
 

KONKURSAS ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI - 2011“ 
 

KAIMO VIETOVĖS APRAŠAS 
 

1. Konkursui teikiamos kaimo vietovės pavadinimas, sav. pavadinimas  

 

Kaulakių kaimas, Raseinių 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)  

 

Kaulakiai – kaimas Raseinių rajono Pagojukų seniūnijoje, 11 km į šiaurės rytus nuo 

Raseinių, prie kelio Raseiniai – Baisogala, Šiluva – Betygala. Kaulakių kaimas yra Pagojukų 

seniūnijos centras, jame gyvena apie 500 ţmonių. Tai beveik pati graţiausia ir kaimo ţmonėms 

gyventi patraukliausia, patogiausia rajono gyvenvietė.  
 

Aprašykite:  

 

  kaimo bendruomenės veikla bei pastangos įtraukti kuo daugiau gyventojų: 

  

             Kaulakiuose nuo 2002 m. veikia visuomeninė organizacija ,,Kaulakių kaimo 

bendruomenė“. Tuomet buvo tik 14 narių. Gyventojai pamatė organizacijos prasmingą veiklą ir 

įsijungė į jos narius bei savanorišką ir bendruomenišką veiklą. Šiuo metu bendruomenė jungia 86 

tikruosius narius ir 14 jaunimo atstovų. Ji organizuoja kaimo šventes, vakarones, popietes, 

susitikimus su ţymiais ţmonėmis, ekskursijas po Lietuvą, propaguoja liaudies tradicijas, rengia 

gyventojų, vaikų ir jaunimo meninių darbų parodas, renka medţiagą apie kaimų amatus, ţymius 

ţmones, rašo ir vykdo projektus bendruomenės veiklos ir materialinės bazės stiprinimui. 2009 m. 

savo bendruomenės veiklą pristatėme Europos parlamentaro E. Maldeikio organizuotame konkurse 

,,Čia gera gyventi“, 2011 m. geguţės mėn. lankėmės Lenkijoje, Punske, kur vyko gerosios patirties 

pasidalinimo konferencija, kurioje dalinomės mintimis kaip daugiau įtraukti jaunimo į 

bendruomeninę veiklą ir verslo plėtrą. Kaulakių kaimo bendruomenė yra  įgyvendinusi keliolika  

projektų: 

  

Projekto pavadinimas  Projekto 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Finansavimo šaltinis Paramos 

suma, Lt 

Garso  stiprinimo  aparatūra 2008-04-14 Labdaros ir paramos fondo 

,,Tekantis vanduo‘‘ 
3000,00 

Medţio droţėjų stovykla 2010-11-30 Raseinių r. sav. administracijos 

 kaimo reikalų sk., kaimo rėmi-

mo  programa 

2 000,00 

Maldos namų priešgaisrinės 

apsaugos sutvarkymas 

2010-12-29 Raseinių r. sav. administracijos  

kaimo reikalų sk., kaimo rėmi-  

mo programa 

 

 2000,00 

,,Mes būsime ţinomi“ (leidinys   

,,Po Kaulakių kraštą‘‘) 

2011-04-27 Lietuvos kaimo plėtros 2007-

2013m.programos priemonės  

,,Techninė pagalba“ veiklos 

 

 2500,00 



sritį ,,Nacionalinis kaimo 

tinklas“ 

,,Bendradarbiausime ir 

tobulėsime’’ (išvyka į Lenkijos  

Punsko kraštą)  

2011-05-30 Lietuvos kaimo plėtros 2007- 

2013m.programos priemonės     

,,Techninė pagalba“ veiklos 

sritį ,,Nacionalinis kaimo 

tinklas“ 

 

 7500,00 

Projektų  konkurso 

,,Įsirengsime patys“ 

Projektas ,, Vaikų  ţaidimų  ir  

aktyvaus poilsio aikštelė’’ 

2010-12-01 Lietuvos mokinių ir studentų   

sporto centras, Lietuvos 

tautinis olimpinis  komitetas 

 1000,00 

Sveikatos projektas 

,,Onkologinės ligos ir jų 

priešai – sveikas  gyvenimo 

būdas ir mityba“ 

2010-11-20 Raseinių r. sav. administracijos 

Socialinių reikalų ir sveikatos 

apsaugos skyrius   

 

       600,00 

 

 kaimo bendruomenės dalyvavimas kultūriniame gyvenime: 

  

        Kaulakiuose veikia biblioteka, Kaulakių pradinė mokykla (įsteigta 1926 m., o nuo 1997 m. yra 

Raseinių miesto Šaltinio vidurinės mokyklos skyrius), Raseinių rajono kultūros centro Kaulakių 

filialas. Bendruomenės moterys yra kultūros namų Kaulakių filialo ansamblio dalyvės. Jaunimo 

grupės ,,Liolingėlė“ merginos susibūrė į ansambliuką ir ritminių šokių grupę. Jie koncertuoja 

renginių metu, kaimyninių bendruomenių šventėse ir rajoniniuose renginiuose. Bendruomenės 

aktyvas dalyvauja respublikiniuose kaimo bendruomenių sąskrydţiuose: Varniuose, Molėtuose, 

Karklėje, Giruliuose, rajoninėse bendruomenių ir VVG šventėse, rajoniniuose padėkos vakaruose, 

teatrų šventėse ir koncertuose. Rajoninei rudens šventei paruošėme floristinį gėlių kilimą ir 

puokštę,, Rudeninių gėlių skėtis“, netradicinių valgių. 

        Bendruomenės patalpos veikia maţoji meno galerija. Joje kelis kartus per metus rengiame 

kaimo auksinių rankų meistrų parodėles; buvo surengtos karpinių, mezgėjų darbų, floristikos, 

vytelių pynėjų ir kitos parodos.  

 

 savanorystės principų taikymas kaimo bendruomenės veikloje, savitarpio pagalbos 

teikimas:  

 

        Kaulakių kaimo bendruomenės veikla pagrįsta savanoriškumo ir bendruomeniškumo principu. 

 Kasmet parašome po dvi paraiškas labdaros ir paramos fondui ,,Maisto bankas‘‘, Velykiniams ir 

Kalėdiniams saldumynams gauti ir gauname dovanėlių – saldumynų, kurie kartu su bendruomenės 

tarybos šventiniais sveikinimais būna įteikiami sunkiau gyvenančių šeimų vaikams, neįgaliesiems ir 

vienišiems. Organizavome akcijas: ,,Stiprybės vainikai Janinoms ir Jonams“, „Vainikai – Šilinių 

atlaidų papuošimui“, ,,Aplankykime senolius“, ,,Paremkime nuo gaisro nukentėjusią daugiavaikę 

šeimą“.  Šią šeimą parėmė lėšomis, rūbais, baldais.  Jaunos šeimos dalinasi vaikiškais  rūbeliais. 

        Dauguma bendruomenės narių ištiesia pagalbos ranką kaimynui darbymečio metu, buitiniuose 

darbuose neįgaliajam, ištikus nelaimei kaimynui ar mirus šeimos nariui. Bendruomenės aktyvui 

teko rūpintis vienišo ţmogaus palydomis į amţino poilsio vietą ir jo šeimos kapo prieţiūra.  

 

 

 infrastruktūros (inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, komunalinių, 

visuomeninių, prekybos, atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitų gyventojų paslaugoms 

teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingų objektų) pritaikymas gyventojų socialiniams 

ir verslo poreikiams, aplinkos sutvarkymas:  



 

        Bendruomenė didelį dėmesį skiria gyvenvietės aplinkos tvarkymui ir dalyvauja konkursuose – 

apţiūrose. Jau tris kartus Kaulakių gyvenvietė uţėmė aplinkos  apţiūrose prizines vietas: 

2006 m. I vieta Raseinių rajone 

2007 m. I vieta Raseinių rajone 

2008 m. I vieta Kauno apskrityje    

      Kiekvienais metais organizuojame po tris talkas bendro naudojimo vietų aplinkos tvarkymui. 

Ţmonės, graţinantys savo sodybas, tai ţmonės - meninnkai, savo triūsu formuojantys graţaus ir 

patrauklaus kaimo įvaizdį. Kasmet vyksta seniūnijos sodybų aplinkos konkursai-apţiūros 

„Puoškime savo sodybą“. Dabar gyvenvietėje yra 31 sodyba, kurios nuolat pavyzdingai tvarko savo 

sodybos aplinką. 20 sodybų jau apdovanotos prizinėmis lentomis „Pavyzdingai tvarkoma sodyba“. 

Nuo 2006 m. penkias vasaras veikia tradicinė medţio droţėjų stovykla, kurios veikloje dalyvauja 

vietiniai medţio droţėjai, paaugliai ir jaunimas. Stovyklos metu sukurta daug dirbinių: atstatytas 

Kaulakių kaimo kryţius, išdroţtos 5 skulptūros, pagamintos supynės, kalnelis- čiuoţykla, tiltukas, 

suoliukai, 3 informaciniai lauko stendai, 3 meniškos iškabos, 21 lenta ,,Pavyzdingai tvarkoma  

sodyba‘‘ ir  2 lentos ,,Pavyzdingai tvarkoma daugiabučio namo aplinka“. Raseinių r. sav. 2006- 

2010 m.   iš  Kaimo rėmimo programos skyrė 10000 Lt stovyklos veiklai. 

2010- 2011 m. Raseinių rajono savivaldybės administracija vykdo projektą ,,Raseinių rajono 

savivaldybės Pagojukų seniūnijos Kaulakių kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios 

aplinkos gerinimas“. Finansavimas skirtas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 

prioritetą ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 

turizmo plėtrai“, kurio bendra vertė 2,6 mln. Lt. Jau pakeisti Kultūros namų langai, durys, 

apšildintas visas pastatas, suremontuoti lietaus nutekamieji vamzdţiai. Pagraţėjo aplink pastatą 

esanti teritorija: rekonstruota ir praplėsta automobilių aikštelė, naujai įrengti pėsčiųjų takai ir 

apšvietimas, pastatyti nauji suoliukai, šiukšliadėţės, atnaujinta krepšinio ir tinklinio aikštelės, 

įrengta lauko estrada, suformuoti gėlynai. Sutvarkyta Liolingos gatvė, pavojingame kelio ruoţe 

įrengti apsauginiai kelio atitvarai, įrengtas gatvės apšvietimas ir šaligatvis. Projektas bus baigtas 

įgyvendinti iki 2011 m. rudens.  

Kaulakių gyvenvietėje yra Švento Jono Matulaičio vardo koplyčia – maldos namai, kurie 

buvo įkurti 1988 m. anksčiau buvusiuose kultūros namuose. Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 

čia vyksta Šventos Mišios, o esant reikalui šarvojami Kaulakių gyvenvietės mirusieji.  

Kaulakių kaime yra įrengt vandens kokybės gerinimo įrenginiai, asfaltuotos gatvės, 

gyventojams teikiamos UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“. 

 

 

 gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimas:  

 

Per Kaulakių gyvenvietės centrą teka Liolingos upelis (Dubysos kairysis intakas), kuris 

1980 m. buvo uţtvenktas, sudarydamas 13,1 ha dydţio vandens telkinį. Šiame tvenkinyje galima 

maudytis, plaukioti valtimis, baidarėmis, vandens dviračiais. Viename iš Liolingos upelio tvenkinio 

šlaitų yra įrengtas 0,5 km ilgio „Sveikatingumo ir ţvalumo takas“, kurį puošia tautodailininko Jono 

Dzvėgos skulptūros. Savo bendruomenės teritorijoje neturime gamtos ir kultūros paveldo saugomų 

objektų. Mūsų kaimo pradţioje 1951m. pavasarį Kaulakių ir aplinkinių kaimų gyventojų lėšomis 

buvo pastatytas kaimo kryţius, kurį padarė Leonas Sankauskas. Jis buvo papuoštas graţiais 

ornamentais. Virš 50 metų kryţius buvo kaimo puošmena, bet jis vėjų nugairintas, apipuvęs  jau 

nebepuošė aplinkos, todėl bendruomenės narių iniciatyva buvo nuspręsta jį atnaujinti. Tai idėjai 

pritarė mūsų kraštietis tautodailininkas Jonas Dzvėga. 2008 m. rugpjūtyje atkūrė senąjį kryţių, kurį 

kaimo šventės ,,Sugrįţkim ir pabūkim kartu“ pašventintas. Dabar jis yra rajono smulkiosios 

architektūros paminklas, kurio aplinkos tvarkymu rūpinasi bendruomenė. 

 



 sveiko gyvenimo būdo, ekologinių idėjų realizavimas ir propagavimas:  

 

        2004-2005 m. įgyvendinime aplinkosauginį projektą „Liolingos tvenkinio ekologinės 

situacijos gerinimas“, kurį finansavo Jungtinių tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondas 

per Maţųjų projektų programą. Šio projekto vertė – 87 016 Lt. Jo metu pastatytos 3 mėšlidės, 5 

srutų rezervuarai gyventojų sodybose, išvalytas kairysis Liolingos šlaitas, sumaţintas tvenkinio 

vandens uţterštumas. Projektas tapo respublikinio konkurso, kurį organizavo „Valstiečių laikraščio“ 

redakcija laureatu.    

      2006 m., 2008 m., 2010 m. įgyvendinome sveikatos propagavimo projektus: ,,Uţkrečiamoms 

ligoms – ne‘‘. Projekto metu gyventojai susitiko su gydytojais, sveikatos centro darbuotojais, kurie 

supaţindino su uţkrečiamomis ligomis, jų profilaktika, asmenine higiena. ,,Būkim sveiki  ir 

ţvalūs“, kurio metu pravesti renginiai: susitikimas su šeimų gydytojais, mankštos pratimų ir 

ţaidimų mokymo savaitė, šeimų sporto šventė miške. Juose dalyvavo bendruomenės nariai, 

neįgalieji, soc. rizikos šeimos. ,,Onkologinės ligos ir jų priešai – sveikas gyvenimo būdas ir 

mityba‘‘. Jų metu susitikome su šeimos gydytojais, vaikai piešė piešinius, plakatus, pasakančius ne 

blogiems gyvenimo įpročiams, įsigijome smulkaus sportinio inventoriaus, mokėmės mankštos ir 

ritminių pratimų, organizavome šeimų popietę ir seminarą – susitikimą su profesore Filomena 

Taunyte, kuri yra parašiusi net 5 knygas  kaip savo gyvenime pritaikyti sveiką gyvenimo būdą ir 

kaip įveikti ligas, jų pradţioje. Seminare- susitikime dalyvavo kaimyninių bendruomenių atstovai. 

Mes dalyvavome 2011 m. birţelio 11 d. Raseinių regioninio parko renginyje ,, Vaistinė po kojom‘‘, 

kurio metu rinkome vaistaţoles. 

 

 verslininkų iniciatyvos ir jų įsitraukimas į gyvenimo kokybės kaime gerinimą: 

  

Kaulakiuose dirba 2002 m. įkurta Danijos kapitalo įmonė „RW produktai“, kuri gamina iš 

medţio pjuvenų granules kurui. Taip pat veikia 3 lentpjūvės-gateriai, kurie teikia gyventojams 

paslaugas, perdirbant medienos ţaliavą, gamina padėklus. Kaulakiuose ūkininkauja trys stambūs 

ūkininkai - E.Tutlys (pieno ūkis), A.Stoškus (pieno ūkis), D.ir Z Prišmantai (pieno ūkis). Taip pat 

Kaulakiuose veikia 2 parduotuvės, 2 pieno supirkimo punktai, veterinarinė ligoninė. Šalia Kaulakių 

gyvenvietės, ant Luknės upės tvenkinio šlaito stovi 2002 metais pastatyta hidroelektrinė, gaminanti 

iki 250 kilovatų elektros energijos, dirbant normaliu reţimu. Verslininkai remia lėšomis renginius, 

koncertus, vaikų ir jaunimo veiklą. Jie rūpinasi darbo vietų  kūrimu. 

 

 Pridėkite Savivaldybės rekomendaciją (pridedama).  

 

3. Kaimo vietovę konkursui teikianti kaimo bendruomenė  
 

Pavadinimas   

Visuomeninė organizacija ,,Kaulakių kaimo bendruomenė“ 

Adresas   

Liolingos g.1, Kaulakių k., LT-60456, Pagojukų sen., Raseinių r. sav. 

Tel. Nr.  8 615 26946 

El. paštas  pocienelena@gmail.com 

    

Pirmininkė                                                                                           Elena Pocienė 
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