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          1. Margininkų kaimas yra 18 km nutolęs nuo Kauno miesto centro. 2011 metų kovo 1 
dienos surašymo duomenimis kaime gyvena 156 žmones. 1950 metais  kaime gyveno apie 1500 
žmonių. Per pastaruosius 60 metų kaimo gyvenimas stipriai pasikeitė: sumažėjo gyventojų 
skaičius , buvo uždaryta aštuonmetė mokykla, biblioteka, ambulatorija, paštas. Po 1990 metų 
kaime ir toliau mažėjo gyventojų skaičius, o jaunimas išvažiavo dirbti į miestus ir užsienį. Per 20 
Nepriklausomybės atkūrimo metų kaime nebuvo pastatytas nei vienas gyvenamas namas, 
nebuvo tvarkoma kaimo infrastruktūra (vandentiekis, nuotekos, keliai, apšvietimas), tuo labiau 
nebuvo kreipiamas dėmesys į kaimo žmonių kultūrinį ugdymą, mažėjo pilietinis aktyvumas. 
         Šiuo metu kaime veikiantis verslas yra sukūręs apie 120 darbo vietų. Tačiau trūksta žmonių 
darbams atlikti. 70% darbo vietų užima žmones iš Mergininkų ir aplinkinių kaimų, o 30% kasdien 
atvyksta dirbti  į kaimą iš Kauno miesto. Kaime yra gyvulininkystės, augalininkystės, medienos, 
maisto (duonos ir mėsos gaminių) gamybos ir prekybos verslai. Todėl bendruomenės 
pagrindinis uždavinys kaimą padaryti visapusiškai patrauklų, kad apie jį sužinotų kuo didesnis 
Lietuvos gyventojų skaičius ir jiems nereikėtų darbo ieškoti užsienyje, o galėtų atvykti ir įsikurti 
Margininkų kaime, kur yra darbo vietų perteklius. 
       2011 metų vasario 5 dieną keturiolikos žmonių iniciatyvinė grupė įkūrė Margininkų 
bendruomenę, kurios pagrindinis tikslas: kaimo gyventojus suburti bendrai veiklai ir pasiekti, 
kad Mergininkuose gyventi būtų gera, kad kaimas turėtų tinkamai įrengtą infrastruktūrą, kad 
kaimo gyventojų vaikai savanoriškai liktų gyventi kaime, kad vyktų kultūriniai, sportiniai 
renginiai ir susitikimai, kad plėstųsi kaimo gyvenvietė atvykusiais arba sugrįžusiais naujais 
žmonėmis.   
      Bendruomenės 2011 metų veiklos planas ir aktuali informacija yra patalpinti bendruomenės 
tinklapyje „Margininkai.lt“ , kuriame įrašytas pagrindinis bendruomenės moto: Čia gyventi gera. 
Daugelis veiklos plano punktų jau įgyvendinti arba vykdymo eigoje , nes bendruomenės 
įsteigimas  sulaukė didelio kaimo žmonių ir kaime dirbančių verslininkų susidomėjimo ir 
palaikymo. Kiekvienas  kaimo gyventojas bendruomenės tinklapyje gali pareikšti savo nuomonę, 
pasiūlymus ir pageidavimus. Per penkis veiklos mėnesius bendruomenės gretas papildė šeši 
nauji nariai. Tai rodo didelį kaimo žmonių aktyvumą ir norą dalyvauti bendruomenės veikloje. 
Įkūrus bendruomenę padidėjo komunikacija (bendravimas) tarp kaimo žmonių. 
          2. Bendruomenė kartu su Margininkų bažnyčios kunigu V.Gražulevičiumi, kuris yra ir 
bendruomenės narys, sutarė, kad bažnyčia bus ne tik tikinčiųjų namai, bet ir bendruomenės 



kultūrinių renginių ir susitikimų vieta. 2011 metų gegužės mėnesį įvyko pirmas bendruomenės 
organizuotas koncertas bažnyčioje, kuriame dalyvavo bardai K.Smoriginas ir O.Ditkovskis 
(Valstiečių laikraštis 2011.06.04. Nr.44). 2011 metų rugsėjo mėnesį šioje bažnyčioje įvyks džiazo 
koncertas, kur bus pakviesti atlikėjai iš užsienio, o spalio mėnesi įvyks mišraus  choro 
pasirodymas. 
    Bendruomenė kartu su Kauno filharmonijos vadovybe planuoja 2012 metais Margininkų 
bažnyčioje pravesti Pažaislio muzikos festivalio koncertus, nes bažnyčios pastatas yra unikalus 
XVII amžiaus architektūros statinys. 
        3. Bendruomenė kartu su kaimo verslininkais šiais metai pasiruošusi įgyvendinti projektą 
„Saugus kaimas“, tai yra tam tikrose kaimo gatvėse pastatyti stebėjimo kameras, įrengti 
apšvietimą ir sutarti su visais kaimo žmonėmis dėl savitarpio informacijos teikimo, jeigu 
pastebėtų  pas kaimynus įtartinus asmenis ar transporto priemones.  
        Buriame savanorių grupę, kuri galėtų lankyti kaimo senolius ir padėti jiems ūkio bei buities 
darbuose. 
        4. Bendruomenė su Margininkų bažnyčios parapija, šių metų gegužes mėnesį sudarė 
panaudos sutartį ir perėmė klebonijos pastatą, kurį ruošiasi suremontuoti ir kaip bendruomenės 
namus pritaikyti kaimo atskirų socialinių grupių poreikiams tenkinti ir bendrystei stiprinti. Jau 
yra paruoštas pastato rekonstrukcijos projektas bei ruošiama sąmata lėšų poreikiui nustatyti. 
Bendruomenės namuose bus įrengtos jaunimo užimtumo patalpos (įvairūs stalo ir 
kompiuteriniai žaidimai), biblioteka, renginių, paskaitų , seminarų ir susitikimų patalpa, 
muziejus. Šiais metai bendruomenė pasiruošusi sutvarkyti bendruomenės namų aplinką, o kitais 
metais pradėti pastato remonto darbus. 
       Bendruomenė siekia ,kad Kauno rajono savivaldybė 2012 metais skirtų finansavimą 
Margininkų kaimo gatvių apšvietimui, susidėvėjusiam centralizuoto vandentiekio tinklui 
rekonstruoti ir nuotekų valymo įrenginiams pastatyti.  
      Siekdama padidinti gyventojų skaičių kaime bendruomenė kreipėsi į atitinkamas valstybės 
institucijas dėl 3,5 km kelio išasfaltavimo , kad pagerėtų susisiekimas su Kauno miestu ir 
padidėtų kaimo patrauklumas. 
         5. Margininkų kaime yra XVII amžiaus medinės bažnyčios statinys ir XX amžiaus pirmos 
pusės statyta unikali medinė varpinė. Bendruomenė kreipėsi į istorijos-architektūros 
mokslininkus, taip pat į Kultūros paveldo centrą siekdama surinkti visą istorinę medžiagą ir 
išleisti leidinį apie Margininkų bažnyčią ,kaip unikalų medinės architektūros statinį. Tai leis 
populiarinti bažnyčios pastatą ne tik kaip kultūros paveldo objektą ,bet ir pritrauks turistus bei 
žmones besidominčius Lietuvos medine architektūra. 
    Bendruomenė ypač daug dėmesio skiria gamtosaugai, nes kaime yra kiaulių ir karvių fermos, 
kurių savininkai ne visada laikosi gamtosauginių reikalavimų. Bendruomenė ne tik reikalauja iš 
verslo atstovų laikytis gamtosauginių reikalavimų, bet ir padeda juos spręsti. Bendruomenė šių 
metų liepos mėnesį surado ir pakvietė specialistus, kad jie padėtų kaimo verslininkams 
susitvarkyti gamtosauginius klausimus. Taip pat bendruomenė per LR Aplinkos ministeriją 
iniciavo vandens kokybės tyrimą kaime, kur bus atliekta dešimt gręžinių labiausiai užterštose 
kaimo vietose . 
           6. Bendruomenė yra sutarusi su Aplinkos ir audito instituto vadovybe, dėl naujausių 
technologijų pritaikymo auginant grūdines kultūras ir galvijus. Kaimo ūkininkai susipažino su 
siūlomomis technologijomis ir sutiko bendradarbiauti įdiegiant naujoves savo ūkyje, kurios 



užtikrins gaminamų  produktų kokybę ir atitiks sveiko maisto reikalavimus. Ši bendruomenės 
iniciatyva leistų ūkiams padidinti produktyvumą ir žymiai sumažintų aplinkos taršą. 
             7. Bendruomenės vienas iš tikslų yra didinti gyventojų skaičių kaime, nes šiuo metu 
trūksta darbuotojų, o kaime dirbantys verslininkai žmones samdo iš Kauno miesto.  
    Bendruomenė iš kaimo verslininkų sulaukė pasiūlymų dėl projekto „Saugus kaimas“  
įgyvendinimo, dėl kaimo infrastruktūros veiklos ir dėl kaimo tradicinių švenčių organizavimo. 
Kaimo verslininkai yra tiesiogiai suinteresuoti remti visas bendruomenės iniciatyvas , dėl kaimo 
gyvenimo kokybės gerinimo.  
   Tradicinė kaimo šventė – atlaidai, įvyko šių metų liepos mėnesį. Kaimo verslininkai šventei 
padovanojo keptą kiaulę , įrengė estradą, žmonėms sėdimas vietas, pakvietė liaudės muzikos 
atlikėjus. 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE MARGININKŲ BENDRUOMENĘ 

 

 BENDRUOMENĖS PASTANGOMIS MARGININKŲ BAŽNYČIOJE NUO 

2012M.BUS ORGANIZUOJAMI PAŽAISLIO MUZIKOS FESTVALIO 

KONCERTAI. 

  ŠIAIS METAIS BUVO  SUORGANIZUOTI TRYS KULTŪRUNIAI RENGINIAI: 

BARDŲ, DŽIAZO IR SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAI.  

 SUDERINUS SU BAŽNYČIOS KLEBONU KAIME ATGAIVINTI BUVĘ 

TRADICINIAI ATLAIDAI: ŠV.JURGIO, ŠV.ARCHANGELO MYKOLO  ATLAIDAI. 

 VYKDOMAS PROJEKTAS DĖL ŠVIESOLAIDINIO INTERNETO ĮRENGIMO 

KAIMO ŽMONĖS IR VERSLO ĮMONĖMS. 

 METŲ PABAIGOJE BAŽNYČIOJE BUS ATIDARYTA FOTO PARODA 

„GYVENIMO AKIMIRKOS“. 

 BENDRUOMENĖ KARTU SU KAIMO VERSLININKAIS ĮGYVENDINA 

NAUJAUSIŲ BIOTECHNOLOGIJŲ ĮGYVENDININMĄ GYVULININKYSTĖS 

ŪKYJE. 

 KAIME YRA GRAŽIAUSIA SODYBA  LAIMĖJUSI KAUNO  RAJONO 

SAVIVALDYBĖS  ORGANIZUOTĄ  KONKURSĄ. 

 KARTU SU SENIŪNIJA ĮRENGĖ KREPŠINIO AIKŠTELĘ KAIMO JAUNIMIUI. 

 BENDRUOMENĖ  NUMAČIUSI BAŽNYČIOS VARPINĖJE ĮKURTI SAKRALINIŲ 

REIKMENŲ IR DRABUŽIŲ MUZIEJŲ.  

 



Kaimo vietovę konkursui teikianti kaimo bendruomenė: 
 
Pavadinimas: Margininkų bendruomenė 
Adresas: Rimų g. 1 , Margininkų kaimas, Kauno rajonas  
Tel. Nr.: 869874945 
El. paštas: info@invaldymas.lt 
 
 
Pagarbiai 
 
 
Bendruomenės  pirmininkas                                                     Dr. Justinas Rimas  
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