4 "Vakarų ekspresas"

AKTUALIJOS. INFORMACIJA

“Kogą” nusipirko
vokiečiai
Šiandien rytą į Klaipėdos uostą turėtų
būti atvilktas per 7 metus Juodkrantės
simboliu spėjęs tapti viduramžių laivas
“Kogas”, pastatytas Vokietijos kino studijai.
Jis parduotas verslininkams iš Berlyno.
Dalia BIKAUSKAITĖ dalia@ve.lt
“Kogas” pastatytas Lietuvoje 2005 m. vokiečių filmo apie garsų piratą Klausą Štiortebekerį filmavimui kaip dekoracija. Šį laivą statė laivų statytojas ir inžinierius klaipėdietis
Henrikas Mališauskas.
Pasibaigus filmavimams laivas “artistas”
nerado vietos, kol jį įsigijo Juodkrantės vandens turizmo agentūra “Jovila”. Jis stovėjo
Juodkrantės krantinėje ir “atliko” baro-restorasno vaidmenį.

“Jovilos” akcininkė Jovita KauneckytėŠeškauskienė sakė, jog įsigijus filmo garsenybę planuota ją įdarbinti penkeriems metams,
o paskui parduoti. “Kogas” atidirbo 6 metus ir
laivo savininkai paskelbė apie jo pardavimą,
orientavosi į Vokietijos rinką. “Kogą” buvo
bandoma parduoti beveik visus metus. Nusipirko jį verslininkai iš Berlyno, užsiimantys
pramoginių laivų verslu. Už kiek parduotas
“Kogas”, neatskleidžiama.
“Vakar “Kogas” Juodkrantėje buvo ruošiamas vilkti į Klaipėdos uostą, nuimami jo stiebai. “Jogila” turi žvejybos laivą, tad jis ir turėtų buksyruoti “artistą”.
Laivas iš Vokietijos paimti “Kogą” atplauks
šiandien. Per pietus “Kogas” turėtų būti iškeliamas iš vandens, o sekmadienio rytą jau
kraunamas į laivą ir tvirtinamas. Krovos darbai
vyks pietinėje uosto dalyje, UAB “Vakarų krova” nuomojamoje teritorijoje.
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Baltijos dizaino mugėje jaukumo ir bendrystės pamokos
“Jau senokai kirbėjo idėja parodyti, kad
Lietuvoje yra puikių kūrėjų ir čia gera
kurti. Ne kartą apie tai kalbėjomės su
savo bičiuliais, bet nebepakanka to
daryti tik tarp savo keturių sienų. Atėjo
metas dalytis su kitais”, - entuziazmo
neslepia idėjų pilna kaunietė Asta
Kavaliauskaitė, sumaniusi Klaipėdoje
surengti pirmąją Baltijos dizaino mugę.
Aušrinė BUKELYTĖ
Mugėje, vyksiančioje paskutinį kovo savaitgalį “Amberton Klaipėda” viešbučio konferencijų centre, dalyvaus apie 50 dalyvių.
Čia bus pristatomi aukštos kokybės originalūs drabužiai, juvelyrikos darbai ir kitokie
papuošalai, tapybos, grafikos kūriniai, interjero idėjos, neįprasti pasiūlymai smaguriams.
Bus ir tai, kam kasdienybėje pritrūksta laiko
- daug bendravimo.
“Mums dažnai trūksta įkvepiančių bei uždegančių pavyzdžių, kad Lietuvoje gyventi
gera, o Baltijos dizaino mugė kvies žmones
pamatyti, kiek daug gražių dalykų galime sukurti”, - mintimis dalijosi A. Kavaliauskaitė.
Astos ir jos mamos Dalios rankomis išpuoselėtą saloną “Jaukūs namai” Kaune tikrai galima pavadinti grožio ir jaukumo karalyste, tačiau moterys sako, kad visoms gražioms idėjoms įgyvendinti čia jau per ankšta.
“Norime ištraukti į dienos šviesą tuos
išradingus ir originalius kūrėjus, kuriems
dažnai sunku surasti tinkamas erdves. Gatvės mugėse ir turguose jiems ne vieta, parduotuvėse ir salonuose jų kūryba tarsi ištirpsta, todėl Baltijos dizaino mugė bus puiki proga parodyti, kad Lietuvoje kuriama įdomiai
ir patraukliai”, - atskleidė salono “Jaukūs na-

ssPAVYZDŽIAI. “Mums dažnai trūksta įkvepiančių bei uždegančių pavyzdžių,
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mai” šeimininkė ponia Dalia.
Mugės organizatorės sako, kad tai nebus
tik turgus - vyks įvairūs pristatymai, meno
dirbtuvės, šokoladinių skanėstų degustavimas.
Šeštadienio vakarą muzikaliai pavakaroti kvies
iš gastrolių Norvegijoje grįžę “Subtilu-Z” muzikantai. Po koncerto vyks meno kūrinių labdaros aukcionas, kurio metu surinktos lėšos
bus skiriamos Klaipėdos regos centrui.
“Su džiaugsmu pritariu labdaros aukciono
idėjai ir ją palaikau. Gera, kai apčiuopiami gra-

žūs dalykai, gimstantys iš tyrų širdžių, padeda kurti tai, ko apčiuopti neįmanoma”, - pastebėjo Baltijos dizaino mugės globėja Klaipėdos mero žmona Inga Grubliauskienė.
Pasak jos, tai bus gražus socialinis projektas.
Abi mugės dienas - šeštadienį ir sekmadienį - su dalyviais ir svečiais bendraus kūrėjai iš Latvijos ir Lietuvos.
“Žmonės ilgisi jaukumo, gražių dalykų.
Tas geras nusiteikimas labai svarbus ir kūrybai, todėl stengsimės mugėje sukurti tokią
aplinką, kurioje gerai jaustųsi tiek jos dalyviai,
tiek svečiai”, - pasiryžusi A. Kavaliauskaitė.
Ji labai nori, kad užsimegztų draugystė
tarp pačių dalyvių, kad jie galėtų dalytis patirtimi ir idėjomis ne tik mugėje, bet ir jai
pasibaigus.

Kas iš tikrųjų (ne)dirba “Vaiteliuose”
Nežinia, ar dėl neišmanymo, ar dėl nenoro suprasti, tačiau susidaro
įspūdis, jog ankstesnė didžiulės sodų bendrijos“Vaiteliai”vadovybė
nedarė nieko, o realūs darbai prasidėjo tik jai pasikeitus. O gal atvirkščiai - dabartiniai vadovai naudojasi pirmtakų padėtais pamatais.
Buvusios valdybos nariai niekada nelipo ant bačkos ir nerėkė,
kas padaryta. O kam? Juk savaime suprantama, jog dirbama tam,
kad kažkas būtų padaryta, o pasiekus rezultatą nebūtina garsiai
šaukti apie tai visam pasauliui.
Tačiau sodų bendrijoje šiuo metu
sklandančios arba specialiai skleidžiamos kalbos sudaro įspūdį, jog
bendrijos labui iki praėjusių metų
pavasario nebuvo padaryta nieko:
tą nuolat kartoja ir priekaištaujanti dabartinė valdyba.
Ir tai yra netiesa - padaryta
daug ir svarbių sodų bendrijai darbų, 2007-2013 metais pavyko pasiekti kadencijos pradžioje užsibrėžtus tikslus ir dar daugiau.
Pradedant sodų bendrijos buveinės įkūrimu. Visi bendrijos nariai žinojo, kad joje nustatytu ir iš
anksto skelbiamu laiku vykdavo
sodininkų priėmimai, kiekvienas
galėjo pirmininkei ir buhalterei
pasakyti, kokios problemos yra
opiausios, kaip galima jas spręsti.
Visada būdavome pasiekiamos ir

nuo bendrijos narių nesislėpėme,
narių priėmimus rengdavome ir
Klaipėdoje, kurioje dauguma sodininkų gyvena.
2007 metais dalis bendrijos teritorijos nebuvo aprūpinta tinkama
elektros galia. Todėl 2009 metais buvo tiesiami nauji laidai, suremontuotos dvi elektros pastotės, o 2010-aisiais įrengta nauja elektros linijų atšaka, įrengta nauja pastotė. Taip pavyko pasiekti, jog visiems elektros
vartotojams bendrijoje elektra būtų
paskirstoma tolygiai, o ne vienam daugiau, kitam - mažiau.
Žinoma, buvo galima eiti lengvesniu keliu - tiekėjų paprašyti
vartotojus aprūpinti didesne elektros galia, bet ir iš sodininkų prašyti mokėti daugiau.
Sprendžiant problemas, susijusias su elektros tinklų pardavimu
tiekėjams, teko dalyvauti net Seimo
ir Energetikos ministerijos posėdžiuose, derybose su elektros tiekėjais. Buvo paruošta bendrijos tinklų schema, sudarytas apie 2 tūkst.
vartotojų sąrašas, įvykdyta daugybė
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būsimosios sutarties sąlygų, paruošta dokumentacija - taigi, didžiausia dalis darbo atlikta.
Bendrijoje buvo labai opi atliekų surinkimo ir išvežimo problema, todėl jau 2007 metais buvo sudaryta sutartis su komunalininkais,
pastatyti šiukšlių konteineriai, sutarta dėl paslaugos kainos - tai atsieidavo 1,5-8 tūkst. litų per mėnesį. Tiesa, nuo 2012-ųjų rugpjūčio
tuo rūpinasi Klaipėdos rajono savivaldybė.
Sutaupius pakankamai tikslinių
lėšų 2012 metais galų gale buvo
sutvarkytas pagrindinis bendrijos
kelias, planuota ir toliau kaupti lėšas tam, jog ateityje ant jo būtų galima pilti papildomus žvyro sluoksnius - tai leistų pakloti dar geresnę
dangą. Pagal galimybes žadėjome
tvarkyti ir šalutinius keliukus, vedančius į atskirus bendrijos kvar-

talus.
Kad maršrutinis autobusas į
bendriją iš Klaipėdos važiuotų ne
tik sezono laikotarpiu, bet ir ištisus
metus, periodiškai mynėme uostamiesčio savivaldybės slenksčius,
prireikus kreipėmės ir į Susisiekimo ministeriją. Sodininkų patogumui buvo pastatyta autobusų stotelė.
2007-2012 metais švenčių ir
savaitgalių metu, vakarais po darbo
dienų matavome sklypų ribas tam, kad sodininkai juose galėtų
pradėti statybas, savo valdas aptverti ir tai įteisinti dokumentais
- dabar tai daro matininkai, o anksčiau buvo pirmininkų pareiga.
Sodų bendrija “Vaiteliai” per
tuos metus įregistruota kaip paramos gavėja, įtraukta į vandentiekio
plėtros Klaipėdos rajone projektą.
Bendrijos įstatus reikėjo kurti iš

naujo, mat senieji buvo išlikę dar
nuo sovietinių laikų ir visiškai neatitiko šios dienos realijų. Reikėjo
paruošti bendrijos gatvių schemą
- tam, kad jos turėtų pavadinimus:
visa tai atlikta ir jau perduota Klaipėdos rajono savivaldybei, dabartiniams bendrijos vadovams tereikia užbaigti šį atsakingą darbą.
Beje, 2007-2013 metais sodų
bendrijos “Vaiteliai” nario mokestis buvo vienas mažiausių šalyje,
bet, nepaisant to, buvo atlikta ne
tik nemažai svarbių darbų, tačiau
bendrija neturėjo skolų, o 2013ųjų pradžioje “Vaitelių” banko
sąskaitoje buvo sukaupta per 170
tūkst. litų.
Būtų galima dar vardinti ir
vardinti atliktus darbus, bet ar to
reikia? Noriu pasakyti tik tiek,
kad mums patikėto ūkio ir kiekvieno sodų bendrijos “Vaiteliai”
nario problemas visada stengėmės spręsti teisingai, sąžiningai
ir atsakingai.
Dėkoju visiems, kurie tai supranta ir už tai mane palaiko.

Laura Kaniauskienė,
sodų bendrijos “Vaiteliai”
valdybos pirmininkė
2007-2013 metais

