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Gelgaudiškio dvaro rūmai prisikels naujam gyvenimui
Gelgaudiškio dvaras 
yra vienas vertingiau-
sių nacionalinės reikš-
mės Lietuvos dvarų 
ir vienas stambiausių 
Panemunių regio-
no kultūros paveldo 
objektų. Pasinaudojus 
ES struktūrinių fondų 
lėšomis, dvaro ansam-
blis sėkmingai restau-
ruojamas ir tampa vis 
patrauklesniu turistų 
traukos centru. 

Šakių rajono savival-
dybės administracija nuo 
2011 metų vykdo projek-
tą „Gelgaudiškio dvaro 
sodybos restauravimas ir 
kompleksiškas pritaiky-
mas turizmo reikmėms“. 
Projektas finansuojamas  
pagal Sanglaudos skati-
nimo veiksmų programos  
1 prioriteto „Vietinė ir 
urbanistinė plėtra, kul-
tūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaiky-
mas turizmo plėtrai“ VP3-
1.3-ŪM-02-V priemonę 
„Viešųjų nekilnojamųjų 

turizmui.
Bendra projekto vertė 

- 3 070572 Lt, iš jų ES lėšų 
dalis - 2 459132 Lt ( jau 
išmokėta 1 660004,47 Lt ES 

kuriame iki 1922 metų re-
formos šeimininkavo dva-
rininkai, o vėliau čia buvo 
įkurti vaikų namai, veikę iki 
1979 metų. 

kv.m) bei buvęs kumetynas 
(1513 kv. m). Įgyvendinamo 
projekto metu planuojama  
rekonstruoti oranžerijos pas-
tatą ir čia įrengti restoraną, 
o kumetyno pastate įsikurs 
viešbutis. Šiuo metu jau į 
pabaigą eina patalpų vidaus 
įrengimo darbai. Viešbutyje 
bus šeši dviviečiai kam-
bariai, o apgyvendinimo 
zona užims apie 222 kv. m 
plotą. Pavasarį planuojama 
sutvarkyti pastatų aplinką. 
Čia bus įrengtos automobilių 
stovėjimo aikštelės, pėsčių-
jų takai, apšvietimas. Taip 
pat numatoma atgaivinti 
tradicinę sūrinę, restau-
ruotoje oranžerijoje rengti 
gėlių dienas, šaudymo iš 
lanko kursus, teikti žvejy-
bos, kitas paslaugas, rengti 
įvairias šventes bei suda-
ryti galimybes organizuoti 
verslo renginius. Tikimasi, 
kad dvaro siūlomos paslau-
gos ir kultūriniai renginiai 
sudomins ne tik Lietuvos, 
bet ir netoliese esančios 
Rusijos (Kaliningrado sri-
ties) gyventojus. Šiuo metu 
dvaro istorija ir legendos 
pristatomos Gelgaudiškio 
bendruomenės iniciatyva 
rengiamų teatralizuotų eks-
kursijų metu.

Dvaro ansamblis bus 
pritaikytas turizmo 
reikmėms

„Gelgaudiškio dvarą ke-
tiname įtraukti į lankytinų 
Panemunės pilių maršrutą. 
Kartu su kitame Nemuno 
krante esančia Gelgaudų 
(Vytėnų) pilimi jie sudarytų 
vientisą lankytiną komplek-
są. Tokių kompleksų, kurie 
būtų abiejose upės pusėse, 
Lietuvoje yra nedaug“, - 
sako Šakių rajono savi-
valdybės administracijos 
Regioninės plėtros skyriaus 
vedėjas, projekto koordi-
natorius  Vitas Girdauskas. 
Ateityje Gelgaudiškio dvarą 
ir Gelgaudų pilį turėtų jungti 
kelias upe per jau įrengtą 
prieplauką, kurioje dabar 
stabteli turistai, norintys 
apžiūrėti unikalų istorinį pa-
minklą. Ateityje planuojama 
per Nemuną nutiesti lynų 
kelią, kuris sujungtų dvarą 
su pilimi, o kartu ir abipus 
upės esančio Panemunių 
regioninio parko turistinius 
maršrutus. Per pastaruosius 
dvejus metus Gelgaudiškio 

dvarą jau aplankė apie  
6000 turistų. Jau sukurtos 
dvaro amatų ir kultūros 
centro užuomazgos: jau-
nimas ir vietos siuvėjos 
siuva ir realizuoja suveny-
rinius krepšius, maišelius 
vaistažolėms, keramikos 
dirbinius, siuvami dvaro 
rūbai, vietos stalius paga-
mino XIX a. pavyzdžio 
arkliu traukiamą bričką, 
su kuria vėžinami svečiai 
ir turistai.

Bendruomenės cen-
tras „Atgaiva“- 
aktyviausias

Gelgaudiškio  dvaro 
ansamblio atgimimas – tai 
didžiulis Gelgaudiškio 
bendruomenės centro „At-
gaiva“ indėlis ir nuopel-
nas. 1999 metais Valsty-
bės turto fondui perduotą 
Gelgaudiškio dvaro an-
samblį buvo numatyta 
privatizuoti. Apie tai su-
žinoję gelgaudiškiečiai 
pradėjo ryžtingą kovą, kad 
dvaras nebūtų atiduotas į 
privačias rankas. Ir jiems 
pavyko laimėti. Bendruo-
menės centro pirmininko 
Edgaro Pilypaičio many-
mu, be Europos Sąjun-
gos paramos gelgaudiš-
kiečiams nebūtų pavykę 
pasiekti to, kuo šiandien 
gali visi pasidžiaugti. „Ir 
labai ačiū, kad ES lėšos 
nesudedamos vien į as-
faltą. Visa Gelgaudiškio 
dvaro sodyba turi gilią 
istorinę prasmę ir vertę, 
todėl džiugu, kad įgyven-
dintų projektų dėka buvo 
galima atstatyti pačias 
istorines ištakas. Gelgau-
diškis neturi pramonės, 
didelių verslų, todėl mūsų 
ateities vizija ir yra susi-
jusi su turizmu bei paslau-
gų sfera. Atgimęs dvaras 
tikrai duos didelę naudą 
vietos žmonių užimtumo 
ir verslumo skatinimui,“- 
sakė bendruomenės centro 
„Atgaiva“ pirmininkas, 
kultūros centro vadovas 
E.Pilypaitis.

Neatpažįstamai pasikeitė Gelgaudiškio dvaro ansambliui priklausantis buvusio kumetyno pastatas,- čia baigiamas 
įrengti viešbutis.

kultūros paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas 
turizmo reikmėms“.

Pagrindinis rajono sa-
vivaldybės įgyvendinamo 
dvaro rekonstrukcijos pro-
jekto tikslas - rekonstruoti 
Gelgaudiškio dvaro sody-
bos oranžeriją ir kumety-
ną bei sutvarkyti aplinką, 
kompleksiškai pritaikant 
turizmo reikmėms, efekty-
viau naudoti kultūros pavel-
dą ir rekreacinį potencialą 

lėšų). Projektą įgyvendinti ir 
darbus užbaigti planuojama 
šiais metais.

 
Baigiami oranžerijos ir 
kumetyno restauracijos 
darbai

Gelgaudiškio dvaro rū-
mus ant dešiniojo Nemuno 
kranto 1842-1846 metais 
pastatė dvarininkas Gusta-
vas Koidelis. Tai - neokla-
sicistinio stiliaus pastatas, 

Praėjusiais metais, pa-
sinaudojus ES struktūrine 
parama ir įgyvendinus pro-
jektą „Gelgaudiškio dvaro 
sodybos restauravimas ir 
kompleksiškas pritaikymas 
turizmo reikmėms“,  dvaro 
pastatas buvo suremontuotas 
ir jau yra pasirengęs priimti 
svečius. Šiuo metu vyksta 
antrasis projekto etapas, 
kurio metu remontuojama 
ir turizmo reikmėms pritai-
koma dvaro oranžerija (8558 

„ Dvaro rūmai jau atgimė,- čia 
vyksta profesionalių šalies atlikėjų 
koncertai, įvairūs renginiai. Aki-
vaizdu, prasidėjo regiono atskirties 
mažinimo vyksmas. Juk provincija 
yra tik mūsų viduje, - dabar mes 
jau nesijaučiame esantys provinci-
ja,“- sakė bendruomenės lyderis E. 
Pilypaitis.

Biologijos olimpiadoje sėkmė lydėjo „Žiburio“ gimnazistus
Sausio 17 dieną vyko 
9 – 12 klasių biologijos 
olimpiada, kurioje daly-
vavo net 40 moksleivių iš 
įvairių rajono bendrojo 
lavinimo mokyklų. Dau-
giausiai prizinių vietų, 
kaip visada, susišlavė 
Šakių „Žiburio“ gimna-
zijos jaunieji biologai.

Mažiausiai dalyvių su-
laukė biologijos olimpiada, 
vykusi tarp rajono pagrin-
dinių mokyklų devintokų. 
Į ją atvyko tik trys mer-
ginos. Jos tarpusavyje ir 
pasidalino prizines vietas. 
Geriausiai sekėsi Gintarei 
Domeikaitei iš Kidulių pa-

grindinės mokyklos (mo-
kytoja S.Kasperavičienė). 
Ji surinko 27,3 taško iš 90 
galimų ir laimėjo pirmąją 
vietą. Antrąją vietą užėmė 
24,8 taško pelniusi Gelgau-
diškio pagrindinės mokyklos 
moksleivė Gabrielė Bugytė 
(mokytoja R.Murauskienė). 
Trečioje vietoje liko 20,4 taš-
ko surinkusi Kidulių pagrin-
dinės mokyklos devintokė 
– Gintarė Albrektaitė (moky-
toja S.Kasperavičienė).

Keturios dalyvės susi-
rungė rajono  pagrindinių 
mokyklų 10 klasių biologijos 
olimpiadoje. Pirmąją vietą 
iškovojo 42,4 taško iš 90 
galimų surinkusi Ieva Dani-
liauskaitė iš Sintautų pagrin-

dinės mokyklos (mokytoja 
R.Glinskienė). Antroji vieta 
atiteko Paluobių pagrindi-
nės mokyklos dešimtokui 
Laurynui Senkui (mokytoja 
I.Maskvytienė), pelniusiam 
29,6 taško. Trečiąją vietą 
užėmė 28 taškus surinkęs 
Deividas Soltys iš Slavikų 
pagrindinės mokyklos (mo-
kytoja M.Liutkaitienė).

Į biologijos olimpiadą 
daugiausiai susirinko pir-
maklasių gimnazistų iš visų 
keturių rajono gimnazijų. 
Čia dėl prizinių vietų varžėsi 
dešimt rajono moksleivių. 
Pirmąją vietą laimėjo 54,2 
taško iš 90 galimų surinkęs 
Šakių „Žiburio“ gimnazi-
jos pirmaklasis Modestas 

Matusevičius (mokytoja 
A.Žemaitienė). Antrąją vie-
tą užėmė 43,4 taško pelniusi 
tos pačios gimnazijos moks-
leivė Vaiva Frančiakaitė 
(mokytoja L.Aštrauskienė). 
Trečioje vietoje liko Griš-
kabūdžio gimnazistė Agnė 
Simanavičiūtė (mokytoja 
N.Stravinskienė), surinkusi 
40,3 taško.

Biologijos žinias pasiti-
krino ir devyni antraklasiai 
gimnazistai, tarp kurių ge-
riausiai pasirodė Šakių „Ži-
burio“ gimnazijos moksleivė 
Agnė Pridotkaitė (mokytoja 
A.Žemaitienė), surinkusi 
42,5 taško. Antroje vietoje 
liko 38,9 taško pelniusi Agnė 
Kazlauskaitė iš Griškabūdžio 

gimnazijos. Trečiąją vietą 
užėmė tos pačios mokyklos 
antraklasė Akvilė Girdaus-
kaitė, surinkusi 37,4 taško. 
Abi gimnazistes biologijos 
moko N.Stravinskienė.

Biologijos olimpiadoje 
dalyvavo ir šeši rajono gim-
nazijų trečiaklasiai. Šioje 
grupėje prizines vietas pasi-
dalino Šakių „Žiburio“ gim-
nazijos moksleiviai, kuriuos 
biologijos moko mokytoja 
L.Aštrauskienė. Pirmąją vie-
tą laimėjo 57 taškus iš 120 
galimų surinkusi Kotryna 
Simonavičiūtė. Antrąją vietą 
užėmė Marius Petkus, pelnęs 
55,8 taško. Trečioje vietoje 
liko Inga Višinskaitė , surin-
kusi 55,4 taško.

Žinias olimpiadoje pasiti-
krino ir aštuoni rajono gimna-
zijų abiturientai.  Geriausiai 
pasirodė ir nepralenkiama 
buvo Šakių „Žiburio“ gimna-
zijos moksleivė Austėja Dap-
kutė, surinkusi 90,3 taško iš 
120 galimų. Antroje vietoje 
liko tos pačios mokyklos abi-
turientas Vytautas Rudzevi-
čius, pelnęs 53,6 taško. Abu 
gimnazistus moko mokytoja 
L.Aštrauskienė. Trečiąją 
vietą užėmė 51,39 taško su-
rinkusi Gabija Račiūnaitė iš 
Kudirkos Naumiesčio Vinco 
Kudirkos gimnazijos (moky-
toja M.Andriukaitienė).
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