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Projektas įgyvendintas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės 
plėtros strategijos 2014–2020 m. I prioriteto priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 

Projektą įgyvendino Vandenų brolija „Meironų Marina ir Paukštė“ 

Projektui išmokėta paramos 
suma 

34 158,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšų 

Projekto vykdytojas prie 
projekto prisidėjo 

piniginiu įnašu 

Įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. gegužės 5 d. iki 2022 m. birželio 30 d. 

 
Vandenų brolija „Meironų Marina ir Paukštė“ yra jauna 2020 m. įsteigta organizacija, kuriai skirta parama 

padėjo pradėti veiklą. Paramos lėšomis Gaveikėnų kaime įkurtoms laivų restauravimo ir remonto dirbtuvėms buvo 
įsigyti būtina įranga ir inventorius. Taip pat buvo nupirktas elektrinis variklis su priedais turimam istoriniam 
buriniam laivui (skandinaviškam žvejų laivui), siekiant pritaikyti jį poilsio ir pramogų organizavimui. Šalia šių dviejų 
verslo krypčių, pradėtos vykdyti socialinės veiklos, organizuojant vaikų iš socialinės rizikos šeimų užimtumą. 
Vaikams rengiami pramoginiai, pažintiniai ir naujų įgūdžių formavimo užsiėmimai: plukdymai laivais, edukacijos 
apie laivininkystės istoriją, laivo sandarą, laivų valdymo ir laivų remonto pagrindų apmokymai. Įgyvendinant vietos 
projektą buvo sukurta viena darbo vieta. 

Laivų remonto bei restauravimo paslaugos Ignalinos rajone yra reikalingos, nes tai ežeringas kraštas ir 
daugelis vietos gyventojų bei atvykstančių, naudojasi įvairaus tipo laivais tiek žvejybos, tiek rekreacijos tikslais. 
Tokios paskirties dirbtuvių Ignalinos rajone iki šio projekto įgyvendinimo nebuvo. Poilsio ir pramogų 
organizavimo veikla taip pat yra perspektyvi, nes Ignalinos rajonas yra populiari turizmo kryptis, o plukdymo 
laivais (ypač buriniais, istoriniais) paslaugos neišplėtotos ne tik rajone, bet ir Utenos apskrityje. Ateityje Vandenų 
brolija „Meironų Marina ir Paukštė“ planuoja įsigyti ir restauruoti daugiau laivų ir sukurti originalių istorinių 
burinių laivų flotilę. 

 

 

 

 
Nuotraukose iš kairės į dešinę: 1) Vandenų brolijos „Meironų Marina ir Paukštė“ laivų restauravimo ir remonto dirbtuvės; 
2) Organizacijos vykdomų veiklų akimirka (pirmųjų Lietuvoje valčių su elektriniais varikliais vaikų varžybų apdovanojimas). 

 

 


