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PietinÄ—je uostamiesÄ•io dalyje stovinti balandinÄ— kai kuriuos klaipÄ—dieÄ•ius verÄ•ia abejoti valdÅ¾ios sugebÄ—jimu pala
tvarkÄ….
Nors jau kone prie&scaron; dvejus metus daugiabuÄ•iÅ³ namÅ³ savininkÅ³ bendrijÅ³ pirmininkai dÄ—l netikÄ—tai
i&scaron;dygusio statinio skundÄ—si policijai, statybos inspektoriams ir SavivaldybÄ—s administracijos tarnautojams,
nelegaliai pastatyta balandinÄ— stovi iki &scaron;iol.
Gedeminas Vaitkus nesutinka, jog balandÅ¾iams tarp daugiabuÄ•iÅ³ ne vieta. Anot jo, pavyzdÅ¾iui, Maskvoje &scaron;alia
Lenino bibliotekos stovi net 400 kvadratiniÅ³ metrÅ³ ploto, 6 auk&scaron;tÅ³ balandinÄ—
Tiesa, balandinÄ—s savininkas Gedeminas Vaitkus tikina, jog viskas yra suderinta su reikiamomis institucijomis, taÄ•iau - ne
KlaipÄ—dos, o Vilniaus. Vis dÄ—lto balandÅ¾iÅ³ augintojas sutinka, kad jis, gerindamas sÄ…lygas savo augintiniams, kai kurias
reikiamas institucijas aplenkÄ—.
Ap&scaron;vietÄ— balandÅ¾ius
Ä® "VakarÅ³ ekspreso" redakcijÄ… kreipÄ—si &scaron;alia balandinÄ—s gyvenantys klaipÄ—dieÄ•iai. Jie pastebÄ—jo, kad pas
metu i&scaron; Vingio gatvÄ—s 4-ojo namo treÄ•iojo auk&scaron;to Ä¯ balandÅ¾iÅ³ buveinÄ™ buvo nutiestas elektros kabelis.
Gyventojai sunerimÄ™, kad toks "improvizuotas" elektros laidÅ³ tiesimas gali bÅ«ti pavojingas. EsÄ… uostamiestyje siauÄ•iant
stipriems vÄ—jams, savavali&scaron;kai nutiestas laidas gali bet kada nutrÅ«kti ir uÅ¾kristi ant praeiviÅ³.
MinÄ—tÄ… namÄ… administruojanÄ•ios bendrijos pirmininkas Juozas Eitutis, su namo elektriku apÅ¾iÅ«rÄ—jÄ™s nutiestÄ… l
konstatavo, kad jis gali bÅ«ti pavojingas, juolab kad tai nÄ—ra suderinta su valstybine energetikos inspekcija. Ä® pastarÄ…jÄ…
pirmininkas Å¾adÄ—jo kreiptis ra&scaron;tu.
"Dar nesuderinau, bet suderinsiu", - pripaÅ¾ino "VakarÅ³ ekspresui" G. Vaitkus. Jis tikino, kad laidÄ… i&scaron; jo buto Ä¯
balandinÄ™ nutiesÄ™s elektrikas viskÄ… darÄ— pagal reikalavimus - laidas nutiestas ant specialaus troselio, todÄ—l esÄ… tai
negali kelti jokio pavojaus praeiviams.
Elektros, pasak G. Vaitkaus, prireikÄ— balandinei ap&scaron;viesti. Elektros energijÄ… jis Ä¯ balandinÄ™ tiekia i&scaron; savo
buto, tad gyventojai esÄ… gali bÅ«ti ramÅ«s, kad jis jos nevagia.
Ter&scaron;ia kiti pauk&scaron;Ä•iai
Jau dvejus metus pietinÄ—je miesto dalyje tarp daugiabuÄ•iÅ³ stovinti G. Vaitkaus balandinÄ— ne kartÄ… buvo tapusi &scaron;
gyvenanÄ•iÅ³ klaipÄ—dieÄ•iÅ³ kivirÄ•Å³ prieÅ¾astimi.
Pasak J. EituÄ•io, Å¾monÄ—s susiskirstÄ— Ä¯ dvi stovyklas - vieni keikia balandininkÄ… ir teigia, kad jo augintiniai ter&scaron;
balkonus, kiti sako, kad balandÅ¾iÅ³ kaimynystÄ— jiems netrukdo.
G. Vaitkus teigia, jog kai kurie gyventojai ant jo pyksta visai be pagrindo ir patikino, kad balkonus ter&scaron;ia ne jo
augintiniai, o laukiniai balandÅ¾iai ir kirai. Jis "VakarÅ³ ekspreso" Å¾urnalistams net pademonstravo, kaip i&scaron;
balandinÄ—s i&scaron;leisti pauk&scaron;Ä•iai ilgai suka danguje ratÄ…, o vÄ—liau visi sugrÄ¯Å¾ta Ä¯ balandinÄ™.
"Jei nors vienas balandis nutÅ«ptÅ³ ant daugiaauk&scaron;Ä•io stogo ar balkono, mano balandinÄ™ galÄ—tÅ³ i&scaron; karto
uÅ¾daryti. O kai kuriÅ³ pensininkÅ³ teiginiai, neva mano balandÅ¾iai atima i&scaron; jÅ³ orÄ…, atrodo maÅ¾Å³ maÅ¾iausiai
juokingi", - sakÄ— jis.
Laikinas statinys?
Tuo tarpu J. Eitutis stebisi, kaip miesto teritorijoje i&scaron;dygÄ™ keisti statiniai niekam neuÅ¾kliÅ«va. Pasak jo, vos
prasidÄ—jus balandinÄ—s statyboms, gyventojai kreipÄ—si Ä¯ KlaipÄ—dos apskrities vir&scaron;ininko administracijÄ…. Valdin
tuomet jiems atsakÄ—, kad balandinÄ— yra nesudÄ—tingas laikinas statinys, tad jam statyti leidimo esÄ… nereikia, visas kilusia
problemas turÄ—tÅ³ sprÄ™sti SavivaldybÄ—s administracijos darbuotojai.
"Taip i&scaron;eina, kad ir a&scaron; galiu prie daugiabuÄ•io pasistatyti metalinÄ¯ garaÅ¾Ä… ir man nereikÄ—s jokiÅ³ leidimÅ³,
nes tai - laikinas statinys?" - svarstÄ— J. Eitutis.
G. Vaitkus nesutiko, kad jo balandinÄ— nelegalus statinys. Jis parodÄ— Valstybinio statybos reikalÅ³ komiteto pirmininko
pavaduotojo V. ParÄ•iausko praÄ—jusiÅ³ metÅ³ birÅ¾elio mÄ—nesÄ¯ pasira&scaron;ytÄ… dokumentÄ…. Jame ra&scaron;oma
"...naminiÅ³ balandÅ¾iÅ³ laikymo sÄ…lygos, dienos reÅ¾imas ir fiziologinÄ—s savybÄ—s netrukdo miestÅ³ senÅ³jÅ³ ir naujÅ³jÅ
gyvenamÅ³jÅ³ rajonÅ³ gyventojams. TodÄ—l neprie&scaron;taraujama, kad tipinÄ—s balandinÄ—s naminiÅ³ balandÅ¾iÅ³ laikym
bÅ«tÅ³ statomos miestuose, kiekvienu konkreÄ•iu atveju statybos vietÄ… suderinus su miesto architektu, bet ne arÄ•iau kaip 15
metrÅ³ atstumu nuo gyvenamÅ³jÅ³ namÅ³ ar visuomeniniÅ³ pastatÅ³".
Paklaustas, ar suderino statinio projektÄ… su miesto architektu, G. Vaitkus sakÄ— viskÄ… derinÄ™s su vilnieÄ•iais, mat su
klaipÄ—dieÄ•iais esÄ… neÄ¯manoma susikalbÄ—ti.
Paliko ramybÄ—je
KlaipÄ—dos miesto savivaldybÄ—s administracijos atstovai balandininkÅ³ atÅ¾vilgiu buvo nusiteikÄ™ palankiai. Miesto tvarkym
skyriaus vyriausioji specialistÄ— Regina &Scaron;olienÄ— prisiminÄ—, kad prie&scaron; pusantrÅ³ metÅ³ teko i&scaron;klausyt
gyventojÅ³ skundÅ³ dÄ—l G. Vaitkaus balandÅ¾iÅ³. TaÄ•iau balandininkas Ä¯tikino valdininkus, kad jo augintiniai miesto
neter&scaron;ia, tad jÄ¯ paliko ramybÄ—je.
Statybos leidimÅ³ ir statiniÅ³ prieÅ¾iÅ«ros skyriaus vedÄ—ja Lilija MisiulienÄ— pabrÄ—Å¾Ä—, kad jÅ³ skyrius nevykdo
savavali&scaron;kÅ³ statiniÅ³ prevencijos, tai esanti KlaipÄ—dos apskrities administracijos specialistÅ³ kompetencija. Be to,
pasak jos, visÅ³ pirma dar reikia Ä¯rodyti, kad tai yra savavali&scaron;kas statinys.
Ji prisiminÄ—, kad Miesto tvarkymo skyriaus vedÄ—ja Irena &Scaron;akalienÄ— prie&scaron; metus bandÄ— parengti taisykles
balandiniÅ³ nukÄ—limo, taÄ•iau jos kol kas uÅ¾strigo.
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Pasak paÄ•ios I. &Scaron;akalienÄ—s, balandininkais susirÅ«pinama tik tuomet, kai jais skundÅ¾iasi gyventojai. "Jei gaunam
skundÄ…, einam ir tvarkom. Juk mes negalime mieste visÅ³ balandiniÅ³ suÅ¾iÅ«rÄ—ti", - toks lakoni&scaron;kas buvo valdinink
atsakymas.
Paskiepijo
KlaipÄ—dos miesto valstybinÄ—s maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytoja Ilona UrbutienÄ— pastebÄ—jo, kad
KlaipÄ—doje nÄ—ra nÄ— vienos legalios balandinÄ—s, todÄ—l &scaron;ios tarnybos specialistai neprivalo jÅ³ priÅ¾iÅ«rÄ—ti.
TaÄ•iau, pasak jos, kadangi uostamiestyje yra Ä¯sikÅ«rÄ™s dekoratyviniÅ³ pauk&scaron;Ä•iÅ³ augintojÅ³ klubas, jie yra Ä¯spÄ—
kad pauk&scaron;Ä•ius bÅ«tina saugoti nuo pastaruoju metu pasaulyje plintanÄ•io pauk&scaron;Ä•iÅ³ gripo.
G. Vaitkus, taip pat priklausantis &scaron;iam klubui, sakÄ— kiekvienÄ… mÄ—nesÄ¯ privaÄ•iai pasikvieÄ•iantis veterinarÄ…, ku
patikrina balandÅ¾ius, ir paskiepija.
Augina palÄ—pÄ—je
KlaipÄ—dos apskrities dekoratyviniÅ³ pauk&scaron;Ä•iÅ³ augintojÅ³ klubo pirmininko Juozo PoceviÄ•iaus Å¾iniomis, i&scaron;
viso apskrityje yra per 50 balandÅ¾iÅ³ augintojÅ³. KlaipÄ—doje tarp daugiabuÄ•iÅ³ stovi 6 balandinÄ—s. Kiti pauk&scaron;Ä•ius
laiko palÄ—pÄ—se, balkonuose.
Pats J. PoceviÄ•ius balandÅ¾ius sakÄ— auginantis devynauk&scaron;Ä•io namo, esanÄ•io Vyturio gatvÄ—je, palÄ—pÄ—je. An
pauk&scaron;Ä•iÅ³ laikymas neatitinka jokiÅ³ reikalavimÅ³, taÄ•iau, kadangi gyventojai nesiskundÅ¾ia, jis tuo piktnaudÅ¾iauja
jau 25-erius metus.
"Negaliu atsisakyti tokio malonumo. Vieni medÅ¾ioja, kiti Å¾vejoja, o mes &scaron;itaip gamtÄ… mylim", - sakÄ— J. PoceviÄ•iu
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