KONFERENCIJA
„2007–2015 metais vykdyti projektai Šalčininkų rajone“
2007-2013 m. finansiniu laikotarpiu Lietuvai skirta daugiau kaip 6,8 mlrd. eurų ES struktūrinių fondų
investicijų. Lietuva lėšų panaudojome buvo rekordininkė – Finansų ministerijos duomenimis paskirstyta 100
proc. šios sumos.
Didelė dalis struktūrinių fondų lėšų buvo skiriama infrastruktūrai atnaujinti – renovuotos viešosios
erdvės, keliai, kiti susisiekimo tinklai ir pasenę bei energetiškai neefektyvūs pastatai.
2007-2015 m. Šalčininkų rajone baigta įgyvendinti 66 projektai, kurių bendra vertė 28,8 mln. Eur.
Pagrindiniai finansavimo šaltiniai:
ES struktūrinių fondų parama
Kelių fondas
Valstybės biudžeto lėšos
Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 m. parama
Lenkijos Respublikos draugijos ,,Wspólnota Polska“ lėšos
Savivaldybės lėšos
Leonardo da Vinci programa
EEE (Europos ekonominės erdvės) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
Projektai įvykdyti pagal Šalčininkų rajono savivaldybės 2007-2015 metų strateginio plėtros plano
prioritetus

ŠALČININKŲ RAJONO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS
Per 2007- 2015 metus Šalčininkų rajone didelis dėmesys buvo skirtas ikimokyklinių įstaigų
infrastruktūros modernizavimui.
Vykdyti projektai švietimo įstaigų renovavimo srityje pakeitė lopšelių-darželių pastatus.
Finansinės paramos dėka Šalčininkų rajono švietimo įstaigos keitėsi neatpažįstamai.
Parama leido vaikams augti gražiose ir jaukiose darželių patalpose, mokytis suremontuotose ir šiltose
grupėse.
EIŠIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ PASTATO RENOVACIJA
Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ Pastato renovacijos metu buvo atnaujintos išorinės išorės sienos,
pakeisti seni langai ir lauko įėjimo durys.
EIŠIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ PASTATO VIDAUS PATALPŲ MODERNIZAVIMAS
Daugumos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ grupių infrastruktūra neatitiko higienos normų, kai kurios
patalpos buvo avarinės būklės. Modernizavus vidaus patalpas, buvo sutvarkyta ugdomoji aplinka bei įsigyta
metodinei veiklai reikalinga įranga bei baldai.
ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PASTATO REKONSTRUKCIJA
Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ buvo vykdomi rekonstrukcijos darbai, tiesiogiai susiję su
energijos taupymo priemonių įdiegimu, siekiant pagerinti išorės atitvarų bei inžinerinių sistemų šilumines
savybes. Suremontuotos 5 vaikų grupės. Pagerėjo estetinis vaizdas, patalpose tapo šilčiau ir jaukiau.
ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ PASTATO RENOVACIJA
Projekto „Šalčininkų lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato renovacija“ tikslas - didinti Šalčininkų
rajono švietimo įstaigų pastatų energijos suvartojimo efektyvumą, pagerinus išorės atitvarų bei inžinerinių
sistemų energetines charakteristikas. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti pastato šiltinimo darbai.
JANČIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATO PRITAIKYMAS UNIVERSALIAM DAUGIAFUNKCINIAM CENTRUI

Taip pat buvo atliktas Jančiūnų lopšelio-darželio pastato kapitalinis remontas, įrengiant jame
universalų daugiafunkcį centrą kaimo bendruomenės poreikiams tenkinti. Įsigyti baldai, kompiuterinė technika
ir treniruokliai.

BUTRIMONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VIDAUS PATALPŲ REMONTAS
Nuo 2010 m. Butrimonių lopšelio-darželio vaikai ir darbuotojai džiaugiasi atnaujintomis
patalpomis, nauja žaidimo aikštele, naujais baldais ir virtuvine įranga.
BALTOSIOS VOKĖS LOPŠELIO – DARŽELIO PASTATO KAPITALINIS REMONTAS
Jauniausius Baltosios Vokės gyventojus ir jų tėvus džiugina suremontuotas vietos lopšelio – darželio
pastatas. Investicija orientuota į pastato fasado renovaciją, langų ir durų keitimą. Taip pat kompleksiškai
rekonstruota lopšelio-darželio virtuvė: sutvarkyti esami inžineriniai tinklai, pakeisti seni virtuvės baldai ir
įranga.

ŠALČININKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS
Siekiant sukurti palankų švietimo įstaigų mikroklimatą ir sudaryti tinkamas sąlygas vaikų švietimui Šalčininkų rajono savivaldybės, ES struktūrinių fondų paramos, Valstybės investicijų programos ir Lenkijos
draugijos „Wspólnota Polska“ dėka Šalčininkų rajone nuolat vyksta švietimo įstaigų pastatų modernizavimas.
Atnaujintose švietimo įstaigose mokiniams pagerėjo mokymosi aplinka, mokytojams susidarė palankesnės
sąlygos organizuoti pamokas ir popamokinę veiklą.
EIŠIŠKIŲ STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJOS „VILTIES“ SKYRIAUS PASTATO RENOVACIJA
1983 metais statytame Eišiškių S. Rapolionio gimnazijai priklausančiame “Vilties” skyriaus pastate
ketvirtis amžiaus nebuvo kapitalinio remonto. Kiekvienais metais pastatui apšildyti buvo sunaudojama daug
energijos. Projekto tikslas - didinti Šalčininkų rajono Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos „Vilties“ skyriaus
pastato energijos suvartojimo efektyvumą, pagerinant darbo ir mokymosi sąlygas.
DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS IR „RYTO“ GIMNAZIJŲ PASTATO RENOVACIJA
Projekto metu atlikta pastatų renovacija. Projekto metu buvo apšiltintas pastatas, bei stogas, langai bei
įėjimo durys.
JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJOS PATALPŲ REKONSTRAVIMAS
Projekto metu buvo vykdomi renovacijos darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių
įdiegimu, siekiant pagerinti išorinių atitvarų šilumines savybes, o taip pat mechaninės vėdinimo sistemos
renovacija. VIP lėšomis sutvarkytos pastato vidaus patalpos.
ŠALČININKŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS MODERNIZAVIMAS
Gimnazijoje įvyko dideli pokyčiai: pakeisti langai, apšiltintas ir renovuotas pastato fasadas, visiškai
suremontuotos sporto ir aktų salės, atnaujinta fojė, atnaujinti chemijos, fizikos, biologijos, technologijų, tikybos
ir penki pirmojo aukšto kabinetai, kuriuose veikia J. Sniadeckio gimnazijos pradinės klasės, o taip pat mokytojų
kambarys, modernizuota ir naujausia įranga aprūpinta valgykla, suremontuoti koridoriai, kabinetai aprūpinti
reikalinga įranga, kiekviename kabinete veikia interneto ryšys.
ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS BENDRABUČIO RENOVAVIMAS
Buvo atliktas pastato išorės sienų remontas, langų ir durų keitimo bei sienų šiltinimo darbai, dalinio I-o
aukšto patalpų remonto.
Atliekamas koridoriaus ir 4 gyvenamųjų kambarių remontas, kuriuose įrengiami sanitariniai mazgai, taip
pat remontuojami logopedo ir medicinos darbuotojo kambariai, virtuvė, skalbykla, sandėliukas, bendro
naudojimo sanitarinis mazgas.
VERSEKOS MOKYKLOS PASTATO REKONSTRUKCIJA PRITAIKANT BENDRUOMENĖS POREIKIAMS
Beveik metus trukusi mokyklos pastato renovacija visiškai pakeitė pastato išvaizdą.
Atliekant remonto darbus buvo remontuojamos ir dažomos Versekos mokyklos pastato lauko sienos bei
cokolis, pakeista stogo danga, rekonstruotos šildymo, elektros bei apšvietimo sistemos. Pritaikant pastatą
žmonėms su negalia – perplanuotos švietimo įstaigos patalpos.

PABARĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS RENOVACIJA
Renovacijos metu buvo apšiltintos sienos, pakeistas stogas ir šildymo sistema, dalyje mokyklos patalpų
pakeisti likę senieji mediniai langai į plastikinius, pastatyta nauja katilinė bei prie mokyklos pastato priestatas
valgyklai, įrengtos ventiliacijos sistemos, pasirūpinta virtuvės įranga bei baldais.
BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRUKCIJA

Per 2010-2011 metus suremontuota Butrimonių Anos Krepštul vidurinė mokykla. Projekto įgyvendinimo
metu pakeisti likę seni mediniai langai šiuolaikiškais plastikiniais, atnaujinti koridoriai, kabinetai, aktų salė,
atlikti hidrauliniai darbai, į visus kabinetus įvestas internetas.
TURGELIŲ POVILO KSAVERO BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJOS RENOVACIJA
Pojekto metu vyko pastato sienų šiltinimas, koridorių remontas, durų keitimas, cokolio šiltinimas ir
nuogrindos įrengimas, įėjimo į mokyklos pastatą remontas.
Taip pat buvo atliktas sporto salės remontas, kurio metu paklota speciali grindų danga, nudažytos
sienos, pakeistos elektros bei vedinimo sistemos. Tai buvo pirmas svarbus objekto remontas, nuo mokyklos
statybos laikų, t. y. nuo 1969 metų.
BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS PASTATO RENOVACIJA
Pastatas buvo apšiltintas ir renuovotas,pakesti pastato langai, įrengta vėdinimo ventiliacija. I-ame aukšte
vyko valgyklos, sporto salės ir aktų salės renovacijos darbai.
KALESNINKŲ LIUDVIKO NARBUTO GIMNAZIJOS VIDAUS PATALPŲ REMONTAS
2013 m. buvo atliktas sporto salės ir II-o aukšto patalpų remontas: suremontuotas koridorius bei klasės.
ŠALČININKŲ STANISLAVO MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS PASTATO SUTVARKYMAS
Pagrindinis projekto tikslas – Šalčininkų miesto Stanislavo Moniuškos mokyklos pastato – Vagnerių rūmų,
kultūros paveldo paminklo sutvarkymas.
Atliekant S. Moniuškos menų mokyklos pastato rekonstrukciją visiškai atnaujintos pastato išorinės sienos,
balkonas, angokraščiai, atlikti stogo rekonstrukcijos darbai.

ŠALČININKŲ RAJONO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI
Siekiant išsaugoti kultūros paveldą, formuoti turistinį ir rekreacinį patrauklumą, Šalčininkų rajono
savivaldybės administracija teikė paraiškas struktūrinėms fondams paramai gauti.
Paramos ir savivaldybės lėšomis įgyvendinti turizmo projektai, kurių bendra vertė 1 109 281 Eur:
1. „Kultūros paveldo objekto Pavlovo respublikos komplekso pritaikymas turizmo ir rekreacijos reikmėms“
2. „Vilkiškių pastato pritaikymas jaunimo reikmėms“
3. „Jašiūnų dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms„
ŠALČININKŲ RAJONO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO PAVLOVO RESPUBLIKOS KOMPLEKSO
PRITAIKYMAS TURIZMO IR REKREACIJOS REIKMĖMS
Pavlovo respublika – vienas patraukliausių Šalčininkų rajono istorinių objektų – garbingai gali priimti
svečius. Apie pusę metų trukę tvarkymo darbai neatpažįstamai pakeitė vietovę. 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.
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.
Po projekto I-ojo etapo dvaro rūmai pasikeitė neatpažįstamai – jie nė iš tolo neprimena seno, apleisto ir
pakrypusio pastato. Projekto metu buvo pakeisti langai bei durys, suremontuotas stogas bei sienos, pakeistos
fasado durys, įėjimų laiptų remontas, įrengta žaibo saugos sistemą, atliktas dūmtraukių kapitalinis remontas.
Statybininkai išsaugojo turtingus ir autentiškus pastato medinius dekoro elementus, puošiančius prieangį, sienas
bei langus.

JAŠIŪNŲ DVARO SODYBOS RESTAURAVIMAS IR PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS
(I ir II ETAPAS)

Pagrindinis projekto tikslas - restauruoti Jašiūnų dvaro sodybą ir pritaikyti kultūriniam turizmui.
Vienas gražiausių Šalčininkų žemės, Vilniaus krašto ir Lietuvos lankytinų objektų – Balinskių dvaras
Jašiūnuose – yra atviras lankytojams.
Čia lankytojams suteikta galimybė pažinti ano meto kultūrinę aplinką, patraukliai ir inovatyviai pristatytos
ekspozicijos, vyksta edukacinės programos, teikiamos kompleksinės turizmo paslaugos.
Įdomus muziejaus akcentas – audiogidas - mobilioji programėlė, su informacija apie Jašiūnų dvaro rūmus.
Įrengiant Jašiūnų dvaro muziejų buvo palaikomi glaudūs ryšiai su Vilniaus universitetu ir mokslininkais,
Jašiūnų dvaro istorijos žinovais.
Projekto rezultatais

KULTŪROS ĮSTAIGOS
Siekiant sukurti kultūros infrastruktūrą bei remti įstaigų veiklą, buvo įgyvendinti du projektai, kurių metu
renovuotas Šalčininkų rajono kultūros centro pastatas ir atlikta Baltosios Vokės pramogų centro pastato
rekonstrukcija.
Finansavimo šaltiniai: Valstybės investicijų programos lėšos, ES parama, savivaldybės lėšos.
Viso investuota 1 335 403 Eur.
BALTOSIOS VOKĖS PRAMOGŲ CENTRO PASTATO REKONSTRUKCIJA
IR TERITORIJOS ŠALIA ŠIO PASTATO SUTVARKYMAS
Baltosios Vokės pramogų centro pastatas buvo eksploatuojamas daugiau kaip 50 metų ir niekada nebuvo
atliktas kapitalinis remontas, esami pastato defektai kėlė grėsmę susidaryti avarinei būklei. Todėl šiuo projektu
siekėme visiškai sutvarkyti pramogų centro pastatą, įsigyti naujus baldus bei sutvarkyti šalia pastato esančią
teritoriją, kad pastatas būtų patrauklus vykdyti aktyvią kultūrinę, bendruomeninę veiklą
Įgyvendinus projekto veiklas, naudą pajuto ne tik projekto tikslinės grupės, bet ir aplinkinių vietovių
gyventojai bei svečiai. Rekonstruotas pastatas tapo patrauklus kultūrinei – pramoginei veiklai organizuoti.
Išplėsta pramogų centro veikla padėjo pritraukti daugiau svečių/turistų į Baltąją Vokę ir Šalčininkų rajoną.
Projekto įgyvendinimas sudarė sąlygas puoselėti kultūrą, tradicijas, turiningiau leisti laisvalaikį, padidino
gyventojų užimtumą, pagerino saviraiškos ir savirealizacijos galimybes, prisidėjo prie geresnio kultūrinių
poreikių tenkinimo. Buvo išplėstas pramogų centro teikiamų paslaugų spektras - gyventojai mokosi amatų, dėl
to padidėjo gyventojų užimtumas.
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PASTATO RENOVACIJA
Šalčininkų kultūros centro pastatas buvo renovuojamas dviem etapais realizuojant investicinį projektą,
finansuojamą ES struktūrinių fondų ir valstybės investicijų programos lėšomis. Rangos darbų metu atliktas
pastato fasado remontas, pakeista stogo danga, langai ir pagrindinės durys, apšiltintos sienos.
Šalčininkų kultūros centro pastatą drąsiai galima vadinti miesto centro vizitine kortele, o šiuolaikišką salę –
puikia vieta įdomiai kultūrinei veiklai.

SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS
2007-2013 m. didelis dėmesys buvo skirtas socialinių ir viešųjų paslaugų tiekėjų įvairovės didinimui,
paslaugų tiekimo bazės gerinimui.
Įgyvendinant užsibrėžtą tikslą pastatyti Čiužakampio senelių globos namai, įsteigti savarankiško gyvenimo
namai, įkurta Mišrių socialinių paslaugų įstaiga ir renovuotas Šalčininkų rajono ligoninės pastatas.
VŠĮ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PASTATO RENOVACIJA
Bendra projekto vertė -376.486,52 Eur ES finansavimas - 355.149,75 Eur
2012 metų viduryje baigta Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato renovacija. Įgyvendinant
projektą siekta užtikrinti kokybiškas gydymo paslaugas, padidinti pastato energijos naudojimo efektyvumą.
Ligoninės pastato būklė netenkino galiojančių statybos ir higienos normų reikalavimų, keliamų gydymo
paskirties pastatams. Modernizavus objektą ne tik smarkiai pagerintos jo energinės ypatybės, bet ir sukurtos
tinkamos komforto sąlygos viduje.
VŠĮ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ
2010-2012 m. VšĮ Šalčininkų rajono ligoninė įgyvendino projektą „Antrinio lygio ambulatorinių,
ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, dienos chirurgijos paslaugų, priėmimo skubos
pagalbos skyrių infrastruktūros plėtra“, kurio bendra vertė - 657 686,00 Eur. Projekto metų buvo atlikti

einamojo remonto darbai dienos chirurgijos skyriuje bei palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose. Medicininės
įrangos įsigijimas bei greitosios medicininės pagalbos A tipo automobilio su įrangą įsigijimas.
Iš Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos sveikatos projektams programos 2010 m. buvo
finansuojami lifto montavimo darbai , finansavimas sudarė 57 924,00 Eur.
2014-2015 metais pagal Valstybės investicijų programą buvo įsigyta medicininė įranga ir atliktas
patalpų remontas. Investicijų vertė – 101 367,00 Eur.
ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ PERKĖLIMAS Į NAUJAI STATOMĄ PASTATĄ
Beveik dvejus metus trukusių statybos darbų rezultatas – naujas, šiuolaikiškas ir pritaikytas socialiniams
poreikiams pastatas, skirtas apgyvendinti 30 asmenų.
Realizuojant projektą buvo įsigyta visa reikalinga virtuvės, medicininė, vaizdo ir kompiuterinė įranga,
gyvenamųjų kambarių ir personalo darbo baldai. Svarbus pirkinys, kurio ilgai laukė visa Senelių globos namų
bendruomenė, naujas 9 vietų (iš kurių viena pritaikyta neįgaliesiems), autobusiukas.
SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ ĮKŪRIMAS ŠALČININKŲ RAJONE
2012 m. rudenį Čiužiakampyje duris atvėrė naujai pastatyti Savarankiško gyvenimo namai –
įstaiga, skirta asmenims, kurie dėl tam tikrų priežasčių negali gyventi savo namuose, senyvo amžiaus ir
neįgalieji, nebegalintys gyventi vieni, tačiau, padedant socialiniams darbuotojams, dar pajėgiantys tvarkytis
savarankiškai. Įstaiga veikia kaip Čiužiakampio senelių globos namų padalinys.
MIŠRIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS ĮKŪRIMAS ŠALČININKŲ RAJONE
Bendra projekto vertė 498 315 Eur ES finansavimas – 423 567 Eur
Projekto metu atliktas vidaus patalpų kapitalinis remontas, įsigyti baldai, įranga.
Suremontuotame pastate įkurtas vaikų globos namų padalinys - mišrių socialinių paslaugų įstaiga.
Įstaigos veiklą sudaro 2 struktūriniai padaliniai: grupiniai gyvenimo namai vaikams (20 asmenų), teikiantys
trumpalaikę socialinę globą, ir psichosocialinės pagalbos centras.

ADMINISTRACINĖS PATALPOS
RENOVUOTI AKMENYNĖS IR DIEVENIŠKIŲ SENIŪNIJOS PASTATAI
Dieveniškių pastato remonto metu apšiltintos išorės sienos, pakeisti langai ir durys, atliktas katilinės bei
šildymo sistemos remontas, įrengtas sanitarinis mazgas. Tam, kad pastatas atrodytų toks pat jaukus ir
tvarkingas iš vidaus, Šalčininkų rajono savivaldybė nusprendė skirti papildomas lėšas koridoriaus bei kai kurių
patalpų remontui. Taip pat projekto lėšomis pastatai buvo aprūpinti naujais baldais, kurių vertė yra daugiau kaip
8 tūkst. Eur.

POILSIO IR REKREACINIŲ TERITORIJOS SUTVARKYMAS
Siekiant sutvarkyti Šalčininkų rajono poilsio ir rekreacinių teritorijų infrastruktūrą ir pagerinti probleminės
teritorijos gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę, buvo įgyvendinti projektai Šalčininkuose, Jasiūnuose,
Eišiškėse ir Rakliškių kaime.
Įgyvendinant projektus sutvarkytos teritorijos ir kvartalo aplinka, atnaujinti mažosios architektūros
elementai, sukurta vaikų laisvalaikio ir sporto infrastruktūra. Taip pat įrengta nauja gatvių, privažiavimų,
šaligatvių danga.
JAŠIŪNŲ DVARO SODYBOS PARKO SUTVARKYMAS
Jašiūnų Parkas – dvaro puošmena, jame sukurtos raiškios želdinių kompozicijos ir vinguriuojantys takai.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyti žalieji parko plotai, įrengti didžiojo parterio takai ir gėlynas, parkas
buvo aptvertas, atskirtas nuo privačių valdų, restauruota tvora, sutvarkyta ir viešiesiems visuomenės poreikiams
pritaikyta viešoji. Dvaro teritoriją papuošė ir mažasis parteris.
Šis projektas 2015 metai buvo apdovanotas....
ŠALČININKŲ DVARO SODYBOS PARKO SUTVARKYMAS
Projekto metu šalia Vagnerių rūmų pastato, kuriame veikia S. Moniuškos menų mokykla, buvo atnaujinta
teritorija, pakloti pėsčiųjų takeliai, įrengtas apšvietimas, pastatyti nauji suoliukai. Daugiau nei 1,5 ha parkas
buvo apjuostas tvora.

EIŠIŠKIŲ MIESTO GEGUŽĖS AIKŠTĖS PARKO SUTVARKYMAS
Projekto metu parke buvo įrengtas apšvietimas, nutiesti šaligatviai, sutvarkyti želdiniai, pastatyti nauji
suoliukai ir šiukšlių dėžės, įrengta vieta paminklui.
Dabar eišiškiečiai džiaugiasi atgimusia aikšte – kompleksiniu jos sutvarkymu, patrauklesne gyvenamąja
aplinka, atsinaujinusiu parku, kuris tapo vietos gyventojų bei atvykstančių svečių traukos centru, laisvalaikio
praleidimo vieta.
Įgyvendinus projektą yra ne tik sudarytos geresnės sąlygos gyventojų bendruomeniškai veiklai skatinti, bet
ir padidintas Eišiškių seniūnijos patrauklumas.
Projektas įgyvendintas sėkmingai per numatytą terminą
PARKO, ESANČIO RODŪNĖS G., EIŠIŠKIŲ MIESTE, ŠALČININKŲ R. SAV., REKONSTRUKCIJA
Įgyvendinus projektą prisidėta prie urbanistinės infrastruktūros plėtojimo Eišiškių mieste.
Projektas įgyvendintas valstybinėje žemėje, žemės sklypas apima parką, 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.
ŠALČININKŲ MIESTO PARKO TEITORIJOS SUTVARKYMAS
Parko rekonstrukcija, apleistą teritoriją pavertė svarbiausia miestelėnų poilsio ir pramogų vieta. Visos
organizuotos šventės ir renginiai persikėlė į Šalčininkų miesto parką, o koncertai – į naujai sukonstruotą amfiteatrą. Atnaujinant parką buvo įrengtas naujas apšvietimas, sutvarkyti želdiniai, pėsčiųjų ir dviratininkų takai, šaligatviai, kita viešoji infrastruktūra. Rekonstruota lauko teniso aikštelė, pastatyti suolai poilsio zonoje. Vienas
pagrindinių parko rekonstrukcijos aspektų buvo žaidimų aikštelės, skirtos įvairaus amžiaus vaikams.
ŠALČININKŲ MIESTO URBANISTINĖS INFRASTRUKTŪROS TVARKYMAS
IR KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS
Šalčininkų miesto centras iš esmės buvo modernizuotas ir gerokai pasikeitė. Aikštėje buvo pakeistos senos
trinkelės naujomis , pastatyti suoliukai bei šiukšliadėžės, įrengti gėlynai, pasodinti nauji medžiai ir krūmai.
Viena iš naujovių – fontanas su granito apdaila. Miesto gyventojai turi galimybę grožėtis šia miesto
puošmena. Tamsiuoju paros metu fontanas apšviečiamas 16 skirtingų spalvinių gamų lempomis Rekonstruota
miesto aikštė tapo patraukli miesto gyventojams, svečiams. Aikštėje vyksta renginiai įvairaus amžiaus
gyventojams.
Didelis dėmesys buvo skirtas sportui. Prie Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos stadiono įrengtos futbolo,
tinklinio, krepšinio, lengvosios atletikos, vaikų žaidimo aikštelės. Dabar čia dažnai organizuojamos treniruotės,
varžybos ir kiti sporto renginiai.
2015 m. Šis projektas tapo Geriausias 2007-2013 m. programavimo periodu Pietų Lietuvoje įgyvendintas
projektas pagal priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“
KVARTALO, ESANČIO UŽ LIGONINĖS TERITORIJOS, GATVIŲ ASFALTAVIMAS
Įgyvendinant šį projektą sutvarkyta Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės teritorija, įrengta
Nepriklausomybės, Melioratorių, Naujosios, Dzūkų gatvių atkarpų ir Eišiškių, Statybininkų, Merkinės, Ateities,
Pavasario gatvių infrastruktūra – įrengti šaligatviai, gatvių apšvietimas, lietaus nuotekų sistema bei vaikų
žaidimų aikštelė.
2014 m. Šis projektas nominuotas Geriausias 2007-2013 m. programavimo periodu Pietų Lietuvoje
įgyvendintas projektas pagal priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“

SUTVARKYTI EIŠIŠKIŲ MIESTO TERITORIJĄ ŠALIA RENOVUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ
GYVENAMŲJŲ NAMŲ
Įgyvendinus projektą buvo pagerinta probleminės teritorijos miesto gyventojų gyvenimo kokybė,
padidintas gyvenamosios aplinkos patrauklumas, sukurta reikiama infrastruktūra, garantuojanti patogias ir
saugias gyvenimo sąlygas. Be to, prisidėta prie Eišiškių ir pagrindinių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir
kokybės skirtumų mažinimo.
EIŠIŠKIŲ TVENKINIO PAKRANČIŲ PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS

Įgyvendinus projektą šalia Eišiškių tvenkinio suformuota rekreacinė poilsio zona. Projekto 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.
POILSIO ZONOS NAUJŲJŲ RAKLIŠKIŲ KAIME
ĮRENGIMAS IR PRITAIKYMAS REKREACINIAMS GYVENTOJŲ POREIKIAMS
Naujųjų Rakliškių kaime perduota naudojimui vietos tvenkinio poilsio zona. Projekto metu įrengti
pėsčiųjų takai, pavėsinė, tiltelis, tualetai, badmintono aikštelė bei sutvarkyti želdiniai.
Tvarkymo darbai truko apie pusę metų. Vasarą prie tvenkinio poilsiauja ir Rakliškių gyventojai, ir atvykstantys
poilsiautojai.
ŠALČIOS UPĖS RUOŽO IŠVALYMAS IR GAMTOSAUGINIS SUTVARKYMAS
Projekto tikslas - išvalyti Šalčios upės nuo praeities taršos, tuo pačiu užtikrinti visuomenės teisę į saugią
ir švarią aplinką. Išvalius vandens telkinį ir pašalinus (išsiurbus) dugne susikaupusį dumblą, pagerėjo vandens
telkinio ekologinė būklė, jis tapo tinkamas mėgėjiškai žvejybai ir rekreacijai.
ŠALČIOS TVENKINIO PAPLŪDIMIO SUTVARKYMAS
Šalčios tvenkinys yra vienas didžiausių Šalčininkų rajone esančių tvenkinių, vasaros metu prie jo mėgsta
poilsiauti vietos gyventojai ir svečiai. Projektas finansuotas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.
Įgyvendinant projektą pasirūpinta būtinąja paplūdimio infrastruktūra: išasfaltuoti privažiuojamieji keliai, įrengta
apšvietimo sistema, automobilių stovėjimo aikštelė, pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės, persirengimo kabinos,
tualetai, gelbėtojo namelis, medicinos punktas bei informacinis stendas, numatyta galimybė statyti palapines.
PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS ŠALČININKŲ RAJONO
NAUJADVARIO KAIME
Projekto tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų aplinkai
pavojingomis medžiagomis (pesticidų atliekomis).
Vykdant projektą Naujadvario kaime buvo demontuotas pesticidų sandėlis, taip pat išvežtas gruntas. Taip
buvo panaikintas užterštumo židinys.
MILVYDŲ KAIMO KAPINIŲ TERITORIJOS ĮRENGIMAS IR SUTVARKYMAS
Naujų kapinių poreikis atsirado dėl to, kad Šalčininkų mieste esančiose kapinėse vis mažėja laidojimo
vietų. Šalčininkų rajono savivaldybė surado šios problemos sprendimo būdą – naujų kapinių statybą. Projektas
buvo pilnai finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis.
Teritorijoje įrengti takai, suoliukai, šiukšliadėžės, apšvietimo sistema, atlikti apželdinimo darbai.
Kapinėse taip pat įrengtas informacinis stendas ir vandens kolonėlė, buitinių atliekų konteinerių pavėsinė.
Kapinių teritorija ir šalia jų esanti automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia.

KOMUNALINIS ŪKIS
Komunalinio ūkio projektai buvo įgyvendinti Šalčininkų, Jašiūnų, Eišiškių seniūnijose, Jančiūnų,
Keidžių ir Tetėnų kaimuose.
Vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo plėtrai Šalčininkų rajone buvo investuota 7 871 604 Eur

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA
ŠALČININKŲ RAJONE (I)
Pareiškėjas – savivaldybės administracija, partneris - UAB „Vilniaus vandenys“. Buvo nutiesta
vandentiekio tinklų – 2,6 km ir nuotekų tinklų – 2,5 km. Yra suteikta galimybė prisijungti prie vandentiekio ir
nuotekų tinklų 233 gyventojams. Projekto įgyvendinimo metu Eišiškėse buvo rekonstruoti nuotekų valymo
įrenginiai.
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA
ŠALČININKŲ RAJONE (II)
Pareiškėjas – UAB „Vilniaus vandenys“, partneris – savivaldybės administracija.

Projekto metu buvo nutiesta daugiau kaip devyni kilometrai tinklų Šalčininkuose bei Eišiškėse.
NEMUNO AUKŠTUPIO BASEINO (I PAKETO I ETAPO) PROJEKTAS
Projekto metu atlikti šie darbai: nutiesti nauji nuotekų tinklai ir vandentiekio tinklai; rekonstruotos NS ir
pastatyta Nuotekų siurblinė; rekonstruoti nuotekų tinklai; rekonstruoti Nuotekų valymo įrenginiai
ŠALČININKŲ RAJONO JANČIŪNŲ KAIMO ŠALTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS
REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA
Projekto įgyvendinimo metu Jančiūnų kaime buvo nutiesta apie 4,7 km naujų vandentiekio tinklų, esamoje
vandenvietėje išgręžtas naujas artezinis gręžinys, sutvarkyta bei aptverta vandenvietės teritoriją, demontuotas
avarinės būklės vandentiekio bokštas, tamponuoti seni vandens gręžiniai.
KEIDŽIŲ KAIMO ŠALTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS REKONSTRUKCIJA
Projekto metu buvo paklotas vandentiekio skirstomasis tinklas bei atšakos vartotojams iki jų nuosavybės
ribų, išgręžtas esamoje vandenvietėje naujas artezinis gręžinys, sumontuota nauja vandens tiekimo sistema,
sužiedintas vandentiekio tinklas, sutvarkyta esama vandenvietė, aptverta vandenvietės teritorija, demontuotas
avarinės būklės vandentiekio bokštas. Be to, projekto lėšomis buvo kompensuotos vartotojų prijungimo prie
rekonstruoto vandentiekio darbų išlaidos.
ŠALČININKŲ RAJONO TETĖNŲ KAIMO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA
Projekto metu Tetėnų kaime buvo pastatyti šiuolaikiniai biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, taip
pat pastatytas apie 250 m ilgio nuotekų tinklas nuo Mokyklos gatvės iki rekonstruojamų nuotekų valymo
įrenginių. Projekto rezultatais turi galimybę naudotis 381 Tetėnų kaimo gyventojas.

KELIŲ INFRASTRUKŪRA ŠALČININKŲ RAJONE
Įgyvendinant projektus sutvarkyta gatvių infrastruktūra Šalčininkuose ir Eišiškėse – atnaujinta, naujai
paklota gatvių asfalto danga, įrengti nauji šaligatviai, sutvarkyta apšvietimo sistema.
Bendras sutvarkytų kelių ilgis – 12 255 km
ŠALČININKŲ MIESTO KRANTINĖS GATVĖS ASFALTAVIMAS
Bendra projekto vertė - 630.517,74 Eur. Savivaldybės įnašas – 28.373,34 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta Šalčininkų miesto Krantinės gatvės ir dalies Dainavos
gatvės aplinka, įrengta asfalto danga, šaligatviai, apšvietimo bei lietaus nuotekų sistemos. Iš viso buvo nutiesta
2,078 km naujos gatvės.
EIŠIŠKIŲ MIESTO JONO PAULIAUS II-OJO GATVĖS REKONSTRUKCIJA
Bendra projekto vertė – 348 666,54 Eur. Savivaldybės įnašas – 15 689,99 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota važiuojamosios dalies asfaltbetonio danga, rekonstruojamoje
gatvėje įrengti: lietaus vandens surinkimo sistema, apšvietimas, automobilių stovėjimo aikštelė, šaligatviai.
Rekonstruotos gatvės bendras ilgis - 0,634 km.
ŠALČININKŲ MIESTO INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO (UŽ LIGONINĖS)
GATVIŲ ASFALTAVIMAS
Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruotos 5 gatvės kurių bendras ilgis - 2,363 km.
Rekonstruotose gatvėse įrengta asfalto danga, lietaus vandens surinkimo sistema, gatvių apšvietimas,
įrengti šaligatviai.
2014 metais Projektas buvo nominuotas geriausių tarp Pietryčių Lietuvos projektu pagal priemonę
„Probleminių teritorijų plėtra“.
ŠALČININKŲ MIESTO GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS
Projekto metu buvo rekonstruotas Šalčininkų miesto Vytauto, Pramonės ir Plento gatvių ruožai, kurių
bendras ilgis yra 0,58 km. Atlikti darbai: gatvių rekonstrukcija/statyba, apimanti asfalto dangos įrengimą,
šaligatvių įrengimą bei saugaus eismo priemonių įdiegimą (sumontuojami kelio ženklai, atliekamas kelio
ženklinimas).
ŠALČININKŲ MIESTO GATVIŲ REKONSTRUKCIJA
(BAŽNYČIOS, PLENTO, VYTAUTO, MIŠKININKŲ)

Projekto metu atlikta Miškininkų gatvės rekonstrukcija – gatvėje suprojektuotas vienpusis eismas.
Įvažiavimas į Miškininkų gatvę – iš K. Vagnerio gatvės. Vienoje kelio pusėje įrengtas bortelis, sulaikantis ir
nukreipiantis vandenį į vandens kanalizacijos sistemą.
Rekonstruoto pėsčiųjų tako ilgis – 1270 metrų. Projekto metu iš viso nukloti 2177 kv. metrai betoninių
trinkelių, atnaujinti 4150 kv. m. asfaltbetonio dangos, naujos asfaltbetonio dangos pakloti 2145 kv. m., įrengta
1580 kv. m. vejos, atliktas visos teritorijos ženklinimas. Per visą pėsčiųjų tako ruožą įrengta 11 pėsčiųjų perėjų.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI
Stiprinant ryšius su verslo bendruomene ir gerinti investicinę aplinką, yra rengiami teritorijų
planavimo dokumentai.
Parengti Šalčininkų, Eišiškių, Baltosios Vokės miestų ir Jašiūnų miestelio bendrieji planai. Parengtas
Šalčininkų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas, baigiamas rengti Šalčininkų rajono
šilumos ūkio infrastruktūros plėtros specialusis planas. Šalčininkų miestų/miestelių prekybos kioskų (paviljonų)
specialieji planai, Šalčininkų rajono savivaldybės rekreacinių teritorijų specialusis planas.
Bendra projektų vertė – 820 976 Eur Skirtas finansavimas – 697 827 Eur

STRATEGINIAI DOKUMENTAI
Siekiant sudaryti prielaidas rajono tolygiai plėtrai ir viešojo administravimo efektyvumo didinimui,
Šalčininkų rajono savivaldybė parengė svarbius strateginius dokumentus
Bendra projektų vertė – 112 059 Eur, skirtas finansavimas –95 249 Eur
Įgyvendinti projektai:
Šalčininkų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano parengimas
Šalčininkų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimas
Šalčininkų rajono savivaldybės istorinio, kultūrinio, pažintinio turizmo sektorinės studijos rengimas

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS
IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Projektas „Šalčininkų rajono savivaldybės administracinės ir viešąsias paslaugas teikiančių darbuotojų
administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ buvo įgyvendintas pagal Europos
Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmu programą.
2010 m. mokymai buvo vykdomi pagal vadovavimo ir komunikacijos kompetencijų stiprinimo
programą, viešųjų paslaugų teikimo kompetencijų stiprinimo programą. Projekto biudžetas 40 344 Eur.
Savivaldybės įnašas 6 051 Eur.
Projektas „Euro mėsininkas“ buvo įgyvendintas pagal programą Leonardo da Vinci. Šalčininkų rajono
savivaldybės administracija bendradarbiaudama su darbo birža projekto rėmuose organizavo mėsininko
stažuotė 30 čiai darbo neturintiems žmonėms iš Šalčininkų rajono. Projekto metų 2 mėnesių eigoje dalyviai
stažavosi Lenkijoje vienoje iš didžiausių mėsos perdirbimo įmonių.
SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
60 Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų dalyvavo projekte „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Pagrindinis projekto tikslas – kelti savivaldybės darbuotojų
kvalifikaciją, dėl ko pagerės klientų aptarnavimo standartai, sustiprės savivaldybės administracijos potencialas.
Daugiausia mokymų teikiamomis galimybėmis naudojasi savivaldybės administracijos darbuotojai,
kuriems mokymai padėjo įgyti gilesnes žinias jų kuruojamose veiklose.
ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS SKATINIMAS ŠALČININKŲ RAJONE
Šis projektas skirtas tam, kad savivaldybės gyventojai galėtų integruotis į sprendimų priėmimo
savivaldybėje procesą, aktyviau domėtis ir dalyvauti miesto ir rajono bendruomenės veikloje bei naudotis
informacinės visuomenės teikiamomis galimybėmis.. Tuo pačiu projekto priemonėmis padidintas Šalčininkų
rajono savivaldybės darbo efektyvumas, skaidrumas, sprendimų priėmimo kokybę.
PILIEČIŲ APTARNAVIMO GERINIMAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

DIEGIANT „VIENO LANGELIO“ PRINCIPĄ
Šalčininkų rajono savivaldybėje sukurta ir įgyvendinta „vieno langelio“ principu veikianti piliečių
aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą. Siekiant gerinti biurokratinio aparato pareigūnų teikiamų paslaugų
efektyvumą, teikiamų paslaugų operatyvumą, sumažinti laiko ir finansines sąnaudas buvo nuspręsta
savivaldybėje įdiegti aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą „vieno langelio“ principu.
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ
VIDAUS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS
Projekto tikslas – padidinti Šalčininkų rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo
efektyvumą bei kokybiškumą, tobulinant finansų ir dokumentų valdymo sistemas.
Projektas prisidedėjo prie Lisabonos strategijos bei kitų strateginių dokumentų tikslų įgyvendinimo
vystant elektroninio verslo projektus ir gerinant viešąsias paslaugas o 2011 m. konferencijoje kuri vyko
Mastrichto mieste buvo nominuotas kaip pažangus elektroninės demokratijos projektas.

DAUGIABUČIŲ ATNAUJINIMAS
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa – vienas didžiausių šalies prioritetinių
projektų, kuriuo siekiama didinti daugiausiai šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių namų energinį
efektyvumą.
Šalčininkų rajone daugiabučių namų modernizavimas vyko Šalčininkų ir Eišiškių miestuose.
DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS EIŠIŠKĖSE
Modernizuojant daugiabučius namus buvo vykdomos energijos vartojimą taupančios veiklos – stogo
rekonstravimas ir papildomas apšiltinimas, balkonų stiklinimas, lauko durų keitimas. Tai padėjo taupyti
vartojamos energijos kiekį, sumažins gyventojų išlaidas būsto šildymui bei pailgino pastato eksploatacijos
trukmę. Įgyvendintas projektas sumažino namo gyventojų bendrijos patiriamus energijos nuostolius ir su tuo
susijusias išlaidas.
DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA ŠALČININKUOSE
Šalčininkų rajono savivaldybė kvietė daugiabučių, atitinkančių reikalavimus, gyventojus dalyvauti
renovacijos JESICA programoje. Paraiškos buvo priimamos dviem etapais. I etape išreiškė norą dalyvauti 11
daugiabučių, II etape – 4. Šalčininkų rajono savivaldybė užsakė ir padengė daugiabučių investicinių projektų
parengimo išlaidas. Kai kurių daugiabučių, įtraukų į renovuojamų sąrašą, gyventojai atsisakė renovacijos.
Galutinai renovuoti savo namus apsisprendė I etapo – devynių daugiabučių gyventojai ir II etapo – dviejų.

