3

.;A?.162;6@9.=8?6¹6<%

MIESTAS

Santuokoms kuria naują erdvę
Visuomenei pristatomas S.Šimkaus
gatvėje esančios
erdvės prie Santuokų rūmų pertvarkymo projektas.
Architektai siūlo
prie Santuokų rūmų įrengti pergoles, naujus takus ir
gėlynus, modernų
apšvietimą.
Asta Aleksėjūnaitė
a.aleksejunaite@kl.lt

Projektą Klaipėdos savivaldybės
užsakymu rengė įmonė „Uostamiesčio projektai“. Gyventojai su
juo gali susipažinti savivaldybės
tinklalapyje, o viešas svarstymas
numatytas lapkričio 21-ąją.
Specialistai sumanė priešais
Santuokų rūmų centrinius laiptus įrengti pergoles, kurias puoštų vijoklinės gėlės.
Esą tradiciškai prie rūmų besifotografuojantys jaunavedžiai
turėtų patrauklesnę aplinką nuotraukoms.
Projektuotojų vizualizacijose siūloma pasirinkti medžiagas,
iš kurių galėtų būti gaminamos
pergolės. Jos vaizduojamos me-

Dienos telegrafas
Statistika. Jau septinti metai tarp didžių jų miestų išsiski ria du lyderiai –
Klaipėda ir Vil nius. Šiemet nedidele
persva ra į priekį išsiveržė Klaipėda.
Klaipėda pir mą vietą užsitik ri no dėl
žemesnių mokesčių, ma žiausios skolos, čia pigiausiai iš didžių jų savivaldybių kainuoja savivaldybės administracijos išlaikymas, efektyviai valdomas
turtas ir švietimo infrastruktūra. Taip
pat Klaipėdoje žemas nedarbo lygis,
mažiau ilgalaikių bedarbių ir žmonių,
gaunančių socialines pašalpas.
Pristatymas. Šiandien 17 val. I.Si monaitytės bibliotekos galerijoje 13L vyks
kilnojamosios parodos „Dviejuose pasauliuose – 25 vokiečių istorijos. Prisistato vokiečių mažumos“ atidarymas.
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dinės, pagamintos iš metalo, betono ar itin modernios, su specialiu apšvietimu.
„O viskas prasidėjo nuo nelemtos šią teritoriją juosiančios tvoros. Vienas jos segmentas pats nugriuvo, kitą „Tesla“ išvertė.
Viskas atrodo labai netvarkingai.
Paaiškėjo, jog šios tvoros pamatai
yra kaimyniniame sklype. Reikėjo
spręsti šį reikalą, tvora bus perkelta“, – priešistorę pasakojo Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo
skyriaus vedėja Irena Šakalienė.
Rengiamas ir pačių Santuokų
rūmų, statytų 1980 m., remonto
projektas. Pats pastatas šiuo metu yra apsuptas automobilių aikštelėmis, todėl, architektų manymu, sumenkinta pati šios vietos
reprezentacinė paskirtis.

„Šiuo projektu ketinama atnaujinti komunikacijas, įrengti naują tvorą, pakeisti senas sovietmečio laikų plyteles į naujas
dangas ir įrengti naujus gėlynus“, – tikino I.Šakalienė.
Projektuotojai ragina apsvarstyti ir pasirinkti, kokios formos
suoliukai galėtų atsirasti šioje erdvėje. Vienas variantų siūlo
pusapvalius betoninius suolus,
pridengtus daugiamečių gėlių ir
smilgų juostomis, kitas – statyti medinius, įprastesnius, suoliukus. Beje, šioje aikštėje dar turėtų
atsirasti ir vandens kolonėlė.
„Kiek tai kainuotų, dar nežinome, nes nėra atlikti sąmatiniai skaičiavimai. Kol kas vyksta paties projekto ir pasiūlymų
svarstymas. Visiems aišku, jog

Folkloras. Šiandien 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje bus pristatytos Tilžės akto 100-mečiui skirtos teatralizuotos folkloro programos „Lietuvininkai“
ir „Ernstas Vilhelmas Berbomas“.

Irena Šakalienė:

O gal pasikeitus aplinkai patys jaunavedžiai nuspręs dažniau
tuoktis būtent čia.
šią erdvę verta atnaujinti. O gal
pasikeitus aplinkai patys jaunavedžiai nuspręs dažniau tuoktis
būtent čia ir nenorės nežinia kur
rengti ceremonijų“, – tikisi I.Šakalienė.

Seminaras. Rytoj 17.30 val. Klaipėdos
miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks seminaras „Ką žinai apie pensijų sistemą Lietuvoje“. Jame gyventojai bus supažindinti su pensijų reforma
Lietuvoje, sužinos, iš ko susideda „Sodros“ pensija, išgirs apie pensijų pakopų
svarbą. Seminarą ves pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ atstovai.
Lėbartų kapinės. Šiandien laidojami
2 mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos,
nes artimieji nedavė sutikimo.
Naujagimiai. Per parą pagimdė 6 moterys. Gimė 2 mergaitės ir 4 berniukai.

Skurstančiaisiais besirūpinanti tauragiškė Vitalija:
,,Kraunu lobį danguje“

Gerumas lėkštės dubenėlyje

Pasiteiravus, kada Vitalija užsikrėtė gerumo liga, moteris prisiminė,
kad viskas prasidėjo nuo savanoriškos veiklos vaikų dienos centre.
Vėliau, aplinkybėms pasikeitus,
ji tapo Tauragės dekanato „Carito“ reikalų vedėja. Tuomet įprastus darbus ėmė vyti vis nauji planai, kurie ilgainiui virto realybe.
Šiandien Vitalija yra labdaros valgyklos iniciatorė ir pagrindinis variklis. „Mūsų valgykla nėra didelė,

norėjome, kad ji primintų namų
virtuvę, tad tiesiog savanoriškomis pastangomis dirbame tam, kad
lėkštę sriubos gautų tie, kuriems to
labiausiai reikia. Nesireklamuojame, geriausiai tokios žinios sklinda
iš lūpų į lūpas. Kai pamatau gatvėje žmogų, ieškantį kažko šiukšlių
konteineryje, pakviečiu jį sušilti ir
pavaišinu sriuba“, – apie savo kasdienybę pasakojo V.Šlepavičienė.
Pasak pašnekovės, didžioji dalis lankytojų – rimtų priklausomybių turintys asmenys, tačiau
tai moters dalytis gerumu neatbaido. „Jei iš 30 besilankančių
žmonių pavyktų padėti atsiversti bent vienam, būtų daug padaryta. Pamenu, praeitais metais
pavyko vieną žmogų ne tik nuvesti į bažnyčią, bet joje ir pasilikti. Daugiau pas mus jis neateina, nes rado naują kelią. O likusių
pakeisti nesiekiu, bet gal man pavyks jiems padėti atsiverti, tapti mažiau piktiems ar uždariems.
Tiesiog jaučiu, jog tai mano pašaukimas – padėti. Vieni šoka
ar dainuoja, o aš save realizuoju šia veikla“, – entuziastingai
savo darbo subtilybėmis dalijosi
V.Šlepavičienė.

Gerus darbus daro tyliai

Pašnekovė prisiminė, kad kartą
Kūčių vakarienės metu vienam
valgyklos lankytojui palinkėjo
atrasti laimę ir keisti gyvenimo
būdą, o šis atsakė, jog net neketina, nes jam gerai ir taip. Pasiteiravus, ar ji nesijaučia kovojanti su
vėjo malūnais, Vitalija tik šypsojosi. „Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Galbūt vienus įkvepiam, o
kitiems bent jau galime padėti nukreipdami į tinkamas institucijas. Juk tiems žmonėms tenka
tvarkytis daug popierių, įvairių
dokumentų.“ O štai paklausus,
ar dažnai sulaukia padėkų, moteris sakė, jog pasitaiko visko. „Yra
palaikančių, dėkojančių, bet būna ir abejojančių veikla. Nenuostabu, visiems juk neparodysi, ką
per dienas dirbi ir kad tas darbas
reikalauja didelio atsidavimo.“
Šeima ir įkvepia, ir padeda

O ar lieka veikliai moteriai laiko savo artimiesiems ir kaip jie
priima tokią rimtą ištikimybę
kitiems? „Visi žino mano tvirtą poziciją ir manęs iš vėžių nė
nebando išmušti. Juk niekas nežino – gal rytoj patys atsidursi-
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Tauragėje gyvenančią Vitaliją Šlepavičienę trumpai apibūdinti būtų
sunku. Be savo pagrindinių darbų –
LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vado pavaduotojos bei Švč.
Trejybės parapijos vaiko dienos
centro ,,Esi laukiamas“ vadovės
pareigų – moteris didelę savo laiko ir širdies dalį atiduoda padėdama sunkiai besiverčiantiesiems.
Neretai su karine apranga besisukančios Vitalijos galvoje pilna idėjų, kaip paversti pasaulį gražesniu.
Gyvenime ji vadovaujasi Motinos
Teresės duotu patarimu: „Nesvarbu, ar tu darai gerą, ar ne, ar būsi
už tai pagirtas, ar ne – vis tiek visuomet daryk gerą.“

me tų skurstančiųjų vietoje? Visa mano šeima palaiko veiklą, o
ir patys aktyviai įsitraukia: vyras
nuveža kur reikia daiktus ar juos
pristato, anąsyk skurstančiajam
vežė iš labdaros gautą televizorių, vaikai atlieka socialines valandas: ir lėkštes plauna, ir laiptus plauna“, – apie bendrystės
jėgą pasakojo V.Šlepavičienė.
Pasmalsavus, ar pagalba kitiems
tapo ne tik darbu, bet ir gyvenimo būdu, Vitalija ir vėl stebino:

„Taip atrodo mano įprasta darbo diena – kursuoju tarp kelių
pareigų – tačiau stengiuosi rasti laiko ir sau. Pastaruoju metu
atradau man patinkantį sportą –
zumbos šokius. Taip pat mėgstu
skaityti knygas, mėgaujuosi išvykomis ar kelionėmis su šeima.
Bent jau savaitgaliais stengiamės
kuo daugiau laiko leisti drauge,
bet jei reikia, drauge ir padirbame kokiame labdaringame renginyje.“

