ŠALČININKŲ RAJONO
KAIMO VIETOVIŲ
PLĖTROS STRATEGIJA
2007 - 2013 m.

ŠALČININKŲ RAJONO
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Daugiau negu prieš 10 metų susikūrusi Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė iškėlė ambicingus
uždavinius ir juos sėkmingai įgyvendino. Partnerystės pagrindu sukurta Vietos veiklos grupė subūrė
aktyvius ir siekiančius gyvenimo kaimo vietovėse kokybės gerinimo žmones. Vietos veiklos grupės
nariai, turėdami skirtingą patirtį ir žinias, puikiai papildė vienas kitą spręsdami rajono problemas. Bendru susitarimu priimti sprendimai turėjo teigiamos įtakos rajono įvaizdžio formavimui ir
kaimo vietovių plėtrai.
Pristatau leidinį, kuriame apibendrinta ir susisteminta informacija apie 2007 – 2013 metų investicijas, pasiekusias Šalčininkų rajono kaimo vietoves.
Pagarbiai,
Josif Rybak,
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programa bei LEADER metodas svariai
prisidėjo gaivinant Šalčininkų rajono kaimą – tiek plėtojant verslus, kuriant darbo vietas ir stiprinant gyventojų bendruomeniškumą, tiek tvarkant infrastruktūrą.
Programos LEADER metodu įgyvendinti
projektai gyvenimui kaime suteikė naujų spalvų. Dabar, kai Šalčininkų rajono vietos veiklos
grupės strategijos įgyvendinimas jau baigtas,
galima drąsiai teigti, jog jis tikrai pateisino ne
tik jo rengėjų – Vietos veiklos grupės, bet ir jo
dalyvių – rajono kaimo vietovių gyventojų lūkesčius. Tai puikiai iliustruoja per pastaruosius
metus rajono kaimų bendruomenių sumanyti, pateikti vertinimui, o po to - įgyvendinti
projektai, kurių dėka buvo sutvarkyta daugybė kaimuose esančių visuomeninės paskirties
pastatų, pertvarkyti ir modernizuoti mokyklų
aikštynai, įsigyta jiems įranga, naujam gyvenimui prikeltos apleistos ir nykstančios patalpos, tapusios bendruomenių centrais. Vykdydamos projektus rajono kaimų bendruomenės
rengė tradicines šventes, prisiminė papročius,
keliavo po Lietuvą, tyrinėjo savo krašto istoriją, surinktą medžiagą apibendrino leisdami knygas, rengdami parodas. Ko gero, visų
darbų, kurie buvo nuveikti išmokus greičiau

orientuotis projektų rengime, neįmanoma išvardinti. Tačiau aišku viena –VVG sėkmingai
vykdė savo misiją, skatino permainas kaimo
vietovėse, įgyvendino strategijos priemones,
kūrė vieningą, kultūringą bei ekonomiškai
patrauklią aplinką, atstovavo kaimo gyventojų interesams, mokė ir konsultavo vietos projektų vykdytojus. Gražus bendradarbiavimas
ir Šalčininkų rajono savivaldybės prisidėjimas prie vietos projektų įgyvendinimo, lėmė
gerus rezultatus: numatyti strategijos rodikliai yra pasiekti, vietos projektai įgyvendinti.
Norėčiau pabrėžti, kad naujo 2014 – 2020
m. finansavimo laikotarpio sėkmė priklausys nuo visuomeninio ir pilietinio aktyvumo,
kuris bus reikšmingas viso regiono plėtrai.
Norėčiau širdingai padėkoti Šalčininkų vietos veiklos grupės pirmininkui Josifui Rybakui, grupės nariams, pareiškėjams ir projektų
vykdytojams už sėkmingai įgyvendintus projektus, aktyvų bendradarbiavimą, entuziazmą
puoselėjant socialinę partnerystę ir dalyvavimą Vietos veiklos grupės veikloje, pasiaukojimą, kuriant kaimo įvaizdį ir jo žmonių gerovę.
Jūsų dėka šiandien turime kuo pasidžiaugti
kaimo vietovėse, pasigrožėti puoselėjamomis
gyvenvietėmis, tvarkoma aplinka. Dėkoju Jums
už darbą, norą dirbti iš idėjos bei ištvermę.

Zdzislav Palevič,
Šalčininkų rajono savivaldybės meras,
Šačininkų rajono vietos veiklos grupės narys
Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.
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VVG SUDĖTIS

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės nariai 2007 - 2013 m.
Pavardė, vardas

Atstovaujama organizacija,
pareigos

Atstovaujamas
sektorius

Ališauskas Juozas

Žemės ūkio rūmų Žemdirbių savivaldos organizatorius Šalčininkų rajone

Socialiniai partneriai

Ašmankevičienė Donata

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo
skyriaus vyr. specialistė

Vietos valdžia

Bandalevič Anton

Ūkininkas, Ūkininkų sąjungos pirmininkas

Verslas

Baranovič Genadij

Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro pirmininkas

Bendruomenės

Bogdiun Miroslav

Eišiškių krašto mylėtojų draugijos pirmininkas

Bendruomenės

Danulevič Henrik

Tabariškių bendruomenės centro pirmininkas

Bendruomenės

Dudoit Lucija

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narė

Vietos valdžia

Griaznova Sofija

Jašiūnų seniūnijos seniūnė

Bendruomenės

Kokoškina Regina

VRM pensininkų asociacijos Šalčininkų skyriaus pirmininkė

Socialiniai partneriai

Kolendo Kristina

Šalčininkų socialinių paslaugų centro direktorė

Socialiniai partneriai

Kulevičius Andžej

Ūkininkas, Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos pirmininko pavaduotojas

Verslas

Marcinkevič Česlava

Dieveniškių seniūnijos seniūnė

Vietos valdžia

Markevič Regina

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Vietos valdžia

Molis Galina

Pabarės bendruomenės centro pirmininkė

Bendruomenės

Novoslavskis Jurijus

VVG narys, projektų administratorius

Socialiniai partneriai

Obločinski Edgar

UAB „Šalčininkų autobusų parkas” direktorius

Verslas

Obločinska Oksana

Šalčininkų vaikų globos namų direktorė

Socialiniai partneriai

Obločinska Elvina

Kūno kultūros draugijos „Sokół“ Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos skyriaus
pirmininkė

Socialiniai partneriai

Palevič Zdzislav

Šalčininkų rajono meras, LLS Šalčininkų skyriaus pirmininkas

Socialiniai partneriai

Rybak Josif

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Vietos valdžia

Rybak Liana

Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų skyriaus vedėja

Socialiniai partneriai

Rodevič Irina

Meno mylėtojų asocialcijos prezidentė

Socialiniai partneriai

Sakovič Stanislava

Dainavos bendruomenės centro pirmininkė

Bendruomenės

Savel Teresa

Butrimonių bendruomenės centro pirmininkė

Bendruomenės

Sinkevič Mykolas

Kūno kultūros draugijos „Sokół“ pirmininkas

Socialiniai partneriai

Skarbutovič Barbara

Verslininkė, UAB „Urban studio”

Verslas

Sokolovič Česlav

Verslinikas, UAB „ Armplast”

Verslas

Staniul Natalija

Dieveniškių bendruomenės narė

Bendruomenės

Stefanovič Renata

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo
skyriaus vedėja

Vietos valdžia

Šilka Voitechas

Ūkininkas, Butrimonių ŽŪB pirmininkas

Verslas

Tunevičienė Jolanta

VVG narė, projektų vyr. finansininkė

Socialiniai partneriai

Vachoviak Valentina

Individualios įmonės savininkė

Verslas

Vencius Stanislav

Daugidonių bendruomenės centro pirmininkas

Bendruomenės

Vilkanec Ivanas

Šalčininkėlių krašto bendruomenės centro pirmininkas

Bendruomenės

Volska Irena

Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos direktorė

Socialiniai partneriai

Zdanovičienė Violeta

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo
skyriaus vyr. specialistė

Vietos valdžia

Ziminski Tadeuš

Eišiškių seniūnas

Vietos valdžia

Šalčininkų rajono savivaldybė
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Vietos valdžia

buvo nuspręsta rengti naują strategiją LEADER metodui įgyvendinti 2007 – 2013 m.
Žemės ūkio ministerija projektui „Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“
patvirtino 10 050 000 Lt paramą. Strategijai
įgyvendinti gautos 66 vietos projektų paraiškos, 49 projektai buvo atrinkti įgyvendinimui.
Visą laiką buvo rūpinamasi VVG narių ir projektų vykdytojų kvalifikacija,
tam skirtas projektas „Šalčininkų rajono VVG bei potencialių vietos projektų
vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas“ (2011 – 2014 m., 350 000 Lt).
Kartu su kolegomis iš Vilniaus rajono VVG įgyvendintas tarpteritorinis projektas „Medinis kultūros kelias“ (2013
m., 182 317 Lt), kurio metu buvo renovuota Tabariškių kapinių koplyčia.
2014 m. Šalčininkų rajono VVG kartu su
Lenkijos partneriu iš „LGD9” įgyvendino
tarptautinį projektą „Jaunimas keičia kaimą“
(projekto vertė 49 662 litų arba 14 383 eurų).
Šalčininkų rajono VVG, atstovaudama visoms kaimo plėtrai neabejingoms vietos organizacijoms, bendromis pastangomis ieško
efektyvių gyvenimo kokybės kaimo vietovėse
gerinimo būdų. Panaudodami savo kompetenciją ir remdami kaimo gyventojų iniciatyvas,
siekiame surasti naujoviškus ir kiekvienam
prieinamus būdus, aktyvinant kaimo žmones,
stiprinant jų bendruomeniškumą ir verslumą,
įgyvendinant partnerystės principus, siekiama kurti patrauklią gyventi kaimo aplinką.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

VVG ISTORIJA IR PASIEKIMAI

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės susikūrimą paskatino 2001 – 2003 m. Lietuvoje
vykdyta Baltijos šalių kaimo bendruomenės
partnerystės programa (KBPP). Šios programos rėmuose buvo išbandomas LEADER
modelis, kurį įgyvendinant 2001 m. Šalčininkų rajone buvo įkurta Partnerystės grupė.
Šalčininkų rajono partnerystės grupės
veikla buvo sėkminga – ji parengė integruotą
kaimo plėtros strategiją, suaktyvino kaimo gyventojus, per bendruomenių ir kitų vietos organizacijų projektus įgyvendino kaimo gyventojų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo
strategiją (2013 m. – 15 projektų, 2 programos).
2003 m. gruodžio 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos posėdžių
salėje įvyko steigiamasis Šalčininkų rajono
VVG susirinkimas. Steigiamąjį aktą pasirašė 24 organizacijų atstovai. Grupė užsibrėžė tikslą – parengti naują kaimo plėtros strategiją ir pradėjo aktyvią veiklą.
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės
bandomoji integruota kaimo vietovių plėtros strategija LEADER+ priemonei įgyvendinti Žemės ūkio ministerijos organizuotame konkurse buvo pripažinta tinkama ir jos
įgyvendinimui buvo skirta 508 817,00 Lt.
Strategija buvo sėkmingai įgyvendinta – finansuoti 36 vietos projektai (2006 – 2008
m.). Nacionalinė mokėjimo agentūra įvardino šį Šalčininkų rajono VVG projektą
tarp trijų geriausių šio laikotarpio projektų.
2009 m. visuotiniame narių susirinkime
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APIE LEADER

Kas yra LEADER?
LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN,
EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir
organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti
pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio
sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.
Pagrindinis LEADER programos tikslas kaimo plėtros srityje - skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines
ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios
institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.
LEADER programos uždaviniai:
- suburti bendruomenės, verslo ir vietos
valdžios atstovus bendram tikslui;
- telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo
jėgomis;
- skatinti vietos iniciatyvas - rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais, tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją
paramą;
- skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.
LEADER Lietuvoje 2007–2013 metais
Lietuvoje LEADER metodas taikomas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos (toliau – KPP)
trečios ir ketvirtos krypties priemones.
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Atsižvelgiant į tokias kaimo problemas
kaip mažos pajamos ir jų šaltinių trūkumas,
per didelė priklausomybė nuo žemės ūkio
veiklos, nepakankamai išplėtota infrastruktūra, būtinybė išsaugoti kaimo kultūros paveldą ir kt., suformuotas trečios krypties
tikslas – gerinti gyvenimo kokybę ir didinti
gyventojų užimtumą kaimo vietovėse. Trečios krypties priemonėmis siekiama didinti
kaimo gyventojų užimtumo galimybes, kurti
jiems alternatyvius pajamų šaltinius, gerinti
gyvenimo sąlygas, ugdyti kaimo gyventojų gebėjimus užsiimti alternatyvia veikla ir
didinti savo kaimo aplinkos patrauklumą.
Tarp trečios krypties priemonių išsiskiria ketvirtoji – „Kaimo atnaujinimas
ir plėtra", jai skiriama apie 73 proc. visų
strategijos lėšų. Pagal šią priemonę remiami viešojo pobūdžio ne pelno projektai, teikiantys visuomeninės naudos.
KPP ketvirta kryptis skirta LEADER metodui įgyvendinti. Šios krypties priemonės
padeda spręsti savivaldybių ir kaimo bendruomenių tarpusavio pasitikėjimo bei partnerystės ryšių, finansinių šaltinių vietos organizacijų veiklai remti, paraiškų rengimo ir
projektų kūrimo patirties trūkumo, nepakankamo gebėjimo naudotis pažangiomis informacinėmis technologijomis problemas. Parama pagal šią kryptį teikiama VVG, turinčioms
patvirtintą vietos plėtros strategiją. 2007–2013
m. laikotarpio LEADER programos tikslas
– skatinti kaimo plėtrą vietos iniciatyvos ir
partnerystės pagrindu. Tikslui pasiekti pasitelkiamos trys priemonės: „Vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas“, „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, „Parama VVG
veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti”.

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės
strategijos įgyvendinimo biudžeto paskirstymas
I PRIORITETAS. PATRAUKLIOS GYVENTI KAIMO APLINKOS KŪRIMAS
Priemonės pavadinimas

Numatyta
finansuoti
projektų
(ne mažiau)

Didžiausia
paramos
suma, Lt (Eur)

Iš viso,
Lt (Eur):

1.1.1. Veiklos sritis „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“

2

690 000
(199 837,81)

1 380 000
(399 675,62)

1.1.2. Veiklos sritis „Viešosios paskirties pastatų tvarkymas“

8

480 000
(139 017,61)

3 660 000
(1 060 009,27)

1.1.3. Veiklos sritis „Viešosios kaimo aplinkos tvarkymas, kūrimas“

6

140 000
(40 546,80)

700 000
(202 734,01)

1.1.4. Veiklos sritis „Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas“

1

690 000
(199 837,81)

690 000
(199 837,81)

Iš viso I prioritetas:

17

1.1. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

FINANSINIS PLANAS

6 430 000
(1 862 256,72)
(74 proc.)

II PRIORITETAS. KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS, SKATINANT BENDRUOMENIŠKUMĄ IR VERSLUMĄ
Priemonės pavadinimas

Numatyta
finansuoti
projektų
(ne mažiau)

Didžiausia
paramos suma
Lt(Eur)

Iš viso
Lt (Eur):

2.1. Priemonė „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas ir rėmimas“

16

90 000
(26 065,80)

1 224 433
( 354 620, 31)

2.2. Priemonė „Parama jaunimo užimtumo iniciatyvoms“

11

68 000
(19 694,16)

622 927
(180 412,13)

2.3. Priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“

5

100 000
(28 962,00)

412 640
(119 508,80

Iš viso II prioritetas:

32

2 260 000
(654 541,24)
(26 proc.)

Iš viso:

49

8 690 000

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.
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TURINYS

VIETOS PROJEKTAI
ĮGYVENDINANT KAIMO PLĖTROS STRATEGIJĄ
Keidžių kaimo šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija

7

Informacinė visuomenė - naujas gyvenimo 30
būdas

Šalčininkų rajono Tetėnų kaimo nuotekų
valymo įrenginių statyba

8

Naujo mažo autobusiuko įsigijimas

Baltosios Vokės pirties pastato pritaikymas
viešiesiems poreikiams

9

Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčios tvarkomieji statybos darbai

10

Šalčininkų r. Dailidžių pagrindinės
32
mokyklos atnaujinimas sudarant geresnes
sąlygas Dailidžių gyvenvietės ir aplinkinių
kaimų gyventojų poreikiams tenkinti
Kokybiškas laisvalaikis

33

Šalčininkų bažnyčios kapitalinis remontas

11

Ana Krepštul ir jos palikimas

34

Šalčininkų r. sav. Tribonių k. administracinio pastato rekonstrukcija, pritaikant
jį Tribonių kaimo bendruomenės namų
įkūrimui

12

Palankios socialinės kultūrinės aplinkos kūrimas Baltojoje Vokėje įrengiant
universalią žaidimų aikštelę, didinančią
socialinę integraciją

35

Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus 13
sporto mokyklos modernizavimas

Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos
narių iniciatyvos skatinimas

36

Kalesninkų bendruomenės namų statyba

14

37

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio
„Varpelis“ pastato rekonstrukcija

15

Cerkvės, esančios Gojaus kaime, kapitalinis remontas
Rūdninkų laisvalaikio salės kapitalinis
remontas

38

Dieveniškių laisvalaikio salės rekonstrukcija 16
Kaimo gyventojų užimtumui ir laisvalaikiui - sporto aikštynas

17

Universalios sporto aikštelės įrengimas
Jašiūnų miestelyje

39

Žaibolaidžių kaime įrengimas

18

Sporto klubo „Visinčia” plėtra

40

Poilsio zonos Naujųjų Rakliškių kaime
įrengimas ir pritaikymas rekreaciniams
gyventojų poreikiams

19

Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto 20
- Pavlovo respublikos komplekso - pritaikymas turizmo ir rekreacijos reikmėms

Jaunimo užimtumo ir socialinio aktyvumo 41
didinimas klube „Almida”
Kaimo tradicijų puoselėjimas ir vietos gyventojų laisvalaikio užimtumo gerinimas

42

Jaunimo užimtumas inovatyvumo ir kūry- 43
biškumo erdvėje

Parko, esančio Rodūnės g., Eišiškių mieste,
Šalčininkų r. sav., rekonstrukcija

21

Rajoninis akordeonistų festivalis

44

Eišiškių tvenkinio pakrančių pritaikymas
gyventojų poreikiams

22

Eišiškių seniūnijos ugdomosios-poilsinės
stovyklavietės organizavimas

45

Vilkiškių pastato pritaikymas jaunimo
reikmėms

23

Socialinių ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas Šalčininkų rajone

24

Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kapitalinis remontas

25

Tarptautinis futbolo turnyras

26

Kaimo vaikų ir jaunimo iniciatyvumo
skatinimas per dalyvavimą pučiamųjų
instrumentų orkestro veikloje

27

28
Jašiūnų Šv. Onos parapijai priklausančio
klebonijos pastato dalies rekonstrukcija
sudarant sąlygas kaimo gyventojų iniciatyvoms telkti

Daugiatautės vietos bendruomenės informacijos ir kultūros centro plėtra
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31

29

Jaunimo užimtumas kultūriniame gyvenime 46

„Gyvenk aktyviai bet kuriuo metų laiku!”

47

Žirginio sporto įgūdžių teikimas vietos
mokyklinio amžiaus vaikams jojimo sporto klube „Pasaga”

48
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Keidžių kaimo šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija

Projektas „Keidžių kaimo šalto vandens
tiekimo sistemos rekonstrukcija“ įgyvendintas
Keidžių kaime, Jasiūnų sen., Šalčininkų rajono
savivaldybėje. Keidžiai – seniūnaitijos centras,
kompaktiška, maža kaimo tipo gyvenvietė.
Iki projekto įgyvendinimo vandens tiekimo
sistemos tinklai Keidžių kaime buvo nepakankamai išplėtoti. Kaimo esamo vandentiekio
tinklų būklė buvo avarinė, vandens kokybė
netenkino leistinų higienos normų rodiklių.
Daugelis kaimo gyventojų ir ūkio subjektų neturėjo galimybės naudotis geriamuoju vandeniu, atitinkančiu higienos normų reikalavimus.
Keidžiuose taip pat nebuvo įrengti geriamojo
vandens kokybės gerinimo (geležies šalinimo) įrenginiai. Vandens tiekimo tinklų eksploatacija buvo neefektyvi ir neekonomiška.
Projekto dėka Keidžių kaime rekonstruota
ir išplėsta šalto vandens tiekimo sistema, užtikrinta geriamojo vandens kokybė, įrengus
vandens gerinimo įrengimus bei sudarius
sąlygas Keidžių kaimo gyventojams prisijungti prie šalto vandens tiekimo sistemos.
Projekto įgyvendinimo terminas: nuo
2011 m. rugsėjo 30 d. iki 2013 m. liepos 26 d.

Įgyvendinant projektą buvo suprojektuotas vandentiekio skirstomasis tinklas ir atšakos vartotojams iki jų nuosavybės ribų, esamoje vandenvietėje išgręžtas naujas artezinis
gręžinys, sumontuota nauja vandens tiekimo
sistema, sužiedintas vandentiekio tinklas, sutvarkyta esama vandenvietė, aptverta vandenvietės teritorija, demontuotas avarinės būklės
vandentiekio bokštas. Projekto lėšomis kompensuotos vartotojų prijungimo prie rekonstruoto vandentiekio darbų išlaidos. Objekto
statybos darbus atliko UAB „Ryšių statyba“.
Projekto realizavimas suteikė galimybę 162 kaimo gyventojams ir ūkio subjektams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos ir naudotis
geresnės kokybės geriamuoju vandeniu.
Įdiegus efektyvią vandens tiekimo sistemą projektas prisidėjo prie viešųjų paslaugų
prieinamumo ir kokybės gerinimo, lėmė geriamojo vandens užterštumo mažėjimą geležimi ir manganu, įtakojo sveikos ir saugios
gyvenamosios aplinkos formavimąsi Keidžių
kaime. Visa tai sąlygoja gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėje patrauklumo augimą.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

KAIMO VIETOVIŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS

Projekto pavadinimas: „Keidžių kaimo šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-037
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovas: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Natalja Denisenko
Projekto vertė: 927 707 Lt (su PVM)
268 682,52 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 690 000 Lt		
199 837,81 Eur
Projekto tikslai: sudaryti sąlygas Keidžių kaimo gyventojams prisijungti prie centralizuotos
šalto vandens tiekimo sistemos ir naudotis tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu.
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Šalčininkų rajono Tetėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba
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Projekto pavadinimas: „Šalčininkų rajono Tetėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-038
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovas: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Natalja Denisenko
Projekto vertė: 927 707 Lt (su PVM)
268 682,52 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 690 000 Lt		
199 837,81 Eur
Projekto tikslas: pastatyti šiuolaikinius biologinius nuotekų valymo įrenginius Tetėnų kaime.

Projektas „Šalčininkų rajono Tetėnų kaimo
nuotekų valymo įrenginių statyba“ įgyvendintas Tetėnų kaime, Pabarės sen., Šalčininkų r.
Iki projekto įgyvendinimo centralizuotos
nuotekų tvarkymo sistemos Tetėnų kaime nebuvo. Daugiau kaip prieš 27 metus pradėta statyti
nuotekų surinkimo ir valymo sistema nebuvo
galutinai įrengta. Nevalytos nuotekos buvo išleidžiamos į aplinką, tokiu būdu ją teršdamos.
Buitinių nuotekų tvarkymo sektorius yra
vienas iš Lietuvos prioritetinių aplinkos apsaugos sektorių. Projektu „Šalčininkų rajono
Tetėnų kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba“ buvo sekiama prisidėti ir prie aplinkos kokybės gerinimo, ir žalos aplinkai prevencijos.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2011
m. rugsėjo 30 d. iki 2013 m. rugsėjo 37 d.
Projekto metu Tetėnų kaime buvo pastatyti šiuolaikiniai biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurių maksimalus našumas
yra iki 80 kub. m per dieną, taip pat pastatytas apie 250 m ilgio nuotekų tinklas nuo
Mokyklos gatvės iki rekonstruotų nuotekų
valymo įrenginių. Objekto statybos darbus atliko UAB „Ekologiniai projektai“.
Projekto rezultatais turi galimybę naudotis 381 Tetėnų kaimo gyventojas.

Baltosios Vokės pirties atidarymas

Baltosios Vokės pirties pastato pritaikymas viešiesiems poreikiams

Baltosios Vokės miestelis buvo pradėtas statyti 1950 metais. 1957 metais Baltojoje Vokėje buvo pastatyta ir įrengta viešoji
pirtis, sudegusi daugiau kaip prieš 20 metų.
Realizuoto projekto dėka pirtis ne tik atstatyta, bet ir įrengta. Pastate taip pat įrengtos ir Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro patalpos. Projekto metu atlikti
darbai: sudegusios pirties sienų atstatymas,
stogo uždengimas, langų, durų, grindų keitimas, dušo kabinų, praustuvų įrengimas,

posėdžių salės įrengimas, rekonstruoto viešosios pirties pastato aplinkos tvarkymas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 32 mėn.
Nuo 2014 m. gruodžio 19 d. Baltosios Vokės gyventojai sėkmingai naudojasi viešosios pirties paslaugų paketu.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ TVARKYMAS

Projekto pavadinimas: „Baltosios Vokės pirties pastato pritaikymas viešiesiems poreikiams“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-006
Projekto vykdytojas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
Projekto vadovas: Genadij Baranovič, pirmininkas
Projekto vertė: 533 330,00 Lt
154 463,91 Eur
Paramos lėšos: 479 997,00 Lt
139 016,74 Eur
Projekto tikslas: gerinti seniūnijos gyventojų gyvenimo kokybę, sudarant palankesnes bendruomenės organizacijos veiklos sąlygas bei sukuriant gyventojų poreikius atitinkančią viešąją
infrastruktūrą.
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VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ TVARKYMAS

Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčios
tvarkomieji statybos darbai
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Projekto pavadinimas: „Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčios tvarkomieji statybos
darbai“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-007
Projekto vykdytojas: Eišiškių Kristaus žengimo į dangų parapija
Projekto vadovas: Darius Sirvydis
Projekto vertė: 531 012 Lt
153 791,71 Eur
Paramos lėšos: 477 911 Lt
138 412,59 Eur
Projekto tikslas: didinti Šalčininkų regiono patrauklumą, rekonstruojant Eišiškių Kristaus
žengimo į dangų bažnyčios pastatą.
Projekto uždaviniai:
- sudaryti prielaidas kultūros paveldo objekto išsaugojimui, atliekant kultūros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos ir tvarkybos darbus, tuo užtikrinant bažnyčios pastato ilgaamžiškumą;
- gerinti Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčios estetinį vaizdą, didinant bažnyčios kaip
viešos lankymosi vietos patrauklumą;
- sudaryti prielaidas Eišiškių Kristaus žengimo į dangų parapijos paslaugų plėtrai ir kokybei
gerinti, sukuriant palankesnį mikroklimatą.
Projekto realizavimo metu atlikti tvarkomieji statybos darbai, kurių metu suremontuotas stogas, įrengta žaibosaugos
sistema, cokolis apsaugotas nuo drėgmės.
Visi atlikti darbai turėjo įtakos estetiniam
bažnyčios vaizdui, užtikrintas pastato ilgaamžiškumas, padidėjo bažnyčios patrauklumas, sukurtas palankus mikroklimatas.
Eišiškėse gyvena apie 3700 gyventojų,
kurių didžioji dalis yra krikščionys. Bažnyčioje atlikti remonto darbai turėjo teigia-

mos įtakos parapijos įvaizdžio formavimui.
Kristaus Žengimo į dangų akmeninė bažnyčia pastatyta 1847-1852 m. pagal žinomo
istoriko ir inžinieriaus Teodoro Narbuto projektą. Aukšta varpinė (40 m) su dvejais vartais iš šonų - reta architektūroje kompozicinė
jungtis. Bažnyčioje - daug dailės paminklų.

Šalčininkų bažnyčios kapitalinis remontas

Šalčininkų bažnyčia yra vienas svarbiausių religinių objektų Šalčininkų rajone.
Paskutinė bažnyčios pastato rekonstrukcija atlikta 1991 metais (pristatant varpinių
bokštus). Pastatas ir jo stogas nebuvo apšiltinti. Lietaus metu per stogą ir langus dėl
nesandarumo tekėjo vanduo, pateko drėgmė,
tai sudarė sąlygas grybeliams atsirasti. Pažymėtina, kad tokia bažnyčios aplinka netenkino žmonių poreikių ir buvo nepatraukli.
Bažnyčia buvo šildoma elektriniais
radiatoriais, tai
buvo brangu ir neefektyvu šaltuoju metų laikotarpiu
temperatūra pastato viduje ženkliai krito, o energijos sąnaudos buvo didelės.
Šio projekto tikslas - atlikti Šalčininkų
bažnyčios pastato kapitalinį remontą padidinant šilumos energijos taupymą, tenkinant higienos normų ir techninių reglamentų reikalavimus ir sutvarkyti aplinką

taip padidinant bažnyčios estetinę vertę.
Projekto metu apšiltintos pastato sienos
ir stogas, pakeisti langų rėmai, grindys, atnaujintas interjeras. Atnaujintos inžinerinės
komunikacijos, atlikta elektros tinklų rekonstrukcija. Dujinio katilo dėka ženkliai sumažėjho šildymo sąnaudos. Projekto metu taip pat
įrengtiaspagrindinio bažnyčios fasado apšvietimas.
Projektas reikalingas Šalčininkų apylinkių
gyventojams, siekiant didinti kaimo aplinkos
patrauklumą.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ TVARKYMAS

Projekto pavadinimas: „Šalčininkų bažnyčios kapitalinis remontas”
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-008
Projekto vykdytojas: Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapija
Projekto vadovas: Darius Sirvydis
Projekto vertė: 533 333 Lt
154 463,91 Eur
Paramos lėšos: 480 000 Lt
139 017,61 Eur
Projekto tikslas: didinti Šalčininkų regiono patrauklumą, atliekant Šalčininkų bažnyčios pastato kapitalinį remontą.
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Tribonių k. administracinio pastato rekonstrukcija,
pritaikant jį Tribonių kaimo bendruomenės namų įkūrimui
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Projekto pavadinimas: „Šalčininkų r. sav. Tribonių k. administracinio pastato (un. Nr. 85976014-8012) rekonstrukcija, pritaikant jį Tribonių kaimo bendruomenės namų įkūrimui“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-011
Projekto vykdytojas: Asociacija „Tribonių kaimo bendruomenė”
Projekto vadovas: bendruomenės pirmininkas Algimantas Gylys
Projekto vertė: 533 333 Lt
154 463,91 Eur
Paramos lėšos: 480 000 Lt
139 017,61 Eur
Projekto tikslai: rekonstruoti pastatą ir sukurti materialinę bazę aktyviai visuomeninei bendruomenės narių veiklai.
Projekto uždaviniai:
- atlikti pastato rekonstrukciją ir iš esmės pakeisti jo konstrukcinę kokybę ir estetinį vaizdą;
- įrengti bendruomenei tarnybines patalpas, sudarant prielaidas produktyviai jos veiklai;
- bendruomenės renginių organizavimui įrengti daugiafunkcės paskirties salę.
Tribonių kaimo bendruomenei priklausantis dviaukštis administracinis pastatas,
pastatytas 1976 m., buvo prastos būklės, neatitiko galiojančių normatyvinių reikalavimų.
Įgyvendinus projektą pastato būklė pasikeitė: pastato sienos apšiltintos polistirolu, fasado
apdaila – dekoratyvinis tinkas ir klinkerinės
plytelės, išorės laiptai rekonstruoti, įrengti nauji metalo turėklai, naujos plastizoliu dengtos
skardos palangės. Taip pat įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema. Pirmame aukšte - sanitariniai mazgai, pritaikyti žmonėms su negalia.
Pakeista visų rekonstruotų patalpų apdaila.
Sena danga demontuota ir įrengta nauja. Sanitarinių mazgų patalpose granitines plytelės
pašiurkštintu neslidžiu paviršiumi, koridoriuje pakeista grindų danga. Laiptų pakopos
pakeistos į naujus betoninius armuotus laiptų elementus ir padengtos granitu. Įreng-

ta grindų garso izoliacija.Pastato pagrindinis įėjimas pritaikytas žmonėms su negalia.
Pastato
pirmame
aukšte
įrengta biblioteka, antrame aukšte - konferencijų salė, kurioje vykdomi įvairūs
švietimo ir pramoginiai renginiai, rūsyje pagalbinės ir inventoriaus saugyklos patalpos.
Įgyvendinus projektą pagerintas Tribonių kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumas, pagerėjo gyventojų gyvenimo kokybė, sudarytos vietinių ir aplinkinių kaimų
gyventojų laisvalaikio ir užimtumo sąlygos,
padidėjo jaunimo ir kitų tikslinių grupių
užimtumas, pagerėjo jų sveikatingumas, sudarytos sąlygos turiningai praleisti laiką.

Sporto mokykla prieš remontą

Šalčininkų rajono Eišiškių
Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos modernizavimas

Pastatytas prieš 25 metus Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos pastatas
buvo labai prastos būklės: neapšiltintos sienos ir stogas, seni langai neleido palaikyti
tinkamos vidaus patalpų temperatūros, pro
kiaurą stogą varvėjo vanduo. Treniruotėms ir
varžyboms vykti trukdė pasenusios grindys,
nusidėvėjusi sporto įranga. Sporto mokyklos treneriai neturėjo metodinio kambario.
Įgyvendinant projektą buvo atliktas sporto mokyklos pastato kapitalinis remontas:
apšiltintos sienos ir stogas, sumontuotos
kritulių nuvedimo sistemos, pastato sienos
apkardintos. Buvo pakeisti visi langai ir lauko durys, renovuotas įėjimo stogelis. Pastato viduje atlikti apdailos darbai, išdažytos
sienos ir lubos. Trenerių darbui ir poilsiui
įrengtas šviesus ir erdvus kambarys su baldais. Sporto mokyklos darbo kokybei page-

rinti įsigyta nauja sporto įranga: rankinio
vartai, tinklinio komplektas, teisėjų stalas,
švieslentė, įgarsinimo aparatūra (mikrofonas,
stiprintuvas, kolonėlė), pastoliai-bokštelis,
Modernizavus sporto mokyklos pastatą
trečdaliu sumažėjo šildymo išlaidos, iš esmės
pagerėjo sporto mokyklos mikroklimatas.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ TVARKYMAS

Projekto pavadinimas: „Šalčininkų rajono Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos
modernizavimas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-026
Projekto vykdytojas: Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokykla kartu su
partneriu Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovas: mokyklos direktorius Marjanas Titko
Projekto vertė: 645 333 Lt su (PVM)
186 901,36 Eur (su PVM)
Paramos vertė: 480 000 Lt		
139 017,61 Eur
Projekto tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Eišiškėse, modernizuojant sporto
mokyklos pastatą ir pritaikant jįvietos gyventojų sportiniams poreikiams.
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Projekto pavadinimas: „Kalesninkų bendruomenės namų statyba“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-029
Projekto vykdytojas: Kalesninkų bendruomenės centras
Projekto vadovas: Kalesninkų klebonas Anatolijus Elijas Markauskas, centro pirmininkė
Danuta Vilbik
Projekto vertė: 532 834,49 Lt
154 319,54 Eur
Paramos lėšos: 479 551,04 Lt
138 887,58 Eur
Projekto tikslas: Kalesninkų bendruomenės namų įkūrimas.
Projekto uždaviniai:
- pastato pirmame aukšte įrengti salę, sanitarinį mazgą, patalpas skalbyklai ir virtuvei ir sudaryti sąlygas teikti socialines paslaugas, bendruomenės nariams organizuoti švietėjišką darbą;
- antrame aukšte įrengti patalpas meninės veiklos klasei, kabinetą, būstinę ir skatinti bendruomenės narių meninę saviraišką, sudaryti sąlygas žinių visuomenės ugdymui.
Kalesninkų bendruomenės centras atstovauja Kalesninkų seniūnijos gyventojų
interesams, plėtoja seniūnijos kaimų infrastruktūrą, rūpinasi seniūnijos kaimų ir
gyventojų gerove, aktyvina kultūrinį sportinį ir dvasinį gyvenimą. Nepaisant bendruomenės centro pastangų, seniūnijoje ilgą
laiką egzistavo problema – bendruomenė
neturėjo patalpų, kuriose nemokamai galėtų teikti socialines paslaugas (pvz. skalbyklos), organizuoti mokymus, seminarus,
susirinkimus, įgyvendinti kitas iniciatyvas.
Projekto „Kalesninkų bendruomenės
namų statyba“ metu įkurti Kalesninkų bendruomenės namai, sukurta materialinė bazė,
sudarytos sąlygos bendruomenės, jaunimo
ir įvairių socialinių grupių žmonių aktyviai
veiklai. Pirmame pastato aukšte įrengta salė,
sanitarinis mazgas, skalbyklos ir virtuvės
patalpos. Salėje gali susirinkti apie 60 žmo-

nių vienu metu. Antrame aukšte įrengtos
meninės veiklos patalpos, darbo kabinetas.
Įgyvendinus projektą „Kalesninkų bendruomenės namų statyba“ padidėjo Kalesninkų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumas, pagerėjo vietinių gyventojų gyvenimo
kokybė, sudarytos vietinių ir aplinkinių kaimų gyventojų laisvalaikio ir užimtumo sąlygos, padidėjo jaunimo ir kitų tikslinių grupių
užimtumas, pagerėjo jų sveikatingumas, sudarytos sąlygos turiningai praleisti laisvalaikį.
Visos lankytojams skirtos patalpos pritaikytos žmonėms su negalia.

Šalčininkų rajono Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“
pastato rekonstrukcija

Šalčininkų rajono Zavišonių lopšelis-darželis jau 38 metus teikia vaikų ugdymo paslaugas kaime ir stengiasi sukurti palankias,
reikalavimus atitinkančias sąlygas vaikų ugdymui. Tačiau buvo sudėtinga užtikrinti geras
vaikų ugdymo ir priežiūros sąlygas dėl prastos
pastato būklės, taip pat buvo sunku užtikrinti ir higienos normų reikalavimų laikymąsi.
Įstaiga savo veiklą vykdo 1977 metais statytame pastate. Pažymėtina, kad nuo lopšelio-darželio
veiklos pradžios pastatas nebuvo kapitališkai remontuotas, jo būklė nebeatitiko įstaigos poreikių.
Mediniai pastato langai ir durys išsikreipę, praradę sandarumą, kai kuriose patalpose langai buvo
tik viengubi, grindys vietomis su plyšiais, stogas
ir sienos nebuvo apšiltinti, todėl žiemą temperatūra pastato viduje siekdavo tik 14-16 laipsnių
šilumos. Be to, pastato pamatai nebuvo gerai ap-

saugoti nuo drėgmės, tai labai kenkė tinkuotoms
konstrukcijoms, nes drėgmės perteklius sudarė
sąlygas grybeliams daugintis. Vaikų ugdymas
tokiomis sąlygomis neatitiko šiuolaikinių reikalavimų ir buvo kenksmingas ugdytinių sveikatai.
Vykdant projektą buvo atlikti darbai: sienų ir cokolio šiltinimas ir nuogrindos įrengimas, langų ir durų keitimas.
Techninį kapitalinio remonto projektą 2011 metais parengė UAB „Statybos
konsultacijų ir projektų biuras“. Kapitalinio remonto darbus atliko UAB „Jaraks“.
Kapitalinis remontas pradėtas 2014 m. liepos 18 dieną, baigtas 2014 m. lapkričio 30 d.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ TVARKYMAS

Projekto pavadinimas: „Šalčininkų rajono Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ pastato
rekonstrukcija“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-001
Projekto vykdytojas: Šalčininkų r. Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“
Projekto vadovas: direktorė Irina Davlidovič
Projekto vertė: 403 333,33 Lt
116 813,41 Eur
Paramos lėšos: 300 000,00 Lt
86 886,01 Eur
Projekto tikslas: didinti Šalčininkų regiono vietos patrauklumą, kapitališkai suremontuojant
lopšelio-darželio pastatą.
Projekto uždaviniai:
- sustiprinti lopšelio-darželio pastato pamatus, sudarant sąlygas pastato ilgaamžiškumui užtikrinti;
- apšiltinti lopšelio-darželio pastatą, užtikrinant tinkamą temperatūrą patalpose bei sumažinti
įstaigos šilumos energijos sąnaudas;
- sudaryti prielaidas kokybiškesnėms lopšelio-darželio paslaugoms teikti, užtikrinant tinkamas
sąlygas vaikų ugdymui.
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Dieveniškių laisvalaikio salės rekonstrukcija
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Projekto pavadinimas: „Dieveniškių laisvalaikio salės rekonstrukcija“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-039
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Projekto vadovas: direktorė Gražina Zabarauskaitė
Projekto vertė: 644 577,34 Lt (su PVM) 186 682,50 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 480 000 Lt		
139 017,61 Eur
Projekto tikslas: sudaryti tinkamas sąlygas Dieveniškių laisvalaikio salės kultūrinei veiklai
vykdyti.
Projekto uždaviniai:
- gerinti organizuojamų renginių kokybę;
- pristatyti įvairius meno žanrus miestelio gyventojams;
- ugdyti meninį, kultūrinį vietos gyventojų požiūrį;
- sudaryti tinkamas darbo sąlygas menininkams bei personalui.

Dieveniškių laisvalaikio salės pastatas rekonstruotas bei atnaujinta visa
materialinė bazė, tokiu būdu užtikrinant tolimesnį kokybiškų kultūrinių paslaugų tiekimą miestelio gyventojams.
Naujai rekonstruotame pastate su įrengta
kokybiška įranga suteikta galimybė išplėsti teikiamų paslaugų įvairovę, kviesti aukšto
meninio lygio kolektyvus, organizuoti įvai-

raus pobūdžio užsiėmimus vaikams ir jaunimui. Įgyvendinus projektą Dieveniškių
laisvalaikio salėje organizuojami renginiai pritraukė daugiau lankytojų ir svečių iš viso rajono.
Laisvalaikio salė yra atvira visai miestelio
bendruomenei, švietimo ir kitoms įstaigoms,
tai puiki vieta turiningai leisti laisvalaikį.

Kaimo gyventojų užimtumui ir laisvalaikiui – sporto aikštynas

Vietos projekto rezultatai:
sudarytos palankios sąlygos sporto infrastruktūros vystymui ir sklaidai Kalesninkų
kaime, didinant užimtumą ir fizinio lavinimo
kokybę;
skatinama vaikų ir jaunimo užimtumo
kūno kultūra ir sportu įvairovė;
atnaujintas, aprūpintas nauja įranga ir dalinai sutvarkytas prie mokyklos esantis sporto
aikštynas: renovuotos krepšinio ir mini futbolo aikštelės, aptverta aikštyno teritorija;
modernizuotas sporto aikštynas suteikia
galimybę rengti masiškus renginius, varžybas,
kurių dėka stiprėja bendradarbiavimas su kitomis rajono vietovėmis;
dalinai išspręsta kaimo jaunimo užimtumo problema, skatinama sveikos gyvensenos
plėtra;

bendruomenės gyvenimo kokybės pagerėjimas – atsirado nauji laisvalaikio praleidimo
būdai;
mokyklos ir kaimo bendruomenės kultūrinių renginių, švenčių, projektų organizavimas;
įrengta puiki vaikų vasaros atostogų žaidimų ir poilsio vieta.
Įgyvendinus šį projektą, planuojama toliau
prižiūrėti ir modernizuoti aikštyną. Ateityje
numatyti darbai, kurie praplės galimybes rengiant įvairius sportinius projektus.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

VIEŠOSIOS KAIMO APLINKOS TVARKYMAS, KŪRIMAS

Projekto pavadinimas: „Kaimo gyventojų užimtumui ir laisvalaikiui – sporto aikštynas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-13
Projekto vykdytojas: Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinė mokykla
Projekto vadovas: direktorė Aleksandra Sankovska
Projekto vertė: 115 000 Lt (su PVM)
33 306,30 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 85 537 Lt			
24 773,23 Eur
Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas sporto infrastruktūros vystymui ir sklaidai Kalesninkų kaime, didinant užimtumą ir fizinio lavinimo kokybę.
Projekto uždaviniai:
- modernizuoti sporto aikštyną siekiant padidinti sportuojančių žmonių skaičių;
- įrengti sporto aikštyną, kuris atitiktų higienos ir saugumo reikalavimus;
- atnaujinti ir įrengti mini futbolo ir krepšinio aikšteles;
- saugumo sumetimais aptverti aikštyno teritoriją.

17

VIEŠOSIOS KAIMO APLINKOS VARKYMAS, KŪRIMAS

Žaibolaidžių kaime įrengimas
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Projekto pavadinimas: „Žaibolaidžių kaime įrengimas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-30
Projekto vykdytojas: Rūdninkų kaimo bendruomenės centras
Projekto vadovas: pirmininkas Daniel Bojarin
Projekto vertė: 153 820 Lt
44 549,35 Eur
Paramos lėšos: 138 420 Lt
40 089,20 Eur
Projekto tikslas: sumažinti gaisrų ir mirties skaičių, sukeltų nuo žaibo.

Lietuvoje vidutinė metinė perkūnijų trukmė atskiruose rajonuose viršija 40 valandų per
metus. Dėl žaibo iškrovų 2010 metais įvyko 142
gaisrai, žuvo 1 žmogus, buvo padaryta nuostolių. Sekundinė energijos iškrova akimirksniu
tampa pastatų, bokštų, medžių, elektronikos
prietaisų, kompiuterinės įrangos gedimų bei
suniokojimo priežastimi ir pridaro daug materialinės žalos. Taigi tiek apčiuopiami, tiek
neapčiuopiami nuostoliai milžiniški. Todėl
vis aktualesnė tampa žaibosaugos problema.
Žaibosauga tapo aktuali ir mūsų kaimo gyventojams, nes 2010 metais nuo
žaibo sukelto gaisro žuvo vienas mūsų
kaimo gyventojas, nuo žaibo iškrovos užsidegė tvartas, patirta daug nuostolių.
Bendruomenės centras, atstovaudamas

kaimo gyventojų interesams, siekė įrengti
šiuolaikinius aktyvinius žaibolaidžius, apsaugančius nuo žaibo iškrovų visą kaimą.
Žaibolaidžiai sumontuoti ant pastatų ir atvirose erdvėse į žemę. Dėl žaibolaidžių įrengimo ant pastatų ir sklypuose
buvo gauti jų savininkų raštiški sutikimai.
Iš viso Rūdninkuose, Žagarinėje ir Baltojoje Vokėje sumontuota 17 aktyvių žaibolaidžių ir 2 komplektai pasyvių žaibolaidžių.

Poilsio zonos Naujųjų Rakliškių kaime įrengimas ir pritaikymas
rekreaciniams gyventojų poreikiams

Naujųjų Rakliškių kaime perduota naudojimui vietos tvenkinio poilsio zona.
Vasarą prie tvenkinio poilsiauja ir Rakliškių gyventojai, ir atvykstantys poilsiautojai. Ilgus metus čia nebuvo nei automobilių stovėjimo aikštelės, nei tinkamo
privažiavimo, pakrantę buvo būtina tvarkyti.
Šalčininkų rajono savivaldybės projektas „Poilsio zonos Naujųjų Rakliškių
kaime įrengimas ir pritaikymas rekreaciniams gyventojų poreikiams“ buvo
finansuojamas pagal programos Leader
priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
Projekto metu įrengti pėsčiųjų takai, pavėsinė, tiltelis, tualetai, badmintono aikštelė bei sutvarkyti želdiniai.
Tvarkymo darbai truko apie pusę metų.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

VIEŠOSIOS KAIMO APLINKOS TVARKYMAS, KŪRIMAS

Vietos projekto pavadinimas: „Poilsio zonos Naujųjų Rakliškių kaime įrengimas ir pritaikymas rekreaciniams gyventojų poreikiams“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-036
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus vyr. specialistė Donata Ašmankevičienė
Projekto vertė: 188 222,23 Lt (su PVM) 54 512,93 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 140 000 Lt		
40 546,80 Eur
Projekto tikslas: gerinti kaimo vietovės gyventojų gyvenimo kokybę realizuojant rekreacinį
gamtinių išteklių potencialą.
Projekto uždavinys: suformuoti poilsio infrastruktūrą, sudarant sąlygas visaverčiam bendruomenės poilsio organizavimui.
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Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto - Pavlovo respublikos
komplekso - pritaikymas turizmo ir rekreacijos reikmėms
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Vietos projekto pavadinimas: „Šalčininikų rajono kultūros paveldo objekto - Pavlovo respublikos komplekso - pritaikymas turizmo ir rekreacijos reikmėms”.
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-048
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovas: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Donata Ašmankevičienė
Projekto vertė: 188 222,22 Lt (su PVM) 54 512,92 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 140 000 Lt		
40 546,80 Eur
Projekto tikslas: gerinti kaimo vietovės gyventojų gyvenimo kokybę realizuojant rekreacinį
gamtinių išteklių potencialą.
Projekto uždavinys: suformuoti poilsio infrastruktūrą, sudarant sąlygas visaverčiam bendruomenės poilsio organizavimui.
Pavlovo respublika – vienas patraukliausių Šalčininkų rajono istorinių objektų – garbingai gali priimti svečius. Spalio
2012 m. spalio 6 d. vyko iškilmingas projekto „Šalčininkų rajono kultūros paveldo
objekto Pavlovo respublikos komplekso pritaikymas turizmo ir rekreacijos reikmėms“
pristatymas. Apie pusę metų trukę tvarkymo darbai neatpažįstamai pakeitė vietovę.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
metų programą (Leader metodu), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis, įrengti pėsčiųjų takai bei automobilių stovėjimo aikštelė, apželdintas sklypas,
sutvarkyti želdiniai, įrengtos šiukšliadėžės
bei informaciniai stendai. Bendrą vaizdą papildė akmens paminklas su Pavlo Ksavero
Bžostovskio atvaizdu bei informacija apie
pastatytą Šalčininkų rajono savivaldybės
bei draugijos „Wspolnota Polska“ lėšomis
objektą. Pagrindinis šio projekto tikslas buvo

unikalios Šalčininkų rajono zonos ateities
kartoms išsaugojimas. Pavlovo respublikos
liekanos – tai istorijos liudytojas, esantis viena patraukliausių bei įdomiausių lankytinų
Šalčininkų rajono vietų. Laiko tėkmė paliko
žymę šiame objekte – dvaro sienų ir pamatų
pastatų liekanos yra nebylūs garsios Pavlovo
respublikos liudytojai. Reikėtų paminėti, jog
šis objektas yra viena svarbiausių mokyklos
ekskursijų, turistų bei svečių lankomų Šalčininkų rajono vietovių. Pavlovo respublikos
pastatų atkūrimas sunkiai įgyvendinamas, kadangi reikalauja milžiniškų investicijų. Kol kas
vietos valdžios institucija stengiasi panaudoti
turimas lėšas dvaro teritorijai tvarkyti bei palankioms objekto lankymo sąlygoms sudaryti.

Parko, esančio Rodūnės g., Eišiškių mieste,
Šalčininkų r. sav., rekonstrukcija

Parko, esančio Rodūnės g., Eišiškių
mieste, teritorija buvo nepatraukli miesto gyventojams, jų svečiams, parke nebuvo įrengtų suoliukų, šiukšliadėžių, takų.
Dėl šių parko trūkumų nebuvo užtikrinta
kokybiška gyventojų gyvenamoji aplinka. Prasidėjus lietingam metų periodui, dėl nesutvarkytos aplinkos susidarė balos, parko teritorija
buvo nepatraukli ne tik vietos gyventojams,
bet ir kitiems miesto lankytojams bei svečiams.
Įgyvendinus projektą prisidėta prie urbanistinės infrastruktūros plėtojimo Eišiškių
mieste. Be to, padidinta teritorinė socialinė
sanglauda, gyvenamosios aplinkos patrauklumas, sukūrus geresnį miesto estetinį vaiz-

dą bei saugias ir patogias gyvenimo sąlygas.
Projektas
įgyvendintas
valstybinėje žemėje, žemės sklypas apima parką,
esantį Rodūnės g., Eišiškių mstl., Šalčininkų r., dalį važiuojamosios Gegužės a.
dalies ir šaligatvį iki gyvenamųjų namų.
Projekto metu atlikti darbai: įrengta nauja
trinkelių danga, mažosios architektūros elementai – suoliukai, šiukšliadėžės, teritorija
apželdinta.
2011 m. lapkričio mėnesį parke buvo atidengtas ir pašventintas paminklas - kryžius
Eišiškių ir jų apylinkių gyventojams, kurie
1939-1959 žuvo, buvo ištremti arba priversti palikti gimtuosius kraštus, atminimui.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

VIEŠOSIOS KAIMO APLINKOS TVARKYMAS, KŪRIMAS

Projekto pavadinimas: „Parko, esančio Rodūnės g., Eišiškių mieste, Šalčininkų r. sav., rekonstrukcija”
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-050
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovas: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Zdanovičienė
Projekto vertė: 187 322,22 Lt (su PVM) 54 252,26 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 139 256,20 Lt		
40 331,38 Eur
Projekto tikslas: sutvarkyti Eišiškių miesto parko teritoriją, esančią Rodūnės g., siekiant pagerinti miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę.
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Eišiškių tvenkinio pakrančių pritaikymas gyventojų poreikiams
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Projekto pavadinimas: „Eišiškių tvenkinio pakrančių pritaikymas gyventojų poreikiams“
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-007
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovas: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Zdanovičienė
Projekto vertė: 76 346,96 Lt
22 111,61 Eur
Paramos lėšos: 56 786,99 Lt
16 446,65 Eur
Projekto tikslas: rekreacinės poilsio zonos prie tvenkinio įrengimas, siekiant gerinti kaimo
gyventojų gyvenimo kokybę.

Įgyvendinus projektą „Eišiškių tvenkinio pakrančių pritaikymas gyventojų poreikiams“ šalia Eišiškių tvenkinio suformuota
rekreacinė poilsio zona. Projekto įgyvendinimo eigoje sutvarkyta aplinka prie vandens
telkinio, įrengta persirengimo kabina, viešasis tualetas (biotualetas), suoliukai, šiukšliadėžes, paplūdimio tinklinio aikštelė.

Eišišikių tvenkinys buvo ir yra itin mėgiamas poilsiautojų - graži gamta, švarus oras, rami, nuo miesto triukšmo atoki vieta pritraukia ne tik vietos, bet ir
aplinkinių rajonų gyventojus, kurie pasirenka poilsiui pritaikytą tvenkinio aplinką.

Vilkiškių pastato pritaikymas jaunimo reikmėms

Projektu siekiama ne tik išsaugoti svarbų kultūros paveldo objektą, bet
ir reprezentuoti jį visuomenei, paverčiant patraukliu kultūrinio turizmo, laisvalaikio praleidimo ir švietimo centru.
Medinis dvaro gyvenamasis namas buvo
pastatytas 1847 metais tuo metu Merkio upės
slėnyje šeimininkavusios Dmochovskių giminės. Daugelį metų Vilkiškių dvare veikė
pagrindinė mokykla. Sovietmečiu dvaro teritorijoje buvo organizuojamos Šalčininkų ir
gretimų rajonų vaikų ir jaunimo vasaros sto-

vyklos. 2008 m. Vilkiškių dvaro pastate veikusi
mokykla uždaryta, pastatas užkonservuotas.
Projekto metu atlikti darbai: pakeisti langai
bei durys, suremontuotas stogas bei sienos, pakeistos fasado durys, įėjimų laiptų remontas ir
pritaikymas neįgaliesiems, įrengta žaibo saugos sistemą, atliktas dūmtraukių kapitalinis
remontas. Statybininkai išsaugojo turtingus ir
autentiškus pastato medinius dekoro elementus, puošiančius prieangį, sienas bei langus.

Vilkiškių dvaro pastatas prieš renovaciją

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAAS

Projekto pavadinimas: „Vilkiškių pastato pritaikymas jaunimo reikmėms“
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-008
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto vadovas: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Natalja Ivanovska
Projekto vertė: 927 666,67 Lt
268 670,84 Eur
Paramos lėšos: 690 000 Lt
199 837,81 Eur
Projekto tikslas: didinti kaimo aplinkos patrauklumą, išsaugant architektūros paveldą.
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Projekto pavadinimas: „Socialinių ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas Šalčininkų rajone“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-002
Projekto vykdytojas: Meno mylėtojų asociacija „Ateities jaunimas“
Projekto vadovas: asociacijos prezidentė Irina Rodevič
Projekto vertė: 112 500 Lt
32 582,25 Eur
Paramos lėšos: 90 000 Lt		
26 065,80 Eur
Projekto tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Šalčininkų rajone, sudarant tinkamas
sąlygas vietos gyventojų socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti.
Meno mylėtojų asociacija „Ateities jaunimas“ yra labai aktyvi, turėjo ir tebeturi daug idėjų ir planų, tačiau susidurdavo
su šių idėjų realizavimo galimybių stoka.
Tiesioginiai įgyvendinto vietos projekto
naudos gavėjai: meno mylėtojų asociacijos
„Ateities jaunimas“ nariai, Šalčininkų kaimo
ir aplinkinių kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojai, vaikų globos namų auklėtiniai.

sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro lankytojams, sergantiems dauno sindromo, autizmo, cerebralinio paralyžiaus ligomis, muzikos terapijos paslaugos);
- vizitai su koncertine programa Čiužiakampio senelių globos namuose;
- asociacijos nariai savo lėšomis atliko būstinės patalpų remontą ir pritaikė jas muzikinei
veiklai.

Šio vietos projekto rezultatai:
- įsigyta naujaįranga,muzikosinstrumentai;
- bendradarbiavimas su Šalčininkų vaikų globos namais (socialinių ryšių palaikymas, naudingos ir teigiamos gyvenimo
patirties perdavimas vaikų globos namų auklėtiniams, savanoriški muzikos užsiėmimai
su vaikų globos namų auklėtiniais ir bendra
koncertinė veikla, pedagoginė pagalba gabiems muzikai auklėtiniams ir profesinis
orientavimas, muzikos terapijos paslaugos);
- socialinė ir labdaringa veikla (labdaros
koncertų metu buvo renkamos lėšos: paremti Šalčininkų socialinių paslaugų centro
neįgaliuosius; naujų baldų įsigijimui Šalčininkų vaikų globos namams, Šalčininkų

Įgyvendinus projektą ir pasiekus numatytus rezultatus buvo sudarytos sąlygos kūrybinės veiklos plėtojimui, kaimo gyventojų
ir Šalčininkų vaikų globos namų auklėtinių
aktyvinimui, skatinant jų socialines, kultūrines ir pažintines iniciatyvas. Taip pat prisidėta prie Šalčininkų kaimo gyventojų gyvenimo kokybės atotrūkio nuo šalies vidurkio
mažinimo. Dalyvavimas projekte paskatino
dar glaudesnius bendradarbiavimo ryšius
su kitomis asociacijomis ir organizacijomis.

Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kapitalinis remontas

Butrimonių parapijai priklauso apie
2000 žmonių. Bažnyčios pastato būklė buvo nepatenkinama, pastato nusidėvėjimas buvo didesnis kaip 50 proc.
Įgyvendinant projektą atlikti bažnyčios fasado kapitalinio remonto darbai, pakeisti langai
ir durys, restauruota medinė Jėzaus skulptūra.
Atlikus suplanuotus darbus, pagerėjo teikiamų parapijos paslaugų kokybė, į parapijos
bendruomenės renginius atvyksta daugiau gyventojų, padidėjo kultūrinių-religinių renginių
skaičius. Įgyvendinus projektą taip pat padidėjo bažnyčios kaip traukos centro svarba. Juo
labiau, kad bendruomenėje yra daug senyvo
amžiaus žmonių, nemažai bedarbių bei socialiai remtinų šeimų, todėl bažnyčios vaidmuo
kuriant tarpusavio santykius yra labai svarbus.

1799 m. Butrimonyse buvo pastatyta,
Karolio Podčašinskio (Jašiūnų dvaro autoriaus) suprojektuota, medinė bažnyčia.
Bažnyčios fasade originalus balkonas su
baliustrada, Kristaus statula. Čia saugomi dailės paminklai – XVIII a. žvakidės.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.
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Projekto pavadinimas: „Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kapitalinis remontas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-003
Projekto vykdytojas: Butrimonių Šv. Arkangelo Mykolo parapija
Projekto vadovas: Darius Sirvydis
Projekto vertė: 112 500 lt
32 582,25 Eur
Paramos lėšos: 90 000 Lt		
26 065,80 Eur
Projekto tikslas: aktyvinti Butrimonių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios parapijos bendruomenę, sudarant tinkamas sąlygas veiklai plėtoti kapitališkai suremontuotoje bažnyčioje.
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Tarptautinis futbolo turnyras
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Projekto pavadinimas: „Tarptautinis futbolo turnyras“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-005
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono sporto klubas „Visinčia“
Projekto vadovas: pirmininkas Jurijus Rimpa
Projekto vertė: 45 000 Lt		
13 032,90 Eur
Paramos lėšos: 36 000 Lt		
10 426,32 Eur
Projekto tikslai: aktyvinti Šalčininkėlių ir aplinkinių kaimų jaunimą, didinti jo užimtumo
galimybes, skatinti socialinę - pažintinę jaunų žmonių veiklą, bendrauti su savo bendraminčiais
iš įvairių šalių dalyvaujant futbolo renginiuose.
Trijų šalių – Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos – futbolo mylėtojai susitiko 2012 m.
gegužės 11-13 dienomis Šalčininkėlių stadione vykusiame Tarptautinio futbolo turnyre.
Šalčininkėlių sporto klubo „Visinčia“ organizuotas turnyras surengtas įgyvendinant
LEADER programą ir skirtas paminėti klubo
veiklos 20-metį. Sporto klubas „Visinčia“, savo
sąskaitoje turintis daug garbingų apdovanojimų, yra pelnęs ir atsakingo sportinių renginių organizatoriaus Šalčininkų rajone titulą.
Šį kartą į Šalčininkėlius atvyko Lenkijos futbolo atstovai iš Belchatovo ir Ščitno, Baltarusijos – Lydos ir Gomelio ir Lietuvos – komandos
„Amstaff “ ir „Carlsberg“ iš Vilniaus, turnyre
taip pat dalyvavo dvi SK „Visinčia“ komandos.
Iškilmingoje turnyro atidarymo ceremonijoje dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės
meras Zdzislav Palevič, Lenkijos Respublikos
ambasados Vilniuje Konsulinio skyriaus vedėjas Stanislav Kargul, Belchatovo apskrities
seniūno pavaduotojas Marek Jasinski, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduoto-

jas sportui Valerij Kočan. Tarptautinio futbolo
turnyro pradžią savo pasirodymu pagerbė Šalčininkų S. Moniuškos pučiamųjų orkestro, vadovaujamo Rimanto Rutkausko, pasirodymas.
Pirmąsias dvi dienas vyko futbolo turnyro
pirmos ir antros grupių rungtynės. Po atkaklios kovos Tarptautinio futbolo nugalėtojais
tapo SK „Visinčios“ I komandos futbolininkai.
Apdovanojimų ceremonijos metu pagerbti
geriausi turnyro žaidėjai: geriausiu vartininku
išrinktas Belchatovo komandos vartininkas
Radoslav Pytel, daugiausiai įvarčių pelnė Gomelio komandos atstovas Dmitrij Bizujevskij.
Tarptautinio futbolo turnyro dalyvius
diplomais, medaliais ir turnyro nugalėtojų
taure apdovanojo Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič, padėkojęs
sporto klubo „Visinčia“ nariams už sporto
populiarinimą Šalčininkų rajone ir už jo ribų.
Turnyre susirinkusius linksmino šokių
grupė „Smile“.
Galime pasidžiaugti, kad turnyras tapo tradiciniu ir kasmet suburia vis daugiau komandų, gerbėjų ir žiūrovų.

Kaimo vaikų ir jaunimo iniciatyvumo skatinimas
per dalyvavimą pučiamųjų instrumentų orkestro veikloje

Menų mokyklą lanko Šalčininkų kaimo ir
aplinkinių kaimų vaikai, norintys ir gebantys
skambinti pučiamųjų orkestre, tačiau susidurta
su instrumentų kokybės problema. Mokykloje
buvę instrumentai nupirkti prieš daugelį metų,
eksploatavimo laikas jau pasibaigęs, jų naudoti
praktiškai nebuvo įmanoma. Įsigijus kokybiškus instrumentus ir muzikinį inventorių, skirtą
orkestro dalyviams, orkestras siekia geresnių
rezultatų. Realizavus projektą sudarytos sąlygos
geresnės kokybės mokymo paslaugoms teikti.
Mokiniai gali tobulinti garso išgavimo įgūdžius.
Įsigijus naujus instrumentus sudarytos sąlygos dažniau rodyti atviras pamokas rajono kai-

mų mokyklų mokytojams, kaimo vietovėse (Šalčininkėliuose, Eišiškėse, Dieveniškėse) rengiami
koncertai, į kuriuos kviečiami ne tik Lietuvos, bet
ir užsienio šalių atlikėjai. Taip paskatintas kaimo
gyventojų susidomėjimas muzika, geriau tenkinami kaimo vaikų laisvalaikio, kultūros poreikiai.
Pučiamųjų instrumentų orkestras buvo
įkurtas 2004 m. Pirmuoju orkestro vadovu
buvo Dainius Kazilionis, dabar jam vadovauja Rimantas Rutkauskas. Kasmet orkestras atlieka daugiau negu 30 koncertų ir visuomet
pasitinkamas publikos karštomis ovacijomis.
2014 m. birželio 15 d. orkestro kolektyvas
šventė savo kūrybinės veiklos dešimtmetį.
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Projekto pavadinimas: „Kaimo vaikų ir jaunimo iniciatyvumo skatinimas per dalyvavimą
pučiamųjų instrumentų orkestro veikloje”
Projekto vykdytojas: Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-016
Projekto vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olga Zinevič
Projekto vertė: 136 125 Lt (su PVM)
39 424,53 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 90 000 Lt			
26 065,80 Eur
Projekto tikslas: vystyti koncertinę veiklą kaimo vietovėse, siekiant telkti aplinkinių kaimų
moksleivius, skatinti jų iniciatyvas.
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Jašiūnų Šv. Onos parapijai priklausančio klebonijos
pastato dalies rekonstrukcija
sudarant sąlygas kaimo gyventojų iniciatyvoms telkti
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Projekto pavadinimas: „Jašiūnų Šv. Onos parapijai priklausančio klebonijos pastato dalies
rekonstrukcija sudarant sąlygas kaimo gyventojų iniciatyvoms telkti”
Projekto vykdytojas: Tradicinė religinė bendrija „Jašiūnų Šv. Onos parapija“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-025
Projekto vadovas: klebonas kun. Tadeuš Aleksandrovič
Projekto vertė: 112 500 Lt
32 582,25 Eur
Paramos lėšos: 90 000 Lt		
26 065,80 Eur
Projekto tikslas: palankios kaimo socialinės kultūrinės aplinkos kūrimas ir sąlygų gyventojų
iniciatyvoms telkti sudarymas.
Jašiūnų parapijos gyventojai reiškė norą
po šv. mišių pabendrauti tarpusavyje bei su
parapijos klebonu. Dažniausiai toks bendravimas apsiribojo trumpu pokalbiu bažnyčioje ar pakeliui į namus, nes arti nebuvo vietos, kur būtų galima užeiti, prisėsti
ir pasikalbėti. Taip pat nebuvo vietos, kur
galėtų susirinkti bažnyčioje giedantys žmonės ir kartu pagiedoti. Tokiu būdu nebuvo
sudarytos sąlygos kaimo gyventojų bendruomeniškumo stiprinimui, įvairių iniciatyvų (kultūrinių, socialinių ir kt.) telkimui.
Tinkama gyventojų susitikimams vieta
buvo pasirinkta klebonijos mansarda, todėl jos rekonstrukcija išsprendė gyventojų susitikimo vietos problemą ir prisidėjo
prie artimesnio parapijiečių bendravimo,
bendruomenei naudingų idėjų generavimo ir konkrečių darbų organizavimo.
Įgyvendinus projektą rekonstruotose patalpose plėtojama jaunimo teologinio ugdymo programa, organizuojami šeimos vertybių

saugojimo susitikimai, bendravimo šeimoje
kursai, čia susitinka vienišų senolių rėmimo
grupės, vyksta kūdikių ir vaikų pamokėlės,
įvairių sričių specialistų ir gyventojų susitikimai, kuriuose nagrinėjami sodybų projektavimo ir apželdinimo klausimai, gėlynų, vejos ir
dekoratyvinių tvenkinių įrengimo, medžių ir
krūmų sodinimo mokymai, rengiami Jašiūnų
bendruomenės moterų susitikimai, kuriuose vyksta diskusijos ir mokymai namų ruošos, mados, kosmetikos, higienos klausimais,
rankdarbių užsiėmimai. Taip pat rengiami
mokymai žalingų įpročių atsikratymo tema.
Įgyvendinus projektą Jašiūnuose plėtojamos naujos veiklos, orientuotos į vietos gyventojų poreikių tenkinimą.

Daugiatautės vietos bendruomenės
informacijos ir kultūros centro plėtra

Gavus paramą projektui mokykloje įrengtas kabinetas, skirtas mokyklos ir vietos bendruomenės narių švietimo ir kultūros veiklai.
Išleistas mokyklos veiklą ir Baltosios Vokės istoriją pristatantis leidinys „Tarp Merkio
ir Vokės“. Įsigyta moderni įranga: nauji baldai, kompiuteriai, projektorius, demonstracinis ekranas, garso aparatūros komplektas,
interaktyvi lenta. Šiuolaikiškos technologijos
priemonės jau buvo ir toliau bus naudojamos

vietos bendruomenės kultūros ir švietimo veiklai (paskaitos, mokymai). Projekto rezultatai
pristatyti vietos bendruomenei ir svečiams
per mokyklos 20-mečio šventę. Tikimės, kad
turėdama tokią šiuolaikišką technologinę
bazę mūsų mokykla toliau stiprės kaip vietos
bendruomenės švietimo ir kultūros centras.
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Projekto pavadinimas: „Daugiatautės vietos bendruomenės informacijos ir kultūros centro
plėtra“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČIINKAI-01-031
Projekto vykdytojas: Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinė mokykla
Projekto vadovas: mokytoja Aušra Indrišiūnienė
Projekto vertė: 58 120, 54 Lt (su PVM) 16 832,87 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 38 470,18 Lt		
11 141,73 Eur
Projekto tikslai:
- kurti palankią kaimo socialinę kultūrinę aplinką, skatinant kaimo gyventojų socialines, kultūrines, pažintines iniciatyvas;
- telkti daugiatautės kaimo bendruomenės gyventojus ir ugdyti jų pilietiškumą, gebėjimą veikti
kartu, kultūrinę savivoką, puoselėti tolerancijos ir humanizmo vertybes, padedant jiems prasmingai ir turiningai gyventi žinių visuomenėje;
- spręsti kaimo žmonių socialines problemas, suteikiant galimybes prasmingai ir kūrybingai
leisti laisvalaikį;
- ugdyti bendruomenės informacinius, valstybinės ir užsienio kalbų, komunikacinius įgūdžius,
lavinti kūrybiškumą;
- suteikti kaimo gyventojams visapusiško, darnaus asmenybės tobulėjimo galimybes, artinant
kaimo vietovės teikiamas galimybes prie miesto gyventojų turimų galimybių.
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Informacinė visuomenė – naujas gyvenimo būdas

30

Projekto pavadinimas: „Informacinė visuomenė – naujas gyvenimo būdas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-032
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinė mokykla
Projekto vadovas: direktorė Miroslava Šostak
Projekto vertė: 53 046, 37 Lt (su PVM) 15 363,29 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 36 421, 33 Lt		
10 548, 35 Eur
Projekto tikslai :
- sudaryti sąlygas Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinės mokyklos bendruomenei įgyti
įgūdžių, žinių ir patyrimo naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, tai siejant
su mokymosi proceso tobulėjimu ir įsiliejimu į gyvenimą šiuolaikinėje žinių visuomenėje;
- plėsti mokyklos bendruomenės užimtumą, bendradarbiavimą ir skatinti socialinę, pažintinę
veiklą;
- puoselėti susidomėjimą naujovėms, polinkį mokytis naujesnių, efektyvesnių veiklos būdų.
Projekto metu mokykla įsigijo naujų kompiuterių, projektorių, ekraną, daugiafunkcinį
kopijavimo aparatą, baldų, kanceliarinių prekių, praplėsta interneto prieiga. Buvo sudarytos
sąlygos visiems mokyklos bendruomenės nariams (tėvams, mokiniams, mokytojams) įgyti
pakankamai žinių dirbti kompiuteriu bei naudotis kitomis šiuolaikinėmis informacinėmis
priemonėmis. Vyko informaciniai seminarai
ir paskaitos, konferencija, praktiniai užsiėmimai, susitikimai su šiuolaikinių IT specialistais.
Vietos projekto įgyvendinimo vieta laikoma svarbia kaimo bendruomenei viešai prieinama vieta, turinčia traukos ir (ar) plėtros
potencialą, yra viešojo pobūdžio (ne pelno),
teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius
poreikius. Vietos projektas buvo suderintas
su savivaldybės, kurios teritorijoje planuojamas įgyvendinti, strateginiais dokumentais,

planais. Buvo parengtas vietos projekto veiklos aprašas, kuriame aiškiai nurodyta problema ir vietos projekto įgyvendinimo būtinumas, tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo
priemonės ir veiksmai, įgyvendinimo etapai
ir terminai, laukiami rezultatai ir tęstinumo galimybės, biudžetas ir jo pagrindimas.
Projektas yra tęstinis, nes šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis
naudojasi mokiniai ir mokytojai, yra rengiami praktiniai užsiėmimai, seminarai.
Įgyvendintas projektas suteikė bendruomenės nariams galimybę mokytis naudotis
šiuolaikinėmis IT, buvo orientuota į praktinį
ir visuotinį bendruomenės ugdymą, atliko
teigiamą visuomenės nuomonės formavimą
IT atžvilgiu. Bendruomenė išmoko naudotis informacinėmis technologijomis, geba
susirasti naujos ir reikalingos informacijos.

