Sezoninis verslas skatina ieškoti naujovių
Rimutė GRUŠIENĖ
Šakių rajone šiandien veikia
vienuolika kaimo turizmo sodybų. Vienas pirmųjų rajone
tokią sodybą – „Bičnamį“ –
Girėnuose įkūręs verslininkas
Arūnas Danielius sako, jog
praėjęs sezonas iš kitų išsiskyrė tuo, jog išaugo šios
paslaugos poreikis.

„Šoktelėjo sodybų kainos, žmonės prasigyveno, uždirba daugiau pinigų, o kaimo turizmo sodybos greitai neįsirengsi. Lietuvoje vėl atgimsta vestuvės, kuriose dalyvauja 50 ir daugiau svečių,
žmonės vėl pradėjo minėti įvairius gyvenimo jubiliejus“, - kalbėjo verslininkas, pridurdamas,
kad „Bičnamyje“ įrengtais miegamaisiais ketverius metus beveik
niekas nesinaudojo, o šiemet, išaugus vestuvių skaičiui, neretai
jų ir pritrūkdavo. „Turėjau kuo
skubiau ir efektyviau spręsti šią
problemą. Dėl to ir sumaniau į
„Bičnamį“ atgabenti seną troleibusą. Jame įrengti trys miegamieji, čia gali pailsėti devyni – dvylika svečių, troleibuse telpa visas
vestuvininkų pulkas“, - kalbėjo
A. Danielius, pridurdamas, jog iš
karto sodyboje norėjo pastatyti
namelį, tačiau jame būtų tilpę žymiai mažiau žmonių. Kita vertus
troleibusas yra daug originalesnė
poilsio vieta, negu tradicinis namukas ant ratų.
Verslininkas sako, jog šiandien
kaimo sodyboje neužtenka vien
pirties, kuri prieš dešimtmetį buvo gan stiprus traukos taškas.
Reikia nuolat sukti galvą, kaip
sudominti klientą, pasiūlyti jam
tokias paslaugas, kurių jis negauna kitose kaimo sodybose. Dėl to
vieni verslininkai siūlo dažasvydžio, kiti – keturračių motociklų
nuomos paslaugas. „Lietuvoje
registruota daugiau kaip 500 kaimo turizmo sodybų, tačiau nė
vienoje nerasi troleibuso, kuriame įrengti miegamieji kambariai“, - juokavo pašnekovas. A.
Danieliaus „Bičnamis“ iš kitų kaimo sodybų išsiskiria ir tuo, kad
šeimininkas stengiasi išlaikyti
natūralų gamtos prieglobstį ir jį
derina su patogumu. „Čia idealios tvarkos ir švaros jūs nerasite
– geriant kavą, šalia gali nukristi
lapas ar gilė. Aš į poilsiavietę atvykstantiems žmonėms siūlau
kultūringą, paprastą ir ramų poilsį ąžuolų paunksmėje, kur jie gali
patogiai jaustis“, - sakė pašnekovas, pridurdamas, kad „Bičnamyje“ ne vieta tiems, kam reikia sterilios aplinkos ir blizgesio. Verslininkas prisimena vieną reiklią
ponią, kuri iškėlė sceną dėl lauke
ant sienos besiplaikstančio voratinklio. „Suprantu jos priekaištus,
tačiau ši sodyba yra tarp medžių,
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gamtoje, ir kam tokia vieta nepatinka, tie turėtų pasiieškoti prabangesnių apartamentų“, - mintimis dalinosi pašnekovas, sakydamas, kad jo poilsiavietę ypač pamėgo užsieniečiai, po mūsų šalį
keliaujantys dviračiais. Iš Olandijos, Vokietijos, Lenkijos užsukantys dviratininkai sako, jog daug
keliauja, bet tokių netradicinių
kūrinių kaip automobilis – bitė,
staliukai medyje, miegamieji troleibuse, krėslas bosui jie dar niekur neregėję. O kai išvydo kaimynę, rankomis melžiančią karvę,
vokiečiai kvatojo net už pilvų susiėmę, fotografavo ir sakė, kad tokio vaizdelio dar niekur nėra regėję.
Neseniai verslininkas pradėjo
teikti naują paslaugą – darbo dienomis jis priima užsakymus gedulingiems pietums. Vienu metu
čia gali papietauti (lauke ir salėje)
iki 110 žmonių, gedulingų pietų

kaina žmogui – nuo 18 iki 25 litų.
Atšalus orams girėniškis ketina
pradėti teikti dar vieną naują paslaugą – žmonių pageidavimu į jų
namus bus atgabenta japoniška
pirtis–kubilas. Anot A. Danieliaus, šią paslaugą užsakiusiam
asmeniui nereikės pačiam rūpintis nei malkomis, nei vandens pašildymu – kubilą sumontuos, vandenį iki tinkamos temperatūros
pašildysią paslaugą teikiantis verslininkas.
Savo versle A. Danielius įžvelkgia vieną minusą: sodyba „Bičnamis“ labiau pritaikyta šiltajam
metų sezonui, be to, ją užsisakantys žmonės dažniausiai pageidauja savaitgalių. „Vien iš šios paslaugos išsiversti nelengva, dalį
gaunamų pajamų tenka panaudoti patalpų remontui, inventoriaus
atnaujinimui. Reikia imtis kažkokio papildomo verslo, iš kurio būtų galima pragyventi šaltuoju me-

Japoniška pirtis – kubilas – į sodybas pradės keliauti atšalus orams.

tų laikotarpiu“, – pamąstymais
dalinosi pašnekovas, pridurdamas, jog turintis sumanymą užsiimti ąžuolinių lauko baldų gamyba, yra mintis steigti pažinčių
tarnybą. Artimiausiu metu bus
paruošti šių lauko baldų pavyzdžiai.
„Laikas parodė, jog tokie baldai –
labai patvarūs, „Bičnamyje“ jie
stovi jau nuo 1999-ųjų metų ir dar
nesupuvo. O iš topolio pagaminta
kompozicija „Raganų skrydis“
sunyko per trejus metus“, - kalbėjo pašnekovas.
Pasak A. Danieliaus, pažinčių
tarnyba „Kliovas“ turėtų būti
orientuota ne tik į Šakių, bet ir į
kaimyninių rajonų gyventojus.
„Kadangi internetinė pažintis turi
dvi stadijas – iki nuotraukos gavimo, ir po to – norintiems susipažinti pagal amžiaus grupes, „Bičnamyje“ ketvirtadieniais planuojame rengti pažinčių vakarus“ , pasakojo verslininkas.
„Neidamas į valdišką darbą pajutau, kad pirmąkart gyvenime turiu laiko, kurį galiu skirti savo pomėgiams, įvairiems susitikimams.
Intensyviai mokausi anglų kal-bos,
pamačiau, kad prisimiršo ir
vokiečių kalba. O kaip kitaip bendrausi su užsieniečiais?“ - kalbėjo
A. Danielius, pridurdamas, kad
stengiasi kuo dažniau susitikti su
kolegomis verslininkais, lanko
įvairius seminarus, kuriuos dabar
pats gali pasirinkti, yra verslo
klubo narys. „Turiu galvoti kažką
naujo, šie 26 arai žemės, kur yra
„Bičnamis“ – visiškai užpildyti, o
naujai kaimo turizmo sodybai
reikia 300 – 400 tūkstančių litų.
Turiu porą naujų netradicinių
kaimo turizmo verslo plėtros idėjų, tačiau kol kas tegul tai būna
paslaptis“, - kalbėjo girėniškis
verslininkas.

