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1. Konkursui teikiamos kaimo vietovės pavadinimas, sav. pavadinimas  

 

Baublių kaimas, Ţalgirio seniūnija, Kretingos 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)  

Baubliai -  Kretingos rajone, Ţalgirio seniūnijos ribose prie Minijos esantis kaimas, 

kuriame gyvena 564 gyventojai.   Turime darbinio amţiaus – 342,  pensinio amţiaus  yra 88, vaikų 

ir jaunimo 134 gyventojus. Senieji Baublių kaimo pilkapiai, menantys II tūkst. pr. m. erą, kai 

Baublių kaimo ţemėje buvo palaidoti pirmieji šio krašto gyventojai. 

Mokykla, kultūros namai, biblioteka, šv. Kazimiero koplyčia, kaimo bendruomenės centras 

– tai baubliškių kultūrinio gyvenimo ir susibūrimo vietos, įprasminančios ţmonių kasdienę buitį, 

darbus ir laisvalaikį. 

Konkursui savo kaimo bendruomenę teikiame todėl, kad mums rūpi dabarties ir ateities 

baubliškių gyvenimas. Norime, kad mūsų kaimas garsėtų gerais darbais ir darbščiais ţmonėmis. 

Stengiamės išlikti savo kaime, norime, kad čia šaknis įleistų mūsų vaikai. Ir nors po vieną mes 

esame maţi, tačiau sutelkus bendras jėgas, tikrai pasieksime, kad mūsų kaime būtų gera gyventi. 

Juk didţiausi darbai prasideda nuo maţų idėjų, prasmingų, kaip ir šis ,,Lietuvos kaime gera 

gyventi – 2011“  konkursų ir svajonių. 

i pastangos įtraukti kuo daugiau gyventojų;  

Baublių kaimo bendruomenės centro veikla prasidėjo nuo 2004 metų. Teisiškai 

įregistruota 2006 m. rugpjūčio 21 d. Pirmais metais bendruomenę vienijo 9 narai. Per penkerius 

aktyvios veiklos metus bendruomenė išaugo į tvirtą branduolį. Šiuo metu bendruomenėje yra 75 

nariai ir šis skaičius kiekvienais metais pasipildo vis naujais kaimo ţmonėmis. 



 

 kultūrinime gyvenime;  

Po darbų bendruomenės nariai mielai susėda prie bendro stalo, kur gali aptarti aktualius 

kaimui klausimus, pabendrauti, padainuoti, paţaisti ţaidimus ir smagiai pašokti. Į bendruomenės 

organizuojamus kultūrinius renginius susirenka vis daugiau kaimo ţmonių. Bendruomenės 

pastangomis kaime susikūrė dramos būrelis, jaunuolių šokių grupė, kurie sėkmingai pasirodo ne tik 

savo bendruomenės, bet ir rajoniniuose renginiuose. Bendruomenė kasmet organizuoja ekskursijas 

po ţymesnes Lietuvos vietoves, siekia, kad kuo daugiau kaimo ţmonių turėtų galimybę išvykti, 

pamatyti ir paţinti Lietuvos praeitį, pamiltų graţų savo šalies gamtovaizdį.  

Bendruomenės organizuojami renginiai jau tapo tradiciniais ir kasmet sukviečia vis didesnį 

būrį kaimo ţmonių turiningai praleisti laisvalaikį. Kiekvienais metais rengiamas  ,,Naujametinį 

talentų šou” atskleidţia vis naujų talentingų kaimo ţmonių, kurie noriai dalyvauja programoje, 

išdrįsta parodyti savo muzikinius, kūrybinius, sportinius sugebėjimus. Liaudies tradicijoms 

puoselėti organizuojami tokie renginiai kaip ,,Joninės“, ,,Kaziuko mugė“ ir kt.   

Siekiame, kad jaunimas pamiltų savo kaimą, kad ţinotų kaimo istoriją, tikime, kad tokie 

renginiai kaip šeimų vakaronės „Tėveliai čia gyveno, ir aš čia gyvenu...“, „Atminties ir vilties 

valanda Baubliuose“, skatina jaunimo pilietinius jausmus, ugdo pagarbą gimtajam kaimui. Šiemet 

renginyje „Sodams ţydint“, kuri vyko tremtinio Stasio Kuprelio sodyboje, prisiminėme ir 

pagerbėme kaimo šviesuolius, etninės kultūros saugotojus, kurie aktyviai dalyvavo ir dalyvauja 

kaimo kultūriniame gyvenime, prisiminėme tuos, kurie buvo areštuoti ir ištremti į Sibirą.  

Norime, kad mūsų kaimas tiek ţiemą, tiek vasarą būtų graţus. Organizuojame konkursus –

apţiūras: ,,Kalėdų šviesa”, ,,Graţiausia aplinka”  Tokiu būdu skatiname kaimo gyventojus puoselėti 

sodybų, mokyklų, įmonių ir įstaigų aplinkos tvarkymo ir graţinimo tradicijas. 2009 m. parengėme ir 

išleidome kalendorių su graţiausiai tvarkomų kaimo sodybų fotonuotraukomis. Dalyvaujant 

projekte „Drąsinkime ateitį“ Baublių pagrindinė mokykla pripaţinta Ekologiškiausia mokykla 

respublikoje  

Mums svarbu, kad Baublių kaimas garsėtų graţiais darbais ir talentingais ţmonėmis.  

Bendruomenės centras entuziastingai dalyvauja Kretingos rajono savivaldybės ir kultūros centro 

organizuojamose šventėse. „Didţiausio moliūgo“ šventėje laimėjome nominaciją „Graţiausia metų 

kompozicija“. Kretingos miesto šventės metu ir nevyriausybinių organizacijų mugėse 

bendruomenės moterys prekiauja savo gaminiais, aktyviai palaiko rengėjų iniciatyvas.  

avitarpio pagalbos teikimą;  

Bendruomenės veikla pagrįsta savanorystės principais. Dauguma nuveiktų darbų atlikti 

talkinant savanoriams kaimo gyventojams. Ţmonės savanoriškai aukoja savo darbo laiką ir jėgas 

tam, kad būtų sutvarkytos ir atnaujintos bendruomenės patalpos, aplinka. Laisvu nuo darbo laiku 



noriai padeda organizuojant renginius, aktyviai įsijungia į kaimo aplinkos graţinimo talkas, parko 

sutvarkymo darbus. Savanoriai jaunuoliai kasmet padeda paruošti malkas ţiemai, moterys rengia 

bendruomenės patalpų švarinimo talkas. Galėtume suskaičiuoti apie 25  aktyviausių ir nuolatinių 

bendruomenės pagalbininkų savanorių, ir, ţinoma, visad atsiranda prie jų prisijungiančių aktyvesnių 

kaimo gyventojų.  

prekybos, atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitų gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos 

kokybei gerinti reikalingų objektų) pritaikymą gyventojų socialiniams ir verslo poreikiams, 

aplinkos sutvarkymą;  

Malonu, kad mūsų kaimo ţmonėms svarbu kokioje aplinkoje gyvename. Baublių kaimo  

ţmonės noriai padeda įgyvendinti įvairius kultūrinius projektus, gausiai dalyvauja talkose,  

šventinėse vakaronėse, išvykose. Dirbame susitelkę, kurdami kaimo groţį ir gerovę. Jau tapo 

tradicija kiekvieną pavasarį susirinkti į talkas, kurių metu yra tvarkomi  išgriuvę takai, laiptai, 

klojamos  plytelės,  sodinamos pušelės, prie bendruomenės namų pasodinta eglaičių gyvatvorė, 

sutvarkyta mašinų stovėjimo aikštelė, įrengtos skelbimo lentos.  

Kiekvienais metais atnaujinamas 1971 m. pasodintas parkas, kurį puošia P. Dimţlio 

skulptūra ,,Ţvilgsnis į ţvaigţdes”.  Prie šio paminklo bendruomenė pastangomis įrengta aikštelė, 

kurioje gali vykti kultūriniai ir sportiniai renginiai.  Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ planuojama įrengti rekreacinę zoną su 

pasivaikščiojimo taku, suoliukais, vaikų ţaidimo aikštele. 

Prie bendruomenės pastato įsirengėme lauko aikštelę su pakyla scenai, kurioje šiltuoju 

metų laiku vyksta kultūriniai renginiai. Čia koncertuoti atvyksta estrados atlikėjai, rengiamos kaimo 

vakaronės. Vien šiemet, šioje bendruomenės įrengtoje aikštelėje jau vyko Baublių kultūros centro 

organizuotos Joninės, Ţalgirio seniūnijos kultūros dienos. 

Prie Minijos slėnyje įrengtas sporto aikštynas, kur vyksta ne tik kaimo bet ir rajoninės 

futbolo, krepšinio varţybos.  

Norime, kad mūsų kaimas dţiugintų ne tik mus pačius, mūsų vaikus, bet ir svečius. 

Baublių kaimo geografinė padėtis labai palanki turizmo plėtrai. Jau kuriasi pirmosios kaimo 

turizmo sodybos prie Minijos. Tikimės, kad darbščių ir sumanių baubliškių planus padės 

įgyvendinti Europos Sąjungos ir  vietos valdţios finansinė parama.  

amtos ir kultūros paveldo puoselėjimą;  

Senieji Baublių kaimo pilkapiai, mena II tūkst. pr. m. erą, kai Baublių kaimo ţemėje buvo 

palaidoti pirmieji šio krašto gyventojai. Bendruomenės rūpesčiu buvo pastatyti ţenklai senosioms 

archeologinėms Baublių kaimo vietoms: Baublių pilkapiams ir maro kapinaitėms atminti.  



2007 m. Baublių kaime pastatytas memorialinis paminklas Baubliuose gimusiam 

skulptoriui Rimantui Dauginčiui atminti (autorius J. Paulauskas).   

2009 metais atidengta skulptūra Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti tais pačiais metais 

pasodintas tūkstantmečio ąţuolikas. 

2010 metais parke atidengtas paminklas „1940-1990 metų okupacijų aukoms atminti“. 

Didţiuojamės išsaugoję  Baublių kaimo metraštį, kuriame surašyta kaimo istorija nuo 1930 

metų. Pirmuosius daigus kala ir etnokultūrinis muziejus, kuriame saugome senolių maldaknyges, 

verpimo ratelį, medines klumpes, anglinį lygintuvą ir kt. 

do, ekologinių idėjų realizavimas ir propagavimas; 

Turėdami graţias, dideles patalpas ne tik renginius organizuojame, bet ir sportuojame, taip 

puoselėjamos sveikatingumo tradicijos.  Turiningo laisvalaikio praleidimui įrenginėjame „Sporto ir 

pramogų mini kompleksą“. Čia moterys ir merginos mankštinasi, mokosi šokių judesių, jaunuoliai 

ir vyrai kilnoja svarmenis, norintys gali pasėdėti prie šaškių ar šachmatų lentos, paţaisti biliardą. 

Bendruomenės nariai dalyvauja rajono sportiniuose renginiuose: virvės traukimo, svorių kilnojimo, 

šaškių, šachmatų turnyruose. Merginos parodė sportinių šokių programą nevyriausybinių 

organizacijų mugėje Kretingoje, jaunuoliai sportinių šokių programą pristatė Kretingos jaunimo 

neformalių grupių koncerte „8 nata“. 

Aktyviai bendraujame su klubais, kultūros filialais, biblioteka, mokykla.  Jau ketvirti metai 

Baublių kaimo bendruomenė, ,,Ţolinčių akademija” ir klubas ,,Atrandu save” Baubliuose rengia 

šluotų ir vantų rišimo šventę.  Į Baublius susirenka sveikuoliai iš visos Lietuvos, Baublių kaimo 

ţmonėms perduoda sveikatingumo idėjas, veda praktinius sveiko gyvenimo būdo mokymus vietos 

gyventojams. Kadangi  gyvename toliau nuo miesto (iki Klaipėdos 50 km, iki Kretingos 15 km.)  

graţuolės Minijos šlaituose prisirenkam pačios gamtos uţaugintų ekologiškų vaistaţolių. 

 į gyvenimo kokybės kaime gerinimą;  

Baublių kaime verslininkų nėra daug, bet jie niekad nelieka nuošalyje, visad geranoriškai 

atsiliepia į bendruomenės kvietimus. Verslininkai, suprasdami bendruomenės siekius graţinti kaimo 

aplinką, kelti ţmonių kultūrinį lygį ir gerovę, visad paremia mūsų sumanymus. Pagal galimybes 

gauname reikalingų medţiagų, transportą ar finansinę paramą.  

 

Pridedama. 

3. Kaimo vietovę konkursui teikianti kaimo bendruomenė  

Pavadinimas Baublių kaimo bendruomenės centras 

Adresas Minijos 26, Baubliai, Ţalgirio sen. Kretingos savivaldybė 

Tel. Nr. 861611873 

El. paštas g.rimkuviene@gmail.com 


