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Vydūno skvere sodinami medžiai
Sparčiai keičiasi uostamiesčio centre kuriamas Vydūno skveras. Rangovai
šiuo metu jau baigė kloti požemines komunikacijas, atliko kitus žemės kasimo
darbus. Šią savaitę skvere pradėti sodinti
medžiai ir dekoratyviniai augalai.
Asta Aleksėjūnaitė
a.aleksejunaite@kl.lt

Naujai kuriamame skvere dar vasarą buvo pašalinti seni medžiai
ir betoninės šaligatvių plytelės.
Dar bus at lie kan ti įmo nė
VVARFF paklojo lietaus nuotekų,
elektros ir vandentiekio tinklus,
kitas komunikacijas. Netrukus
buvo pradėtas vežti juodžemis.
Šią savaitę į Vydūno skverą buvo atgabenta daugybę medžių ir
dekoratyvinių krūmų.
Augalų sodinimo darbus atliekančios įmonės „Frezija“ darbuotojos pasakojo, jog augalus
skubama pasodinti iki šalnų.
Skvere atsirado lanksvų, pūkenių, pasodintos kelios magnolijos. Čia augs net dekoratyvinės
obelys, kurios pavasarį itin gausiai žydės, o rudenį ves nedidukus vaisius, tad tvarkdariams nebus sudėtinga prižiūrėti aplinką.
„Aikštėje, šiek tiek labiau į rytus, kaip vienas didesnių erdvės akcentų augs ir ąžuolas. O

obelys projektuotojų buvo pasirinktos todėl, kad jas ypač mėgo Vydūnas“, – pasakojo įmonės
VVARFF atstovas Tomas Kimbirauskas.
Įmonės atstovas tikino, jog
darbai buvo atliekami sparčiau,

Tomas Kimbirauskas:

Obelys projektuotojų buvo pasirinktos
todėl, kad jas ypač
mėgo Vydūnas.
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nei tikėtasi, tad viliamasi, jog
iki pirmųjų šalčių pavyks atlikti
daugiau, nei numatyta.
„Lapkričio viduryje atsivešime
granito trinkelių ir pradėsime jas
kloti. Šiuo metu jau išbetonuotas vadinamasis postamentas
fontanui. Tikimės spėti pasodinti visus augalus ir net įrengti šviestuvus“, – pabrėžė T.Kimbirauskas.

Be daugiamečių krūmų ir medžių, skvere bus pasodinta svogūninių gėlių.
„Pavasarį jos pirmosios pražys.
O atšilus orams, žadame ant postamento klijuoti granito plokštes“, – aiškino įmonės atstovas.
Skvere bus ne tik senamiesčio dvasią atitinkantis aplinkos
ap švie ti mas, atsi ras suo liu kų
ir ma žosios archi tek tū ros ele-
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mentų. Iki šiol buvęs bevardis
skve ras bus pava din tas Vydūno garbei, o jame atsiras „Versmės“ kom pozi ci ja su bron zine ba so Vydū no skulp tū ra ant
pen kių met rų skers mens pjedes ta lo ir ap link trykš tan čiu
fontanu.
Skulptūros aukštis kartu su
pjedestalu sieks daugiau nei tris
metrus.

Klaipėdos „Maisto banko“ vadovas: „Padėdamas kitiems, padedi pats sau“
„Neteisk, jei gali – padėk, o jei negali – bent netrukdyk“, – tokiu
požiūriu gyvenime ir darbe vadovaujasi Raimondas Danupas,
„Maisto banko“ Klaipėdos padalinio vadovas. Šilutės rajono
savivaldybės šiemet įvertintas
kaip „Metų socialinis partneris“,
Raimondas – iš tų žmonių, kurie,
užuot dejavę ar skundęsi, tiesiog
diena iš dienos savo veikla daro
pasaulį geresnį.

Pasak Raimondo, kiek save pamena, jis visad norėjo padėti
žmonėms. „Nuo jaunystės domėjausi skautų veikla, mane žavi
jų šūkis – „Dievui, tėvynei, artimui“. Pats augau šeimoje, kurioje buvo skiepijamos bendražmogiškos vertybės. Todėl „Maisto
banko“ principai saugoti maistą
ir padėti žmonėms atitiko mano
gyvenimiškus siekius“, – istoriją apie tai, kodėl prieš maždaug
aštuonerius metus pradėjo savanoriauti „Maisto banke“, – pasakojo jis.
Nenuostabu, kad gana greitai –
po metų – jis iš savanorių koordinatoriaus tapo Klaipėdos padalinio vadovu. Kasdienėse organizacijos veiklose jam padeda
nuo šešių iki dešimties savanorių, o kai yra poreikis – jų būna
ir daugiau. „Norisi pasidžiaugti,

kad Klaipėdoje žmonių, kurie nori padėti savanoriškai, tikrai netrūksta. Yra savanorių kurie ateina diena iš dienos, kiti – kai gali
ir turi laisvo laiko. Yra senjorų,
kurie kasdien lyg į darbą pas mus
skuba ir padeda atlikti įvairius
darbus labdaros valgykloje“, –
atskleidė pašnekovas.
Kokie motyvai veda savanorius
skirti savo laiką pagalbai kitiems?
„Padėdamas kitiems, padedi
pats sau, – sakė R.Danupas. –
Vieniems savanorystė padeda
pabėgti nuo vienatvės ir susirasti draugų, kitiems tai – galimybė
įgyti naujų įgūdžių.“
Gaunantys paramą – įvairūs

„Maisto bankas“ drauge su įprastomis organizacijos veiklomis dalija ir paramą maisto produktais
mažas pajamas gaunantiems asmenims. Šie produktai yra ﬁnansuojami Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims
fondo Lietuvoje. Raimondas akcentuoja, kad paramos gavėjų
grupė yra labai įvairi – amžiumi,
išsilavinimu, gyvenimiškomis situacijomis. „Vienintelis ją vienijantis bruožas ir yra mažos pajamos, o visa kita – kaip ir visur
kitur, yra pačių įvairiausių žmonių, – sakė jis. – Vieni labai dėkingi, kiti pavargę nuo savo rūpesčių,

piktesni. Tačiau suprantame tuos
žmones – sunku šypsotis, kai tave slegia skurdas.“
Nepaisant to, „Maisto banko“ atstovas tikino, jog iš paramos gavėjų sulaukia labai šiltų,
jaukių su geriausiais palinkėjimais padėkos žodžių. „Žmonės
dėkoja už mūsų atliekamą darbą, už pagalbą susidedant produktus, o kartais padėkoja net už
tai, jog buvo malonu pabendrauti“, – sakė R.Danupas.
Vyraujantį mitą, kad paramą
maistu gaunantys žmonės nesistengia gyventi geriau ir kabintis
į gyvenimą patys, paneigia Raimundo patirtis. Jis sako žinantis ne vieną istoriją, kai žmonės,
kurį laiką gavę paramą, vėliau susiranda darbus ir paramos jiems
nebereikia. „Per beveik dešimtmetį tokių istorijų girdėjome
labai daug. Yra žmonių, kurie
„atsistoję ant kojų“ patys ateina savanoriauti. Ateina padėti
mums, nes mes padėjome jiems,
kai buvo sunku. Ateina padėti ir
sunkiai besiverčiantiems žmonėms, nes puikiai supranta jų dalią“, – įžvalgomis dalijosi „Maisto banko“ atstovas.
Paramą maistu teikiantį Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą Lietuvoje
administruoja Socialinės apsau-

gos ir darbo ministerija. Dėl paramos maisto produktais reikėtų kreiptis į vietos savivaldybę ar
seniūniją.
Padeda ir vaikai

Sprendžiant iš Raimondo pasakojimo, „Maisto banko“ Klaipėdos padalinys skamba kaip vieta,
skleidžianti pagalbą ir gerumą bei
įtraukianti daugelį žmonių. Tarp
jų – net ir moksleivius, kurie, pasak Raimondo, labai noriai dalyvauja organizacijos akcijose.
„Moksleivius prisidėti prie akcijų skatiname asmeninių susitikimų metu. Pats dalyvauju mokyklos bendruomenės šventėse,

kartu paminime svarbius mokyklos gyvenimo įvykius. Maloniai
bendraujame su mokytojomis, gerai jas pažįstame, žinome, kad tai
– puikios pagalbininkės. Taigi ir
akcijų metu prie mūsų jungiasi visa mokyklų bendruomenė: administracija, mokytojai, vaikai, tėveliai“, – pasakojo Raimondas.
Kaip jis pats, kasdien dirbantis su socialiai jautriomis grupėmis, pasisemia stiprybės ir energijos? „Mano stiprybė yra namai
ir šeima, talkina bendraminčiai ir
draugai. Skaitau saviugdos knygas, ramybę randu gamtoje ir tyloje“, – savuoju receptu dalijosi
pašnekovas.

