A.Danielius statinę įsigijo prieš keliolika metų, tačiau pokylių salę joje įrengė tik dabar. Ši patalpa iš tiesų labai erdvi - devynių metrų ilgio. Joje yra net intymių pokalbių kambarėlis.

Šakiečio idėja – linksmybės statinėje
„Norėjau salę įrengti povandeniniame laive ar
kokiame nors sename nebenaudojamame lėktuve. Domėjausi ir tokių lėktuvų kaina, tačiau man
ji - neįkandama“, – šypsojosi šakietis verslininkas,
svečius pakvietęs į milžinišką statinę.
Algis VAŠKEVIČIUS
LR korespondentas
Šakiuose
gyvenantis
verslininkas Arūnas Danielius – originalių idėjų
mėgėjas. Prie Šakių, Aržuolupiuose, jam priklauso kaimo turizmo sodyba,
kur svečiai gali pernakvoti
troleibuse ar pasivaišinti
įlipę į medį.
Neseniai A. Danielius įgyvendino dar vieną idėją
– pokylių salę įrengė buvusiame degalų rezervuare, 9 metrų ilgio statinėje.
Idėją brandino ilgai

Kai prieš keliolika metų
buvo likviduojamas „Taikos“ kolūkis, kur vyras
dirbo ekonomistu, jo dėmesį patraukė prie dirbtuvių gulinti didžiulė statinė – joje anksčiau buvo
saugomi degalai.
„Iš pradžių norėjau ją
įkasti į žemę ir apkrauti
samanomis, bet vėliau nutariau, kad čia būtų galima įrengti salę. Kol dvylika metų dirbau Šakių darbo biržoje, nebuvo laiko
užsiimti kitais darbais.

Išėjęs iš valdiško darbo,
idėją vėl prisiminiau“, –
sakė verslininkas.
Šviestuvai – šalmuose

A.Danielius prisipažino,
kad sunkiausia buvo išsemti iš statinės senus degalus. Kad neliktų jokio
nemalonaus kvapo, degalų likučius A. Danielius
net tris savaites degino
lietlempe.
Statinę verslininkas iš
pradžių norėjo įrengti kaip
piratų laivą, bet vėliau pasirinko karišką stilių. Todėl šviestuvai čia – karių
šalmai, žvakidės – karių
gertuvės, o visas statinės
vidus išpuoštas maskuojamuoju tinklu.
„Konsultavausi ir su
menininkais, kaip viską
originaliau įrengti. Vietinis
meistras iš Kriūkų kaimo
pagamino grindis ir stalus, kuriuos pastačiau ant
senų maskuojamosiomis
spalvomis nudažytų tepalo statinių“, – pasakojo A.
Danielius.
Minkšti suolai salėje įrengti ant keturiolikos 20
litrų buvusių žibalo cisternų, kurios taip pat nu-

dažytos
maskuojamosiosmis spalvomis.
Šis originalus statinys
apšiltintas putų polistirenu, o iš vidaus jis dar
išklotas blizgančia medžiaga, atspindinčia šilumą.
Idėja panaudoti tokią
medžiagą A. Danieliui
kilo tada, kai Rygoje
žiūrėjo grupės „Kiss“
koncertą – ten tokios
blizgios medžiagos kuriant scenografiją buvo
panaudota labai daug, ji
A.Danielius savo kaimo turizmo sodyboje prigalvojo originalių pramogų.
atrodė efektingai.
Intymus kambarėlis

Pokylių salėje telpa 24
žmonės. Jos gale yra įrengtas ir atskiras kambarėlis, kuriame – dvi lovos. Čia galės pailsėti labiausiai pavargę svečiai
ar tie, kurie norės šiokio
tokio intymumo.
„Manau, kad vaišės tokioje statinėje sudomins
tuos, kurie ieško ko nors
neįprasta. Čia galės vykti ir teminiai vakarėliai,
bernvakariai.
Pirmieji lankytojai gyrė originalią idėją, jau
sulaukiau užsakymų“, –
džiaugėsi idėjų nestokojantis A. Danielius.
Originalumo statiniui
suteikia ir ant jo viršaus
užkeltas senas „Citroën“
markės automobilis, ku-

Svečiai šakiečio sodyboje gali linksmintis ir medyje įkurtoje pavėsinėje.

rį verslininkas įsigijo už 500
litų. O visai neįprastai salei
įrengti A. Danielius teigia iš-

leidęs apie 20 tūkstančių
litų ir neabejoja, kad investicija greitai atsipirks.

