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MIESTAS

Plyteles keičia
trinkelėmis

Išrinkta gražiausia Kalėdų eglutė
Milda Skiriutė
m.skiriute@kl.lt

Klaipėda jau turi pagrindinį Kalėdų simbolį. Vakar išrinkta eglė, kuri papuoš Teatro aikštę. Pagrindinės konkurentės buvo dvi žaliaskarės, kurios turi savo istorijas.

Teatro aikštę papuošianti eglutė buvo išrinkta jau pirmadienio
rytą. Siūlyti kandidates papuošti
Teatro aikštę buvo kviečiami visi klaipėdiečiai. Sulaukta septynių pasiūlymų.
Praėjusiais metais Teatro aikštę
puošusi žaliaskarė turėjo 13 konkurenčių. Labiausiai organizatonDarbai: ]_VR1RO_RPR[\ R[XY\`b`VQÛcÛWb`V\`]YfaRYÛ`Ob`]NXRV`a\` rių akis patraukė dvi pretenden
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tės. Abi jas išaugino klaipėdiečiai.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos
Milda Skiriutė
ja Irena Šakalienė. Prieš dvejus šventės“ kūrybos vadovė Dalia
m.skiriute@kl.lt
metus miesto valdžia pasirūpino Grikšaitė pabrėžė, kad abi žaliasir paties ženklo atnaujinimu, nes karės buvo lygiavertės varžovės.
Prie Klaipėdos miesto partnerio jis buvo surūdijęs ir tikrai nepuoViename socialinių tinklų paDebreceno ženklo, stovinčio Tai- šė miesto.
prašyta pasisakyti ir miestiečių,
kos prospekto, Debreceno ir NaiKai kurie gyventojai tvirtino, kuris medelis gražesnis.
kupės gatvių sankryžoje, tvarko- kad nesirūpinimas ženklu yra neOrganizatorių ir klaipėdiečių
ma aplinka.
pagarba miestui partneriui.
nuomonės sutapo. Nugalėjo egluDebrecenui skirtas ženklas, ku- tė, kurios šakos buvo tankesnės, o
Suskeldėjusios, išsiklaipiusios riame yra ir jo bei Klaipėdos her- forma – taisyklingesnė. Kur auga
plytelės keičiamos trinkelėmis.
bai, pastatytas dar tarybiniais būsimas miesto Kalėdų simbolis,
„Vaizdas tikrai jau buvo nekoks. metais. Anuomet uostamiestis kol kas neatskleidžiama.
Plytelės visiškai susidėvėjusios“, – su antruoju pagal dydį Vengrijos
D.Grikšaitė tvirtino, kad dabar
tvirtino Klaipėdos savivaldybės miestu Debrecenu buvo užmezgęs bus pradėtos derinti medelio atMiesto tvarkymo skyriaus vedė- draugiškus ryšius.
gabenimo į Teatro aikštę proce-

nLaimėtoja: QÛY ZVR`a\ 8NYÛQú`VZO\YV\aVabY\ SV[V\ aVR`ÛWR `b`V_b[

TÛQcVRTYbaÛ`[bTNYÛW\N[a_\WVQRV[ÛWR

dūros. Reikės rasti kraną, kelyje
atjungti elektros tiekimo laidus.
Planuojama, kad medelis į Teatro aikštę bus vežamas penktadienį. Likus savaitei iki įžiebimo
šventės, eglutė miesto širdį pasiekė ir praėjusiais metais.
„Pirmiausia pastatysime žaliaskarę, o tada bus atvežti kiti akcentai“, – žadėjo vadovė.
Renkantis eglutę, kuri papuoš
Teatro aikštę, vertintas ne tik grožis, bet ir techniniai dalykai – kiek
sudėtinga eglutę nukirsti ir trans-



8YNV]ÛQ\`cR[aÛ`[b\a_

portuoti. Kaip ir pernai, Teatro
aikštėje pastatyta eglutė bus papuošta šviečiančiomis, smulkiomis girliandomis.
Antrus metus eglutė puoš ir Atgimimo aikštę. Šioje vietoje bus
pastatytas dirbtinis medelis. Jį
montuos ir puoš konkursą laimėjusi įmonė „Švenčių studija“.
Abu medeliai ir miestas šventiškai nušvis gruodžio 2-ąją vyksiančios šventės metu. Renginio
pradžia – 17 val. Planuojama, kad
ceremonija truks 40 min.

Iš skurdo išbridusi penkių vaikų mama
gyvenimo prasmę atrado savanorystėje
55-erių klaipėdietė Rima Fedosejeva užaugino penkis vaikus. Šiems augant aplink niekad nestigo šurmulio
ir klegesio, todėl kai vaikai suaugo ir
išėjo gyventi savarankiškai, namuose stojusi tyla R. Fedosejevai pasirodė
širdį verianti. „Aš tiesiog pasijaučiau
vieniša“, – neslepia moteris. Tačiau ilgai kamuotis liūdint neprireikė – gyvenimo prasmę moteris iš naujo atrado žengusi savanorystės keliu.

Pasakodama apie savo šeimą klaipėdietė R.Fedosejeva neslepia –
auginti net penkis vaikus pačiai
nebuvo lengva, ir kiekviena diena
pasitikdavo su naujais iššūkiais.
„Pasitaikydavo net tokių sunkių dienų, kai mums pritrūkdavo
maisto – tiesiog nebūdavo, ką pavalgyti“, – prisipažįsta moteris ir
priduria: „Aš gerai žinau, kas yra
skurdas, iš savo pačios gyvenimo
patirties.“
Vis dėlto iš visų jėgų kabindamasi
į gyvenimą klaipėdietė rado išeitis iš
visų užklupusių problemų. Šiandien
ji nuoširdžiai džiaugiasi: visi penki
vaikai sveiki, užaugę, kuria savarankišką gyvenimą. Tik šiems palikus
namus R.Fedosejevą užklupo nauja
bėda – slegianti vienatvė.

„Man tiesiog pritrūko veiklos.
Todėl labai apsidžiaugiau sužinojusi apie galimybę savanoriauti organizacijoje „Maisto bankas“, –
šypsojosi moteris. Išgirdusi apie
savanorystę ji visai nedvejojo, ir
štai jau trejus metus eina „Maisto
banko“ savanorės pareigas.
Dalija paramą maisto produktais

Savanoriaudama „Maisto banke“
R. Fedosejeva daugiausia dirba dalydama paramos maisto produktais
paketus, ﬁnansuojamus Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo lėšomis. Teisę
gauti tokius maisto produktų paketus gali visi asmenys, kurių mėnesinės pajamos neviršija 153 Eur.
Tokius paketus dažniausiai sudaro ilgu galiojimo laiku pasižymintys
maisto produktai: grikiai, makaronai, aliejus, cukrus, avižos, sausainiai, kondensuotas pienas ir kita.
Sunkiai galą su galu suduriantiems
asmenims parama maisto produktais
dalijama šešis kartus per metus – kas
du mėnesius. „Savanoriaudama didžiausią džiaugsmą jaučiu galėdama
padėti daugiavaikėms šeimoms, kai
žinau, kad paramą atiduodu vaikus
auginančioms motinoms. Man gera

žinoti, kad padedu joms išvengti to
rūpesčio svarstant, kuo pamaitinti
vaikus, kai pajamos tokios ribotos“, –
prisimindama savo patirtį empatiškai žvelgia R.Fedosejeva.
Be abejo, pagalbos reikia ne tik
gausioms ar vienišoms šeimynoms:
„Gera įteikti paramą ir skirtingas negalias turintiems žmonėms. Tada žinau, kad dalį savo menkų pajamų jis
galės skirti vaistams, kitiems būtiniesiems daiktams ar produktams.“
Pasakodama apie paramos maisto produktais gavėjus savanorė R.Fedosejeva tarsteli, kad tenka
sutikti visokių žmonių – su skurdu
susiduria visos socialinės žmonių
grupės. O ir jų reakcijos į savanorių
teikiamą pagalbą būna skirtingos.
„Didžioji dalis paramą gaunančių
žmonių labai džiaugiasi, skuba padėkoti savanoriams. Tačiau pasitaiko ir piktų
žmonių, – neslepia savanorė. – Tačiau
dėl to visai nesistebiu. Galbūt piktesni
žmonės tokie yra todėl, kad nesveikuoja, gal jie tiesiog pavargę, o gal gyvenime pasuko neteisingu keliu ir dabar jaučia pyktį ant viso pasaulio.“
Nori rodyti pavyzdį

Šiuo metu R.Fedosejeva savanorystę „Maisto banke“ derina su

pareigomis darbe. Tačiau, pasak moters, jei tik yra noro, suderinti viską visai nesunku: „Laiko
savanorystei stengiuosi atrasti visada, kai tik prisireikia mano
pagalbos.“
Daryti gerus darbus klaipėdietei
atrodo labai svarbu: juk ne tik kitiems dėl to gyventi pasidaro geriau, bet ir pačios krūtinę užplūsta šiltos, geros emocijos.
„Savanorystė man užpildo poreikį jaustis kažkam reikalinga. Yra
labai daug žmonių, kurie jaučiasi vieniši, niekam nereikalingi. O
man pasisekė, kad pati galiu padėti kitiems. Man malonu bendrauti
su paramos gavėjais, taip pat su kitais savanoriais. Esu ypač dėkinga
Klaipėdos skyriaus „Maisto banko“
vadovui ir kitiems darbuotojams už
malonų, dalykišką bendravimą, demonstruojamą pagarbą ir gerą nuotaiką“, – sako R.Fedosejeva.
Kilniais savanorės darbais didžiuojasi ir visi penki jos vaikai.

„Tikiuosi, rodau gerą pavyzdį vaikams ir anūkams. Tikiuosi, jie visi
užaugs geri, atsakingi ir geranoriški kitų žmonių, ypač sunkiai besiverčiančių, atžvilgiu“, – viliasi savanorė.
Jei jums reikia pagalbos, kreipkitės
klaipeda@maistobankas.lt
Daugiau informacijos www.priimk.lt

