Kaimo turizmas –
papildomas pajamų šaltinis
Kaimo turizmas, nors ir populiarėjanti
verslo šaka, kol kas tik nedaugeliui yra
pagrindinis pajamų ir pragyvenimo šaltinis. Dažniausai sodybų šeimininkams
tai – tik papildoma veiklos sritis, kuriai
jie atiduoda laisvus vakarus, savaitgalius, atostogas. Kaimo turizmas – įnoringas verslas. Ypač Suvalkijoje, kuri
negali pasigirti stulbinamu krašto peizažu. Šiame regione įsikūrusių kaimo
turizmo sodybų šeimininkai turi gerai
pasukti galvas, ką pasiūlyti svečiams,
kad jie čia atvažiuotų.

Sodybos siela – valdininkas

Visai šalia Šakių miesto įsikūrusią medžiais apaugusią sodybą galima pastebėti
važiuojant keliu Pilviškiai – Jurbarkas. Iš
tolo šviečia keletą metrų nuo žemės pakilęs juodais ir geltonais dryžiais išdažytas
senas zaporožietis (ZAZ 965). Atidžiau
įsižiūrėjus į šį ant stulpo iškeltą automobilį, išryškėja bitėms būdingi raštai. Sodybos šeimininkas Arūnas Danielius sako,
kad zaporožietį „paversti“ bite nuspręsta
neatsitiktinai – jo šeimai priklausanti sodyba vadinasi „Bičnamis“.
Sodyba – sovietmečiu veikusio kolūkio
palikimas. Tai – prieš trišdešimt metų statyta poilsiavietė, kurioje dažnai apsigyvendavo į Šakius atvykę svečiai iš sovietų
sąjungos respublikų, Rytų Vokietijos.
Prieš aštuonerius metus gerokai apgriuvusį pastatą nusipirko A. Danieliaus
motina Birutė Danielienė, kuri buvusiame
kolūkyje dirbo buhaltere. Buvo nuspręsta
jį paversti kaimo turizmo sodyba.
Per keletą metų pastatas buvo atnaujintas ir pasiruošęs priimti svečius. Vienu
metu čia gali apsigyventi apie 50 žmonių.
Nors oficialiai sodyba priklauso B.Danielienei, jos sūnus A. Danielius yra
„Bičnamio“ siela. Darbo dienas vyriškis
leidžia prie oficialių raštų Šakių rajono
darbo biržoje, kur eina direktoriaus
pavaduotojo pareigas. Pasibaigus darbo
valandoms, nusivilkęs oficialų klerko
švarką, skuba į sodybą.

„Darbe tenka vadovautis instrukcijomis, čia
– savo vaizduote,“ – pasakojo valdininkas. Jis
tikino, kad jam sodyba ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir poilsis nuo kasdienės darbo
rutinos. Čia jis praleidžia daugumą savaitgalių, atostogų.

Naktis – automobilyje
Po kiekvienų A. Danieliaus atostogų „Bičnamio“ kieme atsiranda naujų, įdomių bei netikėtų sodybos akcentų. Pernai vyriškis kieme
pastatė senovinį dar prieš Antrąjį pasaulinį karą pagamintą vokišką automobilį „Opel Kapitan“. Išėmęs sėdynes, automobilio viduje įrengė plačią lovą. „Vos išradus automobilius porelės juos ėmė naudoti ir kaip meilės guolį.
Deja, automobilio sėdynės nėra labai patogios, aš pritaikiau automobilį meilės nakčiai,
įrengiau jame lovą“ – šypsojosi A. Danielius.
Jis sakė, kad lovą automobilyje jau išbandė
ne viena porelė ir liko patenkinta.
Kaimo turizmo sodybos kiemą puošia ir
daugiau žaismingų elementų. Pavyzdžiui, kavinė medyje. Tarp šakų įrengtoje stoginėje įtaisyti suolai, staliukas. Atsikvėpti, išgerti arbatos ar ramiai paskaityti galima ir seno medžio drevėje. Išskobęs sutrūnijusį medį,
A.Danielius jo viduje pastatė suoliuką.
Naujausias sodybos šeimininko kūrinys, su-

Naujausias A. Danieliaus sodybos
akcentas – vandens malūnas.

kurtas per šios vasaros atostogas, vandens malūnas. „Vanduo – energijos
šaltinis. Taip žaismingai tekantis jis džiugina akį, padeda atgauti jėgas ir man, ir
mano svečiams,“ – džiaugiasi vyriškis.
Sodyba dažnai nuomojama įvairiems
pokyliams, sąskrydžiams, konferencijoms. Čia vyksta įvairūs renginiai, tarp jų
jau tradicija tapęs respublikinis gitaristų
festivalis, kurį organizuoja pats sodybos
šeimininkas.
Žmonės čia šurmuliuoja vasaros sezonu,
žiemą sodyba ištuštėja, ir A. Danielius
visą save atiduoda biurokratiniam darbui.
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Romantišką naktį galima praleisti senoviniame automobilyje „Opel Kapitan“.

