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Dabar pasaulis mato, 
koks svarbus yra žemės ūkis



Rašant šį straipsnį, koronavirusas yra apėmęs jau beveik 

visą pasaulį. Tai yra naujas virusas, su kuriuo mes, žmonės, 

turime išmokti gyventi. Aš matau, kad mūsų pasaulio 

krašte su juo kovojama gana gerai. Dabar svarbiausia, kad 

visi būtume sveiki. 

Aš labai didžiuojuosi visais „Idavang“ darbuotojais – jie 

labai rimtai žiūri į šią situaciją ir tuo pačiu rūpinasi savo 

darbu. 

Tai yra nuostabu!

Mes dėjome visas pastangas, siekdami apsaugoti savo 

darbuotojus, „Idavang“ visada tuo rūpinasi. Mes ir toliau 

tai darysime.

Koronavirusas savotiškai atvėrė pasauliui akis. Dabar 

pasaulis mato, ko nematė anksčiau – koks svarbus yra 

žemės ūkis – jis mus visus sugrąžina prie šaknų, nuo kurių 

viskas ir prasidėjo. „Idavang“ padeda pamaitinti pasaulį, ir 

mes turime tuo didžiuotis.

Mes ir toliau tobulinsime darbo vietas ir gaminsime 

modernesnius gamybos įrenginius.

Afrikinis kiaulių maras Kinijoje, prasidėjęs 2018 m., nuo 

2019 m. antrojo ketvirčio paskatino istorinį kainų augimą 

ES, tačiau aš tikiu, kad ateinančiais metais turėsime žymiai 

geresnes kainas, palyginti su tomis, prie kurių mes esame 

įpratę. Rusijos kiaulininkystė per pastarąjį dešimtmetį 

vystėsi ypač sparčiai ir dabar Rusija kiauliena apsirūpina 

savarankiškai. Tai puiku, tačiau tuo pačiu metu tai daro 

spaudimą kainoms šalies viduje. Tikiuosi ir tikiu, kad 

Rusija bus viena didžiausių kiaulienos eksportuotojų į 

Aziją, o ypač Kiniją.

Sukoncentruokime dėmesį į savo verslą, išlaikykime savo 

kiaules sveikas ir svarbiausia – pasirūpinkime savimi.     

 

    

Claus Baltsersen,

„Idavang“ grupės generalinis direktorius
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800
darbuotojų

400.000
kv.m bendras kiaulių 

fermų plotas

9.000 
hektarų užima
pasėlių laukai

800.000
kiaulių užauginama

per metus

16.000 
MWh tiekia į tinklą

biodujų jėgainės

Esminiai faktaiPagrindinė veikla

Pagrindinė „Idavang“ veikla yra aukštos kokybės skerdžiamų kiaulių ir paršelių 

auginimas ir pardavimas Rusijoje ir Lietuvoje.

„Idavang" specializuojasi plyno lauko investicijose į Lietuvoje ir Rusijoje vystomus 

kiaulių auginimo projektus bei į esamus kiaulių kompleksus. Kartu su Tarptautine 

finansų korporacija (Pasaulio banko grupės dalimi) įsigyjame ir investuojame į 

didesnes gamybos vietas. Mes renovuojame patalpas ir atnaujiname technologijas 

bei technines žinias kartu su įmonių gerai išplėtotais gamybos sprendimais. 

Gamybos vietos yra pagrįstoje geografinėje zonoje, siekiant padidinti sinergiją.

Rinkos dalis

28%

Lietuva

8%

RusijaKiaulių
augintojas

Nr.1
Šiaurės Vakarai

52.000 tonų per metus 37.000 tonų per metus

Kiaulių
augintojas

Nr.2
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Kiekvienoje veiklos srityje siekiame viršyti 

standartus – pasiekdami ir išlaikydami lyderio poziciją 

rinkoje kaip aukščiausios kokybės kiaulių augintojas, 

geidžiamas darbdavys, būdami iniciatyvūs 

vietinių bendruomenių nariai, 

kaip teigiamas verslo skaidrumo, etiško elgesio 

ir supratimo apie aplinką pavyzdys.

Mūsų vizija



Mūsų vertybės

Pagarba ir pasitikėjimas
Kiekvienas darbuotojas ir partneris mums yra labai svarbus, todėl su jais elgiamės 

sąžiningai ir pagarbiai, tikėdamiesi iš jų to paties. 

Kokybė ir etika
Laikydamiesi gyvūnų gerovės principų, mes gaminame tik kokybiškus produktus.

 
Skaidrumas
Mes visada elgiamės teisėtai ir tinkamai, taip pat skaidriai ir sąžiningai. 

Atsakomybė už aplinką
Mes naudojame pažangiausias technologijas ir laikomės įmonės socialinės 

atsakomybės principų.

 
Nuolatinis tobulėjimas
Esame atviri pokyčiams ir naujovėms bei jaučiame atsakomybę už asmeninį ir 

profesinį mūsų darbuotojų tobulėjimą.

„Idavang“ grupė 

nuolat stengiasi 

laikytis šių vertybių 

visoje mūsų 

organizacijoje. 

Istoriškai „Idavang“ 

grupė visada daug 

dėmesio skyrė tvariai

 veiklai, įskaitant 

gyvūnų gerovę.
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Nuo pat mūsų veiklos pradžios „Idavang“ laikėsi principo, kad sėkmė gali būti pasiekta 

tik plėtojant socialiai atsakingą verslą. Aplinkos apsauga, pagarba aplinkinėms bendruomenėms 

ir darbuotojams, aukštos kokybės produktai ir santykiai, pagrįsti skaidrumu ir pasitikėjimu – 

visa tai yra pagrindinės vertybės, lemiančios kiekvieną įmonės sprendimą. 

2019 metais daugiausia dėmesio skyrėme šiems 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslams:



Mūsų 
įmonės
socialinės 
atsakomybės 
principai

Per metus išauginame 

daugiau nei 800.000 kiaulių. 

Tai leidžia mums tiekti 

Lietuvos rinkai 52.000 tonų, 

o Šiaurės Vakarų Rusijos 

rinkai – 37.000 tonų 

mėsos per metus

Mes tiekiame 70% 

savo produkcijos vidaus rinkoms, 

30% – kitoms ES šalims 

Mūsų gamybos apimties pakanka 

pamaitinti 5 500 000 žmonių 

(kiaulienos suvartojimas vienam 

gyventojui pasaulyje yra 16 kg)

Pagarba žmogaus teisėms 

yra neatsiejama „Idavang“ 

kultūros dalis. Mes siekiame 

atvirumo ir skaidrumo 

palaikydami bendradarbiavimą, 

griežtai laikomės tarptautiniu 

mastu pripažintų žmogaus 

teisių principų ir visiškai 

netoleruojame diskriminacijos.

Socialinės
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Padidinti prevencinį darbuotojų 

sveikatos priežiūros veiksmingumą 

ir atlikti kasmetinį sveikatos 

patikrinimą

40% darbuotojų buvo paskiepyti 

nuo gripo; 100% lauke dirbančių 

darbuotojų buvo paskiepyti 

nuo erkinio encefalito.

Pagrindinis darbuotojų 

sveikatos ir saugos sistemos

 tikslas yra apsaugoti

 darbuotojų gyvybę ir sveikatą 

bei užtikrinti geras darbo 

sąlygas išvengiant nelaimingų 

atsitikimų ir traumų. 

Taip pat atkreipiamas 

dėmesys į darbuotojų 

gerovę užtikrinant 

darbo ir laisvalaikio

 pusiausvyrą.

Sveikatos priežiūra

40%

Darbuotojų skiepijimas

Sezoninis
gripas

100%Erkinis
encefalitas



Darbuotojų sveikata ir sauga

Didinti darbuotojų 

supratimą ir atsakomybę 

apie sveikatos ir 

saugos svarbą

Atlikti visų darbo vietų 

profesinės rizikos vertinimą 

ir imtis veiksmų

Sudaryti saugias, sveikas 

darbo sąlygas kiekvienam 

darbuotojui

 Imtis papildomų veiksmų 

didinant darbuotojų, 

atliekančių pavojingus 

darbus, saugumą

100%

Darbo sauga

Praėjo darbo
saugos kursą

0iš19Mirtini atvejai
iš nelaimingų
atsitikimų darbe 85%

>50Atlikta darbo
saugos auditų

630 iš 740 
pavojų 
pašalinti

Gerovė

Išlaikyti tinkamą darbo

ir laisvalaikio pusiausvyrą 

sudarant darbuotojams 

tinkamus darbo grafikus

Mes nuolatos geriname darbo 

sąlygas ir stengiamės, kad IDAVANG 

būtų patraukliu darbdaviu. Per 

paskutinius 12 mėnesių savanoriška 

darbuotojų kaita buvo 21% 

Lietuvoje ir 14% Rusijoje.

2020 tikslai

0 mirtinų nelaimingų 
atsitikimų darbe

Pašalinti 95% 
nustatytų pavojų

Sumažinti savanorišką 
darbuotojų kaitą iki 15% 

Lietuvoje ir išlaikyti 
14% Rusijoje

Įdiegti internetinę 
mokymosi apie saugos 

taisykles sistemą

 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės mokymo 
programa aukščiausiajai vadovybei, vadovams, fermų 
vadovams, inžinieriams, aplinkosaugos specialistams ir kt.

Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (aukštis, 
uždaros patalpos, suvirintojai elektra, krautuvo vairuotojai, 
darbas su chemikalais ir kt.)

Priešgaisrinės saugos mokymo programa 

Pirmosios pagalbos mokymo programa

Mokymo programos Apmokyti darbuotojai

28

395

300

394
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Mūsų atlyginimų struktūra 

turi standartizuotus principus ir 

yra skaidri bei vieša visiems 

darbuotojams. 

Ji apima skirtingus darbo 

užmokesčio lygius, atsižvelgiant 

į įgūdžius ir kvalifikaciją. 

Be to, daugumai pareigų, kylant 

karjeros laiptais, keliame aiškius 

reikalavimus, kad galėtume 

paaukštinti darbuotojus.

Visi mūsų darbuotojai 

turi vienodas teises 

visuose procesuose:

- įdarbinimas

- paaukštinimas

- mokymai ir tobulinimasis

- atlyginimas

Lygios galimybės

Lyčių santykis

40%Moterys

60%Vyrai



2022 tikslas

Vyr.
operatoriusOperatorius

- Puikiai išmano savo skyriaus procesus;

- Darbų planavimo įgūdžiai;

- Gebėjimas mokyti naujokus;

arba 
savarankiško darbo įvairiuose 
skyriuose įgūdžiai ir esant poreikiui 
noras dirbti juose.

Sėklinimas
-  Darbas su kuiliais - spermos paėmimas;
 
Paršavimasis / Atjunkyti / Penimi
-  Darbo su įvairaus amžiaus kiaulėmis įgūdžiai;
-  Kiaulių judėjimo skaičiavimas.

-  Cloudfarm, šėrimo sistemos 
išmanymo pagrindai;

-  Mikroklimato įrangos veikimo 
principo išmanymas;

- Aktyvumas; siūlo idėjas, 
kaip patobulinti darbą.

Sėklinimas
-  Nustatyti rujojančias paršavedes; 
-  Darbas su kuiliais;
-  Nugaros riebalų sluoksnio matavimas.

Paršavimasis / Atjunkyti / Penimi
-  Pašaro reguliavimas;
-  Paršelių/kiaulių rūšiavimas;

- Mokosi pagal 
„Darbo vadovą“;

- Įsisavina teoriją, 
taisykles;

- Mokosi plauti tvartus.

- Pilnas komandos 
darbo koordinavimas 

arba 
atitinkamų skyriaus 
procesų savarankiškas 
organizavimas.

-  Labai geras Cloudfarm, 
šėrimo programos 
 išmanymas;

-  Puikus savo skyriaus 
darbų išmanymas;

-  Bendradarbiavimas 
su kitais skyriais;

-  Įrangos techninės 
būklės priežiūra.
 

886 Eur
(586 į rankas)

959 Eur
(628 į rankas)

1043 Eur
(676 į rankas)

1112 Eur 
(716 į rankas)

1209 Eur 
(772 į rankas)

Operatorius Operatorius
Vyr.
operatorius

Pilnai atliekantis
savo pareigas

EkspertasPradedantysis EkspertasPilnai atliekantis
savo pareigas

Idavang karjeros laiptų pavyzdys

Padidinti aukščiausio 
lygio vadovų pareigas 

užimančių moterų
dalį nuo dabartinių

17% iki 25%

Socialinės
atsakomybės ataskaita



Kiekviename ūkyje 

vandens suvartojimas

 apskaičiuojamas atsižvelgiant

 į tuo metu ūkyje auginamų 

kiaulių kiekį, nuolatinę 

laistymo sistemų priežiūrą 

ir stebėjimą, vandens

taupymą naudojant aukšto 

slėgio plovimo mašinas, 

specialias girdyklas ir 

taikant gamtos išteklius 

tausojantį požiūrį – taip 

mes sutaupome 13.793 

kubinius metrus vandens.

Vandens taupymas

Siekdami aplinkos tvarumo 

ir prisidėdami prie ateities 

kartų gerovės, daug dėmesio 

skiriame efektyviam ir 

atsargiam energijos 

ir kitų išteklių naudojimui.

Aplinkosaugos 
klausimai yra 
neatsiejama 
„Idavang“ misijos 
dalis ir mes
nedarome jokių 
kompromisų.



Mūsų ūkiuose šiaudus deginančios 

katilinės praktiškai leidžia gauti visą 

šilumos kiekį iš vietinių ūkininkų 

užaugintų atsinaujinančių energijos 

šaltinių. Šiaudai yra kuras, kuris 

nedidina anglies dioksido lygio 

atmosferoje, nes augantys 

augalai iš oro sugeria CO2. 

2019 metais biodujos pakeitė 

šildymą šiaudais Pasodėlėje.

Ūkiuose naudojamos mažo energijos 

suvartojimo technologijos. Mes 

pradėjome keisti liuminescensines 

lempas į LED lempas, kurios padeda 

sunaudoti žymiai mažiau energijos. 

Taip pat buvo parengti energijos ir 

gamtos išteklių taupymo planai ir 

užtikrinta stebėsena.

2019 metais kartu 

su partneriais 

Pasodėlės ūkyje 

buvo įrengta 

350 kW galios

 saulės elektrinė.

 

Visa pagaminama 

elektra yra 

sunaudojama ūkyje. 

Tai pirmoji saulės 

instaliacija ant 

kiaulių fermos 

stogo Lietuvoje.

Energija atsinaujina

Socialinės
atsakomybės ataskaita



Visos atliekos yra rūšiuojamos. 

Pavojingas ir nepavojingas 

atliekas išveža Aplinkos 

agentūros patvirtintos 

įmonės, turinčios licencijas 

tolesniam atliekų perdirbimui.

Mes visada ypatingą dėmesį 

skiriame savo produktų kokybei, 

nuolat stebime visus gamybos 

veiksnius, kurie gali turėti įtakos 

kokybei, ir tobuliname savo darbą.

Tuo pat metu mums rūpi, kaip ir 

kokios kokybės mėsą mes tiekiame 

savo vartotojams.

Gamybos ciklo metu

mes visada stengiamės 

„padaryti daugiau, 

sunaudojant mažiau“,

 stengdamiesi kuo efektyviau

 panaudoti medžiagas. 

Atsižvelgdami į skirtingas 

medžiagas ir išteklius, 

kurie bus naudojami mūsų 

gamybos cikle,nuo pat 

gamybos proceso planavimo

 ir įsigijimo pradžios 

mes tiksliai apskaičiuojame

 savo poreikius.

Atliekų rūšiavimas



TRACE įrankis

Norėdami užtikrinti tiek maisto, 

tiek vartotojų saugumą, naudojame 

TRACE įrankį, siekdami užtikrinti:

Atsekamumą 
Judėjimo stebėjimas tiek ES viduje, 

tiek iš trečiųjų šalių.

Keitimąsi informacija 
Sudarydami prekybos partneriams ir 

kompetentingoms institucijoms galimybę lengvai 

gauti informaciją apie jų siuntų judėjimą ir 

pagreitinti administracines procedūras.

Rizikos valdymą
Greitai reaguodami į grėsmę sveikatai, 

sekdami siuntų judėjimą ir palengvindami 

atmestų siuntų rizikos valdymą.

Siekiame kiek 
įmanoma geriau
suvaldyti grėsmių 
sveikatai riziką,  
kovodami su 
sukčiavimu 
ir gerindami 
maisto grandinės 
saugumą, 
gyvūnų sveikatą.

Socialinės
atsakomybės ataskaita



2019 metais biodujų 

gamyklos sugebėjo sumažinti 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį 

(tCO2ekv per metus):

Aštuoniuose mūsų 

ūkiuose Lietuvoje 

yra biodujų jėgainės, 

kurios apdoroja 

skystą mėšlą ir 

neutralizuoja kvapus. 

Pagerintos kokybės 

trąšos naudojamos 

šilumai ir energijai

gaminti. 

Mažinama tarša

Dujų kiekio mažinimas

Pasodėlė

Sajas

Lekėčiai

Mūša

Šalnaičiai

Sidabra

Skabeikiai

Rupinskai

4.142,72

1.828,45

2.820,25

2.369,33

1.742,98

3.058,50

1.696,26

1.696,26



2025
2019

2015

100.000 medžių

200.000 medžių

300.000 medžių

Biodujų jėgainės = medžių sodinimas

Svarbus biodujų 
jėgainių pranašumas 
yra CO2 emisijos 
mažinimas. 

Dabartinėse gamyklose 
išmetamo CO2 kiekio 
sumažėjimas prilygsta 
daugiau kaip 300 000 
medžių, pasodintų per 
ateinančius 10 metų.

Sidabros ūkyje yra sumontuoti oro 

valymo filtrai. Tai pirma  ferma Lietuvoje 

su tokio tipo filtrais. Išmetamas oras iš 

fermų išvalomas per dvigubus filtrus, 

apipurkštus vandeniu ir valomus 

automatizuotų sistemų. Filtrai yra 

padengti bioplėvele, kurią sudaro 

bakterijos ir mikroorganizmai, 

perdirbantys amoniaką ir kvapias 

medžiagas.

Šis procesas ženkliai sumažina dulkes, 

kvapus ir amoniaką. Kai filtrų valymo 

poveikis sumažėja, vanduo išpilamas į 

srutų rezervuarus ir gali būti 

naudojamas kaip papildoma trąša 

laukuose, o į įrenginį įpilamas švarus 

vanduo.

Kituose ūkiuose oro taršą sumažina 

fosforo ir baltymų kontrolė pašaruose, 

stabilus grindų ir sienų apipurškimas 

neutralizuojančiomis medžiagomis, 

kad būtų išvengta oro taršos ir 

sumažėtų kvapas.

„Idavang“ ypatingą dėmesį skiria kiaulių 

mėšlo tvarkymui, kuris yra 

neišvengiamas gamybos proceso 

rezultatas. Mėšlas yra vertinga trąša, 

kuri vis dėlto turi specifinį kvapą. 

Siekdami efektyviai naudoti trąšas ir 

nesukelti nepatogumų kaimynams, 

kruopščiai prižiūrime ir nuolat 

tobuliname mėšlo rinkimo, laikymo ir 

tręšimo sistemas. Mėšlo naudojimas ir 

laikymas atitinka GPGB (geriausią 

prieinamą gamybos technologiją).

Prieš panaudojant mėšlą ir srutas 

tręšimui, organinės trąšos daugiausia 

laikomos uždengtose lagūnose, 

atitinkančiose aukščiausius Europos 

Sąjungos reikalavimus. Tokias lagūnas 

galima rasti beveik visose mūsų 

fermose. Dengtos lagūnos neleidžia į 

aplinką patekti amoniakui, šiltnamio 

efektą sukeliančioms dujoms ir 

kvapams. Prie 8 mūsų fermų stovinčios 

biodujų jėgainės perdirba mėšlą 

60-70% sumažindamos kvapus ir 

šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

Mes tiekiame trąšas į laukus, iš kurių 

vėliau surenkame šiaudus savo 

katilinėms. Vietiniams ūkininkams 

mėšlą (srutas) parduodame kaip trąšas. 

Vėliau iš jų perkame grūdus savo 

kiaulėms. Visa tai padeda mums 

palaikyti žiedinės ekonomikos idėją 

savo ūkiuose. Tręšdami dirvožemį, 

mes naudojame vieną iš moderniausių 

šių dienų metodų, srutų išlaistymą 

velkamomis žarnomis, kuris 

padeda sumažinti tręšimo metu 

skleidžiamus kvapus.

Socialinės
atsakomybės ataskaita



Mes palaikome 

nuolatinius ryšius su 

kaimynystėje esančiomis 

bendruomenėmis. 

Kiekvienais metais 

remiame įvairius 

vietos projektus ar veiklas, 

diskutuodami su 

bendruomenės nariais. 

Lietuvoje:

Parama Kalniškių kaimo 

bendruomenės nariams: surengtas 

renginys senjorams, vaikams, 

ūkininkams, jaunimui, neturinčiam darbo, 

siekiant skatinti bendruomenės dvasią.

Parama renginiui Krekenavos 

M.Antanaičio gimnazijos 100-mečiui 

paminėti.

Pagryžuvių bendruomenės poreikiams 

skirta parama infrastruktūrai gerinti.

Finansinė parama teikiama Ignalinos 

kultūros ir sporto centrui – rengti 

festivaliams ir minėjimams vietos 

gyventojams ir centro svečiams.

Parama „Mėlynių festivaliui“ Lekėčių 

bendruomenės rajone. Festivalis, 

orientuotas į Lekėčių vardo garsinimą, 

turi gilias kultūrines ir tautines tradicijas.
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 Finansinė parama, skirta Linkuvos 

miesto 519-osioms metinėms 

paminėti.

Finansinė parama tradiciniam mažo 

miestelio Papilės renginiui, kuriame 

bus atidengta skulptūra ir memorialas.

Finansinė parama organizuojant šventę 

„Aš šypsausi savo šaliai“, kurią 

organizavo Kalvarijos savivaldybės 

kultūros centras.

Parama tradiciniam Joniškio miesto 

gimtadienio vakarėliui miestiečiams ir 

svečiams.

Parama Tytuvėnų regioninio parko 

aktyvaus laisvalaikio festivaliui 

„Tytuvelo“.

Finansinė parama renginiams, skirtiems 

Grybėnų kaimo bendruomenės 360-

osioms metinėms.

Parama tradicinei Kazitiškio 

seniūnijos organizuotai vasaros 

uždarymo šventei „Sudie, graži 

vasara“.

Finansinė parama vaikų darželio 

„Sigutė“ žaidimų aikštelės 

įrangos įsigijimui Krekenavos 

mieste.

Parama vokalinių ansamblių 

festivaliui „Rudens melodija“, 

vykusiam Papilės miestelyje.

Didžioji parama organizacijai 
„Gelbėkit vaikus“ – 

parama dienos priežiūros 
centrams ir sunkumų 

patiriančioms šeimoms

Socialinės
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Rusijoje:

Parama kaimo šventei Nurmoje.

Parama vietinei Nurmos 

bibliotekai, dovanojant knygas ir 

naują kamerą.

Parama darželiui Nurmos mieste 

vasaros remonto darbams ir 

įsigyjant edukacines programas 

mažiesiems.

Parama vietinei greitosios 

pagalbos ambulatorijai Nurmoje, 

dovanojant kai kuriuos baldus ir 

kompiuterį.

Sporto aikštelės įrengimas 

Pochap mokykloje.

Šildymo vamzdžių taisymas 

Tesovo mieste.

Tesove suremontavome nedidelį 

tiltą per upę.

Mes palaikome 

nuolatinius ryšius su 

kaimynystėje esančiomis 

bendruomenėmis. 

Kiekvienais metais 

remiame įvairius 

vietos projektus ar veiklas, 

diskutuodami su 

bendruomenės nariais. 
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Be visų pirmiau išvardytų 

veiksmų, etiškas elgesys su 

gyvūnais yra viena iš 

pagrindinių mūsų vertybių. 

Mūsų darbas grindžiamas 

sąžiningumo, skaidrumo, 

Europos ir nacionalinių 

gyvūnų gerovės įstatymų 

kriterijais. 

Mes reguliariai peržiūrime 

ir vertiname savo veiklą, 

siekdami užtikrinti 

aukščiausio lygio gyvūnų 

gerovę ir gamybos 

efektyvumą.

Gyvūnų gerovė

Parama vietos šeimoms, 

turinčioms neįgalių vaikų Lugoje, 

nuperkant jiems reikalingų daiktų.

Parama vietinėms vaikų sporto 

komandoms Ostrove, nuperkant 

bilietus į Visos Rusijos jaunimo 

sportines žaidynes.

Mes taip pat nupirkome futbolo 

vartus Malaya Guba kaimui.

Parama vienai iš Ostrovo 

mokyklų, nuperkant plastikinius 

langus.

Parama vietiniam Ostrovo vaikų 

darželiui, nuperkant naujus 

mokomuosius žaislus.

Parama mažas pajamas 

gaunančioms šeimoms Ostrove, 

nuperkant keletą komplektų 

vaikams.
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