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1. Konkursui teikiamos kaimo vietovės pavadinimas, sav. pavadinimas  
 

Smalininkai, Jurbarko rajono savivaldybė 

 

2. Aprašykite kodėl kaimo vietovė teikiama konkursui (Pagal nurodytus kriterijus pateikite kaimo 

vietovės aprašą. Būtina pridėti aprašo kopiją CD formatu. Pagal galimybę pageidautina pridėti foto 

ir/ar video medžiagą CD ar DVD formatu)  

 

Aprašykite:  

 

X kaimo bendruomenės veiklą bei pastangas įtraukti kuo daugiau gyventojų;  

 

Smalininkų bendruomenės centras įsiregistravo 2003 m. geguţės 26 dieną, pagrindinės 

bendruomenės centro veiklos sritys: 

o socialinės aplinkos gerinimas; 

o smulkaus verslo ir amatų vystymas; 

o gamtos ir istorinių paminklų apsaugos; 

o poilsio bei pramogų verslo organizavimas; 

o kultūros ir sporto plėtros; 

o švietimo ir mokymo; 

o Smalininkų seniūnijos infrastruktūros plėtra. 

Bendruomenės centro veikla nukreipta į gyventojų sąmoningumo ir aktyvumo skatinimą – visi 

organizuojami renginiai paremti savanorių veikla – manome, kad gyventojų dalyvavimas renginiuose 

padedant organizuoti įvairias veiklas pagal savo kompetenciją bei miestelio aplinkos tvarkymas skatina 

gyventojus jaustis savo miestelio šeimininkais. 

 

X kaimo bendruomenės dalyvavimą kultūrinime gyvenime;  

 

Bendruomenės centras organizuoja tradicinėmis tapusias šventes – Ţvejų ir Rudens. 2008 m. susibūrė 

bendruomenės šokių kolektyvas (8 poros) ir kaimo kapela, kurie dalyvauja rajono miestelių tradicinėse 

šventėse. Nuo 2010 m. šokių kolektyvas priklauso Maţosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrui. 

Jaunimas mokosi groti gitaromis, dainuoja merginų ansamblyje.  

Nuo seno veiklą vykdo „Ąţuolynės“ teatras, organizuojantis kasmetinę teatrų šventę, dalyvauja 

įvairiuose renginiuose visoje Lietuvoje. 

 

X savanorystės principų taikymą kaimo bendruomenės veikloje, savitarpio pagalbos teikimą;  

 

Visa bendruomenės centro veikla vyksta savanorystės pagrindu – centras etatinių darbuotojų neturi. 

Bendruomenės centro tarybą sudaro 10 asmenų. Organizuojant įvairias veiklas – talkas, renginius jiems 

talkina įvairios gyventojų grupės – jaunimas, mokiniai, saviveiklininkai ar sporto entuziastai.  

2011 metais įregistruotas jaunimo klubas „Aukštyn kojom“, kurio veikla skirta jaunimo įtraukimui į 

socialinį ir kultūrinį gyvenimą, organizuojant įvairias veiklas. 

 

X infrastruktūros (inţinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, komunalinių, visuomeninių, prekybos, 

atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitų gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti 

reikalingų objektų) pritaikymą gyventojų socialiniams ir verslo poreikiams, aplinkos sutvarkymą;  



2009 metais pastatyta 250 kW vėjo jėgainė, kurios pagaminta elektros energija parduodama elektros 

tinklams, o uţ gautus pinigus (grąţinus paskolą) planuojama spręsti įvairias miestelio socialines 

problemas (įkurti dienos centrą, kuriame galėtų bendrauti seneliai ir anūkai, mokytis vieni iš kitų), 

bei skatinti jaunimo ekologinį ugdymą – remti ekologinio klubo iniciatyvas. 

2010 metais įsigyta aplinkos prieţiūros technika – traktoriukas su krautuvu, priekaba ir ţemės 

dirbimo freza. Ši technika skirta teikti paslaugas gyventojams, tvarkyti miestelio viešąsias erdves.  

Sporto klubas „Nemunas“ organizuoja gyventojų sportinį uţimtumą – krepšinio, tinklinio treniruotes. 

Prieš metus projekto metu įsigyti treniruokliai pritraukia daugiau jaunimo. Keletą metų organizuoja 

respublikinę „Ţalgiriadą“. 

 

X gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimą;  

Bendruomenės centras dalyvauja priţiūrint šiuos Smalininkų lankytinus objektus: 

Senąjį ţiemos uostą – kiekvieną pavasarį ir rudenį organizuojamos aplinkos sutvarkymo talkos, 

ieškoma būdų išvalyti uosto dugną ir jį atgaivinti maţiems laiveliams švartuotis. 

Vandens matavimo stotį (XIX a.) – šiemet ji švenčia savo 200 metų jubiliejų. Minėjimas numatytas 

rugsėjo 24 dieną. Renginį organizuoja bendruomenės centras, gavęs paramą šiam projektui. Šia 

proga išleistas apšto ţenklas su Smalininkų vandens matavimo stotmi. Prieš keletą metų prie 

vandens matavimo stoties buvo atidengtas senasis grindinys. Planuojami projektai šiam darbui 

pratęsti ir atidengti visą grindinį pagal uosto krantinę, čia turėtų įsijungti ir ekologinis jaunimo 

klubas „Ţalioji viltis“. 

Ąţuolų alėją - kiekvienais metais (jau 5 metus) organizuojamos talkos atsodinti nykstančią ąţuolų 

alėją, kuri yra paskelbta gamtos paminklu - ilgiausia ąţuolų alėja Lietuvoje. Tuo pat metu 

mokyklose skelbiamas vaikų piešinių konkursas „Ąţuolų alėja“, kuris skatina vaikus domėtis savo 

gimtojo miestelio istorija. Kiekvieną pavasarį ir vasaros pradţioje vyksta skulptūros stovyklos 

(įvyko 4 stovyklos), kuriose dirba meistrai iš visos Lietuvos bei Smalininkų jaunimas. Skulptūros 

daromos iš ąţuolų alėjoje nukirstų ąţuolų. Jos puošia Smalininkų miestelį ir apylinkes, įamţina ir 

neleidţia sunykti šiam gamtos paminklui. Šiuo metu Smalininkuose stovi 34 skulptūros. UAB 

“Jurlota” savo įrengimais padeda ir dalyvauja skulptūrų pastatyme. 

Dailininkės L. Meškaitytės gimtoji sodyba Antšvenčių kaime (Smalininkų sen.) įrašyta į LR 

kultūros vertybių registrą. Jos prieţiūra uţsiima vietos gyventoja, padedama bendruomenės narių, 

seniūnijos, mokyklų. 

Smalininkų bendruomenės centras, suprasdamas jų svarbą miestelio kultūriniam paveldui, siekia 

kad graţiausios ir reikšmingiausios apylinkių vietos išliktų nepakitusios, nes jos laiduoja kontaktą 

su praeitimi ir istoriniu tautos gyvenimu. Siekiame išsaugoti miestelio istorinę praeitį, skatinti 

bendruomenę, ypač jaunąją kartą, domėtis savo krašto praeitimi. 
 

X sveiko gyvenimo būdo, ekologinių idėjų realizavimą ir propagavimą;  

 

Ekologinio judėjimo organizavimu uţsiima Smalininkų ekologinis jaunimo klubas „Ţalioji viltis“, bei 

Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla – bendruomenės nariai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir 

veiklose kaip dalyviai. 

Aktyviai veikia skautų judėjimas – jame įsijungę ne tik mokyklinio amţiaus vaikai bet ir suaugusieji. Jie 

organizuoja aplinkos tvarkymo akcijas, turistinius ţygius, stovyklas. 

 

X verslininkų iniciatyvas ir jų įsitraukimą į gyvenimo kokybės kaime gerinimą;  

 



Bendruomenės centras aktyviai bendradarbiauja su Smalininkų seniūnija, Smalininkų L.Meškaitytės 

pagrindine mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Jurbarko rajono savivaldybe, 

Jurbarko miškų urėdija, Viešvilės ir Pagėgių bendruomenių centrais, Jurbarko rajono kultūros 

skyriumi, ţemės ūkio rūmų Jurbarko skyriumi, Jurbarko rajono ţemės ūkio skyriumi, Jurbarko 

medţiotojų ir ţvejų draugija, Jurbarko verslo informaciniu centru, UAB “Jurlota”. Informaciniai 

partneriai laikraščiai “Šviesa” ir “Pliusas”. 

Senovinės technikos muziejus įkurtas privačia vietos gyventojo iniciatyva sutraukia nemaţai 

lankytojų ne tik iš Lietuvos. Nuorodos į šį muziejų yra ir uţsienio šalių turizmo giduose. 

www.techmuziejus.lt  

Grindinio prie vandens matavimo stoties atidengimas taip pat verslo iniciatyva. 

Senjorų namai ne tik atnaujino prieškarinį pastatą bet ir rūpinasi aplinkui esančių viešųjų erdvių 

prieţiūra. 

Prieš keletą metų atgaivintas Smalininkų kartodromas (Sporto klubas RKV). Jame nuolat vyksta 

įvairios varţybos, vaikams organizuojamas kartingų būrelis, vyksta vasaros stovyklos.  

O.Janavičiaus ţirgynas priima visus norinčius susipaţinti su ţirgais – ir pramogauti ir mokytis 

rimtai joti, dalyvauti varţybose. Ţirgynas kiekvienais metais su savo mokiniais pasirodo Ţvjeų 

šventėje. 

Nė viena Ţvejų šventė neapsieina be „Oksalio“ fejerverkų. 

Vietos verslininkas V.Jasaitis jau keletą metų koncertuoti Ţvejų šventėje pakviečia įvairius 

kolektyvus (Tris tigrus ir pan.). 

Šiuo metu rengiami dokumentai Smalininkų lauko šaudyklos atgaivinimui ir laivo – kavinės 

pastatymui. 

 

X Savivaldybės rekomendacija.  

http://www.techmuziejus.lt/


 

3. Kaimo vietovę konkursui teikianti kaimo bendruomenė  
 

Pavadinimas Smalininkų bendruomenės centras 

Adresas Nemuno g. 54 Smalininkai, LT-74221 Jurbarko rajonas 

Tel. Nr. 8 640 13198 

El. paštas vandasto@gmail.com 

 

mailto:vandasto@gmail.com


4. Smalininkų bendruomenės centro vykdyti projektai: 

Projekto pavadinimas Fondas, finansinis šaltinis Laikotarpis Gauta lėšų 

„Smalininkų bendruomenės 

aktyvinimas per kultūrą ir 

sportą“ 

Jurbarko r. savivaldybės 

administracija 

2004 1000,00 

„Smalininkų bendruomenė 

tampa informacinės visuomenės 

dalimi“ 

ALF 2004 6592,00 

„Smalininkų bendruomenės 

aktyvinimas per kultūrą ir 

sportą“ 

Jurbarko r. savivaldybės 

administracija 

2005 2000,00 

Savanoriškas darbas 2005 6000,00 

„Smalininkų bendruomenės 

aktyvinimas per kultūrą ir 

sportą“ 

Jurbarko r. savivaldybės 

administracija 

2006 5000,00 

Savanoriškas darbas 2006 3000,00 

Informacinio leidinio apie 

Smalininkus leidyba 

Bendradarbiaujantys 

Nyderlandų fondai 

Centrinei ir Rytų Europai 

2006 1500,00 

Savanoriškas darbas 2006 700,00 

„Smalininkų bendruomenė 

kuria ateitį“ 

Valstybės paramos kaimo 

bendruomenių ir vietos 

veiklos grupių veiklai remti 

2006 16230,00 

„Ąţuolų alėja“  Jurbarko r. savivaldybės 

administracija 

2007 4000,00 

Savanoriškas darbas  2007 5000,00 

„Tapyba ant šilko“ LR Kultūros ministerija 2007 1500,00 

„Groţį į tavo rankas...“  Valstybės paramos kaimo 

bendruomenių ir vietos 

veiklos grupių veiklai remti 

2007 2600,00 

„Vėjo energijos panaudojimas 

socialinės atskirties maţinimui 

ir bendruomeniškumo 

stiprinimui Smalininkuose“ 

PAF MPP 2007 214000,00 

LAAIF 2008 630000,00 

LEADER-PAGĖGIAI 

JURBARKAS-02-008 

2008 26545,00 

 

Paskola Jurbarko kredito unija 2008 430000,00 

Savanoriškas darbas 2007-2009 39000,00 

“Ąţuolų alėja” informacinės 

lentelės 

 

Bendradarbiaujantys 

Nyderlandų fondai 

Centrinei ir Rytų Europai 

2007 2000,00 

„Ţvejų šventė“ Kredito unija 2007 900,00 

“Ąţuolų alėja” 

 

Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija 

2008 6000,00 

 

„Smalininkų bendruomenės 

centro aktyvinimas ir soc. 

Atskirties maţinimas“ 

Valstybės paramos kaimo 

bendruomenių ir vietos 

veiklos grupių veiklai remti 

2008 8314,00 

 

“Ąţuolų alėja” 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės administracija 

2008 5000,00 

 

„Ąţuolų alėja“ 

 

LEADER-PAGĖGIAI 

JURBARKAS-02-007 

2008 7000,00 

„Ąţuolų alėja“ Jurbarko rajono 

savivaldybės administracija 

2009 4000,00 

Savanoriškas darbas 2009 8000,00 

Smalininkų bendruomenės 

telkimas ir verslumo skatinimas 

LEADER-10-NEMUNAS-

01-001 

2010 56375,11 



Savanoriškas darbas 2010 11000,00 

Tarptautinė konferencija 

„Smalininkų vandens matavimo 

stoties reikšmė krašto istorijoje“ 

4NT-KS-11-1-0003-PR001 2011 9272,18 

 

5. Apie mus rašo spauda. Pridedama 38 lapai. 

6. Padėkos, 4 lapai. 

7. Leidiniai, 3 vnt. 

8. Transliacijos internete: www.smalininkai.lt; www.smalininkai.w3.lt; www.rkv-racing.lt; 

"Gimtoji ţemė" apie Smalininkus: http://www.savasukis.lt/galerija/tv-laidu-archyvas/kazio-

meckausko-ekologinis-ukis-nemuno-slenis-smalininku-kaimo-bendruomenes-vejo-jegaine-46.htm; 

Delfi: http://tv.delfi.lt/tag/smalininkai/; Panoramio: http://www.panoramio.com/photo/49485395; 

Balsas.lt: http://video.balsas.lt/video/bd6f3a76af1df9e916f0c4ef964c4574/tautiska-giesme-

smalininkai-2011-liepos-6d ; Jurbarko šviesa: 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/Ivykiai/Fotokonkursas-Pavasarejantys-Smalininkai. 

9. Nuotraukos CD, 1 vnt. 
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