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Jauniausias šalies miestas – Visaginas – atšventė savo 47-ąjį gimtadie-
nį. Nors gala koncertas įvyko rugpjūčio 6-ąją, renginiai, skirti miesto 
šventei truko daugiau nei savaitę! Panašu, kad būtent tiek laiko paka-
ko miestui užburti gyventojus ir svečius savo ypatinga energija, kultū-
ra ir menu pripildytais renginiais bei erdvėmis…

Visagino erdvių festivalis
Kartu su Visagino gimtadieniui 

„Miesto pulsas“ skirtais renginiais 
naujus horizontus kūrybai šiame 
mieste atvėrė Visagino erdvių festi-
valis. Čia susipynė klasikiniai žanrai, 
šiuolaikinis menas, eksperimentinės 
formos, gatvės kultūra, džiazas, ro-
kas, parodos ir instaliacijos.

Dar liepos 27-ąją Visagino kultūros 
centro mažajame amfiteatre pristaty-
ta bei itin šiltai visaginiečių sutikta – 
žymiojo mados istoriko Aleksandro 
Vasiljevo paroda „1970-ųjų spalvų 
fiesta“, kuri įkvėpė savo pasakojimu 
apie maištingo dešimtmečio mados 
tendencijas ir stiliaus triumfą prieš 
madą.

Antrojoje – ne mažiau įspūdingoje 
dienos pusėje JAV ambasada Visagi-
no kultūros centro „Bangos“ teraso-
je surengė malonius šiurpus keliantį 
a capella grupių „Freedom’s Boom-
box” ir Aliaskoje įsikūrusio vokalinio 
trio „Pipeline Vocal Project“ koncertą, 
skirtą JAV diplomatinių santykių šim-
tmečiui paminėti, kuris visaginiečiams 
ir miesto svečiams atvėrė nuostabią 
galimybę pirmiesiems Lietuvoje su-
sipažinti su šiais muzikos talentais.

Liepos 28 dieną Visagino erdvių fes-
tivalio programa buvo skirta Ukrainos 
menininkų kūrybos pristatymui – į Vi-
saginą atvyko šokio trupė „Insha“ iš 
Kyjivo, kuri atliko interaktyvų šokio 
spektaklį „Siena“. Po šokio spektaklio 
žiūrovai persikėlė į kino salę, kurioje 
choreografas ir šokėjas Antonas Ov-
činikovas pristatė karo metu gimusį 
šokio filmą „Monochrome“. A. Ovči-
nikovas taip pat skaitė eiles, kurias 
jis rašė kasdien nuo pat karo Ukrai-
noje pradžios.

Naujai įprasmintas buvusios mo-
kyklos pastatas Draugystės gatvė-
je, kur Visagino erdvių festivalis su-
būrė iš Visagino kilusius iliustratorę 
Mariją Tiuriną, dizainerius Vladimirą 
Ionovą bei Bogdaną Katsiubą inter-
pretuoti daugiatautiškumo tema per 
neofreskų tapybą. Marija Tiurina pa-
dovanojo dar vieną piešinį, o kartu 
su mokyklos languose eksponuoja-
ma Neringos Rekašiūtės fotografijų 
paroda „Atominė tapatybė“ mokyklos 
pastatas atgijo naujam gyvenimui.

Rugpjūčio 2-ąją į gimtąjį Visaginą 
sugrįžo keturi iš jo kilę baleto artis-
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tai: Lenkijos nacionalinio baleto solis-
tė Margarita Simonova bei Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro 
artistai (LNOBT): Julija Turkina, Vikto-
rija Frik ir Voicech Žuromskas. Iš Vi-
sagino kilę talentai gimtajam miestui 
padovanojo baleto spektaklio „Einu 
namo“ pirmąjį eskizą. Tądien žiūrovai 
taip pat turėjo progą persikelti į pa-
auglių pasaulį – Vilniaus urbanistinio 
šokio teatras „Love Air“ atliko spekta-
klį „Me two / Savoj Krūvoj“. „Love Air“ 
visaginiečiams taip pat surengė šiuo-
laikinio šokio seminarą.

Tą dieną taip pat buvo pristatytos 
kelios parodos: keliaujanti projekto 
„Menų gaudyklė“ dalyvių tapybos, 
keramikos ir lauko skulptūrų paro-
da paroda, Visagino menininkų kū-
rybos darbų paroda „Ežerų kraštas“ 
ir dviejų ypatingų visaginiečių – Lidi-
jos Polivcevos ir Nadeždos Ostrižno-
vos asmeninių kolekcijų pristatymas.

Rugpjūčio 4-oji nuspalvinta super-
galių spalvomis – Visagine pristaty-
tas „Pojūčių teatro“ ir Kauno miesto 
kamerinio teatro spektaklis „Super-
galios“. Šis spektaklis – tai nuoširdus 
biografinis pokalbis su trimis super-
moterimis: Irma, Ernesta ir Aiste, 
kurios supažindina žiūrovus su gy-
venimu tamsoje, su cerebriniu para-
lyžiumi ar neįgaliojo vežimėliu.

Rugpjūčio 3 ir 5 dienomis įvyko 
tarptautinis 14 choreografų bei šo-
kėjų susivienijimas: Švedijos, Norve-
gijos, Suomijos, JK, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos šokėjai ir choreografai kvie-
tė į interaktyvią ekskursiją. Šokio per-
formansu brandūs šokio menininkai 

Jauniausio Lietuvos miesto gimtadienis: akcentas pasaulio 
temoms ir Paryžiui nenusileidžiantys kultūros renginiai

įrodė, kad šokis priklauso kiekvienam 
ir yra šventė bet kokiame amžiuje.

Ir tai dar ne viskas! Kelias dienas iš 
eilės vyko pižaminės- šokio praktikos 
su charizmatiškąja choreografe Olga 
Žitluchina iš Latvijos prie tyrojo, žalu-
ma apsupto Visagino ežero, kur taip 
pat vyko ir Boris Gibé iš Prancūzijos 
„Vėtrungė“ akrobatinis pasirodymas, 
„CinAmono“ poetinio džiazo koncer-
tas bei dar daugiau spektaklių, semi-
narų skirtingose Visagino erdvėse, ku-
riose Visagino erdvių festivalis ištrynė 
bet kokias ribas menui ir kultūrai bei 
išraižė begalybę veiksmui Visagine.

Naujos ir senos tradicijos
Visagino miesto šventė, kaip ir kas-

dienis visaginiečių gyvenimas, neį-
manomi be sporto. Liepos 30 die-
ną surengtas 11 kilometrų bėgimas 
aplink Visagino ežerą. Tądien puikiuo-
se miesto teniso kortuose surengta ir 
šventinė teniso kova. Įvyko jau tradi-
cija tapusios Visagino miesto neįgalių-
jų sporto klubo organizuojamos žai-
dynės „Visagino miesto mero taurei 
laimėti“, kuriose vyko bočios, šaudy-
mo iš lanko, šaudymo iš pneumatinio 
šautuvo, smiginio, pasagų mėtymo, 
baudų mėtymo, sportinio peilio svai-
dymo ir kitos rungtys. Visagino sen-
jorai jau antrus metus miesto gim-
tadienio proga leidosi į pėsčiųjų žygį 
„Pažink savo miestą“.

Po atviru dangumi įrengta šventi-
nė knygų alėja, o prie Visagino ežero 
transliuoti šiandienos pasauliui aktu-
aliomis temomis pripildyti „Kino kara-
vano“ filmai: „Mėlyna kaip apelsinas 
Žemė“ (Ukraina) bei „Gerasis bosas“ 
(Ispanija).

Šventinio koncerto dieną jaunųjų 
Visagino gyventojų laukė jiems skirtas 
renginys „Skanu, skanu“ su išskirtine 
programa: stalo teatro solo spekta-
klis – šaldytuvo pasaka „Stebuklinga 
pati“, mokslinio šou „Atradėjas“ pra-
moginė – edukacinė programa, didie-
ji muilo burbulai ir putų šou, links-
mybės su Visagino kūrybos ir menų 
akademijos „Party Boom" persona-
žais bei daug skanių prizų! Renginio 
metu Visagino savivaldybės meras 
Erlandas Galaguz bei vicemerė Alek-
sandra Grigienė mažiesiems miesto 
gyventojams įteikė visaginiečio pasus!

Unikalų ir jau tradicija tapusį ren-
ginį užkūrė ir vyriausieji Visagino gy-
ventojai – Socialinių paslaugų centro 
kiemelyje įrengta senjorų erdvė „Su 
meile Visaginui“. Senjorai kasmet ren-
kasi į savo miesto gimtadienį ir kie-
kvienas stengiasi prisidėti prie šven-

tės kūrimo kuo tik gali: muzikiniais 
pasirodymais, kūrybinių darbų par-
oda, kostiumų pristatymu, edukaci-
nėmis programomis, skambia daina, 
šokiu ratelyje su bendraminčiais ar 
tiesiog atsinešta gera nuotaika. Šiais 
metais senjorai miestui padovanojo 
išskirtinę gyvų gėlių ir keramikinių 
lėkščių parodą, o senjorų erdvėje šo-
kiais bei dainomis sukūrė tikrą šventę!

Iškilmingas Visagino
savivaldybės tarybos

posėdis ir GALA koncertas
Šventinį Visagino savivaldybės ta-

rybos posėdį, skirtą 47-ajam Visagi-
no gimtadieniui, pradėjo Visagino sa-
vivaldybės meras Erlandas Galaguz, 
pasisveikindamas su garbiais svečiais: 
Seimo nariu Algimantu Dumbrava, 
Kultūros viceministru Vygintu Gaspa-
ravičiumi, miesto Garbės piliečiais, Vi-
sagino savivaldybės tarybos nariais, 
Savivaldybės administracijos darbuo-
tojais, Visagino gyventojais, partne-
riais iš Kraslavos apskrities savivaldy-
bės (Latvija), kaimyninių savivaldybių, 
įstaigų, organizacijų, žiniasklaidos ir 
bendruomenių atstovais bei kvies-
damas visus drauge sugiedoti Lietu-
vos himną.

Meras pasveikino visus su reikš-
minga švente: „Linkiu mums visiems 
nuveikti dar daugiau prasmingų dar-
bų Visagino labui ir jo žmonių gerovei, 
bei nepamiršti, kokie stiprūs mes esa-
me ir kiek daug mes galime! Su gim-
tadieniu, Visagine!“ – sveikino Savival-
dybės meras E. Galaguz.

Iškilmingo posėdžio metu sureng-
ta Garbės piliečio ženklo įteikimo ce-
remonija. Už ypatingus nuopelnus ir 
pastangas bei išskirtinį indėlį į Visagi-
no savivaldybės kultūros, meno sri-
tis, aktyvią visuomeninę veiklą, Visa-
gino savivaldybės vardo garsinimą 
garbės piliečio ženklas įteiktas Gali-
nai Chutorskich.

Posėdyje Visagino savivaldybės me-
ras E. Galaguz pasirašė trišalį ben-
dradarbiavimo susitarimą su FIRST 
Scandinavia fondo steigėju Per- Arild 
Konradsen, UAB „INTERSURGICAL“ 
Visagino padalinio vadovu Renaldu 
Kupsčiu, siekiant Visagine įkurti Niu-
tono kambarius (angl. Newton-room), 
kuriuose mokiniai turės galimybę 
naudotis moderniausia įranga, pri-
taikyta sėkmingai įgyvendinti praktinę 
švietimo dalį, lavinti ir kurti pažangius 
produktus. Po sutarties pasirašymo 
Savivaldybės meras kreipėsi į visus, 
tardamas, kad visuomenė, kuri nesi-
rūpina savo jaunąja karta – pasmerk-
ta žlugti, todėl šis sutarties pasirašy-
mas yra itin svarbus žingsnis Visagino 
ateičiai.

Šventinio posėdžio metu Savival-
dybės meras E. Galaguz įteikė pa-

dėkas už geranoriškai suteiktą nuo-
širdžią pagalbą karo pabėgėliams iš 
Ukrainos. Taip pat iškilmingo posė-
džio metu pasveikinti absolventai, 
parodę puikius egzaminų rezultatus – 
gavo šimto balų įvertinimą.

Santarvės aikštėje nuo ankstyvo 
ryto šurmuliavo visaginiečiai ir sve-
čiai – vyko mugė „Pagaminta Visagi-
ne“, kur savo kūrybinius darbus de-
monstravo vietiniai kūrėjai, šeimos su 
vaikais šėlo „Atradimų pievoje“. O va-
karop nepaisydami lietingo oro visa-
giniečiai būreliais rinkosi į Santarvės 
aikštę, kur jų laukė nuostabi jaunų-
jų, tačiau jau daug pasiekusių Visagi-
no talentų koncertinė programa „Vi-
sagino pulsas“ bei pagrindinė vakaro 
žvaigždė – legendinis roko muzikan-
tas Borisas Grebenščikovas, nuo pat 
pirmųjų karo Ukrainoje dienų atvirai 
pasmerkęs Rusijos politiką. B. Grebe-
nščikovo pasirodymas Visagine šią va-
sarą buvo vienintelis Lietuvoje.

Vietoj fejerverkų visaginiečiai rinko-
si tvarų, gamtai ir gyvūnams draugiš-
ką šventės užbaigimo akcentą – laze-
rių šou, ir entuziastingai traukė link 
Visagino ežero, kur jų laukė DJ Saman-
tos užkurtas vakarėlis Visaginui, tru-
kęs iki paryčių…

Visagino miesto šventė truko ne 
tik iki paryčių, bet vienuolika dienų: 
pripildytų aukščiausio lygio kultūros, 
veiklų ir džiaugsmingų emocijų, pado-
vanotų gyventojams talentingųjų Vi-
sagino kultūros centro kolektyvo, Vi-
sagino kūrybos ir menų akademijos, 
Visagino viešosios bibliotekos, Visagi-
no edukacijų centro, Visagino miesto 
muziejaus, Visagino sporto ir rekreaci-
jos centro, Visagino socialinių paslau-
gų centro, Menininkų klubo „Paletė“, 
Neįgaliųjų sporto klubo „Visaggalis“ 
ir daugybės kitų nevyriausybinių or-
ganizacijų darbuotojų, bendruome-
nės žmonių bei pavienių neabejingų 
ir kuriančių visaginiečių. Nuoširdžiai 
dėkojame visaginiečių ir miesto sve-
čių vardu. Taip pat dėkojame Visagi-
no savivaldybės administracijos dar-
buotojams, Savivaldybės įstaigoms, 
partneriams, dalyviams ir rėmėjams: 
UAB „Intersurgical“, UAB „Namų fa-
briko valda“, AB „Šiaulių bankui“, UAB 
„Visagino linija“ ir UAB „Kogus“! Dė-
kojame visiems už sukurtą šventinę 
nuotaiką Visagine!

Visų miestiečių vardu dėkojame už 
abejingų nepalikusį Visagino erdvių 
festivalį ir nepamirštamą gimtadienį! 
Brangūs organizatoriai, Jūsų pastan-
gas įvertino ne tik miesto, bet ir Lietu-
vos gyventojai, užsienio svečiai bei kul-
tūros atstovai. Lenkiame galvas už visas 
kultūrines gėrybes ir Jūsų nuoširdų dar-
bą, iškeliantį Visaginą į kitą lygį! Ačiū, 
ačiū, ačiū!
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AUTOREMONTAS/
АВТОРЕМОНТ

АВТОСЕРВИС FAZA.LT
 АВТОЭЛЕКТРИКА (все системы) 
 ДВИГАТЕЛИ (обслуживание
    и полный ремонт)
 ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ
    СИСТЕМА
 Подготовка к ТЕХОСМОТРУ
Используем качественные
детали с большой скидкой.
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
 8-657-68727, Александр.
 8-657-75741, Андрей.
Dūkšto kel. 1, Visagino sav. (теп-
лицы).

ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
 Проверка, ремонт
 Настройка на стенде
ТУРБИНЫ
 Полный ремонт
 8-657-68727, Александр.

СТЕНД РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ,
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ.

 8-658-00414, Евгений.

Automobilių remontas. Naudo-
tos detalės. Automobilių ardymas. 
Automobilių utilizacija (superkame, 
išvežame, išrašome pažymas kom-
pensacijai). Rimšė.  8-689-21789, 
8-655-93555. UAB „Edilendas“.

РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ
 8-615-12333.

Sodo g. 19, Pupiškės k., Ignalinos r.

TRANSPORTO PASLAUGOS/
ПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
И ГРУЗЧИКИ

по Висагинасу и всей Литве.
Заносим и выносим

крупногабаритные вещи,
вывозим строительный мусор,

старую мебель, различный
бытовой металлолом и т.д.
 8-628-14441, 8-625-45777.

ПЕРЕВОЗКА+ГРУЗЧИКИ
Перевозка мебели, бытовой
техники, стройматериалов,
вещей и т.д. Вывоз старой

мебели, строительного мусора.
 8-622-31044.

REMONTAS/РЕМОНТ

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и холодиль-

ников, др. бытовой техники.
Работы по электрике.

 8-639-11755.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. Быстро и надежно!
Гарантия на работу до 2 лет!

Выезд по району. Без выходных.
http://refer.lt,  8-633-50053.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин-
автоматов, электроплит

и др. бытовой техники.
 8-628-80580, Виктор.

PASLAUGOS/УСЛУГИ

Kasame tvenkinius, formuojame ke-
lius, atliekame kitus kasimo, lyginimo 
darbus.  8-647-48473, Remgijus.
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Gyventojų dėmesiui:
prašome Jūsų supratingumo – 

būkite atsargūs ir įspėkite vaikus!

Внимание жителей!
Просим вас быть бдительными

и предупредить детей!

Visagino savivaldybėje esanti Se-
dulinos alėja nuo Parko g. 7 ir 7B iki 
Sedulinos al. 11 ir 14/3 yra aptverta 
tvora, nes vyksta Sedulinos alėjos 
ir fontano „Saulutė“ rekonstravimo 
darbai. Prie daugiabučių gyvenamų-
jų namų, įstaigų bei parduotuvių pri-
ėjimai yra organizuoti, rangovas yra 
parengęs aptvėrimo schemą su visais 
pėsčiųjų judėjimo maršrutais (sche-
ma paskelbta savivaldybės interneto 
svetainėje www.visaginas.lt).

Maloniai prašome visų gyven-
tojų laikytis tvarkos, apeiti staty-
bvietę, nelaužyti tvorų, nevaikš-
čioti statybvietėje, saugoti save 
ir kitus. Į statybvietę pašalinių 

Аллея Седулинос от зданий по 
ул. Парко, 7 и 7Б до домов по ул. Се-
дулинос, 11 и 14 обнесена забором, 
так как ведутся работы по рекон-
струкции ал. Седулинос и фонта-
на «Саулуте». Организованы под-
ходы к многоквартирным жилым 
домам, учреждениям и магазинам, 
подрядчиком подготовлена схема 
ограждения со всеми маршрутами 
движения пешеходов (она опубли-
кована на сайте самоуправления 
www.visaginas.lt).

Убедительно просим всех жи-
телей соблюдать порядок, обхо-
дить место строительных работ, 
не ломать заборы, не ходить по 
строительной площадке. Бере-
гите себя и окружающих! Посто-
ронним лицам доступ на строи-
тельную площадку запрещен!

На стройплощадке работает тя-
желая техника, которая представ-
ляет опасность и может травмиро-
вать людей, поэтому настоятельно 
просим всех набраться терпения, 
выбрать безопасный путь, особен-
но защитить своих детей, преду-
предить их о высоком риске травм 
при попадании на строительную 
площадку без надлежащих средств 
для обеспечения безопасности.

asmenų patekimas yra draudžia-
mas.

Statybvietėje dirba sunkioji tech-
nika, kuri gali sužaloti į ją patekusius 
žmones, todėl labai prašome visų, 
būti kantriems, pasirinkti saugų ke-
lią, ypač saugoti savo vaikus, įspėti 
juos, kad savavališkai patekus į sta-
tybvietę be tinkamų saugos priemo-
nių yra didelė rizika susižaloti. Dėl 
savavališko patekimo į statybvietę 
ir asmeniui atsiradusi žala sveika-
tai ar turtui statytojo, ligonių kasų 
bei savivaldybės administracijos ne-
kompensuojama.

Primename, kad dėl neteisėto pa-
tekimo į statybvietę be statytojo lei-
dimo taip pat gali būti taikoma admi-
nistracinė atsakomybė numatyta 
Lietuvos Respublikos administraci-
nių nusižengimų kodekso (toliau – LR 
ANK) 518 straipsnyje „Savavaldžia-
vimas“ už kurį numatyta bauda nuo 
šešiolikos iki šešiasdešimt eurų, su-
gadinus aptvarą LR ANK 115 str. „Ty-
činis turto sunaikinimas ar sugadini-
mas“ nuo penkiasdešimt iki septynių 
šimtų penkiasdešimt eurų

Skubėdami ir rizikuodami galite 
patirti ir finansinių nuostolių. Ben-
druomenės narių prašome pastebė-
jus vaikus, kurie vedami smalsumo 
žaidžia statybvietėje vakaro metu, 
apie tai nedelsiant pranešti Ben-
drojo pagalbos centro Skubios pa-
galbos telefonu 112.

Saugokime vienas kito sveikatą.

Вред здоровью или имуществу, 
причиненный при самовольном 
доступе человека на строительную 
площадку, застройщиком, боль-
ничными кассами и администра-
цией самоуправления не возме-
щается.

Напоминаем, что незаконный 
доступ на строительную площад-
ку без разрешения застройщика 
также может повлечь за собой ад-
министративную ответственность, 
предусмотренную статьей 518 («Са-
моуправство») Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
Литовской Республики (далее – ЛР 
АНК).

За это нарушение предусмотрен 
штраф от 16 до 60 евро, а в случае 
повреждения ограды статья 115 
ЛР АНК «Умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества» 
предусматривает штраф от 50 до 
750 евро. Спеша и рискуя, вы мо-
жете понести финансовые потери.

Жителей, которые заметят де-
тей, играющих на стройплощадке 
или находящихся там из любопыт-
ства, просим сообщить об этом по 
номеру экстренной помощи 112.

Давайте беречь здоровье 
друг друга!

Laisvų žmonių muzika festivalyje
„Visagino country“!

Kasmet rugpjūčio dangų nu-
šviečia meteorų lietus. Įspūdingas 
gamtos reiškinys nepalieka abejin-
gų – dangus atveria savo grožį, o 
krintančios „žvaigždės“ romanti-
kus paverčia mažais vaikais.

Yra ir kitas įstabus rugpjūčio reiški-
nys – tai „Visagino country“ festivalis, 
kasmet sutraukiantis po savo svetin-
ga padange kantri muzikos žvaigždes 
iš viso pasaulio ir Lietuvos. Šiais me-
tais festivalio scenoje spindės: „Old 
Johny‘s Crew“ (Vokietija), „Ramblin 

boots“ (Olandija), Jake Lindholm (Šve-
dija), Virgis Stakėnas (Lietuva), Arthur 
Stulien ir „The Stage Men” (Norvegija), 
Danny Kensy (JAV), Liane Edwards ir 
„The Dust Raisers“ ( JAV/Prancūzija), 
„Julijos Ritčik Trio“ (Lietuva), „Elek-
tra Band“ (Lietuva), „Midnight Speci-
al“ (Lietuva), Deina Kučinskaitė (Lie-
tuva) ir kt.

Kviečiame nedvejoti ir užsitikrinti 
savo dalyvavimą šioje muzikos šven-
tėje įsigyjat bilietus iš anksto. Fes-
tivalio dalyviai jau derina savo ins-

trumentus ir ruošiasi suteikti daug 
malonių, įsimintinų akimirkų visiems, 
kas atvyks į šią įspūdingą šventę. 

Čia, po žvaigžėtu rugpjūčio dan-
gumi, susitinka ir šėlsta seni drau-
gai, kantri fanai, geros muzikos ger-
bėjai ir atlikėjai.

Daugiau apie dalyvius ir kitos in-
formacijos rasite www.visaginoco-
untry.lt

Iki susitikimo rugpjūčio 19 ir 20 
dienomis festivalyje „Visagino co-
untry 2022“!

Mano gyvenimo mintys ir prisiminimai
Kiekvienas žmogus kovoja už savo 

tiesas šiame gyvenime, bet ne kie-
kvieno žmogaus tiesos turi realizmo 
ir romantizmo atspalvių. Didžiausia 
teisybė glūdi žmogaus viduje, mūsų 
intuicijoje. Mūsų viduje ir slypi tasai 
didžiausias teisėjas. Dėkoju likimui 
už pajaustą tiesą žmogui. Žmogiš-
koji širdies meilė, dėmesys ir šiluma 
tai ir yra didžioji tiesa. Jos labiausiai 
gyvenime mažiau ar daugiau trūks-
ta visiems.

Sunyksim, jeigu nepradėsime la-
biau gerbti ir mylėti. Žmogus gimsta 
šiame pasaulyje tam, kad tarnautų 
žmonėms, teikdamas šilumą, grožį. 
Daugiausia žmonėms stinga meilės, 
geranoriškumo, pagalbos, pagarbos 
vienas kitam, nes aplinkui daug li-
guisto pavydo, prieštaravimų, neno-
ro išgirsti. Svarbi ir tolerancija, nes 
netolerancija sugriauna sielą. Iš tiesų, 

o kaip kiekvienam norisi tikro žmo-
giško dėmesio ir šilumos.

Net gražiausia rudens diena būna 
ilgesingai, sunkiai liūdna. Negelbsti 
fantastiško grožio gelsvai rusvi spalvų 
deriniai atspalvių amplitudėje. Vienas 
po kito krentantys lapai skausmingai 
primena gyvybės laikinumą, žmo-
gaus trapumą ir taip trumpą akimir-
ką šioje žemėje. Liks kada nors mano 
žingsniai nakties tyloje – mano tyla, 
dienos gyvybėje – mano palikta gy-
vybė, mano mylimas, brangus sūnus.

Visada žemėje mažai gerų, tiesos, 
dėkingumo žodžių. Tai juntame ypač 
dabar. Mes dažnai taip ir išsiskiria-
me nepasakę jų vienas kitam, nusi-
nešame juos, užgniaužę savo širdy-
se. Ir praeiname abejingi pro medį, 
pro žydintį rugį, kenčiantį žmogų, ta-
rytum ne vienos žemės broliai, ne 
vienos saulės vaikai. Matyt gyveni-

me reikia laikytis teigiamų emocijų, 
būkime jų kūrėjais, užmirškime nei-
giamas emocijas, tas tamsiąsias, ku-
rios naikina, žudo ir kruvinai pradegi-
na. O žmonės tiek pat stato, tiek pat 
griauna, čia pat gimdo, čia pat žudo.

Labai džiaugdavausi, būdavo ma-
lonu, kad jaunystės jėga neprading-
davo, taip pat entuziazmas darbui, 
žmogui, organizacijai, išlikdavo gy-
vas skonis gyvenimui ir svarbiausia 
neabejingumui. Turbūt visą gyveni-
mą būti jaunu yra didžiausias menas. 
Reikia viską daryti savo protu, širdi-
mi, kad ir aplinkiniams būtų visada 
gera ir saugu.

Aš priimu savo gyvenimą tokį, kokį 
likimas ir Aukščiausios jėgos man su-
režisavo.

Česlava Pimpienė,
Visagino garbės pilietė,

buvusi Menų mokyklos direktorė.

Visagino garbės pilietės Česlavos Pimpienės mintys apie gyvenimo prasmę ir šiek tiek įkvėpimo kiekvienam iš mūsų 
žvelgti į kasdieną su dėkingumu ir gėrio kupinomis mintimis. Dovanokime šilumą, nesipykime, vertinkime kiekvieną aki-
mirką, nes visa taip laikina, ir būkime vieni kitiems geresni…


