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Daugiafunkcinis centras – kaimo mokyklų 
išsigelbėjimas ir bendruomenių ateitis (2)

Plokščių vidurinę mo-
kyklą reorganizuojant į 
pagrindinę, jos pastate 
steigiamas daugiafunkci-
nis centras. Taip atsiras 
galimybė išlaikyti turimą 
kvalifikuotų pedagogų 
ir kultūros darbuotojų 
potencialą bei efekty-
viai išnaudoti mokyklos 
patalpas ir pritaikyti jas 
bendruomenės porei-
kiams. Vizija to, kas čia 
sumanyta, leis išlaikyti 
kaimo aplinkos patrau-
klumą ir sukurti moder-
nią, efektyviai veikiančią 
infrastruktūrą įvairioms 
švietimo ir sociokul-
tūrinės veiklos sritims 
vystyti. 

Rūpinasi visais vaikais
Praėjusių metų lapkričio 1 

dieną, 2007 – 2013 metų ES 
struktūrinių fondų įgyvendi-
namo projekto dėka, Plokščių 
daugiafunkciniame centre  
įsikūrė Vaikų dienos cen-
tro grupė. Tokios paslaugos  
bendruomenė iki šiol niekada 
neturėjo. Gal todėl šiandien 
čia rūpinamasi visais, o ne 
kaip dažniausiai kitur įprasta, 
tik socialiai remtinų šeimų 
vaikais. „Vaikų skaičiaus 
neribojame, todėl čia po 
pamokų skuba visi norintys, 
- pasakojo Vaikų dienos cen-
tro vadovė Teresė Juškaitė. 
- Vaikų dienos centrą lanko 
55 vaikai: mažiausieji – iki-
mokyklinio amžiaus, o vy-
riausieji – dešimtokai, atradę 
čia savo mėgiamų veiklų.“ 
Pasak jos, apie kiekvieną 
vaiką čia žinoma viskas - yra 
sudaryti sąrašai, kada ir kur 
kiekvieną savaitės dieną jie 
turi būti. Po visų veiklų visi 
toliau nuo mokyklos gyve-
nantys mokiniai parvežami 
namo. Tai daroma todėl, kad 
būtų saugu ir kad tėvai vai-
kų namuose sulauktų laiku. 
„Vaikų dienos centras veikia 
iki 17 valandos, todėl tai ypač 
didelė paslauga dirbantiems 
tėveliams, kurie nori, kad 
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vaikai neliktų vieni be prie-
žiūros ir sugrįžtų į namus tuo 
pačiu metu, kaip ir jie“, - ti-
kino T. Juškaitė.  Paklausus, 
kas į Dienos centrą vaikus 
traukia lyg bites prie medaus, 
kad taip gausiai po pamokų 
čia susirenka, ji atsakė, kad 
pirmiausiai - saugumas, o po 
to pamokų ruoša, mėgiama 
veikla ir bendravimas. „Pir-
miausiai pamokos, o po to 
pramogos“, - visi kaip vienas 
tvirtino jaunesnieji Vaikų die-
nos centro lankytojai. Jiems 
smagu susirungti sportinėse 
varžybose,  pažaisti kompiu-
terinius žaidimus, dalyvauti 
įvairiuose konkursuose ar 
tiesiog kartu išgerti arbatos. 
Didžiausia Vaikų dienos cen-
tro sėkmė -  kad visi norintys 
jį lankyti vaikai gali čia ateiti, 
kad visi ir maži, ir dideli 
visada užimti, visada turi, ką 
veikti. 

Erdvios bibliotekos 
patalpos 

Nuo sausio mėnesio 
daugiafunkciniame centre 
pradėjo veikti bendra bi-
blioteka. Šalia, už stiklinių 
durų – moderni konferencijų 
salė. Šiltose, erdviose trijų 
klasių patalpose sutilpo ir 
mokyklos, ir kaimo bibliote-
kų knygų fondai. Tai didelis 
patogumas visai miestelio 
bendruomenei, nes VšĮ Šakių 
bibliotekos Plokščių skyrius 
prieš tai glaudėsi šaltose, tik 
elektriniu šildytuvu šiek tiek 
pašildomose Kultūros namų 
antrojo aukšto patalpose, į 
kurias skaitytojai patekdavo 
lipdami nepatogiais geleži-
niais laiptais. Čia nebuvo nei 
tualeto, nei vandens. Pasi-
naudojant 2007 – 2013 metų 
ES struktūrine parama, buvo 
sukurtos visai kitokios darbo 
sąlygos. Bibliotekininkė Ilona 
Krištolaitienė džiaugiasi, kad 
šiandien turi galimybę dirbti 
ten, kur šilta, šviesu ir erdvu. 
„Einu į darbą, kaip į šventę“, 
- atviravo ji.  Pasak moky-
klos bibliotekininkės Jolan-
tos Murauskienės, dviejų 
bibliotekų susijungimas buvo 
labai naudingas –  pirmiausiai 

galimybe turėti turtingesnį 
knygų fondą. „Jei mokyklų 
bibliotekos šiandien negauna 
naujausios literatūros, tai 
viešųjų bibliotekų fondai 
yra nuolat papildomi ne tik 
šiuolaikinėmis knygomis, 
bet ir periodine literatūra“, 
- teigė pašnekovė. Nors per-
sikėlimo iš Kultūros namų į 
daugiafunkcinį centrą metu 
kaimo biblioteka nedirbo apie 
mėnesį laiko, tačiau nepato-
gumų tai nesukėlė - miestelio 
gyventojus mielai aptarnavo 
mokyklos bibliotekininkė 
Jolanta Murauskienė. Čia 
šiandien skaityti, šviestis, 
prisėsti prie kompiuterio turi 
galimybę visi: tiek vaikai, tiek 
suaugusieji. 

Skirtingos kartos -
 po vienu stogu

Po pamokų į daugiafunkci-
nio centro patalpas repetuoti 
renkasi folklorinio ansamblio 
„Vaiguva“ moterys. Prie jų 
noriai prisijungia ir mokyklos 
moksleiviai. Maždaug prieš 
dvejus metus prie ansamblio 
vairo stojusi ir daugiau nei 20 
metų ansambliui vadovavusią 
Stasę Piliutienę pakeitusi Asta 
Grigaitienė pasakojo, kad čia 
mielai kartu groja ir dainuoja 
visos trys kaimo bendruome-
nės kartos: vaikai, jų tėvai ir 
seneliai. Pasak jos, jauniau-
siam kolektyvo nariui tik 
dvylika, o pačiam vyriausiam 
- net 82 metai. „Vyresniosios 
kartos atstovai džiaugiasi jau-
kia ir gražia daugiafunkcinio 
centro aplinka, jiems smagu 
čia ateiti, muzikuoti, paben-
drauti tarpusavyje, - atviravo 
„Vaiguvos“ vadovė. – Čia 
sudarytos visos sąlygos re-
petuoti ir su nauju repertuaru 
koncertuoti savame krašte ir 
kaimyniniuose rajonuose. Jei 
mes išvažiuojame, tai ir pas 
mus kiti kolektyvai atvyksta 
pasirodyti. Dabar tokie laikai, 
kad pinigėlių niekas neturi, 
tai vyksta tokie barteriniai 
mainai.“ Gal todėl, kad tiek 
jauni, tiek seni centre jau-
čiasi laukiami ir ansamblio 
sudėtis pagausėjo. Šiuo metu 
jo veikloje dalyvauja net 

22 žmonės. Išnaudodamas 
savo sukauptą patirtį ir pa-
sinaudodamas 2007 – 2013 
metų ES struktūrine parama 
daugiafunkcinis centras gali 
sėkmingai apjungti neforma-
liojo švietimo užsiėmimus, 
įvairių būrelių ir klubų veiklą 
visiems savo krašto bendruo-
menės nariams.

Sportuoja ir jaunas, 
ir senas

Kai šių mokslo metų pra-
džioje duris atvėrė naujai 
suremontuota sporto salė ir 
treniruoklių kambarys niekas 
nesitikėjo, kad čia kasdien 
susirinks tiek daug norin-
čių sportuoti žmonių. Pa-
žaisti krepšinį, stalo tenisą 
ar pakilnoti svarmenis čia 
suvažiuoja ne tik vietiniai, 
bet ir aplinkinių kaimų gy-
ventojai, iš studijų grįžtantys 
buvę mokyklos mokiniai. 
„Kadangi kūno kultūros mo-
kytojas Linas Adomaitis į 
mokyklą važinėja iš Kauno, 
reikėjo žmogaus, galinčio 
prižiūrėti sportinį inventorių 
ir tvarką salėje, - pasakojo 
N.Anankaitė. – Labai džiau-
giamės, kad tokią atsakomybę 
prisiėmė Plokščių vidurinės 
mokyklos abiturientas Man-
tas Skadas. Jis susikūrė savo 
tvarką ir taisykles, kurių visi 
laikosi. Sudaryti grafikai, kas 
kurią valandą sportuoja prie 
vieno ar kito treniruoklio. 
Niekada čia nepastebėjau iš-
gėrusių kompanijų, peštynių, 
nesutarimų. Visi salėje randa 
sau veiklos.“ Pats Mantas, 
kas vakarą iš salės išeinantis 
paskutinis ir užrakinantis 
patalpas, savo veiklos ne-
sureikšmina, nors ir gerai 
suvokia, kokią atsakomybę 
prisiėmė. Vaikinas dėkojo 
mokyklos vadovybei už pa-
sitikėjimą ir sakė, kad visa jo 
savanoriška veikla nukreipta 
bendruomenės patogumui ir 
jaunų kaimo žmonių labui. Jei 
anksčiau norėdami sportuoti 
jie turėdavo vykti į artimiau-
sius sporto klubus, esančius 
Šakiuose, gudresni patys 
pasidarydavo savadarbius 
treniruoklius, tai dabar viską 

I. Krikštolaitienė: 
„Nuo sausio mė-

nesio pradėjo veikti 
bendra biblioteka. Ša-
lia, už stiklinių durų 
– moderni konferencijų 
salė. Šiltose, erdviose 
trijų klasių patalpose 
sutilpo ir mokyklos, 
ir kaimo bibliotekų 
knygų fondai. Einu į 
darbą, kaip į šventę.“

T. Juškaitė:
 „Nuo lapkričio 1 die-

nos daugiafunkciniame 
centre  įsikūrė Vaikų 
dienos centro grupė. 
Tokios paslaugos  ben-
druomenė iki šiol nie-
kada neturėjo. Ją lanko 
visi norintys, todėl čia 
net 55 vaikai: mažiau-
sieji – ikimokyklinio 
amžiaus, o vyriausieji 
– dešimtokai.“

A. Grigaitienė: : 
„Į daugiafunkcinio 

centro patalpas repe-
tuoti renkasi folklorinio 
ansamblio „Vaiguva“ 
moterys. Prie jų noriai 
prisijungia ir jaunimas. 
Tad mielai kartu groja 
ir dainuoja visos trys 
kaimo bendruomenės 
kartos: vaikai, jų tėvai 
ir seneliai.“

M. Skadas:
„Suremontuota spor-

to salė ir treniruoklių 
kambarys pritraukia ne 
tik Plokščių bendruo-
menę, bet ir aplinki-
nių kaimų gyventojus. 
Anksčiau norėdami 
sportuoti jie turėdavo 
vykti į sporto klubus, 
esančius Šakiuose, o 
šiandien viską turime 
vietoje – daugiafunkci-
niame centre.“

turi vietoje. „Be to, iki tol 
jaunimas neturėjo, ką veikti, 
todėl arba valkataudavo, 
arba prie kompiuterio visus 
vakarus prasėdėdavo, o dabar 
yra visos galimybės pajudėti, 
pažaisti, pasportuoti, paben-
drauti tarpusavyje. Čia ateina 

ir jaunas, ir senas. Tai didelė 
vertybė šiais visuotinio 
susvetimėjimo laikais, kai 
žmonės vis mažiau laiko 
randa vieni kitiems. Ir visa 
tai - 2007 – 2013 metų ES 
struktūrinių fondų įgyven-
dinamo projekto dėka. 

Šakių rajono savivaldybės administracijos vykdomas 
projektas „Plokščių daugiafunkcinio centro steigimas“ 
įgyvendinamas pagal ES 2007 – 2013 metų Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų 
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialinė infrastruktūra“ priemonę „Universalių daugia-
funkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“. Projektas, 
kurio vertė 1 mln. 956 tūkst. 235 litai, įrašytas į Marijam-
polės regiono projektų sąrašą Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-41:  
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto lėšomis finansuotini 2007–2013 metų Marijam-
polės regiono projektai. 


