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MIESTAS

Stotelėse įrengtos naujos stoginės
Klaipėdiečiams nebereikės kęsti vėjo ir lietaus autobusų stotelėse. Dalyje jų
įrengti laukimo paviljonai. Liko užbaigti
tvarkyti dangą.
Milda Skiriutė
m.skiriute@kl.lt

Uostamiesčio savivaldybė šiemet
planavo įrengti 19 keleivių laukimo paviljonų autobusų stotelėse įvairiose miesto vietose, tačiau
pastatyta dviem mažiau.
Klaipėdos savivaldybės Miesto
tvarkymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Karolis Šakarnis pasakojo, kad dvi vietas Medelyno
gatvėje iš sąrašo teko išbraukti.
Čia esančiose autobusų stotelėse
keleivių laukimo paviljonus įrengs
valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“. Jie jau yra parengę projektus. K.Šakarnis tikino, kad visos stoginės numatytose autobusų
stotelėse jau pastatytos. Liko užbaigti tvarkyti šaligatvių dangas.
Šiuos darbus lėtina prasti orai.
Centrinėje miesto dalyje taip
pat vienoje stotelėje seno dizaino
paviljonas pakeistas nauju. Likęs
perkeltas į kitą vietą.

K.Šakarnis tvirtino, kad stoginės buvo įrengtos stotelėse, kur
didžiausi keleivių srautai. Savo rekomendacijas pateikė viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis
transportas“.

Visos stoginės numatytose autobusų
stotelėse jau pastatytos. Liko užbaigti
tvarkyti šaligatvių
dangas.

„Jau kelerius metus iš eilės statomi keleivių laukimo paviljonai
autobusų stotelėse. Dabar einame į miesto pakraščius“, – teigė
vyriausiasis specialistas.
Keleivių laukimo paviljonus autobusų stotelėse įrenginėja įmonė
„JCDecaux Lietuva“. Savivaldybei
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darbai nieko nekainuoja. Už stoginių įrengimą bendrovė jose gali
skelbti reklamą nemokamai.
Klaipėdiečiai turėtų atkreipti
dėmesį ir į naujus kai kurių stotelių pavadinimus.
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Jūrininkų prospekte ties sankryža su Laukininkų gatve esančioms stotelėms suteiktas Laukininkų, Kairių, ties įvaža į garažų
masyvą (Kairių g. 9) – Kairių, šioje arterijoje, ties įvažiavimo keliu

į Draugystės geležinkelio stoties
teritoriją, – Draugystės geležinkelio stoties, ties Sausio 15-osios
g. 19 namu – Malūno tvenkinio,
Joniškės gatvėje ties Slyvų gatve,
– Slyvų vardai.

Svetimų pagalbos sulaukusi Virginija
Gužauskienė atsidėkoja gerais darbais
Klaipėdietė V.Gužauskienė gyvena
kukliai, todėl tam, kad visa jos šeima galėtų lengviau išsiversti, moteriai reguliariai teikiama organizacijos „Maisto bankas“ parama
maisto produktais. V.Gužauskienė
už tokią pagalbą jaučiasi labai dėkinga, todėl nenori likti skolinga –
ne tik pati ryžosi laisvu laiku „Maisto banke“ savanoriauti, bet ir sūnų
Augustą prikalbino neatlygintinai
daryti gerus darbus.

Organizacijoje „Maisto bankas“
V.Gužauskienė savanoriauja jau
dvejus metus. „Šios veiklos ėmiausi
matydama, kad žmonėms reikalinga
pagalba, savanoriams taip pat reikia pastiprinimo. Laikausi taisyklės, kad, jei nori kažką gauti, turi ir
duoti. Mūsų šeima taip pat viena tų,
kuri gauna paramą maisto produktais, todėl noriu pati prisidėti tiek,
kiek galiu“, – sako V.Gužauskienė.
Šiuo metu klaipėdietė savanorystę derina su darbu, tačiau atlygio už jį negana tam, kad gyvenimas
būtų sotus, todėl ir pati yra paramos gavėjų sąraše. Paramą maisto
produktais gauna tie žmonės, kurių mėnesinės pajamos nesiekia 153

eurų. Tai galioja ir šeimoms: jei, pavyzdžiui, šeimoje yra keturi asmenys, dirba tik vienas, ir padalijus jo
atlygį iš keturių gaunama mažiau
nei minėta suma, jam jau priklauso parama.
„Pagrindinė mano atsakomybė savanoriaujant – dalyti paramą
maisto produktais, įsigytais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų. Taip
pat dalyvauju „Maisto banko“ akcijose, kai savanoriaujame prekybos centruose – raginame žmones
ne tik pačius apsipirkti, bet ir kitam maisto produktų nupirkti, paaukoti. Darau viską, kas reikalinga:
jei reikia, daliju skrajutes, jei reikia
– padedu registruoti produktus ar
dėlioti juos į dėžes sandėlyje“, –
pasakoja V.Gužauskienė.
Ir savo sūnų, 11-metį Augustą
V.Gužauskienė prisidėti prie savanorių gretų pakviečia: „Sūnus padėjo man jau kelis kartus – dalijo
skrajutes per „Maisto banko“ akcijas. Savanoriaudamas jis jausdavosi kiek nedrąsus, bet padėdavo tikrai noriai. Savanorystę sūnus
priima kaip pagalbą žmonėms, taip
pat kaip pagalbą man.“

Padeda ir darbe, ir gatvėje

Pasakodama apie savo darbą
„Maisto banke“ V.Gužauskienė
sako besimėgaujanti savanoryste.
„Man patinka padėti žmonėms,
norisi būti naudingai ne tik savo
šeimai, bet ir tiems, kam reikalinga
pagalba. Kadangi savo darbo graﬁką galiu nesunkiai reguliuoti, viską
suspėti, suderinti man nėra sudėtinga“, – šypsosi.
Vis dėlto savanorė pastebi,
kad dalis „Maisto banko“ paramos maisto produktais gavėjų linkę greitai „priprasti prie gero“:
„Manau, kad tokia parama yra labai naudinga, tačiau dalis žmonių
greitai pripranta tokią gauti, todėl
nebesistengia ieškoti išeičių, kaip
patiems imti gyventi taip, kad parama nebebūtų reikalinga, kad patys galėtų kitus paremti. Vis dėlto
ją žmonės priima įvairiai: vieni –
labai nuolankūs, dėkingi, kiti sako, kad jiems priklauso daugiau.
Gerai nusiteikusių užsuka daugiau.“ Dažniausiai, pasak savanorės, paramos prisireikia daugiavaikėms šeimoms.
Padėti kitiems savanorė stengiasi ne tik darbo „Maisto banke“ va-

landomis, bet nuolatos. Pati gerai
atsimena atvejį, kai eidama gatve
pastebėjo parkritusią senolę: „Padėjau jai atsikelti ir pamačiau, kad
visi jos pirštai atsilenkė į priešingą pusę. Senolė paprašė, kad tiesiog truktelčiau juos, tai padarius
pirštai grįžo į normalią padėtį. Kadangi moteris ėjo į polikliniką, jaučiausi ramiau.“
Motyvuoja tikėjimas

Vargu ar kas drįstų abejoti, jog savanorystė – sunkus darbas. Iš kur
V.Gužauskienė semiasi motyvacijos? „Mano motyvacija ir įkvėpimas yra Šventas Raštas ir noras su
kitais elgtis taip, kaip tikiuosi, kad
jie su manimi elgsis. Siekiu gyventi
kad pozityvesnėje aplinkoje“, – sako savanorė.
Anot savanorės, kiekvienas pats
renkasi savo gyvenimo kelią ir kasdien nusprendžia, įveikti savo problemas ar tiesiog pasiduoti ir sa-

kyti, kad kaltos aplinkybės. „Jeigu
žmogui nuolat duodama žuvis, bet
jis pats nemoka susižvejoti, tada ir
aplinkybės atrodo labai slegiančios. Atsitiesti gali padėti tikėjimas savimi ir Dievu“, – įsitikinusi
V.Gužauskienė ir priduria: „Geriausias atlygis man – žmogaus,
kuriam padėjau, šypsena, dėkingumas ir žinojimas, kad galėjau
padėti.“
Jeigu jums reikia
pagalbos, kreipkitės
klaipeda@maistobankas.lt.
Daugiau informacijos
www.priimk.lt.

