SKIRTOS ES LĖŠOS MODERNIZUOS PIVAŠIŪNŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS
ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS KOMPLEKSĄ
Pivašiūnai – miestelis garsėjantis didinga ir išskirtinės
architektūros Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia,
joje esančiu paveikslu ir net 30 tūkstančių lankytojų
sukviečiančiais Žolinių atlaidais. Gyvenvietės puošmena – ant
kalno stovinti bažnyčia yra didžiulis traukos centras ne tik
Lietuvos gyventojams, bet ir užsienio turistams. Tai vienintelė
Lietuvoje klasicistinio stiliaus bažnyčia, išlaikiusi tokią lotyniško
kryžiaus struktūrą, kuriai būdinga išilginių tūrių ir kryžmos
dinamika. Pivašiūnų gyventojai, iš tiesų, turi kuo didžiuotis,
bažnyčia kartu su kapinių vartais, koplyčia, klebonija, dviem
klėtim, ūkiniu, ledaine ir monumentaliuoju kryžiumi yra įtraukti į
kultūros paveldo objektų sąrašą, taip pat į Jono Pauliaus II
piligrimų kelio programą.
Rūpinantis šiuo kultūros paveldu ir siekiant užtikrinti
unikalaus komplekso išsaugojimą ateities kartoms, Pivašiūnų
parapijos klebono, Vinco Baublio, rūpesčiu ir pastangomis buvo
gautos ES investicijos bažnyčiai priklausančių statinių komplekso
(koplyčios, dviejų klėčių, ledainės, ūkinio pastato) atgaivinimui.
Iki tol žmonės galėjo lankytis tik bažnyčioje, nes kiti komplekso
pastatai buvo apleisti. Kaip teigia klebonas, pagrindinė problema,
dėl kurios buvo pateikta paraiška projekto finansavimui – Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų bažnyčios statinių komplekso pastatų avarinė būklė. Visi objektai yra prastos būklės, reikalaujantys
kapitalinio remonto ir restauravimo, nepritaikyti lankymui ir edukacinei veiklai.
„Jau labai greitai Pivašiūnų miestelio
gyventojai ir lankytojai gyvens džiugiomis
naujienomis, nes į atgaivintą ir modernizuotą
bažnyčios kompleksą galima bus atvykti
ateinančiais metais“, – pasakoja šio projekto
vadovė Aurelija Černiauskienė. – Skirtos lėšos
ne tik atgaivins pastatų būklę, bet ir sukurs
patrauklias ir jaukias vietas edukaciniams
užsiėmimams, maldos – susikaupimo vietai,
aktyviam laisvalaikio praleidimui, užtikrins
paslaugos
prieinamumą
neįgaliesiems“.
Planuojama projekte numatytas veiklas įgyvendinti iki 2019 metų spalio.
Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas yra įtrauktas į
kultūros paveldo vertybių registrą ir yra svarbus kaip edukacinis, istorinis ir sakralinis kultūros paveldo

objektas. Siekiant teikti aukštos kokybės kultūrines ir sakralinio potyrio paslaugas, labai svarbu, kad būtų
sukurta saugi aplinka ir suteikiamos sąlygos didesniam lankytojų srautui ir jų poreikių patenkinimui.
Kasmet Pivašiūnuose iškilmingai švenčiamas
renginys – „Žolinių“ atlaidai, vykstantis rugpjūčio
14 – 22 d. taip pat skatina pastatų būklės renovavimo
poreikį. Atlaidų metu organizuojami jaunimo
vakarai, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
iškilmė, žemdirbių ir bendruomenių, kunigų ir
vienuolių, carito, pedagogų, slaugytojų ir šeimų
dienos. Ši šventė pritraukia daugybę lankytojų ne tik
iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio, tačiau šventės
metu taip pat susiduriama su tinkamų patalpų
trūkumo problemomis. Daug kunigų ir vienuolių
atvyksta iš visos Lietuvos, todėl norėdami pasilikti
visų atlaidų metu, kurie trunka 8 dienas, jie privalo turėti kur pailsėti, nusprausti, gauti nakvynę kad ir
asketiškomis sąlygomis. Pivašiūnų parapijos kompleksas anksčiau to pasiūlyti negalėjo. Gera žinia ta, kad
įgyvendinus šį projektą, patalpos bus atgaivintos ir pritaikytos atvykusiems svečiams, kurie galės pasilikti
ir burti, šviesti, įkvėpti į atlaidus atvykusius tikinčiuosius visų atlaidų metu.
Bažnyčios
statinių
komplekse
po
rekonstrukcijos numatoma vykdyti susirinkimų –
konferencinės, edukacinės, maldos – susikaupimo,
katachezių veiklos, taip pat planuojama įrengti
sakralinių relikvijų ekspoziciją, praplėsti bei
pagerinti
piligrimines,
religines,
turizmo,
kultūrines veiklas, sumažinti sezoniškumo įtaką.
Numatomos įvairios veiklos ir renginiai
suaugusiems ir vaikams: konferencijos, pamokos
vaikams, jaunimo piligrimystė, parodinė erdvė,
stovyklos jaunimui, Alytaus dekanato renginiai,
Kaišiadorių vyskupijos sielovados centrų
renginiai.
Atnaujinus bažnyčios komplekso infrastruktūrą ir aktualizavus kultūros ir sakralinio paveldo
objektą, bus suteikta galimybė plėtoti objekto populiarinimo veiklą: rengti lankymą skatinančius renginius
ir jų sklaidą, vykdyti tarptautinio bendradarbiavimo, socialinės atsakomybės projektus. Po projekto
įgyvendinimo tikimasi pritraukti daugiau lankytojų, ketinančių praleisti daugiau laiko atnaujinto
komplekso aplinkoje, kadangi bus padidintas prieinamumas ir aktualumas didesnei visuomenės daliai, į
planuojamas vykdyti veiklas bus įtraukiamos kuo įvairesnes visuomenės grupes. Sutvarkius statinių
infrastruktūrą bei užtikrinus paslaugos prieinamumą neįgaliesiems, statinių kompleksas bus patrauklesnis
didesnei visuomenės daliai, t.y. viešoji paslauga bus pagerinta ne tik Alytaus rajono, bet ir visos Lietuvos
gyventojams.
Šis projektas padės išsaugoti bei atskleisti
vertingąsias kultūros paveldo objektų savybes,
padidins susidomėjimą kultūros paveldu, tuo pačius
užtikrins kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę ir
interaktyvumą. Į bažnyčią užsukę lankytojai turės
galimybę ne tik melstis ar apžiūrėti architektūros
elementus, bet ir kur kas labiau susipažinti su
dėmesio vertais objektais, juose vykstančiomis
veiklomis.
Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, bus
sukurta ne tik įvairioms visuomenės grupėms
prieinama ir daugiafunkcinė sakrali erdvė, bet ir apsaugotas kultūros paveldas nuo suirimo ir išsaugotas
ateinančioms kartoms.

Trumpai apie projektą „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios komplekso
atgaivinimas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams“: projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo
objektus“. Projekto įgyvendinimui iš ES fondų, konkrečiai – Europos regioninės plėtros fondo – skirta
100 proc. įgyvendinimui reikalingų lėšų. Tai sudaro 808.000,00 Eur.

