
 

KONKURSAS ,,LIETUVOS KAIME GERA GYVENTI - 2011“  
KAIMO VIETOVĖS APRAŠAS  

1. Konkursui teikiamos kaimo vietovės pavadinimas, sav. pavadinimas  

Labardžių k. Rietavo sen. Rietavo sav. 
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)  

 

Aprašykite:  

 

Kaimo bendruomenė įregistruota 2004m balandžio 29d. Nutarėme gyventi draugiškai ir į 

bendruomenę įstoti pareiškė norą 103 kaimo gyventojai. Ligi šiol taip ir dirbame susitelkę, 

turėdami virš 100 tikrųjų bendruomenės narių 

inime gyvenime;  

Kaime vis dar veikia Rietavo kultūros centro filialas ir bibliotekos filialas. Buvo labai skaudu, kai 

uždarė pagrindinę mokyklą. Bendruomenės iniciatyvų ir žmogiškųjų išteklių dėka kaime nuolat 

vyksta renginiai, kurie pritraukia daug kaimo žmonių, nes mūsų renginiuose nuolat dalyvauja 

savivaldybės, seimo, kaimyninių bendruomenių atstovai. Ypač populiari mūsų Tradicinė kaimo 

šventė, kurios metu kuriame aukurą, keliame savo kaimo moterų pasiūtą vėliavą, giedame Onutės 

sukurtą kaimo himną. Tai kaip „atlaidai“, į kuriuos atvažiuoja mūsų giminės ir grįžta išvykę 

vaikai ar buvę kaimo gyventojai, nes mes nepamirštam senelių jubiliejų, abiturientų išleistuvių, 

gražiausių sodybų šeimininkų.  

, savitarpio pagalbos teikimą;  

Visa bendruomenės veikla pagrįsta savanorystės principu ir todėl buvo labai svarbu, kad iš 12 

valdybos narių visi turėtų savo veiklos barą.(Gamtos ir aplinkos gražinimas, ryšiai su kaimo 

senjorais, kultūrinė veikla, sportinė veikla, kaimo metraštis ir t. t.). O kaip džiugu, kad kaime yra 

girininkija ir jos darbuotojai neabejingi gamtai. Kaimo verslininkų ir girininkijos darbuotojų 

savanoriško darbo dėka kaimo pakrašty, prie upės, vietoje didžiulio šabakštyno buvo įkurtas 

kaimo poilsio parkas, kuris jau 10 metų džiugina ne tik mūsų, bet ir aplinkinių kaimų, Rietavo 

miesto žmones. Bendruomenės projekto dėka prieš 5 metus buvo atnaujinta scena, pradėtas rengti 

sporto aikštynas. Bendruomenė savo geradarį iš Laukuvos girininkijos girininką Joną Šedbarą 

pristatė apdovanojimui Lietuvos savanorio ženklu ir komisija jam skyrė aukso širdį. O kaimo 

medikę Onutę Končiuvienę už nuoširdų darbą su savo kaimo žmonėmis kaimo bendruomenė 

pasiūlė Kaimo spindulio apdovanojimui ir komisiją ją atrinko-tai visi kartu pasidžiaugėme ir 

didžiuojamės tokiais kaimo žmonėmis. Kalėdų proga lankome vienišus savo kaimo žmones, 

važiuojame į senelių namus. 

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

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

aplinkos sutvarkymą;  

Kaimo patrauklumas labai priklauso nuo pirmo vaizdo, įvažiavus į gyvenvietę. O mes jau esame 

labai dėkingi savivaldybei ir jos Merui Antanui Černeckiui už asfaltuotus kaimo kelius. Kaimas 

visada buvo švarus, bet po to taip pasitempė, kad savivaldybės komisija mūsų kaimą išrinko 

gražiausiu 2009m kaimu savivaldybėje, 2010m –gražiausią savivaldybės gatvę, abi parduotuvės- 

gražiausių įstaigų apdovanojimus turi, o Onutės ir Jono Jocių jau 2005m gražiausios 

savivaldybės sodybos lenta pasidabino. Šiais metais bendruomenės iniciatyva savivaldybė ruošia 

projektą ir pasižadėjo įrengti vandens valymo sistemą, o dar po dviejų metų – pakeisti senas 

vandentiekio trasas ir įrengti kanalizacijos sistemą. Kaime veikia medžio apdirbimo įmonė, 

kurioje dirba apie 25 kaimo žmonės, dvi parduotuvės, med. Punktas, biblioteka, kult. Centro 

filialas. 

 

Poilsio parko įkūrimu pasirūpino kaimo verslininkai, girininkija, bet norint, kad toks objektas 

būtų funkcionalus reikia nuolatinės priežiūros. Tai mums padeda įgyvendinti jaunimo talkos, 

seniūnijos pagalba, kaimo ūkininkų, galinčių nupjauti žolę, verslininkų ir girininkijos nuolatinė 

meilė parkui ir šiuo metu jame jau ir savo kolektyvų šventes nori švęsti didžiosios savivaldybės 



įmonės, mokyklos. Turime senąsias kaimo kapinaites, kurių priežiūra mums taip pat nėra 

antraeilis darbas. O kur dar pavasarinė talka „Darom“, kuri sutraukia vis daugiau savanorių. 

 

Pats pirmasis bendruomenės projektas buvo „Vanduo ir sveikata Lietuvos kaime“, kurį iniciavo 

Didžiosios Britanijos fondas. Mums jie padėjo pažvelgti iš šalies į kaimą ir numatyti veiklos 

gaires. Jo metu mes nustatėme, kad kaimui reikia gero prūdo, kuriame vasarą galima maudytis, 

žvejoti, šerti žuvytes ar šiaip pasvajoti, žiemą sveikai praleisti laisvalaikį čiuožinėjant ant ledo, ar 

gręžiant skyles žuvyčių išsaugojimui. Be to įsigijome masažo stalą ir savo kaimo medikę 

išsiuntėme į masažistės kursus. Ir to projekto tęstinumas yra begalinis. O jei kalbėsime apie 

ekologiją, tai kaimo žmogus tik dėl pramogos nusiperka čipsų ar coca colos. Juk čia viskas 

ekologiška. Net mūsų savivaldybės verslo centras sumanė tokius ekologiškus krepšelius, į 

kuriuos mes vežame Liucijos ir Juzytės kelių rūšių sūrius, Petrutės kastinius, Sigutės naminę 

duoną, Onutės pyragus. Visai nesunku gaminti naminius jogurtus. Neseniai po senojo vaikų 

darželio renovacijos kaimui buvo perduoti bendruomenės namai, kuriuose įsikūrė ir „Moterų 

seklyčia“, kurios įdėjų dėka galima daug ko išmokti, nes moterys ne tik gamina maistą, bet ir 

sportuoja, mokosi dekupažo pagrindų, sveikos gyvensenos abėcelės. 

 

Kaimo verslininkai Onutė ir Jonas Jociai vieni pirmųjų kaime pradėjo kurti gražią, švarią, 

patrauklią kaimo aplinką. Savo ir girinkijos lėšomis įkūrė poilsio parką ir jau 10 metų nuolat jį 

prižiūri ir tobulina. Bendruomenės pirmininke 2006m buvo perrinkta Onutė ir ja dirba ligi šiol. 

Kaimo parduotuvių savininkai puošdami savo įmonių teritorijas gražina kaimo aplinką, didina jo 

patrauklumą. 

 

3. Kaimo vietovę konkursui teikianti kaimo bendruomenė  

Pavadinimas Kaimo bendruomenė „Mūsų Labardžiai“ 

Adresas Labardžių k. Rietavo sav. 

Tel. Nr. 868019494 

El. paštas jociukgi@yahoo.com 
Kaimo vietovės aprašą galima teikti nuo 2011 metų birželio 15 d. iki 2011 metų liepos 15 d. 

adresu Stiklių g. 8, Vilnius paštu arba įteikiant asmeniškai, nurodant konkursui ,,Lietuvos kaime 

gera gyventi - 2011“.  

Informacija pasiteiravimui Rokas Urbonavičius tel. 864642355, 868625661, 

rokas@vartotojai.eu.  

 

Priedas Nr. 2  

KAIMO VIETOVĖS ATITIKIMO VERTINIMO KRITERIJAMS LENTELĖ  

Kaimo vietovės pavadinimas, registracijos numeris..................................................................  

......................

......................

......................

.................... 
Kriterijai/bal

ai  

Visiškai 

atitinka 

kriterijaus 

reikalavimus  

Atitinka 

kriterijaus 

reikalavimus 

su 

nedidelėmis 

išimtimis  

Stipriosios 

atitikties 

kriterijui 

pusės atsveria 

silpnąsias  

Yra esminių 

kriterijaus 

reikalavimų 

trūkumų  

Neatitinka 

kriterijaus 

reikalavimų  

                             7,6 - 10 balų  5,1-7,5 balo  2,6-5,0 balai  1,0-2,5 balo  0 balų  

Kaimo bendruomenės veikla bei pastangos įtraukti kuo daugiau gyventojų  

Kaimo bendruomenės dalyvavimas kultūrinime gyvenime  

Savanorystės principų taikymas kaimo bendruomenės veikloje, savitarpio pagalbos teikimas  

Infrastruktūros pritaikymas gyventojų socialiniams ir verslo poreikiams, aplinkos sutvarkymas  

Gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimas  

Sveiko gyvenimo būdo, ekologinių idėjų realizavimas ir propogavimas  

Verslininkų iniciatyvos ir jų įsitraukimas į gyvenimo kokybės kaime gerinimą  

Savivaldybės rekomendacija  

 


