Naujo mažo autobusiuko įsigijimas

Daugelyje Šalčininkų rajono vietovių
transporto infrastruktūra yra išplėtota nepakankamai, dalyje gyvenviečių autobusų eismas išvis neorganizuojamas. Ne išimtis buvo
ir Dieveniškių seniūnijos Kačėnų, Gedūnų,
Albertinos, Zajašiškių kaimo gyvenamosios
vietovės, kuriose susisiekimo paslaugos nebuvo teikiamos. Minėtų vietovių gyventojai
buvo susirūpinę, kaip nuvykti iki gydymo įstaigų, mokyklų ar nuvažiuoti į darbą. Kylančios problemos mažino gyvenamosios aplinkos patrauklumą, juo labiau, kad minėtuose
kaimuose gyvena nemažai pensinio amžiaus
ar specialiųjų poreikių turinčių gyventojų,
o darbingo amžiaus žmonės yra ilgalaikiai
bedarbiai, neturintys nuosavų transporto
priemonių. Neužtikrintos transporto paslaugos mažino ir kaimo gyventojų galimybes
integruotis į rajono visuomenę, pasinaudoti
kokybiškomis socialinėmis paslaugomis, išnaudoti savo kultūrinį, profesinį potencialą.

Įgyvendinus projektą Dieveniškių seniūnijos kaimuose iš dalies išspręstos užimtumo, švietimo, sveikatos priežiūros
problemos, susijusios su kaimo vietovių atokumu ir paslaugų neprieinamumu, be to,
skatinama neįgaliųjų integracija į visuomenę. Pradėjus teikti nuolatines susisiekimo
paslaugas padidėjo šių kaimų gyventojų įsidarbinimo galimybės, sumažėjo socialinė
atskirtis. Paramos lėšomis įsigijus mažą 9 sėdimų vietų autobusą nauja transporto paslauga teikiama 40 Šalčininkų rajono gyventojų,
kuriems užtikrintas saugumas kelionės metu.
Naudos gavėjai: Dieveniškių seniūnijos
Kačėnų, Gedūnų, Albertinos, Zajašiškių kaimų gyventojai.

Šalčininkų rajono
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Projekto pavadinimas: „Naujo mažo autobusiuko įsigijimas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-033
Projekto vykdytojas: UAB „Šalčininkų autobusų parkas“
Projekto vadovas: autobusų stoties viršininkė Natalja Jusevič
Projekto vertė: 110 000 Lt
31 858,20 Eur
Paramos lėšos: 72 727,27 Lt
21 063,27 Eur
Projekto tikslas: aprūpinti Dieveniškių seniūnijos Kačėnų, Gedūnų, Albertinos, Zajašiškių
kaimų gyventojus viešojo transporto pervežimo paslaugomis.
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Šalčininkų rajono Dailidžių pagrindinės mokyklos atnaujinimas
sudarant geresnes sąlygas
Dailidžių gyvenvietės ir aplinkinių kaimų
gyventojų poreikiams tenkinti
Projekto pavadinimas: „Šalčininkų rajono Dailidžių pagrindinės mokyklos atnaujinimas sudarant geresnes sąlygas Dailidžių gyvenvietės ir aplinkinių kaimų gyventojų poreikiams tenkinti“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-034
Projekto vykdytojas: Šalčininkų r. Dailidžių pagrindinė mokykla
Projekto vadovas: direktorė Leonora Jurgo
Projekto vertė: 136 022,90 Lt (su PVM) 39 394,95 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 90 000 Lt			
26 065,80 Eur
Projekto tikslas: kurti patogesnę ir patrauklesnę aplinką gyventi ir dirbti Dailidžių kaime.

Dailidžių pagrindinė mokykla yra viena iš
nedaugelio mokyklų šalyje, kurioje mokiniai,
mokytojai ir mokyklos svečiai turėjo galimybę naudotis tik lauko tualetu. Tai kėlė daug
sunkumų visai mokyklos bendruomenei ir
kaimo gyventojams. Mokykloje 2010-2011
m. m. patys mažiausi vaikai, kurie mokėsi
priešmokyklinėje grupėje ar pradinėse klasėse, sudarė didžiąją dalį (apie 55 proc.) visų
mokykloje besimokančių mokinių. Naudojantis lauko tualetu ne tik nebuvo užtikrinamos reikiamos sanitarinės sąlygos, bet ir kilo
didesnė grėsmė susirgti peršalimo ligomis.

Dailidėse nėra kultūros namų, visi renginiai
(susitikimai, rinkimai, koncertai, tradicinės
šventės ir pan.) vyksta mokyklos patalpose,
todėl tualetų įrengimas mokyklos patalpose
turi naudą ir yra svarbus plačiam kaimo gyventojų ratui.
Įgyvendinus projektą ir įrengus tualetus
užtikrintos geresnės ugdymo sąlygos, pagerintos darbo sąlygos.

Kokybiškas laisvalaikis

Naujai įrengta pramogų centro salė dar
labiau paskatino vietinės bendruomenės
iniciatyvumą, kūrybiškumą. Įsigijus naują šiuolaikišką garso bei apšvietimo aparatūrą, muzikos instrumentą ir skaitmeninę vaizdo techniką su ekranu paįvairėjo
pramogų centro teikiamos paslaugos, kurios
pritraukė dar daugiau miestelio gyventojų turtingai ir turiningai leisti laisvalaikį.
Nuo 2012 m. sausio 30 d., gavus naują aparatūra, Baltosios Vokės pramogų
centro kolektyvas pradėjo realizuoti daugiau projektų ir renginių, skirtų visiems
miestelio gyventojams, kokybiškai rengti pramogų centro kolektyvų repeticijas.

Baltosios Vokės pramogų centras yra vienintelė įstaiga miestelyje, kur gyventojai turi
galimybę leisti laisvalaikį, čia vyksta ne tik
pramogų centro organizuojami renginiai,
bet ir įvairaus pobūdžio gyventojų susitikimai, Baltosios Vokės ,,Šilo“ ir Elizos Ožeškovos vidurinių mokyklų, Baltosios Vokės
lopšelio-darželio renginiai, kurių metu tai
pat yra naudojama nauja įranga, gauta realizuojant projektą ,,Kokybiškas laisvalaikis“.

Šalčininkų rajono
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Projekto pavadinimas: „Kokybiškas laisvalaikis“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-042
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Projekto vadovas: Baltosios Vokės pramogų centro direktorė Loreta Grigorovič
Projekto vertė: 90 678,99 Lt (su PVM)
26 262,45 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 59 953,06 Lt		
17 363,61 Eur
Projekto tikslai: pritraukti kaimo gyventojus į aktyvią veiklą, tęsti ir suaktyvinti jų meninę
veiklą, renginių metu naudoti kokybišką ir būtiną aparatūrą.
Projekto uždaviniai:
- gerinti miestelio gyventojų laisvalaikio organizavimo sąlygas;
- modernizuoti pramogų centro bazę;
- kelti kultūrinio užimtumo lygį;
- įrengti būtiną švietimo ir garso aparatūrą įvairaus pobūdžio renginiams organizuoti;
- pritraukti kuo daugiau jaunimo domėtis kultūrine veikla.
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Projekto pavadinimas: „Ana Krepštul ir jos palikimas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-049
Projekto vykdytojas: Tabariškių kaimo bendruomenės centras „Tabariškės kaip nutapytos“
Projekto vadovas: pirmininkas Henrik Danulevič
Projekto vertė: 101 076,60 Lt
29 273,81 Eur
Paramos lėšos: 80 861,28 Lt
23 419,05 eUR
Projekto tikslas: sudaryti sąlygas tinkamai laikyti ir eksponuoti didelį skaičių Anos Krepštul
meno kūrinių, išsaugant juos ateities kartoms.
Nusipelniusi Šalčininkų rajono dailininkė
Ana Krepštul buvo viena įdomiausių, iškiliausių ir talentingiausių asmenybių. Daugelis
rajono gyventojų yra girdėję apie šios didžios
menininkės darbus ir gyvenimą, bet neturėjo galimybės pamatyti jos darbų. Dalis Anos
Krepštul darbų yra užsienyje ir privačiose
kolekcijose, tačiau jų niekur neeksponuota.
Realizavus projektą atsirado galimybė saugoti, tinkamai laikyti ir plačiajai
visuomenei
eksponuoti
Anos
Krepštul darbus. Tabariškių kaimo gyvenamoji vietovė yra artima pačiai menininkei.
Įkurtame muziejuje patalpinta Anos
Krepštul darbų dalis, išsaugoti tautodailininkės darbai ateities kartoms, be to, ateityje planuojama sudaryti apsilankymo
muziejuje programėles mokykloms, kad mokiniai galėtų turiningai praleisti laisvalaikį.

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

Baltojoje Vokėje įkurta sporto aikštelė
yra universali, skirta kelioms sporto šakoms.
Objektas atitinka visus higienos ir saugumo
reikalavimus. Įrengtas sporto aikštynas yra
kaimo gyventojų rinkimosi ir laisvalaikio praleidimo vieta, suteikianti visiems bendruomenės nariams lygias galimybes užsiimti sportine veikla.

Čia rengiamos ir sporto varžybos, ir patrauklūs renginiais vietos gyventojams. Baltosios Vokės gyventojams užtikrintas nemokamas lankymasis aikštelėje.
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Projekto pavadinimas: „Palankios socialinės kultūrinės aplinkos kūrimas Baltojoje Vokėje,
įrengiant universalią žaidimų aikštelę, didinančią socialinę integraciją“
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-002
Projekto vykdytojas: Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
Projekto vadovas: pirmininkas Genadij Baranovič
Projekto vertė: 112 500 Lt
32 582,25 Eur
Paramos lėšos: 90 000 Lt		
26 065,80 Eur
Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas sporto infrastruktūros vystymui ir sklaidai Baltojoje Vokėje, didinant užimtumą ir fizinio lavinimo kokybę.
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Projekto pavadinimas: „Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos narių iniciatyvos skatinimas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-003
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono žemdirbių asociacija
Projekto vadovas: pirmininkas Kamal Zulfijev
Projekto vertė: 112 479 Lt
32 576,17 Eur
Paramos lėšos: 89 983,20 Lt
26 060,94 Eur
Projekto tikslas: ūkininkavimo patirties įgijimas pagal mėsinės galvijininkystės ir energetinės
augalininkystės kryptis, apsilankant užsienio ūkiuose, plėtojant bendradarbiavimo ryšius su
užsienio bendruomeninėmis organizacijomis.
Projekto uždaviniai:
- apsilankyti Austrijos ir Švedijos mėsinės galvijininkystės ir energetinės augalininkystės ūkiuose;
- susipažinti su ūkininkavimo tradicijomis, taikomomis naujausiomis ūkininkavimo technologijomis bei perimti gerąją patirtį;
- užmegzti bendradarbiavimo santykius su analogiškomis užsienio organizacijomis, numatyti
tolimesnius ateities darbus.
Vietos projekto metu suorganizuotos 2 pažintines keliones į Austriją ir Švediją, aplankant mėsinės galvijininkystės ir energetinės
augalininkystės ūkius. Pažintinių kelionių
metu surinktos informacijos pagrindu parengtas vaizdinis pranešimas su nuotrauko-

mis ir filmuota medžiaga, taip pat paruošta
dalomoji medžiagą. Ši informacija išplatinta
rajono ūkininkams, kitiems suinteresuotiems
asmenims įvairiuose renginiuose (konferencijos, seminarai, susirinkimai), taip pat
surinkta informacija patalpinta internete.

Žemdirbiai Švedijoje

Žemdirbiai Austrijoje

Projekto pavadinimas: „Cerkvės, esančios Gojaus kaime, kapitalinis remontas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-005
Projekto vykdytojas: Gojaus sentikių religinė bendruomenė
Projekto vadovas: pirmininkas Piotr Griaznov
Projekto vertė: 109 708,70 Lt
31 773,84 Eur
Paramos lėšos: 87 766,96 Lt
25 419,07 Eur
Projekto tikslas: kapitalinis cerkvės remontas.
Šalčininkų rajonas pasižymi daugiakultūriškumu, tai įrodo ir Gojaus kaimo sentikių
bendruomenės veikla rajono teritorijoje. Čia
veikia Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvė.
2014 m. liepos 12 d. Gojuje buvo švenčiamos
sentikių bendruomenės įkūrimo Gojaus kaime
300 – osios metinės. Kartu buvo apibendrinti
ir projekto „Cerkvės, esančios Gojaus kaime,
kapitalinis remontas“ rezultatai. Tikintieji pamatė gražius ir atsinaujinusius maldos namus.
Projekto realizavimo metu atliktai darbai: struktūrinių ir stogo dangų, kupolų,

drenažo sistemų remontas, langų ir lauko
durų keitimas, suremontuotas cerkvės fasadas – perdažytos sienos. Remonto darbus
kokybiškai ir laiku atliko UAB „RTS Baltic“.
Projekto pristatymo metu buvo surengta
bendruomenės šventė, kuria siekiama atkurti
senas tradicijas, papročius ir skleisti sentikių
istoriją.
Realizuotas projektas prisidėjo prie istorinės, kultūrinės ir socialinės vertės išsaugojimo. Tikimasi, kad Gojaus cerkvė taps turistų
traukos objektu.
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Projekto pavadinimas: „Rūdninkų laisvalaikio salės kapitalinis remontas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-009
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Projekto vadovas: direktorė Gražina Zabarauskaitė
Projekto vertė: 131 400 Lt
38 056,17 Eur
Paramos lėšos: 90 000 Lt		
26 065,80 Eur
Projekto tikslai:
- sukurti patrauklią, būtiną aplinką bendruomenei gyventi ir dirbti;
- sudaryti tinkamas sąlygas Rūdninkų laisvalaikio salės kultūrinei, edukacinei, turizmo ir informacijos sklaidos veiklai vykdyti.
Projekto uždavinys:
- dalinis Rūdninkų laisvalaikio salės apšiltinimas, dalinis grindų keitimas, dalinis stogo nešančių konstrukcijų keitimas, dalinis grindų keitimas, elektros instaliacijos keitimas, vandentiekio
ir kanalizacijos įrengimas, dalinis durų keitimas ir kiti darbai.

2014 m. atliktas kapitalinis Rūdninkų
laisvalaikio salės remontas. Projekto dėka
užtikrintas tolimesnis kokybiškų kultūrinių paslaugų tiekimas kaimo gyventojams.
Suremontuotame pastate atsirado galimybė išplėsti teikiamų paslaugų įvairovę, kviesti
aukšto meninio lygio kolektyvus, organizuoti
įvairaus pobūdžio užsiėmimus vaikams ir jaunimui. Įgyvendinus projektą Rūdninkų laisvalaikio salėje organizuojami renginiai pritraukia daugiau lankytojų ir svečių iš viso rajono.

Laisvalaikio salė yra atvira visai kaimo
bendruomenei, švietimo ir kitoms įstaigoms,
tai puiki vieta turiningai praleisti laisvalaikį.

Projekto pavadinimas: „Universalios sporto aikštelės įrengimas Jašiūnų miestelyje“
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-011
Projekto vykdytojas: Jašiūnų kaimo bendruomenės centras
Projekto vadovas: pirmininkas Jaroslav Pieško
Projekto vertė: 112 500 Lt
32 582,25 Eur
Paramos lėšos: 90 000 Lt
26 065,80 Eur
Projekto tikslas: aktyvinti kaimo gyventojus ir skatinti jų iniciatyvas per sportinės ir laisvalaikio veiklos galimybių didinimą.
Aptariant kultūrinio ir socialinio gyvenimo
skatinimo galimybes, iškilo Jašiūnų ir aplinkinių kaimų gyventojų laisvalaikio užimtumo,
kultūrinių ir sporto veiklų stokos problemos.
Šių problemų sprendimą apsunkina reikiamos infrastruktūros trūkumas – Jašiūnuose
ir jų apylinkėse nebuvo aktyvaus laisvalaikio
praleidimo vietų. Jašiūnuose prie mokyklų
buvo 2 sporto aikštelės, tačiau susidėvėjusios
ir nebetinkamos sportinei veiklai. Todėl tiek
vaikai, tiek suaugę neturėjo galimybių užsiimti sportu, nors Jašiūnuose ir jų apylinkėse yra
daug sportinę veiklą praktikuojančių žmonių.

Todėl Jašiūnų kaimo bendruomenės centras
nusprendė įrengti universalią sporto aikštelę
(senos M. Balinskio gimnazijos krepšinio aikštelės vietoje) ir ją pritaikyti įvairioms sporto šakoms kultivuoti: krepšiniui, tinkliniui, tenisui.
Įgyvendinant projektą įrengta sporto
aikštelė, įsigyta įvairioms sporto šakoms
pritaikyta įranga. Aikštelės danga - dirbtine polipropileno - atspari šalčiui ir drėgmei.

Šalčininkų rajono
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Projekto pavadinimas: Sporto klubo „Visinčia“ plėtra
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-004
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono sporto klubas „Visinčia“
Projekto vadovas: klubo pirmininkas Jurijus Rimpa
Projekto vertė: 85 046 Lt		
24 631,02 Eur
Paramos lėšos: 68 000 Lt		
19 694,16 Eur
Projekto tikslai: aktyvinti Šalčininkėlių ir aplinkinių kaimų jaunimą, didinti jo užimtumo galimybes, skatinti socialinę - pažintinę jaunų žmonių veiklą, sudarant sąlygas rengti bei dalyvauti
futbolo sportiniuose renginiuose.

Projektas pateisino lūkesčius, sporto klubas „Visinčia“ įsigijo treniruočių ir aikštelės inventorių, reikiamą aprangą ir užregistravo stadiono veiklą Sekmadienio
futbolo lygoje. Todėl sporto klubas „Visinčia“ gali organizuoti namų rungtynes vaizdingoje vietoje prie Šalčininkėlių tvenkinio.
Naujas treniruočių inventorius turi teigiamos įtakos klubo narių meistriškumui lavinti, o gerai žaisdami klubo nariai populiarina
futbolą Šalčininkų rajone. Realizavus projektą
į klubo veiklą įsitraukė daug jaunų žmonių.
Projekto dėka įsigytas inventorius

naudojamas įvairiuose futbolo renginiuose:
organizuojamuose
turnyruose
(Šalčininkų salės futbolo pirmenybės, Sekmadienio futbolo lyga), sporto klubo narių
treniruotėse (kasmet daugėja sporto mėgėjų,
besitreniruojančių su pagrindine komanda).
Šis projektas ne tik paskatino klubo narių
aktyvumą, bet ir įtakojo naujų klubo narių
skaičiaus didėjimą. Todėl galima teigti, kad
projektas turėjo teigiamos įtakos ne tik atskiro klubo plėtrai, bet ir futbolo populiarinimui
Šalčininkų rajone.

Jaunimo užimtumo ir socialinio aktyvumo didinimas
klube „Almida“

Siekiant, kad jaunimas aktyviau domėtųsi sportu, dalyvautų varžybose ir įvairiuose
sporto renginiuose, buvo sukurtos įvairiapusės jaunimo saviraišką užtikrinančios sąlygos. Joms įgyvendinti įsigyta ir atnaujinta
sena sporto klubo įranga: įsigyti ir instaliuoti
48 įvairūs treniruokliai (krūtinės suvedimo,
traukos žemyn, horizontalios traukos, kryžminės traukos, kojų tiesimo, blauzdų ir kt.),
grifai, suoleliai, hantelių ir diskinių svorių
rinkiniai, dviračiai, bėgimo takeliai bei kita
treniruotėms reikalinga įranga. Taip pat buvo
įsigytas tatamis, leidžiantis išvengti traumų
ir apsaugantis sportininkus nuo sužeidimų.
Modernizavus sporto klubo materialinę
bazę, įvykdyta teikiamų paslaugų plėtra, neabejotinai, paskatinusi didelį jaunimo susidomėjimą, užtikrinant užimtumo didėjimą.
Realizavus projektą klube yra kultivuojamos
tokios
sporto
šakos:
•
savigynos MIX kovos menai (dziudo,
karatė, boksas, tailando boksas);
•
šotokan karatė;
•
aerobinė -  atletinė gimnastika merginoms;
•
atletikos užsiėmimai jaunuolaims.

Savigynos MIX kovos menai, atletinė gimnastika, lengvojo kultūrizmo užsiėmimai
Eišiškėse ir Eišiškių apylinkėse nevyko. Tokie
užsiėmimai buvo naujovė šiame krašte, jaunimui atsirado galimybė susipažinti su naujomis
sporto ir kūno kultūros šakomis. Šie veiksniai
patvirtina projekto naudą ir naujoviškumą.
Užsiėmimai neabejotinai prisidėjo prie jaunimo aktyvumo skatinimo: padidėjus jų įvairovei atsirado naujos galimybės, nes vaikai
ir jaunimas turi galimybę bendrauti su bendraamžiais bei aktyviai reikštis visuomenėje.
Įgyvendinus projektą pagerėjo gyvenimo kokybė Eišiškių miestelyje: atsirado įvairesnių
laisvalaikio praleidimo būdų, gyventojams
buvo sudarytos galimybės sportuoti, treniruotis. Tai leidžia ugdyti sveiką visuomenę.
Neabejotina, projekto veiklų ir uždavinių
įgyvendinimas teikia ilgalaikį teigiamą efektą
Eišiškių socialiai aktyvios aplinkos kūrimui,
jaunimo užimtumo didėjimui.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.
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Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono karatė klubas „Almida“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-009
Projekto vadovas: pirmininkas Andrej Jurgelevič
Projekto vertė: 85 000 Lt		
24 617,70 Eur
Paramos lėšos: 68 000 Lt		
19 694,16 Eur
Projekto tikslas: didinti jaunimo užimtumą ir socialinį aktyvumą modernizuojant klubą „Almida“.
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Projekto pavadinimas: „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir vietos gyventojų laisvalaikio užimtumo gerinimas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-012
Projekto vykdytojas: Tribonių kaimo bendruomenė
Projekto vadovas: bendruomenės pirmininkė Julija Gylytė
Projekto vertė: 85 000 Lt		
24 617,70 Eur
Paramos lėšos: 68 000 Lt		
19 694,16 Eur
Projekto tikslai:
- išlaikyti vietos tradicijas ir telkti vietos gyventojus sveikam gyvenimo būdui;
- skatinti gyventojų aktyvumą bendruomeniškumo plėtros ir savivaldos srityse;
- kurti gyventojų poreikius ir interesus atitinkančią laisvalaikio praleidimo ir tradicinių švenčių organizavimo aplinką;
- plėtoti ir tobulinti vietos gyventojų bendradarbiavimą, skatinti jų aktyvesnį dalyvavimą visuomeninėje veikloje;
- puoselėti gyventojų tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti jų asmenybių saviraišką;
- įrengti daugiafunkcę sporto aikštelę renginių organizavimui ir laisvalaikio užimtumui.

Projektas skirtas kaimo žmonių gyvenimo
sąlygų gerinimui, kaimo ir miesto atotrūkio
mažinimui, motyvacijos gyventi kaime didinimui. Žmogiškojo kapitalo augimas yra būtina
prielaida pridėtinės vertės didinimui. Ekonominė nauda bus pasiekiama per žmogiškojo
veiksnio pokyčius. Aktyvesnis ir sveikesnis
žmogus įtakos spartesnį ekonominį augimą.
Tribonių kaimo sporto aikštyno įrengimas - tai sporto bazė, prisidedanti prie
įvairių, dažnai labiausiai pažeidžiamų, so-

cialinių grupių lygių galimybių plėtros,
skatinant jų bendruomeninę integraciją
ir mažinant socialinę-ekonominę atskirtį.
Naujai įrengtame stadione vietos gyventojai organizuoja renginius po atviru dangumi,
sportuoja – tai skatina ilgalaikę perspektyvinę
veiklą.
Suaktyvėjusi bendruomenė ir jos nariai
ieškos rėmėjų , teiks naujus projektus, vykdys
tęstinę veikla.

Jaunimo užimtumas inovatyvumo ir kūrybiškumo erdvėje

Realizuojant projektą įsteigtas „Knygų
mylėtojų“ klubas, parengti jo nuostatai, nupirkta klubo veiklai reikalinga kompiuterinė įranga, organizuotas rajoninis piešinių
konkursas „Pasakos vaivorykštės spalvomis“.
Projekto metu UAB „Galimybių Arsenalas“
lektoriai – psichologai pravedė 20 dienų trukmės mokymus ir seminarus pedagogams.
Klubo veikla skatina mokinius domėtis
knyga, jos turiniu, aktyvina mąstymą, suteikia
galimybę pasireikšti kūrybingumui. Seminarų metu vaikai ir jaunimas dalyvavo įdomioje veikloje, buvo užtikrintas visapusiškas jų
užsiėmimas. Dalyvavimas šiuose užsiėmimuose kaip impulsas skatins jaunimą keisti
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius
siekiant bendro tikslo. Projektas paskatino
vaikų ir jaunimo aktyvų, įdomų, kūrybišką
laiko leidimo būdą, kas yra svarbu formuo-

jant jauno žmogaus požiūrį į kitokią aplinką.
Projekto lėšomis buvo išleisti du H. Jančunskos eilėraščių rinkiniai: vaikų piešiniais
iliustruota knygelė „Kolorowe kredki“ ir „Słyszę szmer swych myśli”. Tiražas – 2 000 egz.

Šalčininkų rajono
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PARAMA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVOMS

Projekto pavadinimas: „Jaunimo užimtumas inovatyvumo ir kūrybiškumo erdvėje“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-014
Projekto vykdytojas: Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinė mokykla
Projekto vadovas: Juliana Markel
Projekto vertė: 68 000 Lt (su PVM)
19 694,16 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 44 958,68 Lt		
13 020,93		
Projekto tikslai:
- visapusiškas kaimo vaikų ir jaunimo užimtumas ugdant kūrybišką asmenybę;
- sudaryti geresnes sąlygas kūrybiniam ir kritiniam mąstymui ugdyti;
- užtikrinti teigiamą aplinką vaikų ir jaunimo emociniam vystymuisi;
- ugdyti vaikų ir jaunimo susidomėjimą knyga, meninę saviraišką, įtraukti juos į kūrybinius
gebėjimus ugdančią veiklą;
- Helenos Jančunskos kūrybos kaimo bendruomenėje populiarinimas.
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Projekto pavadinimas: „Rajoninis akordeonistų festivalis“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-015
Projekto vykdytojas: Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Projekto vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olga Zinevič
Projekto vertė: 102 850 Lt (su PVM)
29 787,42 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 68 000 Lt			
19 694,16 Eur
Projekto tikslas: aktyvinti Šalčininkų kaimo jaunimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką
užtikrinančias sąlygas.

Šalčininkų rajone praktiškai nebuvo organizacijų, kuriose būtų sudarytos sąlygos
jaunimo saviraiškai. Galima išskirti tik papildomą lavinimą menų mokyklose, tačiau
tai nelabai patrauklus problemos sprendimas, nes buvo susiduriama su instrumentų, o būtent akordeonų kokybės problema.
Buvę instrumentai nupirkti prieš daugelį metų, jų eksploatavimo laikas jau baigęsis,
todėl jų naudoti praktiškai nebuvo įmanoma.
Įsigijus muzikos instrumentus sulauktas
didesnis kaimo gyventojų susidomėjimas
muzika, paskatinta kaimo gyventojų iniciatyva ruoštis ir dalyvauti koncertuose, fes-

tivaliuose, konkursuose. Paramos lėšomis
įsigyti instrumentai naudojami koncertinei
ir popamokinei veiklai plėtoti, vaikų kultūriniam gyvenimui plėsti bei supažindinti su meno istorija, klasikine ir šiuolaikine
muzika, džiazu. Taip prisidedama prie jaunų kaimo gyventojų užimtumo didinimo.
Festivalio „Rajoninis akordeonistų festivalis“ renginiai pravesti Šalčininkėlių, Eišiškių,
Dieveniškių, Turgelių kaimo vietovėse. Festivalio dalyviai – daugiausiai Šalčininkų kaimo
ir aplinkinių kaimų vaikai. Iš viso festivalyje
dalyvavo 75 vaikai. Kaimo vaikų akordeonistų festivalio dalyvių sąrašas – 26 vaikai.

Eišiškių seniūnijos
ugdomosios-poilsinės stovyklavietės organizavimas

Įgyvendinant inicijuojamą projektą surengta jaunimo ugdomoji-poilsinė stovykla,
skirta 5-8 klasių mokiniams. Penkių dienų
trukmės stovykla buvo organizuota 2 kartus
per vasarą: vienoje stovykloje poilsiavo 5051 vaikas, o jų saugumui, ugdymui ir laisvalaikiui užtikrinti buvo samdomi instruktoriai. Iš viso stovykloje dalyvavo 101 vaikas.
Jaunimo ugdomosios-poilsinės stovyklos
metu dalyviams buvo užtikrintas pilnas maitinimas, apgyvendinimas, surengta pažintinėturistinė išvyka į Grūto parką, anglų kalbos,

plaukimo, aerobikos pamokėlės, mąstymo šablonų ir rėmų peržengimo mokymai, savigynos užsiėmimai, sudarytos sąlygos susipažinti
ir pasimokyti įvairių stalo žaidimų, aktyviai
leisti laiką gamtoje, dalyvauti sporto varžybose.

Šalčininkų rajono
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Projekto pavadinimas: „Eišiškių seniūnijos ugdomosios-poilsinės stovyklavietės organizavimas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-043
Projekto vykdytojas: UAB „Žydinčioji magnolija“
Projekto vadovas: direktorė Danuta Počobut
Projekto vertė: 98 738 Lt		
28 595,92 Eur
Paramos lėšos: 65 280 Lt		
18 906,39 Eur
Projekto tikslas: suteikti Eišiškių seniūnijos jaunimui puikiai organizuotas atostogas, kurių
metu bus ugdomos socialinės, pažintinės ir švietėjiškos veiklos.
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Projekto pavadinimas: „Jaunimo užimtumas kultūriniame gyvenime”
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-047
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Projekto vadovas: Eišiškių pramogų centro vedėjas Valdemar Jankevič
Projekto vertė: 59 196,70 Lt (su PVM)
17 144,55 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 39 138,31 Lt		
11 335,24 Eur
Projekto tikslai: tęsti bei atgaivinti tradicinį festivalį, sudominti jaunimą laisvalaikį leisti turiningai.
Uždaviniai:
- sudaryti geresnes sąlygas jaunimo laisvalaikio praleidimui;
- didinti jaunimo užimtumo galimybes;
- kelti organizuojamų festivalių bei koncertų lygį.
Realizavus projektą žymiai pagerėjo jaunimo estradinio ansamblio darbo sąlygos,
suaktyvėjo koncertinė veikla. Pravestas planuotas estradinis festivalis „Daina po dainos“ ir planuoti koncertai kaimuose. Įsigyta
įgarsinimo ir apšvietimo įranga bei muzikiniai instrumentai naudojami įvairių renginių

pravedimui. Jaunimo estradinis ansamblis
aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose.
Nuo šiol jaunimo estradinis ansamblis gali
koncertuoti įvairiose šventėse bei renginiuose.

„Gyvenk aktyviai bet kuriuo metų laiku!”

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
yra atvira savo bendruomenės nariams, taip
pat ir Dieveniškių bei Poškonių seniūnijų gyventojams. Sporto salė yra prieinama mokyklos personalo ir jaunimo aktyvo organizuojamai, moderuojamai ar kuruojamai sportinei
veiklai penkias dienas per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais). Joje, naudojant įsigytą
būtiniausią inventorių, galima vykdyti bokso,
tinklinio, futbolo, krepšinio treniruotes, užsiėmimus, turnyrus, varžybas ir kitas sportines iniciatyvas. Mokyklos stadione ir sporto
salėje eksploatuojami projekto lėšomis įsigyti
įrenginiai ir reikmenys, kurie sportinę veiklą
paverčia prieinamu ir patraukliu užsiėmimu
bet kuriuo metų laiku. Į keliones dviračiais
bei baidarėmis įtraukiami Dieveniškėse, Poškonyse ir aplinkiniuose kaimuose gyvenantys
ir/ar Dieveniškių krašto mokyklose besimokantys vaikinai ir merginos, t.y. jaunimas – asmenys nuo 14 metų. Projekto dalyviams, tikslinei grupei numatytos galimybės naudotis

projekto rezultatais – įranga, įrenginiais, priemonėmis, reikmenimis – nemokamai; sporto
treniruotės, visos su sportu ir turizmu susijusios išvykos bei būreliai taip pat nemokami.
Papildomas arba nenumatytas administravimo ir kitas su sportine projektine veikla atsiradusias išlaidas apmoka Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla. Taip pat skatiname
kitas vietos bendruomenes bei organizacijas
prisidėti prie jaunimo užimtumo, aktyvios
saviraiškos galimybių, užtikrinant jų švietimo ir ugdymo priemonių įvairovę, gerinimo.
Dabar, kai yra įrengta visa įranga, įrenginiai,
nupirkti dviračiai bei baidarės, jaunimas Dieveniškių krašte pradėjo savo laisvalaikį leisti
sportuodami, pradėjo lankyti sporto būrelius,
neformalaus sporto užsiėmimus vakarais.

Šalčininkų rajono
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Projekto pavadinimas: „Gyvenk aktyviai bet kuriuo metų laiku!”
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-052
Projekto vykdytojas: Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
Projekto vadovas: direktorė Ilona Šedienė
Projekto vertė: 52 702,46 Lt (su PVM)
15 263,69 Eur (su PVM)
Paramos lėšos: 34 844,60 Lt		
10 091,69 Eur
Projekto tikslai: aktyvinti kaimo jaunimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką užtikrinančias sąlygas - sukūrimas sportinės materialinės bazės, sudarančios galimybes organizuoti ir
skatinti Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos bei vietos bendruomenės jaunimo užimtumą, sveikos gyvensenos įpročių susidarymą bei savišvietą per sportinę bei kultūrinę veiklą
bet kuriuo metų laiku.
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Projekto pavadinimas: „Žirginio sporto įgūdžių teikimas vietos mokyklinio amžiaus vaikams
jojimo sporto klube „Pasaga”.
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-001
Projekto vykdytojas: Asociacija „Šalčininkų rajono jojimo sporto klubas „Pasaga“
Projekto vadovas: asociacijos prezidentė Jolanta Šilalienė
Projekto vertė: 68 158,03 Lt
19 739,93 Eur
Paramos lėšos: 54 526,42 Lt
15 791,94 Eur
Projekto tikslas: aktyvinti Jašiūnų bendruomenės mokyklinio amžiaus vaikų užklasinę veiklą ir
socialinį gyvenimą, didinant jų užimtumą ir prevenciškai stabdant potencialų nusikalstamumą.
Projekto uždaviniai:
- reikiamos sportinės ir žirgų priežiūros įrangos įsigijimas, siekiant organizuoti mokyklinio
amžiaus vaikų jojimo įgūdžių lavinimo stovyklas;
- vaikų stovyklų organizavimas, lavinant jų jojimo įgūdžius.

Projekto tikslinė grupė – Šalčininkų rajono
mokyklinio amžiaus vaikai ir paaugliai nuo
10 iki 17 metų. Vaikai buvo atrenkami visose Jašiūnų miestelyje esančiose mokyklose, su
kuriomis buvo pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys. Prioritetiniai vaikų atrankos kriterijai: vaikai iš socialinės rizikos šeimų, vaikai iš
daugiavaikių šeimų, moksleivių pažangumas.
Projekto įgyvendinimo metu organizuotos keturios nemokamos vasaros stovyklos tikslinės grupės dalyviams – du
kartus 2012 m. ir du kartus 2013 m. liepos
ir rugpjūčio mėnesiais. Stovyklos buvo organizuojamos kaskart skirtingai 15 asmenų grupei, iš viso sudalyvavo 60 asmenų.
Stovyklų metu buvo teikiami pirminiai jo-

jimo įgūdžiai ir atliekama potencialių kandidatų tolimesniam sportiniam ugdymui atranka. Kiekviena stovykla tęsėsi 10 dienų. Vaikai
kiekvieną dieną buvo pavežami iš namų į jojimo įgūdžių stovyklą ir atgal jojimo sporto
klubui priklausančiu 8 vietų mikroautobusu.
Juos prižiūrėjo pedagogas iš vietos mokyklos.

Tarptautinė sportinė kelionė

Vietos projekto „Tarptautinė sportinė kelionė“ tikslinę grupę sudarė Šalčininkų rajono
jaunimas – Kūno kultūros draugijos ,,Sokόł“
nariai, perspektyviausi jaunieji rajono sportininkai ir jų treneriai, įvairių sporto šakų
rajono kaimo vietovių komandų atstovai.
Projekto metu jaunimas susitiko su draugijos ,,Sokόł“ partneriais Lenkijoje, Čekijoje,
su Europos Sąjungos projektų įgyvendinimo įmonės ,,Aristotė“ atstovais Prancūzijoje.

Projekto dalyviai aplankė Krokuvą,
Prahą, Paryžių. Susitikimų su projekto partneriais metu buvo organizuojamos sporto varžybos bei nagrinėjamos abiejų šalių
aktualios jaunimo užimtumo sprendimo
temos ir planuojama tolimesnė partnerystė, tolimesnis bendradarbiavimas sporto srityje ir jaunimo mainų projektuose.
Projekto realizavime dalyvavo 53 asmenys.

Šalčininkų rajono
kaimo vietovių plėtros strategija 2007 - 2013 m.

PARAMA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVOMS

Projekto pavadinimas: „Tarptautinė sportinė kelionė“
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-012
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono kūno kultūros draugija ,,Sokόł“
Projekto vadovas: pirmininkas Mykolas Sinkevič
Projekto vertė: 67 473,16 Lt
19 541,58 Eur
Paramos lėšos: 53 978,53 Lt
15 633,26 Eur
Projekto tikslai:
- skatinti jaunimą dalyvauti Europos integracijoje;
- plėtoti įvairių kultūrų tarpusavio supratimą;
- stiprinti toleranciją;
- ugdyti solidarumo jausmą;
- skatinti jaunimo iniciatyvumą ir užimtumą;
- diegti sveiką gyvenseną, sudaryti sąlygas jaunimo fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui.
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Projekto pavadinimas: „Už sportą ir turiningą laisvalaikį“
Vietos projekto Nr.: LEADER-12-ŠALČININKAI-02-013
Projekto vykdytojas: Asociacija „Matrūnėlė“
Projekto vadovas: pirmininkė Natalija Radzevičienė
Projekto vertė: 72 750,81 Lt
21 070,09 Eur
Paramos lėšos: 58 200,65 Lt
16 856,07 Eur
Projekto tikslas: skatinti vaikų ir jaunimo aktyvumą, užimtumą, siekiant, kad sportas ir teisingas laisvalaikis taptų svarbiu kiekvieno vaiko bei jaunuolio poreikiu ir saviraiškos priemone.
Projekto uždaviniai:
- įrengti vaikų ir jaunimo sportavimo vietą mokyklos sporto salėje;
- parengti ir pateikti jaunimui treniruočių metodinę medžiagą;
- organizuoti jaunimo sportinę veiklą, rengti varžybas, diskusijas ir seminarus, organizuoti
laisvalaikio renginius;
- sustiprinti asociacijos „Matrūnėlė“ gebėjimus tinkamai atstovauti jaunimo interesus, spręsti
jaunimo problemas.
Projekto įgyvendinimo metu įsigytas
sporto inventorius ir įrengta sporto salė, kurioje, vadovaujami trenerio, Poškonių vaikai ir jaunimas gali treniruotis, sportuoti.
Sportuojančiam jaunimui parengta metodika ir vaizdinė medžiaga, suteikianti žinių,
kaip taisyklingai treniruotis, maitintis, informuojanti apie kitas alternatyvas (sporto
užsiėmimus, žaidimus). Ši medžiaga taip pat
patalpinta sukurtoje interneto svetainėje.
Projekto realizavimo metu buvo rengiami
seminarai, diskusijos jaunimui laisvalaikio,
sporto, sveikos gyvensenos temomis, organizuojami sporto renginiai: slidinėjimo ir
krepšinio varžybos, turnyras, įvairių sporto
šakų varžybos (vasaros spartakiada–olimpia-

da), šventiniai renginiai: projekto atidarymo
ir užbaigimo renginiai, sporto šventė darželinukams bei padinių klasių moksleiviams.

Projekto vykdytojas ir vadovas: Alik Sakovič
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-010
Projekto vertė: 143 247,14 Lt
41 487,24 Eur
Paramos lėšos: 100 000 Lt
28 962 Eur
Projekto tikslas: skatinti gyventojų verslumą, praplečiant variklinių transporto priemonių
priežiūros ir remonto paslaugų teikimą Eišiškėse, Šalčininkų rajone.

Įgyvendinant projektą atlikti tokie darbai:
- įsigytos patalpos reikalingos veiklai;
- įsigyta reikiama įranga (automobilių keltuvas);
- sukurta viena ilgalaikė darbo vieta.
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Automobilių remonto paslaugų plėtra Šalčininkų rajone
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UAB „Alsanta“ paslaugų plėtra Butrimonių kaime
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Projekto pavadinimas: „UAB „Alsanta“ paslaugų plėtra Butrimonių kaime“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-023
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė „Alsanta“
Projekto vadovas: direktorė Alicija Bandalevič
Projekto vertė: 165 700 Lt
47 990,04 Eur
Paramos lėšos: 99 625 Lt		
28 853,39 Eur
Projekto tikslai:
- užtikrinti plataus pobūdžio paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams;
- sukurti palankias sąlygas tolimesnei bendrovės plėtrai, didinant savo rinkos dalį;
- užtikrinti, kad sukurta paslauga būtų efektyviai naudojamasi.

Projekto metu buvo suremontuotas pastatas, įrengta daugiafunkcė salė: išlyginti pamatai monolitiniais gelžbetoninio apvalkalais,
betoninių grindų armavimas tinklais, naujų laiptų įrengimas, sienų remontas, gegnių
konstrukcijų remontas, stogo sutvarkymas ir
fasado remontas. Patalpose įrengti du kondicionieriai. Jauki salė gali priimti klientus ir
vasarą, ir žiemą.
Realizavus projektą Butrimonių kaime
užtikrintos plataus pobūdžio paslaugos.
Butrimonių kaimo bendruomenė taip pat
neturėjo tinkamų patalpų susibūrimams,
todėl po projekto įgyvendinimo įmonė leidžia bendruomenei naudotis sale susirinkimams. Projekto rezultatai prieinami visos Butrimonių seniūnijos gyventojams.

UAB „Erasan“ išvežamojo maitinimo paslaugos įdiegimas

Šalčininkų rajone, ypač Eišiškių seniūnijoje ir aplinkinėse teritorijose, dažnai buvo teirautasi išvežamojo maitinimo paslaugų, tačiau
UAB „Erasan“ būdama maitinimo paslaugų
teikėja negalėjo suteikti tokių paslaugų dėl
tinkamos įrangos ir indų bei įrankių stokos.
Neaptarnauti potencialūs klientai neleido
įmonei generuoti papildomų pajamų. Taip
pat kentėjo Šalčininkų rajono turizmo įvaizdis, nes nebuvo užtikrinta paslaugų pasiūla,
tai turėjo įtakos čia apsilankiusių ar žadančių
apsilankyti turistų, renginių dalyvių sprendimams. Taip atsirado neigiamas sinerginis
efektas – nesuteikiant vienų paslaugų, neigiamą poveikį patyrė ir kitos teikiamos paslaugos. Todėl išvežamojo maitinimo paslaugų
atsiradimas minėtoje vietovėje buvo būtinas.

Projekto realizavimo metu UAB „Erasan“
įsigijo visą reikalingą išvežamojo maitinimo
aukštos kokybės įrangą ir indų bei įrankių
komplektus.
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Projekto pavadinimas: „UAB „Erasan“ išvežamojo maitinimo paslaugos įdiegimas“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-044
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė „Erasan“
Projekto vadovas: direktorius Erik Počobut
Projekto vertė: 101 652,46 Lt
29 440,59 Eur
Paramos lėšos: 58 807,22 Lt
17 031,75 Eur
Projekto tikslai:
- gyventojų verslumo skatinimas ir kaimo ekonomikos įvairinimas;
- verslui ir turizmui palankios aplinkos kūrimas;
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UAB „Etanetas“ interneto tinklo plėtra
kaimiškose rajono seniūnijose
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Projekto pavadinimas: „UAB „Etanetas“ interneto tinklo plėtra kaimiškose rajono seniūnijose“
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-045
Projekto vykdytojas: UAB „Etanetas“
Projekto vadovas: Artur Stefanovič
Projekto vertė: 155 778,00 Lt
45 116,43 Eur
Paramos lėšos: 90 846,00 Lt
26 310,82 Eur
Projekto tikslai:
- pagerinti Šalčininkų rajono kaimiškų seniūnijų gyventojų galimybes pasitelkti modernias
informacinių technologijų priemones ir internetą švietimosi bei gebėjimų, kūrybingumo ir
verslumo ugdymo reikmėms;
- sukurti palankias sąlygas Šalčininkų rajono kaimiškų seniūnijų įstaigoms, organizacijoms ir
žmonėms pasitelkti informacines technologijas inovacijoms, naujų darbo vietų kūrimui, veiklos efektyvumo didinimui ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje veikloje, alternatyvių veiklų
plėtrai, švietimuisi, mokymuisi, persikvalifikavimui, paslaugų gavimui ir teikimui, bendradarbiavimui su savivalda ir valdžios institucijomis;
- užtikrinti, kad sukurta infrastruktūra būtų efektyviai ir racionaliai naudojama Šalčininkų
rajono kaimiškų seniūnijų plėtrai.
Projekto rezultatai pasiekti sėkmingai įgyvendinus projektą t. y. sumontavus naujus
technologiškai pažangius, inovatyvius įrenginius (stotis ir pastotes), įmonė tapo konkurencingesnė ir gali teikti klientams, kaimiškų
seniūnijų gyventojams, aukštos pridėtinės vertės bei kokybiškas paslaugas, kurių jie negavę
visiškai arba gavę prastos kokybės. Projekto
rezultatai leido tiekti internetą net į atokiausią
rajono kaimą bei pakeisti iki šiol naudojamus
seno pavyzdžio technologinius sprendimus.
Projektas turi įtakos rajono ekonomikos ir regiono vystymosi sritims, kaimo
gyventojai gavo galimybę pasitelkti moderniausias technologijas kasdieniniame gyvenime, išsprendė skaitmeninės atskirties

tarp kaimo ir miesto gyventojų problemą.
Projektas turi teigiamą poveikį Šalčininkų rajonui, nes įmonė gavo papildomų
pajamų, papildomų pajamų gavo ir įmonės darbuotojai, projekte numatytos veiklos sumažino atotrūkį tarp miesto ir kaimo, projektas prisidėjo prie Savivaldybės
plėtros plano įgyvendinimo, nes paskatino
smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą kaime.
Projektas tiesiogiai prisidėjo prie informacinės
visuomenės
plėtros,
paskatino žinių ir informacinės visuomenės vystymąsi Šalčininkų rajone.

Projekto pavadinimas: „Sulčių spaudimo cecho atnaujinimas ir pajėgumų didinimas”
Vietos projekto Nr.: LEADER-10-ŠALČININKAI-01-046
Projekto vykdytojas ir vadovas: Anatolijus Timofejevas
Projekto vertė: 111 024,79 Lt
32 155 Eur
Paramos lėšos: 63 361,44 Lt
18 350 Eur
Projekto tikslas: plėtoti kaimo verslą, didinant jo apimtis, teikiant platesnio spektro ir kokybiškesnes paslaugas.

Šalčininkų rajonas pasižymi žemės ūkio
vystymu ir vienas skiriamųjų regiono bruožų yra tas, kad žmonės yra aktyvūs žemės
ūkio srityje, sodininkystėje, tačiau neturėjo
galimybės savo užauginamą produkciją tiekti sulčių spaudimui, nes rajone trūko tokių
paslaugų. Be to, šviežiai spaustų ir sveikų,
ekologiškų produktų vartojimas Lietuvoje
stipriai auga ir tampa itin paklausus. Todėl
įgyvendinus projektą, vietos bendruomenei
atsirado sąlygos naudotis tokiomis kokybiškomis sulčių spaudimo paslaugomis ir realizuoti užauginamus vaisius, uogas, daržoves
bei turėti ir vartoti sveiką maisto produkciją.
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Sulčių spaudimo cecho atnaujinimas ir pajėgumų didinimas
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SUMMARY

Salcininkai district Local action group
has successfully performed its mission
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Lithuanian Rural Development Programme 2007–2013 and LEADER method made
a significant contribution in enlivening the
village of Salcininkai district – by developing the businesses, creating jobs, strengthening the sense of community and restoring
the infrastructure. Now that the implementation of Salcininkai district Local action
group strategy is already finished, we can
boldly say it justified the expectations of its
organizers – Local action group and its participants - district communities. This is well
illustrated by projects planned, submitted
for evaluation and implemented by district
communities in recent years which helped to
restore many public buildings in rural areas, restructure and modernize school sports
grounds, purchase their equipment, as well
as bring into life the abandoned and endan-

gered premises which became community
centres. During the projects implementation
district communities organized traditional
celebrations, recalled their customs, travelled around Lithuania, explored the local
history, as well as summarized the collected
material by publishing books and organizing exhibitions.
Local action group has successfully performed its mission, encouraged the changes
in rural areas, implemented means of strategy, created unified, cultured and economically attractive environment, represented
the interests of rural population, as well as
taught and consulted the organizers of local
projects. Strategy indicators anticipated by
Local action group are achieved and all local projects are fully implemented.

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės bendradarbiavimo akimirkos

Susitikimas su Bucklige Welt vietos veiklos grupės nariais,
Austrija

Šalčininkų rajono VVG narių ir pareiškėjų susitikimas
su Graikijos VVG Aneth nariais

Tarptautinė konferencija ir susitikimas su Prancūzijos Ile-deFrance regiono vietos veiklos grupės nariais

Tarptautinis seminaras, susitikimas su Italijoje veikiančios Gal
Tuscia Romano vietos veiklos grupės atstovais

Susitikimas su MONTAGNA LEADER nariais Italijoje

Susitikimas su partneriais iš vietos veiklos grupės „Didžiųjų Mozūrų ežerų zonos plėtros asociacijų sąjunga LGD9“, Lenkija

Susitikimas su Oldenburgo apskrities vietos veiklos grupės
nariais, Vokietija

Seminaras Druskininkuose
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