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Rekonstruotas kultūros centras tapo gelgaudiškiečių pasididžiavimu
Gelgaudiškio kultūros 
centro išorė ir vidaus 
patalpos iki projekto 
„Mažųjų miestelių 
turizmo galimybės. 
Gelgaudiškis“ įgyven-
dinimo buvo apgailėti-
nos būklės: atsilaupęs 
fasadas, kiauras stogas, 
per lubas bėgančio 
lietaus sugadintos 
tik prieš keletą metų 
sudėtos scenos grindys, 
dėl blogos ventiliacijos 
į sienų kampus įsimetęs 
pelėsis.  2007 – 2013 
metų ES struktūrinė 
parama viską pakeitė 
neatpažįstamai.

Remiantis statistiniais 
duomenimis, kaimo vietovių 
bendruomenės Lietuvoje 
sparčiai sensta – kas ketvirtas 
kaimo gyventojas - vyresnis 
nei 60 metų. Be to, jos labai 
priklausomos nuo vienintelio 

poreikių ir vertinama kaip 
reikšmingas kaimo bendruo-

aplinkos pagražinimas.
Pasak Gelgaudiškio kul-

tūros centro direktoriaus ir 
projekto vadovo Edgaro Pi-
lypaičio, pastatui jau verkiant 
reikėjo kapitalinio remonto, 
tačiau buvo dar vis laukiama 
ir tikimasi paramos iš didesnio 
fondo. „Paskutiniais metais nei 
mes, čia dirbantys, komforto 
nejautėme, nei lankytojai gerai 
nesijautė, - tvirtino kultūros 
namų direktorius. - Kėdės 
buvo morališkai ir fiziškai 
pasenusios, salėje bent septy-
niose vietose bėgo pro stogą. 
Įsivaizduokite, koks malonu-
mas ateiti į renginį, jei tau ant 

Gelgaudiškio kultūros centras prieš ir po ES lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimo.
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galvos lyja, ant scenos lyja...“ 
E.Pilypaitis gailėjosi, kad už 
geriausio kultūros centro pre-
miją scenoje nusprendė sudėti 
naujas grindis, kurias vanduo 
iškilnojo, - vaizdžiai tariant, 
išmetė pinigus į balą.

„Po renovacijos vaizdas 
iš karto pasikeitė. Jei anks-
čiau pro langus traukė vėjas, 
užuolaidos siūbavo, krito 
stiklai iš rėmo, tai dabar jauti, 
kad ateini į kultūros centrą, o 
ne į kokią fermą, - atviravo 
projekto vadovas. – Kiek 
bebūtum šeimininkiškas, be 
ES struktūros fondo paramos, 
būtume neišsivertę. Labiausiai 

bijodavome žiemos. Kurdavo-
me, kurdavome, o didžiojoje 
salėje aukštesnės temperatūros 
nei 10 laipsnių nepasiekda-
vome. Tai kaip galima dirbti, 
kaip galima žmogui renginyje 
išsėdėti? Tai ir buvom tik toks 
kultūrnamis, Kultūros centru 
liežuvis neapsiversdavo pa-
vadinti. O dabar čia nuo 2012 
metų rugpjūčio 1 dienos jau 
yra ir kultūra, ir centras.“

E.Pilypaičio teigimu, žmo-
nės ateina čia ne tik dirbti, 
repetuoti, renginių pasižiūrėti, 

bet ir susitikimus įvairius or-
ganizuoja. „Čia vyksta visos 
mūsų projektinės veiklos, 
stovyklos, kurios būtų neįgy-
vendinamos, jei neturėtume 
naujai suremontuotų pastato 
erdvių.  Į  Gelgaudiškį at-
vykstantys žmonės, pamatę 
renovuotas patalpas stebisi: 
„Iš kur tokiame kaime toks 
centras, tokia aplinka?!“, o 
vietiniai didžiuojasi, atsiveda 
draugus, giminaičius pasiro-
dyti, kaip čia pas mus gražu. 
Džiaugiuosi dėl to, nes kai 
žmogus suvokia, kad čia yra 
jo, tai visai kitaip prižiūri ir 
saugo, - pasakojo centro 
direktorius. -  Ypač visiems 
imponuoja nauji minkšti 
krėslai. Ką kalbėti apie pa-
prastus žmones, jei ministras 
atvykęs iščiupinėjo, sakė, net 
Vilniuje tokių nėra.“

Šakių rajono savival-
dybės administracijos vyk-
domas projektas „Mažųjų 
miestelių turizmo galimybės. 
Gelgaudiškis“, kuriam skirta 
1 mln. 791 tūkst. 143, 77 Lt, 
buvo įgyvendintas pagal ES 
2007 – 2013 metų Sanglau-
dos skatinimo veiksmų pro-
gramos prioriteto „Vietinė ir 
urbanistinė plėtra, kultūros 
paveldo ir gamtos išsaugoji-
mas bei pritaikymas turizmo 
plėtrai“ priemonę „Prielai-
dų spartesnei ūkinės veiklos 
diversifikacijai kaimo vieto-
vėse sudarymas“.

 „Tai tikras stebu-
klas. Kažin, ar tokį 
Kultūros centrą turi 
kuris nors kitas šalies 
miestelis?  Po rekons-
trukcijos jo vidus ir iš-
orė pasikeitė 100 proc. 
Erdvu, šilta, švaru, vis-
kas nauja. Smagu čia 
ateiti dirbti.“

Ypač visiems imponuoja nauji minkšti krėslai.

pajamų šaltinio – žemės ūkio. 
Čia aukštas jaunų kaimo 
žmonių nedarbo lygis. Pas-
tebimas didėjantis skirtumas 
tarp pajamų, kurias uždirba 
kaimo ir miesto gyventojai. 

Dabartinė kaimo vietovių 
infrastruktūra, paveldėta iš 
sovietmečio, buvo skirta 
stambaus masto kolektyvi-
niam ūkininkavimui. Gyven-
tojų socialiniai poreikiai buvo 
suprantami pagal tuo metu 
galiojančias normas. Šiuo 
metu tokia infrastruktūra 
netenkina kaimo gyventojų 

menės gyvenimo kokybės ge-
rėjimo stabdys – tai neigiamai 
veikia žmonių gyvenimo ir 
darbo sąlygas. 

Projekto metu buvo atlikti 
šie pagrindiniai Gelgaudiškio 
miestelio bendruomeninės 
infrastruktūros plėtros ir gy-
venimo kokybės gerinimo 
darbai: Gelgaudiškio kultūros 
namų pastato išorės ir vidaus 
infrastruktūros rekonstrukcija, 
šalia jau esančios automobilių 
stovėjimo aikštelės sutvarky-
mas ir papildomos su priva-
žiuojamuoju keliu įrengimas, 

„2007 – 2013 metų ES 
struktūrinė parama buvo 
vienareikšmiškai naudin-
ga net keletu aspektų. Po 
renovacijos viskas pasi-
keitė neatpažįstamai. Gel-
gaudiškiečiai didžiuojasi 
atsinaujinusiu centru. Čia 
draugus, gimines parodyti 
atsiveda, o minkštų krėslų 
pavydėti galėtų daugelis 
didmiesčių.“ 

Gelgaudiškio kultūros 
centro projektų vadovė 
Lina Uždravienė

Gelgaudiškio kultūros 
centro direktorius 
Edgaras Pilypaitis

Akcijos „Tvora“ metu pažeidėjų nenustatytaJau antrą kartą šalyje 
surengta respublikinė 
aplinkosauginė ak-
cija „Tvora“, kurioje 
dalyvavo ir  Marijam-
polės regiono aplinkos 
apsaugos departamento 
Šakių rajono agentū-
ros pareigūnai, į reidą 
pakvietę žiniasklaidos 
atstovus.

Birželio 25 dieną su-
rengtos akcijos tikslas 
– išsiaiškinti, ar vandens 
telkinių pakrančių apsau-
gos juostose nėra įrengta 
nelegalių tvorų bei kitų 
statinių. Reidą nuspręsta 
surengti Kudirkos Nau-
miesčio mieste, - čia pri-
vačios gyventojų valdos 
ribojasi su Šešupės upe, 

tikrino Voverių, Ritinių, 
Sintautų ir Totorviečių 
tvenkinių pakrantes. Blo-
giausia padėtis nustatyta 
prie Voverių tvenkinio. 
„Trims gyventojams buvo 
surašyti privalomieji nu-
rodymai. Per 20 dienų 
nelegalius statinius jie tu-
rėjo pašalinti ir pateikti 
mums atsakymus. Taip 
ir buvo padaryta. Sava-
vališkai pastatytų tvorų 
tvenkinio apsaugos juos-
tose neliko, tad pinigi-
nių baudų pažeidėjams 
nebuvo skirta“,- sakė 
specialistas. Griežčiau 
buvo nubaustas vienas  
gyventojas dėl netinkamo 
mėšlo laikymo ir aplin-

kos teršimo,- jam skirta 
piniginė bauda. Aplin-
kosaugininko  K. Valiu-
kevičiaus teigimu, Šakių 
rajone, palyginti su Aukš-
taitijos ar Dzūkijos terito-
rijomis,  vandens telkinių 
yra labai nedaug, tad ir 
pažeidimų užfiksuojama 
gana mažai. Pareigūno 
žodžiai išties pasitvirtino. 
Birželio 25 dieną vyku-
sio reido metu, apsilankę 
prie Būblelio tvenkinio 
bei išvaikščioję Šešupės 
upės pakrantes Kudirkos 
Naumiestyje, jokių pažei-
dimų aplinkosaugininkai 
neužfiksavo.

„Draugo“ inf.

specialistas Kęstutis Va-
liukevičius, mūsų rajone 
taip pat buvo užfiksuota 
keletas rimtų pažeidimų. 
Pirmosios akcijos metu 
aplinkosaugininkai pa-

tad tam tikri aplinkosau-
gos pažeidimai teoriškai 
tikrai įmanomi. Pirmosios 
aplinkosauginės akcijos 
metu, vykdytos šių metų 
gegužės 1- 31 dienomis, 

Lietuvoje buvo išaiškinta 
gana daug aplinkos ap-
saugą reglamentuojančių 
teisės aktų pažeidimų. 
Kaip sakė Šakių rajono 
agentūros  vyriausiasis 

Šakių rajono agentūros vyriausiasis specialistas K.Valiukevičius, patikrinęs Šešupės 
pakrantės apsaugos juostų teritoriją, pažeidimų nenustatė.


