinoti miesto istoriją, legendas,
teks apsilankyti bibliotekoje.

Atkelta iš 1 p.

Įdomia choreografija bei šokio
išraiškos forma visus sudomino
Trakų grupė „You New“. Viešnios
iš Vilniaus – grupė „Legenda“ buvo
sutikta itin šiltai. Ji profesionaliai
atliko šiuolaikinio šokio kompozicijas. Viena smagiausių grupių buvo
Lentvario grupė „A tm“, vad. Agata
Nedvecka. Po visų pasirodymų dalyviams buvo įteiktos dovanos, kurias skyrė Trakų rajono savivaldybė
bei Lentvario seniūnija. Šventinei
programai pasibaigus dalyviai bei
žiūrovai, pilni pozityvių emocijų
bei įspūdžių, skirstėsi namo.
Šventės rengėjas Trakų rajono
kultūros rūmų Lentvario padalinys
nuoširdžiai dėkoja šventės rėmėjams bei pagalbininkams Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorei Evelinai Kislych, Lentvario jaunimo centro darbuotojams
ir savanoriams Ligitai Ginevičiūtei
bei Mariui Kliukoit už aktyvią
pagalbą rengiant šventę.

Dana Zacharevičienė

Ji – individualios nedidelės įmonės savininkė, o sykiu ir viena darbininkė, plušanti šalia miesto vienintelės automobilių detalių parduotuvės
ir teikianti 6 buitines paslaugas. Tarsime vieną – jos pagalba galima greitai
ištekinti raktų kopijas, o kita – atėję, sakykime, dėl padėvėto drabužio
išvalymo maloniai sužinosite.
Jonas Počepavičius, autoriaus nuotr.

Viktorija Šamatovičienė,
Trakų rajono kultūros rūmų
Lentvario padalinio
administartorė
Autorės nuotr.

Pirmasis miesto verslininkas
Trijų knygų apie Lentvarį viršeliai. Jas rasite Lentvario miesto bibliotekoje

Ką skaito jaunimas?

Vaclovas Daunoravičius, pirmasis Lentvario verslininkas, nemažos
įmonės, teikiančios įvairias paslaugas (ateik pas mūsiškį Vaclovą... na, kad
ir svarbiu interesu, šeimininkiškai siekdamas pasistatyti privatų namą,
nesuklysi!), savininkas, kartais pats sėkmingai vykdo klientų užduotis.
Ir tai labai gerai, nes įtaigu.
Jonas Počepavičius, autoriaus nuotr.

Nepripažįsta tarptautinių fiestų!

2013 05 01 viso krašto samdinių švenčiausią dieną valstybinę vėliavą
regėjome mūsų vargeliu išdidžiai plevėsuojančią ant parduotuvės,
įsikūrusios Geležinkelio gatvėje, o kitur – ne.
Jonas Počepavičius, autoriaus nuotr.

Lazda, „terba“, bet dar ne „tiurma“

Ėjome iš XX LPKTS suvažiavimo Kauno geležinkelio stoties tuneliu
gerokai susinervinę dėl visos Lietuvos tremtinių delegatų pasimatymo
organizacinės tvarkos, nes neišklausė Lentvario pasiuntinių ir pamatėme
ten miegantį „terbos“ ir lazdos Kauno pagyvenusį pilietį, santykinai
parodantį laikinosios sostinės negražų paveikslą, kurį vis kaitina Kęstučio
„Pūko“ radijas, 7 val. vienintelis grojantis ir giedantis Lietuvos himną.
(Iš tunelio ištrūkome, bet jo gale žiburio nepastebėjome!).
Jonas Počepavičius

Vertėja R. Razmaitė

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga Lentvario
bibliotekoje vyko popietė-diskusija
„Ką skaito jaunimas?“. Savaitės
tikslas – atkreipti visuomenės
dėmesį į jaunimo neskaitymo socialinę problemą ir skatinti jį skaityti,
eiti į bibliotekas, jose siekti žinių,
mokytis ir bendrauti su bendraamžiais. Renginyje svečiavosi populiarių knygų vertėja, agentūros
SDI, kuri užsiima filmų vertimu,
įgarsinimu ir titravimu, direktorė
Rūta Razmaitė.
Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos mokiniai suvaidino
ištraukas iš R. Razmaitės verstų
knygų M. Burgesso „Saros veidas“ ir ,,Darant tai“, R. Rushtono

„Aš neskęstu, tik mojuoju“. Šios
knygos jaunimui išsiskiria keliamų
problemų aštrumu ir stebina herojų
išgyvenimų atvirumu. Jos yra apie
kasdieniškas paauglio gyvenimo
aktualijas: konfliktus su tėvais,
smurtą ir patyčias, pirmąją meilę,
alkoholio bei narkotikų vartojimą,
bėgimą iš namų, tėvų skyrybas ir
t. t. Tai problemos, kurios paliečia
daugelį šiuolaikinių paauglių.
Skaitydamas šias knygas, jaunimas
tarsi pažvelgia į save iš šalies, palygina savo ir veikėjų išgyvenimus.
Vertėja yra išvertusi visas Richellės Mead „Vampyrų akademijos“ ciklo dalis, šiuo metu verčia
6-ąją dalį.
Jaunimas domėjosi, kiek laiko
užtrunka vienos knygos vertimas,
kiek puslapių R. Razmaitė išverčia
per dieną, kokią knygą buvo sunkiausia verst ir pan.
Vertėjai buvo įdomu sužinoti, ką skaito jaunimas. Renginio
dalyviai tarp įdomiausių knygų
įvardijo Paulo Coelho „Alchemiką“, Melvino Burgesso „Heroiną“,
Suzannės Collins „Bado žaidynes“,
Harukio Murakamio ir Sigito Parulskio knygas.
Renginio pabaigoje R. Razmaitė
pasakė, kad visais laikais knyga
buvo neatsiejama mūsų gyvenimo
dalis ir palinkėjo atrasti daug įdomių leidinių.
Vilma Kmitienė,
Lentvario filialo vyr. bibliotekininkė
Autorės nuotr.

Patirtimi bei kūryba
dalijosi su aplinkiniais

Atkelta iš 1 p.

Božena Macinkevič, Trakų Vokės
bendruomenės kultūros centro
direktorė Loreta Marcinkevičienė,
menininkai Ojaras Mašidlauskas ir
Romas Žmuidzinavičius.
Skambėjo muzika ir gausūs aplodismentai parodos laureatams.
Kiekvienas, kurdamas ir da-

lindamasis savo kūryba, nesvarbu, ar tai apčiuopiamas, ar skambantis kūrinys, suteikia šypseną
aplinkiniams.
Trakų Vokės bendruomenės
centro inform.
Vaidos Markevičiūtės nuotr.

Poezija
Pistoletas ant 4 ratų...
Nemėgstu parako, o ir benzino aš,
Bet... taip inžinieriaus – žmogaus
prašvito techninė diena.
Pirmiau –
su šautuvu ir mažesne kulka – pistoletu,
Kurie aukų karuos ir taikoje milijonais neš.
Vėliau
degimo viduje motoras ant ratų
keturių lyg vėjo skubaties daina,
Į greitį sėdanti su Tavimi ir
rizika kartu.
Dėl parako tiek to – kita bėda.
Šiandien kita tema,
Lietuvoj avarijom labai kalta.
Nes
rauda jau dažnai vaikų jaunų mama.
Jie, dar vadinami „kelių ereliais“,
sparnų neturi,
O inercijos-žiaurumo-faktą fizinį
pamiršo.
Šalia sėdynės butelis degtinės lyg
šėtonas žiūri.
Tai kas šį pistoletą ant ratų keturių
jiems per anksti įpiršo?
Motociklu
Ir mašina
važiuoji, regisi, kas dieną,
O teisėtą pistoletą gali
Visai
bepanaudoti.
Todėl, įdėdams savo gyvą kūną į
žaibo suratuotą plieną,
Privalai būt blaivas.
Lyg darbdavio namuose seifas.
Atsargumu per Lietuvą duobių – kelių
Tiesioginių
Ir kitop!
Ne į kapus vairuoti!
Jonas Počepavičius
2013 05 06
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
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Jei prakalbėtų, daug pasakytų. Kas?
Kelias...
Su garbingu Trakų krašto kelininku (tiksliau melioratoriumi)
karaimu Romualdu Tinfavičiumi
lankėmės ten, kur sueina visa
kelių istorija, Kelių muziejuje
(Kauno g. 14, Vievyje, VĮ „Automagistralė“ patalpose). Daug sykių teko važiuoti automagistrale
Vilnius–Kaunas, pažvelgti į gerai
įrengtą muziejų ir mintimis – kitą
sykį apsilankysiu – jį palydėti.
Net šio muziejaus įkūrėjas, vedėjas Juozas Steponkevičius, pasakodamas apie muziejaus lankomumą, teigė, jog dėl nepatogaus
privažiavimo daugelis vairuotojų
taip pat mąsto, tačiau kas muziejuje apsilanko, lieka maloniai
nustebinti. Žavi ir muziejaus

Kelininkai veteranai Juozas Steponkevičius ir Romualdas Tinfavičius
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Atminties replika

3

„Klevų alėjos“ Nr. 18 (33), 2013-05-03, Evelinos Kislych interviu
„Lentvaris – šokių sostinė“ spausdinama nuotrauka, kuri teigia, jog
„seniausias R. Blikertienės vadovaujamas vyresniųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Lendvarė“. Tai ne visai taip, nes juo vadinosi pagyvenusių
lentvariečių liaudies šokių patriotinė grupė „Senjorai“, be kita ko,
sėkmingai dalyvavusi 2009 metais jubiliejinėje Dainų ir šokių šventėje.
Pateiktoje Kristinos Užumeckienės nuotraukoje regime minėtos grupės
atstovus 2000 02 16 po koncerto.
Jonas Počepavičius

„Vadovas po Lietuvos
Didžiąją Kunigaikštystę“
Netoli Lentvario, Vilniaus misto paribyje, Liudvinavo gyvenvietėje,
1967 metais nufotografuotas kelių tiesimo momentas

vedėjo, kelininko veterano, kelių
inžinieriaus atsidavimas savo
darbui. Jis gali valandų valandas
pasakoti apie kelių statybas, kelių
istorijas, legendas.
Unikalus muziejus
Muziejus įkurtas 1995 metais
minint pirmosios Rytų Europoje
automagistralės Vilnius-Kaunas
25 metų sukaktį. Jame kartu su
stambiąja kelių tiesimo technika, brėžiniais, maketais, mineralų pavyzdžiais, asmeniniu
vedėjo medžiotojo kampeliu
suskaičiuojama apie 6000 eksponatų. O kur dar archyvuose
gulinčios nuotraukos, metraščiai,
laukiantys smalsaus lankytojo
pasižvalgymo. Tarp vertingiausių eksponatų – prieš 100 metų
Tilžėje išleista knygelė „Įrankis
pagerinimui ir sutaisymui šosejų
ir paprastų kelių“, mamutų liekanos, iškastos Kazokiškių karjere,
senasis akmenskaldžio apavas
čempės, senieji kelių tiesimo
įrankiai ir technika bei dar daug
kitų unikalių eksponatų. Jiems

1959 metų nuotraukos. Trakų–Rūdiškių kelio
dangos klojimas

eksponuoti skirti trys milžiniški
pastatai, tačiau vietos jau trūksta.
Nenuostabu, jog senokai valdžios
popieriuose yra numatyti planai
pastatyti naują, modernų Kelių
muziejų šios magistralės pašonėje, netoli Abromiškių, tačiau,
kaip pasakojo muziejaus vedėjas
J. Steponkevičius, tam lėšų neskiriama, todėl statybos vis dar
atidėliojamos.
Nuo Lentvario apie 30 kilometrų nutolusį muziejų per metus
aplanko 5000 lankytojų, tarp
jų – užsieniečiai iš kaimyninių
šalių, iš JAV, Kinijos, Japonijos,
Malaizijos...
Gausa apdovanojimų
J. Steponkevičius gimė
1933 m. tarnautojo šeimoje Alytuje. Mokslus pradėjo 1940 m.
Baigęs Alytaus I berniukų gimnaziją, studijavo Kauno politechnikos institute. 1957 m. įgijęs
kelių statybos ir eksploatacijos
inžinieriaus diplomą, įsidarbino
Alytaus KSER-22. 1960 m. gruodžio 5 d. buvo paskirtas į Vievio

AKV vyriausiuoju inžinieriumi
ir šias pareigas ėjo 11 metų. 1972
m. tapo valdybos viršininku ir juo
dirbo iki 1994 m. vasario 1 d. Nuo
1995 m. spalio 19 d., atsisakęs VĮ
„Automagistralė“ vadovo posto,
pradėjo dirbti Kelių muziejaus
vedėju. Alytiškį Vievyje ilgam
užlaikė hobis – medžioklė. J.
Steponkevičius ir dabar pasiima šautuvą ir keliauja į mišką.
„Respublikoje, matyt, nėra tokio
žmogaus, kuris kaip aš, būdamas
80-ties, dar vis dirba“, – komentavo muziejaus vedėjas.
Verta pažymėti, kad J. Steponkevičius minės garbingą jubiliejų.
Šia proga jį ir sveikiname.
1972 m. J. Steponkevičius apdovanotas Garbės ženklo ordinu
už automagistralės Vilnius-Kaunas tiesimą. 1988 m. jam suteiktas
Nusipelniusio inžinieriaus vardas, taip pat yra pelnęs Kultūros
žymūno, Garbės kelininko, Garbės medžiotojo vardus.
Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Rajono kultūros projektams skirtos lėšos

Gegužės 3 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko knygos
„Vadovas po Lietuvos Didžiąją
Kunigaikštystę“ pristatymas.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūros ir dailės paveldas ne tik tebeformuoja dabartinių
valstybių kraštovaizdį, bet ir vaizdžiai, tik jam būdinga forma liudija
buvusios valstybės visuomenės
bei jos kultūros istoriją. Paminklai
primena su jais susijusius įvykius,
rūmai ir šventovės – fundatorius ir
statytojus, juos lankiusias ir savo
poreikiams pritaikiusias bendruomenes. Kartu jie – išskirtinės, savitos to meto kūrybos pavyzdžiai.
Išlikę sakraliniai ir pasaulietiniai
pastatai, dailės kūriniai – dar neišnaudoti ištekliai regimajai istorijos
patirčiai, kurią šis leidinys ir siekia
paskatinti.
„Vadovo po Lietuvos Didžiąją
Kunigaikštystę“ sudarytojos Aistė
Paliušytė, Irena Vaišvilaitė; tekstų
autoriai Dalia Klajumienė, Jolita
Liškevičienė, Aistė Paliušytė, Tojana Račiūnaitė, Irena Vaišvilaitė,
Wojciech Boberski. 2012 m. knygą

išleido Lietuvos kultūros tyrimų
institutas.
Renginio rėmėjas – Vilniaus
arkivyskupija.
Bažnytinio paveldo
muziejaus informacija
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Trys patarimai,
kaip sumažinti išlaidas
G. Šarkano teigimu, yra bent
trys paprastos galimybės sumažinti
ryšio sąskaitas.
Pirmoji – reguliariai peržiūrėti
turimas sutartis. Neretai jos
pratęsiamos be atskiro peržiūrėjimo –
nepalyginus tiekėjo pasiūlymo su
sąlygomis rinkoje ir be konkurso.
O juk ryšys yra viena iš nedaugelio
prekių, kurios nuolat pinga, todėl
naujos sutarties pasirašymas visada
yra galimybė sumažinti išlaidas. Visų
operatorių ryšio kokybė dabar yra
panaši, todėl galima drąsiai prašyti
mažiausios kainos ir neprašauti.
Antroji – renkantis mobiliojo
ryšio paslaugas, verta atsižvelgti ne
į nuolaidą, o kainas. Pasitaiko, kad
tiekėjai mėgina konkuruoti pasiūlydami kuo didesnę nuolaidą. Kaip
rodo praktika, tokiu atveju laimi ne
klientai – užsikėlus didesnę kainą,
galima pasiūlyti ir didesnę nuolaidą,
o klientas vis tiek permokės. Tad renkantis operatorių svarbu vertinti galutinę kainą, o ne nuolaidos dydį.
Trečioji – perkant atskirti ryšio

Atsiskaitome iš karto!!!

S U P E 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:

(Autobusų stoties laukiamojoje salėje)

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

Redaktorė Dana Zacharevičienė

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

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

Gediminas Šarkanas, „Tele2“ paslaugų pardavimo verslo klientams vadovas, primena tris paprastas galimybes
sumažinti verslo ryšio sąskaitas

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

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. 144

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

„Tele2“ verslo klientai
paslaugomis patenkinti labiausiai

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

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

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

paslaugų ir įrangos kainas. Visada
naudinga tiksliai žinoti, už ką moki.
Tada lengva palyginti skirtingų
operatorių kainas ir nepermokėti.
Tai apsaugos ir nuo nesusipratimų,
kai sąskaitoje suplakami mokesčiai
už įrangą bei paslaugą, ir nebeaišku,
kas kiek kainuoja.

Naujausiais Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, Lietuvoje yra 86,9 tūkst. veikiančių ūkio
subjektų. Iš jų „Tele2“ paslaugomis
jau naudojasi daugiau kaip 24
tūkstančiai.
Tyrimai rodo, kad būtent
„Tele2“ besinaudojantys verslininkai yra labiausiai patenkinti savo
operatoriumi. Nepriklausomos
tyrimų kompanijos „EPSI Baltic“
kasmet atliekamas tyrimas parodė,
kad labiausiai savo operatoriaus
paslaugomis yra patenkinti „Tele2”
verslo klientai. Jie bendrovei skyrė
78,4 taškus. Kitų operatorių šis įvertinimas buvo 72,6 ir 77 taškai.
Tarptautinės personalo vertinimo metodikų ir tyrimų bendrovės
„Profiles International“ tyrime
„Tele2“ pripažinta 2012 m. produktyviausia IT ir telekomunikacijų sektoriaus bendrove Baltijos
šalyse, o investicinio banko „GILD
Bankers“ sudarytame vertingiausių
Lietuvos bendrovių sąraše „Tele2“
paskelbta vertingiausia šalies mobiliojo ryšio bendrove.

Skelbimai

Užs. Nr. 142

Užs. Nr. 146

Dirbanti mergina išsinuomuotų
1 kambario butą / kambarį Trakuose, Senuosiuose Trakuose,
Lentvaryje nuo liepos mėnesio.
861412616
Užs. Nr. 158

Pirksime sodybą arba sklypą (su
galimybe statyti) vaizdingoje
vietoje, šalia ežero, 80 km atstumu nuo Vilniaus. 8 68 49 161,
dovydas@engraauto.lt
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Užs. Nr. 159

Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Gera kokybė,
patraukli kaina.
Tel. 8 65 35 314
Užs. Nr. 102

08454

Superkame sraiges. Vilniaus g. 7,
Lentvaris. 8 670 21 070
Užs. Nr. 157

Užs. Nr. 105

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.

TRAKŲ BALDAI
Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044
el. paštas: trakubaldai@gmail.com

Užs. Nr. 145

Darbo laikas:
I-V 9-18 val., VI-9-15 val,
VII-nedirba

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

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.154

Užs. Nr. 151

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. 152

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.

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

Užs. Nr. 4

Užs. Nr. 85

Užs. Nr. 156

(Autobusų stoties laukiamojoje salėje);

Užs. Nr. 140

Tel.: 8 619 50 106,
(8 58) 1 01

8 677 10 65
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• 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

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

Technikos nuoma su operatoriumi UAB TECHNUOMA
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Nauja supirktuvė-lombardas!

G

Žuvis ieško, kur giliau, žmogus – kur geriau, o patyręs verslininkas – kur efektyviau. Ypač, kai
kalba pasisuka apie išlaidas ryšiui
ir jų mažinimą. Pasirodo, sutaupyti
galima visai nesunkiai: tereikia
pasinaudoti trimis paprastais telekomunikacijų bendrovės „Tele2“
patarimais. Pati būdama produktyviausia IT ir telekomunikacijų
sektoriaus bendrove Baltijos šalyse,
„Tele2“ padeda taupyti jau bemaž
trečdaliui Lietuvoje veikiančių įmonių ir organizacijų.
„Pastebime, kad mūsų paslaugas
vis dažniau renkasi ne tik smulkios ir
vidutinės, bet ir stambesnės organizacijos. Verslininkai supranta – kiekvienas sutaupytas litas keliauja
tiesiai į pelno eilutę, todėl galimybė
už gerą ryšio ir paslaugų kokybę
mokėti mažą kainą jiems labai svarbi“, – sako Gediminas Šarkanas,
„Tele2“ paslaugų pardavimo verslo
klientams vadovas.
Į „Tele2“ perėjusių bendrovių
apklausa, kurią praėjusiais metais
atliko rinkos tyrimų ir analizės įmonė
„RAIT“, atskleidė, kad 88 proc. verslo
klientų, pradėjusių naudotis „Tele2“
paslaugomis, nurodė sumažinę savo
mobiliojo ryšio išlaidas. Šių bendrovių atstovų teigimu, ryšio sąskaitos
vidutiniškai sumažėjo 41,5 proc.

Dėmesio!

NA

„Tele2“ pataria, kaip
sumažinti verslo išlaidas ryšiui

PR

NO AU
RY

4

Parduodamas 2 kamb. butas Lentvario mieste. Bendras plotas 34
kv. m. Skambinti nuo 18 iki 20 val.
8 528 52 188
Užs.Nr.153

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

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),
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