GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE
GERINIMAS

Šalčininkų rajono
VVG kaimo plėtros
strategija
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Ðalèininkø rajono meras Leonard Talmont

Šalčininkų rajonas – unikalus Lietuvos kraštas
ne tik nuostabiu savo kraštovaizdžiu, bet ir rajono etnografine kultûra. Ne vienas pastebi
išskirtinę pakelės kryžių puošybą, artimesnę Lenkijos etnografinei stilistikai. Etnografiniai šio krašto
bruožai – savotiška turistinė egzotika, priviliojanti
vis daugiau norinčiųjų pasižvalgyti po Lietuvos
lenkų gyvenamąsias žemes.
Šalčininkų rajonas įsikūręs pietrytinėje Vilniaus apskrities dalyje, Baltarusijos pasienyje. Rajono plotas
– 149,4 km2, administracinis centras – Šalčininkai,
esantys 42 km nuo Vilniaus. Kiti svarbesni miestai
– Eišiškės ir miesto tipo gyvenvietė Baltoji Vokė.
Rajonas išskirtinis tuo, kad jo ribos sutampa su
Lietuvos–Baltarusijos siena.
Pietrytinis Lietuvos kraštas yra labai miškingas,
miškai čia užima 43,77% rajono ploto, o
miškingumas 1,5 karto didesnis už vidutinį Lietuvos miškingumą. Tačiau pats ryškiausias Šalčininkų
rajono miškų bruožas yra jaunas jų amžius ir
rūšinis medžių vienodumas. Čia daugiausiai auga
pušynai, o lapuočių medynų pasitaiko tik prie
upių ar slėniuose. Didžiausias miškų masyvas – tai
Rūdninkų giria, susidedanti iš 23 miškų.
Per Šalčininkų rajoną teka Merkys ir jo intakas
Šalčia (stambiausias pastarojo intakas – Visinčia).
Šalčininkų rajonas puikuojasi 5 tvenkiniais ir 8
nedideliais ežerais, kurių didžiausi – Kernavo
ir Papio ežerai. Ežerų, tvenkinių ir upių vandenyse gyvena net 28 rūšys žuvų. Žvejai čia gaudo
upėtakius, kiršlius ir kelias kitas rekreacinei žūklei
tinkamas žuvų rūšis.
Pagal 2007 m. sausio 1 d. statistinius duomenis,
Šalčininkų rajone gyvena 38 664 gyventojai , iš
kurių 79,5 % – lenkai, 10,4 % – lietuviai, 5,0 %
– rusai, 2,9 % – baltarusiai, 1,2 % – kitų tautybių
atstovai. Gyventojų tankumas – 25,8 žm./ km2 .
Šalčininkų rajone saugoma daugiau nei 130
kultūros paminklų. Čia taip pat gausu kultūros
vertybių objektų, jų suskaičiuojama apie 280. Labiausiai žinomi yra Vagnerių giminės dvaro rūmai,
statyti XIX a. Juose šiuo metu yra įsikūrusi Stanislavo Moniuškos menų mokykla. Taip pat populiarus ir XIX a. pirmoje pusėje statytas Jašiūnų
dvaras, kuris šiandien yra kultūros paveldo paminklas, įtrauktas į kultūros paveldo registrą. Kitas
vertingas Šalčininkų rajono urbanistikos paveldo
objektas – Eišiškių senamiestis, statytas XIII–XIX a.
Vilkiškių dvarelis neretai traukia turistų akį įdomiu

mediniu ponų namu, statytu 1847 m. (Lietuvoje
mažai belikę medinių dvarų statinių). Čia yra ir
garsioji Merkinės (Pavlovo) dvarvietė, Norviliškių
vienuolynas.
Šalčininkų rajonas gali pasigirti ir regioniniais
parkais bei draustiniais. Dieveniškių istoriniame
regioniniame parke yra Bėčionių piliakalnis,
Dieveniškių, Skaivonių, Senųjų Miežionių, Didžiulių,
Stakų, Poškonių pilkapiai, mitologiniai Moko,
Žižmų, Jankelių akmenys. Gaujos upės pakrantėse
13 Poškonių etnokultūrinio draustinio gatvinių
kaimų išlaikė senąją architektūrą, žemėnaudos
struktūrą, nemažai senosios buities elementų.
Įdomūs ir gatviniai Gudelių, Pagaujėnų, Girdžiūnų
kaimai. Architektūros paminklais paskelbti Žižmai,
Rimašiai, Poškonys. Įspūdinga Norviliškių pilis,
bažnyčia Dieveniškėse (statyta 1783 m.).
Čia gausu kultūros vertybių, išlikęs istorinis kaimo
kultūros paveldas. Vietiniai gyventojai – tradicijų
puoselėtojai ir skleidėjai. Dieveniškių istorinio regioninio parko teritorijoje gyvenantys vyresnieji
vietiniai gyventojai yra išsaugoję amatų (audimo,
pynimo ir pan.) įgūdžius, o tai galima panaudoti
papildomų turizmo atrakcijų šiame rajone kūrime
bei siūlomo kurti etnokultūros ir amatų mokymo
centro veikloje.
Vis daugiau rajono gyventojų, ypač kaimo žmonės,
dalyvauja saviveiklos kolektyvuose. Kasmet rajone
organizuojama per 160 renginių, kai kurie iš jų
tapo tradiciniai ir organizuojami jau kelis metus
iš eilės – kalėdinių teatralizuotų vaidinimų ir dainų
renginiai, „Poezijos pavasarėlis“, lenkų folkloro
šventė „Daina prie Šalčios“. Kasmet švenčiamos
Joninės, arba Rasos, neužmirštamos ir Užgavėnės
(beje, Užgavėnės čia – viena smagiausių
kalendorinių švenčių). Rugpjūtį minimos Žolinės,
kuriose nuolat dalyvauja ūkininkai, vyksta žemės
ūkio paroda ir koncertas. Jaunimas čia taip pat
nėra pamirštas – kasmet organizuojama „Jaunimo
vasara“, vykstanti paskutinį rugpjūčio sekmadienį.
Spalio mėnesį gyventojai susiburia į „Derliaus
šventę“. Nepamirštama ir lapkričio pirmoji, kai
moksleiviai ir svečiai iš kitų Lietuvos vietų susirenka
Poškonių pilkapyne, kad simboliškai pabendrautų
su vėlėmis. Rajone taip pat minima advento
pradžia – Šv. Andriejaus šventė. Čia rengiami ir
respublikiniai bei tarptautiniai renginiai, kuriuose
dalyvauja svečiai iš kaimyninių Lenkijos ir Baltarusijos valstybių.
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Jau daugiau kaip metai Šalčininkų rajone veikia savanoriškais pagrindais susibūrę aktyvūs žmonės –
Vietos veiklos grupė (VVG). Į šią grupę susirinko pačias įvairiausias veiklos sferas atstovaujantys žmonės,
kurie, užimdami skirtingas pareigas, sukaupę skirtingą patirtį ir žinias, siekia spręsti aktualias rajono
problemas. Kiekvieno grupės nario indėlis yra vienodai svarbus, o sprendimai priimami bendru sutarimu. Mūsų tikslas – kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeniškumo stiprinimas per bendrą veiklą,
socialinės ir kultūrinės aplinkos gerinimas.
Pagarbiai
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VVG pirmininkas
J. Rybak
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Kas yra Leader
Leader - tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų
(kitos - INTERREG, URBAN, EQUAL), kurių pagalba
siekiama pristatyti ir išbandyti naujas metodikas ir
koncepcijas, įgyvendinant svarbias priemones, bei
integruoti jas į pagrindines ES programas.
Programos tikslas
Programa Leader skirta kaimo plėtrai, skatinant
vietos iniciatyvas ir įvairių kaimo plėtros dalyvių
partnerystę. Programa siekiama padėti kaimo
gyventojams, telkti juos, ugdyti jų gebėjimus dirbti kartu, kelti jų gyvenamosios vietovės gyvenimo
kokybę bei ekonominę gerovę, įgyvendinant integruotas kaimo plėtros strategijas, parengtas vadovaujantis teritorijos vientisumo principu.
Programos uždaviniai:
- skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant
bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus;
- telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus
veikti kartu;
- rengti integruotas vietos plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą naujais būdais ir metodais tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešėją
paramą.
Leader+ Lietuvoje
2004-2006 m. Leader+ priemonė Lietuvoje
įgyvendinama pagal bandomąjį, paprastesnį
nei ES šalims senbuvėms taikomą modelį, kurį
įgyvendinus bus suformuota Leader+ programai
vykdyti būtina institucinė struktūra bei sustiprinti
kaimo žmogiškieji ištekliai.
2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tapusi pilnateise
ES nare pradėjo įgyvendinti „Leader+ pobūdžio
priemonę”. Tačiau dar iki Leader+ įgyvendinimo
pradžios Lietuvoje buvo atlikta nemažai veiksmų,
suformavusių pagrindą šiai priemonei įgyvendinti.
Patirtis, įgyta vykdant trejų metų trukmės
Jungtinės Karalystės Tarptautinės plėtros departamento finansuojamą projektą „Baltijos šalių
kaimo bendruomenių partnerystės programa”,
buvo pritaikyta siekiant įtraukti Leader priemonę
į Lietuvos 2004-2006 m. Bendrąjį programavimo
dokumentą. Programos įgyvendinimo metu buvo
įsteigtos trys partnerystės grupės - Švenčionių,

Šalčininkų ir Ukmergės rajonuose. Jos veikė iš esmės
pagal tuos pačius principus kaip ir Leader VVG:
jas sudarė valstybinio, savivaldos, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai, kurie parengė kaimo
plėtros strategijas skurdui ir socialinei atskirčiai
mažinti. Partnerių grupėms buvo visiškai patikėtas
strategijų įgyvendinimo proceso administravimas ir
lėšų paskirstymas, kaimo bendruomenių projektų
ir programų įgyvendinimo priežiūra. Programos
metu buvo apmokyta grupė kaimo bendruomenių
lyderių ir kaimo plėtros specialistų, pastariesiems
įteikti Golvėjaus universiteto (Airija) kaimo plėtros
bendruomenių specialistų diplomai, taip pat sukurta techninės paramos grupė, turinti trejų metų
darbo su partnerystės grupėmis, bendruomenių
grupėms ir bendruomenių tinklais, patirtį.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu Leader
nebebus atskira programa, jis bus įtrauktas į visas nacionalines ar regionines kaimo plėtros programas. Tai atvers naujų galimybių daug didesniu
mastu ir įvairiau negu iki šiol taikyti Leader metodą
vystant kaimą.
2007-2013 m. Leader metodas iš bandomojo
išaugs į visuotinį metodą. Jis bus taikomas visoje
Lietuvos teritorijoje, o VVG skatinamos toliau
plėstis ir kurtis. Šiuo laikotarpiu ES valstybėms
suteikta teisė pačioms pasirinkti kaimo plėtros priemones, pagal kurias būtų įgyvendinamas Leader
metodas. Lietuva pasirinko Leader metodą taikyti
įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
m. programos trečiosios krypties „Gyvenimo
kokybė kaime ir kaimo ekonomikos įvairinimas”
priemones - „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo
turizmo veiklos skatinimas“, „Kaimo atnaujinimas
ir plėtra“. VVG vietos plėtros strategijose gali numatyti kitas priemones, kuriose siekiama 3 krypties
tikslų - gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų
užimtumą kaimo vietovėse. Iš viso šiai krypčiai
skirta beveik 15 proc. visos programos biudžeto,
iš kurių 6 proc. lėšų skirta Leader metodui - tai sudaro 473,01 mln. litų (2004-2006 m. buvo skirta
tik 9,4 mln. Lt). Ypač svarbu tai, kad šių lėšų nebus
galima perskirstyti kitoms Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 m. programos priemonėms, todėl jas
būtina panaudoti.
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Vietos veiklos grupė
Vietos veiklos grupė (toliau VVG) – savanoriška, bent
tris sektorius jungiančių privačių, visuomeninių,
valstybinių ir vietos valdžios organizacijų asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą atstovaujamą teritoriją,
organizacinę struktūrą. VVG aktyviai kurtis pradėjo
2004 metais. Šiuo metu Lietuvoje yra 48 VVG.
2003 m. gruodžio 30 d. savivaldybės administracijos salėje įvyko steigiamasis VVG susirinkimas. Steigiamąjį aktą pasirašė 24 organizacijų atstovai. 2004 m. balandžio mėnesį buvo galutinai
suformuota Šalčininkų Vietos veiklos grupė, nes
ją papildė dar 3 trys nariai. Ši grupė buvo kuriama atsižvelgiant į visus LEADER+ reikalavimus
bei principus: teritorinio vientisumo, „iš apačios
į viršų“, lygiateisiškumo, viešumo, įtraukimo,
partnerystės. Šalčininkų VVG sudaro 27 nariai, iš
kurių 6 nariai atstovauja vietos valdžios sektorių,
kiti 7 – verslo, o likusieji 14 – socialinius partnerius.
VVG išlaikyta lyčių pusiausvyra: 14 moterų ir 13
vyrų. Šalčininkų vietos veiklos grupėje yra vienas
žmogus iki 24 metų, bei įtraukti ir gamtosaugos
bei finansų specialistai.
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VVG savo veiklos pradžioje apibrėžė, kad
savo veikloje vadovausis tokiomis vertybėmis:
savanoriškumas, naudingumas, kompetencijos
didinimas, aktyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, lygiavertiškumas, nešališkumas, skaidrumas, novatoriškumas. VVG narių tikslas – efektyviai panaudoti ES skiriamą paramą, siekiant
sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškų
vietovių plėtrą. Jie įsipareigojo siekti, kad kaimų,
miestelių gyventojų ir bendruomenių gyvenimo
kokybė gerėtų bei atitiktų jų poreikius. Tikslams
pasiekti, VVG rengia ir administruoja vietos plėtros
strategiją, kuri įgyvendinama per vietos projektus,
dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, bendradarbiauja su socialiniais-ekonominiais partneriais, užmezga tarpteritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kurio pridėtinė vertė
yra labai didelė, dalyvauja įvairiuose mokymuose,
teikia konsultacijas.
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Socialinių partnerių sektorius
Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija, pareigos

Pareigos VVG

Ališauskas Juozas

Žemės ūkio rūmų Šalčininkų r. žemdirbių savivaldos organizatorius
–žemdirbių mokymai ir konsultavimas, kaimo plėtra

Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narys.

Gžegož Miloševič

Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalø darbo grupës narys. .

Bogdiun Miroslav

Eišiškių krašto mylėtojų draugijos pirmininkas – kaimo plėtra, kultūros
ir paveldo išsaugojimas

Jaunimo reikalø darbo grupës narys.

Kokoškina Regina

VRM pensininkų asociacijos Šalčininkų skyriaus pirmininkė –
prevencinė veikla, jaunimo laisvalaikio organizavimas

Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narë.

Kolendo Kristina

Šalčininkų raj. Dienos centro neįgaliesiems direktorė – socialinių
paslaugų teikimas visoje VVG teritorijoje

VVG sekretorë.
Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narë.
Vieðøjø pirkimø komisijos narë.

Lankelytė Jolanta

Šalčininkų verslo informacijos centro konsultantė – buhalterė. Verslo
konsultavimas, regiono plėtra, projektų rengimas

VVG vyr. finansininkë. Vieðøjø pirkimø komisijos narë. Jaunimo
reikalø darbo grupës narë.

Molis Halina

Pabarės bendruomenės pirmininkė –bendruomenės veiklos organizavimas.

VVG projektø prieþiûros komiteto
Pirmininkë. Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës
narë.

Palevič Zdzislav

Lietuvos lenkų sąjungos Šalčininkų sk. pirmininkas – etno-kultūros
išsaugojimas.

Atsakingas uþ VVG veiklos vieðinimà.

Sakovič Stanislava

Dainavos bendruomenės pirmininkė –bendruomenės veiklos organizavimas.

Atsakinga uþ ryðius su bendruomenëmis

Savel Teresa

Butrimonių bendruomenės pirmininkė – bendruomenės veiklos
organizavimas.

Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narë.

Sinkevič Michal

Kūno kultūros draugijos “Sokol” pirmininkas – kūno kultūros vystymas

Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narys.
Jaunimo reikalø darbo grupës narys

Staniul Natalija

Dieveniškių bendruomenės narė. Bendruomenės veiklos organizavimas.

Atsakinga uþ VVG veiklos ir vietos projektø poveikio aplinkai
vertinimà.

Vencius Stanislav

Daugidonių bendruomenės pirmininkas. Bendruomenės veiklos
organizavimas.

VVG projekto prieþiûros komiteto narys.

Vilkanec Ivanas

Šalčininkėlių bendruomenės pirmininkas. Bendruomenės veiklos
organizavimas.

VVG projekto Prieþiûros komiteto narys. Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narys. Jaunimo reikalø darbo
grupës narys

Vietos valdžios sektorius
Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija, pareigos

Pareigos VVG

Dudoit Lucija

Šalčininkų raj. sav. Tarybos švietimo, kultūros ir socialinių reikalų
komiteto pirmininkė – vietos valdžia visoje VVG teritorijoje.

Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narë.
Jaunimo reikalø darbo grupës narë.

Marcinkevič Česlava

Dieveniškių seniūnė – viešasis administravimas

Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narë.

Rybak Josif

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Savivaldybė
administruoja viešąsias paslaugas visoje VVG teritorijoje

VVG pirmininkas.
Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narys.
Vieðøjø pirkimø komisijos pirmininkas.

Rybak Liana

Šalčininkų darbo biržos direktorė

VVG administratorë.
Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narë.

Ziminski Tadeuš

Eišiškių seniūnas – viešasis administravimas

Jaunimo reikalø darbo grupës narys

Renata Banel

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus vedėja

Atsakinga uþ VVG posëdþiø protokolavimà.

Violeta Zdanovičienė

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio
planavimo vyr. specialistė

Atsakinga uþ VVG posëdþiø organizavimà.

Verslo sektorius
Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija, pareigos

Pareigos VVG

Bandalevič Anton

Ûkininkas, Ûkininkų sąjungos pirmininkas - Ûkininkų atstovavimas,
kaimo plėtra

VVG pirmininko pavaduotojas. Vietos projektø vertinimo ir
prieþiûros darbo grupës narys. Vieðøjø pirkimø komisijos narys.

Markevič Regina

UAB “Kadagio vaistinė” savininkė – farmacijos paslaugos

Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros grupës narë. Jaunimo
reikalø darbo grupës narë.

Oblačinski Edgar

UAB “Šalčininkų autobusų parkas” direktorius–turizmas transporto
paslaugos visoje VVG teritorijoje.

VVG narys. Atsakingas uþ ryðius su rëmëjais.

Rutkauskas Leonas

UAB “Šalmesta” gen. direktorius melioracija, statyba, kelių priežiūra

VVG narys. Atsakingas uþ ryðius su verslininkais

Sokolovič Česlav

Šalčininkų verslo informacijos centro direktorius – verslo konsultavimas, regiono plėtra, projektų rengimas

Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narys.

Šilka Voitech

Butrimonių ŽÛB direktorius – žemės ūkio produkcijos gamyba

Atsakingas uþ ryðius su kaimo verslininkais.

Vachoviak Valentina

Individuali V. Vachoviak gamybos prekybos įmonės savininkė –
prekyba, maitinimo paslaugos

Vietos projektø vertinimo ir prieþiûros darbo grupës narë.
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Šalčininkų rajono VVG
kaimo plėtros strategija
Leader + priemonės atėjimas į Lietuvą suteikė
galimybę pratęsti pradėtą veiklą. Šalčininkų rajono Vietos veiklos grupė parengė dviejų metų
bandomąją kaimo vietovių plėtros strategiją
„Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas“.
Šis dokumentas tai Šalčininkų VVG vienerių metų
įtempto darbo rezultatas, kuriuos siekiama gerinti gyvenimo kokybę kaime, stiprinant kaimo
gyventojų bendruomeniškumą, bei skatinant juos
pačius aktyviai dalyvauti socialinių ir ekonominių
vietos problemų sprendime.
Rengiant bandomąją integruotą strategiją
pagal Leader + programą, Šalčininkų VVG
ypatingą dėmesį skyrė plačiam vietoj veikiančių
organizacijų ir kaimo gyventojų įtraukimui bei jų
dalyvavimui visuose strategijos rengimo etapuose.
Parengtoje strategijoje yra bandoma įgyvendinti
novatoriškumo principas, kai iniciatyvūs vietos
veikėjai siekia atrasti naujus specifinių teritorijų
iššūkių sprendimus. „Gyvenimo kokybės kaimo
vietovėse gerinimas“ strategija – tai integruotas
atsakas į rajono plėtros poreikius, siekiant subalansuotos visų sektorių plėtros.
Strategijos vizija – Šalčininkų rajono kaimo
vietovėse gyvens materialiai ir dvasiškai turtingi
žmonės, rajonas bus patrauklus vietos gyventojams ir taps konkurencingas Lietuvos bei Europos mastu. Norėdama pasiekti tokią viziją VVG
iškėlė du prioritetus. Pirmas prioritetas – kaimo
gyventojų pasitikėjimo savim ugdymas, didinant
jų socialinį ekonominį aktyvumą. Antras – patogios ir sveikos aplinkos kaime kūrimas. Strategijoje
numatyti penki tikslai, kurie pasiskirstę per du prioritetus.
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VVG detalizuodama iškeltus tikslus parinko po
2-3 priemones kiekvienam tikslui pasiekti. Pirmojo prioriteto pirmąjį tikslą – kaimo gyventojų
aktyvinimas, bendruomeniškumo stiprinimas norima pasiekti per kaimo gyventojų bendrą veiklą
(gerinant socialinę kultūrinę aplinką), jaunimo
aktyvinimą, savanoriškos veiklos rėmimą bei kaimo
žmonių interesus atstovaujančių organizacijų
kūrimas, parama, jų iniciatyvoms (atitinkamai
1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.3 priemonės). Kaip kitas tikslas
(1.2.) įvardijamas kaimo gyventojų ekonominio
aktyvumas, kuris bus didinamas gerinant kaimo
gyventojų verslo įgūdžius bei keičiant moterų
verslumą ir konkurencingumą darbo rinkoje
gerinančius veiksmus (1.2.1 ir 1.2.2 priemonės).
Gamtos ir kultūros paveldo panaudojimas turizmo
plėtrai ir informacijos sklaida apie Šalčininkų kraštą,
jo vietoves (1.3.1, 1.3.2) tai priemonės pasiekti
paskutinį (1.3) 1 prioriteto tikslą - Šalčininkų krašto
įvaizdžio gerinimas, turizmo plėtra.
Plečiant paslaugas kaime ir gerinant smuklią kaimo
vietovių infrastruktūrą (2.1.1 ir 2.1.2 priemonės)
norima pagerinti buitines gyvenimo sąlygas kaime
(2.1. tikslas). Sveikos kaimo aplinkos sukūrimas
(2.2. tikslas) įmanomas įgyvendinti tik per aplinkos
tvarkymą, gražinimą, ekologinio požiūrio ugdymą
ir sveikos gyvensenos sąlygų gerinimą (2.2.1. ir
2.2.2. priemonės).
VVG sukurtoje strategijoje numatytos pagrindinės
pokyčių kryptys, jų tikslai ir įgyvendinimo
priemonės, kuriomis siekiama pagerinti esamą
situaciją kaime.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

VIETOS PROJEKTAI ÁGYVENDINANT
KAIMO PLĖTROS STRATEGIJÀ

27 Šventė ,, Kaimynai. Baltoji Vokė –

10 Kelionė į praeitį.
11

Baltosios Vokės namų numeracijos ir
gatvių pavadinimų atnaujinimas.
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Butrimonių vidurinės mokyklos mokinių
laikraščio redakcija.

daugiakultūrė gyvenvietė.

28 Baltosios Vokės darželio aplinkos

apželdinimas, gražinimas, tvarkymas.

29 Čiužakampių senelių globos namų

iš arčiau“ – knygos apie
13 „Butrimonys
Butrimonių kraštą Šalčininkų rajone

30

rengimas.

14 Šalčininkų rajono Zavišonių lopšelio-

patalpų atnaujinimas ir aplinkos pritaikymas neįgaliems žmonėms.
Pasikeitimų galimybė – tai viskas, ko
mums reikia.

31 Paslaptinga Rūdninkų giria.

darželio „Varpelis“ aplinkos tvarkymas.

vietos bendruomenės
15 Daugiatautės
informacijos ir kultūros centro įkūrimas.

32 Paslaugų Abolų kaime kūrimas – tvenki-

16 Sveikas žmogus ekologiškoje aplinkoje.

33 Patogios ir sveikos gyvenamosios

17

Jaunime, atsiskleisk – nesidrovėk,
nebijok ir veik.

18

Jaunimo informacinis leidinys.

19

Jaunimo WWW.

nio įrengimas ir aplinkos tvarkymas.
aplinkos kūrimas.

34 Pianino pirkimas Šalčininkų kaimo Stanislavo Moniuškos menų mokyklai.

35 Poškonių bendruomenės narių „ekologinio sąžiningumo” didinimas, tvarkant
Poškonių rekreacinę zoną.

20 Kaimo turizmo plėtra Šalčininkų rajone.
21

L.Voisiat metalo dirbinių gamyba
Šalčininkėlių kaime.

22

Šalčininkų rajono Jašiūnų 1-osios
vidurinės mokyklos moterų
bendruomenės kompiuterinių įgūdžių
gerinimas.

36 Poilsio aikštelės įrengimas Jašiūnų kaime,
Popierinės gatvėje.

37 Pramogų ir laisvalaikio zonos įkūrimas.
38 Saugios vaikų žaidimo aikštelės
įrengimas.

langai – žingsnis į priekį. Dainavos
23 Nauji
seniūnijos administracinio pastato langų
keitimas.

39 ,,Sveikas gyvenimas – giedra senatvė“
(Baltosios Vokės gyvenvietės
pirties atstatymas).

40 Tarptautinė vasaros šventė Šalčininkėlių

24 Nauji langai – šiluma ir jaukumas.

kaime.

41 Vaikų ir jaunimo tautinės kultūros,

kitų gyventojų grupių
25 Neįgaliųjų,
socialinė integracija organizuojant

tradicijų puoselėjimas ir populiariųjų
renginių sklaida kaimo vietovėse.

kultūros tradicijas puoselėjančius
renginius.

42 Vandens turizmo plėtra Šalčininkų

26 Nevainionių kaimo ir aplinkinių kaimų

rajone.

gyventojų verslumo įgūdžių gerinimas.

43 Būk saugus su pagalbos mygtuku.
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Kelionė į praeitį

Projekto pavadinimas: „Kelionė į praeitį“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Projekto vadovas: Marija Michalkevič
Paramos lėšos: 9900,00 Lt
Projekto tikslai:
• plėtoti jaunimo kultūrinę edukaciją;
• skatinti jaunimo iniciatyvumą, kūrybiškumą bei kultūrinę savimonę;
• plėtoti jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą.

Vasario 29 d. Baltosios Vokės Pramogų centre vyko
jaunimo grupės „MEGA JUNIOR“ susirinkimas,
kuriame dalyvavo 14 šios grupės narių. Susirinkimo tikslas buvo dar kartą peržiūrėti ir aptarti
projekto „Kelionė į praeitį“ planus bei darbus.
Pirmiausiai nusprendėme aplankyti Baltosios Vokės
liaudies meistrus.
Kovo 8 d. nuvykome pas ponią Aleksandrą
Grigorovič, sužinojome apie jos pomėgį siuvinėti
kryželiu ir pamatėme jos rankdarbius. Vėliau
Anastazja Gželko, jaunimo grupės narės Barbaros
senelė, papasakojo kaip jos su seserimi darydavo
antklodes ir taip pat parodė savo rankdarbius.
Kovo 12 d. jaunimo grupė svečiavosi pono Edvardo Kurkianeco buities muziejuje. Tautodailininkas papasakojo įdomių istorijų ne tik apie
savo pomėgį drožti, bet ir apie Rūdninkų girią.
Kovo 31 d. ponia Helena Kutyš, jaunimo grupės
nario Darjušo Bogdevič senelė, pademonstravo
kaip senovėje darydavo siūlus, leido šį užsiėmimą
išbandyti ir grupės nariams.
Susipažinus su savo gyvenvietės liaudies meistrais ir pamačius jų darbo vaisius, gegužės mėnesį
turėjo prasidėti projekto realizacija – kelionės
pas apylinkių meistrus, tačiau dėl finansinių
nesklandumų tvarkaraštį teko pakeisti – kelionės
prasidėjo tuomet, kai buvo apsirūpinta reikalingomis prekėmis.
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Pirmoji kelionė – Rūdninkai-Jašiūnai. Ten ponia
Irena Svorobovič papasakojo mums nuostabią
istoriją apie Balinskio dvarą.
Važiuodami antrosios kelionės Turgeliai–Akmenynė
kryptimį, susipažinome su audėja ponia Vladislava
Dulko ir jos dukra, siuvinėtoja ponia Lilija Dulko.
Moterys parodė mums savo rankdarbius ir papasakojo apie savo pomėgius. Taip pat šios kelionės
metu svečiavomės ponios Annos Krepštul namuose ir turėjome galimybę pamatyti kaip gyvena
žinoma dailininkė, nufotografuoti jos kūrinius,
išgirsti įdomią istoriją apie jos pačios ir jos
artimujų gyvenimą. Kita mūsų aplankytoji liaudies
menininkė ponia Anna Kozlovska daro verbas, tad
parodė mums savo kūrinius ir net padarė mums
specialią palmą, o mes galėjome stebėti visą palmos darymo procesą.
Trečiosios
kelionės
Eišiškės–Dainava
metu
susipažinome su ponia Janina Bartoševič ir Viktoru
Ostromecki. Ponia Janina papasakojo mums apie
savo pomėgį austi, parodė savo austus audinius ir
papasakojo apie audimo procesą. Ponas Viktoras
piešia, tad turėjome galimybę pamatyti jo kūrinius
ir sužinoti apie jo pomėgį.
Visiems aplankytiems tautodailininkams padėkojome ir įteikėme padėkos raštus, o jaunimo
grupės dalyviai pasidalino savo įspūdžiais su bendruomene – pristatė projektą visiems norintiems
sužinoti apie mūsų praeities menus ir jų kūrimą.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Baltosios Vokės namų numeracijos ir gatvių
pavadinimų atnaujinimas
Projekto pavadinimas: „Baltosios Vokės namų numeracijos ir gatvių pavadinimų atnaujinimas“
Projekto vykdytojas: Baltosios Vokės seniūnija
Projekto vadovas: Genadij Baranovič
Paramos lėšos: 9 900,00 Lt
Projekto tikslai:
• palengvinti žmonių susisiekimą;
• suteikti žmonėms lygias galimybes;
• pagerinti miestelio išorinį vaizdą;
• sumažinti konfliktų ir neigiamų emocijų kilimo galimybes.

1950 m. įkūrus Baltosios Vokės miestelį, netrukus
čia pradėti statyti ir pirmieji daugiabučiai namai.
Plečiantis statyboms, atsirado gatvės, kurioms
suteikti pavadinimai, o namai gavo numeracijos
ženklus. Nuo to laiko informaciniai ženklai nebuvo
atnaujinami, tad iškabos Baltosios Vokės miestelyje buvo itin prastos būklės. Tai apsunkindavo
komunikacijų ir susisiekimo galimybes.
Gavus projekto lėšas ir atlikus visus atnaujinimo
darbus, akivaizdžiai pagražėjo miestelio išorinis

vaizdas. Dabar kiekvienas adresatas yra lengvai
ir greitai randamas, sumažėjo nesusipratimų,
žmonės patiria mažiau streso, o kadangi gyvename laikais, kai stresas – kasdienybė, šio projekto
įgyvendinimas teigiamai paveikė žmonių savijautą.
Dabar ir vietiniai gyventojai, ir svečiai žino Baltosios Vokės miestelio gatvių pavadinimus, o susisiekimas ir susiekimo paslaugų teikimas tapo žymiai
lengvesnis ir malonesnis.
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Butrimonių vidurinės mokyklos
mokinių laikraščio redakcija.
Projekto pavadinimas: : „Butrimonių vidurinės mokyklos mokinių laikraščio redakcija”
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono Butrimonių vidurinė mokykla
Projekto vadovas: Teresa Savel
Paramos lėšos: 12000,00 Lt
Projekto tikslai:
Butrimonių vidurinės mokyklos mokinių laikraščio redakcijos įrengimas

Jau antri metai Butrimonių vidurinėje mokykloje
leidžiamo laikraščio ,,MOKYKLINUKAI“ idėją pasiūlė
patys mokiniai, redaktore išrinkę savo draugę
Moniką. Sudarę aštuonių asmenų redakcinę grupę
ir pasiskirstę pareigomis, jaunieji žurnalistai ėmė
galvoti, kas turėtų būti rašoma ,,MOKYKLINUKŲ“
laikraštyje. Apsispręsti nebuvo lengva, tačiau po
diskusijų nutarta pasirinkti tris pagrindines skiltis:
„Mokyklinukai apie save“, „Mokykla iš arčiau“ ir
„Įvairenybės“ (šiame puslapyje pristatomos naujos
knygos, spausdinami įvairūs patarimai mokiniams
ir pačių mūsų mokyklos mokinių kūryba).
Laikraščio redakcinė grupė nuolat planuoja
tolimesnę veiklą, aptaria kiekvieno mėnesio temas,
domisi skaitytojų nuomone. Skaitytojų pageidavimu net buvo sukurtas naujas skyrelis, kuriam
medžiagą mielai sutiko teikti vyr. technologijų
mokytoja Aleksandra Sinkevič.
„MOKYKLINUKUS“ ir jų skaitytojus domina įvairios
temos: jiems įdomu, kaip mokosi ir poilsiauja mūsų
mokyklos mokiniai, kaip jiems sekasi konkursuose ir olimpiadose, spausdina kelionių įspūdžius,
rašo apie mūsų mokyklos svečius ir mokykloje
vykstančius renginius, spausdina nuotraukas, kuriose užfiksuotos gražiausios mokyklos gyvenimo
akimirkos.
Smagu, kad mūsų laikraštyje savo eilėraščius gali
spausdinti tie, kuriems sekasi eiliuoti. Rudenį vi-
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enuoliktos klasės mokiniai spausdino eilėraščius,
skirtus Ekologijos dienai, vasario mėnesio numeryje išspausdinti gražiausi mokinių eilėraščiai gimtinei, o artėjant vasarai mokiniai kūrė eilėraštukus
apie atostogas.
Redakcinės laikraščio grupės nariai – šeštųjų klasių
mokiniai, tad savaime suprantama, kad vieniems
leisti laikraštį būtų sunku. Tačiau į pagalbą nuolat kviečiami vyresniųjų klasių mokiniai, kurie pataria ir dėl straipsnelių rašymo, ir pamoko surinkti
tekstą kompiuteriu naudojant tinkamą programą,
ir vieną kitą klaidelę ištaiso. Patarimų dėl temų
įvairovės, žinučių turinio ir gražios kalbos jauniesiems entuziastams negaili ir lietuvių kalbos
mokytojos Rasytė Matulevičienė ir Ana Šumska, o
technologijų mokytoja Olga Bogiuniemė padeda
surinktus tekstus sutalpinti popieriuje, parinkti
ir išdėstyti nuotraukas. Tik visiems dirbant kartu
kaskart galime džiaugtis nauju ir gražiu mokinių
laikraštuko numeriu.
Šiais metais iniciatyvinei grupei siekiant tęsti pradėtą
veiklą, vėl pateikėme veiklos planą konkursui. Visi
mokykloje džiaugiamės, kad sumanytojus lydėjo
sėkmė – gautas tolesnis finansavimas, kurį skyrė
LEADER+ programos fondas bei Šalčininkų
rajono VVG. Už gautas lėšas įkurtos laikraščio
redakcijos patalpos ir įsigyta kompiuterinė įranga,
tad per vasarą ūgtelėję ,,MOKYKLINUKAI“ vėl
galės rašyti draugams ir apie draugus.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Butrimonys iš arčiau

Projekto pavadinimas: „Butrimonys iš arčiau“ – knygos apie Butrimonių kraštą
Šalčininkų rajone rengimas
Projekto vykdytojas: Butrimonių bendruomenės centras
Projekto vadovas: Marija Ladziato
Paramos lėšos: 5400,00 Lt
Projekto tikslai:
• telkti jaunimą šviečiamajai, pramoginei, pažintinei, pagalbinei ir mokomajai veiklai;
• ugdyti pilietinę ir tautiškumo raišką;
• įtraukti į bendrą veiklą įvairaus amžiaus bendruomenės žmones.

Butrimonių seniūnijoje 2000 m. įsikūręs Butrimonių
bendruomenės centras įgyvendino jau ne vieną
projektą. Prieš metus gimė idėja išleisti informacinį
leidinį apie mūsų seniūnijos institucijų, žemės ūkio
bendrovės, ūkininkų veiklą, nuotraukose įamžinti
gražiausius gamtos ir žmonių rankų sukurtus vaizdus.
Projekto „Butrimonys iš arčiau“ iniciatyvinės grupės
nutarimu, leidinyje rašoma apie seniūnijos teritorijoje įsikūrusių mokyklų, vaikų darželių, bibliotekų,
žemės savininkų, prekybos centrų vykdomą veiklą.
Trumpai užsiminta apie paštą, medicinos punktus,
gaisrinę ir kitus smulkesnius objektus.
Leidinyje taip pat aprašyta Butrimonių Šv. Mykolo
arkangelo bažnyčia, veikianti nuo 1799 m., kai barono Jono Šreterio rūpesčiu buvo pastatyta pirmoji
medinė bažnyčia. 1890 m. atnaujinta ir rūpestingai
prižiūrima bei gausiai tikinčiųjų lankoma bažnyčia
gyvuoja iki šių dienų.
Knygelėje pristatomos ir visos seniūnijoje esančios
švietimo įstaigos – tai Jančiūnų, Butrimonių vaikų
darželiai, Butrimonių vidurinė mokykla, Butrimonių
ir Dailidžių pagrindinės mokyklos. Trumpai
apibūdinama įstaigų įkūrimo istorija, mokyklose organizuojama ugdomoji ir projektinė veikla, bendradarbiavimas ir ryšiai, paminėti įstaigose dirbantys
darbuotojai.
Leidinyje netrūksta informacijos apie šioje vietovėje
įsikūrusius 28 kaimus, daugiausia dėmesio skiriant
didžiausiems – Butrimonių ir Jančiūnų. Manoma,

kad seniūnijos teritorijoje gyventa dar istoriniais laikais – Jundiliškių ir Jurgonių apylinkėse rasta pilkapių,
datuojamų III- IV a. pr. Kr. Dabar pilkapiai pažymėti
specialiais žymekliais ir yra saugomi valstybės.
Butrimonių seniūnijos gyventojai gali didžiuotis ne
tik istorija, bet ir gamtos grožiu – teritoriją puošia
miškai, keletas tvenkinių ir netoli Butrimonių
esančiame Rėžių kaime stūksantis didžiulis akmuo,
rastas 1989 m. Šis akmuo šiek tiek mažesnis už
Puntuką, manoma, kad jis galėtų sverti 20 t. Tvarkant teritoriją, aplink šį žymų gamtos radinį buvo
išdėstyti dar 10 akmenų, simbolizuojančių Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmetį.
Leidinio puslapius puošia nuotraukos, kuriose
užfiksuoti žali laukų ir pievų kloniai, gražiai prie
gyventojų sodybų tvarkomi gėlynai ir tvenkinių
pakrantės, kur leisti laiką mėgsta poilsiautojai.
Skaitantys mūsų leidinį taip pat ras Butrimonių
seniūnijoje gyvenančių kūrybingų žmonių eilių.
Leidiniu „Butrimonys iš arčiau“ džiaugiasi ne tik
Butrimonių seniūnijos bendruomenė – knygelę dovanojame pas mus atvykstantiems svečiams. Mums
smagu ir gera žinoti, kad informacija apie mūsų
Šalčios kraštą plinta Lenkijoje, Ispanijoje, Vokietijoje
ir kitose Europos šalyse.
Kuriant informacinį leidinį darbavosi ir jo išleidimą
rėmė daug žmonių, bet didžiausias rėmėjas
LEADER+ programos fondas projektams remti ir
Šalčininkų rajono VVG.
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Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“
aplinkos tvarkymas
Projekto pavadinimas: „Šalčininkų rajono Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ aplinkos tvarkymas“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“
Projekto vadovas: lopšelio-darželio direktorė Irina Davlidovič
Paramos lėšos: 3166 Lt
Projekto tikslas: sveikos kaimo aplinkos kūrimas
Projekto tikslai:
• aplinkos tvarkymas, gražinimas;
• teritorijos tvarkymas bendromis darželio darbuotojų ir kaimo gyventojų jėgomis;
• pavėsinės įrengimas;
• gėlynų tvarkymo organizavimas;
• žemės grunto teritorijos paviršiaus lyginimui užsakymas ir atvežimas;
• takelių sutvarkymas.
Šalčininkų rajono Zavišonių lopšelis-darželis
„Varpelis“, įsteigtas 1977 m., yra švietimo įstaiga
ir vienintelis kultūros centras kaime. Į „Varpelio“
šventes susirenka ne tik mūsų auklėjamų vaikų
tėvai, bet ir seneliai, kaimynai, o pažaisti į darželio
teritoriją ateina ir jo nelankantys vaikai. „Varpelio“
teritorija kadaise buvo apsupta senais medžiais,
iš vienos pusės buvo net vaismedžių sodas. Deja,
bėgant metams medžiai nudžiuvo, tad darželio
darbuotojai turėjo juos nupjauti. Susidėvėjo ir
gėlynų tvorelės, pavėsinė sode, suolai, po kanalizacijos valymo darbų buvo likusi išversta žemė.
Darželio bendruomenė pasistengė pagražinti
teritoriją: atvežėme akmenų gėlynų apdailai,
pastatėme pintą tvorelę, nupirkome žoliapjovę.

14

Kadangi medžių ir krūmų sėjinukų, daugiamečių
gėlių daigų pirkimui neužtenka lėšų, gėlių daigus
darželio gėlynui augina auklėtinių tėvai ir patys
darbuotojai, tad visą vasarą darželyje žydi įvairios
vienmetės gėlės.
Per paskutiniuosius 15 metų darželiui trūksta lėšų
būtiniausioms priemonėms įsigyti, todėl darželio
bendruomenė itin stengėsi palaikyti tvarką ir
estetišką išvaizdą „Varpelio“ teritorijoje. Vykdant
projektą, pastatėme naują pavėsinę, sutvarkėme
gėlynus, įsigijome ir pasodinome medelių, krūmų
sodinukų ir daugiamečių gėlių daigų, išlyginome
gruntą, pataisėme takelius. Dabar visi galime
džiaugtis ir didžiuotis gražia ir jaukia lopšeliodarželio „Varpelis“ aplinka.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Daugiatautės vietos bendruomenės
informacijos ir kultūros centro įkūrimas
Projekto pavadinimas: „Daugiatautės vietos bendruomenės informacijos ir kultūros centro įkūrimas“
Projekto vykdytojas: Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinė mokykla
Projekto vadovė: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Varnelienė
Paramos lėšos: 9182,41 Lt
Projekto tikslai:
• lavinti ir stiprinti daugiatautės bendruomenės socialinius įgūdžius, tautinę toleranciją, gerinti
socialinę kultūrinę aplinką;
• skatinti norą saugoti savąją ir pažinti kitų tautų etninę kultūrą, poreikį puoselėti įvairių vietos
bendruomenę sudarančių tautų papročius, tautosaką, literatūrą;
• ugdyti bendruomenės informacinius, tiriamojo darbo, komunikacinius įgūdžius, lavinti
kūrybiškumą;
• stiprinti mokyklos ir vietos bendruomenės ryšius, formuoti pozityvų mokyklos, kaip vietos švietimo ir
kultūros centro, įvaizdį;
• suteikti kaimo gyventojams visapusiško, darnaus asmenybės tobulėjimo galimybes, artinti kaimo
vietovės teikiamas galimybes prie miesto gyventojų turimų galimybių.
Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinėje mokykloje įrengta speciali patalpa, kurioje renkasi ir
laisvalaikį (vakaronės, teatro „Subata“ veikla)
leidžia daugiatautės vietos bendruomenės nariai. Čia sudarytos sąlygos rinkti ir kaupti įvairių
vietos bendruomenę sudarančių tautų kultūrą
atspindinčią medžiagą – literatūrą, vaizdajuostes,
kompaktines plokšteles; įrengtos vietos įvairių
informacinius įgūdžius lavinančių ir kultūros
pažinimo kursų lankytojams. Naujais baldais ir
kompiuterine įranga aprūpintas kabinetas taip pat
yra ir moksleivių šiuolaikiško ugdymo vieta.

Birželio 20 d. projektas buvo pristatytas vietos bendruomenei. Žmonės ne tik pamatė šiuolaikiškai
įrengtą kabinetą (nuotraukoje – kabinete dirba projekto vadovė Aušra Varnelienė), žiūrėjo nauja kompiuterine technika demonstruojamas mokyklos veiklos
nuotraukas, bet ir stebėjo mokyklos teatro „Subata“
pastatytą spektaklį – pasaką „Sigutė“ (2 nuotrauka).
Vietos gyventojai džiaugiasi mokykloje įkurtu centru
– jame dirbantys kvalifikuoti mokytojai jų vaikams
užtikrina kokybišką ugdymą bei popamokinę veiklą, o
pats centras tampa bendruomenės susibūrimų vieta.
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Sveikas žmogus ekologiškoje aplinkoje

Projekto pavadinimas: „Sveikas žmogus ekologiškoje aplinkoje“
Projekto vykdytojas: Poškonių pagrindinė mokykla
Projekto vadovas: kūno kultūros vyr. mokytoja Galina Gordynec
Paramos lėšos: 8456,40 Lt
Projekto tikslai:
• aplinkos tvarkymas, gražinimas;
• ekologinio požiūrio ugdymas;
• smulkios kaimo vietovės infrastruktūros sutvarkymas;
• jaunimo aktyvumo skatinimas, mokyklos bendruomenės bendra veikla gerinant socialinę, kultūrinę
aplinką;
• Poškonių pagrindinės mokyklos sporto aikštyno panaudojimas bendruomenės sportinei veiklai.

Poškonių pagrindinė mokykla yra gražiame Pietryčių
Lietuvos kampelyje, visai prie pat Baltarusijos Respublikos. Mokyklos ir kaimo bendruomenė siekia
sveikai gyventi, saugiai jaustis, domisi savo krašto
gamtos apsauga, rūpinasi apylinkių švara, tvarka ir
mokyklos teritorijos gražinimu.

užimtumo, bendruomeniškumo jausmo formavimo, geresnių sąlygų mokiniams sportuoti sudarymo, patogios ir sveikos gyvenamosios aplinkos
kūrimo problemas. Kaimo bendruomenė ir mokiniai džiaugiasi turėdami sutvarkytus krepšinio ir
tinklinio aikštynus.

Projekto įgyvendinimo metu buvo skatinamas
ir ugdomas vietos bendruomenės „ekologinis
sąmoningumas”, jos narius įtraukiant į praktinę
veiklą – tvarkant aplinką ir sporto aikštynus
Poškonių mokyklos teritorijoje. Sporto aikštynų
sutvarkymas išsprendė laisvalaikio praleidimo,

Jau daug metų mokykloje ugdomi jaunieji ekologai. Projektas padėjo formuoti teisingo elgesio su
aplinka įgūdžius, propagavo ekologines aplinkos
tvarkymo naujoves. Mokyklos aplinkai pagražinti
buvo pasodinti nauji krūmai ir gėlės. Mokyklos
rekreacinė teritorijos aplinka pagražėjo.
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Jaunime, atsiskleisk – nesidrovėk, nebijok ir veik

Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono jaunimo draugija „Alternata“
Projekto vadovas: Irina Bobin
Paramos lėšos: 10000,00 Lt
Projekto tikslai:
• išjudinti kaimuose gyvenantį jaunimą, skatinant juos organizuoti, veikti bei dalyvauti įvairiuose
renginiuose;
• diskusijos būdu išsiaiškinti jaunimo pasyvumo, abejingumo priežastis;
• savo pavyzdžiu – pačių kurtais ir statytais spektakliais – padrąsinti jaunimą veikti nepaisant profesionalumo ar tinkamų pedagogų stygiaus.
Teisingai sakoma, kad geriausi sumanymai gimsta
spontaniškai ir nelauktai. Taip atsitiko ir su teatrinio
šokio grupe „Paradise“ – pirmasis sėkmingas pasirodymas Čiužakampio senelių globos namuose
paskatino mus tęsti pradėtą veiklą. Ši naujai susibūrusi
teatrinė grupė neturi choreografo, meno vadovo ar
kito pedagogo, globėjo. Tai yra jaunų žmonių kolektyvas, kuriame svarbi kiekvieno nario nuomonė ir idėja.
Savo emocijas ir jausmus bandome išreikšti jungdami
šokio ir vaidybos elementus.
Ansamblio nariai priklauso Šalčininkų rajono jaunimo
draugijai „Alternata“. Ši organizacija teikia informaciją
jaunimui aktualiomis temomis, padeda realizuoti
sumanymus dalyvaujant įvairiuose projektuose. Norime padrąsinti ir paskatinti kaime gyvenantį jaunimą
nebijoti organizuoti, veikti bei dalyvauti įvairiuose
renginiuose. Mums taip pat svarbu išsiaiškinti, kodėl
jaunimas toks pasyvus, niekuo nebesidomi ir niekur
nedalyvauja.
Taigi, savo spektakliais norėjome parodyti bei pabrėžti,
kad patys nesame profesionalai, neturime nei vadovo,
nei choreografo, tačiau šokame ir rengiame pasirodymus – todėl, kad mes to norime ir tai mums patinka.
Savo pavyzdžiu siekiame pademonstruoti jaunimui,
kad užtenka noro ir drąsos, jog pasiektum sau ir kitiems malonų rezultatą, ir visai nesvarbu kur – mieste
ar kaime – gyveni. Tikime, kad drąsiname jaunimą
imtis veiklos.

Projekto metu sukūrėme spektaklio scenarijų, siuvome kostiumus, darėme dekoracijas. Susitarėme su
Baltosios Vokės, Dieveniškių, Kalesninkų, Butrimonių,
Pabarės ir Šalčininkų seniūnijomis dėl pasirodymų datų
ir vietos. Po kiekvieno pasirodymo bendravome ir diskutavome su susirinkusiu jaunimu. Viso projekto metu
kaupėme nuotraukas, interviu bei kitą su projektu
susijusią informaciją, kurią panaudojome lankstinukų
bei straipsnių laikraščiams paruošimui.
Savo projektą taip pat pristatėme jaunimo renginyje „Gyvai“ Šalčininkuose, Lietuvos valstybingumo
atkūrimo proga surengėme pasirodymą Jančiūnuose.
Pasirodymų metu kilus naujoms idėjoms, papildėme
spektaklio scenarijų. Taip pat nusipirkome muzikinę
aparatūrą, video kamerą, medžiagų kostiumams,
koncertinę avalynę. Pradėjome siūti kostiumus, ruošti
dekoracijas reikalingas projekto pristatymui. Susitarėme
su Turgelių bei Eišiškių seniūnijomis dėl pasirodymų
datų ir vietos, kur įvyko spektaklių premjeros. Po jų
diskutavome su susirinkusiu jaunimu.
Manome, kad mūsų projektas buvo išties sėkmingas
ir naudingas ne tik mums patiems, bet ir mūsų pasirodymus stebėjusiems bei su mumis diskutavusiems
jauniems žmonėms iš įvairių kaimų.
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Jaunimo informacinis leidinys

Projekto pavadinimas: „Jaunimo informacinis leidinys“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono jaunimo draugija „Alternata“
Projekto vadovas: Gžegož Miloševič
Paramos lėšos: 6000,00 Lt
Projekto tikslai:
• įtraukti į projektą viso rajono jaunimą;
• sukurti rajono nevyriausybinių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių bendradarbiavimo tinklą;
• stiprinti rajono jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse;
• skatinti jaunimo iniciatyvas bei keitimąsi jaunimo veiklos patirtimi.

Pagrindinė jaunų žmonių, ypač gyvenančių kaime,
problema – informacijos stoka. Šiandieninėje spaudoje trūkstant gerų naujienų ir teigiamų straipsnių,
retai kada galima paskaityti apie jaunus žmones ir
jų pasiekimus, galimybes ir sektinus pavyzdžius.
Šalčininkų rajono jaunimui buvo reikalingas
leidinys, kuriame visada galima rasti naudingą
informaciją, o svarbiausia – išgirsti jaunimo balsą.
Šio projekto idėja kilo, kai pamatėme panašų jaunimo leidinį Lenkijoje. Visus straipsnius jam rašo
jauni žmonės, įdarbintas tik redaktorius. Leidinys
originalus, geros kokybės, paklausus, todėl turi
daug rėmėjų.
Mūsų informacinis leidinys spalvotas, leidžiamas
neperiodiškai 1000 egzempliorių tiražu. Platiname
jį per jaunimo organizacijas, mokyklų moksleivių
savivaldų atstovus, kaimo bendruomenėse, sporto
klubuose.
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Mūsų projektas labiau skirtas kaime gyvenančiam
jaunimui, nes miesto jaunimas turi daugiau
galimybių gauti jiems reikalingą informaciją. Informacinio leidinio leidyba nėra pagrindinis mūsų
projekto tikslas, tai – priemonė skatinti rajono
jaunimą geriau pažinti savo rajoną.
Mūsų leidinyje jauni žmonės randa informaciją:
•

apie visas rajono jaunimo organizacijas, sporto klubus, kaimo bendruomenes, mokyklų
moksleivių savivaldas bei jų planuojamus ir
organizuojamus renginius;

•

apie visas paslaugas (renginius, galimybes
įsidarbinti, studijuoti, gauti finansavimą ir
pan.), kurias jaunimui teikia biudžetinės
įstaigos, įmonės, kitos organizacijos.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Jaunimo WWW

Projekto pavadinimas: „Jaunimo WWW“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono jaunimo draugija „Alternata“
Projekto vadovas: Gžegož Miloševič
Paramos lėšos: 6400,00 Lt
Projekto tikslai:
• sukurti visiems norintiems prieinamą interneto svetainę;
• suburti savanorius informacijai interneto svetainei rinkti bei nuolatinei priežiūrai užtikrinti;
• stiprinti rajono jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse;
• skatinti jaunimo iniciatyvas bei keitimąsi jaunimo veiklos patirtimi.

Mūsų projektas išskirtinis tuo, kad yra skirtas
visiems jauniems žmonėms, o ne tik tam tikrai jų
daliai. Įkūrę interneto svetainę, suteikėme galimybę
joje talpinti informaciją visoms pageidaujančioms
rajono jaunimo organizacijoms. Mūsų projektas labiau skirtas kaime gyvenančiam jaunimui,
nes miesto jaunimas, kaip taisyklė, turi daugiau
galimybių gauti jiems reikalingą informaciją.
Džiugu, kad dauguma jaunų žmonių, gyvenančių
kaime, turi galimybę naudotis internetu, tačiau
dažnai jie neranda informacijos apie tai, kas
vyksta jų rajone, kokios galimybės yra jaunimo
veiklai, kokios organizacijos dirba ir pan. Bendra
viso rajono jaunimo interneto svetainė leis ne tik
neatitrūkti nuo rajono gyvenimo, bet ir kaime

gyvenančiam jaunimui pasidalinti savo patirtimi,
informuoti apie savo organizuojamus renginius,
užmegzti naujus kontaktus.
Sukurdami interneto svetainę, suteikėme galimybę
jaunimui iš įvairių rajono vietovių tiesiogiai dalyvauti projekte, tad jaunimas jaučia atsakomybę
už bendro projekto tęstinumą bei sėkmę. Projekto
įgyvendinimui įsigyta reikalinga įranga, o sukūrus
svetainę, jauni žmonės savanoriškai ją prižiūri ir
renka informaciją. Formalūs projekto tikslai pasiekti, tačiau viskas tik prasideda – gautas finansavimas užtikrina projekto tęstinumą 36 mėnesius, o
suburtas savanorių tinklas rajone užtikrins projekto tęstinumą ilgus metus.
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Kaimo turizmo plėtra Šalčininkų rajone

Projekto pavadinimas: „Kaimo turizmo plėtra Šalčininkų rajone“
Projekto vykdytojas: Juzef Ziminski
Projekto vadovas: Juzef Ziminski
Paramos lėšos: 18 600,00 Lt
Projekto tikslai: sukurti naują verslą kaimo vietovėje

Kaimo turizmas – itin populiari verslo šaka
pastaraisiais metais, tačiau Šalčininkų rajone ją
plėtoja nedaugelis. Poreikiui poilsiauti kaimo sodybose augant, naujai kuriamas verslas kaime prisideda prie nedarbo mažinimo.
Siekiant pagrindinio šio projekto tikslo – sukurti
Šalčininkų rajono kaimo vietovėje naują verslą –
padidėjo kaimo gyventojų aktyvumas, projektas
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paskatino kitus kaimo gyventojus kurti savus verslus. Svarbu, kad šis naujas verslas tinkamas moterims, kurių tarpe bedarbystė didžiausia rajone –
joms atsiranda darbo vietų ir galimybių tobulėti.
Dabar kaimo gyventojai ir svečiai gali naudotis
viso komplekso paslaugomis: pirtimi, baseinu, 2
konferencijų salėmis, 14 miegamųjų kambarių,
valties nuoma, tinklinio aikštelės nuoma.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

L. Voisiat metalo dirbinių gamyba Šalčininkėlių kaime

Projekto pavadinimas: „L. Voisiat metalo dirbinių gamyba Šalčininkėlių kaime“
Projekto vykdytojas: Leon Voisiat
Projekto vadovas: Leon Voisiat
Paramos lėšos: 19 784 Lt
Projekto tikslai:
• naujo verslo įkūrimas Šalčininkėlių kaime;
• kaimo gyventojų ekonominio aktyvumo skatinimas.

Įgyvendinant projektą „L. Voisiat metalo dirbinių
gamyba Šalčininkėlių kaime“, buvo įkurtas naujas
verslas Šalčininkų rajono kaimo vietovėje. Šio naujo verslo segmento atsiradimas atnešė teigiamą
poveikį ne tik Šalčininkėlių kaimo, bet ir bendrai
rajono plėtrai. Projekto vykdymo metu buvo įkurta
nauja darbo vieta, o projekto vykdytojas Leon Voisiat įsigijo metalo dirbinių gamybos įrankius: suvirinimo lygintuvą, gręžimo stakles, mobilų ketinių
blokų kompresorių su diržine pavara, hidraulinį
vamzdžių lenkimo prietaisą, kampinį šlifuoklį,
metalo pjovimo stakles su kietmetalio disku, žirkles
skardai kirpti, suvirintojo skydelį, įrankių komplektą
bei medžiagas metalo dirbinių gamybai.
Įgyvendinus projektą ir padidėjus užsakymų
skaičiui, L. Voisiat planuoja apmokyti mokinį, o

vėliau įsteigti dar vieną darbo vietą. Sėkmingo
verslo pavyzdys skatina kitus kaimo gyventojus ne
pasyviai laukti situacijos pagerėjimo, o patiems
imtis iniciatyvos kurti verslą, o tuo pačiu – ir sukurti darbo vietas sau ir savo šeimos nariams.
Naujos paslaugos Šalčininkėlių kaime atsiradimas
pagerino kaimo vietovėse gyvenančių žmonių
gyvenimo sąlygas – suteikė galimybę Šalčininkėlių
kaimo, aplinkinių kaimų ir viso rajono gyventojams
užsisakyti metalo dirbinių: vartų, tvorelių, balkonų
aptvėrimų , dekoratyvinių elementų.
Įgyvendinus projektą, sumažėjo bedarbių žmonių
skaičius, pagerėjo Šalčininkėlių kaimo gyventojų
gyvenimo sąlygos.
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Šalčininkų rajono Jašiūnų 1-osios vidurinės
mokyklos moterų bendruomenės kompiuterinių
įgūdžių gerinimas
Projekto pavadinimas: „Šalčininkų rajono Jašiūnų 1-osios vidurinės mokyklos moterų bendruomenės
kompiuterinių įgūdžių gerinimas“
Projekto vykdytojas: Jašiūnų 1-osios vidurinės mokyklos vyr. mokytoja Žana Siliuk
Projekto vadovas: Jašiūnų 1-osios vidurinės direktorė Liudmila Zacharova
Paramos lėšos: 20 000 Lt ( dar 2500 Lt skyrė Šalčininkų savivaldybė)
Projekto tikslai:
• Jašiūnų 1-osios vidurinės mokyklos bendruomenės moterų verslumo ir konkurencingumo darbo
rinkoje skatinimas;
• kaimo moterų pasitikėjimo savimi skatinimas;
• kompiuterinio raštingumo žinių moterims suteikimas – mokymas dirbti „Microsoft Office“ programa
bei naudotis internetu.

Siekdami išaiškinti kodėl daugelio mūsų mokyklos
mokinių mamos nedirba ar dirba mažai kvalifikuotą
darbą, atlikome apklausą, kurios rezultatai parodė,
kad viena iš priežasčių – kompiuterinio raštingumo
įgūdžių neturėjimas. Didžioji moterų dalis nurodė,
kad norėtų dirbti kasininkėmis, sandėlių darbuotojomis, draudimo srityje ir panašiai, tačiau
kompiuterinis neraštingumas apriboja jų galimybes rasti darbą. Valstybinės kalbos nežinojimas
ir lėšų stoka ją išmokti užkerta kelią moterims
įgyti šiuolaikiniame gyvenime taip reikalingų
kompiuterinių žinių.
Susipažinus su situacija, kilo mintis dalyvauti vienoje iš LEADER+ programos strategijų – „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas“, kurios
tikslas – kaimo gyventojų ekonominio konkurencingumo skatinimas.
Projekto įgyvendinimas pareikalavo daug jėgų
ir pastangų: už ES struktūros ir Šalčininkų
savivaldybės lėšas buvo nupirkta kompiuterinė
įranga (4 kompiuteriai, 4 monitoriai, CD ir DVD
įrenginiai, USB atmintinė), kopijavimo aparatas, kompiuterinės kėdės (15 vnt.), kanceliarinės
prekės. Mokykloje buvo pakabintas skelbimas
apie vyksiančius kursus, o mokiniams išdalinti
lankstinukai su reikalinga informacija. Norinčiųjų
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lankyti kursus buvo daug, iš jų atrinkta 15 moterų.
Atsižvelgiant į kursų lankytojų pageidavimus, buvo
sudaryta speciali kursų programa. Ji apėmė tokias
pagrindines temas:
•

teksto rengyklė „Word“ (teksto formatavimas, lentelės, iliustracijos ir objektai tekste,
spausdinimas);

•

skaičiuoklė „Excel“ (pagrindiniai „Excel“ veiksmai, darbo lapų formatų tvarkymas, redagavimas, formulės, diagramos);

•

internetas (paieška);

•

elektroninis paštas (laiškų rašymas, siuntimas,
gavimas, laiškų su priedais siuntimas ir gavimas, laiškų spausdinimas).

Kursams buvo parinktas juos lankančioms moterims tinkamas laikas, kursai vyko 3 savaites, nuo
birželio 4 d. iki 26 d. Moterys kursus lankė kasdien
ir mokėsi po 2 valandas, nuo 1600h iki 1800h.
Džiugu, kad moterų susidomėjimas kursais ir
norėjimas tobulėti tik auga – baigiantis kursams,
jų dalyvės pageidavo ir toliau tobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius bei prašė organizuoti ir
lietuvių kalbos kursus.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Nauji langai – žingsnis į priekį.

Projekto pavadinimas: „Nauji langai – žingsnis į priekį. Dainavos seniūnijos administracinio pastato
langų keitimas“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Dainavos seniūnija
Projekto vadovas: Vaclav Jankelait
Paramos lėšos: 9875,61 Lt
Projekto tikslai:
• patenkinti gyventojų poreikius;
• suteikti gyventojams paslaugų paketą.

1981 m. statytas Dainavos seniūnijos administracinis
pastatas, po šešiolikos metų perduotas Šalčininkų
rajono savivaldybės administracijai, visus 26 metus
nebuvo remontuotas. Per tą laiką supuvo mediniai langai, tad žiemos metu buvo sunku palaikyti normalią
temperatūrą pastato viduje. Stengiantys palaikyti
pakenčiamas darbo sąlygas šaltuoju metu, reikėjo
daug kūrenti, o tam prireikdavo daug kuro. Vasaros
metu taip pat susidurdavome su problemomis –
langų dėl jų prastos būklės negalėdavome atidaryti,
tad pastato viduje nuolat tvyrodavo drėgmė. Dainavos seniūnijos teritorijoje gyvena 1160 gyventojų,
kuriems teikiamos visos reikalingos paslaugos Dainavos seniūnijos administraciniame pastate, tad patalpų
kokybė buvo svarbi ne tik seniūnijos darbuotojams,
bet ir visai bendruomenei. Norint susikurti geras darbo sąlygas, taip pat – sutaupyti išlaidas kurui žiemą, o

vasarą turėti galimybę vėdinti patalpas, mums reikėjo
naujų, kokybiškų, sandarių langų.
2008 m. kovo 14 d. buvo paskelbtas vešiųjų pirkimų
konkursas langams įrengti, kurį laimėjo V. Kulik prekybos įmonė, senus langus pakeitusi naujais plastikiniais. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pati
rūpinosi šio projekto įgyvendinimu, tad skyrė dalį lėšų
. Projekto įgyvendinimas vyko sklandžiai, planingai,
išlaikyti visi užsibrėžti terminai.
Džiaugiamės, kad pagrindinis projekto tikslas pasiektas – pagerėjo seniūnijos administracinio pastato estetinis vaizdas, išspręstas šilumos taupymo klausymas,
pagerėjo darbuotojų darbo sąlygos. Projekto dėka sukurta jauki ir šiuolaikiška aplinka.
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Nauji langai – šiluma ir jaukumas

Projekto pavadinimas: „Nauji langai – šiluma ir jaukumas“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Projekto vadovas: Dainavos bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Ana Bocevič
Paramos lėšos: 9 990,00 Lt
Projekto tikslai:
• sukurti jaukią aplinką bibliotekos lankytojams, užtikrinant jų informacijos paieškos poreikius;
• naujų septinių plastikinių langų įdėjimas, grotų ir naujų šarvuotų durų įrengimas.

Šalčininkų rajone esančių 26 bibliotekų būklė labai įvairi, tačiau dauguma pastatų, kuriuose yra
įsikūrusios bibliotekos, statyti prieš 30 ar daugiau
metų. Savaime suprantama, bibliotekų, esančių
seniai remontuotuose ar niekad neremontuotuose
pastatuose, būklė prasta. Dainavos kaimo biblioteka – viena tokių: joje iki paramos lėšų gavimo buvo
seni, supuvę langai, nesaugios durys. „LEADER+“
projektas buvo puiki galimybė pagerinti bibliotekos
darbuotojų darbo sąlygas, užtikrinti saugumą, sukurti jaukią ir skaitytojams patrauklią aplinką. Į šiltą
ir jaukią biblioteką dažniau užsuka vaikai ir vyresnio
amžiaus skaitytojai.
Bibliotekoje veikia vienas iš 14 VIPT-ų (viešosios
interneto prieigos taškas), pagal kurio programą
bibliotekoje įrengti kompiuteriai, daugiafunkcis
įrenginys (kopijavimo aparatas, faksas), nauji kompiuteriniai baldai. Tikimės, kad čia dar gausiau
lankysis ne tik jaunimas, bet ir vyresnieji bibliotekos
skaitytojai ateis pasimokyti naudotis kompiuteriu, internetu: ieškoti įvairios informacijos, atlikti
mokėjimus, užpildyti deklaracijas, sutvarkyti daug
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kitų reikalų. Be to, vietos kaimo ir jo apylinkių bendruomenei čia patogu organizuoti nedidelius kamerinio pobūdžio kultūrinius renginius, susitikimus.
Projektas buvo įgyvendintas planingai, išlaikyti
visi darbų terminai. Daug pastangų rengiant ir
įgyvendinant projektą įdėjusi šio projekto vadovė
Ana Bocevič rūpinosi, kad būtų tinkamai parengti
pirminiai dokumentai, patalpos būtų paruoštos
remontui, A. Bocevič prižiūrėjo ir langų bei
durų demontavimo ir įrengimo darbus. Projekto
finansininkė Veslava Mackevičienė taip pat daug
laiko skyrė šiam projektui: padėjo sudaryti sąmatą,
kontroliavo jos vykdymą, prižiūrėjo viešųjų pirkimų
procedūras, dirbo Pirkimų komisijoje, rengė
ataskaitas, kitus dokumentus.
Dabar visi džiaugiamės jaukia, šiuolaikiška ir miela
biblioteka.
Nauji langai, šarvuotos durys ir langų
grotos užtikrino bibliotekai ne tik šiltą ir saugią
aplinką, bet ir pakeitė paties pastato bei bibliotekos
patalpų estetinį vaizdą.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Neįgaliųjų, kitų gyventojų grupių
socialinė integracija
Projekto pavadinimas: „Neįgaliųjų, kitų gyventojų grupių socialinė integracija organizuojant kultūros
tradicijas puoselėjančius renginius“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono Eišiškių muzikos mokykla
Projekto vadovas: Šalčininkų rajono Eišiškių muzikos mokyklos direktorė Anželika Siliukienė
Paramos lėšos: 9992,79 Lt
Projekto tikslai:
• neįgaliųjų, kitų gyventojų grupių socialinė integracija organizuojant kultūros tradicijas
puoselėjančius renginius;
• 5 muzikos instrumentų (trys smuikai, skaitmeninis pianinas ir akordeonas) įsigijimas;
• koncertinės veiklos organizavimas.
Muzikos garsai mus lydi visą gyvenimą. Nuo
pirmųjų mamos lopšinių iki mėgstamos grupės
koncertų didžiuliuose stadionuose ar mažytėse
kamerinėse salėse. Daugelį gydomųjų ritualų jau
senovės išminčiai ir žyniai palydėdavo muzikos
garsais. Muzika vienija žmones, gerina nuotaiką,
skatina mylėti gyvenimą.
Būtent dėl šių priežasčių ryžomės pateikti paraišką
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės kaimo
plėtros strategijos „Gyvenimo kokybės kaimo
vietovėse gerinimas“ projektui finansuoti. Mokyklos projektas „Neįgaliųjų, kitų gyventojų grupių
socialinė integracija organizuojant kultūros tradicijas puoselėjančius renginius“ gavo finansavimą ir
buvo sėkmingai įgyvendintas.
Eišiškių muzikos mokykla, gyvuojanti jau 40 metų,
aktyviai dalyvauja miesto ir rajono kultūriniame
gyvenime, mokiniai noriai koncertuoja. Deja, iki
šiol beveik visi koncertai vykdavo muzikos mokyklos patalpose ir ne visi norintieji turėjo galimybę
juos išgirsti. Nebuvo palankių sąlygų koncertinėms
išvykoms į kitas gyvenvietes, pasirodymams
įvairioms socialinėms grupėms. Svarbiausia to
priežastis – muzikos instrumentų trūkumas, nes
ne visur, kur nuvykdavome, būdavo fortepijonas
ar pianinas, o ir asmeninius smuikus gali įsigyti
ne visi moksleiviai. Todėl viena iš pirmųjų projekto
užduočių buvo muzikos instrumentų įsigijimas.
Iš pradžių reikėjo rasti instrumentus, tinkamus savo kaina ir kokybe bei juos įsigyti. Mums
reikėjo skaitmeninio pianino, trijų keturių įvairaus
dydžio smuikų ir akordeono. Juos įsigiję, radome ir pervežimo paslaugų tiekėją. Tik po šių
paruošiamųjų darbų pagaliau turėjome galimybę
pereiti prie pagrindinio projekto tikslo – koncertų
socialinėms grupėms, kurioms labiausiai reikalinga
socialinė integracija, organizavimo.
Turėdami galimybes kokybiškai koncertuoti,
surengėme sekančius pasirodymus: praeitų metų
spalio 3 d. Eišiškių muzikos mokykloje įvyko koncertas, skirtas Mokytojų dienai – „Senjorams“,
lapkričio 26 d. koncertavome Šalčininkų J. Snia-

deckio gimnazijoje, koncerte, skirtame Pasaulinei
žmonių su negalia dienai; gegužės 26 d. muzikos galią pajuto garbaus amžiaus žmonės iš
Eišiškių globos namų; birželio 5 d. koncertas įvyko
Šalčininkų miesto globos namuose. Šie koncertai pakėlė juos klausiusių žmonių dvasią – buvo
meistriškai atliekami kūriniai, kuriantys bendrumo
jausmą, tokį svarbų vienišiems žmonėms. Tuo tikslu buvo parengtas įdomus koncertų repertuaras,
kuriame vyravo Europos klasikų, lietuvių autorių
kūriniai. Skambėjo smuikas, akordeonas, pianinas, dainavo choras. Klausytojus savo kūriniais
stebino ir akordeonistų trio, kvartetas, pianistų bei
smuikininkų ansambliai, sekstetas ir vokalistai.
Pagrindinis mūsų projekto tikslas – siekti, kad
žmonės su negalia ir kiti specialių poreikių turintys žmonės pasijustų visuomenės dalimi. Dabar,
turėdami instrumentus, turime ir daugiau
galimybių koncertuoti už mokyklos ribų.
Tikimės, kad mūsų koncertinės veiklos dėka
pagerėjo socialinė aplinka, specialiųjų poreikių
žmonės pasijuto visuomenės dalimi, mūsų
koncertų klausytojai patyrė muzikos grožį ir
pasijuto dvasiškai turtingesni, tapo geresni,
tolerantiškesni aplinkai, visuomenei.
Tikriausiai didžiausią įtaka projekto įgyvendinimas
padarė vaikams – ir klausantiems, ir koncertuojantiems. Koncertuojantieji pamatė, kad pasaulis yra
įvairiaspalvis, turintis įvairių gyvenimiškųjų pusių,
o tai juose pažadino ne tik gailestį, užuojautą, bet
ir norą bent dvasiškai padėti likimo nuskriaustiesiems. Klausantieji pajuto, kad jie nėra vieniši ir
pamiršti visuomenės bei bendraamžių.
Šį projektą galima tęsti ir vystyti, kad tai taptų
gražia Eišiškių muzikos mokyklos tradicija. Ateityje galima plėsti veiklos ribas, atnaujinti projekto
metu užmegztus ryšius ir užmegzti naujus, ieškoti
naujų bendradarbiavimo galimybių, organizuoti
bendrus muzikos mokyklos ir įvairių socialinių
grupių koncertus, drauge rinktis pasiklausyti muzikos, organizuoti tradicijas puoselėjančias šventes
ir seminarus.
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Nevainionių kaimo ir aplinkinių kaimų
gyventojų verslumo įgūdžių gerinimas
Projekto pavadinimas: „Nevainionių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų verslumo įgūdžių gerinimas“
Projekto vykdytojas: Nevainionių kaimo bendruomenė
Projekto vadovas: Algirdas Domarkas
Paramos lėšos: 19990,00 Lt
Projekto tikslai: Nevainionių ir aplinkinių kaimų gyventojų verslumo žuvininkystės srityje (afrikinių šamų
auginimas uždarose sistemose) skatinimas.

Nevainionių ir aplinkinių kaimų žemė yra nederlinga, tad iš žemės ūkio čia pragyventi sunkoka.
Didžioji gyventojų dalis skursta, tik šiaip taip
išsilaikydami iš ūkininkavimo ir pagalbinių verslų.
Kai kurios čia gyvenančios šeimos augina nemažai
vaikų (pavyzdžiui, Semenovičių šeimoje jų net
aštuoni), tad norint sukurti perspektyvią jaunosios kartos ateitį, buvo tiesiog būtina rasti tokį
verslą, iš kurio šiose apylinkėse būtų įmanoma
pragyventi. Projekto autorių nuomone, vienas
tokių verslų – žuvininkystė, ypač afrikinių šamų
auginimas uždarose sistemose (US), juo labiau,
kad Nevainionių ir gretimi kaimai yra prie Šalčios,
Visinčios, Maltupio ir kitų upių, pasižyminčių gera
vandens kokybe.
Uždarosios žuvų auginimo sistemos – tai šiuolaikinis
įrengimų kompleksas, kuriame uždaru ratu cirkuliuoja vanduo, reikiamame lygyje palaikant jo
pagrindinius rodiklius (reikiamą deguonies kiekį,
temperatūrą, mažą organinių priemaišų kiekį ir
t.t.). Šias US sudaro žuvies auginimo baseinai, vandens filtrai, sėsdintuvai, vandens šildymo ir aeravimo sistemos, signalizacija ir t.t. Paprastam žmogui
tai gali pasirodyti techniniu atžvilgiu pernelyg
sudėtinga sistema, kad ją galėtų eksploatuoti paprastas kaimo žmogus. Tačiau auginant afrikinius
šamus – labai atsparias ir ištvermingas žuvis – tokia
US realiai yra visai nesudėtinga.
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„Siaurosios“ šio verslo nišos kaimo žmogui – žuvų
ikrų inkubacija, pašarų iš užsienio įsigijimas, žuvies
realizacija ir lėšų verslo pradžiai gavimas. Pirmuosius uždavinius nesunkai išsprendėme įsteigę ir
užregistravę kooperatyvą Nevainionių kaime. Kooperatyvo forma šiuo metu yra priimtiniausia –
valstybė pagal Žemės ūkio ministerijos 2006 m.
gegužės 18 d. patvirtintus nutarimus penkerius
metus subsidijuoja kooperatyvų administracines ir
smulkias einamąsias išlaidas, o tai padeda taupyti
pačių kooperatyvo narių išlaidas.
Nevainonių kaime įkurtasis kooperatyvas organizuoja afrikinių šamų jauniklių (kuriuos inkubuoti
ir užauginti technologiškai yra sudėtingiausia)
tiekimą, žuvų fermų aprūpinimą geros kokybės
pašarais ir užaugintos žuvies realizavimą. Kooperatyve dirba specialistai, konsultuojantys ūkininkus
aktualiais klausimais.
Šiuo metu tebevykdomi mūsų projekto darbai:
•

žinių apie afrikinių šamų auginimo galimybes
ir patirtį teikimas;

•

paslaugų ir praktinės pagalbos teikimo šioje
srityje sistemos vystymas.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Šventė ,,Kaimynai. Baltoji Vokė – daugiakultūrė
gyvenvietė.“
Projekto pavadinimas: ,,Šventė ,, Kaimynai. Baltoji Vokė – daugiakultūrė gyvenvietė.“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Baltosios Vokės pramogų centras
Projekto vadovas: Loreta Grigorovič
Paramos lėšos: 9 900,00 Lt
Projekto tikslai:
• Skatinti pagarbą kitų šalių kultūrai ir tradicijoms;
• Pateikti informaciją apie kitų tautybių, gyvenančių Baltojoje Vokėje, papročius bei tradicijas;
• Kelti kultūrinio bendravimo lygį;
• Atkreipti dėmesį į pramogų centre organizuojamų renginių meistriškumą;
• Sudaryti lengvesnio integravimo į Lietuvos kultūrinį gyvenimą prielaidas;
• Modernizuoti pramogų centro materialinę bazę;
• Gerinti miestelio gyventojų laisvalaikio organizavimo sąlygas;
• Skatinti novatoriškus techninius metodus kultūrinėje erdvėje.
Baltoji Vokė – daugiakultūrė gyvenvietė. Joje gyvena
įvairių tautybių žmonės: lietuviai, rusai, lenkai, totoriai, ukrainiečiai, baltarusiai, estai , latviai, moldavai,
udmurtai, čigonai.
Projektas pradėtas įgyvendinti kovo 3 dieną. Iš Baltosios Vokės seniūnijos archyvo buvo renkami duomenys apie miestelyje gyvenančius kitų tautybių atstovus,
jų papročius, tradicijas. Domėtasi 10-čia valstybių: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova, Tatarstana, Udmurtija. Kovo 19 dieną
duomenys buvo apdoroti, informacija pateikta į Baltosios Vokės kraštotyros muziejų.
Nuo kovo 15 iki balandžio 8 dienos vyko viešieji pirkimai, kurių nugalėtojais tapo: UAB ,,Milgreta“ – scenos
apšvietimo ir garso aparatūra, UAB ,, Topo centras“ –
skaitmeninis fotoaparatas ir skaitmeninis diktofonas,
UAB ,, Danesa“ – audinys scenos užuolaidoms, UAB
,,Eripo“ – kanceliarinės prekės.
Nuo balandžio 1 dienos Baltosios Vokės pramogų
centro Kraštotyros muziejuje eksponavome parodas: ,, Mano gimtinė“, kur išsamiai pateikėme visą
sukauptą informaciją apie tautinių mažumų atstovus,
gyvenančius Baltosios Vokės miestelyje, jų papročius
ir tradicijas bei ,,Miestelio dabartis ir praeitis“, kuria
papasakojome Baltosios Vokės miestelio istoriją.

Birželio 6-tą dieną įvyko šventė ,, Kaimynai. Baltoji
Vokė – daugiakultūrė gyvenvietė“. Įsigiję garso ir scenos apšvietimo aparatūrą, galėjome daug kokybiškiau
organizuoti renginį. Projekto įgyvendinimo dėka, kiekvienas tautinės mažumos atstovas turėjo galimybę
papasakoti apie savo tautos tradicijas ir kultūrą. Tai
turėjo teigiamą įtaką bendravimui tarp visų miestelio gyventojų, nes kiekvienas jų jaučiasi išklausytas,
pagerbtas bei reikšmingas miestelio bendruomenei.
Baltosios Vokės pramogų centras - vienintelė vieta, kur
miestelio gyventojai gali leisti savo laisvalaikį, todėl
mes stengiamės sudaryti palankias ir saugias sąlygas
linksmai ir prasmingai praleisti laisvą laiką.
Šio projekto įgyvendinimo dėka buvo sudaryti statistiniai duomenys apie Baltosios Vokės miestelyje
gyvenančius kitų tautybių atstovus. Šie duomenys
suteikia visuomenei galimybę artimiau susipažinti
su tautinių mažumų kultūros paveldu. Taip pat,
buvo modernizuota Pramogų centro materialinė
bazė - scenoje įrengta kokybiška apšvietimo ir
garso aparatūra, Baltosios Vokės Pramogų centro
kraštotyros muziejuje surengtos dvi informatyvios
parodos: ,, Mano gimtinė“ bei „Miestelio dabartis
ir praeitis“, patobulinti pramogų centro darbuotojų
profesiniai įgūdžiai.
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Baltosios Vokės darželio aplinkos
apželdinimas, gražinimas, tvarkymas
Projekto pavadinimas: „Baltosios Vokės darželio aplinkos apželdinimas, gražinimas, tvarkymas“
Projekto vykdytojas: Baltosios Vokės lopšelis – darželis
Projekto vadovas: Olesia Kozlovska
Paramos lėšos: 3735,58 Lt.
Projekto tikslai:
• Sukurti estetinę, darnią aplinką;
• Apsaugoti teritoriją nuo taršos, triukšmo;
• Ugdyti vaikų gamtos ir aplinkos pažinimą, lavinti estetinius pojūčius;
• Želdinių dėka, pagerinti teritorijos mikroklimatą;
• Gėlynų dėka, skiepyti meilę augalams, skatinti gamtos pažinimą;
• Įrengti etnografinius gėlynus, kad vaikai galėtų pažinti savo krašto augalus.
Kokia aplinka - tokie ir mes. Pagrindinis ikimokyklinio ugdymo uždavinys - išugdyti individualius vaiko
gebėjimus, dovanoti jam džiaugsmą, vaikystės metus.
O tai galima įgyvendinti tik tada, kai vaikas bus fiziškai
sveikas. Gera sveikata ir gerovė reikalauja švarios ir
harmoningos aplinkos, kurioje būtų visi, atsižvelgiant į
jų svarbą, fiziniai, psichologiniai, socialiniai ir estetiniai
veiksniai.
Baltosios Vokės lopšelis - darželis statytas 1975 m.
pagal vadinamuosius tipinius projektus, jų teritorijos
buvo sutvarkytos pagal ano meto ugdymo normatyvus ir visiškai standartizuotos, neoriginalios. Darželis
pastatytas pušyne, todėl jo teritorija nelygi ir dirva
netrąši, sunkiai auga bet koks augalas. Gyvatvorės
krūmeliai jau išdžiuvę, gėles auga netrąšiai. Gėlynai yra
primityvūs, neugdantys vaikų estetinio pojūčio. Naujoms vejoms, gėlynams, želdiniams įkurti reikalingos
darbo priemonės, nes darželis neturi savo įrankių.
Gražus oras kaip magnetas traukia vaikus į lauką.
Vaikų įstaigų teritorijos turi būti saugios, švarios bei
tvarkingos. Baltosios Vokės darželio teritorija yra
maždaug 1 ha ploto. Jos įrenginiai ir želdiniai suprojektuoti ir įrengti pagal standartus. Šiuo metu
daugelis gyvatvorių ir želdinių pasenę. Tiek įrenginius,
tiek želdinius reikia atnaujinti.
Darželyje yra šešios pavėsinės, tačiau jos ne tik
atrodo neestetiškai, bet visiškai neatitinka higienos
reikalavimų. Suoliukai sulaužyti, pavėsinėse, kuriose
laikomi lauko žaislai, nėra durų. Norint sukurti estetinę
aplinką, negana vien tik pasodinti gėlynus, svarbiausia
juos tinkamai prižiūrėti. Aplinkos priežiūrai reikalingos
specialios priemonės, todėl ištyrus teritoriją, parengtas
išsamus želdinių planas, numatytos vietos gėlynams.
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Buvo užlygintos duobės ir nelygumai, išrauti seni
želdiniai, išpjauti nudžiūvę medžiai ir krūmai, sunaikintos piktžoles. Vėliau, atvežus derlingesnes žemes,
pasodinti nauji gėlynai ir vejos. Prie centrinio darželio
įėjimo reprezentacinėje zonoje suprojektuotas ir
išlietas iš cemento saulės laikrodis - gėlynas, papuoštas
iš vienmečių gėlių. Prie saulės laikrodžio - gėlyno vaikai
gali prieiti mokytis suvokti vietos laiką (pagal saulę) ir
prižiūrėti gėles. Kitas darželio gėlynas suprojektuotas
vidiniame kiemelyje, kuriame vasarą rengiamos vaikų
šventės ir vyksta vaikų vaidinimai. Gėlynas apsodintas daugiametėmis gėlėmis. Taip pat, išardytas kelias į pavėsines, ir iš plytų, kūrybiškai, aptvertas naujas gėlynas, užsakytos durys pavėsinėms, sutaisyti ir
perdažyti suoliukai.
Želdinių ir gėlynų dėka mūsų darželio teritorijoje
pagerėjo mikroklimatas ir sukurta estetinė aplinka. Be
to, želdiniai skirtingose zonose atlieka įvairias funkcijas: apsaugo teritoriją nuo taršos, skersvėjo, triukšmo,
ugdo vaikų augalų pažinimą ir meilę gamtai. Įrengti
etnografiniai gėlynai, vaikus galės susipažinti su
etnokultūros pradmenimis, nes savieji augalai padės
vaikams geriau pažinti savo krašto gamtą, jie lengviau
auginami ir prižiūrimi. Prasiplės vaikų žinios apie augalus bei jų priežiūrą. Naujieji gėlynai sužadins vaikų
norą lankyti šį darželį, o graži aplinka nuolat skatins
gamtos ir vaiko sąryšį. Jis bus šios aplinkos dalyvis,
todėl atsiras ir pasididžiavimo bei džiaugsmo savo atlikto darbo rezultatu jausmas. Vaikas ne tik nori judėti,
bet ir dalyvauti konkrečioje veikloje bei džiaugtis savo
atlikto darbo vaisiais. Be to, mūsų miestelyje nėra
gražaus parko, todėl manome, kad šį darželį pamėgs
ir tie tėvai bei vaikai, kurie nelanko šios įstaigos.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Èiužakampių senelių globos namų
patalpų atnaujinimas
Projekto pavadinimas: „Čiužakampių senelių globos namų patalpų atnaujinimas ir aplinkos pritaikymas neįgaliems žmonėms“
Projekto vykdytojas: Čiužakampių senelių globos namai
Projekto vadovas: Vladislovas Bogdiunas
Paramos lėšos: 5951,10 Lt
Projekto tikslai:
• Čiužakampio senelių globos namų gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas;
• Bendruomeniškumo stiprinimas.

Čiužakampių senelių globos namai - gerai žinomas,
turintis šaunią patirtį senelių globos pensionatas. Globos namai, kuriuose gyvena 30 žmonių, įsikūrę buvusio lopšelio – darželio patalpose, kurios neatitinka
šiuolaikinių reikalavimų. Didžiausia pensionato problema yra pastato vidaus patalpos. Dabartinė jų būklė
ir išvaizda yra neestetiška, nekuria jaukumo, neleidžia
vykdyti pilnavertiškos veiklos. Projekto įgyvendinimo
metu buvo vykdomi vidaus apdailos darbai, pakeistos
durys, suremontuotos grindys.
Atlikus pensionato remontą žymiai pagerėjo globos
namų gyventojų gyvenimo kokybė. Jie turi galimybę
prasmingai leisti laisvalaikį atnaujintoje globos namų
koplytėlėje. Kiekvieno gyventojo akį džiugina nauja,
senelių globos namus juosianti tvora.
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Pasikeitimų galimybė – tai viskas,
ko mums reikia
Projekto pavadinimas: „Pasikeitimų galimybė – tai viskas, ko mums reikia“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Projekto vadovas: Galina-Stanislava Šimelevič
Paramos lėšos: 8 945,10 Lt
Projekto tikslai :
• sudaryti geresnes sąlygas gyventojų laisvalaikio praleidimui;
• pakeisti senus langus ir duris Dainavos pramogų salęje;
• sukurti jaukesnę šiuolaikišką aplinką renginių, diskotekų, įvairių švenčių dalyviams ir žiūrovams.

Laisvalaikio centrai yra vienintelė galimybė mūsų
bendruomenei susiburti vienoje vietoje, jaukioje
aplinkoje, atsipalaiduoti ir užmiršti rūpesčius. Gera
atmosfera ir nuoširdus organizatorių darbas Dainavos pramogų salėje skatina nuoširdų žmonių
susidomėjimą bei norą aktyviai dalyvauti nuolat čia
vykstančiuose renginiuose ir šventėse.
Deja, daugiau nei 30 metų neremontuota Dainavos
pramogų salė iki paramos lėšų gavimo neatitiko
laisvalaikio centro standartų: langai ir durys estetiniu bei funkciniu požiūriu buvo keistini – pasenę
ir supuvę, jie buvo sunkiai uždaromi, nesandarūs.
2008 m. kovo 13 d. paskelbtą viešųjų pirkimų
konkursą langams ir durims pramogų salėje
įrengti laimėjo V. Kulik prekybos įmonė. Dalį lėšų
skyrė ir Šalčininkų kultūros centras bei jo direktorė
Gražina Zabarauskaitė, besirūpinantys projekto
įgyvendinimu. Projekto vadovė, Dainavos pramogų
salės direktorė Galina-Stanislava Šimelevič, rengė
ir teikė reikiamus dokumentus Šalčininkų rajono VVG, planavo projekto darbus. Viešųjų
pirkimų konkursus padėjo organizuoti Šalčininkų
kultūros centro ūkvedė Teresa Duškevič, o projekto
finansininkė Regina Čepulionis buvo atsakinga už
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biudžeto planavimą bei išlaidų paskirstymą.
Dainavos pramogų salės patalpas paruošus remontui, 2008 m. gegužės mėnesį buvo įstatyti nauji
langai ir durys. Projektas įgyvendintas planingai –
darbai vyko sklandžiai, išlaikyti visi jų terminai.
Pagrindinis projekto tikslas pasiektas – pagražėjo
pastato išorė ir vidus, išspręstas šilumos taupymo
klausymas.
Bendruomenė džiaugiasi projekto dėka atkurta
jaukia ir šiuolaikiška aplinka. Miestelio gyventojai
dabar susirenka į šviesią, šiltą patalpą pailsėti nuo
kasdieninių darbų, meniškai ir kūrybiškai išreiškia
save ar tiesiog linksmai praleidžia laiką – Dainavos pramogų salės saviveiklininkai šoka, dainuoja,
vaidina, pramogauja. Visos apylinkės gyventojai
dalyvauja šventėse, įvairiuose renginiuose, jaunimas linksminasi diskotekose. Visiems – ir mažiems,
ir dideliems – čia gera, jauku ir malonu.
Šis projektas dar neišsprendė visų problemų, Dainavos pramogų salės problemų. Dabar mūsų laukia
antrasis etapas – stogų, sienų ir lubų keitimas
pastate.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Paslaptinga Rūdninkų giria
Projekto pavadinimas: ,,Paslaptinga Rūdninkų giria“
Projekto vykdytojas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
Projekto vadovas: Oksana Obločinska
Paramos lėšos: 5 998,50 Lt
Projekto tikslai:
• Šalčininkų krašto įvaizdžio gerinimas, kultūros ir gamtos paveldo objektų puoselėjamas;
• įvairaus amžiaus žmonių bendravimo skatinimas;
• Rūdninkų girios žemėlapio su lankytinais objektais parengimas;
• informacinio leidinio sukūrimas.

Informacinis leidinys apie Rūdninkų girią su girios
žemėlapiu išleistas 1000 vienetų tiražu. Leidinyje
skelbiama informacija apie Baltosios Vokės seniūniją,
Rūdninkų girią, jos istoriją, legendas ir paminklus.
Baltosios Vokės seniūnijai dabar lengviau ir patogiau
skleisti informaciją apie savo kraštą ir lankytinas vietas – informaciniame leidinyje išsamiai papasakota
apie šią puikią Šalčininkų rajono vietovę, apdovanotą
puikia gamta, paukščių įvairove ir istorijos paveldu.
Miestelio gyventojai mielai patys renka šio krašto istorinius faktus, aprašus, nuotraukas ir legendas tam,
kad sukauptų ir paliktų šią informaciją ateinančioms
kartoms bei atvykstantiems turistams. Šis leidinys
tapo svarbiu informacijos šaltiniu visos šalies mastu
– ir patys rajono gyventojai, ir turistai bei svečiai, lankantys Šalčininkų kraštą, dabar turi galimybę išsamiau
susipažinti su šia paslaptinga, iki šiol mažai žinoma
vietove. Leidinyje pateikta informacija besidomintiems
padės savarankiškai rasti kultūros paveldo ir gamtiniopažintinio turizmo mėgėjų objektus.

Džiaugiamės, kad šis informacinis leidinys prisidės prie
bendro rajono įvaizdžio formavimo, ugdys gyventojų
pasididžiavimą savo gimtine.
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Paslaugų Abolų kaime kūrimas – tvenkinio
įrengimas ir aplinkos tvarkymas.
Projekto pavadinimas: „Paslaugų Abolų kaime kūrimas – tvenkinio įrengimas ir aplinkos tvarkymas “
Projekto vykdytojas: Zenon Sobolevskij
Projekto vadovas: Zenon Sobolevskij
Paramos lėšos: 3389,00 Lt (50% projekto vertės)
Projekto tikslai:
• kaimo vietovėje įrengti tvenkinį ir kelią privažiavimui prie sodybos, sutvarkyti sodybos aplinką;
• sukurti sąlygas turizmo ir paslaugų verslui vystyti.

Pastaruoju metu kaimo ūkiai vėl pradedami plėtoti,
tačiau vystymosi tempai yra lėti. Kaimo vietovių
ūkininkai tradiciškai užsiima agrarinių kultūrų auginimu ir gyvulininkystės vystymu, be to, kaimuose dažniausiai gyvena senyvo amžiaus žmonės,
kurie neturi galimybių pradėti ir vystyti verslą
bei puoselėti kaimo vietovių infrastruktūrą. Šios
priežastys sąlygoja tai, kad kaimo verslumas nėra
konkurencingas, o estetinis vaizdas investuotojui ir
potencialiam poilsiautojui nėra patrauklus.
Projekto autorius, įsigijęs sodybą Abolų kaime,
pirmiausia užsėjo naudojamą žemę agrarinėmis
kultūromis, atliko sodo tvarkymo darbus, užveisė
bityną bei suremontavo gyvenamąjį namą. Vykdant šiuos darbus bei pastebėjus paslaugų verslo
nišą, kilo idėja – sukurti žvejybos ir poilsio sąlygas
kaimo gyventojam bei patrauklią aplinką turizmo
verslui plėtoti ateityje.
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Projekto metu įgyvendinti tikslai:
•

tvenkinio iškasimas,

•

žemės aplink tvenkinį sukultūrinimas,

•

žuvų užveisimas,

•

privažiavimo prie sodybos kelio įrengimas.

Įvykdyti darbai atitinka bandomosios integruotos
strategijos tikslą – buitinių gyvenimo sąlygų kaime
gerinimą, taip pat sukuria galimybes toliau plėtoti
strategijoje numatytus tikslus – paslaugų kaime
plėtrą ir smulkios kaimo vietovės infrastruktūros
tvarkymą bei įrengimą. Projekto įgyvendinimas
glaudžiai siejasi ir su sveikos kaimo aplinkos kūrimo
tikslais – vykdomi aplinkos tvarkymo ir gražinimo
darbai, sukuriamos sąlygos sveikam ir turiningam
poilsiui.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Patogios ir sveikos gyvenamosios aplinkos kūrimas.
Projekto pavadinimas: „Patogios ir sveikos gyvenamosios aplinkos kūrimas“
Projekto vykdytojas: Baumiliškių pagrindinė mokykla
Projekto vadovas: Andžej Kolosovski
Paramos lėšos: 8000,00 Lt
Projekto tikslai:
• įrengti krepšinio aikštelę Baumiliškių pagrindinės mokyklos teritorijoje;
• sukurti tinkamas sąlygas aktyviam laisvalaikio leidimui ir propaguoti populiariausią sporto šaką
Lietuvoje – krepšinį tarp Baumiliškių ir artimiausių kaimų (D. Sėlos, M. Sėlos, Daučiūnų, Gudėlių)
jaunimo.

Pagrindinis mūsų projekto tikslas – įkurti krepšinio
aikštelę Baumiliškių pagrindinės mokyklos teritorijoje, kad mūsų ir aplinkinių kaimų jaunimas turėtų
kur aktyviai leisti laisvalaikį. Kadangi jaunimas, gyvenantis aplinkiniuose kaimuose, turi ribotas galimybes
kultūriniam ir aktyviam laisvalaikio leidimui (apylinkėje
nėra veikiančių kultūros namų ir sporto aikštelių), mūsų
projekto įgyvendinimas suteikė galimybę kokybiškam
ir aktyviam jaunų žmonių laisvalaikio leidimui.
Krepšinio aikštelės įrengimui išnaudojome jau esamą
asfaltuotą aikštelę, tad projekto įgyvendinimui reikėjo
sumontuoti krepšinio stovus su krepšiais, nudažyti
aikštelę, įrengti poilsio vietas, įsigyti reikiamą sportinį
inventorių krepšinio žaidimui.
Krepšinio aikštelės įrengimas Baumiliškių pagrindinės
mokyklos teritorijoje gerina moksleivių ir visos
jaunuomenės fizinio ugdymo kokybę, popamokinę
veiklą, apjungia Baumiliškių ir aplinkinių kaimų jaunimą
bendrai veiklai, poilsiui. Aikštele džiaugiasi ir visa
Baumiliškių pagrindinės mokyklos bendruomenė.
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Pianino pirkimas Šalčininkų kaimo
Stanislavo Moniuškos menų mokyklai
Projekto pavadinimas: „Pianino pirkimas Šalčininkų kaimo Stanislavo Moniuškos menų mokyklai”
Projekto vykdytojas: Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Projekto vadovė: Irina Rodevič
Paramos lėšos: 12240Lt
Projekto tikslai:
• siekti geresnės Šalčininkų kaimo ir aplinkinių kaimų moksleivių ugdymo kokybės grojant kokybišku pianinu;
• populiarinti fortepijoninę muziką tarp Šalčininkų kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų, vystyti jų estetinius
jausmus ir skonį;
• tobulinti Šalčininkų rajono mokyklų fortepijono mokytojų kompetencijas, dalintis pedagogine patirtimi.
Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykloje
esančių pianinų, pirktų prieš 25 metus, eksploatavimo laikas jau pasibaigęs. Norėdami užtikrinti
kokybišką mokinių ugdymą, nusprendėme rašyti
projektą į LEADER+ programai naujo instrumento, tarnausiančio ne mažiau 30 metų, įsigijimui.

Įsigijus pianiną, mokiniai labai džiaugėsi nauju, kokybišku instrumentu, garantuojančiu
kokybiškesnį mokymąsi bei koncertinę veiklą, o
mokytoja Jelena Staniulienė netrukus Šalčininkų
kaimo ir miesto visuomenei surengė puikų
fortepijoninės muzikos vakarą.

Mokyklos direktoriaus įsakymu buvo suburta darbo
grupė, kurią sudarė mokyklos mokytojai Valerijus
Masėnas, Vida Ivanovskaja ir projekto vadovė Irina
Rodevič. Projekto idėją parašiusi V. Ivanovskaja
tarp mokytojų ir mokinių atliko tyrimą, mokytojas V. Masėnas buvo atsakingas už komercinius
pasiūlymus ir instrumento išrinkimą bei pristatymą
į mokyklą. Susipažinę su visais komerciniais
pasiūlymais ir atlikę tiekėjų apklausą, nusprendėme,
kad kokybės ir kainos atžvilgiu geriausias ir labiausiai mus tinkantis – pianinas”JAMAHA B-2”.

Grodami nauju, kokybišku pianinu, mokiniai ir pedagogai turi puikias galimybes siekti dar geresnių
rezultatų, pagerėjo mokymo kokybė. Dabar mokiniai gali kokybiškiau tobulinti žinias ir įgūdžius.
Pradėjome dažniau rengti atviras pamokas rajono
kaimų mokyklų pedagogams, o kitų mokyklų mokiniai dalyvauja mūsų rengiamuose fortepijoninės
muzikos seminaruose bei koncertuose. Taip pat į
savo mokyklą kviečiamės žymius muzikantus ne tik
iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių.
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Poškonių bendruomenės narių „ekologinio
sàžiningumo” didinimas, tvarkant Poškonių
rekreacinæ zonà.
Projekto pavadinimas: „Poškonių bendruomenės narių „ekologinio sąžiningumo” didinimas, tvarkant
Poškonių rekreacinę zoną“
Projekto vykdytojas: Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija
Projekto vadovas: Dieveniškių istorinio regioninio parko kraštotvarkininkas Ivanas Kuprijanas
Paramos lėšos: 9 891,90 Lt (dar 4 058,10 Lt skyrė Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija)
Projekto tikslai:
• Poškonių bendruomenės gyventojų, ypač jaunimo, aktyvinimas, bendruomeniškumo stiprinimas,
„ekologinio sąmoningumo” skatinimas;
• Šalčininkų krašto įvaizdžio gerinimas, turizmo plėtra;
• sveikos kaimo aplinkos kūrimas.
Poškonių tvenkinys yra vienintelis rekreacijai tinkamas vandens telkinys Dieveniškių apylinkėse. Prie
tvenkinio lankosi daug poilsiautojų iš Dieveniškių,
Šalčininkų, Vilniaus, taip ir vietos gyventojai. Deja, poilsiautojai neretai šiukšlina, palieka
autotransportą, stovyklauja, maudosi ir kuria
laužus tam nenumatytose vietose. Įgyvendindami
projektą bent iš dalies šią problemą išsprendėme.
2000 m. Dieveniškių istorinio regioninio parko
direkcija prie Poškonių tvenkinio įrengė poilsiavietę
„Pelėda“ ir valčių bei vandens dviračių nuomos
punktą; 2006 m. poilsiavietėje buvo atlikta lauko
baldų rekonstrukcija. Projekto įgyvendinimo metu
buvo skatinamas vietos bendruomenės „ekologinis
sąmoningumas”, įtraukiant gyventojus į praktinę
veiklą tvarkant aplinką, taip pat buvo kuriama ir
didinama rekreacinių paslaugų įvairovė Poškonių
seniûnijoje.

Projekto pasiekimai:
•

sutvarkytos tvenkinio pakrantės (surinktos ir
išvežtos šiukšlės 3 ha teritorijoje);

•

sutvarkyta Poškonių senosios gyvenvietės
ir kapinyno teritorija po archeologinių
kasinėjimų (žemės lyginimo darbai 1 ha teritorijoje);

•

atliktas valčių ir vandens dviračių nuomos
punkto prieplaukos remontas;

•

įsigytos valtys ir du vandens dviračiai;

•

įrengta nauja pavėsinė;

•

pagamintas ir įrengtas informacinis stendas;

•

įvyko seminaras „Poškonių apylinkių gamtos
ir kultūros vertybės“.
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Poilsio aikštelės įrengimas Jašiūnų kaime,
Popierinės gatvėje.
Projekto pavadinimas: „Poilsio aikštelės įrengimas Jašiūnų kaime, Popierinės gatvėje“
Projekto vykdytojas: Jašiūnų kaimo bendruomenės centras
Projekto vadovas: Jašiūnų kaimo bendruomenės centro pirmininkas Jaroslav Pieško
Paramos lėšos: 8910,00 Lt
Projekto tikslai:
• vaikų ir suaugusiųjų poilsio sąlygų gerinimas;
• kaimo gyventojų laisvalaikio zonos įkūrimas, sveiko gyvenimo būdo propagavimas, bendravimo su
vaikais skatinimas.

Jašiūnų kaimo bendruomenės centras Jašiūnų miestelio Popierinės gatvės gyventojų prašymu parengė
projektą poilsio aikštelei vaikams įrengti. Viešojo
gyventojų susirinkimo metu aikštelę nuspręsta
įrengti prie daugiabučių namų. Tai 12x8 išlyginta
žvyruota aikštelė, kurioje projekto įgyvendinimo
metu įrengta smėlio dėžė vaikams ir žaidimų kompleksas „Pasakų malūnas“. Šalia aikštelės įrengta
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poilsio vieta ir vaikus prižiūrintiems suaugusiems –
medinis stalas ir suolai.
Jašiūnų kaimo bendruomenės centras neturi
komercinių paskatų, tačiau rūpinasi aikštelės
tobulinimu. Čia gali lankytis visi Jašiūnų kaimo
Popierinės gatvės gyventojai su atžalomis.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Pramogų ir laisvalaikio zonos įkūrimas.

Projekto pavadinimas: „Pramogų ir laisvalaikio zonos įkūrimas“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų specialioji mokykla
Projekto vadovas: Ana Ornovska
Paramos lėšos: 10 000,00 Lt
Projekto tikslai:
• įkurti pramogų ir laisvalaikio zoną mokyklos teritorijoje;
• integruoti specialiųjų poreikių vaikus ir globos namų auklėtinius į visuomenę.

Specialių poreikių vaikai ir globos namų auklėtiniai
neretai lieka už visuomenės ribų – jiems trūksta pakankamo dėmesio, bendravimo su ne jų aplinkos vaikais. Savo projektu nusprendėme kiek pakeisti įprastą
situaciją ir kitus – vaikus, jaunimą, suaugusiuosius,
visas šeimas pasikviesti pas save.
Sumastę įkurti pramogų ir laisvalaikio zoną bei gavę
paramą, vaikų žaidimų aikštelėje pastatėme pavėsinę,
sūpynes, suoliukus.

Dabar mūsų specialiosios mokyklos ugdytiniai bei
Vaikų globos namų auklėtiniai jaučiasi labiau socialūs
ir neatitrūkę nuo bendruomenės – čia susiburia
Šalčininkų kaimo vietovių gyventojai ir jaunimas, vyksta bendravimas, sveikai ir turiningai ilsimasi įkurtoje
pramogų ir laisvalaikio zonoje. Manome, kad šis projektas teigiamai įtakoja ne tik mūsų auklėjamus vaikus, bet ir visą bendruomenę – jaučiamas glaudesnis
bendravimas ir ryšys, atrandame bendrų džiaugsmų.
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Saugios vaikų žaidimo aikštelės įrengimas.

Projekto pavadinimas: „Saugios vaikų žaidimo aikštelės įrengimas“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“
Projekto vadovas: Lopšelio-darželio direktorė Irina Davlidovič
Paramos lėšos: 10000 Lt
Projekto tikslai:
• bendromis darželio darbuotojų ir kaimo gyventojų jėgomis sutvarkyti darželio teritoriją;
• darželio teritorijoje esančiuose lauko aikštelėse įrengti žaidybinį ir sporto įrenginių kompleksus;
• įsigyti statybinių medžiagų;
• užsakyti įrenginius žaidimo aikštelėms;
• organizuoti lauko pavėsinių remontą ir darbų priežiūrą.
Nedideliame Zavišonių kaime gyvena 660 gyventojų,
110 iš jų - vaikai. Tačiau visame kaime vaikams nėra
vietos lauko žaidimams: prie daugiaaukščių namų
specialių aikštelių nėra, todėl vaikai žaidžia tiesiog gatvėse. Kadangi dauguma kaimo vyrų dirba
vilkikų vairuotojais, prie daugiaaukščių namų nuolat stovi vilkikai, tad žaisti čia yra nesaugu ir kartais
net pavojinga.
Šalčininkų rajono Zavišonių lopšelis-darželis
„Varpelis“, galima sakyti, šiuo metu yra vienintelis
kultūros centras Zavišonių kaime – „Varpelio“ patalpose vyksta kaimo gyventojų susirinkimai, rinkimai, čia į šventes ateina ne tik lankančių darželį
vaikų tėvai, bet ir kiti kaimo gyventojai.
Darželio teritorija yra aptverta ir naktį saugoma,
čia dar likę senų žaidimo ir sporto įrenginių, tad

žaisti į darželio teritoriją ateina ir darželio nelankantys vaikai ar jau išaugusieji iš darželinukų
amžiaus. Lopšelis-darželis “Varpelis“ įsteigtas ir
žaidimo aikštelės jo teritorijoje įrengtos 1977 m.
Per 30 darželio gyvavimo metų įrenginiai surūdijo,
susidėvėjo ir dauguma jų buvo išmontuoti. Likę
įrenginiai taip pat buvo nusidėvėję ir nesaugūs
vaikų sveikatai. Pinigų naujiems įrenginiams
žaidimo aikštelėse įsigyti ir suremontuoti lauko
pavėsines darželis neturi, o spręsti šia problemą
buvo būtina dėl vaikų saugumo. Todėl darželio
bendruomenė nusprendė dalyvauti Šalčininkų VVG
paskelbtame konkurse.
Kaimo gyventojai ir darželio darbuotojai bendromis
jėgomis paruošė aikšteles naujų įrenginių montavimui, sutaisė lauko pavėsines.
Mes įvykdėme projektą ir labai tuo džiaugiamės.
Vaikų žaidimų aikštelės – su sūpynėmis, čiuožykla,
įvairiomis kopėtėlėmis laipiojimui, smėlio dėže
ir pavėsinėmis – suteikia daug džiaugsmo
mažiesiems mūsų bendruomenės nariams. Kad vaikai augtų sveiki ir stiprūs, jiems reikia kuo daugiau
būti gryname ore, judėti, patirti teigiamas emocijas – dabar mūsų vaikai turi tokias galimybes.
Jauki vaikų žaidimų aikštelė – tai susitikimų vieta:
mažyliai, nelankantys darželio ir išsiilgę vaikų bendrijos, čia susitinka su bendraamžiais, vienturčiai
išmoksta dalintis žaislais, o mamoms su mažais
vaikais aikštelė – puiki vieta pabendrauti, pakeisti
kasdienę namų aplinką.
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GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Sveikas gyvenimas – giedra senatvė.

Projekto pavadinimas: ,,Sveikas gyvenimas – giedra senatvė“ (Baltosios Vokės gyvenvietės
pirties atstatymas)
Projekto vykdytojas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
Projekto vadovas: Genadij Baranovič
Paramos lėšos: 9115,00 Lt
Projekto tikslas: buitinių sąlygų kaime gerinimas

Baltosios Vokės miestelis pradėtas statyti 1950
metais, o po septynerių metų čia buvo pastatyta ir
įrengta viešoji pirtis. Prieš penkerius metus pirtis
sudegė. Didžioji miestelio gyventojų dalis gyvena
daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra vonios
kambarių; miestelyje nėra centralizuoto karšto vandens tiekimo.
Labai apsidžiaugėme gavę lėšų pirties atstatymui ir
atlikome sekančius darbus:
•
•
•
•

atstatėme sudegusios pirties sienas,
uždengėme stogą,
įrengėme dušo kabinas ir praustuvus,
pakeitėme langus, duris, grindis.

Nors pagrindinė pirties funkcija – higienos palaikymas, tačiau propaguojame ir populiarią liaudies
tradiciją naudotis pirties gydomosiomis savybėmis.
Pirtis gerina organizmo termoreguliaciją, stiprina,
valo, grūdina organizmą, tonizuoja raumenis, gydo
odos ligas, atpalaiduoja ir ramina žmogų. Tad Baltosios Vokės miestelėnams sudarytos sąlygos ne tik
palaikyti asmeninę švarą, bet ir atsipalaiduoti nuo
kasdieninių rūpesčių, džiaugtis vandens teikiamais
malonumais, atgauti jėgas, kartu su bendraminčiais
mėgautis garais.
Pirties atstatymas – svarbiausios problemos
išsprendimas gyvenantiesiems pasenusiose butuose
be vonios kambarių.
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Tarptautinė vasaros šventė
Šalčininkėlių kaime.
Projekto pavadinimas: „Tarptautinė vasaros šventė Šalčininkėlių kaime“
Vykdytojas: Šalčininkėlių krašto bendruomenės centras
Projekto vadovė: Veronika Vilkanec
Paramos lėšos: 8995,80 Lt ( ir 1000,00 Lt savivaldybių disponuojamų lėšų)
Projekto tikslas:
• surengti kultūrinę-sportinę vasaros šventę;
• patenkinti socialinius bei psichologinius kaimo bendruomenės gyventojų poreikius.

Vietos projekto įgyvendinimas prasidėjo 2007
metų pavasarį, kovo-balandžio mėnesiais. Buvo atlikta tiekėjų apklausa ir išrinkti prekių bei paslaugų
tiekėjai, pasiūlę mažiausias kainas. Po to vykęs
pirkimų dokumentų paruošimas užtruko, todėl
šventės data buvo perkelta iš 2007 m. birželio
mėnesio į 2007 m. liepos 7-8 dienas. Birželio
mėnesį buvo atliekami dovanų ir reikalingo inventoriaus (kamuolių, apdovanojimo taurių, loterijos prizų, atminimo dovanų) pirkimai. Birželio
mėnesio pabaigoje ir liepos mėnesio pradžioje
buvo ruošiama šventei skirta teritorija.
2007 m. liepos 7-8 dienomis Šalčininkėlių kaime
įvyko renginys „Tarptautinė vasaros šventė
Šalčininkėlių kaime“. Dėl blogų oro sąlygų liepos 7
d. sporto varžybos vyko ne stadione, o Šalčininkėlių
pagrindinės mokyklos sporto salėje. Varžybose dalyvavo svečiai iš Lenkijos.
Koncertas ir loterija „Laimės šulinys“ liepos 8 d. vyko
Šalčininkėlių kaimo laisvalaikio namuose. Šventėje
koncertavo ansamblis „Solčane“, pasiūlęs pigiausias paslaugas. Liaudies žaidimai buvo žaidžiami
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teritorijoje, esančioje prie Šalčininkėlių kaimo laisvalaikio namų. Nepaisant blogo oro, šventėje dalyvavo apie 400 žmonių, 25 jų turėjo galimybę 2007
m. rugpjūčio 24-26 d. išvykti į Lenkiją, kur dalyvavo
sporto varžybose ir aplankė keletą gražių Lenkijos
vietovių.
Projekto įgyvendinime dalyvavo daug žmonių, jie
turiningai praleido laiką, pabendravo ne tik su
pažįstamais, bet ir su svečiais iš užsienio. Blogos
oro sąlygos numatytomis dienomis nesutrukdė
– žmonės noriai rinkosi į šventę, dalyvavo
įvairiausiuose žaidimuose ir dauguma jų gavo atminimo dovanų.
Į šventę atvykusi korespondentė iš laikraščio
„Vesti Šalči“ renginio metu bendravo su projekto
rengėjais, o po kelių dienų pasirodė jos straipsnis
apie mūsų šventę.
2007 m. liepos 7-8 d. bei 2007 m. rugpjūčio 24-26
d. buvo paruoštas nuotraukų albumas, kuriame
įamžintos gražiausios projekto „Tarptautinė vasaros šventė Šalčininkėlių kaime“ akimirkos.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Vaikų ir jaunimo tautinės kultūros, tradicijų
puoselėjimas ir populiariųjų renginių sklaida kaimo
vietovėse.
Projekto pavadinimas: „Vaikų ir jaunimo tautinės kultūros, tradicijų puoselėjimas ir populiariųjų
renginių sklaida kaimo vietovėse“
Projekto vykdytojas: Eišiškių gimnazija
Projekto vadovas: Eišiškių gimnazijos neformaliojo ugdymo pedagogė, lenkų kalbos mokytoja
Mažena Juchnevič
Paramos lėšos: 9,900,00 Lt
Projekto tikslai:
• kaimo gyventojų bendruomeniškumo stiprinimas;
• tautinės, etninės-kultūrinės aplinkos tarp kaimo jaunimo skatinimas;
• jaunimo skatinimas rengti kultūrinius, tradicinius renginius ir juose dalyvauti.
Šalčininkų rajono Eišiškių gimnazija – vaikų ir jaunimo ugdymo institucija, telkianti virš 600 moksleivių,
įgyvendinanti bendrąją ugdymo programą ir
popamokinę veiklą. Daugybę metų mūsų gimnazija
ieškojo galimybių įsigyti pianiną. Instrumentas – tai
būtinybė, juk gimnazijoje 20 metų veikia vaikų ir jaunimo ansambliai „Kwiaty Polskie“ ir „Saulės vaikai“. Ilgą
laiką ansambliai sėkmingai veikė ir be pianino, tačiau
pastarąjį penkmetį mokytojams ir moksleiviams repetuoti ir organizuoti įvairius renginius be šio instrumento būdavo vis sunkiau.
„Kwiaty Polskie“ – tai ansamblis, puoselėjantis tautinio folkloro ir šokių tradicijas, taip pat populiarinantis
klasikinę muziką; jam priklauso 90 žmonių. „Saulės
vaikai“ – šiuolaikinius muzikos žanrus propaguojantis
ansamblis.
Šalčininkų rajono jaunimas noriai lanko papildomus

užsiėmimus ir savanoriškai organizuoja įvairius koncertus, vykdami į aplinkines mokyklas įvairiose rajono
seniūnijose. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojamos išvykos i rajono kaimus, kur ansamblių
dalyviai siekė parodyti, kad jie – tai kultūrą ir tradicijas puoselėjantis jaunimas. Būtų sunku paminėti rajono vietovę, kurioje mūsų ansamblis dar nėra buvęs,
tad siekiant tęsti savo tėvų ir protėvių tradicijas dar
kokybiškiau, ansamblio nariai ir gerbėjai džiaugiasi
įsigytu pianinu.
Dabar, kai jau turime instrumentą, gimnazijoje ir už
jos ribų planuojame organizuoti ne tik ansamblių
koncertus, bet ir rengti seminarus, kviesti žymius artistus ir meno žinovus, glaudžiau bendradarbiauti su
kitais kultūriniais kolektyvais, esančiais mūsų rajone
ir už jo ribų. Ansamblis galės dažniau koncertuoti ir
propaguoti kultūros vertybių išsaugojimą.

Ansamblio pirmininkė Žana Bogdevičienė
ir projekto vadovė Mažena Juchnevič su dalyvėmis.
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Vandens turizmo plėtra Šalčininkų rajone.

Projekto pavadinimas: „Vandens turizmo plėtra Šalčininkų rajone“
Projekto vykdytojas: Olgos Minakovskos individuali įmonė
Projekto vadovas: Olga Minakovska
Paramos lėšos: 17665,80 Lt
Projekto tikslai:
• kaimo gyventojų ekonominio aktyvumo skatinimas;
• vandens turizmo populiarinimas Šalčininkų rajone.
Šalčininkų rajone turizmo verslas išvystytas labai
menkai – rajono upių vandens trasos nėra itin aktyviai naudojamos, nėra nė vieno vandens turizmo
verslo, kuris vasaros sezonu teiktų aktyvaus poilsio
paslaugas vietiniams ir atvykstantiems poilsiautojams.
Įgyvendindami projektą siekėme organizuoti vandens turizmo verslą, Rūdninkų kaime įkūrėme verslo įmonę, užsiimančią baidarių ir kito turistinio
inventoriaus nuoma, sukūrėme papildomas darbo
vietas. Už projekto lėšas buvo įsigytos baidarės,
kanojos ir kitas vandens sporto inventorius.
Pasirašius projekto sutartį, buvo atlikta apklausa
tarp Lietuvos ir užsienio baidarių tiekėjų ir priekabų
siekiant rasti geriausius tiekėjus. Po apklausos
atrinktos dvi įmonės – Klaipėdos UAB „Baidarių
centras“ ir Vilniaus rajone įsikūrusi priekabų gamykla UAB „Zona Optima“. Iš UAB „Baidarių centras“
buvo nupirkta 12 naujų polietileninių baidarių,
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irklai, gelbėjimosi liemenės; UAB „Zona Optima“
pagamino priekabą baidarėms vežti. 2007 metais
turistinio sezono metu įmonė sėkmingai naudojo
įsigytą inventorių.
2008 metų sausio mėnesį, po tarpinio mokėjimo
prašymo apmokėjimo, buvo atlikta apklausa
ir išrinkti kanojų tiekėjas, pripučiamų baidarių
gamintojas ir kompiuterinės įrangos tiekėjas.
Kanojos buvo nupirktos iš UAB „Baidarių centras“,
pripučiamas baidares pagamino A. Barzdėnas,
kompiuterinė įranga buvo įsigyta iš UAB „Meganora“.
Dabar žmonės, norintys aktyviai praleisti laisvalaikį,
turi galimybę pažinti Šalčininkų kraštą ir jo vandens trasas. Pasiektais rezultatais gali džiaugtis ir
Šalčininkų rajono turizmo informacijos centras,
galintis besidomintiems pristatyti rajoną kaip turizmui patrauklią vietovę.

GYVENIMO KOKYBĖS
KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS

Būk saugus su pagalbos mygtuku.

Projekto pavadinimas: „Būk saugus su pagalbos mygtuku“
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono policijos komisariatas
Projekto vadovas: Šalčininkų rajono policijos komisariato viršininkas Rostislav Polubianko
Paramos lėšos: 8942,40 Lt (90 % projekto vertės)
Projekto tikslai:
• suteikti pagalbos paslaugas senyvo amžiaus, vienišiems ir neįgaliems rajono gyventojams,
gyvenantiems vienkiemiuose ir kitose nuošalesnėse gyvenamose vietovėse;
• garantuoti šių asmenų saugumą.
Šalčininkų rajono kaimuose, nuošalesnėse sodybose ir vienkiemiuose gyvena nemažai senyvo
amžiaus, vienišų ir ligotų žmonių, kurie neturi ryšio
priemonių ir negali išsikviesti pagalbos užpuolimo,
ligos ar gaisro atveju. Policijos komisariato strateginis tikslas yra siekti užtikrinti saugią gyvenamąją
aplinką rajono gyventojams. Įgyvendinant šį tikslą,
svarbu ne tik išaiškinti nusikaltimus, tačiau ir
užkirsti kelią jiems įvykti.
Šalčininkų rajono policijos komisariatas, įgyvendindamas projektą, įsigijo pagalbos mygtukų
įrenginius ir sudarė sutartis dėl pagalbos paslaugų
teikimo. Apklausos būdu nustačius, kuriems
žmonėms labiausiai reikalinga ši paslauga, dvylikai
rajono gyventojų buvo įrengtos pagalbos sistemos
ir nuo šių metų birželio 1 d. vienerius metus bus
teikiamos pagalbos paslaugos.

gumo jausmą, tačiau pasitarnaus ir kaip efektyvi
prevencinė nusikalstamumo priemonė.
Šalčininkų rajono policijos komisariatas, siekdamas
ateityje pagalbos mygtukais aprūpinti daugiau rajono gyventojų, paruošė projektą dėl papildomų
10 pagalbos mygtukų įsigijimo ir pateikė jį svarstyti Policijos departamentui, kuris pritarė policijos
komisariato iniciatyvai bei numatė skirti lėšas projekto įgyvendinimui. Šalčininkų rajono policijos
komisariatas kviečia rajono verslininkus dalyvauti
projekto tęstinumo procese – mygtukų įrenginiai
jau įsigyti, telieka geranoriškai paremti gyventojus, apmokant jų būsimus mokesčius už pagalbos
paslaugų teikimą tolesniam laikotarpiui.

Šių įrenginių veikimo principas yra paprastas: vienu
mygtuko paspaudimu asmuo susisiekia su pagalbos centro operatoriumi, kuris išsiaiškina būtinos
pagalbos pobūdį ir nusiunčia atitinkamas pagalbos tarnybas. Besikreipiančiam asmeniui nereikia
sakyti savo adreso ar pavardės, šie duomenys
saugomi pagalbos centre.
Tikimės, kad šie pagalbos mygtukai ne tik padės
žmonėms išsikviesti pagalbą ir didins jų sau-
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Spaustuvė „Reklamos inspekcija“ 2008, www.reklamosinspekcija.lt
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