PARAIŠKA
BALTIJOS –AMERIKOS PARTNERYSTöS PROGRAMAI
Projekto pavadinimas
(lietuvių k.)

Vilniaus miesto Pilait÷s bendruomenin÷s infotekos atidarymas ir veikimas,
siekiant sutelkti ir suvienyti Pilait÷s bendruomenę aktualioms problemoms
spręsti.

Projekto pavadinimas
(anglų k.)

The opening and the functioning of the inquiry office for the Community of
Pilaite of Vilnius City, seeking to rally and unite the Community of Pilaite to
solve topical problems.

Suma, reikalinga projektui
įgyvendinti (JAV dol.)
Suma, prašoma iš BAPP
(JAV dol.)

4450 JAV dol.
4200 JAV dol

1. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS PATEIKöJĄ
Organizacijos pavadinimas
(lietuvių k.)

Pilait÷s bendruomen÷

Organizacijos
pavadinimas(anglų k.)
Organizacijos statusas

The Community of Pilaite
Visuomenin÷ organizacija

Adresas, pašto indeksas
I. Kanto al. 19-15, LT -2003 Vilnius…………

Projekto vadovo vardas,
pavard÷
Vytautas Pelakauskas
Darboviet÷, pareigos (jei
organizacija n÷ra
pagrindin÷ darboviet÷)

Lietuvos žaliųjų jud÷jimas, chemikas

2. TRUMPA INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ VEIKLĄ
2. 1. Trumpas numatomos veiklos aprašymas (lietuvių k.)
Vilniaus miesto Pilait÷s bendruomen÷ yra numačiusi telkti šio rajono skirtingų interesų gyventojų grupes
bendruomeninei veiklai, sudarius minimalias sąlygas gauti informaciją apie bendruomeninio gyvenimo
aktualijas, problemas ir perspektyvas. Apsirūpinus tinkamomis patalpomis ir minimaliomis šiuolaik÷mis ir
tradicin÷mis komunikavimo bei sistemingo informavimo apie nuveiktus ir numatomus darbus priemon÷mis,
būtų pasiekiamas konstruktyvesnis aktualių uždavinių sprendimas bei partneryst÷ tarp įvairių bendruomen÷s
struktūrinių dalių ir valdžios institucijų.
2. 2. Trumpas numatomos veiklos aprašymas (anglų k.)
The Community of Pilaite of Vilnius City foresees the rallying the people‘s groups of different interests of this
region for the communal activity, making minimal conditions to get the information about topicalities,
problems and perspectives of community life. It would be achieved more constructive solution of topical
problems and partnership between various structural parts and government institutions, having suitable
accommodation and minimal modern and traditional communication and systematic information about
accomplished and future works supplies.
2. 3. Rekomenduojantieji
(Prašome prid÷ti žemiau nurodomų asmenų rekomendacinius raštus)
1. Vardas, pavard÷: Albinas Šniras
Pareigos: Pilait÷s seniūnas

Adresas: Vydūno 20, LT-2003 Vilnius
2. Vardas, pavard÷: Eugenijus Manelis
Pareigos: Vilniaus Martyno Mažvydo vidurin÷s mokyklos (Pilait÷je) direktorius
3. IŠSAMI INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ VEIKLĄ
3. 1. Numatomos veiklos trukm÷ ir vieta.
Projektas vyks 12 m÷nesių (2003 05 01 – 2004 05 01), Vilniaus mieste, Pilait÷s mikrorajone
3. 2. Pagrindiniai ir kiti projekto vykdytojai.
Vytautas Pelakauskas – projekto koordinatorius. Bendruomen÷s gamtosauginių bei kultūrinių renginių
organizatorius REC-o finansuojamame projekte.
Angel÷ Šarlauskien÷ – humanitarinių mokslų daktar÷, infotekos sudarytoja, internetinio bendruomen÷s
puslapio kūr÷ja.Yra parengusi REC-o dotuotą leidinį „Pilait÷s praeitis, dabartis ir ateitis“, kuris bus
išspausdintas 2003 m. balandžio m÷nesį.
Rimtautas Špokas – dailininkas-apipavidalintojas. Vienas iš REC-o finansuojamo projekto koordinatorių.
Vanda Sakalauskien÷ – dailinink÷.
Janina Gadliauskien÷ – bendruomen÷s pirminink÷, darbo grupių veiklos koordinator÷.

3. 3. Organizacijos partneriai.
(Kitos organizacijos, valstyb÷s įstaigos, verslo įmon÷s, privatūs asmenys)
Lietuvos žaliųjų jud÷jimas

M. Mažvydo vid. mokykla

Pilait÷s seniūnija

Pilait÷s kabelin÷ televizija
Pajautos studija
Baltic Partners for Change Management

3. 4. Numatomos veiklos tikslai ir uždaviniai.
2002 m. gruodžio-2003 sausio m÷nesiais atlikus sociologinį tyrimą Pilait÷je (REC-o finansuojamo projekto
r÷muose), sužinojome, kad 14 % apklaustųjų dalyvautų bendruomeniniuose renginiuose, tuo tarpu 76%
nežada dalyvauti šiuose renginiuose, nors ir pritaria bendruomeninei veiklai. Realiai d÷l pastovios
informacin÷s baz÷s nebuvimo netgi į masinius renginius susirenka daugiausiai 10% mikrorajono gyventojų
(koncertas miške 2002 birželio 6 d.), paprastai renginiuose dalyvauja 1-2% gyventojų. Tod÷l manome, kad
pastovus informavimas apie bendruomeninius renginius bei bendruomen÷s (plačiąja prasme) problemas,
paskatintų žmones aktyviau įsijungti į bendruomeninį gyvenimą. Tam pad÷tų projekte vardinamos
priemon÷s: pastoviai veikianti infoteka, bendradarbiavimas su Pilait÷s kabeline televizija, tinklapio sukūrimas,
kvalifikuotų specialistų mokymai bendruomen÷s gyvenimo temomis. Aktyviajai bendruomen÷s daliai (14%)
atsirastų daug didesn÷s saviraiškos galimyb÷s. Didžioji Pilait÷s gyventojų dauguma, kuri jau suvokia
bendruomenin÷s veiklos būtinumą, tačiau dar n÷ra aktyvi tokios veiklos šalinink÷, gal būt irgi įsijungtų į šią
veiklą.
Pagrindiniai projekto tikslai - telkti ir vienyti skirtingų grupių (amžiaus, lyties, tautų, interesų) Pilait÷s
gyventojus pilietinei individualiai ir kolektyviai raiškai, skiepyti pilietin÷s saviraiškos būtinumą, savo interesų
suvokimo reikšmę, kuriant sutelktą, savitarpiškos pagalbos visuomenę.
Teikiant nemokamas informacines paslaugas infotekoje, per kabelinę televiziją apie opias Pilait÷s problemas,
organizuojant mokymus apie bendruomen÷s vietą savivaldoje, tikim÷s aktyvesnio gyventojų ir savivaldos
institucijų bendradarbiavimo, užsisen÷jusių problemų sprendimo.
Įgyvendinant projektą, Pilait÷je pl÷stųsi gyventojų grup÷ siekianti tenkinti bendruomen÷s poreikius, aktyviai
atstovaujanti bendruomeninius interesus, skatinanti ugdyti pasitik÷jimą tarp valdžios institucijų ir gyventojų.

3. 5. Kokioms bendruomen÷s grup÷ms ši veikla adresuojama (numatomos veiklos adresatas).
Projektas skirtas Vilniaus miesto Pilait÷s rajono visoms gyventojų grup÷ms. Tiesioginis projekto adresatas būtų
aktyvioji Pilait÷s gyventojų dalis, išreiškusi norą dalyvauti Pilait÷s bendruomen÷s veikloje, bet d÷l informacijos
stokos neturinti galimybių to padaryti. Kita vertus, kai informacija taps prieinama kiekvienam Pilait÷s
gyventojui, tai neišvengiamai darys įtaką ir likusiai Pilait÷s gyventojų daliai, ypač tai, kuri pritaria
bendruomen÷s veiklai, bet nenor÷tų joje dalyvauti.Tik÷tina, kad išsami informacija apie Pilait÷s bendruomen÷s
veiklą palaipsniui pakeis kai kurių šiai gyventojų grupei atstovaujančiųjų nuostatas ir suteiks galimybę tapti
aktyviais bendruomen÷s nariais, sprendžiant jiems aktualias problemas.
3. 6. Kada ir kokiais būdais bendruomen÷ ar jos grup÷s pareišk÷ apie aprašytos veiklos poreikį?
2002 m. vykusių kolektyvinių ir individualių susitikimų, pasitarimų su Pilait÷s bendruomen÷s aktyvu metu
išryšk÷jo, kad šie susitikimai yra tik epizodiški, skirti tik atskiroms būtinoms iniciatyvoms įgyvendinti.
Įgyvendinus vieną ar kitą poreikį, bendruomeninis gyvenimas (plačiąja prasme) aprimdavo, netgi planuoti
platesnio rato susirinkimai kartais neįvykdavo d÷l pastovių patalpų nebuvimo ar nepakankamo informavimo.
2002 gruodžio -2003 sausio m÷nesiais vykdytos Pilait÷s gyventojų apklausos metu buvo išsiaiškinti aprašytos
veiklos poreikiai: iš įvairios paskirties visuomeninių objektų, kurių labiausiai trūksta Pilait÷s gyventojams, 10%
nurod÷ biblioteką, 4%- bendruomen÷s centrą. Šių objektų atsiradimui Pilait÷s bendruomen÷ ir skiria prioritetą,
kadangi kiti pažym÷ti objektai – gali atsirasti daugiau verslo ar valstyb÷s l÷šomis.
Infoteka - gyventojų informavimo tarnyba – dalinai atliktų ir bibliotekos ir bendruomen÷s centro funkcijas. Čia
žmon÷s surastų aktualią informaciją ne tik apie bendruomen÷s jos grupių, organizacijų, savivaldos institucijų
veiklą, bet ir naujausią internetinę bei infotekoje sukauptų fondų informaciją.
Pastoviai veikianti infoteka nors dalinai kompensuotų Pilait÷je trūkstamų objektų nebuvimą, telktų gyventojus
aktualių problemų sprendimui.
3. 7. Numatomos veiklos vykdymo metodai.
( skliausteliuose – biudžetinių eilučių numeriai )
Įgyvendinant projektą „Vilniaus m. Pilait÷s bendruomen÷s telkimas ir vienijimas aktualioms problemoms
spręsti“ , Pilait÷je did÷tų gyventojų grup÷, siekianti tenkinti bendruomen÷s poreikius, aktyviai atstovaujanti
bendruomeninius interesus, skatinanti ugdyti pasitik÷jimą tarp valdžios institucijų ir gyventojų.
2003 geguž÷s m÷nesį vykdydama projektą, bendruomen÷ der÷sis d÷l patalpų nuomos kainos ir sąlygų iš

potencialių nuomotojų bei ieškos palankiausio įsigyti numatytos aparatūros pardav÷jo (2.1, 2.2 bei 3.2).
2003 06-08 m÷nesiais prad÷tų nuomotis patalpas bei pirktų būtinas priemones: kompiuterį, fotoaparatą
(2.1, 2.2 bei 3.2). Įsikurtų nuomojamose patalpose.Apie bendruomen÷s infotekos koordinates, darbo laiką
praneštų Pilait÷s gyventojams per vietinę kabelinę televiziją, skelbimais seniūnijoje, autobusų stotel÷se bei
informuotų kitas visuomenines organizacijas, veikiančias Pilait÷je (3.1, 3.4, 3.7)
Infoteka su patvirtintu lankymosi grafiku veiks visą laiką (nuo 2003 06). Bud÷jimą patalpose, kol nerasti kiti
finansavimo šaltiniai, užtikrins savanoriai bei projekto koordinatorius(1.5).
2003 12- 2004 03 m÷n. vyktų Pilait÷s seniūnijos tarybos narių bei atskirų interesų grupių bendruomen÷s
atstovų mokymų ciklas bendruomen÷s telkimo ir vidin÷s partneryst÷s temomis (1.4, 3.1, 3.3, 3.7, 3.9).
Nuo 2003 rugs÷jo m÷nesio visą projekto vykdymo laiką infoteka su šiuolaikiniais komunikavimo įrenginiais
tarnautų kaip individualių narių bei bendruomen÷s grupių susirinkimų vieta.
Visą projekto vykdymo laikotarpį patalpos su kompiuterine bei foto įranga tarnautų vieta, kur atskirų darbo
grupių atstovai 2003 m. spalio-lapkričio m÷n. parengtų ir atnaujintų ( kartą per m÷nesį) tinklalapį (1.1),
aptartų Pajautos studijos parengtus renginių vaizdofilmus ar laidas (1.2, 1.3) demonstruotinus per vietinę
televiziją (mažiausiai- kartą per ketvirtį), rašytų straipsnius, ruoštų skelbimus ir plakatus renginiams (3.1).
Individualios savišvietos (lankymasis Pilait÷s bendruomen÷s patalpose: prieiga prie kompiuterio ir interneto,
galimyb÷ skaityti kaupiamą spaudą, aiškinimasis aktualių klausimų su kompetetingais pačios bendruomen÷s
bei kviečiamais iš kitur žmon÷mis) ir kolektyvinio švietimo (paskaitos, proginiai ir kalendorinių švenčių
renginiai), kūrybin÷ veikla, įprasminant bendruomeninio gyvenimo pasireiškimus.

3. 8. Numatomos veiklos rezultatai, poveikis, poveikio vertinimo būdai.
Susitelks skirtingos gyventojų grup÷s įvairiai individualiai ir kolektyviai raiškai:
-

bus sužinota kuria linkme vystosi bendruomen÷s veikla;
Pilait÷s gyventojai tur÷s galimybę teikti siūlymus ir įsitraukti į jų įgyvendinimo procesą (susidarys tam
tikrų problemų sprendimui kompetetingų asmenų darbo grup÷s, galinčios telkti ir kitus bendruomen÷s
narius užsibr÷žtų tikslų įgyvendinimui);

-

išaugs gyventojų, aktyviai dalyvaujančių bendruomeniniame gyvenime, skaičius

-

nyks susvetim÷jimas, nepasitik÷jimas vienų kitais;

-

taps glaudesnis gyventojų bendradarbiavimas su vietos valdžia ir kitomis veikiančiomis bendrijomis
Pilait÷je, atstovaujant Pilait÷s gyventojų interesus;
- gyventojų apklausa ir jos analiz÷;
- veiklos pristatymas spaudoje, internete, susirinkimuose, per vietos kabelinę televiziją

3. 9. Veiklos perspektyva, tęstinumas.
- susidarys tam tikra Pilait÷s bendruomen÷s veiklos infrastruktūra su kompetetingomis darbo grup÷mis ar
organizacijomis, orientuotomis kryptingai jos narių raiškai bei aktualių tikslų siekimui mikrorajono mastu;
- atsiras būtinos veiklos tęstinumas laiko požiūriu: įsitvirtins pastovių uždavinių sprendimo priemonių
planavimas, kasmetinių renginių ruošimas ir telkimas juose dalyvauti tiek į šią bendruomenę at÷jusius, tiek jos
veiklai prijaučiančius Pilait÷s žmones;
- išaišk÷s nauji tikslai, bus ieškoma būdų jiems įgyvendinti, tai užtikrins Pilait÷s bendruomen÷s veiklos
tęstinumą dalyvaujant bendruose šio rajono, šalies ir tarptautinių organizacijų ar programų iškeltų aktualių
uždavinių sprendimo reikaluose;
- su Pilait÷s kabeline televizija susiformuos pastovus bendradarbiavimas, išaugantis į abipusiai
naudingą partnerystę. Laidų apie Pilait÷s aktualijas demonstravimas sukurs prielaidas
savifinansuojamos regionin÷s televizijos gimimui.
- bus sukurta infoteka su nuolat atnaujinama Pilait÷s bendruomen÷s svetaine internete, kuri ir
toliau įgyvendins Pilait÷s gyventojų informavimo apie bendruomen÷s veiklą tikslus;
- bus paruošti žmon÷s, gebantys atnaujinti Pilait÷s bendruomen÷s svetainę internete, informuoti ir
telkti Pilait÷s gyventojus aktualių problemų sprendimui.
3. 10. Kaip bus skleidžiama informacija apie veiklą ir jos rezultatus?
- bus parengta Pilait÷s bendruomen÷s svetain÷ internete;
- bus filmuojami renginiai, Pilait÷s švent÷s; jie bus rodomi per vietos kabelinę televiziją (Pilait÷s
bendruomen÷ palaiko gerus santykius su vietos kabeline televizija, kai kuri filmuota medžiaga jau rodyta per
šią televiziją, apie jų rodymo laiką informuota iškabinus skelbimus masiškai lankomose vietose);
- lankantis infotekos patalpose;
- per rengiamus susitikimus su Pilait÷s gyventojais;

- per Pilait÷s gyventojų mokymus;
- įvykus ženklesnio uždavinio įgyvendinimui, bus rašoma į sostin÷s ar šalies spaudą.
Prašymas
Vilniaus savivaldyb÷s socialinių reikalų komiteto pirmininkui,
Vilniaus savivaldyb÷s valdybos nariui,
ponui Vikentij Suchovej
inicijuoti atsilaisvinusių patalpų, su čia galinčiu įsikurti ir vaikų klubu,
„Pilait÷s bendruomenei“ suteikimo galimybių apsvarstymą

„Pilait÷s bendruomen÷“ – visuomenin÷ organizacija. Ji siekia bendrabūvio problemų sprendimo
Pilait÷s mikrorajone, ieško būdų telkti kitų institucijų pastangas opiems uždaviniams įgyvendinti,
pilietinį sąmoningumą.
Pilait÷s gyvenamasis rajonas – vienas iš naujausių sostin÷je. Čia nesukurta tinkama kultūrin÷s
saviraiškos infrastruktūra, stokojama gyventojų grupių įvairiam bendravimui būtinų sąlygų.
Visų pirmiausia – nors minimaliai tam
pritaikytų patalpų. Tod÷l atsilaisvinusio trijų kambarių buto Įsruties g. Nr. 16 - 21 (jis buvo
skirtas Pilait÷s policijos nuovadai iki persik÷limo į naują pastatą) suteikimas „Pilait÷s bendruomen÷s“
reikm÷ms leistų jai geriau atlikti
savo uždavinius. Žinant ploto stokos problemas Pilait÷je bei nepatenkinamas finansines galimybes

visuomeninių institucijų efektyvesnei veiklai, manome, kad čia būtų tikslinga įkurti ir vaikų klubą.
Jo įsteigimas pačioje Pilait÷je
aktualus. Tai gal÷tų prisid÷ti prie turiningesnio laisvalaikio leidimo, užkirstų kelią plisti žalingiems
įpročiams tarpe šio amžiaus gyventojų. Patalpų tur÷jimas prisid÷tų prie vaikų klubo įkūrimo
šiame rajone paskatų.
Tur÷dama teigiamą pritarimą d÷l tokių patalpų suteikimo „Pilait÷s bendruomen÷“ gal÷tų
d÷ti pastangas d÷l jų išlaikymui reikiamų l÷šų gavimo iš Baltijos-Amerikos partneryst÷s
programos, kurią administruoja Atviros Lietuvos
Fondas, paskelbęs nevyriausybinių organizacijų konkursą. Jame numatyta parama bendruomenių
telkimo ir aktyvinimo projektams (paraiškos įteikimo galutin÷ data 2003 m. kovo 3 d.).
būtų ieškoma ir iš kitokių r÷m÷jų.
Prašytum÷me inicijuoti min÷tų patalpų, kuriose būtų tikslinga įkurdinti ir vaikų klubą,
„Pilait÷s bendruomenei“ suteikimo galimybių apsvarstymą.
„Pilait÷s bendruomen÷s“

pirminink÷

Janina Gadliauskien÷

Pareng÷ A. Šarlauskien÷
Priedas: Prašymo tarpininkauti rašte Pilait÷s seniūno Albino Šniro pritarimas
PARAIŠKA
SOCIALINIŲ INICIATYVŲ PROJEKTUI REMTI
Tai 2003 m. socialinių iniciatyvų r÷mimo prioritetą ( „5. Besikuriančių bendruomen÷s centrų r÷mimas“ bei iš

dalies
„2.

Paramos

šeimų

projektai

–

pagalba

vaikams

krizių

metu“)

atitinkantis

projektas:

„Visuotinos

informatizacijos
pl÷tra: galimyb÷s
ir praktika“: platesnio ir kompleksinio supratimo apie masines komunikacijos ir informatizacijos galimybes bei
priemones
įtvirtinimas bei praktinių įgūdžių naudojimosi jomis vystymas"".
SIEKöME, KAD PILAITöJE DURIS ATVERTŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA-INFOTEKA, PRIEINAMA
VISIEMS, BET MŪSŲ PASTANGOS REZULTATŲ NEDAVö
Vilniaus miesto Pilait÷s mikrorajono
tarpininkauti

bendruomen÷s

pareiškimas ir kvietimas Pilait÷s seniūnijai

(Pirminis projektas, galutinis svarstymas numatytas 2002 m. rugs÷jo 30 d.)
Lietuvos Respubikos bibliotekų įstatymas
nevalstybin÷s

1995 m. birželio 6 d. Nr.1-920 4 straipsnyje "Valstybin÷s ir

bibliotekos" numato: "Valstybin÷s bibliotekos yra bibliotekos, kurių steig÷jai yra valstybin÷s valdymo
institucijos
savivalstyb÷s
bei kitos institucijos, o nevalstybin÷s bibliotekos yra bibliotekos, kurių steig÷jai yra nevalstybin÷s įmon÷s,
įstaigos,
taip pat politin÷s, profesin÷s, religin÷s, visuomenin÷s organizacijos ir visuomenininiai jud÷jimai bei fiziniai
asmenys".

9 straipsnis. Rajono
miesto savivaldyb÷s biblioteka numato: "Miestuose, kuriuose gyvena daugiau negu 100 tūkst. gyventojų,
miesto
bibliotekos filialai steigiami vidutiniškai 20-30 tūkst. gyventojų. Greta pažymima: "Rajono arba miesto
savivaldybių
bibliotekos pagal susitarimą
su miesto ligonin÷mis ir kitomis įstaigomis, įkalinimo, globos ir rūpybos bei kitomis socialin÷mis institucijomis
organizuoja bibliotekų paslaugas šiose institucijose, taip pat sudaro sąlygas naudotis spaudiniais ir kitais
dokumentais bei informacija".
Pilait÷s gyventojai, netur÷dami viešos bibliotekos gyvenamojoje vietoje bei negal÷dami rinktis pagal kitokius
poreikių (kultūros, švietimo, skirtingo amžiaus ir kitokių interesų grup÷mis), kurie neretai pildomi daugelyje
bibliotekų greta kitų jos uždavinių, d÷l savo galimybių tenkinti pri÷jimo prie visuotin÷s informacijos ir
visuomenin÷s komunikacijos reikmes yra nelygioje teisin÷je pad÷tyje.
Min÷to Bibliotekų įstatymo 6 straipsnyje. Bibliotekų sistema rašoma: " Universalios bibliotekos aptarnauja
skaitytojus pagal teritorinį principą, tenkina įvairių profesijų įvairiaus išsimokslinimo bei įvairaus amžiaus
skaitytojų kompleksinius informacijos poreikius, kaupia universalaus turinio spaudinius ir kitų dokumentų fondą,
atsižvelgdamos į aptarnaujamos teritorijos ekonominius, kultūrinius ir demografinius ypatumus". (tokie tyrimai
galimi visuomeniniais pagrindais tokią patirtį turinčių subjektų). Žinodami keblią finansinę bei l÷taeigę pad÷tį
kultūros ir švietimo reikmių atžvilgiu mūsų krašte imam÷s vietin÷s iniciatyvos
tokiam procesui paspartinti. Šiems tikslams pasiekti išskiriami šie prioritetai:
Išankstinio pasirengimo laikotarpiu:
Atlikimo priežiūros subjektas: Pilait÷s Bendruomen÷s narių tam tikslui įkurta Taryba iš aktyvių Pilait÷s
gyventojų. Ši Laikinoji taryba iš dalies atliktų pagal Bibliotekų įstatymo 29 straipsnį apibr÷žtos Lietuvos bibliotekų
tarybos vaidmenį, kuri yra ekspertas ir konsultantas bibliotekininkyst÷s srityje. Mūsų Taryba veiktų šiek tiek
platesnių nei biblioteka bendruomen÷s informacijos, kultūrinių ir švietimo reikmių kontekste, apr÷pdama
perspektyvines tokios paskirties institucijos formavimo galimybes naujų informacijos technologijų požiūriu ir
individo bei visuomen÷s ne tik ekonominio, administracinio, bet kultūrinio, aktyvios pilietin÷s saviraiškos reikmių

dvasioje.
Numatomos šios parengiamųjų darbų gair÷s 2003 - 2004 m. :
- demografin÷s sud÷ties ir galimų informacinių reikmių tyrimai jų visuotino ir specializuoto tenkinimo požiūriu
pagal pageidavimus - anketos ir jų apibendrinimas (vykdytojai specialistai visuomeniniais pagrindais);
- galimų informacijos šaltinių kaupimo bei l÷šų jam kaupti paieška ir tolesnio jo komplektavimo l÷šų
paskaičiavimas, tam būtina atlikti:
-specializuotų ir universaliųjų leidyklų neserialin÷s produkcijos šalyje ir užsienyje kokybinę analizę bei
išsiaiškinti vidutines pardavimo kainas (vykdytojai: specialistai visuomeniniais pagrindais);
-serialinių leidinių šalyje ir svetur turinio (tikslu juos kaupint nedubliuoti informacijos mokslo ir kitokių
dalykų populiarinimui, skirtų laisvalaikiui leidinių) bei pardavimo kainų analizę (specialistai visuomeniniais
pagrindais);
- gretutin÷s veiklos, atliekamos viešųjų bibliotekų šalia pagrindin÷s lankytojų skaitytojiško ir informacinio
aptarnavimo, poreikių (visuomeninių, politinių, šviet÷jiškų, kultūrinių ir kitokių interesų pagal amžiaus grupes ir
pan. kolektyvinių subjektų, veikiančių oficialiai ir galinčių įsisteigti Pilait÷s ir kaimyninių mikrorajonų/ analiz÷
(bendruomen÷s nariai visuomeniniais pagrindais);
- antrin÷s informacijos apie pirminius šaltinius kompiuterinio apdorojimo pasiekimų šalyje ir užsienyje analiz÷ jų
adaptavimo savo poreikiams juridinių ir finansinių galimybių kontekste ( vykdytojai: specialistai visuomeniniais
pagrindais).
Šiuo laikotarpiu galimas nemokamų informacijos paslaugų teikimas, apr÷piantis Bendruomen÷s
aktualijas bei kitokią informaciją, susietą su šios teritorijos gyventojų įvairiomis reikm÷mis, tiesiogiai ir per
internetą (jeigu pavyktų pasiekti neapmokamą pri÷jimą prie Kabelin÷s televizijos Pilait÷je šio subjekto geros
valios d÷ka, jam norint paremti kilnias Pilait÷s bendruomen÷s užmačias ) (visuomeniniais pagrindindais
nustatytu laiku).
Tod÷l siekiant priart÷ti prie realaus Viešosios bibliotekos / tiksliau būtų ją vadinti Infoteka, atsižvelgiant
į naujų informacijos technologijų galimybes/ atsiradimo Pilait÷s mikrorajone, tikslinga išankstiniu jos
bazinio pagrindo aiškinimosi laikotarpiu iš Savivaldyb÷s fondo gauti patalpas, kurios reikalingos:
-jos informacijos šaltinių fondui, inventoriui bei informacijosi įrangai, gaunamai dovanų, labdaros ir panašiu

keliu kaupimui bei laikymui iki galutinio pasiruošimo realiai veiklai.
Po min÷tos institucijos įsteigimo valstybiniu lygmeniu, tokios patalpos tiktų jos darbui kol ateityje neatsirastų
galimybių persikelti į specialiai tam pastatytą pastatą.
Tam tiktų mažiausiai dviejų-trijų kambarių butas su grotuotais langais, saugančiais nuo įsiveržimo.
Mūsų žiniomis su tokiomis saugos priemon÷mis yra anksčiau Pilait÷s Policijos komisariatui priklausęs
butas Įsruties 16.
Be to, jo geografin÷ pad÷tis taip pat palanki. Jis yra masinio gyventojų jud÷jimo vietoje: prie
Poliklinikos, Vaikų darželio, Martyno Mažvydo vidurin÷s mokyklos bei Pilait÷s seniūnijos.
Realiam Infotekos įkūrimui paspartinti būtinų patalpų išskyrimo sąlygos gal÷tų būti aptariamos tolesnio
bendradarbiavimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu min÷tos patalpos n÷ra naudojamos (šildymo paslaugos
ir komunaliniai patarnavimai visvien dykai nenurašomi), o vandens ir elektros išnaudojimo l÷šos iki tam tikrų
susitartų davinių iš Pilait÷s bendruomen÷s d÷l įsipareigotų išankstinių specialistų ir bendruomen÷s narių tyrimų,
visuomeniniais pagrindais atliekamų už pradinį paruošiamąjį darbą tokiai institucijai įsteigti: demografin÷ ir jų
poreikių sud÷ties tyrimai, gal÷tų būti neįmamos. To pagrindas gal÷tų būti visuomeninio subjekto panaudos
sutartis arba vietoje atlygio už darbą.
Prioritetinis pageidavimas Pilait÷s mikrorajono plote, kuriame prad÷jo kurtis Šv. Juozapo parapija, ir likusios
dalies plote /ji numatyta komercin÷s paskirties objektams statyti/ reik÷tų rezervuoti vietą galimai viešo
naudojimo Infotekai išpl÷sti. Tokia vieta būtina ateityje laikinose tokiam darbui nepritaikytose patalpose
įsikūrusiai Infotekai perkelti. Jos prival÷tų būti pastatytos pagal naujų informacijos technologijų ir fizinių bei
dvasinių galių palaikymo ir atstatymo bei įvairaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo galimybių tenkininui
kompleksinio architektūrinio sprendimo nuostatas (tai būdinga aukšto pragyvenimo šalims). Tokios paskirties
pastate greta pagrindin÷s Infotekos uždavinių, tur÷tų būti teikiamos apmokamos psichologin÷s, sveikatos lygio
įvertinimo ir pan. paslaugos, apr÷piančios jud÷jimą baseinuose, populiarių ir nepopuliarių sporto žaidimų sal÷se ir
t.t. Tokio šiuolaikinio pastato statybos su nebūdingomis tik Infotekai funkcijomis skatintų pritraukti papildomus
investitorius greta valstybinio investuotojo. Realios ir viešai veikiančios juridiniu statusu Infotekos - universalios
institucijos, tenkinančios viešosios bibliotekos bazinius poreikius pagal Lietuvos respublikos įstatymo 1995 m.
birželio 6 d. Nr.1-920 įstatymo nuostatas - įkūrimo etapas.
Pilait÷s bendruomen÷s įgaliojimus turinti Taryba kreipiasi į Kultūros ministeriją ir pateikia išsamią informaciją
apie tokios institucijos numatytų darbų kryptis ir jų galimą apr÷ptį. Ši kartu su Lietuvos bibliotekos taryba
nustato jos nuostatus, svarsto tokiai institucijai vykti būtino personalo skaičių ir kvalifikacijos reikalavimus bei

paskelbia konkursą vadovo pareigyb÷ms užimti, dalyvaujant Pilait÷s Tarybai patariamuoju balsu. Pastaroji Taryba
toliau tęsia savo veiklą kaip gretutinis patariamasis organas ir dalyvauja bendruose susitikimuose su Lietuvos
kultūros ministerija ir Lietuvos bibliotekų taryba esant svarbiems tokios institucijos reorganizavimo, pl÷tros ir
pan. klausimais.
Pilait÷s bendruomen÷s pirminink÷: Janina Gadliauskien÷:
Pilait÷s bendruomen÷s Visuotinos informatizacijos, kultūros ir švietimo reikalų Tarybos pirmininkas: Arvydas
Ilginis
Šios Tarybos pirmininko pavaduotojas : Ferdinandas Jakšys
Apmatus tolesniam svarstymui pareng÷ Pilait÷s bendruomen÷s Visuotinos informatizacijos darbo grup÷s
koordinator÷ dr. Angel÷ Šarlauskien÷ (Humanitariniai mokslai, komunikacijos ir informacijos sritis)
SIEKöME GERIAU SUSITELKTI
2002 m. pabaigoje 2003 m. pradžioje PATEIKTA I ETAPO PARAIŠKA BAPP`ui (Baltijos-Amerikos partneryst÷s
programos) projektas SIEKIANT „Paramos bendruomenių telkimo ir aktyvinimo projektams“, bet
konkurso nelaim÷jome. Mūsų inicijuotas projektas buvo skirtas: Vilniaus miesto Pilait÷s bendruomen÷s
telkimui ir vienijimui aktualioms problemoms spręsti; tikslas geriau sutelkti Pilait÷s bendruomen÷s narius į
darbo grupes ir prad÷ti vienyti šio rajono gyventojus pagal amžių, lytį, tautinę priklausomybę, skirtingus
interesus visuotinoms ir bendroms reikm÷ms įgyvendinti. Prie telkimo ir vienijimo pagrindinių priemonių
priskirtinos patalpos su šiuolaikine ir tradicine komunikavimo ir informacijosįranga, kur būtų patogu rinktis ir
bendrauti bei gauti papildomos medžiagos apie pačią šios bendruomen÷s veiklą.
ŠIUO TIKSLU taip pat BUVO NUMATYTAS „ Vilniaus miesto Pilait÷s gyventojų kultūros sklaidos ir saviraiškos per
kultūrą reikmių, tenkintinų gyvenamojoje vietoje, tyrimas pagal tautos, lyties, amžiaus, išsilavinimo, pom÷gių ir
interesų grupes“. Tikslas - apklausos metu BŪTŲ išsiaiškinti gyventojų kultūros sklaidos ir saviraiškos reikmes
pagal gyvenamąją vietą. Tai tur÷jo rodyti tikrą pad÷tį bei skatintiieškoti būdų jai gerinti. (projekto vadove
buvo numatyta dr. A. Šarlauskien÷).
SIEKöME DAUGIAU KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PAČIOJE SAVO SUSIBŪRIMO PRADŽIOJE

projektą konkursui laim÷ti, bet jo nelaim÷jome. BUVO SUMANYTAS aktoriaus ir režisieriaus F. Jakšio
skirtingų menų sintez÷s (judesio, muzikos, scenin÷s vaidybos) projektas “Sužad÷tuv÷s” pagal M. Meterlinko
kūrinį. Nor÷jome į jo rengimą įtraukti tiek profesionalius menininkus, tiek m÷g÷jus (t÷vus, vaikus, mokytojus).
Juo siek÷me prisid÷ti prie glaudesnio dvasinio ryšio tarp kartų stiprinimo.
SIEKöME PAGYVINTI PILAITöS VERSLĄ IR SUDARYTI GERESNES SĄLYGAS ČIA VYSTOMAM
SMULKIAM VERSLUI POPULIARINTI, BET KONKURSO NELAIMöJOME
2004-2005 m. KULTŪROS RöMIMO PROGRAMOS
Paraiškos forma
Etnin÷ kultūra
(Kultūros r÷mimo programos pavadinimas)

Projekto pavadinimas: “Pilait÷s amatų dienos -2004”
Projekto tikslai ir uždaviniai:
- supažindinti Pilait÷s ir kitus sostin÷s gyventojus su ankstesniaisiais šios vietov÷s amatais
ir pristatyti jų dabartinę pad÷tį
teoriniame ir praktiniame lygmenyje;
- pristatyti tradiciniais amatais Pilait÷s ir čia jais besiverčiančius žmones;
- pademonstruoti amatus bei pateikti sukurtus darbus įsigyjimui;
- telkti panašiais verslais besiverčiančius žmones kooperuotai profesionaliai praktikai vystyti;
- išsiaiškinti tokių amatų apimtį ir prognozuoti jos vietą realioje infrastruktūroje;
- renginio dalyviams sudaryti sąlygas įsigyti tokios veiklos darbus;
- parodyti amatus senobin÷je dvasioje;
- išpl÷sti realių ir kultūrinių reikmių tenkinimo galimybes Pilait÷je
- pasilinti profesine patirtimi.
Projekto įgyvendinimo terminai: 2004 01 2004 09 30
Projektui įgyvendinti reikalinga suma litais: 10 000 tūkstančių litų
Iš Vilniaus miesto savivaldyb÷s prašoma suma litais: 7 000 tūkstančiai litų

I. Trumpas projekto apibūdinimas:
Pirmame etape išsiaiškinami Pilait÷s amatų situacija, pasirenkami realūs pretendentai, supažindami
su tikslais, priemon÷mis ir galimyb÷mis
Tariamasi su vietos ir kitais tyr÷jais, galintis pristatyti Pilait÷s infrastruktūros situaciją atliktos
istorin÷s ir dabartin÷s analiz÷s pagrindu.
Sutikę įtraukiami į seminaro dalyvių sąrąšą.Parengiama programa-lankstinukas su trumpu Pilait÷s
amatų pristatymu ir jam skirtais renginiais,
kurie tur÷tų apr÷pti senobinį teatralizuotą foną
III. Projekto aprašymas
1) Papildomos žinios apie projektą.
Bus surengtas seminaras- renginio tikslų pristatymas ir pateikiama praeities ir dabarties
amatų-verslo sitauacija. Vystomos diskusijos apie to
galimybes, atsižvelgiant į pasiūlymus iš čia gyvenančių ir besiverčiančių asmenų
vyks Pilaitei būdingų senovinių amatų demonstravimas ir suteikta galimyb÷ čia juos įsigyti
ar užsisakyti
bus pristatomi kiti galimi užsidirbimo duonai būdai iš senovinių ir dabartinių laikų
, atlaikiusių laiko patikrinimą,
skamb÷s folkloras, gatv÷s muzikantų muzika
vaizdo kamera bus fiksuojamos įsimintinesn÷s akimirkos bei situacijos
2) Laukiami projekto rezultatai bei tęstinumas.
- prapl÷s Pilait÷s ir iš kitur atvykusių gyventojų žinias apie čia esančias verslo
institucijas ir jo pavienius asmenis – tai kartu bus ir reklama
leis susidaryti vaizdą tarp pasiūlos ir paklausos vietos verslo ir potencialių
pirk÷jų pad÷s sužinoti čia gyvenančių žmonių reikmes plečiamoje infrastruktūroje,
galinčioje jas tiksliau parodyti
- bus suformuotas šiam mikrorajonui specifinio renginio modelis.
Tęstinumas
bus galima panašius renginius rengti kiekvienais metais panašiu laiku pastovioje

vietoje su tais pačiais ar jau kitokiais amatais.
SIEKöME 2003 M. PRADöTĄ PILAITöS MIŠKE RENGTI POEZIJOS PAVASARĮ PAGYVINTI IR
PAĮVAIRINTI. TEIKöME PROJEKTĄ Į VILNIAUS SAVIVALDYBĘ IR LAIMöJOME KONKURSĄ. VIETOJE 4
TŪKST. LT PARöMö 1 TŪKST. LT, KURĮ PANAUDOJOME PILAITöS GYVENTOJŲ EILöMS IR
MINIATIŪROMS IŠLEISTI ATSKIRA KNYGUTE. JĄ PAVADINOME "PILAITöS GIESMININKAI"
2004-2005 m. KULTŪROS RöMIMO PROGRAMOS
Paraiškos forma
Kultūros renginiai
(Kultūros r÷mimo programos pavadinimas)
PROJEKTO “Poezijos švent÷s renginys Pilait÷je”
PARAIŠKA
Projekto pavadinimas: “Poezijos paukšt÷`2004, Pilait÷”
Projekto tikslai ir uždaviniai:
- sutelkti poetus, literatus ir jų kūrybos atlik÷jus pagal įvairias amžiaus grupes kolektyviniai raiškai;
- supažindinti Pilait÷s ir kitus sostin÷s gyventojus su šios ir artimų mikrorajonų įvairių amžiaus grupių
poetais,literatais skirtingų menų sintez÷s metodu;
- priminti šiais metais krašte minimas “Lietuviško žodžio atgavimo 100-ąsias metines” bei pačius iškiliausius
lietuviškos spaudos platintojus ir to laiko poetus;
- prisid÷ti prie krašto ir sostin÷s Poezijos pavasariui skirtų renginių pagausinimo ir paįvairinimo;
- prapl÷sti kultūrinių reikmių Pilait÷je tenkinimo galimybes.
Projekto įgyvendinimo terminai: 2004 04 01 - 2004 05 25
Projektui įgyvendinti reikalinga suma litais: 4000 tūkstančiai litų
Iš Vilniaus miesto savivaldyb÷s prašoma suma litais: 3000 tūkstančių litų
I. Trumpas projekto apibūdinimas: Pernai Pilait÷s bendruomen÷ šiame mikrorajone sureng÷ Poezijos

pavasariui
skirtą renginį.
Ji nor÷tų šią šventę tęsti bei paįvairesnti d÷ka skirtingų menų sintez÷s. Tai sudarytų sąlygas suburti
daugiau įvairesnio amžiaus poetų, literatų bei jų kūrybos atlik÷jų. Kartu būtų paminimas Lietuviško
žodžio atgavimo 100 metų jubiliejus,
prisimenami to laikotarpio iškiliausi poetai bei drausto žodžio leid÷jai, spaustuvininkai ir platintojai iš
Mažojsios Lietuvos.
Pirmame etape būtų išsiaiškinami Pilait÷s ir kaimyniniuose mikrorajonuose gyvenantys poetai,
literatai,
galintys dalyvauti šiame renginyje bei jų kūrybos atlik÷jai ir būtinos priemon÷s. Būtų tariamasi su
žymiais visuomen÷s veik÷jais ir
mokslininkais, galinčiais trumpai pristatyti Mažosios Lietuvos nuopelnus lietuviškai spaudai jos
draudimo metais.
Antrame etape būtų parengiama programa-lankstinukas su trumpu šios švent÷s dalyvių pristatymu,
nurodama švent÷s vieta, laikas
ir pagrindinis šios švent÷s tikslas.
Trečiame etape būtų atitinkamai įrengiama švent÷s vieta; pravedama generalin÷ pasirinktų poetų,
literatų kūrybos atlik÷jų repeticija.
Organizacijos atstovo, galinčio pasirašyti sutartis organizacijos
vardu, pareigos, vardas ir pavard÷: Janina Gadliauskien÷
Projekto vadovo vardas, pavard÷:
Jonas Sakalauskas
Darboviet÷, pareigos: Vilniaus koservatorijos estrados skyriaus d÷stytojas
III. Projekto aprašymas
1) Papildomos žinios apie projektą.
Būtų skaitoma poezija, miniatiūros, pristatomas teatralizuotas muzikos-šokio projektas ”Poezijos
paukšt÷s nusileidimas Pilait÷je”;
skamb÷tų folkloras (kaip pirmoji liaudies kūr÷jų poetinio žodžio išraiška), gatv÷s muzikantų,

dainuojamosios poezijos kūriniai;
jaunučių choro atliekami lietuviškam žodžiui skirti kūriniai;
vaizdo kamera būtų fiksuojamos įsimintinos akimirkos Pilait÷s ir Vilniaus renginių archyvui.
2) Laukiami projekto rezultatai bei tęstinumas.
- prasipl÷stų Pilait÷s gyventojų ir jos svečių žinios apie čia ir greta kuriančius bei šią
kūrybą atliekančius žmones ir kolektyvus;
- būtų galima susidaryti tikslesnį vaizdą apie tokių švenčių poreikį šiame gyvenamajame rajone;
- būtų suformuotas šiam mikrorajonui būdingo renginio įvaizdis, jungiantis įvairaus amžiaus,
stiliaus poetinio žodžio kūr÷jus ir atlik÷jus;
- susidarytų galimyb÷ tokio pobūdžio renginį tęsti kiekvienais metais.
IV. Projektą įgyvendinantis personalas (pateikite projekto vadovo bei
pagrindinių projekto vykdytojų geb÷jimų vykdyti
projektą įrodymų, t.y. informaciją apie išsilavinimą, darbo patirtį, kvalifikaciją srityje,
susijusioje su projekto įgyvendinimu).
Jonas Sakalauskas - Vilniaus konservatorijos estrados skyriaus d÷stytojas, Lietuvos studentų
koncertin÷s agentūros vadovas, buvo tarptautinio bigbendų ir diksilendų festivalio “Vilniaus Band”
vyriausias
vadybininkas;
Vladas Užpolevičius – statybininkas –inžinierius, Pilait÷s seniūno pavaduotojas, daugelio Pilait÷s
kultūrinių-sportinių renginių
iniciatorius ir organizatorius;
Angel÷ Šarlauskien÷ – humanitarinių mokslų daktar÷, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
lektor÷-talkinink÷, administracinio, kultūros renginių organizacinio, žurnalistinio, leidinių maketavimo
kompiuteriu
darbo įgūdžiai (dirbant nacionalinio bibliografijos ir knygotyros centro vicedirektore mokslui,
ten veikusio
m÷g÷jų teatro vadove, režisiere, scenariste, vietos laikraščio vyr. redaktore) studijos
“Pilait÷: praeitis, dabartis ir ateitis” autor÷;
Al÷ Vilutien÷ – Vilniaus Martyno Mažvydo vidurin÷s mokyklos muzikos mokytoja ekspert÷,
jaunučių choro vadov÷, daugelio kultūrinių renginių iniciator÷ ir organizator÷;

Genovait÷ Grušien÷ – profesionali žurnalist÷, fotoreporter÷, fotograf÷, ne vieno renginio Pilait÷s
filmavimo kamera autor÷.
SIEKIAME PRISIDöTI PRIE ĮVAIRESNIO IR GERESNIŲ SĄLYGŲ MOKSLEIVIŲ LAVINIMUI PILAITöJE
PASPARTINIMO
Netinkamai sutvarkyti vaikų ir jaunimo mokyklinio lavinimo reikalai Pilait÷je neprisideda prie lygių teisių
siekiant tokio jų išsilavinimo ir t÷vų išlaidų tokiam jų lavinimui: tenka dirbti keliomis pamainomis,
o norintiems mokytis gimnazijoje, vykti mokytis iš Pilait÷s į kitas Vilniaus vietas.
Manome, kad Pilait÷je tur÷tų jau veikiančios dvi pagrindin÷s mokyklos būti pertvarkytos dirbti kaip
viena pagrindin÷, o kita kaip gimnazija. Tur÷tų būti papildomai pastatyta nauja mokykla, kuri būtų skirta
pradinių klasių moksleiviams. Šiuo tikslu kreip÷m÷s į Lietuvos švietimo ministeriją bei Vilniaus miesto tarybą
APELIAVOME Į JO EKSCELENCIJOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS IR JO ŽMONOS ALMOS
ADAMKIENöS SĄŽINĘ, KAI IŠKILO GRöSMö PRARASTI PILAITöS REKREACINĮ MIŠKĄ, LABAI
MöGIAMĄ VAIKŲ BEI KURIAME VYKO JAUNESNIŲ KLASIŲ MOKINIŲ GAMTOS PAŽINIMO
PAMOKOS ŠILTUOJU METŲ LAIKU. BET NEI VIENAS, NEI KITAS NEATSILIEPö. GAL PATARöJAI
NEINFORMAVO?.. O GAL DAR KITOKIOS PRIEŽASTYS?..

Gerbiamoji ponia Alma Adamkiene,
Nor÷tume kreiptis į Jus d÷l Pilait÷s miško išsaugojimo. Malonu, kad Jūs rūpinat÷s vaikais, ypač tais, kurie yra
skriaudžiami. Manau, kad Pilait÷s vaikai taip pat bus nuskriausti, jeigu neteks miško, kuriame m÷gsta ils÷tis, ten
vyksta gamtos pažinimo pamokos.
Kai sužinojau, kad miško vietoje tur÷tų būti pastatyti didžiuliai, tarptautinius standartus atitinkantys golfo laukai,
labai nustebau ir pamaniau, kad mano mokiniai taip pat tur÷tų sužinoti apie tai, nes jie čia gyvena ir tai juos
betarpiškai liečia. Diskusijų metu paaišk÷jo, kad dauguma moksleivių nenor÷tų, jog Pilait÷s miškas būtų iškirstas
ir aptvertas tvora.
Suaugę Pilait÷s gyventojai rinko parašus ir siunt÷ laiškus Lietuvos Prezidentui, Ministrui Pirmininkui ir Seimo
Pirmininkui, prašydami pad÷ti išsaugoti mišką. O mes su mokiniais nusprend÷me parašyti Jums, tik÷damiesi, kad
mūsų prašymas ras atgarsį Jūsų jautrioje širdyje ir Jūs gal÷site mums pad÷ti apginti šį nuostabų gamtos kampelį.
Su pagarba, Nijol÷ Pelakauskien÷, Vilniaus Martyno Mažvydo vidurin÷s mokyklos etikos mokytoja

Nekirskite miškų,

Nestatykite ten pastatų.
Palikit mums miškelį
Ir rudą jo takelį.
Nereikia mums to golfo,
To turtingųjų sporto.
Miškelį mylime visi
Ir protestuojame už jį!
Ieva Janulyt÷ ir Laura Ragaišyt÷, 6 klas÷,
Vilniaus Martyno Mažvydo vidurin÷ mokykla
Kas geriau Lietuvai - laimingi vaikai ar turtingų ponų golfo žaidimo vieta?
Už ką baudžiami vaikai?
Šiuo metu n÷ra aišku, ar išliks miškas prie Pilait÷s. Projektuodami golfo laukus mieste, Žv÷ryno golfo klubo atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys k÷sinasi atimti iš pilaitiškių vienintelę poilsio zoną natūralioje gamtoje.
Pažiūr÷kime į šią problemą vaikų akimis. Vilniaus Martyno Mažvydo vidurin÷s mokyklos mokiniai pamokų metu ir
namuose noriai kūr÷ rašin÷lius ir laiškus, skirtus gerbiamai Almai Adamkienei, prašydami pad÷ti išsaugoti Pilait÷s
mišką. Skaitydama jų darbus, radau daug įdomių minčių. Mokykloje mes stengiam÷s ugdyti vaikų pasitik÷jimą savimi,
jų aktyvumą, sprendžiant svarbias jiems problemas. Tod÷l jiems sunku suprasti tuos žmones, kurie suman÷ statyti
golfo laukus Pilait÷je, neatsiklausę gyventojų nuomon÷s, net neinformavę jų apie tai. Tai rodo daugyb÷ klausimų jų
rašiniuose. Laiškuose atsispindi nusisteb÷jimas, nesupratimas, kod÷l iš jų norima pasisavinti mišką. „Juk gyventojai
nieko blogo nepadar÷, kad iš jų atimtų mišką" (A. Uogintas, 6 klas÷). Žv÷ryno golfo klubo veiklą Pilait÷s miške vaikai
supranta kaip bausmę jų atžvilgiu, tik neaišku, už kokius nusižengimus baudžiama.
Septintok÷ J. Pipirait÷ golfo laukų statybų padarinius vertina kaip griovimą ir lygina su karo padariniais. „Negi mums
neužtenka karų, kai buvo sunaikinti miestai, kaimai ir gamta... Mes ir toliau viską griauname. Vardan ko? Kam mums
reikalingas golfo aikštynas, kai žadama iškirsti apie 30 ha Pilait÷s miško? Negi mums jau nebereikalinga gamta?“
Natūralus miškas vaikams svarbus

svarbiau negu golfas. Šią vaikų nuomonę, manau, įtakojo nuostabi Pilait÷s gamta ir gamtos pažinimo pamokos,
vedamos Pilait÷s miškelyje jau nuo pirmos klas÷s. Jos yra labai svarbios miesto vaikams, nes ugdo jautrumą,
supratimą, kad kiekvienas gyvas sutv÷rimas nori gyventi ir kad mes tur÷tume gerbti tą jo norą. „Nors aš pati gyvenu
ne Pilait÷je, tačiau Pilait÷s miškas man labai svarbus. Medžiai yra gyvi. Jie jaučia, jei juos pjauna ar kerta. Tod÷l
nenor÷čiau, kad vietoj gražaus miškelio išdygtų golfo aikštynai"(A. Etevičiūt÷, 5 klas÷). Šeštok÷ E. Šliževičiūt÷ miško
sunaikinimą supranta kaip „mūsų mažo pasaul÷lio nelaimę", kuri nerūpi nuo paprasto žmogaus problemų nutolusiems
turtingiems žmon÷ms. Mažųjų miško gyventojų problemas ji siūlo priimti kaip savo. „...ateitis rūpi kiekvienam, kaip ir
tam mažučiui vabal÷liui, susikūrusiam šventą, jaukų būstą, kaip tam paukšteliui, kuris visiems laikams užmirš savo
jauniklius d÷l per daug neatsakingai pasielgusių žmonių. Jie mirs, netekę visko, ką tur÷jo." Jautrios vaikų širdel÷s
negali pritarti naikinimo, mirties kultūros pasireiškimui. Vaikų susirūpinimą gyvosios gamtos atžvilgiu gal÷tų
apibendrinti šeštok÷s G. Vilyt÷s žodžiai. „Jeigu mes iškirsime nuostabiai žaliuojantį Pilait÷s mišką, mes sunaikinsime
dalelę gyvosios gamtos. Sunaikinsime gamtos prieglobstį gyvūn÷liams. Nei vienas medis yra nevertas žūties, nei
vienas gyvūnas nevertas namų praradimo. Daugyb÷ pilaitiškių netur÷s galimyb÷s pasidžiaugti gyvaisiais gamtos
namais. Medžių šaknys verks, mindžiojamos prabangių golfo batų. O kiekvienas gyvūnas jausis tarsi nesavame
krašte. Savo namus, kuriuose jis patyr÷ vargų ir džiaugsmo, gal÷damas steb÷ti tik pro geležinę tvorą, už kurios
linksminsis turtingi savanaudžiai."
Vaikų nuomone, gamta vertinga savaime ir žmogus neturi teis÷s griauti to, ko pats nesukūr÷. Juk „miškui iškirsti
užtenka vienos savait÷s, o užauginti reikia kelių šimtmečių" (V. Gogolevas, 5 klas÷)
Miškas – vaikų poilsio vieta
Kita vertus, miškas vertingas ir tuo, kad tai - puiki poilsio vieta, tylos ir ramyb÷s šaltinis, taip reikalingas
pavargusiems nuo miesto triukšmo žmon÷ms. „Kaip smagu karštą vasaros dieną basai lakstyti po pievas ir steb÷ti
įvairiomis spalvomis žydinčias g÷les. O kai pasileidi nuo Žaibo kalno, jauti tavo plaukus kedenantį v÷ją. Kai pasieki
žemę, griūni į pienių patalą, į tą žemę, kuri yra mums neįsivaizduojamo grožio. Po viso šio „skrydžio" smagu
atsigaivinti, pliuškenantis srauniame, visiems maloniame upeliūkštyje"(E. Šliževičiūt÷, 6 klas÷). „M÷gstu būti miške ir
žiemą, ir vasarą. Jame aš užsisklendžiu savo mintyse, svajon÷se, niekur kitur negal÷čiau būti tokia rami. Šio miško
paslaptis yra labai gili, kurią žino tik Dievas. Ir jeigu iškirs mišką, mes nebetur÷sime savo mažojo gamtos kampelio"
(I. Lapiną, 7 klas÷). „Labai gera miške šiltą vasaros dieną pabūti medžių pav÷syje, pas÷d÷ti ant žolyt÷s, surengti
iškylą į gamtą. Juk miškas - ne tik medžiai. Miške teka upelis, yra daug gražių vietų, netoliese yra ežeras" (I.
Černikova, 6 klas÷). „Vos ne visas mano laisvalaikis yra praleidžiamas miške. Aš sergu astma, tod÷l man reikia bent
po kelias valandas per dieną pabūti gryname ore. Mano šešerių metų broliui taip pat reikia gryno oro" (D. Bielunskis,
6 klas÷).
Vaikai baiminasi, kad „bus užterštas Salot÷s ežeras, mat golfo aikštynų zonoje bus gausiai naudojami pesticidai" (V.

Sinica, 5 klas÷).
Istorinis vietov÷s vertingumas
Numatomų golfo laukų zona tai ir istorinę vertę turinti vieta, kuri, įgyvendinus šį projektą, taptų
neprieinama nei archeologiniams tyrin÷jimams, nei istorijos pamokoms. „Be to, Pilait÷s piliakalnis
liks golfo laukų teritorijoje. O juk taip patikdavo ten kopti, rinkti nuo šiaurinio šlaito žibutes, tiesiog
galvoti apie šios vietos praeitį. Gaila..." (V. Sinica, 5 klas÷).
Kod÷l vaikai nenori, kad jų miške išaugtų golfo aikštynas?
„Jūs pagalvokit kas atsitiks, jeigu visą šią nuostabia gamta gars÷jančią vietovę „užtaranuos“ didelis monstras su dar
didesniais baltais kamuoliukais. Nor÷čiau jūsų paklausti, ar vertas aikštynas to, kad pilaitiškiai lyg kokie kaliniai ar
pavydintys čiulkinuko maži vaikai ramstys golfo laukų tvoros sienas?“ (E. Šliževičiūt÷, 6 klas÷.). Vaikai supranta, ko
vertos tos golfo Pilait÷je šalininkų kalbos, neva jie stengiasi d÷l šeimų, kad jos gal÷tų turiningai praleisti laisvalaikį
neapšiukšlintoje aplinkoje. Juk nesame izoliuoti nuo likusio pasaulio patirties. Žmon÷s, kurie yra buvę analogiškuose
golfo aikštynuose, žino, kad jie yra aptverti tvora ir prieinami tik golfo klubo nariams. „Nenoriu, kad aptvertų tokią
didelę vietą- negal÷siu aikštel÷je žaisti futbolą arba krepšinį“ (M. Tarnauskas, 7 klas÷). „Aš asmeniškai nenor÷čiau,
kad miškas būtų aptvertas tvora. Aš miške dažnai būnu, vaikštau, važin÷ju dviračiu. Gamtoje būti man labai įdomu.
Nenor÷čiau vaikščioti prie tvoros“ (A. Jurkaitis, 5 klas÷).
Lietuvos ateities vizija
Vaikai supranta, kad neįmanoma įsivaizduoti Lietuvos be natūralių miškų ir tikra atgaiva širdžiai, kai miškas yra
išlikęs miesto teritorijoje, kai jame gali pails÷ti daugyb÷ nuo miesto triukšmo pavargusių žmonių. Kirsdami mišką ir
paversdami jį asfaltuotų takelių bei kultūrin÷s žol÷s teritorija, mes sunaikiname dalelę Lietuvos. „Miškelis yra labai
gražus. Teka sraunus upelis, stovi didelis piliakalnis, malūnas ir graži pieva. Upelyje pabraidai, pasivažin÷ji dviračiu,
žiemą nuo kalno čiuožin÷ji slid÷mis arba rogut÷mis. Miškas yra Lietuvos mažoji dalis ir reikia neleisti jo kirsti“ (A.
Gaičiauskas, 5 klas÷).
Mišką, natūralią gamtą vaikai sieja su grožiu, įdomiu laisvalaikio praleidimu, švariu oru, Pilait÷s istorijos ir gamtos
pažinimo vieta, kurioje patiria daug džiaugsmo ir laim÷s akimirkų. Ar nereik÷tų „pagalvoti, kas geriau Lietuvailaimingi vaikai ar turtingų ponų golfo žaidimo vieta“ (T. Juzeliūnait÷, 6 klas÷) prieš priimant galutinį sprendimą? Juk
vaikai – mūsų ateitis.

SIEKöME, kad toliau gyvuotų anksčiau Pilait÷je veikusi Vaikų krikščioniškos etikos studija „Būkime
kartu“. TA PROGA PRISIDöJOME PRIE ŠIO PROJEKTO PARAIŠKOS PARENGIMO IR KETINOME JAME
DALYVAUTI
PATVIRTINTA
Sveikatos ir socialin÷s apsaugos
departamento direktoriaus
2002 m. gruodžio 13 d.
įsakymu Nr. 01-93
PARAIŠKA
SOCIALINIŲ INICIATYVŲ PROJEKTUI REMTI
(projekto sąmatos vert÷ virš 5000 lt.)
I. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Organizacijos pavadinimas

Vilniaus m. Šv. Juozapo parapija.

2.

Organizacijos steig÷jas

Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas A.J.Bačkis.

3.

Organizacijos vadovas

kun. Justinas Aleknavičius.

4.

Organizacijos kodas

9208488.

5.

Registravimo vieta ir laikas

2001 spalio 29.

6.

Organizacijos adresas

Tolminkiemio 4, Vilnius, 2003.

Projekto vadovo vardas, pavard÷, pareigos kun. Justinas Aleknavičius, klebonas
II INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
1. Projekto pavadinimas. Vaikų krikščioniškos etikos studija „Būkime kartu“
2. Kurį 2003 m. socialinių iniciatyvų r÷mimo prioritetą atitinka šis projektas
* Besikuriančių bendruomen÷s centrų r÷mimas.
3. Projekto įgyvendinimo laikas

2003 01 01 – 2003 12 31

4. Santrauka (trumpas organizacijos pristatymas, projekto pobūdis, tikslas, trumpas veiklos aprašymas,
numatomi rezultatai, biudžetas)
Rengti šį projektą paskatino noras pad÷ti gausioms šeimoms, susiduriančioms su specifin÷mis problemomis. Šis
edukologinio pobūdžio projektas padeda ugdyti gausių
šeimų vaikų bendravimo įgūdžius, iš dalies realizuoja jų menin÷s saviraiškos poreikius per žaidimą, dailę,
tautosaką, švenčiant kalendorines ir religines šventes,
atskleidžiant jų esmę ir prasmę. Vaikai noriai dalyvauja projekte. Būdami užimti kūrybine veikla, yra labiau
atsparūs neigiamai įtakai. Ženkliai išauga vaikų, dalyvaujančių projekto veikloje, kūrybiškumas, draugiškumas,
savitarpio pagalba, tolerancija kitiems.
5. Visa suma, reikalinga projektui
6. Iš SSAD[1] prašoma suma

45520,30520,-

7. Ar anksčiau esate gavę paramą iš SSAD, kokią sumą

9000,-

5000Lt. ir 4000Lt.
8. Ar pristat÷te veiklos ir finansines ataskaitas?

Taip.

2002m. gauta parama dviems projektams

Pastaba: Organizacijoms, neatsiskaičiusioms už gautą paramą, l÷šos neskiriamos.
9. Situacijos analiz÷ (projekto adresato ir jo poreikių apibūdinimas; reiškiniai, skatinantys kurti ir įgyvendinti
projektą)
Projekto adresatas – gausios šeimos, noras jas paremti, kadangi tai – vienas iš labiausiai socialiai pažeidžiamų
visuomen÷s sluoksnių. Kartu neatsisakoma įtraukti ir
socialinių sluoksnių vaikus, vykdant šį projektą.
Ištyrus gausių šeimų poreikius, paaišk÷jo, kad apie 50 proc. ikimokyklinio amžiaus gausių šeimų vaikų nelanko
vaikų lopšelio - darželio ir bendrauja daugiausia šeimos rate.
Prad÷ję lankyti bendrojo lavinimo mokyklą, susiduria su bendravimo problemomis. Kadangi daugumos gausių
šeimų pajamos vienam žmogui yra minimalios, j
ų vaikai neturi galimybių lankyti ikimokyklinio švietimo įstaigas miesto centre, o Pilait÷je panašaus pobūdžio
įstaigų n÷ra. Pilait÷s mikrorajonas yra toli nuo centro.
Kita vertus, menin÷s saviraiškos poreikis ikimokyklinio amžiaus vaikams yra labai svarbus, tačiau jo realizavimo
galimyb÷s netgi vaikams, lankantiems vaikų darželį, yra ribotos.
Dar viena priežastis, paskatinusi rengti šį projektą, yra ta, kad ženkliai plinta neigiami įpročiai (necenzūrinių
žodžių vartojimas, „etikečių klijavimas“, pastangos pažeminti
kitą žmogų ir pan.) vaikų tarpe. Taip pat yra akivaizdus atitrūkimas nuo krikščioniško gyvenimo vertybių.
Tikimasi, kad vaikų užimtumas kūrybine veikla bei religiniu aukl÷jimu
pasitarnautų, kaip profilaktin÷ priemon÷, siekiant išvengti šių neigiamų įpročių.
10. Tikslas ir uždaviniai
Tikslas – lavinti gausių šeimų vaikų bendravimo įgūdžius, ugdyti krikščionišką moralę, pad÷ti realizuoti jų
menin÷s saviraiškos poreikius, kas pasitarnautų jų
s÷kmingesnei adaptacijai prie mokyklos kolektyvo.

Uždaviniai:
1. Etinis, estetinis, religinis ir pažintinis ugdymas per žaidimą, muziką, tautosaką, švenčiant kalendorines ir
religines šventes ir atskleidžiant jų esmę ir prasmę.
2. Neigiamų įpročių prevencija ir dalinis jų įveikimas per religinį ugdymą ir vaikų užimtumą kūrybine veikla.
11. Projekto dalyvių apibūdinimas
Projekto organizatoriai:
1. Kun. Justinas Aleknavičius, Šv. Juozapo parapijos klebonas.
2. Nijol÷ Pelakauskien÷, edukologijos mokslų magistr÷, dirbanti etikos mokytoja Martyno Mažvydo vidurin÷je
mokykloje.
3. Alma Vadeišien÷, muzikos mokyklos „Lyra“ vyr. mokytoja.
4. Rimtautas Špokas, dailininkas, savo tapybos darbus eksponavęs įvairiose parodose, 2 metus vedęs keramikos
būrelį Pilait÷s vidurin÷je mokykloje.
5. Lilija Šerlat, finansinink÷.
Projekto adresatas – gausių šeimų ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys bendravimo trūkumų, nes dauguma
nelanko vaikų darželių,
o minimalios šių šeimų pajamos vienam žmogui neleidžia lankyti panašaus pobūdžio ikimokyklinio lavinimo
įstaigas miesto centre.
12. Dalyvių skaičius (per m÷n./iš viso projekto vykdymo metu)

30 vaikų.

13. Veiksmų planas (kaip, kokiais etapais bus sprendžiami projekto uždaviniai)
1. Parengiamasis etapas.
- medžiagos rinkimas;

- darbo planavimas;
- planų derinimas tarp projekto vykdytojų.
2. Projekto realizavimas.
- Kaziuko mug÷ (pasiruošimas ir vaikų darbelių pristatymas)
- Užgav÷nių renginys. Kaukių gaminimas.
- Velykų švent÷ (pasiruošimas ir vaikų menin÷s programos pristatymas t÷vams ir bendruomenei).
- Motinos dienos švent÷.
- Renginys, skirtas Vaikų gynimo dienai ir T÷vo dienai (pasiruošimas ir renginio pristatymas).
- Vasaros stovykla prie Aiseto ežero. Viktorinos, sportiniai žaidimai, estafet÷s, dainavimas prie laužo, menin÷s
programos pristatymas
Saldutiškio bendruomenei, ekskursija po Aukštaitijos nacionalinį parką.
- Mokinukų palyd÷jimas į mokyklą.
- Kal÷dų švent÷. ( Pasirengimas ir vaikų menin÷s programos pristatymas t÷vams ir bendruomenei.)
3. Projekto pristatymas.
- Velykų ir Kal÷dų renginių pristatymas Pilait÷s bendruomenei.
- publikacijos spaudoje apie renginius.
14. Projekto įgyvendinimo grafikas
Laikas (Data arba
periodas –

Koks etapas, darbas arba
renginys

Vieta

Vykdytojai
arba atlik÷jai

pradžia

ir pabaiga)
2003m. sausis –
vasaris

2003m. vasaris –
kovas

Parengiamasis etapas.
Medžiagos projekto
įgyvendinimui rinkimas.
Parengiamasis etapas.
Darbo planavimas.
Parengiamasis etapas.
Planų derinimas.
Projekto realizavimas.
Kaziuko mug÷.

2003m. vasaris –
kovas

Projekto realizavimas.
Užgav÷nių renginys.

2003m. kovas –
balandis
2003m. balandis –
geguž÷

Projekto realizavimas.
Velykų švent÷.
Projekto realizavimas.
Motinos dienos švent÷

2003m. geguž÷ –
birželis

Projekto realizavimas.
Renginys, skirtas Vaikų
gynimo dienai ir T÷vo
dienai.
Projekto realizavimas.
Vasaros stovykla prie
Aiseto ežero.
Projekto realizavimas.
Mokinukų palyd÷jimas į
mokyklą.
Projekto realizavimas.
Kal÷dų švent÷.
Projekto pristatymas.
Publikacijos spaudoje apie

2003m. vasaris
2003m. vasaris

2003m. liepa
(trukm÷ – 1
savait÷)
2003m. rugpjūtis

2003m. rugs÷jis gruodis
2003m. balandis gruodis

Bibliotekos

Kun.J.Aleknavičius,
A.Vadeišien÷,

Šv.Juozapo
parapijos namai
Šv.Juozapo
parapijos namai
Šv.Juozapo
parapijos namai,
Pilait÷s
seniūnijos sal÷.
Šv.Juozapo
parapijos namai,
aikšt÷ prie
parapijos namų
Šv.Juozapo
parapijos namai
Šv.Juozapo
parapijos namai
Šv.Juozapo
parapijos namai

Paaiset÷s km.,
Saldutiškio sen.,
Utenos raj.
Šv.Juozapo
parapijos namai
Šv.Juozapo
parapijos namai
laikraščiai

N. Pelakauskien÷,
R.Špokas,
L.Šerlat

projekto vykdymą.

Kiekvienos savait÷s šeštadienį vyksta muzikos pamok÷l÷s (dainavimas, grojimas, muzikiniai žaidimai), dail÷s
pamok÷l÷s (piešimas, karpymas, lankstymas),
etikos pamok÷l÷s (pasakų skaitymas ir aptarimas). Kas m÷nesį numatoma išvyka į teatrą, kiną, parodą, kitus
kultūrinius renginius arba ekskursijas.
15. Projekto tęstinumas (kas vyks, įgyvendinus projektą)
Atsižvelgiant į tai, kad gausių šeimų vaikų adaptacijos prie mokyklos kolektyvo problema išlieka ir į turimus
profesionalių pedagogų resursus bei patalpas,
numatoma projektą tęsti, dirbant su kitais gausių šeimų ikimokyklinio amžiaus vaikais.
III. PROJEKTO BIUDŽETAS
1. Projekto finansavimo šaltiniai:
Finansavimo šaltinis (įrašyti institucijas, iš kurių prašote,
arba jau gavote l÷šų šiam projektui)
Pati organizacija Šv.Juozapo parapija (patalpos)
Fondai
R÷m÷jai
Privatūs asmenys (rems pagal
galimybes)
Valstyb÷
Miesto Savivaldyb÷ (be SSAD) Pilait÷s seniūnija
SSAD
Iš programos planuojamos uždirbti l÷šos
Kiti
Juridiniai asmenys Pilait÷je (nuolaidos prek÷ms)
Bendra suma

Prašomos
l÷šos
10000,3000,-

2000,30520,-

45520,-

Turimos l÷šos

2. Projekto išlaidų sąmata (detali sąmata pridedama atskiru lapu, paprašius SSAD):
Išlaidų rūšis (laisvoje vietoje pageidautina surašyti už
ką - už kokius darbus, daiktus, leidinius ir pan.)

Turimos Iš kitų
l÷šos
r÷m÷jų
prašomos
l÷šos

Darbo užmokestis
Įnašai socialiniam draudimui
Mityba
Medikamentai
Šildymas
Elektros energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalyn÷
Spaudiniai
Kitos prek÷s
Komandiruot÷s
Vandentiekis ir kanalizacija
Ilgalaikio materialiojo turto nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto remontas
Kvalifikacijos k÷limas
Kitos išlaidos
Iš viso:

iš SSAD
prašomos l÷šos

15000,2790,4160,4200,810,720,2500,-

1400,270,240,500,-

2500,-

4320,-

720,-

240,-

3550,15000,-

1600,30520,-

3. Išlaidos, kurioms prašoma l÷šų iš SSAD:
Išlaidų pavadinimas

Metin÷

Iš jų ketvirčiais (tūkst. Lt)

Darbo užmokestis
Įnašai socialiniam draudimui
Mityba
Medikamentai

I
suma
15000,- 3750,2790,697,50
4160,240,-

II

III

IV

3750,697,50
440,-

3750,697,50
3040,-

3750,697,50
440,-

Šildymas
Elektros energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalyn÷
Spaudiniai
Kitos prek÷s
Komandiruot÷s
Vandentiekis ir kanalizacija
Ilgalaikio materialiojo turto
nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto
remontas
Kvalifikacijos k÷limas
Kitos išlaidos
Iš viso:

1400,270,240,500,4320,240,-

600,90,60,1080,60,-

200,60,60,1080,60,-

30,60,500,1080,60,-

-

-

-

-

300,6647,50

300,9517,50

1600,300,30520,- 6877,50

600,90,60,1080,60,700,7477,50

4. Detali projekto sąmata
Išlaidų pavadinimas ir skaičiavimai
1.

2.

3.

Darbo užmokestis

Iš SSAD prašomos
l÷šos, Lt
15000,-

- pagal darbo sut.
3 žm. x 250Lt. x 12m÷n.
- pagal autorines sutartis 2 žm. x 250Lt. x 12m÷n.

9000,6000,-

Įnašai soc. draudimui (31%)

2790,-

9000Lt. x 31% = 2790Lt.

2790,-

Mityba

4160,-

4.

5.

6.

7.

- priešpiečiai vaikams užsi÷mimų metu 4 sav. x
12m÷n. x 20Lt.
- švenčių proga (Velykos, Kal÷dos) 2 x 200Lt. = 400Lt.
- stovyklai prie Aiseto ežero 10 šeimų x 40Lt. x 7
dienos
Šildymas

960,-

7m÷n. x 200Lt.

1400,-

El. energija

270,-

9m÷n. x 30Lt.

270,-

Ryšių paslaugos

240,-

12m÷n. x 20Lt.

240,-

Transporto išlaikymas

500,-

- išvykai prie Aiseto ežero 1 savaitei savo transportu
(kurui)

500,-

400,2800,1400,-

10 šeimų x 50Lt. = 500Lt.

8.

Kitos prek÷s

4320,-

- kanc. prek÷s 12m÷n. x 300Lt.
- foto ir video prek÷s 12m÷n. x 60Lt.

3600,720,-

9.

10.

Vandentiekis ir kanalizacija

240,-

12m÷n. x 20Lt.

240,-

Kitos išlaidos

1600,-

- suvienyrai, g÷l÷s
- dovanos vaikų paskatinimui sportinių varžybų ar
viktorinų metu
- Kal÷din÷s dovan÷l÷s vaikams 30 vaikų x 20Lt.
Viską sud÷jus:

400,600,600,30520,-

IV. TURIMI RESURSAI PROJETUI ĮGYVENDINTI (patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kita)
1.

Kvalifikuoti religijos,muzikos, etikos ir dail÷s dalykų pedagogai:

Kun. Justinas Aleknavičius, Šv.Juozapo parapijos klebonas, išsilavinimą įgyjęs Romoje, d÷stęs tikybą bendrojo
lavinimo mokykloje.
Alma Vadeišien÷, dirbanti „Lyros“ muzikos mokykloje vyr. mokytoja, darbo stažas – 24 metai
Nijol÷ Pelakauskien÷, edukologijos mokslų magistr÷, dirbanti etikos mokytoja Martyno Mažvydo vidurin÷je
mokykloje, darbo stažas – 3 metai.
Rimtautas Špokas, savo tapybos darbus eksponavęs įvairiose parodose, 2 metus vedęs keramikos būrelį Pilait÷s
mokykloje.
2. Studijai suteikta galimyb÷ vystyti veiklą Šv. Juozapo parapijos namuose, patalpų nenuomojant.
V. PARAIŠKOS PRIEDAI
Privaloma:1. Organizacijos registracijos pažym÷jimo kopija; 2. Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (CV);
3. Atsiliepimų spaudoje apie organizacijos jau įgyvendintus projektus kopijos arba 2 rekomendacijos;

4. Projekto finansuotojų garantiniai įsipareigojimų raštai (jei yra kiti finansuotojai); 5. Užpildytos paraiškos
ir pateikiamų priedų 2 kopijos.
Data ____________________
Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
Organizacijos vadovo vardas, pavard÷, parašas Justinas Aleknavičius
Projekto vadovo vardas, pavard÷, parašas
[1]

Justinas Aleknavičius

SSAD - Sveikatos ir socialin÷s apsaugos departamentas
NORIME DERAMAI PAMINöTI LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMETĮ PILAITöJE. TA PROGA VILNIAUS
SAVIVALDYBEI PATEIKöME PROJEKTĄ, bet paramos nesulauk÷me

2009 m. Kultūros r÷mimo programų projektų
konkursui

Kultūros r÷mimo
programų
projektų
konkurso
nuostatų
2 priedas

PARAIŠKOS BLANKAS
KULTŪROS RöMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSUI
1.

Projekto pavadinimas: „Lietuva, Tavo vardas mano širdy!“

2.
Sritis (pažym÷ti kryželiu): Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtas renginys 2009 m Poezijos renginių
dvasioje
Vilniaus miesto naujausiame Pilait÷s rajone.

Kultūros
renginių

Kultūros
mainų

Leidybos

Profesionaliųjų M÷g÷jų
menų
meno

+

+

+

3.

Projekto pareišk÷jas.

+

Organizacijos pavadinimas: Pilait÷s bendruomen÷
Organizacijos vadovo vardas ir pavard÷: Janina Gadliauskien÷
Organizacijos adresas: 06220, Vilnius, I. Kanto 19-15
Įmon÷s kodas:125986858
PVM mok÷tojo kodas: neturi.........................................................................

jangadliauskiene@yahoo.com
(telefonas)

(faksas)

Projekto vadovo vardas ir pavard÷: Vanda Sakalauskait÷.
Pareigos: Dail÷s mokytoja.
4.

Projekto įgyvendinimo terminai: 2009 02 01 – 2009 06 01

5.

Projekto įgyvendinimo vieta : Vilnius, Pilait÷s seniūnija

6.

Bendra projekto sąmata: 8000 lt

7.

Kiti finansavimo šaltiniai: Pilait÷s bendruomen÷

(el. paštas)

8.

Prašomas finansavimas iš Savivaldyb÷s: 5000 lt

Pareišk÷jas

Janina Gadliauskien÷:....................
(parašas)
A.V.

Projekto vadovas

Vanda Sakalauskien÷:.........................
(parašas)

PROJEKTO APRAŠYMAS (1–2 puslapiai)
Pilait÷je – naujausiame Vilniaus daugiabučių namų gyventojų rajone nuo 2002 metų rengiami teminiai
Poezijos pavasariui skirti renginiai. Tokie renginiai įvairių meno rūšių sintez÷s pagrindu atsiliepia į opias nūdienos
problemas, prisijungia prie bendrų visoje Lietuvoje organizuojamų renginių. Juose dalyvauja ženklūs lietuvių
literatūros autoritetai, visuomen÷s ir kultūros veik÷jai, jie vyksta gamtoje, tod÷l sulaukia ir kitų Vilniaus miesto
gyventojų d÷mesio. Šiame tradicija tapusiame renginyje pristatoma Pilait÷s gyventojų kūryba (nuo jauniausio ir
garbiausio amžiaus). Tai yra ženklus stimulas oficialiajai literatų gildijai nepriklausantiems žmon÷ms kurti,
žinant, kad kartą metuose jų kūryba bus skaitoma bei publikuojama su šiuo renginiu organiškai susijusiame
tęstiniame tokios kūrybos leidinyje „Pilait÷s giesmininkai“. Greta literatūros kūr÷jų, atsiranda prieinama erdv÷
savo pasiekimus pristatyti muzikams, dainininkams, dailininkams, šok÷jams, teatralams, istorin÷s-etnografin÷s
tautos atminties skleidimo klubams.Toks renginys skatina Pilait÷s ir kitų Vilniaus gyventojų bendrumo jausmą,
kelia pilietiškumo dvasią, padeda populiarinti profesionalų ir m÷g÷jišką meną, kviečia įsijungti į bendrai šalyje
vykstančius renginius, atlieka pažintinį, estetinį, aukl÷jamąjį ir kūrybinių paskatų vaidmenį. 2009 metai – visai
Lietuvai svarbūs metai. Jie ženklina Lietuvos vardo tūkstančio pamin÷jimą. Pilait÷s bendruomen÷, nenor÷dama
likti nuošalyje tokio reikšmingo įvykio, pasirengusi organizuoti šiai datai skirtą renginį, kuriame būtų
mobilizuojamos intelektualin÷s, kultūrin÷s ir menin÷s paj÷gos, jungiančios skirtingo amžiaus kūr÷jus, tiek iš
Pilait÷s, tiek ir iš kitų Vilniaus kampelių. Tod÷l nuspręsta Pilait÷je irgi tradiciniu tapusį 2009 metų Poezijos
pavasario renginį paskirti šiam įvykiui ir jį ženkliau išpl÷toti, įjungti Pilait÷s kūr÷jus iš Martyno Mažvydo vardo ir
Pilait÷s vidurin÷s Nr. 66 mokyklų, Pilait÷s šv.Juozapo parapijos moterų vokalo grupę (vadov÷ Adel÷ Petrošiūt÷),
Pilait÷s artimiausių kaimynus iš Buivydiškių: folklorinį ansamblį „Verdenę“ (vadov÷ Rasa Kauzonait÷), Vilniaus
profesionalaus ir m÷g÷jiško meno atstovus: Vilniaus įgulos Karininkų Romov÷s vyrų chorą „Aidas“ (vadovas
Tadas Šumskas); Vilniaus klubą „Gimtieji namai“ (vadov÷ Neringa Vaitkevičiūt÷); Senov÷s baltų draugovę
„Karionys“ (Juozas Tarail÷), profesionalių muzikų grupę„Vilniau trio“ (vadovas Adžejus Pileckij); aktoriaus

Giedriaus Arbačiausko ir violončelist÷s Agn÷s Arbačiauskien÷s duetą, Lietuvos skaučių seserijos tuntą (vadov÷
Dalia Tarailien÷). Šiuo tikslu bus parengiamas renginys-misterija, kuri vyktų Pilait÷je vienos dienos metu
atskirais teatralizuotais teminiais pasirodymais-dalimis skirtingose ir istoriškai savitai reikšmingose Lietuvos
istorijai Pilait÷s vietose pagal išankstinį scenarijų. Tam Pilait÷ turi tinkamas sąlygas: uždarus apželdintus ir su
suoleliais kiemelius, piliavietę, dvarvietę su atrestauruotų vandens malūnu-muziejumi, kalvę, dviejų ežerų
paplūdimius, dvi pagrindines mokyklas, tris prekybos centrus, Mažosios Lietuvos iškilių asmenų vardais,
autentiškais vietovardžiais pavadintomis gatves ir al÷jas. Šio renginio atskirų kolektyvų bei autorių prisistatymo
scenarijus skirtingose Pilait÷s vietose būtų paliekamas jų pačių iniciatyvai, bet baigiamoji šios švent÷s dalis
vyktų pagal visų jos dalyvių bendrą baigiamosios dalies scenarijų Pilait÷s miškelyje, prie vaikų žaidimo aikštel÷s,
įprastin÷je Poezijos pavasarių renginių vietoje. Joje nuo 2002 metų vyksta kasmetiniai poezijos skaitymai,rinkinio
„Pilait÷s giesmininkai“ pristatymas su muzikiniais ir šokių intarpais. Šio renginio populiarinimas vyktų iš anksto
paskelbiant per radiją, spaudą, internetą, skelbimus-afišas bei lankstinukus, kurių dalis būtų papildomai
platinama šio renginio įžangin÷je dalyje, tai yra skirtingose masiškai Pilait÷s gyventojų lankomose vietose
atskirų kolektyvų ir asmenų individualaus pasirodymo vietose. Gyventojai būtų pakartotinai kviečiant atvykti į
baigiamąją šio renginio dalį, kuri numatyta Pilait÷s miškelyje prie aukuro iš akmenų. Renginys būtų fiksuojamas
vaizdiniame-garsiniame formate ir perduodamas renginyje dalyvavusiems kolektyvams bei Lietuvos Rašytojų
sąjungai ir kitoms tokiu renginiu susidom÷jusioms institucijoms. Renginio eiga būtų paviešinama per vietos ir
krašto informacijos priemones.

