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Įgyvendinti projektą
„Mažųjų miestelių
turizmo galimybės.
Sintautai“ paskatino
tai, kad Šakių rajono
Sintautų miestelio viešoji infrastruktūra išplėtota nepakankamai.
Užsibrėžti dideli tikslai
– rekonstruoti kultūros centro patalpas,
sutvarkyti miestelio
aplinką – jau baigiami
įgyvendinti.

Sintautuose klestės ne tik žemės ūkis,
bet ir kultūra bei turizmas

Užs.Nr.d-0041

Sintautų bendruomenės
centro pirmininkas
Raimondas Daniliauskas

„Senoji mokykla
turi daug potencialo tiek kaip turistinis objektas, tiek kaip
bendruomenės traukos vieta. Jau dabar
pastebėjau, kad žmonės labai noriai joje
renkasi, galbūt todėl,
kad šis medinis pastatas skleidžia šilumą, jaukumą. Ateityje čia numatyta rengti
gimtadienius, šermenis, galbūt atsiras niša
verslui.“

„Esminės miestelio bendruomenės problemos buvo
tai, kad miestelio centre
stovėjo apleistas kultūros
paveldo objektas – senosios
mokyklos pastatas. Be to,
kultūros centro patalpos jau
seniai neatitiko bendruomenės poreikių, kokybiško,
šiuolaikinius reikalavimus
atitinkančių paslaugų teikimo reikalavimų. Neturėjo
patalpų Sintautų bendruomenė, o miestelio svečiai
ir turistai negaudavo turizmo informacijos ir apgyvendinimo paslaugų. Šios
problemos mažino žemės
ūkiui alternatyvios veiklos
galimybes, nes miestelis
buvo nepatrauklus turistams, nebuvo galimybių
išnaudoti ir bendruomenės
potencialą“,- kalbėjo projekto vadovas, Regioninės
plėtros skyriaus vedėjas
Vitas Girdauskas.
Išeitį iš šios situacijos
suteikė galimybė pasi-

Sintautų miestelio centras šiandien atitinka europinius standartus, Europos Sąjungos
2007-2013 m. struktūrinių fondų lėšomis čia išpuošta pagrindinė miestelio aikštė,
renovuotas kultūros centras.
naudoti Europos Sąjungos Sintautai“ tikslo – sudaryti namus ir ūkininkų muziejų,
parama pagal Sanglaudos sąlygas diversifikuoti gyven- sutvarkyti miestelio aplinskatinimo veiksmų progra- tojų ūkinę veiklą ir gerinti ką. Tam buvo skirtas 2 971
mą, Vietinės ir urbanistinės bendruomeninę infrastruk- 355,57 litų finansavimas, iš
plėtros, kultūros paveldo tūrą Sintautuose, buvo nu- kurio 2007-2013 m. Europos
ir gamtos išsaugojimas bei matyta rekonstruoti Sintautų Sąjungos struktūrinių fondų
pritaikymas turizmo plėtrai kultūros centro patalpas, lėšos sudaro 2 730 434,85
veiksmų programos priori- įrengti turizmo informacijos litų.
teto priemonę.
centrą, patalpas apgyvendiV. Girdauskas džiaugiasi,
Siekiant projekto „Mažųjų nimui, senosios mokyklos kad projekto įgyvendinimas
miestelių turizmo galimybės. pastate įkurti bendruomenės sudarys prielaidas Sintautų
bendruomenei plėtoti alternatyvius verslus ir amatus.
„Sutvarkius ir įrengus infSintautų kultūros centro vadovė Laima Girdauskienė
rastruktūrą kameriniams ir
„Sintautų kultūros centro pastatas, statytas lauko renginiams, parodoms
sudaryta galimybė viekolūkio laikais, buvo apgailėtinos būklės: čer- bus
tos bendruomenei teatro,
pių stogas praleido vandenį, vidinės pastato šokių, poezijos, muzikos
sienos sumūrytos be pamatų, sienos skilinėjo renginiams, dailininkų, keir kėlė pavojų darbuotojų ir saviveiklininkų ramikų, fotografų plenerų,
organizavimui.
gyvybėms. Metodiniame kabinete, salėje, fojė, stovyklų
Kokybiškos kultūrinės pakoridoriuose, ant scenos po lietaus telkšodavo slaugos bus teikiamos ne
balos. 2008 m. gautas 200 000 Lt finansavi- tik vietos bendruomenei,
mas pakeisti centro stogą šiuolaikine danga. bet ir miestelio svečiams ir
Jie turės galimyPakeitus stogo dangą, dėl nekokybiško vienos turistams.
bę susipažinti su turtingu
iš Šakių statybos organizacijos darbo, kultūros krašto kultūriniu, etnogracentro patalpose ne tik lijo, bet ir snigo: po pūgų būdavo pripustyta finiu paveldu, dalyvauti
fojė ir scenoje. Šis pastato rekonstrukcijos ir išplėtimo projektas tu- įvairiapusėje kultūrinėje
Bus išnaudojamas
rėjo ištaisyti visų laikų padarytas klaidas, atsiardo mini lauko scena. veikloje.
bendruomenės edukacinis,
Darbuotojų laukia suremontuotos šviesios ir švarios patalpos.“
turistinis potencialas: pristatoma parengta edukacinė

programa „Duonos kelias“
(su galimybe kepti duoną)“,kalbėjo V. Girdauskas. Jis
ypač džiaugėsi naujo atraktyvaus lankytino objekto
idėja - ūkininkų muziejumi, kuris sudaro sąlygas
krašto istorinės, kultūrinės

atminties išsaugojimui,
pilietiškumo ugdymui.
„Sutvarkyta viešoji erdvė
ne tik padidins bendruomenės gyvenimo kokybę, bet
ir miestelio patrauklumą,
atraktyvumą“,- aiškino
projekto vadovas.

Gyventojai ypač džiaugiasi restauruotu senosios mokyklos pastatu, jame jau vyksta įvairūs renginiai.

Šakiečius vienija sportas ir sportiniai pasiekimai

Doc. V. Ivaškienė kalbėjo
apie stresą, kurį galima
įveikti sportuojant.

Su tokiu šūkiu į sporto konferenciją, kuri
vasario 21 dieną vyko
savivaldybės salėje,
rinkosi Šakių rajono
sporto klubų sąjungos
nariai. Jie apžvelgė
praėjusių metų rajono
sporto klubų veiklą
ir pasirašė rezoliuciją
dėl per mažo dėmesio
vaikų neformaliajam
ugdymui, aiškios
sporto strategijos
rajone nebuvimo, stadionų su šiuolaikine
įranga trūkumų.
Sveikinimo žodį tarė

rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, Seimo narys Mindaugas
Bastys ir Šakių sporto
klubų asociacijos prezidentas Petras Markevičius. Apie sportą
rajone pasakojo Švietimo ir sporto skyriaus
vyresnysis specialistas
Dalius Jasevičius. Renginyje dalyvavusi Lietuvos sporto universiteto
docentė Vida Ivaškienė
kalbėjo apie mūsų amžiaus žmonių palydovą
– stresą, kurį dažnai lydi
rūkymas, alkoholis ir
narkotikai, bei galimybę
jį įveikti sportuojant.
Apžvelgus praėjusių

metų Šakių rajono sporto
klubų „Ošimas“, „Vėjas, „Kalibras“, „Aidas“,
„Audra“, „Motosport
LT“ ir kt. veiklą bei auklėtinių sportinius pasiekimus, buvo pasirašyta
rezoliucija, kuria siekiama daugiau dėmesio
skirti vaikų ir jaunimo
neformaliajam ugdymui.
Mat vis didesnį nerimą
kelia mažėjantis fizinis
aktyvumas, prastas fizinis pasirengimas ir užimtumo problema. „Juk per
techninius, kūrybinius ir
sportinius būrelius ugdomos ne tik fizinės galios,
bet tokios vertybės kaip
kilnus elgesys, sąžininga

konkurencija, tolerancija
bei sugebėjimas dirbti
komandoje“, - rašoma
rezoliucijoje.
Šakių rajono sporto
klubų sąjunga pastebėjo, kad rajone nėra
ne tik aiškios sportinės
strategijos, bet ir vizijos
po penkerių, dešimties
ir daugiau metų. Todėl
buvo nuspręsta pasiūlyti savivaldybės tarybai
sudaryti Šakių rajono
sporto reikalų tarybą,
kuri parengtų sporto
strategijos planą ir kartu
su D.Jasevičiumi spręstų
visus rajono sporto klausimus. Taip pat sporto
klubų vadovai iš savi-

valdybės tikisi sulaukti
daugiau dėmesio ne tik
remiant sporto šventes
ir renginius, bet ir prisidedant prie projektų
įgyvendinimo.
Rezoliucijoje teigiama, kad norint padidinti
žmonių fizinį aktyvumą,
kuris yra viena iš veiksmingiausių priemonių
išsaugant sveikatą, būtina artimiausiu metu
sutvarkyti ir šiuolaikine
įranga atnaujinti bent
vieną Šakių miesto stadioną.

„Draugo“ inf.

