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Nedidelėms transporto įmonėms saugiau augti kartu su lyderiais
Dirbęs tolimųjų reisų vair uo
toju 41 m. Saulius nusprendė,
kad laikas pradėti dirbti sau.
Iš santaupų nusipirko naudo
tą vilkiką ir 2014 metais įkūrė
savo įmonę – UAB „Luneda“.
Pradėti naują verslą transporto
sektoriuje – nelengva užduotis,
todėl Sauliaus įsteigta įmonė
tapo Darbasv ilkikams.lt par
tneriu.
Pats sėdęs prie vilkiko vairo,
Saulius išvažiavo į Vakarų Europą
krovinių vežti. Tąkart užsienyje jis
prabuvo tris mėnesius. Sėkmin
ga pradžia paskatino norą plėstis,
todėl grįžęs į Lietuvą išsinuomojo
dar vieną vilkiką ir įdarbino du
vairuotojus. Kai dirba du vilkikai
– pajamos didesnės. Jauno vers
lo savininkas planuoja, kad jau
šių metų lapkritį galės nusipirkti
nuomojamą vilkiką.
„Dirbti sau yra maloniau ir fi
nansiškai naudingiau. Pradžio
je buvo įvairių klausimų, tačiau
Darbasvilkikams.lt komanda ne
gailėjo patarimų, suteikė pagalbą,
kai reikėjo, todėl jaučiausi sau
giau“, – džiaugiasi Saulius.

Darbasvilkikams.lt

patarimai

smulkiesiems vežėjams

1. Norite augti – junkitės prie
stipriausių. Jei įmonė turi vos
keletą vilkikų, sėkmingai konku
ruoti transporto sektoriuje sun
ku. Vakarų Europos užsakovai
nori bendrauti su stambesnėmis
kompanijomis, o ir įgyti jų pasi
tikėjimą yra nelengva.
2. Naud ok itės profes ion a
lų patirtimi. Sėkmingai vers
lo plėtrai reikia patirties, ryšių,
žinių, kuriuos galima įgyti tik
dirbant. Mūsų įmonių grupės
sudėtis – daugiau nei 140 auto
mobilių. Kasdien susiduriame
su įvairiomis nestandartinėmis
situacijomis, kurias turime spręs
ti. Tokiai patirčiai sukaupti ma
žoje įmonėje gali prireikti kelių
dešimčių metų.
3. Geriau nuomoti naują vil
kiką nei pirkti seną. Dažniausi
sunkumai, su kuriais susiduria
mažieji vežėjai, – tai apyvartinių
lėšų trūkumas. Jei įmonės tiks
las – augimas, nuomotis auto
mobilius yra kur kas parankiau.

Darbasvilkikams.lt vadovas Darius Mikėnas.

Tarkime, už 20 000 eurų galima
įsigyti seną automobilį. Dar apie
10 000 eurų sudarys automobilio
startiniai kaštai.
Turėdama 30 000 eurų, įmo
nė gali išsinuomoti tris vilkikus
ir turimus pinigus panaudoti šių
automobilių startinėms išlaidoms
padengti. Aritmetika paprasta –
turint tris vilkikus vietoj vieno,

uždarbis taip pat trigubėja. Be to,
nuomoti automobiliai bus beveik
nauji, tad sutaupysite eksploata
cijos išlaidų.
4. Koks Jūsų verslo tikslas: tu
rėti mašinų ar uždirbti pinigų?
Poros metų senumo vilkiko nuo
ma per mėnesį kainuoja apie 15
proc. daugiau negu lizinguojamo,
tačiau lizingu perkamai mašinai

reikia turėti apie 17 000–18 000
eurų pradinį įnašą. Be to, ne kiek
vienos įmonės padėtis leidžia gau
ti paskolą iš banko. Dažnai įmo
nės vadovai turi garantuoti savo
asmeniniu turtu. Užuot mokėjus
užstatą, galima tą pačią sumą in
vestuoti ir išsinuomoti dvi beveik
naujas, visiškai sukomplektuotas
mašinas. Dvi mašinos uždirbs
daugiau nei viena.
5. Kol Jūsų konkurentai lau
kia, AUGINKITE VERSLĄ kar
tu su Darbasvilkikams.lt. „Dirb
ti su Darbasvilkikams.lt – geriau
sias mūsų priimtas sprendimas,
vieniems užaugti būtų reikėję
daug daugiau laiko.“ (M. Žilius,
„MMZ Tranz“ direktorius)

Norite dirbti kartu su mumis?
Apsilankykite
www.darbasvilkikams.lt
arba skambinkite
tel. + 370 640 25200.

Saulius Urbonas susitiko su
Švedijos ambasadoriumi

Varniuose įkurtas naujas sporto klubas

Telšių rajono savivaldybės ad
ministracijos direktorius Saulius
Urb onas susit iko su Liet uv os
Resp ubl ik os amb as ad or ium i
Šved ij oj e Eitv yd u Baj ar ūnu.
Susitikimo metu diskutuota apie
galimybes pritraukti švedų in
vesticijas į Telšių rajoną.

Direktorius Saulius Urbonas in
formavo ambasadorių E. Bajarūną,
kad tiek jis pats, tiek administraci
jos kolektyvas yra pasiruošęs priim
ti potencialius švedų investuotojus
Telšiuose, padėti susitvarkyti for
malumus verslo pradžiai, surasti
sklypą ar pastatus veiklai vykdyti.
Ambasadorius Eitvydas Bajarū

Varnių sporto klubas „Spigins“
(pirmininkas Saulius Jogminas)
įgyvendino projektą paramai
gauti pagal Lietuvos kaimo plėt
ros 2008–2014 metų programos
priemonės „Kaimo atnaujini
mas ir plėtra“ Telšių rajono VVG
Vietos plėtros strategijos II prio
riteto „Visuomeninės paskirties
pastatų atnaujinimas pritaikant
juos bendruomenės poreikiams“
2.1. priemonės „Vieš osios pa
skirties pastatų rekonstrukcija,
remontas, aplinkos sutvarkymas
bei NVO materialinės bazės stip
rinimas“ veiklas.
Projekto „Varnių seniūnijos
nas tikino, jog švedai verslininkai
yra suinteresuoti vykdyti veiklą Eu administracinio pastato dalies
ropos šalyse ir pažadėjo informuoti remontas pritaikant jį bendruo

Saulių Urboną apie pasiūlymu su
sidomėjusius verslininkus.
„Po susitikimo su ambasadoriu
mi žengtas svarus žingsnis siekiant
pritraukti investuotojus iš Švedijos.
Šiuo met u tik im ės bent jau už
megzti bendradarbiavimą su šios
šalies verslininkais ir palaipsniui su
laukti jų investicijų į mūsų rajoną“,
– teigia Telšių rajono savivaldybės
administracijos direktorius.

Telšių rajono savivaldybės
administracijos Juridinio, personalo
ir dokumentų valdymo skyriaus
vyr. specialistė Skaistė SADONYTĖ
O-483

menės jaunimo laisvalaikio ir
sporto centro veiklai“ (paraiškos
registracijos Nr. LEADER-12TELŠIAI-02-005) veikloms vyk
dyti skirtas finansavimas siekia
38334,11 Eur. Telšių rajono sa
vivaldybė prisidėjo prie projek
to patalpomis. Šiame projekte
numatytos dvi pagrindinės veik
los sritys: suremontuoti patalpas
pritaikant jas sportinei veiklai ir
įsigyti reikalingą sporto ir laisva
laikio inventorių būsimai sporto
klubo veiklai.
Varnių sporto klubas „Spigins“,
ruošdamas teikti projektą, vykdė
Varnių miesto bendruomenės na
rių apklausą, rengė sporto klubo
narių susirinkimą, kuriame ir

buvo vienbalsiai priimtas spren
dimas dalyvauti įgyvendinant
Telšių rajono vietos plėtros stra
tegiją ir teikti paraišką.
Didžioji dalis lėšų buvo skirta
sporto klubo patalpoms pritai
kyti sportinei veiklai finansuoti.
Už šiuos pinigus buvo atnaujinta
pagal panaudos sutartį su Telšių
rajono savivaldybe sporto klubui
„Spigins“ priklausanti Varnių se
niūnijos I aukšto patalpų dalis,
kur ir įsikūrė sporto klubas. Dar
šviežiais dažais kvepiančiose pa
talpose veikia kultūrizmo ir lais
valaikio praleidimo vietos.
Sporto klub o „Spig ins“ pa
matinė veikla – tenkinti vietos
bendruomenės visuomeninius,
kultūrinius, sportinius, sociali
nius poreikius, dalyvauti rajoni
niuose ir respublikiniuose sporto
renginiuose. Todėl įgyvendinus
proj ekt ą pirm oj oj e pat alp oj e
įrengta fizinio aktyvumo, jėgos
ir ištvermės ugdymo naudojant
stacionarų inventorių bazė: mul
tifunkcis centras, štanga su suo
leliu, svarmenys, dviratis treni
ruoklis, bėgimo takelis, elipsinis
treniruoklis ir pan. O antroji salė
skirta aerobikos, lengvojo kultū
rizmo, kalanetikos užsiėmimams,
kur fiziniam pajėgumui didinti
naudojami sportuojančiojo svo
ris ar kiti laisvieji įrankiai: svar
menys, gimnastikos kamuoliai,
šokdynės, žingsniuokliai, gumos
ir pan. Taip pat šioje patalpoje
laisvu nuo grupinių užsiėmimų
metu yra galimybė pažaisti pulą,
stalo tenisą.
Tikimės, kad nuo šiol Varnių
bendruomenė atras naujų sporto
ir laisvalaikio praleidimo formų,
ir džiaugiamės, kad prie viso to
prisidėti galėjo ir sporto klubas
„Spigins“. Pirmininkas S. Jog
minas džiaugiasi sėkmingai įgy
vendintu projektu ir Telšių VVG
suteiktomis galimybėmis žmonių
aktyvumui skatinti.
Sporto klubo „Spigins“ narys
Justinas PLEŠKYS

