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Dir bęs to li mų jų rei sų vai ruo
to ju 41 m. Sau lius nu spren dė, 
kad lai kas pra dė ti dirb ti sau. 
Iš san tau pų nu si pir ko nau do
tą vil ki ką ir 2014 me tais įkū rė 
sa vo įmo nę – UAB „Lu ne da“. 
Pra dė ti nau ją vers lą trans por to 
sek to riu je – ne leng va už duo tis, 
to dėl Sau liaus įsteig ta įmo nė 
ta po Dar bas vil ki kams.lt par
tne riu.

Pats sė dęs prie vil ki ko vai ro, 
Sau lius iš va žia vo į Va ka rų Eu ro pą 
kro vi nių vež ti. Tą kart už sie ny je jis 
pra bu vo tris mė ne sius. Sėk min
ga pra džia pa ska ti no no rą plės tis, 
to dėl grį žęs į Lie tu vą iš si nuo mo jo 
dar vie ną vil ki ką ir įdar bi no du 
vai ruo to jus. Kai dir ba du vil ki kai 
– pa ja mos di des nės. Jau no vers
lo sa vi nin kas pla nuo ja, kad jau 
šių me tų lapk ri tį ga lės nu si pirk ti 
nuo mo ja mą vil ki ką.

„Dirb ti sau yra ma lo niau ir fi
nan siš kai nau din giau. Pra džio
je bu vo įvai rių klau si mų, ta čiau 
Dar bas vil ki kams.lt ko man da ne
gai lė jo pa ta ri mų, su tei kė pa gal bą, 
kai rei kė jo, to dėl jau čiau si sau
giau“, – džiau gia si Sau lius.

Ne di de lėms trans por to įmo nėms sau giau aug ti kar tu su ly de riais
dar bas vil ki kams.lt 

Pa ta Ri Mai 
smul kie siems ve žė jams
1. No ri te aug ti – jun ki tės prie 

stip riau sių. Jei įmo nė tu ri vos 
ke le tą vil ki kų, sėk min gai kon ku
ruo ti trans por to sek to riu je sun
ku. Va ka rų Eu ro pos už sa ko vai 
no ri bend rau ti su stam bes nė mis 
kom pa ni jo mis, o ir įgy ti jų pa si
ti kė ji mą yra ne leng va.

2. Nau do ki tės pro fe sio na
lų pa tir ti mi. Sėk min gai vers
lo plėt rai rei kia pa tir ties, ry šių, 
ži nių, ku riuos ga li ma įgy ti tik 
dir bant. Mū sų įmo nių gru pės 
su dė tis – dau giau nei 140 au to
mo bi lių. Kas dien su si du ria me 
su įvai rio mis ne stan dar ti nė mis 
si tua ci jo mis, ku rias tu ri me spręs
ti. To kiai pa tir čiai su kaup ti ma
žo je įmo nė je ga li pri reik ti ke lių 
de šim čių me tų.

3. Ge riau nuo mo ti nau ją vil
ki ką nei pirk ti se ną. Daž niau si 
sun ku mai, su ku riais su si du ria 
ma žie ji ve žė jai, – tai apy var ti nių 
lė šų trū ku mas. Jei įmo nės tiks
las – au gi mas, nuo mo tis au to
mo bi lius yra kur kas pa ran kiau. 

Tar ki me, už 20 000 eu rų ga li ma 
įsi gy ti se ną au to mo bi lį. Dar apie 
10 000 eu rų su da rys au to mo bi lio 
star ti niai kaš tai.

Tu rė da ma 30 000 eu rų, įmo
nė ga li iš si nuo mo ti tris vil ki kus 
ir tu ri mus pi ni gus pa nau do ti šių 
au to mo bi lių star ti nėms iš lai doms 
pa deng ti. Arit me ti ka pa pras ta – 
tu rint tris vil ki kus vie toj vie no, 

už dar bis taip pat tri gu bė ja. Be to, 
nuo mo ti au to mo bi liai bus be veik 
nau ji, tad su tau py si te eksp loa ta
ci jos iš lai dų.

4. Koks Jū sų vers lo tiks las: tu
rė ti ma ši nų ar už dirb ti pi ni gų? 
Po ros me tų se nu mo vil ki ko nuo
ma per mė ne sį kai nuo ja apie 15 
pro c. dau giau ne gu li zin guo ja mo, 
ta čiau li zin gu per ka mai ma ši nai 

rei kia tu rė ti apie 17 000–18 000 
eu rų pra di nį įna šą. Be to, ne kiek
vie nos įmo nės pa dė tis lei džia gau
ti pa sko lą iš ban ko. Daž nai įmo
nės va do vai tu ri ga ran tuo ti sa vo 
as me ni niu tur tu. Užuot mo kė jus 
už sta tą, ga li ma tą pa čią su mą in
ves tuo ti ir iš si nuo mo ti dvi be veik 
nau jas, vi siš kai su komp lek tuo tas 
ma ši nas. Dvi ma ši nos už dirbs 
dau giau nei vie na.

5. Kol Jū sų kon ku ren tai lau
kia, AU GIN KI TE VERS LĄ kar
tu su Dar bas vil ki kams.lt. „Dirb
ti su Dar bas vil ki kams.lt – ge riau
sias mū sų priim tas spren di mas, 
vie niems užaug ti bū tų rei kė ję 
daug dau giau lai ko.“ (M. Ži lius, 
„MMZ Tranz“ di rek to rius)

No ri te dirb ti kar tu su mu mis? 
Ap si lan ky ki te 

www.dar bas vil ki kams.lt 
ar ba skam bin ki te 

tel. + 370 640 25200.

Darbasvilkikams.lt vadovas Darius Mikėnas.

Saulius Ur bo nas su si ti ko su 
Šve di jos am ba sa do riu mi

Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ad
mi nist ra ci jos di rek to rius Sau lius 
Ur bo nas su si ti ko su Lie tu vos 
Res pub li kos am ba sa do riu mi 
Šve di jo je Eit vy du Ba ja rū nu. 
Su si ti ki mo me tu dis ku tuo ta apie 
ga li my bes pri trauk ti šve dų in
ves ti ci jas į Tel šių ra jo ną.

Di rek to rius Sau lius Ur bo nas in
for ma vo am ba sa do rių E. Ba ja rū ną, 
kad tiek jis pa ts, tiek ad mi nist ra ci
jos ko lek ty vas yra pa si ruo šęs priim
ti po ten cia lius šve dų in ves tuo to jus 
Tel šiuo se, pa dė ti su si tvar ky ti for
ma lu mus vers lo pra džiai, su ras ti 
skly pą ar pa sta tus veik lai vyk dy ti.

Am ba sa do rius Eit vy das Ba ja rū

Var nių spor to klu bas „Spi gins“ 
(pir mi nin kas Sau lius Jog mi nas) 
įgy ven di no pro jek tą pa ra mai 
gau ti pa gal Lie tu vos kai mo plėt
ros 2008–2014 me tų pro gra mos 
prie mo nės „Kai mo at nau ji ni
mas ir plėt ra“ Tel šių ra jo no VVG 
Vie tos plėt ros stra te gi jos II prio
ri te to „Vi suo me ni nės pa skir ties 
pa sta tų at nau ji ni mas pri tai kant 
juos bend ruo me nės po rei kiams“ 
2.1. prie mo nės „Vie šo sios pa
skir ties pa sta tų re konst ruk ci ja, 
re mon tas, ap lin kos su tvar ky mas 
bei NVO ma te ria li nės ba zės stip
ri ni mas“ veik las.

Pro jek to „Var nių se niū ni jos 
ad mi nist ra ci nio pa sta to da lies 
re mon tas pri tai kant jį bend ruo

Var niuo se įkur tas nau jas spor to klu bas
me nės jau ni mo lais va lai kio ir 
spor to cent ro veik lai“ (pa raiš kos 
re gist ra ci jos Nr. LEA DER12
TEL ŠIAI02005) veik loms vyk
dy ti skir tas fi nan sa vi mas sie kia 
38334,11 Eur. Tel šių ra jo no sa
vi val dy bė pri si dė jo prie pro jek
to pa tal po mis. Šia me pro jek te 
nu ma ty tos dvi pa grin di nės veik
los sri tys: su re mon tuo ti pa tal pas 
pri tai kant jas spor ti nei veik lai ir 
įsi gy ti rei ka lin gą spor to ir lais va
lai kio in ven to rių bū si mai spor to 
klu bo veik lai.

Var nių spor to klu bas „Spi gins“, 
ruoš da mas teik ti pro jek tą, vyk dė 
Var nių mies to bend ruo me nės na
rių ap klau są, ren gė spor to klu bo 
na rių su si rin ki mą, ku ria me ir 

bu vo vien bal siai priim tas spren
di mas da ly vau ti įgy ven di nant 
Tel šių ra jo no vie tos plėt ros stra
te gi ją ir teik ti pa raiš ką.

Di džio ji da lis lė šų bu vo skir ta 
spor to klu bo pa tal poms pri tai
ky ti spor ti nei veik lai fi nan suo ti. 
Už šiuos pi ni gus bu vo at nau jin ta 
pa gal pa nau dos su tar tį su Tel šių 
ra jo no sa vi val dy be spor to klu bui 
„Spi gins“ pri klau san ti Var nių se
niū ni jos I aukš to pa tal pų da lis, 
kur ir įsi kū rė spor to klu bas. Dar 
švie žiais da žais kve pian čio se pa
tal po se vei kia kul tū riz mo ir lais
va lai kio pra lei di mo vie tos.

Spor to klu bo „Spi gins“ pa
ma ti nė veik la – ten kin ti vie tos 
bend ruo me nės vi suo me ni nius, 
kul tū ri nius, spor ti nius, so cia li
nius po rei kius, da ly vau ti ra jo ni
niuo se ir res pub li ki niuo se spor to 
ren gi niuo se. To dėl įgy ven di nus 
pro jek tą pir mo jo je pa tal po je 
įreng ta fi zi nio ak ty vu mo, jė gos 
ir iš tver mės ug dy mo nau do jant 
sta cio na rų in ven to rių ba zė: mul
ti funk cis cent ras, štan ga su suo
le liu, svar me nys, dvi ra tis tre ni
ruok lis, bė gi mo ta ke lis, elip si nis 
tre ni ruok lis ir pan. O ant ro ji sa lė 
skir ta ae ro bi kos, leng vo jo kul tū
riz mo, ka la ne ti kos už siė mi mams, 
kur fi zi niam pa jė gu mui di din ti 
nau do ja mi spor tuo jan čio jo svo
ris ar ki ti lais vie ji įran kiai: svar
me nys, gim nas ti kos ka muo liai, 
šok dy nės, žings niuok liai, gu mos 
ir pan. Taip pat šio je pa tal po je 
lais vu nuo gru pi nių už siė mi mų 
me tu yra ga li my bė pa žais ti pu lą, 
sta lo te ni są.

Ti ki mės, kad nuo šiol Var nių 
bend ruo me nė at ras nau jų spor to 
ir lais va lai kio pra lei di mo for mų, 
ir džiau gia mės, kad prie vi so to 
pri si dė ti ga lė jo ir spor to klu bas 
„Spi gins“. Pir mi nin kas S. Jog
mi nas džiau gia si sėk min gai įgy
ven din tu pro jek tu ir Tel šių VVG 
su teik to mis ga li my bė mis žmo nių 
ak ty vu mui ska tin ti.

Spor to klu bo „Spi gins“ na rys
 Jus ti nas PLEŠ KYS

nas ti ki no, jog šve dai vers li nin kai 
yra suin te re suo ti vyk dy ti veik lą Eu
ro pos ša ly se ir pa ža dė jo in for muo ti 
Sau lių Ur bo ną apie pa siū ly mu su
si do mė ju sius vers li nin kus.

„Po su si ti ki mo su am ba sa do riu
mi ženg tas sva rus žings nis sie kiant 
pri trauk ti in ves tuo to jus iš Šve di jos. 
Šiuo me tu ti ki mės bent jau už
megz ti bend ra dar bia vi mą su šios 
ša lies vers li nin kais ir pa laips niui su
lauk ti jų in ves ti ci jų į mū sų ra jo ną“, 
– tei gia Tel šių ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to rius.

Tel šių ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos Ju ri di nio, per so na lo 

ir do ku men tų val dy mo sky riaus 
vy r. spe cia lis tė Skais tė SA DO NY TĖ
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