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Laba diena,

Abi šalys išreiškė 1, t.y., nepriklausomumo, interesą. 2-ras jį dubliuoja (nebent čia turima omenyj kažkas kita), o
kiti "interesai" yra tavo fantazija apie mano "interesus". 

Gražinu tau man mestą kamuoliuką: 
-visa kita, ką parašei, man girdėta jau prieš 10 m., t.y.  nuo pat susipažinimo, tik anuomet ne aš, o kitos (kaip sakei
"barakudos") ir kita aplinka (lyg Grybauskaitė) buvo kalti dėl tavo žlugusio verslo ir kitų nesėkmių. Taigi, neturėjau
nė menkiausios galimybės prisidėti prie tavo verslo žlugimo, nes jis buvo sužlugęs nuo 2009 m. Atvirkščiai, prieš
10 m. gelbėjau nuo bankroto, skolindama pinigus ir įsigydama pusė namo, kad grąžintum skolas, nes tau, pasak
tavęs, jau grėsė antstoliai ir išvaržymas. Toks juk matyt ir buvo tavo sumanymas - buvau tavo naujo "verslo"
objektas, ką man bandė pasakyti prokurorė (o naivume, kaip nenorėjau jos tada girdėti), tik jai kažko pritrūko
iškelti bylai šiuo rakursu.
-dėl verslo reputacijos - aš jos negadinau, jei gadinaisi tai tik pats viešindamas informaciją, kaip tik atvirkščiai - čia
tu pasiekei mano socialinės mirties (tai metafora) - persekiodamas ir gadinęs reputaciją visur ir visaip kaip galėjai.
-jei jau vertiname moralinę žalą, patirtą dėl smurto ir vėlesnio mano persekiojimo bei teismų per pastaruosius 9 m.,
tai mano ji siekia ne mažiau kaip 500 t., tiek pat dukros, o materialią dalį sudaro įsigyjimo išlaidos, investicijos į
turtą, palūkanos bankui, namo išlaikymo išlaidos, kelių metų terapijos (mano ir dukros) ir kitos sveikatos atstatymui
patirtos išlaidos, nuostoliai dėl darbo pakeitimo į mažiau apmokamą ir t.t.  
-Dėl skolos įskaitymo, noriu priminti, kad didžiąją jos dalį sudaro išlaikymo skola, ir taip, vaikai patys neužauga, o
juos reikia išlaikyti, ką dariau viena, nekalbant jau apie tai, kad per kelis kartus susimažinai išlaikymo sumą ir čia
manau, nėra teisinga, nes tavo turtinė padėtis ne blogesnė nei mano, todėl teismo priteista mažesnė išlaikymo
dalis neatitinka realių sąlygų. Kita dalis - bylinėjimosi išlaidos, o bylinėjimasis vyko ne dėl mano kaltės.  

Ir dėl teismo proceso vilkinimo - jau nėra kur jo vilkinti, ir taip vilkinai ir mediaciją ir teismo procesą, juolab kad kaip
pats pastebėjai žiemą baigiasi baudžiamojo proceso poveikio priemonės, manau, kad būtent dėl to ir vilkini
procesus. 
Savo prielaidų, kokie tavo interesai šioje mediacijoje, nerašysiu, siūlau ir mano nevardinti - gal gi geriausiai
interesus žinome patys. 

Taigi, jei jau apsikeitėm kontekstu, nuomone, požiūriu į tai kas vyko ir vyksta, siūlau nesikartoti ir pereiti prie to ką
pats siūlei mediacijos pradžioj. Nes čia mes kaip dvi planetos, kurios nesusitinka ir niekad nesusitiks (dėl skirtingų
požiūrių, vertybių ir kitų dalykų, dėl ko juk ir skiriamės). Buvo proga atsigręžti į praeitį, išpakuoti, pasidairyti, siūlau
susipakuoti dabar atgal, o ką vėliau su tuo darysim ir kiek bei kaip tame (visose nuoskaudose, teisybės ieškojime
ir t.t.) kapstysimės - jau kiekvieno asmeninis reikalas. Šis laiškas manau buvo vienintelis tokio pobūdžio iš mano
pusės.

Prieš pereinant - jokio pelno man nėra, įsigijau turtą prieš 10 m anuometine rinkos verte  nuo viso nedalaus turto
skaičiuojant 1/2 vertės (nieks "iš gatvės" nebūtų už tokią vertę pirkęs), galėjau įsigyti vietoj šio namo dalies
namuką kitur ir turėčiau dabartinę vertę, o ne kažkokią prieš 10 m "su pelnu". Jei po metų įsigijimo vyktų
pardavinėjimas tai gal ir būtų galima atskaitos tašku laikyti įsigijimo kainą plius įsigijimo, pardavimo, išlaikymo,
sumokėtų palūkanų išlaidas ir pan, ir dar matyti tame pelną, bet ne po 10 m, kai keitėsi rinkos kainos, mokėtos
palūkanos, investicijos į turtą, jo išlaikymas, bylinėjimosi išlaidos ir t.t.  (Ir jei dabar viską skaičiuočiau kartu su
rinkos kainų pokyčiu, tai būtų didesnė suma nei kalbam, ypač pridėjus moralinę žalą, kaip darai tu). Taigi, mano
norimos gauti kainos ataskaitos taškas yra trečiųjų šalių nustatyta turto vertė (kad ir su praradimais, buvusiais 10
m.istorijoje), ir mano interesas - dukrai užtikrinti atitinkamas gyvenimo sąlygas. Ir tik tiek, nieko daugiau. 

Taigi, siūlau pažymėti ties kuriais punktais toliau priimtina derėtis, tam kad trečiadienį priimti galutinį sprendimą, o
kurių neliečiam visai, ir negaištam laiko mediacijos sesijoje aiškinantis beprasmiškai santykius, praradimus,
moralines žalas ir kt., nes jų niekad neišsiaiškinsim ir ne tam šiame procese susitikom. 

1. 

Gerb. Sigitos pasiūlymas:
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Sigita perka p. Zigmantui priklausančią turto  dalį.

Mokama suma – 103.000 EUR.

Kompensuojamos bylinėjimosi išlaidos – 3.800 EUR ir 20.000 EUR skola (susijusi su vaiko išlaikymu).

Todėl mokama suma už turto dalį yra 79.200 EUR.

Suma išmokama per 6 mėn. laikotarpį.

Gerb. Zigmantas nurodė, kad šis pasiūlymas nėra atmetamas ir galima svarstyti, tačiau yra esminis klausimas ar
tikrai p. Sigitai pavyks gauti mokėtiną sumą.

Mano pastaba: parašyk ar atmeti pasiūlymą iš kart dabar ir prie jo negrįžtam mediacijoje, ar neatmeti (nes jei
neatmeti, tuomet tiksliai paskaičiuosiu sumas, jei atmeti - negaištu tam laiko). Atkreipiu dėmesį, kad šiuo
pasiūlymu, jei jis liks 103 t. aš sudarau tau palankiausias finansines sąlygas (o pati pralošiu finansinėj dalyj), nes
pasirinkau tau mokėti didesnę išmoką tarp dviejų verčių - primenu kad rinkos vertė (ne teismo eksperto) buvo
nustatyta 174 t. Šią didesnę kainą pasiruošus mokėti dėl to kad liekam su dukra čia ir greitesnį nepriklausomumą. 

 2.  

Gerb. Zigmanto pasiūlymas:

Gerb. Sigita įsigyja  turtą Vilniuje. Šalys tampa nepriklausomomis.

Sigitos dalis bus pardavinėjama. Gerb. Sigita nurodė, kad toks variantas tiktų, jeigu būtų numatyta sąlyga, jog
turtas parduodamas už ne mažiau kaip 100.000 EUR. Pardavimo laikotarpis nuo 6 mėn. iki 12 mėn. Jeigu tai
neįvyks, tada p. Sigita perka Zigmanto dalį tokia tvarka, kaip nurodyta pasiūlyme aukščiau.

Gerb. Zigmantas pateikė informaciją, kad yra potencialus pirkėjas. Jis norėtų pirkti 2 aukštą. Jis pats įsirengtų
pagal savo poreikius ir skirtų 30.000 EUR. Kaina, už kiek būtų perkama p. Zigmantas nurodė, kad pateiks kitą
mediacijos sesiją balandžio 7 d.

Mano pastaba: kol kas laikausi tos pačios pozicijos dėl sumos, plius papildau, kad iki kol nebus įgyvendinta taikos
sutartis, ir toliau norėčiau čia gyventi su dukra, abu ieškom pirkėjo, tu gali taip pat ieškoti, sudarau sąlygas iš
anksto susitarus su manimi atvykti apžiūrai. Jei per sutartą pardavimui laiką (pvz 6 mėn) pirkėjo nebus, aš kaip
įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 4 mėn  išperku iš taves ir išmoku 1 p.nurodytą sumą.

Gal gali būti dar ir trečias variantas, jei toks yra, siūlau (abiems) parašyti iki rytojaus.

p.s. ne, laiškas ne "ataskaitai", o sugražinimui į konstruktyvų bendravimą
p.s.2. ir ne, šiame laiške nedariau jokio spaudimo, o kaip minėjau - siekiau sugražinti į konstruktyvų bendravimą
[Cituojamas tekstas paslėptas]
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