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Projekto aprašymas
Pareiškėjo verslo idėja – į šeimas
orientuota mobili maitinimo paslauga ir
pramogos vaikams Ginučių kaime šalia
vieno iš Ignalinos rajono populiariausio
turistinio objekto.

Ginučiai
–
sena
gyvenvietė
Aukštaitijos
nacionaliniame
parke,
turistinių maršrutų kryžkelė, garsėjanti
savo vandens malūnu. Karštomis vasaros
dienomis prie malūno vandens krioklio
atsigaivinti ir išsimaudyti sustoja ne tik
turistai, bet atvažiuoja ir vietiniai
gyventojai. Kai buvo rengiama projekto
paraiška, kaime jau buvo įsikūrusios dvi
maitinimo įstaigos, siūlančios tradicinius
lietuviškos virtuvės patiekalus, tačiau
vasaros savaitgalių dienomis kartais jose
buvo sunku rasti laisvą staliuką.
Pareiškėjui kilo idėja kaimo centre
netoli vandens malūno įkurti pramogų ir
maisto aikštelę. Pareiškėjas nusprendė
orientuotis į šeimas su vaikais ir pasiūlyti
paslaugą ir maisto asortimentą, kurių
kaime dar nebuvo. Vaikai turėtų galimybę
smagiai praleisti laiką, šokinėdami ant
pripučiamo batuto, o šalia esančioje maisto
gaminimo priekaboje galima būtų įsigyti
vaikų mėgstamo maisto: burbulinių vaflių
su priedais, dešrainių, gėrimų. Pareiškėjas
pagalvojo ir apie tokių paslaugų
sezoniškumą.
Kelis vasaros mėnesius Ginučių
kaime daug žmonių ir šurmulio, tačiau
šaltuoju sezonu turistai neatvyksta.

Vieną iš maitinimo įstaigų ir malūne
esanti muziejinė ekspozicija užsidaro,
todėl pareiškėjas nusprendė, kad jo
teikiamos paslaugos bus mobilios: jis ne
tik lauks klientų aikštelėje prie malūno, bet
ir pats su savo paslaugomis vyks į
privačius ir viešus renginius.

Įsigyti būtinas
vykdyti;

•

•

Projekto tikslai
•

•

priemones

veiklai

Projekto veiklos ir rezultatai
Pareiškėjo verslo idėjai įgyvendinti
reikėjo nemažų pradinių investicijų. Iki
paraiškos pateikimo pareiškėjas neturėjo
nuosavo verslo patirties ir dirbo samdomu
darbuotoju, tačiau ryžosi rengti verslo
planą.

•

Sukurti ne mažiau kaip dvi darbo vietas,
iš jų bent vieną jaunam žmogui, siekiant
didinti jaunų žmonių užimtumą ir
verslumą kaimo vietovėse;
Teikti naudą rajono fiziniams ir
juridiniams
asmenims,
bendradarbiaujant ir naudojant vietos
išteklius;
Didinat vietovių patrauklumą dėl
teikiamų paslaugų įvairovės, pritraukti
daugiau atvykstančių turistų;
Per savo veiklą kurti tvarius finansinius
šaltinius.

Tam prireikė verslo konsultacijų
paslaugas teikiančios įmonės pagalbos.
Verslo skaičiavimai rodė, kad kilusi idėja
padės ne tik užsidirbti bet ir sukurti ir
išlaikyti darbo vietas. Vis dėlto be paramos
lėšų kelias iki svajonės įgyvendinimo būtų
žymiai ilgesnis ir sunkesnis, jei išvis būtų
įmanomas.

Prie pareiškėjo verslo idėjos
įgyvendinimo prisidėjo skirta parama,
pagal Ignalinos rajono vietos veiklos
grupės įgyvendinamos Ignalinos rajono
kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos
2014–2020 m. I prioriteto priemonę
„Paslaugų ir vietos projektų kūrimas ir
plėtra“. Projektui skirtas finansavimas
padėjo įsigyti transporto priemonę, maisto
gamybos priekabą ir pripučiamą batutą.
Pareiškėjas
savo
lėšomis
projekto
įgyvendinimo vietoje įsirengė terasą ir
lauko baldus. Stengtasi, kad aplinka būtų
jauki, o svečiai jaustųsi patogiai.

Vietos projektas buvo įgyvendintas
dviem etapais. Iš pradžių buvo įsigytas ir
įveiklintas pripučiamas batutas, kuris
mažuosius svečius džiugino jau 2020 m.
vasarą. 2021 m. turistinio sezono pradžioje
maisto stotelė „Ginučių linėja“ pakvietė
visus sustoti kavos arba arbatos puodeliui
ir pasmaližiauti vietoje keptais vafliais su
gardžiais priedais. Vasarą maisto stotelėje
stabtelėdavo po Aukštaitijos nacionalinį
parką keliaujantys turistai, užsukdavo
smalsaujantys vietos gyventojai. Žinia apie
lauko kavinukę Ginučiuose keliavo iš lūpų
į lūpas. Įgyvendinęs šį projektą,
pareiškėjas sukūrė net dvi darbo vietas.

