
Rugpjūčio 20-26 dienomis Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje vyko tarptautinės  

verslumo stovyklos Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto 

„Partnerystė. Verslumas. Veiksmas“ veiklos. Šio projekto metu Lazdijų rajono jaunimas 

dalyvavo verslumą skatinančiuose užsiėmimuose. Į šią stovyklą buvo pakviesti ir mūsų 

gimnazijos mokiniai bei jaunimas. Kartu su manimi vyko keturi mokiniai: šių metų abiturientė 

Sigutė Berškytė, būsima vienuoliktokė Aistė Maselskaitė, į 8 klasę besiruošianti Medeina 

Skvarčiūtė ir būsimas antrokas Matas Urbonavičius. Į stovyklą susirinko 14 jaunuolių iš 

skirtingų Lazdijų rajono mokyklų ir gimnazijų. Pirmąjį vakarą susipažinome per bendrą veiklą, 

kurios metu piešėme ant marškinėlių šio projekto logotipą- žirnį. Kiekvienas jį galėjo 

interpretuoti savaip. Kiekvienas piešinio autorius pristatė savo kūrinį ir trumpai papasakojo, 

kokią idėją norėjo perteikti. Netrūko originalių idėjų ir juoko.  

 

 



 

Jaunieji verslininkai pristato savo pieštus logotipus. 

 

 

 

Visi pasipuošėme savo dekoruotais marškinėliais su stovyklos logotipu. 

 

 



Kita diena prasidėjo polimerinio molio lipdymo dirbtuvėmis, kurioms vadovavo  Audra 

Jazbutienė. Ji mus supažindino su polimerinio molio lipdymo subtilybėmis ir pamokė, kaip 

pasigaminti sau suvenyrą- pakabuką iš šio molio. Taip pat ji pasakojo, kaip pomėgis tapo verslu 

ir padėjo papildomai užsidirbti pinigų. Tiek  merginos, tiek vaikinai savo gaminiais iš 

polimerinio molio liko tikrai patenkinti ir sužinojo vieną svarbią sėkmingo verslo taisyklę- 

norint, kad jūsų darbas sulauktų susidomėjimo, reikia ne tik jo nuotraukas reklamuoti 

internetinėje erdvėje, bet ir būtina, kad jose darbelis būtų pateiktas estetiškoje aplinkoje.  

 

 

Iš polimerinio molio mūsų lipdytos spurgytės- raktų pakabukai. 



 

Po pietų išsiruošėme į žygį prie Ančios ežero Veisiejų regioninio parko direkcijoje esančiu 

pažintiniu taku. Regioninio parko darbuotoja mums trumpai pristatė šio parko veiklą, 

supažindino su taisyklėmis, kurių regioniniuose parkuose būtina laikytis, ir papasakojo apie 

augalus ir gyvūnus, saugomus šiame parke. Jaunimui buvo pateikta užduotis: surasti čia 

augančius keturis augalus, neleistinose vietose kūrentas laužavietes ar šiukšles ir popieriuje 

užrašyti jų koordinates. Susiskirstę komandomis visi žygiavome pažintiniu taku, fiksavome 

pažeidimus, rinkome šiukšles ir ieškojome saugomų augalų. Komandos konkuravo 

tarpusavyje. Mūsų komanda, vadovaujama Aistės, pasirodė puikiai, užduotį įvykdė, tačiau iki 

pergalės truputį pritrūko sėkmės. Šis žygis praplėtė mūsų akiratį ir žinias apie Veisiejų 

regioninio parko veiklą.  

 

 

Veisiejų regioninio parko darbuotoja mums pristato užduotį, kurią turėsime atlikti žygio 

metu. 

Vakare susitikome su plaukimo trenere olimpiete dr. Birute Statkevičiene. Ši  energinga ir labai 

iškalbinga moteris jaunuoliams pasakojo apie valios ugdymo svarbą norint pasiekti tikslą, 

mokė mus taisyklingai plaukti ir gelbėti skęstantįjį. Aistė tobulino plaukimo įgūdžius, o Matas 

intensyviai mokėsi plaukimo pradmenų. Kas vakarą trenerės naudingos pamokos ir humoro 

jausmas suteikė daug pozityvo ir teigiamų emocijų tiek plaukti besimokantiems vandenyje, tiek 

pamokas stebintiems nuo kranto.  

 

 



 

 

Paskaitos su plaukimo trenere dr. Birute Statkevičiene 

 

Trečioji diena stovykloje man kėlė šiek tiek nerimo, mat po pietų mūsų laukė plaukimas 

baidarėmis, o aš šioje srityje nesijaučiau stipri, tuo labiau, kad plaukti vienoje baidarėje 

planavome dviese su Matu, kuris dar tik bus antrokas. Po pusryčių nuvykome į Kapčiamiestyje 

įsikūrusią kaimo turizmo sodybą. Jos šeimininkas Lukas Orliukas šioje sodyboje darbuojasi su 



visa savo šeima. Jaunas verslininkas papasakojo, kaip pradėjo verslą kaimo turizmo srityje. 

Luko sodyboje darbo gausu ištisus metus, tačiau verslas atsiperka- poilsiautojų čia netrūksta 

ištisus metus. O geriausia reklama Luko verslui- patenkinti klientai.  

 

 

 



 

Luko Orliuko kaimo turizmo sodyboje Kapčiamiestyje 

 

Išmėginome lauko pramogą- mini golfą Luko Orliuko sodyboje. 

Po pietų išplaukėme su baidarėmis. Džiaugiausi, kad į baidarę sėdome tryse: aš, Matas ir dar 

viena mūsų grupės mergina. Taigi pasitaikiusias kliūtis įveikti sekėsi puikiai, mūsų visos 

grupės komandinis darbas džiugino ir mes sėkmingai pasiekėme finišą. Vienus labaisiai 

sužavėjo upės pakrantės gamta, prie pat upės įsikūrę jaukūs maži nameliai, kurie atrodė lyg iš 



pasakos, kitiems didžiausią įspūdį paliko plaukimas baidarėmis, tačiau visi vėl kupini įspūdžių 

ir kiek nuvargę grįžome atgal į stovyklą.  

  

 

Plaukimas baidarėmis Baltosios Ančios upe. 

Vakare mūsų laukė vakaronė liepų rate Veisiejų miestelio parke.  Kultūros centro darbuotoja 

pamokė mus šokti lietuvių liaudies šokių ir įvairių liaudiškų žaidimų, tokių kaip „Kiaulė 

grikiuos“ ir pan. Iš pradžių nedrąsiai, pamažu jaunimas įsidrąsino, aikštelėje šokome visi. 

Sužinojom įvairių liaudiškų žaidimų ir šokių. Vakaronė liepų rate praėjo įdomiai  ir labai 

linksmai. 

 

Šokiai liepų rate. 

Rytojaus dieną pas mus atvyko lenkų delegacija iš Olštyno. Trumpai susipažinę, pasikalbėję, 

nuskubėjome į paskaitą, kurioje susitikome su tapytoju, kilusiu iš Alytaus, Pijumi Šemetulskiu. 

Menininkas šiuo metu propaguoja gatvės meną ir piešia ant sienų tiek interjere, tiek eksterjere. 

Jaunimui buvo be galo įdomu sužinoti, kaip tapymas ant sienų purškiamais dažais gali atnešti 



pelną, kaip rasti užsakovų, kas vertina tokį meną. Kartu su dailininku piešėme ant vieno pastato 

sienos Veisiejuose. Mokiniai buvo be galo sužavėti  šia edukacine veikla bei dar po užsiėmimo 

turėjo nemažai klausimų pačiam menininkui.  

 

 



 

Piešimas ant sienų su purškiamais dažais. 



 

Pabaigtas mūsų „meno kūrinys“. 

Po pietų pas mus atvyko jaunoji verslininkė iš Lazdijų- Greta Labalaukienė, kuri kartu su tėvais 

turi bendrą verslą Lazdijų centre - kavinę ir SPA centrą „Gojus“, taip pat tiekia ekologišką 

kalakutieną Lietuvos darželiams.  Greta pasakojo, kaip nedrąsu buvo iš miesto, kuriame 

mokėsi, grįžti į kaimą pas tėvus  ir kartu su jais užsiimti savo verslu. Tačiau užsispyrimą ir 

atkaklumą Greta įvardijo kaip pagrindines savybes, kurios labiausiai jai padeda nepasiduoti ir 

drąsiai pasitikti visus iššūkius, kuriuos sutinka savo versle.  

Vakare toliau tobulinome plaukimo įgūdžius su plaukimo trenere. 

Šeštadienis prasidėjo įdomiu susitikimu su menininku  iš Los Andželo Rolandu Dabruku. Jo 

kuriamos mandalos iš įvairių vaisių bei daržovių sulaukė didelio susidomėjimo ne tik 

Lietuvoje, bet ir užsienyje. Rolandas maitinasi sveikai, propaguoja sveiką gyvenseną ir mitybą, 

todėl maitinasi tik ekologišku maistu. Jo kuriamos mandalos iš maisto yra įspūdingos ne tik 

kompozicija, spalvų gama, bet ir naudingos sveikatai.  Rolandas rodė mums prijuostes, 

pagalvių užvalkalus, krepšius, kuprines, ant kurių spausdinamos jo mandalos. Paskaitos 

pabaigoje jis leido mums patiems, susiskirsčiusiems į grupeles, sukurti savo mandalas iš jo 

atsivežtų vaisių ir daržovių. Jaunimo fantazijoms ribų nebuvo.  Ši patirtis leido kitaip pažvelgti 

į maisto pateikimo kultūrą ir suprasti, kad tiek meną, tiek verslą galima atrasti ir kurti net 

pačiose neįtikėčiausiose srityse.  

 



 

Pažintis su menininku iš Los Andželo Rolandu Dabruku. 

 

Paskaitos metu menininko sukurta mandala iš maisto produktų. 



 

O štai ir mūsų sukurta mandala iš vaisių ir daržovių. 

Po pietų aplankėme Rudaminos piliakalnį, pasiklausėme trumpo, bet įdomaus gidės 

pasakojimo apie piliakalnio atsiradimo istoriją, sužinojome, kad būtent ant šio piliakalnio buvo 

karūnuotas karalius Mindaugas. Šiandien visi jautėmės kiek nuvargę po vakarykščio plaukimo 

baidarėmis, todėl atsisveikinę su gide parvykome į stovyklavietę pailsėti.  

Vakare susikūrėme laužą ir smagiai vakarojome ant ežero kranto. 

 

 

Paskutinėmis dienomis buvome dar susitikime su režisieriumi Mariumi Pocevičiumi. Jis kartu 

su kolega didžėjumi  mums trumpai papasakojo, kaip pats pradėjo režisieriaus ir renginių 

vedėjo verslą. Taip pat jie paskaitos pabaigoje mums surengė tikrai smagią šokių pertraukėlę. 

Su jaunimu prisišokome į valias.  



 

 

 

 

 Paskutinę dieną susėdę ratu dalijomės mintimis apie patirtis stovykloje. Visų mūsų įspūdžiai 

buvo pozityvūs, visi vieni kitiems turėjome už ką padėkoti. Mane asmeniškai labai sužavėjo 

mūsų jaunimo ir kitų stovyklautojų tarpusavio supratimas ir draugiškumas. Šiltai atsisveikinę 

išvažiavome namo kupini labai pozityvių emocijų ir gražių prisiminimų ir susiradę naujų 



draugų. Ne tik mūsų jaunimas, bet ir kiti stovyklos dalyviai sakė, kad dar norėtų sugrįžti į tokią 

stovyklą. Labai ačiū Sonatai Dumbliauskienei ir Eglei Mačionienei už suorganizuotą puikią  

verslumo stovyklą jaunimui, už rūpestį ir naudingus edukacinius užsiėmimus jauniesiems 

verslininkams. 

Agnė Urbonavičienė 

 


