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Ataskaita
Lazdijų rajono savivaldybė:
UAB „Dzūkijos servizas“ Seirijuose: automobilių remonto dirbtuvės. Jos savininkas Tomas
pasinaudojo parama pagal „LEADER“ programos priemonę. Jis gavo apie 29 tūkst. eurų paramos.
Nusipirko visą reikalingą technikai įrangą, įdarbino 3 žmones, nors buvo planuota – 2. Šiuo metu
galvoja apie servizo plėtrą ir vėl nori teikti paraišką paramai gauti. Į savo servizą Tomas mielai
priima praktikantus. Jis džiaugiasi, kad paramos lėšos jam leido greičiau ir paprasčiau realizuoti
savo verslą. Klientų netrūksta. Tai gerosios praktikos pavyzdys.
Socialinių paslaugų centras „Šilas“ Seirijuose: šis centras labai patrauklus savo išore ir dar
patrauklesnis savo vidumi. Gauta 250 tūkst. eurų parama buvo panaudota pastato apšiltinimui ir
sutvarkymui. Seirijuose, tai vienintelė vieta jaunimui, kur gali susiburti ir save išreikšti. Yra įrengta
nemažai patalpų, pritaikytų jaunimui: žaidimų, sporto, poilsio zonos. Savaitgaliais čia užsuka 15- 20
jaunuolių aktyviai veiklai ir laisvalaikiui praleisti. Kiekvieną darbo dieną pastoviai apsilanko apie
20 vaikų. Šis pastatas buvo orientuotas į jaunimo užimtumą, bet dabar čia pradėjo veikti ir mažų
vaikų, senjorų, neįgalių žmonių programos. Tame pačiame pastate teikiamos mokamos paslaugos
vargingai gyvenančioms šeimoms, asmenims: veikia skalbykla, pirtis, dušas. 3 kartus per savaitę
galima tuo pasinaudoti. Pastato išlaikymą paremia privatus verslas, kiek reikia, - skiria lėšų
savivaldybė. Terminuotomis sutartimis, pagal poreikį, yra įdarbinami žmonės, bet labiausia čia
darbuojasi seniūnijos žmonės.
VšĮ „Seirijų žirgai” (neplanuotas apsilankymas): tai privatus verslas, nesinaudojantis jokia
parama. Žirgynas išties mielas ir nesinori iš jo išeiti dėl draugiškai nusiteikusių ristūnų. Jau 20 metų
šis žirgynas garsina Seirijus. Čia yra apie 30 vietų žirgams, šiuo metu jų yra apie 25. Šiame žirgyne
galima laikyti ir savo nuosavą žirgą, mėnesio kaina 150 eur. Šio žirgyno savininkas turi savo
asmeninių žirgų, su kuriais dalyvauja įvairiuose pasirodymuose, varžybose. Taip pat šiame žirgyne
savo dienas laidžia jau užtarnauto poilsio išėję žirgai. Vienas toks yra atvežtas net iš Maskvos.
Druskininkų savivaldybė:
Druskininkų Jaunimo užimtumo centras „JUC“: tai vienas iš unikaliausių centrų, kokį teko
matyti. Šis centras yra gavęs paramą iš įvairių fondų. Tai visapusiškai jaunimui sukurta erdvė tiek
išorėje, tiek viduje. Lauke, bet kuriuo paros metu, 14-29 metų jaunimui galima naudotis: lauko
scena, sporto aikštynas, kurį sudaro – krepšinio aikštelė, teniso aikštynas, tinklinio aikštelė,

riedlenčių parkas – skirtas važinėti BMX dviračiai, riedučiams, riedlentėms, veikia „parkūro“
parkas, - tai laipiojimas sienomis, turėklais ir pan. Šiame centre veikia daug būrelių, paties jaunimo
iniciatyva suorganizuotos įvairios veiklos. „JUC“ turi visą reikalingą aukštos kokybės įrangą, skirtą
renginiams. Nenuostabu, kad kartais čia vyksta pačios Druskininkų savivaldybės renginiai. Mažų
vaikų užimtumas veikia taip pat. Pačiame centre yra nemažai zonų jaunimui: „jaunimo erdvė“- salė,
pati populiariausia, kur gali daryti „nieko“. Tai jauki salė, primėtyta sėdmaišių, keletas kompiuterių,
stalo žaidimų, nuplaunama „dailininko siena“ ir t. t., čia jaunimas gali būti iki 8 valandos vakaro.
Varėnos rajono savivaldybė:
Kraštotyros muziejus Merkinėje: muziejaus darbuotojas Mindaugas dalyviams papasakojo apie
muziejų ir pasidalino savo patirtimi vykdant projektą. Jis pats priklauso futbolo klubui ir pats ruošė
paraišką sporto aikštynui įrengti. Aktyviam jaunimui Merkinėje tikrai galima rasti veiklų, kuriose
galėtų save realizuoti. Tuo labiau, kad yra jaunų žmonių, kurie mielai padėtų jaunimui.
Merkinės tradicinių amatų centras: savivaldybės nupirktas pastatas ir perleistas VšĮ, beveik 100
tūkst. eurų paramos buvo panaudota įrengiant lauke trijų tipų keramikos krosnis (raugo, juodajai ir
aukštakrosnė) ir pavėsinė. Pati populiariausia - Juodosios keramikos krosnis. Tai idealios sąlygos
amatininkams ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių atstovams. Šis amatų centras yra
orientuotas į jaunimo užimtumą, kurie norėtų ir galėtų perimti keramikos amatą. Kadangi visa
reikalinga įranga yra, mokytojai – amatininkai taip pat, tai ideali vieta jaunimui mokytis, išmokti ir
užsidirbti.
UAB „Buliaus servizas“: tai dar vienas jauno žmogaus verslas – automobilių remonto dirbtuvės.
Tai be galo motyvuotas žmogus, kurio klausantis gali savyje rasti drąsos ir noro veikti. Gintautas
Miškinis savo verslą puoselėja jau daugelį metų. Pradėjęs nuo nulio, be niekieno pagalbos, savo
jėgomis – dirbo taip, kaip galėjo. Nors prieš tai turėjo gerai apmokamą darbą ir visas garantijas. Iš
viso per pastaruosius metus, pasinaudojęs parama iš „LEADER“ programos, kartu su savo
nuosavomis lėšomis – investavo 22 tūkst. eurų ir šiandien džiaugiasi atsinaujinusiu ir prasiplėtusiu
savo servizu su visa reikalinga įranga. Servize įkūrė 2 darbo vietas ir laukia praktikantų
apmokymams. Gintautas taip pat turi vairuotojų būrelį, kurį lanko nuo mažiausio iki didžiausio. Su
savo būreliu dalyvauja ir viešuose pasirodymuose.
Trakų rajono savivaldybė:
Aukštadvario Žemės ūkio mokykla: per Trakų krašto VVG gavo 100 tūkst. eurų paramos, kuri
buvo nukreipta patalpų remontui, profesionaliai virtuvės įrangai įsigyti. Šioje mokykloje yra puikiai
paruošiami virėjai. Į šią specialybė šiame krašte yra labiausiai akcentuojama, nes čia ji viena iš
perspektyviausių. Ypatingai aktuali yra kulinarinio paveldo maisto gamyba. Vyksta edukacinės
programos. Studijuojantys kulinariją, jaunimas labai lengvai randa savo apylinkėse darbą. Patys
kaimo turizmo atstovai jau laukia jų. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Darbo birža dėl
jaunimo įdarbinimo. Taip pat sudarytos galimybės šioje mokykloje pabaigti mokslus tiems, kurie
nespėjo anksčiau to padaryti. Net 70 proc. studentų yra iš Trakų. Aukštadvaryje veikia 13 kaimo
turizmo objektų. Kita labai populiari studijų kryptis – smulkaus verslo organizavimas. Aplinkiniai
verslininkai labai mielai įdarbina praktikai ar nuolatiniam darbui Aukštadvario Žemės ūkio
mokyklos studentus. Aukštadvaryje labai aktyvi vietos valdžia, ji padeda jaunimui save realizuoti,
stengiasi sudaryti tam sąlygas. Pvz.: bendruomenės namuose įkūrė laikiną vaikų priežiūros kambarį,
kadangi Aukštadvaryje mėgsta įsikurti jaunos šeimos. Tame priežiūros kambaryje galima savo
mažuosius palikti keliomis valandomis. Aukštadvario Žemės ūkio mokykloje veikia ir amatų

centras, po tuo pačiu stogu veikia ir Aukštadvario gimnazija. Kadangi jaunimui sudaroma ir toliau
bandoma sudaryti sąlygas veikti, dirbti ir užsidirbti, jie aktyviai to imasi.
Poilsio ir pramogų parkas „Ąžuolynė“: šeimos verslas. Pradžia buvo nuo kaimo turizmo plėtros,
vėliau pradėjo plėsti pramogų parką. O pramogų pasirinkimas išties nemažas, ypatingai tiems, kurie
mėgsta ekstremalius išbandymus. Kaip sako pats šio verslo šeimininkas „tik pramogos ir išgelbėjo
nuo krizės“. Šis parkas taip pat stengiasi pasinaudoti įvairiomis paramomis.

__________________
(parašas)
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