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Profesija: Finansų krizė neaplenkė ir kaminkrėčio darbo
2008-11-06 10:16
Seniai į istoriją nuėjo laikai, kai Europoje kaminkrėčio profesija buvo viena
garbingiausių tarp miestelėnų, o daugybė vaikų svajodavo tapti kaminkrėčiu. Tiesa, kai
kur dar gyvas paprotys - jeigu Naujųjų metų rytą sutiksi kaminkrėtį ir paliesi jo sagą,
būsi laimingas ištisus metus. Išliko ir kaminkrėčio profesija.
Tačiau šių dienų kaminkrėtys - ne suodinas ir nuolat dėl profesinės ligos krenkščiantis
vyras.
Sostinėje gyvenantis 26 metų Egidijus KURLIANSKAS yra
Vilniaus universiteto trečiakursis. Komercijos vadybos studijos tik į naudą plėtojant jauno vyro vadovaujamos uždarosios
akcinės bendrovės veiklą.
Nors pasaulį siaubianti finansų krizė neaplenkė ir kaminkrėčio
darbo, vis dėlto jaunasis verslininkas nenuleidžia nosies. Juolab
kad žiema - ne už kalnų. Kas užmiršo kamino švara pasirūpinti
vasarą, tai padaryti, siekiant išvengti galimo gaisro, bus
priverstas rudenį.
Egidijau, artėjant šalčiams, žmonės susizgrimba
pasirūpinti namų kaminais. Ar ne per vėlai?
Kad gyventojai kaminus prisimena tik atėjus šalčiams, - mums jau įprasta. Tačiau
vertėtų žinoti, kad žymiai paprasčiau kaminą valyti vasarą. Tada ir paslauga bent 20
procentų pigesnė, nes darbas lengvesnis (atliekamų paslaugų kainų intervalas yra nuo
60 iki 250 litų).
Kodėl kaminus būtina valyti? Kas kiek laiko reikalinga tokia priežiūra?
Suodžių kamine prisikaupia koks kibiras, bet retsykiais būna ir daugiau, priklausomai
nuo kamino diametro ir aukščio. Kartais net visas konteineris suodžių susikaupia...
Juos išvalyti būtina, kad neužsidegtų kamine ir kad šildymo sistema efektyviai veiktų.
Vertėtų priminti, jog kasmet dėl netvarkingų kaminų sukeltų gaisrų šalyje vidutiniškai
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žūsta po penkiolika žmonių. O kiek gaisro priežasčių lieka neišiaiškintų....
Jūsų bendrovės paslaugomis naudojasi ne vien privačių namų, bet ir kavinių,
kitų objektų savininkai. Kokios pagalbos jiems dažniausiai prireikia?
Be kaminkrėčio paslaugų neišsiverčia senamiesčiuose įsikūrusios kavinės, įstaigos.
Dažniausiai tiesiog nori susitvarkyti kamino ar ventiliacijos sistemas. Dėl pramoninių
kaminų valymo į mus kreipiasi taip pat ir gamyklos.
Kiek laiko užtrunka kamino valymas? Ar sudėtingos
kaminkrėčio darbo priemonės?
Mano įrankiai - pakankamai paprasti: įvairūs trosai,
šepečiai, teleskopinės lazdelės krosnims valyti, "svambalai"
ir, žinoma, veidrodėlis kaminui patikrinti. Kamino valymo
laikas - kiekvienu atveju labai skirtingas. Priklausomai nuo
sudėtingumo, jis gali trukti nuo pusvalandžio iki kelių dienų.
Ar Lietuvoje ši paslauga populiarėja? Gal tai susiję su namų statybos bumu?
Važinėji po visą Lietuvą, tad kuri jos dalis nuo suodžių "švariausia"?
Kaminus dažniausiai valome Vilniuje, Vilniaus rajone, Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje.
Labai mažai iškvietimų Suvalkijos regione - ten žmonės tikriausiai kaminus išsivalo
patys... Susidaro įspūdis, jog Lietuvoje turtingiausiai gyvena kauniečiai, mat jie
labiausiai rūpinasi tvarkingumu ir saugumu.
Taip pat sunku atsikratyti įspūdžio, jog tebėra žmonių, kurie nežino, jog kaminkrėčio
profesija yra išlikusi. Vis dėlto mūsų bendrovės teikiamos paslaugos kasmet
populiarėja. Žmonės pradeda labiau rūpintis savo turtu, nors, deja, daugumą
užsakymų sudaro avariniai užsikimšimai, kai kaminas visai nebeveikia.
Ar Jūsų versle juntama konkurencija?
Mūsų bendrovė - vienintelė Lietuvoje, kuri verčiasi tik kaminų valymu. Mūsų
konkurentai - pavieniai meistrai, kurie kaminų valymu užsiima laisvalaikiu. Seniūnijoms
ar komunalinių paslaugų įmonėms per sunku būtų išlaikyti kaminkrėčio etatą, kadangi
užsakymų yra labai nedaug, o darbas - sezoninis. Jei bendrovė dirbtų vien tik,
pavyzdžiui, Vilniuje, - paprasčiausiai neišsilaikytų.
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Ar finansų krizė juntama ir šiame versle?
Klientų skaičiaus sumažejimas iš tiesų labai juntamas, pernai buvo daugiau užsakymų.
Šiemet jų sumažėjo iki 40 procentų. Gal todėl ir neatsiranda konkurentų. Be to, kad
pradėtum dirbti kaminkrėčiu, reikia ne tik baigti kursus EMC, bet ir perprasti katilus,
įdėklus, reikalingus aukščius... Žodžiu, reikia ne tik daug praktikos, bet ir nemažai
teorijos, fizikos ir priešgaisrinės saugos žinių. Tačiau tiek žinios, tiek ir įgūdžiai per
krizes neišgaruoja - tad darbo turėsime. Gal teks dirbti kitus panašius darbus,
pavyzdžiui, židinių statymu užsiimti... Tačiau kai kolektyvas darnus ir yra nuolatinių
klientų, manau, jokios krizės nebaisios.
Šiuo metu bendrovėje dirba keturi kaminkrečiai. Po vieną meistrą turime Kaune ir
Klaipėdoje, kituose miestuose irgi yra atstovų. Planuojame plėstis į Utenos apskritį bei
Panevėžio - Šiaulių regioną.
Kaip pats atradai šią verslo nišą? Ar, Vilniaus universitete baigęs komercijos
vadybos studijas, žadi plėtoti šį verslą? O gal jėgas bandysi kitur?
Prieš šešerius metus pradėjau dirbti pameistriu - padėdavau meistrui statyti ir
remontuoti židinius bei krosnis. Nuo to ir prasidėjo mano, kaip kaminkrėčio, karjera.
Šis darbas man labai patinka, tad, baigęs studijas, tiesiog stengsiuosi žinias panaudoti
pradėtam verslui plėtoti.
Gal turi kokių nors paprastų, aiškių, visuotinai pritaikytinų patarimų
žmonėms, buityje ir darbe negalintiems išsiversti be kaminų?
Pavyzdžiui, neverta kamino kūrenti, kai jis jau akivaizdžiai užsiteršęs - virsta dūmai į
katilinę ir panašiai. Tada jau laikas mechaniniam kamino valymui. Taipogi kartas nuo
karto reikia apžiūrėti kamino išorę - ar neaižėja plytos.
Žmonėms patarčiau neapleisti savo kaminų, daugelį darbų įmanoma atlikti ir pačiam.
Vis dėlto manau, kad bent vieną kartą derėtų išsikviesti profesionalų kaminkrėtį - ne
tik gaus profesionalią paslaugą, bet ir daug sužinos apie kaminus, katilus. Mes
negailime patarimų klientams ir noriai dalijamės savo patirtimi.
Klausimas pokalbio pabaigai: ar kaminkrėčio darbe iš tiesų yra to romantizmo,
kuris išlikęs pasakose, kai kurių tautų papročiuose?
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Romantika šiame darbe yra ta, kad atlikęs darbą matai žmones laimingesnius. Suvoki,
kad realiai padėjai išspręsti problemą, o tai teigiamai motyvuoja ir mus - kaminkrėčius.
Audronė Gliožerienė
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