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         LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS 

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo 
Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas 
amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo 
saskaitaLT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija 
„Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289                                                                                              
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 
                                                Nr.8 (142)                                                                
Klaipėda 2019-07- 28 

pavadinimo autorius gerb. SAULIUS SAVICKIS – org. „MŪSŲ MIESTAS 
KLAIPĖDA“ buvęs prezidentas. Internetinis laikraštėlis skirtas visiems 
LIETUVOS ŽMONĖMS, leidžiamas vieną kartą mėn.  Užsiprenumeruoti 
galite nemokamai amgedv@gmail.com; Visada galite paremti!  
Būsime dėkingi už 2 %!                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------- 

VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS      
VEIKSMAI!                                                                                             
LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

               2019-08-01                                                                                                                                                                               

                SVEIKINIMAI VISAI LIETUVAI:                                                                                                                                                   

              KLAIPĖDOS GIMTADIENIO PROGA!  

Rugsėjo 1 dieną, 12 valandą skvere tarp Puodžių ir Bokštų gatvių 

vyks Vydūno sodo ir Vydūno paminklo atidengimo ceremonija.      

Į renginį bus kviečiami Klaipėdos miesto, Lietuvos vadovai, 

susijusių ministerijų atstovai, žymūs kultūros veikėjai. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oPKMJECEIN8      apvalanti nuo blogų minčių REIKI muzika... 

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. KLAIPĖDOS GIMTADIENIS!  KLAIPĖDA MINĖS 767 - ERIŲ METŲ SUKAKTĮ! 

2. KLAIPĖDOS MIESTO MERO VYTAUTO GRUBLIAUSKO SVEIKINIMAS 

3. IŠ KLAIPĖDOS ISTORIJOS – PRISIMINKIME! 

4. Klaipėda šiandieną (nuotr.) 

5. AIDA DUMBRAUSKAITĖ DĖL KLAIPĖDOS MUZIKINIO TEATRO REKONSTRUKCIJOS... 

6. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSAKYMAS. 

7. LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA. VINCENTAS JASULEVIČIUS – 

KVIETIMAS UGDYTI JAUNIM1... 

8. SVEIKATA – SVEIKAS SENĖJIMAS IR KT. 

9. GYVENIMO FILOSOFIJA : AR GALIMA PAMATYTI VĖJĄ? 

10. REDAKTORĖS ŽODIS 

11. MŪSŲ DRAUGAI 

                                                     

 

           KLAIPĖDOS M. MERO VYTAUTO GRUBLIAUSKO SVEIKINIMAS 

„Mielieji mano gimtojo miesto bendrapiliečiai, malonūs ir garbūs miesto svečiai, 

Kokia gi pirmoji mintis ateina, tariant vienintelio, tad ir nepakartojamo Lietuvos 

uostamiesčio vardą? Ką pagalvojame išgirdę minint miestą Klaipėdą? Kokius 

jausmus ir emocijas patiriame gretindami 

jūros, uosto, ţuvėdrų vaizdus ir tapatindami 

visa tai su tuo pačiu Klaipėdos vardu? 

Tikriausiai nesuklysiu teigdamas, kad kiek 

ţmonių, tiek minčių, tiek emocijų, tiek 

vertinimų. 

Tačiau neabejotinai rasime gausybę 

panašumų, kalbant apie Klaipėdą, jūrą, 

uostą, klaipėdiečius, kad ir kaip skirtingai bejaustume, bekalbėtume. Didinga didţio 

miesto, savo gimtadienį švenčiančio būtent tikrąją savo gimimo dieną istorija – tai 

turtas ir vertybė, kurią septynis šimtmečius ir šešias dešimtis metų kūrė garbūs ir 

išmintingi mūsų protėviai. Šiandieninė Klaipėda – tai dinamiškas ir verţlus, 

jaunatviškai  

ambicingas ir brandţiai atsakingas, prasmingai kuriantis ir išradingai švenčiantis, 

visada nuoširdus ir niekada abejingas miestas, jaunatviškai ir energingai plakančia 

širdimi, miestas su savita dvasia, tiesiog miestas dryţuota siela. Turime dţiaugtis ir 

išmokti didţiuotis, kad esame tokie saviti, nors gal kai kam atrodytų lyg ir esame šiek  

https://www.youtube.com/watch?v=oPKMJECEIN8
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tiek kitokie, kad esame miestiečiai dryţuotomis sielomis ir atviromis širdimis. 

Ţinoma, kaip ir visi, turime ir rūpesčių, turime ir kuo pasibėdavoti, pasiskųsti, o gal 

kai ką pagrįstai net ir apskųsti, bet likime ištikimi patys sau – jei mokame gerai dirbti, 

gebame prasmingai kurti, tad dţiaukimės ir linksmai bei išradingai švęskime miesto 

gimtadienį ir Jūros šventę, tam dabar laikas. Juk tai mūsų gimtasis miestas, kuriame 

gyvent gera, miestas, kuriame kurti verta, miestas kurį mylėti neišvengiama, ir visa 

tai – Klaipėda. 

Nuoširdţiai su jumis 

Vytautas Grubliauskas, 

Klaipėdos miesto meras“ 

 

                              **************************************** 

SVARBU: 

 
Demografinė raida tarp 1782 m. ir 2018 m.1782 m.1823 m.1837 m.1861 m.1890 m.[1]1897 m.sur.1905 m.1912 
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m.187 316185 936184 657183 433182 752162 360160 361157 3052017 m.2018 m.------162 835149 015------ 

 

                                                     

KLAIPĖDOS MIESTO 
GIMTADIENIS  

  

Minima: 2019.08.01 

Rugpjūčio 1-oji laikoma Klaipėdos miesto gimtadieniu. Šia proga Klaipėdoje vyksta šventė, 
atkuriamas viduramžių miestas, inscenizuojamos kovos.                                                                                                    
Miesto pradžia laikomi 1252 m. , rugpjūčio 1 d. , kai Kuršo vyskupas Henrikas sudarė sutartį su 
Vokiečių ordino vietininku Livonijoje Eberhardu fon Zeine. Sutartyje numatyta Memelio (vokiškas 
Nemuno pavadinimas) ir Dangės upių santakoje pastatyti pilį ir prie jos per dvejus metus įkurti 
miestą. Du trečdaliai pilies ir miesto turėjo priklausyti ordinui, o likęs trečdalis – Kuršo vyskupui. 

Ordinas siekė pasistatyti čia pilį tam, kad užkariautų Žemaitiją ir Sembą (Mažąją Lietuvą). 1252 m. 
rudenį buvo pastatyta pirmoji medinė pilis, vadinama Memelburgu, o 1253 m. vasarą šalia pradėta 
statyti ir mūrinė.                                                                                                                                                                      
Klaipėda yra pirmasis Lietuvos miestas, gavęs savivaldos teises.                                                                           
Miestas ilgai nepriklausė Lietuvai – jį buvo užėmęs ordinas, Švedija, Prancūzija, Rusija.                                              
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Priešistorė: Vieta, kurioje XIII a. įkurta Klaipėdos pilis, buvo piečiausioje ir 
mažiausioje kuršių genties žemėje – Pilsote. Ar toje vietoje yra buvusi kuršių gyvenvietė rašytinių 
šaltinių nėra, to vienareikšmiškai teigti neleidžia ir archeologiniai radiniai.[1] 

Ordino laikai[redaguoti | redaguoti vikitekstą] 

Miesto pradžia laikomi 1252 m., kai rugpjūčio 1 d. Kuršo vyskupas Henrikas sudarė sutartį 
su Vokiečių ordino vietininku Livonijoje Eberhardu fon Zeine. Sutartyje numatyta Memelio 
(arba Nemuno) ir Dangės upių santakoje statyti pilį ir prie jos per dvejus metus įkurti miestą. Du 
trečdaliai pilies ir miesto turėjo priklausyti Ordinui, o likęs trečdalis – Kuršo vyskupui. Pilies ir 
miesto kūrimas šioje vietoje buvo susijęs su Ordino siekiu 
pradėti Žemaitijos bei Sembos užkariavimą ir užbėgti už akių sembų ir žemaičių galimybei keistis 
tarpusavio pagalba per Kuršių neriją. Kuršo vyskupui reikėjo atsparos punkto, kuriame jis galėtų 
įkurti Kuršo vyskupijos metropoliją. 

Pirmoji medinė Memelburgo (Memelburg) pilis buvo pastatyta jau 1252 m. rudenį. Po to, kai ji 
atlaikė bendrą sembų ir žemaičių puolimą, 1253 m. vasarą gretimoje vietoje buvo pradėta statyti 
mūrinė pilis. Sembai ir žemaičiai sudarė pagrindinę grėsmę Klaipėdos piliai, nes su vietos kuršių 
didikais Ordinui pavyko susitarti ir šis susitarimas galiojo bent jau iki 1260 m.[2] 1255 m. Klaipėdą 
vėl nesėkmingai puolė sembai. 1257 m. žemaičiai ir sembai Klaipėdą puolė iš jūros. 

Į Klaipėdą persikėlė kolonistai iš Holšteino, Liubeko ir Dortmundo, tuo metu Klaipėda net vadinta 
Noi-Dortmundu, t. y. Naujuoju Dortmundu. Spaudžiant Liubeko tarybai miesto steigėjai 1257–
1258 m. suteikė Klaipėdai Liubeko teises. Dabartinėje Lietuvos teritorijoje Klaipėda yra pirmasis 
miestas, gavęs savivaldos teises. Mindaugo surašyti Žemaitijos žemių dovanojimo Ordinui aktai 
leido tikėtis, kad Klaipėda taps svarbiu regiono centru. Neatsitiktinai čia planuota kurti Kuršo 
vyskupijos centrą, pinigų kalyklą Kuršui, buvo numatoma statyti bent kelias bažnyčias. Tačiau 
faktiškai Kuršo regiono centru Klaipėda niekad netapo: viena vertus, po Durbės mūšio Ordinui 
prireikė daug laiko susitvarkyti su baltų genčių sukilimų padariniais, antra vertus, prasidėjus 
nuolatinei karinei įtampai tarp Ordino ir LDK, Klaipėda buvo nuolat puldinėjama žemaičių arba 
visos LDK pajėgomis. Ypač intensyvūs puldinėjimai vyko XIV a. antroje pusėje (šaltiniuose 
fiksuojami Klaipėdos puolimai: 1307, 1323, 1360, 1379, 1393, 1402, 1409, 1418 m.). 1323 
m. Gedimino vadovaujama kariuomenė nusiaubė Sembą, užėmė Klaipėdos miestą ir apgulė 
pilį. Petras Dusburgietis pažymėjo, kad užpuolikai „pavertė pelenais patį miestą ir tris gretimas 
naujakrikštų pilis, daug kogų bei kitokių laivų“. 

Kariaudamas su LDK, Vokiečių ordinas Prūsijoje siekė kontroliuoti Klaipėdos pilį tiesiogiai, 
todėl 1328 m. jis perėmė anksčiau Livonijos ordinui priklausiusias Klaipėdos apylinkes. 1392 m. 
Ordinas privertė atiduoti savo žemių trečdalį ir Kuršo vyskupą, tuo būdu tapdamas vieninteliu 
žemių aplink Klaipėdą savininku. Iki XV a. antrosios pusės Klaipėda buvo vystoma tik kaip  

strateginė vieta, nuolat tobulinant pilies gynybinius pajėgumus. Gyventojų skaičius mieste iki XVI 
amžiaus buvo labai menkas, prekyba beveik nesivystė, todėl Klaipėda, nors ir turėjo palankias 
išeities pozicijas (pvz., Liubeko miesto teises), netapo Hanzos sąjungos nare. 

1413 m. arbitratorius Benediktas Makra nusprendė, kad Klaipėda turi priklausyti Lietuvai[3], tačiau 
galiausiai Klaipėda ir juosta palei Nemuną (vėliau tapusi Klaipėdos kraštu) buvo priskirta 
Ordinui. 1422 m. Melno taika baigė ilgą konfliktą tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės, kuris trumpam atsinaujino tik Trylikos metų karo metu, kai 1457m. miestą buvo 
trumpam užėmusios žemaičių pajėgos, vadovaujamos Jono Kęsgailos[4]. Melno taikos sutartimi 
nustačius nuolatinę sieną tarp Ordino ir Lietuvos, prasidėjo aktyvesnis Klaipėdos apylinkių 
apgyvendinimas. Vokiečių pirkliai taikos metu jau galėjo keliauti į Lietuvą, naudotis Žemaitijos 
vandens keliais, todėl XVI a. Klaipėda itin sparčiai vystėsi. 1475 m. suteikus miestui Kulmo teises, 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_pilis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1iai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pilsotas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_istorija#cite_note-1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaip%C4%97dos_istorija&veaction=edit&section=3
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaip%C4%97dos_istorija&action=edit&section=3
https://lt.wikipedia.org/wiki/1252
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1as
https://lt.wikipedia.org/wiki/Henrikas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokie%C4%8Di%C5%B3_Ordinas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dang%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1o_vyskupyst%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemaitija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Semba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_pilis
https://lt.wikipedia.org/wiki/1252
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sembai
https://lt.wikipedia.org/wiki/1253
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_istorija#cite_note-2
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dortmundas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1257
https://lt.wikipedia.org/wiki/1258
https://lt.wikipedia.org/wiki/Liubeko_teis%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mindaugas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Durb%C4%97s_m%C5%AB%C5%A1is
https://lt.wikipedia.org/wiki/LDK
https://lt.wikipedia.org/wiki/LDK
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gediminas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Dusburgietis
https://lt.wikipedia.org/wiki/LDK
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%ABsija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1328
https://lt.wikipedia.org/wiki/1392
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hanza
https://lt.wikipedia.org/wiki/1413
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_istorija#cite_note-3
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_kra%C5%A1tas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1422
https://lt.wikipedia.org/wiki/Melno_taika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Trylikos_met%C5%B3_karas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1457
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_K%C4%99sgaila
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_K%C4%99sgaila
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_K%C4%99sgaila
https://lt.wikipedia.org/wiki/1475


5 
 

jau 1500 m. Klaipėdoje gyveno 25 miestiečių šeimos, buvo kelios karčemos, tikriausiai veikė 
katalikų maldos namai. 

Klaipėda Prūsijos kunigaikštystėje 

 

Klaipėdos pilies ir miesto maketas, XVII a. 

 

Klaipėdos pilies maketas 

1525 m. Vokiečių ordino valstybė žlugo ir buvo pertvarkyta į vasalinę Lenkijos Prūsijos hercogystę, 
Klaipėda kartu su likusia Prūsijos dalimi priėmė liuteronybę. Tai buvo ilgo Klaipėdos miesto ir 
uosto klestėjimo laikotarpio pradžia. 1539 m. ji pavaizduota Olafo Magnuso sudarytame 
žemėlapyje „Carta Marina“. Per XVI amžių miestiečių skaičius išaugo penkiskart, aplink miestą 
pradėjo aktyviai vystytis priemiesčiai, atsirado pirmieji amatų cechai, 1597 m. buvo įsteigta pirklių 
gildija, prasidėjo laivų statyba ir jūrų prekyba. Pasinaudodama savo patogia padėtimi Klaipėda tapo 
prekybos tarp Vakarų Europos ir Lietuvos tarpiniu punktu, pelningiausia preke tapo kviečiai. XVI–
XVII a. sandūroje ji jau sudarė realią konkurenciją Karaliaučiaus prekybai. Dėl 
to Karaliaučius naudojo įvairias spaudimo formas, siekdamas suimti visą per Klaipėdą einančią 
prekybą į savo rankas. Formaliai šias pastangas nutraukė 1657 m. Klaipėdai Prūsijos hercogo 
išduota laisvos prekybos privilegija. 

 

 

Klaipėda apie 1670 m. J. Naronskio piešinyje 

Klaipėda toliau liko svarbiu gynybiniu atsparos punktu. 1618 m. Prūsijos kunigaikštystę paveldėjo 
Hehencolernų Brandenburgo elektorius Jonas Zigmantas. Brandenburgas-Prūsija ėmė aktyviai 
dalyvauti regiono politikoje, o tai paveikė ir Klaipėdos vystymąsi. XVI a. pirmoje pusėje buvo atlikta 
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stambi pilies rekonstrukcija, po kurios pilis tapo renesansine, apjuosta keturiomis bastėjomis, 
tikriausiai XVII a. pradžioje rekonstruotomis į bastionus. Ruošiantis švedų antpuoliui, 1627 m.  

buvo pradėti miesto apjuosimo žvaigždiniais gynybiniais pylimais darbai. 1629–1635 m. 
vykstant 1626-1629 m. Lenkijos-Švedijos karui ir Trisdešimtmečiui karui miestą kelis kartus 
užėmė Švedija valdymas. Pagal 1656 m. Kionigsbergo sutartį, sudarytą per Šiaurės karus, 
elektorius Fridrychas Vilhelmas Klaipėdos uostą atvėrė švedams, su kuriais uosto pajamas dalinosi 
perpus. 

Miesto gynybiniai įtvirtinimai nuolat tobulinti iki pat Septynerių metų karo. Miestas dėl to nuo XVII 
a. 4 dešimtmečio iki XIX a. pradžios turėjo uždaros tvirtovės, valdomos gubernatoriaus ir rangu 
žemesnio pilies komendanto, statusą. Faktiškai į tvirtovės įrengimų modernizavimą investuotos 
lėšos atsipirko vienintelį kartą, kai 1678 m. švedų kariuomenė bandė užimti Klaipėdą. Tiesa, nors 
švedai patyrę nesėkmę, šio antpuolio metu visas miestas sudegė. 

Klaipėda Prūsijos karalystėje[redaguoti | redaguoti vikitekstą] 

XVIII a. pradžioje Mėmelis (Memelfestung) tapo viena iš stipriausių Prūsijos tvirtovių, o miestas 
nuo 1701 m. tapo Prūsijos karalystės dalimi. 

Nepaisant savo įtvirtinimų Septynerių metų karo metu Klaipėda 1757 m. buvo užimta Rusijos 
kariuomenės ir iki 1762 m. kartu su rytine Prūsijos dalimi buvo valdoma Rusijos. Nuo XVIII a. 
vidurio anglų pramonininkų ir prekybininkų dėka Klaipėda tapo didžiausiu regiono medienos 
eksporto uostu. 1782 m. Klaipėdoje gyveno 5559 gyventojai (V. Vileišis, 1935).  

Prūsijos karalienė Luizė karo su Napoleonu metu bėga iš Karaliaučiaus į Klaipėdą. ("Die Königin 

Luise in 50 Bildern für Jung und Alt", Verlag Paul Kittel, Berlin 1896. "Auf der Flucht von Königsberg 

nach Memel) 

Napoleono karo su Prūsija metu, 1807–1808 Klaipėda tapo Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo 
III, karališkojo dvaro ir vyriausybės laikinąja rezidencija. Čia 1807 spalio 9 d. buvo pasirašytas 
vadinamasis Spalio ediktas, deklaravęs valstiečių išlaisvinimą nuo baudžiavos Prūsijos 
karalystėje. 1812 m. antroje pusėje, per Napoleono žygį į Rusiją, miestą trumpai valdė prancūzai. 

Klaipėdos raida XIX a. II-oje pusėje 

Miesto augimą XIX a. stimuliavo daugiausia jūrinė prekyba bei medienos apdirbimas. Didžiausius  

mastus jūrinė prekyba pasiekdavo politinių įtampų metu, pvz., per Šlėzvigo-Holšteino 
konfliktą 1848–1849 m., arba Krymo karo metais (1853–1856 m.), kai prekybos per Klaipėdos 
uostą apimtys buvo rekordinės. Visgi, palyginus su kitais regiono miestais, Klaipėdos augimo 

tempai XIX amžiuje nebuvo itin ženklūs. 1825 m. mieste gyveno 
8419, 1875 m. – 19801 žmogus. Prūsijos karalystės, o nuo 1871 m. – 
Vokietijos imperijos, valdžia neskyrė pakankamai dėmesio Rusijos 
imperijos paribyje atsidūrusio miesto vystymui. Didžiausios lėšos buvo 
skiriamos Karaliaučiui, todėl uosto rekonstrukcija XIX a. vyko 
daugiausia vietinių pirklių iniciatyva, o medienos apdirbimas liko 
pagrindine pramonės šaka ir pajamų šaltiniu. 1875 m. atitiesus iki 
Klaipėdos geležinkelio iš Tilžės atšaką, tikėtasi, kad kita atšaka sujungs 

Klaipėdą su Rusijos imperijos geležinkelio tinklu, tačiau ši sąsaja iki XX a. pradžios taip ir 
neatsirado. Vienintele stambia įmone, įkurta Vokietijos imperijos laikotarpiu mieste, tapo 
celiuliozės ir popieriaus fabrikas, gamybą pradėjęs 1900 m. Kiti pramoniniai kompleksai: 1861 m. 
atidarytas dujų fabrikas, gaminęs dujas gatvių apšvietimui, 1869 m. įkurtas trąšų fabrikas (vėliau 
chemijos gamykla „Union“), gaminęs sieros rūgštį ir superfosfatą, 1900 m. pastatyta pirmoji miesto 
elektrinė, 1905 m. pradėjęs gamybą Luizės dvaro faneros fabrikas. 
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1893 m. pastatyti Karališkojo pašto rūmai 

1854 m. spalį miestą nuniokojo didžiausias ligtolinėje istorijoje 
gaisras, kurio metu sudegė apie ⅔ Klaipėdos. Gaisro metu 
nenukentėjo pirklio Heinricho Schliemanno, vėliau 
atradusio Troją, sandėlis. Po gaisro miesto centras iš 
senamiesčio kairiajame Dangės upės krante buvo perkeltas į 
naujamiestį dešiniajame krante. 1846 m. čia įsikūrė miesto 
rotušė, 1856 m. pirkliai pasistatė naują biržos pastatą, 1862 m. 
šioje miesto dalyje buvo atidaryti teismo rūmai, o 1893 m. 
pastatyti nauji Karališkojo pašto rūmai. 

1912 m. pastatyta „Taravos Anikės“ skulptūra 

 

1922 m. išleisti miesto laikinieji pinigai (10 markių) 

1854 m. miestą pasiekė telegrafas, 1888 m. pradėjo veikti telefono 
stotis. 1904–1934 m. Klaipėdoje kursavo elektrinis tramvajus. 1902 m. 
buvo atidarytas miesto vandentiekis, iki 1916 m. išvedžiotas 
kanalizacijos tinklas. XIX–XX a. sandūroje mieste buvo pastatyti pirmieji 
paminklai, tarp jų – 1912 m. Klaipėdos simboliu tapusi „Taravos Anikės“ 
skulptūra vokiečių poetui Simonui Dachui, gimusiam čia 1605 m. 
(skulptūra dingo 1945 m., atkurta 1989 m.). 

XX amžius 

Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915 m. kovo 17 d.–21 d., Klaipėdą buvo 
užėmusi Rusijos imperijos kariuomenė. Pagal Versalio 
sutartį (1919m.) miestas ir Klaipėdos kraštas buvo  

perduotas Antantės valdymui. Antantės valstybių vardu 
nuo 1920 m. vasario 15 d. Klaipėdos kraštą valdė Prancūzijos 
atstovas. 1923 m. Lietuvos 
vyriausybei ir Lietuvos Šaulių 
Sąjungai inscenizavus Klaipėdos 
krašto gyventojų sukilimą, 
miestas 1923 m. sausio 15 d. 
buvo užimtas ir netrukus 
formaliai prijungtas prie 
Lietuvos Respublikos. 

Tapusi vieninteliu Lietuvos uostu Klaipėda iš miško uosto ėmė 
darytis žemės ūkio gaminių (mėsos, sviesto, javų, pluošto) 
eksporto ir pramonės gaminių (mašinos, trąšos, akmens anglis, 
benzinas, žibalas) importo uostu. Nuolat didėjo bendras į 
Klaipėdą įplaukusių ir išplaukusių laivų tonažas (žr, lentelę, reg. 

tonos).[5] 

 

Fachverkinisų  namų komplektas Klaipėdoj 
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Lietuvos valdymo metais daugiausiai buvo investuojama į Klaipėdos uosto modernizaciją. 
Pastatytos naujos krantinės, prekybos baseinas (1930–1932 m.). Ūkio monopolijos „Maistas“, 
„Pienocentras“ įsteigė savo filialus, pastatė sandėlius, „Lietuvos eksportas“ Smeltėje įrengė mėsos 
fabriką su didelėmis šaldyklomis ir elevatoriais. Atsikėlusių žydų iš Lietuvos kapitalo dėka 1925 m. 
buvo atidaryta didžiausia Lietuvoje „Klaipėdos“ tekstilės įmonė, 1928 m. – verpalų fabrikas 
„Liverma“. Braudamasi į miesto ekonomiką, 1935 m. valstybė perėmė bendrovę „Bisdom und 
Zoon“, valdžiusią du faneros fabrikus bei subsidijavo celiuliozės ir popieriaus fabriką. Tai buvo dvi 
didžiausios krašto įmones. Be to, 1924–1932 m. Lietuva geležinkeliu sujungė Klaipėdą su šalies 
geležinkelių tinklu (geležinkelis Telšiai–Klaipėda), o 1938 m. buvo baigtas tiesti Žemaičių plentas, 
sujungęs Klaipėdą su Kaunu. 

4 dešimtmetyje Lietuvos pastangos sulietuvinti didžiąja dalimi vokišką Klaipėdos miestą pagyvino 
kultūrinį Klaipėdos gyvenimą. 1934 m. buvo surengta pirmoji Jūros šventė, įsteigtas Prekybos 
institutas, ruošęs specialistus uostui, prekybai ir pramonei, pastatyti nauji lietuviškos Vytauto 
Didžiojo gimnazijos rūmai, 1935 m. įkurtas Respublikos pedagoginis institutas, iš Šiaulių atkelta 
lietuviška teatro trupė, 1936 m. pastatyta lietuviško radijo stotis. Be to, lietuvių darbininkams buvo 
pastatyti nauji gyvenamųjų namų kvartalai. Tačiau šis Lietuvos skverbimasis į Klaipėdą nuėjo 
perniek, kai 1939 m. kovo 22 d. Lietuvos vyriausybė priėmė Vokietijos ultimatumą ir grąžino jai 
Klaipėdos kraštą. 

Karys neša prijungto Klaipėdos krašto vėliavą 

 

Susipynusi trijų laikmečių architektūra (vokiška, sovietinė ir moderni lietuviška) 

Kitą dieną miestą užėmė Trečiojo Reicho kariuomenė. Propagandiniais sumetimais pasveikinti 
klaipėdiečių sugrįžus tėviškėn į miestą atvyko kreiseriu „Deutschland“ Adolfas Hitleris. Klaipėdą 
turėjo palikti dauguma lietuvių ir žydų. 1939–1945 m. miestas buvo Vokietijos Reicho dalis, 
nuo 1939 m. jame veikė povandeninių laivų mokomoji flotilė. Vokietijai 
užpuolus SSRS, 1941 m. birželio 22 d. Klaipėda buvo bombarduojama sovietų aviacijos. SSRS 
kariuomenei puolant Rytų Prūsijos kryptimi, senieji Klaipėdos miesto gyventojai 1944 m. rudenį 
buvo per Kuršių neriją priverstinai evakuoti į Vokietiją (po karo grįžo tik labai menkas jų 
nuošimtis). Per sovietų aviacijos bombardavimus 1944 m. spalį buvo sugriautas miesto centras. 
Atsitraukdamos, trys Reicho armijos divizijos užminavo strateginius objektus, susprogdino tiltus, 
uosto įrenginius. 1945 m. sausio 28 d. rytą į apleistą Klaipėdą įžengė Raudonoji armija. Karinėje 
komendantūroje tą dieną buvo užregistruoti tik 28 mieste likę civiliai gyventojai. Iš viso per karą 

Klaipėdoje sugriauta apie 60 proc. namų, teliko 6 senieji gyventojai. 

Evakuavus beveik visus seniuosius miesto gyventojus, miestas neteko 
senosios septynių šimtmečių vokiečių - lietuvių koegzistencijos 
tradicijos. Iki 7-8 dešimtmečių sandūros naujoji Klaipėda naujakurių iš 
visos SSRS buvo kuriama nepaisant miesto istorijos arba 
priešpriešinant save jai. Kelis 
pirmuosius pokario 
dešimtmečius Klaipėda atliko 
iš esmės 
ekonominės SSRS provincijos, 
su itin išvystyta žvejybos 
pramone, vaidmenį. 1986 m. 
ėmė veikti 

tarptautinė Geležinkelio keltų linija Klaipėda-Mukranas. 

8-ojo dešimtmečio pr. suaktyvėjo meninis, humanitarinis 
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gyvenimas, miesto vadovų iniciatyva Klaipėdoje buvo įkurdinti Lietuvos aukštųjų mokyklų 
fakultetai, kurių pagrindu 1991 m. įkurtas Klaipėdos universitetas, rugpjūčio 23 dieną 
nugriautas Lenino paminklas. 1992 m. patvirtintas atkurtas Klaipėdos herbas. 1997 m. 
įkurta Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. 2001 m. patvirtintas plėtros strateginis 
planas.(Vikipedija) 

Praėjo metai su trupučiu, kai perskiraustėme gyventi iš Vilniaus į Klaipėdą. Grynai Klaipėdoje 
praleidome kokius 10 mėnesių. Žodžiu, jau pakankamai, kad būtų galima daryti išvadas apie 
gyvenimą pajūryje bei drąsiai pasakyti “taip, Klaipėda yra super” tiems, kurie gąsdino, jog 
gailėsimės, kad išvykome iš Vilniaus. Tai koks tas gyvenimas Klaipėdoje? Kokie pliusai ir minusai? 

Pliusai 
Užtikrintai sakau – gyvenimo kokybė Klaipėdoje yra viena aukščiausių Lietuvoje, jei ne pati 
aukščiausia. Šis miestas turi daug privalumų, palyginus su Vilniumi: 

-čia žymiai mažesni transporto kamščiai. Tą patį atstumą iš centro į miegamąjį rajoną Klaipėdoje 
įveikiu bent dvigubai greičiau, nei Vilniuje. Taip yra ne todėl, kad mašinų mažiau, bet todėl, kad 
miesto gatvės gudriau suplanuotos. Kol gyvenome sostinėje, atrodė, kad didžiulis eismas yra 
normalu. Ne, tai nėra normalu, kai palygini su kitais miestais. Vilniuje tai yra didžiulė problema, 
kurios rimtai niekas netvarko. 

-pigenis būstas. Klaipėdos centre už buto nuomą mokame keliais šimtais litų mažiau, nei mokėjome 
Vilniaus centre. Tiesa, gal butas šiek tiek mažesnis, bet tikrai esame juo patenkinti. Paskaičiavome, 
kad per metus vien tik už nuomą sutaupėme kelis tūkstančius litų. 

-žymiai arčiau gamta ir ji žymiai įvairesnė. Per pietus galiu šokti į mašiną ir iš miesto centro per 
kelioliką minučių atsidurti prie jūros, kur galima atsijungti nuo visų darbų. Pasakykite, kur per 
penkiolika minučių galima išvažiuoti iš Vilniaus centro? Nebent prie Pučkorių atodangos, bet tai 
toli gražu neprilygsta jūrai. Be abejo, aplink Vilnių yra labai daug gražių vietų, bet, viską sudėjus, 
Klaipėda šiuo klausimu pranašesnė. Čia šalia yra ir jūra, ir Kuršių nerija, ir savotiški Mažosios 
Lietuvos kaimeliai, ir Žemaitija (o ne sulenkėjęs apleistas Vilniaus kraštas) ir net ta pati Palanga, 
kuri ne sezonu yra superinis miestas. 

-čia nėra tautinės įtampos. Klaipėdoje nemažą dalį gyventojų sudaro ne lietuvių kilmės žmonės, 

bet įtampos tarp skirtingų tautybių žmonių nejaučiu. Daugelis mano pažįstamų Klaipėdoje yra ne 

lietuviai, bet tai niekam nekelia problemų. Kartais būna, kad kompanijoje rusakalbių būna net 

daugiau, nei lietuvių, bet visi puikiai bendraujame lietuviškai ir niekam jokių problemų nekyla. 

Tenka pripažinti, kad Vilniuje šiuo klausimu situacija prastensė. 

-barai, kavinės. Klaipėdoje yra daug unikalių, išskirtinių barų. Dabar “ant smūgio” suskaičiavau 
bent septynis originalius, šauniai įrengtus pub’us. Aišku, Vilniuje barų yra žymiai daugiau, bet 
didžioji dalis jų beveidžiai. Kavinių, kepyklų Klaipėdoje irgi netrūksta. Tiek nepriklausomų, tiek 
didesnių tinklų atstovų. 

-restoranai, kavinės. Kaip matosi iš apžvalgų šiame bloge, Klaipėdoje tikrai nereikia sukti galvos, 
kur skaniai ir ne ypatingai brangiai pavalgyti. Čia galima rasti visko – nuo gurmaniškų  

patiekalų iki kokybiškos lietuviškos virtuvės.-renginiai. Vilniečiai draugai gąsdino, kad Klaipėdoje 
nebus ką veikti. Aišku, patys net nebuvo gyvenę pajūryje :) Nežinau, asmeniškai aš nespėju 
Klaipėdoje aplankyti visų mane dominančių renginių, parodų. O, jei labai jau norisi kultūros, tada 
skrendu į Londoną arba pas pažįstamus į Berlyną. Po šių miestų tas pats Vilnius atrodo kaip 
apsimiegojęs provincijos miestukas. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1991
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_universitetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_23
https://lt.wikipedia.org/wiki/Leninas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1992
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_herbas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1997
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_laisvoji_ekonomin%C4%97_zona
https://lt.wikipedia.org/wiki/2001
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-pačio miesto progresas. Man labai patinka, kad Klaipėdoje matosi, kaip vystosi miestas. Nuolat 
vyksta įvairūs pastatų, gatvių atnaujinimo darbai. Net per tuos metus, kai mes gyvename čia, 
Klaipėda stipriai pagražėjo. Šiuo klausimu, Klaipėda yra pavyzdys net Vilniui ar Kaunui. Tiesa, dar 
galėtų valdžia užsiimti keliais likusiais apleistas prieškariniais namais. 

 

Minusai 
Kad ir kaip teigiamai vertinčiau Klaipėda, bet reikia surašyti ir minusus: 

-šalia nėra rimto oro uosto. Tai tikrai užknisa, nes dėl darbo ir asmeninių reikalų tenka nemažai 
skraidyti. Kelionė į Kauną ar Vilnių, Ryga užima nemažai laiko. Būtų super, jei pasitvirtintų kalbos 
apie skrydžių/krypčių iš Palangos oro uosto padaugėjimą. Tada ir vietiniai daugiau skraidytų, ir 
turistų daugiau būtų. 

-nedaug mano mėgstamos muzikos renginių. Vilniuje, Kaune žymiai dažniau vyksta mane 
dominantys koncertai. Bet čia didelės tragedijos nematau – jei kažko trūksta, važiuoji į kitą miestą 
ar net į kitą valstybę arba paimi ir pats tai padarai. Todėl per pataruosius metus pajūryje 
suorganizavau tris renginius. 

-žemesnis mano mėgstamo sporto treniruočių lygis. Na, tiesiog sostinėje treneris yra kur kas 
aukštesnio lygio. Asmeniškai man čia yra didžiausias Klaipėdos minusas. 

-didesnis mužikų skaičius. Kad ir kiek Klaipėdoje būtų daug įdomių, kūrybingų, linksmų ar tiesiog 
gražiai besirengiančių žmonių, čia dažniau, nei Vilniuje sutiksi kaimiečius – pižonus.  Tiesa, 
situacija tikrai nėra tragiška – tokia publika nedominuoja, priešingai – vis daugėja įdomių žmonių, 
įdomių renginių ir tų pačių įdomių barų. 

Pabaigai 

Užtikrintai sakau – Klaipėda yra super miestas gyvenimui. Daugeliu gyvenimo kokybės aspektų jis 

pirmauja Lietuvoje. O dar pridėkime didžiulį potencialą, kuris atsivertų, jei padaugėtų skrydžių į 

Palangą bei dar labiau išsiplėstų uostas. Minusų Klaipėda tikrai turi, bet labai labai džiugu, kad 

miestas nestovi, vystosi ir čia tiesiog malonu gyventi. 

Ps. suprantu, jog daliai žmonių gali pasirodyti, kad bandau girti Klaipėdą taip norėdamas pateisinti 
savo pasirinkimą iškeisti Vilnių į pajūrį, bet yra atvirkščiai – mes daugelį metų lankydavomės 
Klaipėdoje ir tik tada nusprendėme, kad šis miestas tikrai veža. Todėl čia ir persikraustėme. 

 

                                                     

 

Aida Dumbrauskaitė Klaipėdos m. savivaldybės Luizės seniūnaitijos 

seniūnaitė. Klevų g. 6-5, Tel. Nr.: 867518803, el. p. adumbrauskaite1@gmail.com 

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Dėl 

Klaipėdos muzikinio teatro rekonstrukcijos stabdymo, viešojo intereso gynimo,                                                                                                             

pagal visus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo teisės aktus ir ES teisės reikalavimus.                                                                            

PRAŠYMAS 2019-06-17 Klaipėda                                                                                                                                
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Prašome stabdyti Klaipėdos muzikinio teatro rekonstrukciją, kuri neatitinka projektų kokybės 

ir reikšmingumo, jeigu tai pagal kompetenciją neįmanoma ir tam nesuteikiama teisė, tai bet kokiu 

atveju prašome atlikti išsamų tyrimą pagal visus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo teisės 

aktus ir ES teisės reikalavimus. Nes visuomenės nuomonė šiuo atveju ignoruojama. Prašome ginti 

viešąjį interesą, nes tam prieštaravo ir toliau prieštarauja visos Klaipėdos miesto bendruomenės. 

Lieka vienintelis faktas, kad galimai tai yra grupės asmenų siekis spekuliatyviniais tikslais 

užsidirbti pinigų visuomenės vardu, bet visuomenei prieštaraujant. Todėl prašome atlikti išsamų 

Klaipėdos muzikinio teatro rekonstrukcijos tyrimą, visus su projektu susijusius sklypų ir sąlygų bei 

suderinimo/nesuderinimo, atitikimo/neatitikimo tyrimus. Leidimų išdavimų, užstatymo tankio, 

intensyvumo ir kitus pagal kompetenciją tyrimus. Projekto suderinamumą su kitais projektais, 

leidimų teisėtumą. Visuomenės nuomonė pastoviai ignoruojama, nepaisoma viešojo intereso. 

Klaipėda yra seniausias Lietuvos miestas kuriame išliko skirtingų kultūrų unikali architektūros ir 

kraštovaizdžio dermė. Tačiau laikui bėgant į tai neatsižvelgiama, fiziškai naikinti pradėta 

sovietiniais laikais ir nesiliaujama iki šiol. Klaipėdos senamiesčio centrinės dalies erdvė išskaidoma 

per atskirus projektus, nesilaikant minimoje teritorijoje vieningos šio ansamblio kompozicijos. 

Atskirai kuriami projektai netenka bendrųjų kultūros vertybių. Lietuvos įstatymai tokių 

manipuliacijų nevaržo. Nekontroliuojama mokslinių tyrimų kokybė (išskyrus archeologijos), 

neatliekamos jų ekspertizės, nėra mokslinių tarybų (išskyrus archeologijos), kurios įvertintų 

tyrimų programas ir ataskaitas (pastarosios net nerengiamos), seniai nebeliko tvarkybos projektų 

mokslinių vadovų, o valstybės tarnautojai neturi nei pareigos, nei kompetencijos, nei mokslinių 

žinių įvertinti pateikiamą tyrimų duomenų pagrįstumą. Todėl vadinamieji „tyrimai“ tampa puikia 

ir, deja, populiaria priedangos priemone paveldą nuvertinti ir „kaip nevertingą“ naikinti. Rezultate 

gaunasi taip, kad šalia esančiuose sklypuose bendros vertybės tampa skirtingos, viename lyg ir 

valstybės saugomas paveldas, o kitame nevaržomai plėtojamos naujos statybos. Toks ryškėjantis 

Lietuvos paveldo vertinimas šokiruoja. Tokiu būdu yra įteisinamas nekultūrinis verslo 

pragmatizmas padalijant plotą į atskiras dalis/sklypus 2 ir kuriant be jokio bendro suderinamumo. 

Taip abejotinos reikšmės projektai ir praslysta be jokių paaiškinimų pateiktuose pristatymuose 

visuomenei, kuriuose pateikiami skirtingi ir nevienodai tikslūs duomenys. Su muzikinio teatro 

rekonstrukcija susiję sekantys projektai: Atgimimo aikštės, Danės gatvės platinimo, Dangės skvero 

ir Bastionų tilto. Šiuo metu yra Dangės bendruomenės asociacijos pateiktas skundas valstybinei 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl muzikinio teatro rekonstrukcijai išduoto galimai 

neteisėto leidimo, nes nesuderintos parkavimo sąlygos. Su projektu bendruomenėms draudžiama 

išsamiai bei detaliai susipažinti, išskyrus tik kartą pasižiūrėti ekrane, be leidimo kopijuoti. Manome 

kad bus viršytas užstatymo tankis ir intensyvumas. Rekonstravimas neturi daryti neleistino 

poveikio kaimyniniams žemės sklypams, bet kaip žinoma yra daug neatitikimų, tačiau niekas 

nesvarstoma ir nestabdoma, nors visos Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės tam 

prieštaravo. Buvo kreiptasi į architektų rūmus, tačiau jie neturi sprendimo teisės, galimai todėl 

tyrimas net nebuvo atliktas, tik gautas atsakymas iš architektų rūmų pirmininko E. Andrijausko, 

esą neturintys medžiagos ir nėra ką tirti... O juk kai kuriuos projektus pats E. Andrijauskas ir 

projektuoja, vadinasi galimai yra šališkas. Projektuojant statinio statyba prasideda nuo statinio 

projekto kūrimo pradžios, deja pagal Orhuso konvenciją, idėja visuomenei nebuvo pristatyta, 

pristatė skubotai parengtą vizualizaciją, kurią ignoravo visi architektai. (nuorodos adresas: 

https://sa.lt/architektu-pareiskimas-del-klaipedos-valstybinio-muzikinio-teatro-

pastatorekonstravimo-parengimo-paslaugos-vieso-pirkimo/) Projektavimas yra labai svarbus  
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etapas, kadangi tikslingai suprojektuotas statinys, pagal poreikius apgalvotos visos smulkmenos, 

pagrindiniame statybos darbų etape sutaupo laiko bei pinigų ir užtikrina kokybę. Šiuo atveju 

pasekmės bus baisios, užtrauksiančios gėdą šimtmečiams. Todėl verta stabdyti muzikinio teatro 

rekonstrukciją ir grįžti prie buvusių sprendimų kol laikas. Dar 2014 metais buvo nuspręsta naują 

muzikinį teatrą statyti Laivitės teritorijoje, tam pritarė ir visuomenė. Klaipėdos muzikinis teatras 

turėtų iškilti naujoje vietoje, nes investuoti į senąjį pastatą yra neracionalu, teisingai buvo įsitikinęs 

kultūros ministras Šarūnas Birutis. „Pastatas yra labai senas ir reikalingos didelės investicijos, kad 

Klaipėdos muzikinis teatras galėtų sėkmingai dirbti. Reikia viską tvarkyti nuo vamzdynų iki teatro 

scenos. Muzikinis teatras nuo pat jo įkūrimo pradžios yra įsikūręs tipiniuose sovietmečio kultūros 

rūmuose, kurie buvo pastatyti 1964 metais. Pastatas yra visomis prasmėmis nusidėvėjęs. Pagal 

dabartines valstybės galimybes dabartinis teatro pastatas būtų tvarkomas kelis dešimtmečius ir 

kainuos labai brangiai, todėl siūlau statyti teatrą naujoje vietoje", - po susitikimo su Klaipėdos 

muzikinio teatro vadovais sakė kultūros ministras Šarūnas Birutis. Ministro nuomone, vertėtų 

atkreipti dėmesį į efektyvesnį lėšų naudojimą kultūros objektams, nes neretai viešuosiuose 

pirkimuose dalyvaujančios įmonės pateikia per dideles darbų sąmatas ir išleidžiama daug daugiau 

mokesčių mokėtojų pinigų, nei reikėtų, jei ir darbus atliekančios įmonės elgtųsi sąžiningai. 3 

„Pasižiūrėję į atliekamus darbus šalies objektuose matome, kad viskas teisėta, bet ne viskas ir ne 

visada teisinga. Jeigu kiekvienas objekto vadovas tvarkytų kultūros objektus taip, kaip savo namus, 

tuomet turėtume kur kas geresnius rezultatus ir mažesnes išlaidas“, - sako Š. Birutis. Kalbėdamas 

apie lėšų skyrimo racionalumą ministras pabrėžė, kad teatrai, siekiantys veikti atnaujintose 

patalpose, turi apsvarstyti visus galimus variantus ir ieškoti priimtiniausio tiek teatrui, tiek 

žiūrovams varianto. Šiuo atveju į būsimus žiūrovus neatsižvelgta. ES lėšos turėtų būti gaunamos ne 

per švietimą ar ūkį, kai kultūros projektai „pritempiami“, kad atitiktų kitų sričių sąlygas“, - sakė 

kultūros ministras. „Visame pasaulyje veikia įvairūs kultūros mecenavimo modeliai, per kuriuos 

kultūra gauna lėšų iš verslo. Todėl ir mums vertėtų peržiūrėti mokesčių ir teisės sistemas, kad 

verslininkams kultūros rėmimas būtų patrauklus“, - sakė Š. Birutis. Puiki, tačiau kažkodėl žlugusi ar 

sužlugdyta idėja: 2014- 01-27 | Naujas muzikinio teatro pastatas – daugiafunkcinis. Pasak 

Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko, kultūros ministras Šarūnas Birutis itin palankiai vertina idėją 

naują Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastatą statyti buvusio „Memelio miesto“ teritorijoje. 

Pirmadienį uostamiesčio valdžios bei Muzikinio teatro atstovai ministrui ir Centrinės projektų 

valdymo agentūros atstovams pristatė naujo teatro pastato statybų buvusioje „Memelio miesto“ 

teritorijoje viziją. „Išsivystė dalykiška ir įdomi diskusija. Svarbiausia, kad niekas šiai idėjai 

nepasakė „ne“. Peržvelgta daugybė procedūrinių dalykų, kurie šiuo atveju yra ne ką mažiau svarbūs 

nei vizijos. Tai, kad nuo vizijų pereita prie sprendimų ieškojimo, yra gerai. Taigi tam tikros 

koordinatės jau matyti“, - po susitikimo su kultūros ministru sakė V. Grubliauskas. Tačiau esą kol 

kas per anksti sakyti, kad sudėti reikiami parašai dėl šios teritorijos išvystymo. „Ministras supranta, 

jog tai - vienas iš nedaugelio kelių gauti Europos Sąjungos fondų paramą daugiafunkciniam objektui 

statyti. Kalbant apie Muzikinio teatro statybas kito finansavimo šaltinio negalima tikėtis“, - sakė V. 

Grubliauskas. Pasak mero, pradžiai dar reikia sudėlioti dalyvaujančių pusių skaičių, nes panašu, 

kad prie bendro stalo reikia pasikviesti ir Aplinkos ministerijos atstovus, mat buvusio „Memelio 

miesto“ teritorija yra tokia, kur dar reikia atlikti buvusios taršos likvidavimo darbus. Kol kas meras 

negalėjo įvardinti sumos, kiek reikėtų naujam teatro pastatui - tai esą išaiškės truputėlį vėliau. 

„Laukia labai daug procedūrų, daug tarpinstitucinio derinimo, bet į šią perspektyvą žiūriu 

palankiai. Taip pat į šį viešo bei privataus sektoriaus partnerystės pagrindu planuojamą projektą  
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palankiai žiūri ir Kultūros ministerija. Šis projektas - stambios apimties ir unikalus Lietuvos 

kontekste. Tačiau nematau jokių grėsmių ar baimių. Ko gero, Klaipėda pati ta vieta, kur tokios 

ambicijos gali būti suvaldytos“, - įsitikinęs V. Grubliauskas. (Edita Gudavičė, „Vakarų ekspresas“ 

http://www.grubliauskas.lt/index.php?mod=news&type=0&id=65) Klausimas: kodėl visa tai 

žlugo? 4 Galimai vien dėl kažkieno užgaidų greitoms eurų injekcijoms įsisavinti/pasisavinti kuriant 

broką visuomenės vardu, bet visuomenei prieštaraujant. Nušluoti regimąją praeitį visada 

paprasčiau, nutrynus istorinę atmintį... Klaipėdos senamiestis yra bendras darinys, istorinė visuma 

ir tai yra valstybinės reikšmės vertė Lietuvos bei Europos kultūrai. Kita vertus, įteisinta tai, kam 

nebuvo ryžtasi net sovietmečiu: gerokai didesnių, intensyvesnių statybų invazija į Klaipėdos 

senamiestį, tai yra kraštovaizdžio sudarkymas, šiuo atveju būtent su Klaipėdos muzikinio teatro, 

Atgimimo aikštės, Danės skvero, Danės gatvės ir Bastionų tilto projektais. Mūsų konstitucija 

įtvirtina Tautos kultūrinį tęstinumą, o Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas priskiria kultūros 

paveldą pagrindiniams nacionalinio saugumo objektams – žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms, 

tautos puoselėjamoms vertybėms, jos teisėms bei laisvos raidos sąlygoms ir valstybės 

nepriklausomybei, taip pat nustato valstybei pareigą išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros 

tapatumą, saugant kultūros paveldą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu 

2016 m. – 2019m. miesto centrinėje dalyje, U16 teritorijoje rengiami visa eilė miesto 

bendruomenei svarbių projektų. Tai Klaipėdos muzikinio teatro bei kiti su pirmuoju neadekvačiu 

projektu susiję, taip pat būsimo broko projektai: Atgimimo aikštės, Danės skvero, Danės gatvės, 

Bastionų tilto. Šiems projektams rengti ir realizuoti naudojamos miesto, valstybės biudžeto ir 

Europos sąjungos lėšos ir poveikis mieto centrinės dalies raidai tuo pačiu ir miesto gyventojams, 

bus ilgalaikis. Iki šiol šie projektai visuomenėje susilaukė didelio visuomenės neigiamo atgarsio 

tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Prieštaravo visos Klaipėdos miesto bendruomenės ir toliau tam 

prieštarauja. Visuomenė neturėjo galimybės išsakyti savo pageidavimų ir lūkesčių, kurie kaip 

žinoma, net nenumatomi vykdyti, nes visuomenė nebeturi sprendimų priėmimo teisės. 1) 1990-

1995 m. vietos savivalda buvo apibrėžta kaip valstybės teritorijos administracinio vieneto 

gyventojų ir savivaldybės valdžios institucijų (organų) savarankiška veikla, o nuo 1995 m. vietos 

savivalda jau traktuojama kaip savivaldybės teisė savarankiškai tvarkytis per gyventojų išrinktas 

savivaldybių tarybas; 2) Iki 1992 metų savivaldybės valdžią vykdančiais subjektais buvo 

pripažįstama ir savivaldybės bendruomenė, ir savivaldybės valdžios institucijos, o nuo 1992 metų – 

tik savivaldybės valdžios institucijos (t. y. įsteigtoji valdžia); 3) Vietos savivaldos įstatymo 

pakeitimo įstatymo nuostatos leidžia pagrįstai teigti, kad šiandien Lietuvos vietos savivalda yra 

suprantama kaip savivaldybei suteikta teisė savarankiškai tvarkyti dalį bendrų visuomenės reikalų. 

Manome, kad savivaldybės administracijos inicijuojami 1-os valandos trukmės vieši baigtų 

projektų pristatymai projektavimo įmonių vadovams demonstruojant tik projektų vizualizacijas, 

pabrėžiant bendruomenės narių ne kompetencijas, nesusigaudymą nėra tinkamas architektūros 

įstatymo taikymas užtikrinantis tvarumą, viešumą ir skaidrumą. Nevyriausybinių organizacijų galių 

ignoravimas akivaizdus ir savivaldybių nevyriausybinių 5 organizacijų tarybose. Jos bus sudaromos 

savivaldybių tarybų sprendimu, pusę jų narių sudarys savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai, o 

tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtins savivaldybės taryba. (Nevyriausybinių organizacijų plėtros 

įstatymo 6 str. 4 ir 5 dalys). Todėl Nesunku suprasti, kad valstybės institucijos vengia piliečių 

iniciatyvos, nes priimtas NVO įstatymas: „ neturi nieko bendro nei su pilietinės visuomenės šalyje 

plėtra, nei su demokratijos šalyje stiprinimu. Užtat jis turi daug panašumų su Rytų kaimynių šalyse 

gerai žinomais „valdomos demokratijos“ modeliais, kurių pagrąžintas fasadas slepia autoritarinę  
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esmę“. Verta paminėti, kad tiesioginis savivaldos ryšys su motyvuota demokratija pabrėžiamas 

Europos vietos savivaldos chartijos (Valstybės žinios. 1999, Nr. 82-2418.) preambulėje: „savivaldos 

institucijos yra kiekvienos demokratinės santvarkos pagrindas; piliečių teisė dalyvauti tvarkant 

viešuosius reikalus – vienas iš demokratijos principų.“ Dalyvauti be sprendimų priėmimo teisės?.. 

Taip pat yra ir su kitomis valstybinėmis viešomis institucijomis ir įstaigomis, kurios dėl 

savivaldybės savivalės gyventojų atžvilgiu neturi jokios sprendžiamosios teisės, gali tik pasiūlyti, 

rekomenduoti, bet ne spręsti. Tokiu atveju visuomenė net nedalyvauja rinkimuose (Klaipėdos mero 

ir savivaldos rinkimai apie 24 proc. rinkėjų, rinkusiųjų esamą valdžią apie 15 proc., kas atstovauja 

likusius 80 proc.? Juk tai būtų dauguma. Kita vertus, kad ir dauguma, bet be sprendimų priėmimo 

teisės... Nepaisant Klaipėdos savivaldybės administracijos nuolatinio manipuliavimo siekiant 

įvairiausiomis viešo intereso interpretacijomis klaidinti visuomenę - visi paminėti projektai miesto 

bendruomenei yra labai svarbūs, juk tai centras ir seniausio Lietuvos miesto atsiradimo vieta. 

Tačiau kaip matyti, minimi projektai neadekvatūs, neatitinkantys miesto kraštovaizdžio 

išsaugojimo kokybės, galimai su didžiuliais pažeidimais ir būsimomis pasekmėmis. Visuomenės 

sveikatos centras tai pripažįsta. Tačiau projektai toliau rengiami, nes kaip matyti, vienintelis 

motyvas yra Lietuvos respublikos, Europos sąjungos mokesčių mokėtojų lėšos, tokiu atveju 

prašome: Stabdyti Klaipėdos muzikinio teatro rekonstrukciją, nes ryšium su tuo seka kiti su logika 

prasilenkiantys projektai, tai Atgimimo aikštės, Danės skvero, Danės gatvės, Bastionų tilto 

projektai. Miesto bendruomenės norėtų žinoti viešą nuomonę apie šiuos projektus, kurie turėtų 

būti stabdomi, nes tai visiškai nesusiję nei su darniu judumu, nei su darnia plėtra (Galimai tik su 

„darniu“ lėšų įsisavinimu/pasisavinimu...). Prašome imtis ginti viešąjį interesą. Pažymėtina, kad į 

architektų pareiškimą dėl Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato rekonstravimo nebuvo 

net atsižvelgta... (https://sa.lt/architektu-pareiskimas-del-klaipedos-valstybinio-muzikinio-teatro-

pastatorekonstravimo-parengimo-paslaugos-vieso-pirkimo/) Tai rodo visuomenės nuomonės ir 

specialistų pareiškimo ignoravimą, galimai siekiant skubos tvarka spekuliatyviniais tikslais 

užsidirbti pinigų. Pažymėtina, kad 2015-04-01 per Atgimimo aikštės projekto pristatymą 

visuomenė pageidavo fontano, suoliukų, didelių medžių pavėsio ir jūros tematiką atspindinčios  

aikštės (Ne „mėnulio“ su požeminiu parkavimu“...) Yra žinoma, kad Muzikinio teatro statybai 

naujoje erdvioje vietoje t.y. 6 „Laivitės“ teritorijoje prieštaraujančių nebuvo ir nėra, tam pritarė ir 

verslininkai. Todėl prašome neignoruoti visuomenės prašymo dėl Klaipėdos muzikinio teatro 

rekonstrukcijos stabdymo kol laikas. Jeigu Muzikinis teatras būtų statomas naujoje erdvioje vietoje, 

prie vandens kaip ir buvo planuojama, nebūtų problemų su parkavimu. Danės gatvės platinimas 

šios problemos nesprendžia. Šiuo atveju yra neteisinga visuomenės atžvilgiu darkyti senamiesčio 

kraštovaizdį, grūsti viską ten, kur vietos ir taip nėra. Nugriovus visą buvusį muzikinio pastatą 

galėtų atsirasti senovinio stiliaus bendruomenių namai (bendruomenės namų poreikis yra 

didžiulis, kas atitiktų naujo kokybiško valdymo modelį), kokia ir buvo šio pastato paskirtis 

(Kultūros namai, tačiau architektūros požiūriu nei anuomet nei dabar statinys tam netinkamas, 

senamiestyje turėtų dominuoti senamiesčio stilius). Taip pat aktualu, kad šalia muzikinio teatro 

esantis gyvenamasis namas galimai yra avarinės būklės, gyventojai sutiktų išsikelti kitur. 

Racionalus sprendimas būtų viską nugriovus statyti mažesnio tūrio bendruomenės namus, o 

muzikinį teatrą Laivitės teritorijoje prie marių, tačiau visuomenės nuomonė ignoruojama. 

Pažymėtina, kad kartojasi analogiškai tos pačios praeities klaidos, nes jau anuomet, t.y. 1967 m. 

„Viskas buvo daroma iš bėdos – Vykdomojo valdžia sumąstė, partijai paliepus buvo duota komanda  
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pirmyn. “, – pasakojo L. Jonaitis. (https://www.atviraklaipeda.lt/2019/05/25/miestokulturos-

flagmanas-ant-ravelino-ii-dalis/) Šiuo atveju „lipama žmonėms per galvas“ galimai vienu tikslu, tai, 

kaip aukščiau minėta, galimai tik spekuliatyviniais tikslais siekiant greituoju būdu užsidirbti pinigų. 

Kitu atveju būtų atsižvelgiama į bendruomenes, visuomenę ir vykdoma kokybė, o ne brokas ant 

broko. Prašome imtis visų priemonių ginant viešąjį interesą dėl Klaipėdos senamiesčio 

kraštovaizdžio išsaugojimo. Pagarbiai, Aida Dumbrauskaiė P.S. Raštai išsiųsti: Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijai; Kultūros paveldo departamentui prie kultūros ministerijos; Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijai; Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei; ICOMOS Lietuvos 

nacionaliniam komitetui; Lietuvos Respublikos valstybinei kultūros paveldo komisijai; Seimo 

kontrolierių įstaigai; Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai; Finansinių nusikaltimų 

tyrimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijai; Lietuvos Respublikos prokuratūrai. 

                                                     

KLAIPĖDA ŠIANDIEN 

        

        
 

KLAIPĖDA LABAI TURTINGAS MIESTAS: UPĖ, KURŠIŲ MARIOS, BALTIJOS JŪRA, 

 DAUG RENOVUOTŲ GYVENAMŲ NAMŲ... 

TAČIAU...PASAULIO MOKSLININKAI SKELBIA, KAD ŽEMĘ NUO PERKAITIMO GALI IŠGELBĖTI 

TIK  MILIJONAS NAUJAI PASODINTŲ MEDŽIŲ. KLAIPĖDIEČIAMS REIKĖTŲ TAI PRISIMINTI, 

KAI PLANUOJA MEDŽIŲ NAIKINIMĄ! 
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LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA! 

VINCENTAS JASIULEVIČIUS, VALDYMO SISTEMŲ EKSPERTAS   

KVIETIMAS UGDYTI JAUNIMĄ VALSTYBIŠKUMO, PROJEKTĄ VYKDYTI KARTA IŠ KARTOS 

KVIEČIAMI  ATSILIEPTI, DALYVAUTI, ORGANIZUOTI, ĮGYVENDINTI SAVO APLINKOJE „LIETUVOS  POLITINIO  ELITO 

(NE) BENDRAVIMAS  SU BENDRAPILIEČIAIS 2019 M. PROJEKTĄ“.DARBĄVYKDYTI  KARTA IŠ KARTOS...  BEI UGDYTI, 

ŠVIESTI JAUNIMĄ PRADEDANT DARŢELIU... . TAI UŢTIKRINS GEROVĖS KŪRIMĄ  IR SAVO  TĖVYNĖJE  (PROJEKTAS JAU 

PRADĖTAS VYKDYTI, TURIME ATVĖJŲ, KAI KURIE  SEIMO NARIAI  VENGIA  KONKREČIAI  ATSAKYTI Į RINKĖJŲ KLAUSIMUS,  

SUSITIKINĖTI  GYVOMS  DISKUSIJOMS...) 

    Gerbiamieji visi, švietėjai, studentai, jaunimas, intelektualai, vietos bendruomenės, ... , gerovės 

niekas kitas nesukurs Lietuvoje-Tėvynėje, jeigu nedalyvaus pats jaunimas, intelektualai, tai  

Lietuva be ateities...  Kovokime kompleksiniai su priežastimis sukėlusiomis išvarymą- daugiau 

milijoną gyventojų iš Tėvynės... Jau užaugo karta Nepriklausomoje Lietuvoje...  Kažkas negerai, 

jeigu pajėgiausi žmones palieka savo Tėvynę, pagyvenusius  tėvus? Ten reikalingi tiek, kiek 

naudingi,  bus visada  svetimi-atvykėliai...  ... Dauguma Lietuvos piliečių (jaunimo, studentų) 

nupilietinti - nesikišu, nedalyvauju „politikoje“, o iš tikrųjų vadukai  uţangaţuoti politinių  partijų- 

jaunieji socdemai,  jaunieji konservatoriai  ir  kiti... . (O kur piliečio pareiga savo Tėvynei?).  Taip 

galvojančių  nesikišančiųjų dauguma piliečių išvaţiavo   iš gimtųjų namų... Nepriklausomoje 

Lietuvoje beveik 30 metų nebuvo  ugdoma jaunimas, pradedant  darţeliu-     „ kištis“- dalyvauti 

valstybės valdymo reikaluose, (domėtis ką nuveikia  parinktieji seimo nariai, savivaldininkai), tai 

turime, ką dabar  ir  turime. Didţiausias rūpestis buvo-  išgrobstyti paveldėtą valstybės  turtą, kurį 

pasisavino keletas  procentų Lietuvos „gudriausių“ veikėjų .    Vykdydami projektą,  pamatysime kas 

yra kas, kaip atsiskaito rinkėjams seimo nariai?  Kokia gali būti Valstybėje pertvarka, kai 14 metų 

Seimas  „ neįgalus“ priimti sau Seimo narių darbo sąlygų taisykles-įstatymą, (studentai turi taisykles- 

drausmina). Savanaudiškai nevykdo LR Konstitucinio teismo 2005m. nutartį, koks pavyzdys 

bendrapiliečiams ir įvaizdis?    Kaip  rinkėjai - vykdykime šią pilietinę pareigą, kontroliuokime, kad 

Seimo nariai tinkamai-atsakingai atliktų Konstitucines pareigas, vykdytų rinkiminius įsipareigojimus,  

periodiškai atsiskaitytų  rinkėjams  (Seimo  statutas  12 str. 1 d.).  Neatidėliotinai būtinos Valstybės 

esminės pertvarkos Švietimo ir mokslo, Kultūros, Sveikatos, Teisingumo kryptyse,  (Tai yra keturios 

kolonos ant kurių laikosi valstybė) , įteisinti realią   Savivaldą , bei kompleksiniai, lygiagrečiai - 

darniai  sudaryti palankią aplinką, kurti gerovę Lietuvos regionuose, mokėti gebėjimus atitinkančius 

atlyginimus, (parengti biudţetinių institucijų darbuotojų atlyginimų proporcijų (koeficientų) 

matricas.Tai parodo Sveikatos sistemoje ženklus trūkumas gydytojų- specialistų, (kelių mėnesių laukimas 

į priėmimą), švietėjų, kultūros, mokslo,  inovacijų kūrėjų.Negalima gyventi principu ir siekti - „Nėra  

ţmogaus, nėra problemos“ . Būtina kviesti atsiskaityti Lietuvos Seimo narius miestų, rajonų rinkėjams, 

ką nuveikė iš savo 2016 m. rinkiminių įsipareigojimų .  Seimas piktybiškai nenori taisyti Valstybės 

valdymo tobulinimo įstatymus, lemsiančius  gerovės kūrimą Lietuvoje. Regionuose nekuriama darbo 

vietos, nevystoma  pramonė, savivaldybių-diduma pavirtę UAB „Savi  su savais" veikia-naikinama 

socialinė infrastruktūra, daugumai merų  trūksta kompetencijos ir atsakomybės prieš gyventojus, nemoka 

užsienio kalbų bendravimui  su investuotojais  bei trūkumas finansų ir t. t. .  Be trumpojo laiko keliamų 

sveikatintojų,  švietėjų, kultūrintojų  (darbuotojų) reikalavimų, įteikime  čia ir dabar  kaip  piliečiai-

rinkėjai kiekvienoje savo apygardoje Seimo nariui  Kvietimą-priminimą atsiskaityti ir kokius darbus  
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privalo padaryti, kurių nepadarė pieš daugiau  porą dešimtmečių.Skubus darbas 

visose septyniasdešimt vienoje Lietuvos rinkimų apygardose įteikti Kvietimus-priminimus  tiesiogiai 

išrinktiems Seimo nariams, (pirmoje eilėje įteikti LR Seimo komitetų vadovams, pavaduotojams, 

vadovybei, frakcijų vadovams ).  Tik taip pamatysime ko verti mūsų atstovai Seime?    Tai privaloma 

daryti karta iš kartos, kaip „darbdaviai“ kontroliuoti, kad nebūtume amţinais vargo kankiniais... 

Reikia  bent  pabandyti visuotinai, pradėti nuo savęs – keistis.  Jeigu darbdavys (įmonės savininkas) 

nepaţiūrėtų ką  nuveikia parinktieji darbuotojai, darbininkai, tai bankrutuotų, nepervestų švietėjams, 

sveikatintojams, kultūrintojams, pensijoms įmokų.Tad ir Rinkėjams- „darbdaviams“  yra pareiga  

kontroliuoti, kaip Seimo, savivaldybių tarybų nariai dirba. Tai privalu padaryti, netgi apeinant NVO 

„vadukus“, kurių dalis   prisitaikėliški...  Atspausdintame abiejose lapo pusėse (Kvietimas-priminimas 

viename lape).  Kvietimą- priminimą Seimo nariui, pasirašo 6-9 rinkėjai (norintys žinoti, kaip vykdo 

rinkiminius įsipareigojimus), atšviečiama ir pasirašytinai įteikiamas biure Seimo nario padėjėjui,  arba 

tiesiogiai  miesto/rajono (apygardose) bendruomenės išrinktam Seimo nariui ir  lygiagrečiai 

pasiunčiama  El.  paštu. Taip apygardose kreipiasi 2-3 grupelės (po keletą iniciatyvių rinkėjų) ar 

nenupilietintų vietos bendruomenių , NVO ar  Vietos bendruomenių centrinių tarybų nariai , (ataskaitos 

kaupiamos). (Žiūrėti priedą: Kvietimą – priminimą (tekstą), aiškinamąjį raštą). 

Dėl Seimo narių nenorinčių bendrauti su rinkėjais -bendrapiliečiais, bus būtinybė  kreiptis  į Seimo 

etikos komisiją, žiniasklaidą ar susirinkus (piketuose, mitinguose), pažiūrėti ką veikia darbovietėje-Seime 

...  Tokia gavosi daugiametė liūdna dabartinė išpilietinimo pasekmė – nebuvo to ugdomi vaikai, 

jaunuoliai, (pradedant darželiu - mokykla - aukštąja  mokykla),  o ir tėvai to nesuvokia, neparuošti...). 

Tai spraga švietimo,  tėvų, intelektualų, LRT nusišalinimas..., Galvojama, kad gerovę sukurs kiti...  Tad 

imkimės realaus darbo, toliau skaitykime projekto aiškinamąjį raštą ir pasirašę (rinkėjai) Kvietimą- 

priminimą, įteikimę savo Apygardoje išrinktam Seimo nariui. 

                                                     

 SVEIKATA 

                                 Sveikas senėjimas  

Senatvė prasideda nuo 30-35-erių metų. Maždaug tokio amžiaus baigiasi savaiminiai organizmo 

palaikymo resursai. Jei žmogus nustoja judėti, visos kūno funkcijos pradeda stabdyti savo veiklą. Gamta 

nebeplanuoja ilgai delsti, ruošiasi tokį kūną laidoti. 

 

Pakeiskite vandens gėrimo laiką 

Kardiologo informacija: pakeiskite vandens gėrimo laiką … tai labai 

svarbu! 

             Visada atrandame tai, ko mes dar nežinome… Aš paklausiau 

gydytojo, kodėl žmonės dažnai ir gausiai šlapinasi naktį. Mano  
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kardiologo atsakymas – jėgos trauka sulaiko vandenį jūsų kūno 

apatinėje dalyje tuo metu, kai jūs esate vertikalioje padėtyje, 

dažniausiai dieną (tinsta kojos). Kai jūs atsigulate ir apatinė kūno dalis 

(kojos ir t.t.) atsiranda viename lygyje su inkstais, tai ši padėtis priverčia 

inkstus šalinti vandenį, nes tai yra lengviau ir paprasčiau. Tai susiję ir 

su kitais tvirtinimais! 

Jau ankščiau aš žinojau, kad mums reikalingas minimalus vandens 

kiekis, kuris padeda organizmui išplauti toksinus iš mūsų kūno. Tačiau 

tai ką aš išgirdau, man buvo tikra naujiena. Pakeiskite vandens gėrimo 

laiką … tai labai svarbu. Kardiologo informacija! 

Tam tikru laiku geriamas vanduo maksimizuoja visą efektyvumą kūne: 

2 stiklinės vandens iš ryto – padeda suaktyvina vidaus organus; 1 

stiklinė vandens 30 minučių prieš valgį – padeda pagerinti virškinimą; 1 

stiklinė vandens, einant maudytis – padeda sumažinti kraujo spaudimą; 

1 stiklinė vandens prieš miegą – leidžia išvengti insulto arba širdies 

smūgio. 

Taip pat galiu pridurti… Mano gydytojas man pasakė, kad vanduo gali 

padėti užkirsti kelią naktiniams kojų mėšlungiams. Kada prasideda 

mėšlungis, kojų raumenys ieško hidratacijos ir pažadina mus. 

                                                          
GYVENIMO FILOSOFIJA 

   Ar galima pamatyti vėją? 

                    Šiuokart atsakymo ieškoti tarp toli siekiančių eilučių nereikės: vėjo nė vienas iš mūsų 

nesame matę. Nes visuomet matome tik jo pasekmes. Kartais jos visai malonios (kai prie jūros 

gražiai plaikstosi vasariški gražių moterų rūbeliai), o kartais – itin baisios (pavyzdžiui, kai 1967 

metų spalyje uraganas visiškai sugriovė Palangos tiltą ir nuniokojo pajūrio miškus). Tiesa, ne visi 

tai prisimena.  

                 Tačiau, jei paklausiu, kada panašus uraganas siautė  Jūsų sieloje, kada jis griovė iki tol 

kruopščiai statytus Jūsų tiltus, neabejoju: prisiminsite. Šiandien šnekame apie pyktį. 

                      Iš pykčio galima parausti (kai kas sako – net pamėlynuoti). Kai kurių, sako,  visą kūną 

dėmės išmuša. Kai kas kvapo nebeatgauna. O visi kiti jausmai ateina  vėliau. Kai naktį iš 

nuoskaudos (ir, žinoma, pykčio) užmigti nebegalite. Kai norite mušti, mušti, ir - užmušti. Kai be 

garso išrėkiate „Niekada neatleisiu!“. Kai imate kvėpuoti jau ne oru, o kažkokiu degiu mišiniu. Kai 

ne rankas ar kojas, o, atrodo, širdį sutraukia mėšlungis. Ir taip toliau. 
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                     Bet gi dabar taip nėra. Todėl lieka erdvės protingai Jūsų minčiai. Ir visiškai ramiam 

pasiskaitymui. Nors tai tikrai nėra pati maloniausia tema. 

                     Beje, uraganas nėra būtinas atributas. Kažkas suskaičiavo, kad – jei vairuojate – tai 

pakeliui į darbą ir iš jo bent kartą per dieną Jums norėjosi tą kitą – Jūsų pažiūriu neteisingai 

vairuojantį – nušauti. Jei po kankinamai sunkios darbo dienos Jums norisi griūte griūti į lovą, o 

kaimynas viršuje (23 valandą)  129 decibelų stiprumu transliuoja Alą Pugačiovą, kyla 

neišpasakytas noras padegti jo duris. Ir taip toliau. Baigiu. Nes tolimesnis konkretizavimas šio 

rašinio autoriui gali užtraukti atsakomybę už neapykantos (kuri taip pat yra  pyktis) kurstymą. 

                     Kas gi atsitinka, kai supykstame? Vadovėlinės tiesos yra tokios: įsitempia parasimpatinė 

sistema. Toji pati, kuri valdo vidaus organų raumenis bei liaukas. Sutrikus tai sistemai, pirmiausia 

kenčia kepenys ir tulžies latakai. (Prisimenate tą „iš pykčio net pažaliavo“?).  Pyktis tampa pamatu 

formuotis tulžies pūslės akmenims. Paskui į kraują išsiskiria adrenalinas bei noradrenalinas. Šie 

hormonai ima kenkti kraujagyslėms. (Širdies bei kraujagyslių ligos – dažniausios pikčiurnų 

palydovės).  Gydytojai tvirtina, kad tarp infarktą patyrusiųjų – tikrai ne vienas ir ne du, kurie 

kasdien rasdavo, ant ko griežti dantį. Ir, žinoma, daktarai – jei Jūsų visuotinis pyktis dar toli 

nepažengė - Jums būtinai primins, kad visokeriopais tyrimais nustatyta, jog žmonės, kaupiantys 

savyje neigiamas emocijas, dažniau suserga vėžinėmis ligomis.  

                      Po šitokios tirados Jūs, žinoma, supratote, kaip blogai yra pykti, ir kaip – pykdami – 

kenkiame patys sau. Ir dabar laukiate recepto, kuris išgelbėtų Jus nuo pykčio priepuolių.  

                      Turiu receptą, kaip nepykti ant lietuviškų (taip vadinamų „šventinių“) televizijos 

programų. Bet kai jį išduosiu, paprašysit lašelių po kurių Jūsų nenervintų balsavimai Seime. Jei ir 

tai pateikčiau, turbūt klaustumėte, ką pasakyti žmonai, kai ji – apžergusi šniokščiantį dulkių siurblį 

-  atskrenda į Jūsų kambarį, kai iki ketvirtojo kėlinio pabaigos („Žalgiris“- „Lietuvos rytas“) lieka 

pusantros minutės. Vaistai yra. Yra netgi vaistas nuo pykčio, kai ties prekybos centru randate 

nulaužtą savo automobilio veidrodėlį.  Bet esmė slypi kitur: turėtume labai susirūpinti savo 

sveikata, jei dėl ką tik išvardintų priežasčių...nesupyktume.  

                 Psichoterapeutai ir psichologai yra prirašę šimtus straipsnių apie pykčio ir streso 

valdymą. Ir apie jo užgniaužimą – taip pat. Bet prisipažinkim: kiekvienas  esame sutikę ir pažįstame 

visiškai nekonfliktišką ir malonų žmogų su kuriuo mums vienoje kompanijoje visai nesinori būti. 

Nes keistas jis toks: nes viskas jam gerai. Toks – tarsi nesveikas. Nes, kai emociją „užspaudi“ viduje, 

ji ten mutuoja. Ėda jėgas. Gimsta apatija. Kuri – kada nors – skaudžiai išlys  į paviršių.  

                     Bet dabar – ne apie tą Jūsų pažįstamą keistuolį, o apie tai, kaip – jau gerokai supykus – tą 

pyktį į rankas paimti.  

                      Visos mūsų santykius griaunančios emocijos randasi dėl neadekvataus tikrovės 

suvokimo. Šiandien nespalvotas televizoriaus ekranas mums taip pat būtų jau neadekvatus. Todėl –  

vos tik pajusit, kad jau kraujas verda, kad  pyktis tuoj tuoj į paviršių išsiverš  – pabandykit savy 

rasti tokį keistą jungiklį: įjunkite spalvą. 

                    Mat pyktis – nebandykite to užginčyti – yra juodas! (90 procentų tikimybė, kad būtent 

taip jį įsivaizduojate!). Paspalvinkit. Pažalinkit. Paraudoninkit. Oranžinės pridėkit. Ir blogosios 



21 
 

emocijos susilpnės. Sustiprės protingas požiūris į realybę. Bet šis metodas – tik kreatyvioms, t.y. 

kūrybingoms asmenybėms. 

                  Racionalesnį (matematiškąjį) mąstymą įvaldžiusiems reikalingas kitoks neuroninių ryšių 

modelis. Jiems patarimas – nedelsiant atskirti pyktį nuo likusio proto. Pradės šviesėti.  

                  Jei esate ragavę biologijos ar medicinos mokslų – dar paprasčiau: Jūs gi tikrai žinote, kad 

bet koks stresas organizmui siunčia signalą „reikia kortizolio!“. Tad  teks skubiai apsidairyti, ar 

nėra šalia arbatinuko, ir kaisti arbatą. (Arbata kortizolio kiekį organizme per minutę sumažina 40 

procentų).  

                  Bet visa tai – tik iš dalies patikrintos teorijos.  

                  Gerai patikrinta teorija yra Jūsų senelių patirtis: suskaičiuoti nuo vieno iki dešimties. 

Greitesnis šiuolaikinis metodas: bent iki penkiŲ.                                                                                                                                                                                                                           

Agathos Christie metodas: „Protingi žmonės neįsižeidžia, jie daro išvadas...“.                                                           

Šerloko Holmso ir Alberto Einšteino metodas: ir realusis mokslininkas, ir garsusis pesonažas streso 

akivaizdoje griebdavosi antrinės – tikrai ne profesinės veiklos – imdavo į rankas smuiką. 

                      Nežinomo autoriaus metodas: pasakykit sau, kad viena minutė pykčio atima 60 

sekundžių laimės. Ir nusišypsokit. Ta šypsena labai nepatiks Jus įžeidusiam. Bet taip ir turi būti.  

                     Pats geriausias metodas (nusiginklavimo technika): „Taip, Tu teisus. Atsiprašau.“  Ir - 

geresnis už  patį geriausią metodas: kvėpuok. Kiekvieną kartą, kai jautiesi įsiutęs, paniekintas ar 

nelaimingas – kvėpuok. Susikoncentruok į kvėpavimą. Įkvėpk giliai. Ir iškvėpk. Ir dar kartą.  

                    Kol pamatysi vėją, o ne jo pasekmes. 

 
P.S.Visos buvusios ir dabartinės pranašystės apie pasaulio pabaigą ir įvairias negandas yra 

paprasčiausias priminimas apie būtinybę paklusti šioje Visatoje egzistuojančiam įstatymui. 

Kiekvienas kataklizmas, kiekviena stichinė nelaimė yra jūsų netobulos sąmonės pasekmė. Ir 

ištikrųjų, kai susitinkate akis į akį su šiomis stichijomis, skinate savo nepaklusnumo, 

egoizmo ir užsispyrimo vaisius. Sanat KUMARA, 2006-03-22.   

                                                          

REDAKTORĖS ŽODIS  

                    Šiandiena diktuoja savas problemas, o jų turime sočiai...Šiame numeryje 

sudėtos pačios svarbiausios, o jų yra tiek, kad ir knygai užtektų...Kai esi aktyvus 

gyvenimo liūdininkas, tai viską ir matai, o be to rūpi visi Lietuvos žmones, nes 

myliu juos ir norisi padaryti ką nors gero, kad gyvenimas nepraeitų veltui. 

Susipažinkite su pateikta informaciją ir nebijokite išsakyti savo nuomonę, 

pasiūlymus, pageidavimus, jeigu būsime kartu, tai tikrai pasiseks...                                                                                                                                                                             

Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja A.M.Gedvilienė.                              

Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslė. Gal atsilieptų galintys padėti? Pinigų neturime! Kviečiu 

visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame korespondentus iš visos Lietuvos teikti  
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informaciją ir ne tik apie senjorus, nors jų reikalai irgi svarbūs. Tai turi būti tokia medžiaga,kaip 

pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį. Atsirado nauja rubrika „Lietuvos Etikos 

Universitetas, siųskite savo pamastymus keiskimės nuomonėmis ir asime vis geresnius sprendimus 

kartu!                                                                                                                                                                                                    

Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir 

VIENYBĖ! 

Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Laikraštėlyje paskelbta informacija ar idėjos, gali būti 

naudojama tik paminint autorių ar šaltinį. 

Pastaba; redaktorės nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. 

                                                          

MŪSŲ DRAUGAI 

                                                   
bernardinai.lt                  

                           

                                                     

 “LRT”,    „VAKARŲ EKSPRESAS“ ,    „KLAIPĖDA“                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                         

 

 

 

http://www.apicentras.lt/
http://www.akl.lt/
http://www.sbasociacija.lt/
http://ecotopten.lt/
http://www.organic.lt/
http://top-10.lt/

