
TRAKŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

Data Laikas Išvykimo vieta Susitikimų sesijos

Lapkričio 11 d.

14.30 Nuo Trakų Vytauto 
Didžiojo gimnazijos  
(Birutės g. 48, 
Trakai)

Maršrutas: Trakų krašto tradicinių amatų centras (edukacinės programos, 
mokymai, suvenyrų pardavimas, neformalaus švietimo ir renginių organizavimo 
veika) – VšĮ amatų mokykla „Sodžiaus meistrai” (profesinis ugdymas) –  
UAB „Vilkokšnio vingis”(kaimo turizmo paslaugos, edukacinės programos) –  
„Pilialaukis” (maitinimo ir laisvalaikio organizavimo paslaugos, edukacinės 
programos)

Lapkričio 15 d.

9.30 Trakų r.  
savivaldybės (adr. 
Vytauto g. 33)  
vidinis kiemas, 
po apsilankymo  
9 val. Trakų kredito 
unijoje

Maršrutas: 9 val. Trakų kredito unija (finansinės paslaugos) –  
J. Kairio kaimo turimo sodyba (kaimo turizmo paslaugos) – „TonyResort” 
(turizmo paslaugos) – UAB „Kempingas slėnyje” (kempingai, turizmo 
paslaugos)  – Lentvario vaistinė (vaistų pardavimas ir gamyba) – Lentvario 
mediena (medienos pardavimas) – Lentvario kilimai (kilimų gamyba 
ir pardavimas) – „Bumsės studija” (aktyvaus laisvalaikio paslaugos) – 
„PerForm” studija (foto paslaugos, galerijų, renginių veikla)

Lapkričio 19 d.

8.50 Trakų r.  
savivaldybės 
(Vytauto g. 33) 
vidinis kiemas

Maršrutas: UAB „Trakų žemė“, VšĮ „Voruta“ (redakcija, leidybinė veikla) –  
Margio krantas (turizmo paslaugos) – VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras 
(„Medaus pusryčiai”, edukacinės programos, neįgaliųjų kuriami rankdarbiai) –  
Vyto Kazlausko ūkis (arklininkystė) – Lilijos ir Stasio Rizgelių ūkis (pieno 
produktai, galimybė įsigyti produkcijos) – Ryšardo ir Loretos Dainovskių ūkis 
(avininkystė, galimybė įsigyti produkcijos)

9–17 Laisvas 
savarankiškas 
lankymas, su 
išankstine 
registracija

MB Išmanusis investavimas (asmeninių rizikų ir finansų konsultacijos, 
Vytauto g. 55, registracija tel. 8 68486182)
Trakų užimtumo tarnyba, jaunimo darbo centras (jaunimo įdarbinimo 
galimybės, profesijos, V. Kudirkos g. 12A, Trakų, registracija 8 528 55364)
Ūk. Laimos Martinavičienės žirgynas (edukacinės programos, mokymai, 
terapija su žirgais,  Trakų r. Būdos k., registracija tel. 8 679 39395)

Lapkričio 21 d.

8.00 Nuo Trakų Vytauto 
Didžiojo gimnazijos  
(Birutės g. 48)

Maršrutas: Ismonių parduotuvė (prekyba maisto produktais ir ūkio prekėmis) –  
G. Drakšo IĮ (koldūnų gamyba) – UAB „Gealan Baltic“ (PVC langų ir durų 
profilių sistemos) – „KINZE Europe“ (žemės ūkio įrengimų gamyba) – „BOD 
Lenses“ (lešių gamykla) – Žuvininkystės ūkis „FishNet“ (žuvies veisimas, 
galimybė įsigyti upėtakių)

IŠVYKSTAMOSIOS SUSITIKIMŲ SESIJOS IR ATVIRŲ DURŲ DIENOS 
TRAKŲ RAJONE

Trakų rajono savivaldybė bendradarbiauja su Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, 
kuri įgyvendina vietos projektą „Profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas“, 

kurio lėšomis organizuoja transportą išvykstamosioms susitikimų sesijoms Trakų rajone

Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. +370 69827197, el. p. trakukrastas@gmail.com 

Projektas įgyvendinamas pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos II priorite-
to 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai  mokymai susiję su VPS priemonėmis)“, 
LEADER-19.2-SAVA-3 


