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Bendruomenė, atkakliai siekianti savo tikslo
Tirkšlių seniūnijoje gyvuojanti Voverių kaimo bendruomenė skaičiuoja septintus metus. Antrus metus
jai vadovauja naujas pirmininkas, tačiau svajonės ir siekiai kol kas lieka tie patys – neišspręstos problemos,
tradicijų tąsa, bet gimsta ir nauji planai, naujos idėjos, mintys... Kuo gyvena Voverių kaimo bendruomenė?
Šiandien – pasakojimas apie tai.
Susibūrus – lengviau
Bendruomenė pradėjo kurtis 2006 m. vasaros pabaigoje, šventės, vykusios Antano Valto valdose
esančioje pievelėje, pavenčiuose. Pasak vieno iš steigėjų, Vinco Daubario, atėjusieji registravosi ir tarė savo
žodį, ar reikalinga bendruomenė. „O bendruomenės reikėjo, – sakė V. Daubaris, – nes vienas žmogus,
nuėjęs į bet kokią įstaigą ar į Savivaldybę, nieko negausi, o kai kreipiesi bendruomenės vardu, ir valdžia
kitaip žiūri.“ Pasak jo, paskirtis buvusi, kad galėtų kažko reikalauti, prašyti, tartis dėl geresnio gyvenimo
naujai besikuriančioje gyvenvietėje.
Toje pat šventėje susikūrė iniciatyvinė grupė, paskui prie jos prisidėjo dar keletas žmonių ir imtasi
darbo. Iniciatorius buvo jau anapilin iškeliavęs Steponas Šetkauskis, vėliau išrinktas ir iki mirties buvęs
Voverių seniūnaičiu.Lapkričio pabaigoje įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame sudaryta septynių narių
taryba. Po kelių dienų taryba išrinko bendruomenės pirmininką, kuriuo tapo Vytautas Petreikis, vadovavęs
bendruomenei penkerius metus ir beveik prieš dvejus metus perdavęs vadovo vairą dabartinei pirmininkei
Irenai Daubarienei.
Kaip rašoma nuostatuose, bendruomenės tikslai: atstovauti kaimo gyventojams; ugdyti gyventojų
bendruomeniškumą; ginti gyventojų teises, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką; palaikyti ir plėtoti
kaimo infrastruktūrą; plėtoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą, domėtis ir puoselėti kaimo istoriją ir papročius.
Pasak dabartinės pirmininkės I. Daubarienės, tikslai ir šiandien lieka tie patys, kadangi dauguma
problemų taip ir neišspręsta iki šiol.
Metai eina – problemos lieka
Kaip rodo dokumentai, tik įkūrus bendruomenę imtasi rūpintis didžiausiomis vis didėjančios
gyvenvietės problemomis – vandentiekiu ir kanalizacija bei gatvių asfaltavimu, tačiau, pasak bendruomenės
pirmininkės, per 7 metus niekas nepajudėjo. „Buvęs pirmininkas V. Petreikis labai rūpinosi šiais klausimais,
rašė raštus, prašė paramos, tačiau – jokių rezultatų, – guodėsi I. Daubarienė. – 2007 m. spaudoje buvo
rašyta, kad nušvito šviesa tunelio gale – rajono Savivaldybės administracijos iniciatyva jau rengiamas
Voverių gyvenvietės bendrasis planas, kuriame bus numatytos priemonės ir vandentvarkos objektų statybai.
Nekantriai laukta detaliojo plano, tačiau nieko nesulaukėme.“
Taip pat dokumentuose užfiksuota, jog buvo planuota statyti 2009–2010 m., bet neįvykdyta. Tais pačiais
metais numatyta gavių apšvietimo sistemos renovacija, tačiau ir vėl viskas liko tik popieriuje, kaip ir parko
įrengimas ir gyvenvietės užsodinimas bei uždaro tipo pavėsinės bendruomenės reikmėms įrengimas.
„Neturime kur susirinkti nei žiemą, nei vasarą, – apgailestavo pirmininkė. – Neturime jokių patalpų, tik
skverelį, kur šiemet surengėme vasaros šventę, daugiau nieko. Dėl to negalime nei projektų rašyti, nei kokią
aktyvesnę veiklą vykdyti, o juk bendruomenės nariai – visi kaimo gyventojai. Bent jau pavėsinę turėtume,
kur galėtume vasarą susirinkti visi kartu.“
Tapusi pirmininke I. Daubarienė pradėjo planuoti bendruomenės veiklą, tačiau, pasak moters, tai ne taip
lengva, nes dirbama visuomeniniais pagrindais, o dar reikia atlikti ir savo tiesioginį darbą. „Manau, kad
negalima nutraukti pradėtos veiklos ir darbų, todėl mano planuose – tęsti tradicijas ir siekti, kad būtų
įgyvendinta tai, ko seniai reikia gyvenvietei: nutiesti vandentiekį, kanalizaciją, išasfaltuoti gatves, nes dabar,
kai pro šalį važiuoja automobiliai, viskas paskęsta dulkių debesyse, įrengti poilsiavietę, spręsti
bendruomenės namų klausimą, kad galėtume rašyti projektus ir gauti paramą“, – bendruomenės planus dėstė
pirmininkė ir džiaugėsi, jog neseniai vykusioje bendruomenės šventėje Tirkšlių seniūnijos seniūnas Klemas
Sobutas pažadėjo pasitaręs su ja padėti voveriškiams sutvarkyti poilsiavietę skverelyje, kurį, pasak I.
Daubarienės, labai gražiai prižiūri šalia esančios Žiedo gatvės gyventojai, gal įrengti pavėsinę.

Tradicijos – tęsiamos
Pasak I. Daubarienės, bendruomenė per beveik septynerius metus sukūrė savo tradicijas ir jas tęsia
toliau. „Neturėdami kur patys susirinkti, visada aktyviai dalyvaujame Tirkšlių seniūnijos, Kultūros centro
organizuojamuose renginiuose – „Rudens kermošiuje“, bendruomenių šventėse ir kitur, – pasakojo
pirmininkė. – Kasmet renkame tvarkingiausias sodybas, padedame nelaimės ištiktiems.“
Tačiau turbūt laukiamiausias ir mieliausias renginys Voverių gyventojams – tradicinė vasaros šventė,
vykusi jau šeštą kartą. Pasak pirmininkės, tik praėjusiais metais nepavyko jos suorganizuoti, o taip vykstanti
kasmet. Šiemet ji taip pat įvyko, tik ne, kaip visada, A. Valto valdose prie upės, bet Žiedo gatvės skverelyje.
Beje, šventėje gausiausiai ir dalyvavo tos gatvės gyventojai.
Susirinkusiuosius sveikino seniūnas K. Sobutas ir jo pavaduotoja Asta Kesminienė, palinkėję gražaus
renginio ir smagaus pasibuvimo, pasidžiaugė voveriškių aktyvumu, dėkojo pirmininkei, taip pat apdovanojo
tvarkingiausių gyvenvietės sodybų šeimininkus: „Sunku išrinkti gražiausiai besitvarkančius, prižiūrinčius ir
puoselėjančius savo aplinką, nes visi stengiatės kurti grožį, – sakė seniūnas, – tačiau komisija išrinko tris
tvarkingiausias ir jų šeimininkams norime padovanoti atminimo dovanas.“ Tvarkingiausiomis išrinktos
Danutės ir Jono Dargių, Almos ir Antano Valtų, Aušros ir Algirdo Kesminų sodybos.
Po sveikinimų ir I. Daubarienės padėkų visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo, pasistiprinus
žirnių koše, visus į šokio sūkurį įsuko smagios Tirkšlių kultūros centro vokalinio dueto „Sonremo“ dainos, o
vaikai pramogavo ant batuto, važinėjosi mašinėlėmis, žaidė žaidimus.
Jau temstant vyrų komandos stojo į kovą išsiaiškinti, kas stipresnis, traukdami virvę. Čia nenugalima
buvo jungtinė Voverių, Akmenų ir Lankų gatvių komanda, du kartus iš eilės įveikusi Žiedo gatvės vyrus. 35
kg statinę iškelti sekėsi nedaugeliui. Daugiausia kartų ją iškėlė Bronius Noreika.
Netrukus skverelį apšvietė fakelų ir laužo liepsnos, prasidėjo gegužinė.

