Kamariškių dvarą – kūrybai ir poilsiuiNacionalinis socialinės integracijos institutas (NSII) – tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias  daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių ir pozityviai keičiančias žmonių gyvenimus. Per beveik 11 veiklos metų NSII yra sukūręs tokius gerai Lietuvoje žinomus socialinius verslus, kaip „Socialinis taksi“, „Senjoro“, NVO „Avilys“, Žmogaus teisių ugdymo programą su „Gyvąja biblioteka“, „Media4change“ ir kitus.Zarasiškiai apie Nacionalinio socialinės integracijos instituto  veiklą, kuriamus inovatyvius socialinius verslus tikriausiai žino nemažai (žinoma, kas domisi), juolab šio instituto įsteigėjas yra zarasiškis Arūnas Survila.  Ir tikrai retas nėra girdėjęs apie Antalieptėje įsikūrusį vieną iš NSII socialinių verslų  – Inovatorių slėnį, išskirtinę kūrybos ir darbo erdvę. Ambicinga Inovatorių slėnio komanda „Įsikūrę vietoje, turinčioje turtingą istorinį palikimą, mes norime, kad Inovatorių slėnis savo idėjomis bei darbais kurtų istoriją ir toliau. Būdami socialinis verslas, kurio pirminė misija yra ne tik generuoti pelną, tačiau savo darbu visų pirma teikti naudą bendruomenei, spręsti opiausias socialines problemas, mūsų tikslas yra prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtros, taip pat kurti erdvę, kurioje tai galėtų daryti ir kiti. Mes norime, kad Inovatorių slėnyje susitiktų kuo daugiau įvairiausių sričių specialistų, o iš naujų pažinčių gimtų socialinės, kultūrinės, aplinkosauginės ir verslo idėjos, šviesinančios mūsų dabartį ir ateitį“, – taip savo organizacijos veiklą, tikslus ir siekius pristato A. Survila.Pastaruosius šešerius metus Inovatorių slėnis kuria įvairias paslaugas ir projektus, naujam gyvenimui prikelia istorinius Basųjų karmelitų vienuolyno parko statinius, skatina bendradarbystę ir yra įkūrę geriausią neformalaus ugdymo erdvę Lietuvoje. Artimai bendradarbiaujama su Antalieptės seniūnija bei šios vietovės bendruomene, siekiant vieno tikslo – kitokio, pažangaus, kaimo Lietuvoje kūrimo.Iš meilės ir pagarbos kultūros pavelduiNors Inovatorių slėnyje begalė darbų, bet, pasirodo, ir to negana. 2019 m. Inovatorių slėnio komanda įsigijo apleistą Kamariškių dvarą! „Esame ambicinga komanda, kuri be proto žavisi kultūros paveldu ir socialinėmis inovacijomis. Kamariškių dvaras mums yra magiška vieta, kurią norime atkurti – ne tik prikelti dvaro didybę, bet ir kartu padaryti jį atvirą visuomenei, skatinti į rajoną atvykti svečius iš viso pasaulio, sukurti aplinką kitokiam poilsiui, savęs atradimui ir kūrybai gamtoje“, – tokiam iš pirmo žvilgsnio beprotiškam žingsniui ryžęsi taip  atsako į nepatikliai galvas kraipančių, gal net pirštą prie smilkinio pasukančių žmonių reakciją. Juk išties Kamariškių dvaras, esantis Suvieko seniūnijoje, – kone vieni griuvėsiai. „Taip, tai nėra protinga investicija, jei matuosime pinigais. Tik meilė ir supratimas, ką šis kraštas ir mes visi galim visiems laikams prarasti, paskatino mus šiam žingsniui“, – pakalbintas sakė idėjos autorius Arūnas Survila. Ir prisipažino, kad jo meilė ir pagarba savam kraštui, jo istorijai gimusi dar gimnazijos suole, kai jis, dar mokinys, susidraugavęs su šviesaus atminimo paminklosaugininku Jonu Nemaniu. Tokia pati pagarba krašto kultūros paveldui sieja visus komandos narius ir juos palaikančiuosius.Kamariškių dvaro istorijaĖmusių atkurti Kamariškių dvarą entuziastų tikslas – ne tik paties dvaro atstatymas, bet dvaro atkūrimas su jo istorija. „Iš įvairiausių šaltinių gabaliukais renkame tą istoriją. Nemažai jau surinkome, bet tuos istorinius faktus dar reikia tikrinti, tikslinti, negali jais pasitikėti 100 procentų“, – pasakoja A. Survila. Pasak jo, vienas iš svarbiausių dvaro istorijos faktų – kad jis priklausė Kuršo teritorijai. Nuo 1564 metų dvarą valdė fon Berkenų šeima, nuo 1759 metų – Lopacinskių šeima. 1870–1900 metais dvaras priklausęs Tiškevičių šeimai,1911–1927 metais jį valdė Stolypinų šeima. 1919 metų rugpjūčio 26–27 dienomis dvaro sodyboje bei apylinkėse vyko ne viena bolševikų bei Lietuvos kariuomenės akistata. Paskutinysis dvarą valdė vokietis Nikolajus Richteris. Dvaro teritorijai priklausė 80 ha žemės, Kamariškių ežeras ir miškas. Vietos gyventojai pasakoja, kad 1944 metais N. Richteris, kartu su lietuvaite išvyko gyventi į Vokietiją, tačiau norėdamas išsaugoti savo tėvų kapus ir kiek įmanoma dvarvietę, kas mėnesį vietiniams gyventojams siuntė pinigus. Tačiau veikiamas gamtos sąlygų, neprižiūrimas ir žmonių niokojamas dvaras sunyko. Tokia tad dvaro istorija, kurią, kaip minėjo Arūnas, reikia dar  tikrinti, aiškintis, tikslinti.Dvaro atstatymasĮsigijusi Kamariškių dvarą Inovatorių slėnio komanda, sako, buvo nemalonu suprasti, kad dvarvietė sunyko ne sovietmenčiu, bet nepriklausomybės metais, iš dvaro buvo lupamos plytos, iš parko išsikasti vertingesni medžiai ir krūmai, o žmonės čia vežė ir pylė šiukšles – užpilti dvaro rūsiai - „Zarasų krašte dvarų nėra daug, todėl turime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad apsaugotume tai kas liko. Čia yra labai svarbu ne tik tai, ką gali nuveikti mūsų komanda, tačiau visų bendradarbiavimas - gyventojų, bendruomenės, savivaldos, verslo, kitų rajone veikiančių susijusių organizacijų. Juk kartu mes ne tik galime prikelti ir išsaugoti istoriją, įspūdingą parką, bet pritraukti čia daug pažangių, įdomių žmonių, kūrėjų iš viso pasaulio.“, – kalbėjo A. Survila. Pasiraitoję rankoves komanda griebėsi darbų, pasikvietę į talkas bendraminčius, kuriems taip pat svarbu išsaugoti krašto kultūros paveldą. Ir jų atsiradę – ne tik vietos jaunimo, bet ir iš Vilniaus, Kauno, Inovatorių slėnio svečių užsieniečių. Surengta daugybė talkų, į kurias atvykdavo 10, 20 ir daugiau žmonių. Pirmiausia valė, kuopė , švarino dvarą ir jo teritoriją (kiek tonų šiukšlių išvežta – geriau neminėti), o paskui... Plyta po plytos, rastas po rasto, sija po sijos, perdanga po perdangos...  Jau ketinama vienam iš fligelių ir stogą uždėti.Gamtos išsaugojimui1992 m. nustatyta buvusi dvaro teritorija, kuri šiandieną sudaro 8,6 hektarų. Be dvaro sodybos, buvo du sodai, 10 ha parkas,  net šeši dabar jau užaugę tvenkiniai Darbų milijonai vien prie dvarvietės, bet Inovatorių slėnio komanda pasirengusi sutvarkyti ir aplink dvarą esantį 10 ha parką, išvalyti tvenkinius. Juk sename parke auga valstybės saugomas gamtos paminklas – kalninė guoba, po kuria kažkada dvaro gyventojai gerdavo arbatą. Ši vieta itin patraukli bioįvairovei – šiuo metu parke gyvena Lietuvos ir Europos raudonojoje knygoje įrašytas niūraspalvis auksavabalis, kelios kitos saugomų gyvūnų rūšys, kuriems norima sukurti palankias sąlygas. Parkas bus skirtas visų pirmą gamtai, bet pritaikytas ir žmogui.Džiugu, kad jau gautas finansavimas pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą, projektui „Išsaugokime praeitį ateičiai“, kurio pagalba galėsime sutvarkyti dvarvietėje esančius prūdus ir išsaugoti ten slypinčią unikalią augmeniją bei gyvūniją. Taipogi, visai ne už ilgo Kamariškių dvaro teritorijoje vyks ir pirmieji Jaunimo tartpautinio bendradarbavimo agentūros (JTBA) finansuojami jaunimo mainai - „Europos paveldas - jaunimo rankose”, kurių metu jaunuoliai iš Lietuvos, Suomijos, Kipro, Italijos bei Ukrainos atvyks į dvaro teritoriją bei turės galimybę prisiliesti prie dvarvietės atgaivinimo darbų. Taip, po truputį, bendradarbiaujant su tarptautiniais bei Lietuvos partneriais Inovatorių slėnio komanda planuoja atgaivinti Kamariškių dvarą ir prikelti dvarvietę naujam gyvenimui. Ramybei, kūrybai, poilsiuiBet grįžkime prie pokalbio pradžios – kodėl „investicija neprotinga“? „Nes nėra ko tikėtis, kad ji kada  nors atsipirks. Kamariškių dvaras taps naujų istorijų ir „SLOW living“ erdve, juolab tai geriausia aplinka ramybei, kūrybai ir poilsiui, – sakė Arūnas Survila. – Šioje istorinėje vietoje norime sukurti pirmąją Lietuvoje lėto gyvenimo erdvę, kur žmonės atvyktų pailsėti nuo skubėjimo, įtampos, skirtų laiko sau. Vieta būtų neįpareigojanti, leidžianti laisvai pasirinkti, ką nori veikti ir su kuo būti. Kartu dvarą ketiname pritaikyti kūrybai – vizualiniams menams ir muzikai. Visa tai leis ne tik pailsėti, bet galbūt atrasti save iš naujo. Labai kviečiame visus zarasiškius pagal galimybes prisidėti prie Kamariškių dvaro kūrimo - vasarą planuojame talkas beveik kiekvieną savaitgalį, į kurias registruotis jau galima mūsų interneto puslapyje www.kamariskiudvaras.lt arba rašant mums žinutę Facebook socialiniame tinkle.“ 
