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Dr. E. Vareikis : laikausi nuomonės, kad pagrindiniai įvykiai, radikaliai eičiantys mūsų 

gyvenimą vyksta ne išrenkant savivaldos merą, o darant spendimus, sunkus ar lengvus, 

Briuselyje ar Strasbūre, ar kokiam Londone. Įdomu, ką patys merai iš to išsineša - tik pasiryţimą 

dirbti geriau (aš tai paprastai išeinu su tokia mintimi) ar ir kokį praktinį modeliuką. 
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E. Pocius  Dėkoju uţ galimybę pristatyti JPP "Kurk Lietuvai" projektą konferencijos metu.Be abejonės, praktinė-

mokslinė konferencija yra svarbi ir naudinga, nes jos metu yra sudaroma galimybė susipaţinti su plataus rato 

ekspertų įţvalgomis. Manau, kad šis aspektas yra itin svarbus turint omenyje švietėjišką konferencijos pusę ir tikslą 

puoselėti bendruomeniškumą visuomenės tarpe. Dėl pastarosios prieţasties manau, kad ateityje tokia konferencija 

bus dar svarbesnė ir dar labiau vertinama. 

 



 
 

Dr. J. Punys:  
 

1. Dėl tokio tipo (praktinės – mokslinės) konferencijos prasmės. 

 

Ţinoma, kad yra prasmė organizuoti tokią konferenciją. Tiktai siūlytume aiškiau apibrėţti vietos bendruomenės 

sąvoką ir  bendruomeninės organizacijos sąvoką. Iš pasisakymų konferencijoje, o taip pat Jūsų tinklalapio rubrikoje  

"Bendruomeniškos politikos formavimas" matyti, kad daţnas kalbėtojas ar rašytojas neskiria paminėtų sąvokų.  

Kaip taisyklė bendruomenines organizacijasvadina/ traktuoja bendruomenėmis. 

 

2. Dėl tokio tipo (praktinės – mokslinės) konferencijos perspektyvų. Mūsų manymu tai - labai perspektyvu. Turime 

bendromis jėgomis siekti,  kad mokslas įtakotų  valstybės valdymo metodus, viešąjį administravimą ir kt. 

3. Dėl šios konferencijos organizavimo.  Jis buvo puikus. 10 balų :-) 

 

 
 

Prof. dr. A. Astrauskas 
 



 
 

Prof. dr. B. Mikulskienė 

 

Vaiva Čepononienė 

Lazdijų rajono savivaldybės administracija 

 Dėkoju Jums uţ gerus įspūdţius ir naudingą informaciją, kurią gavome konferencijos metu. Prasminga buvo 

išklausyti mokslininkų nuomones ir kartu palyginti kaip teorija dera su praktika. Parsiveţėme daug įţvalgų, 

kuriomis dalinomės su kolegomis. Manyčiau, kad tokio tipo konferencijos yra naudingos ir ateityje. Ypač kviečiant 

dalintis savo patirtimi ir įţvalgomis, pasiūlymais praktikus. 

Dr. A. Račkauskas, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas 

Tokios konferencijos turi prasmę, nes joje dalyvauja tiek teoretikai, tiek praktikai. Tuo pačiu tokios konferencijos 

turi perspektyvą.  Mums, vietos bendruomenių organizacijų (VBO) atstovams labiausiai rūpi vietos 

savivaldos klausimai, vietos savivaldybių santykiai su VBO. Vietos savivaldos klausimais maţai pasisako 

mokslininkai, tiek apie vietos savivaldos esmę, tiek apie uţsienio patirtį, Lietuvos išskirtinį vietos savivaldos 

modelį, jo teigiamas ir neigiamas puses. LVBOS nuomone, tiek Lietuvos vietos savivaldos įstatymą, tiek 

vietos savivaldybių rinkimų įstatymus reikėtų pertvarkyti iš esmės. Apie tai  LVBOS yra pareiškęs 2014 m. 

balandţio  4 d. (pridedu).  Mano siūloma tematika yra aktuali, jei būtų Jums priimtina, galima bus pasiūlyti  

prelegentus. Dėl konferencijos organizavimo. Mano nuomone, konferencijoje buvo per platus temų diapazonas. 

Temų gali būti ir maţiau, bet jos būtų nukreiptos vienai ar kelioms susijusioms problemoms nagrinėti. Gerai būtų, 

kad mokslininkų išvados bei apibendrinimai pasiektų praktikus, o dar geriau, jei sulauktų jų reakcijos. 

 Bendruomeninės veiklos problemos ir jų sprendimai. 

1. Problema. Nepakankamas koordinavimas tarp ţinybų bendruomenių klausimais (SADM rūpinasi visomis 

NVO, tame tarpe vietos bendruomenių organizacijomis, ŢŪM – kaimo bendruomenėmis, VRM-tik 

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros programa, tačiau visai neremia miesto bendruomeninių 

organizacijų, ŠMM – bendruomenių centrais tik kaimo vietovėse). 

Sprendimas. LRV nutarimu pavesti vienai iš ţinybu būti bendruomenių veiklos koordinatoriumi, parengti 

bendrų veiksmų programą. 

 2.  Problema. Esminiai skirtumai tarp kaimo ir miesto bendruomenių. (Kaime-stiprios, mieste -  silpnos, 

kaimo- turėjo ir turi rėmimą, miesto – rėmimo neturi). 

Sprendimas. Vidaus reikalų ministro patvirtinta miestų bendruomenių rėmimo programa. 

         3.  Problema. Nepakankama bendruomeninės veiklos įstatyminė bazė (Asociacijų įstatymas neaprėpia visos 

šios veiklos ). 

      Sprendimas. Parengti Bendruomenių įstatymą. 



 4.   Problema. Vietos savivaldos įstatyme nėra įpareigojimo savivaldybėms rūpintis ir remti  vietos bendruomenes. 

             Sprendimas. Vietos savivaldos įstatyme įteisinti vietos bendruomenių rėmimą. 

 5. Problema. SADM inicijuotos vietos bendruomenių savivaldos programos trūkumai (vietos bendruomenių 

tarybose, daugiausiai miestų, atsiradusi priešprieša tarp vietos bendruomenių organizacijų atstovų ir seniūnaičių). 

            Sprendimas. Vietos bendruomenių tarybų veiklą įteisinti įstatymu (ar Vietos savivaldos įstatyme ar 

Bendruomenių įstatyme ?).  Vietos savivaldos įstatyme dabartinę ydingą seniūnaičių rinkimo tvarką pakeisti 

tiesioginiais slaptais seniūnaičių rinkimais. 

6.  Problema. Bendruomenės (daugiausiai miestų) neturi kur rinktis, nesprendţiama daugiafunkcių centrų trūkumo 

problema. 

              Sprendimas. Vietos savivaldos įstatyme (ar Bendruomenių įstatyme) įteisinti savivaldybių pareigą spręsti 

šią problemą. 

Vida Vrubliauskienė  

Alytaus rajono vietos veiklos grupės  

pirmininkė, projektų vadovė 
Atsakome į klausimus dėl: 

• tokio tipo (praktinės – mokslinės) konferencijos prasmės; 

 Tokio tipo konferencija   padeda atsakyti į klausimus kokiame    santykyje yra vietos savivalda ir pilietinė 

visuomenė. Atkreipiamas dėmesys į  teisines spragas,  vadybos inovacijas, įvairius iššūkius.     

 •tokio tipo (praktinės – mokslinės) konferencijos perspektyvų;  

Šią tradiciją būtina tęsti, nes tai atskleidţia ir Jūsų universiteto  veiklos kryptis, motyvuoja konferencijoje 

dalyvaujančius studentus, kitiems klausytojams suteikia daug peno mąstymui ir naujų idėjų gimimui.   

L. Sveklaitė, doktorantė  

dėkoju uţ suteiktą galimybę sudalyvauti konferencijoje. Šiuo metu kaip tik studijuoju 

doktorantūroje ir linkstu prie sumanios visuomenės formavimo, raiškos, tad ši konferencija buvo 

būtent tai, ko man reikėjo.  

Atsakant į Jūsų klausimus:  

 Mano manymu, bendruomeniškumo stiprinimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingos 

valstybės/visuomenės veiksnių. Visgi, pastebėtina, kad dauguma bendruomenių veikia 

savavališkai, t. y. nepriklausomai nuo atliktų mokslinių tyrimų, rekomenduojamų 

veikimo gairių. Manytina, kad glaudesnis mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimas 

galėtų duoti kur kas daugiau efektyvumo bendruomenių veikloje. Praktikai turėtų būti 

susipaţinę su jų veikimo srityje atliktais tyrimais, modeliais, rekomendacijomis, todėl ši 

konferencija buvo puiki galimybė tą padaryti.  

 Kaip jau minėjau, mano manymu, ši konferencija išties naudonga bendruomeniškumo 

stiprinimui. Taip pat, atsiţvelgiant į Lietuvos paţangos strategiją "Lietuva 2030", kurioje 

numatyta, kad viena iš sričių, kurioje turi vykti pokyčiai, yra visuomenė, siekiant, kad ji 

būtų kūrybinga, atvira ir atsakinga, manau, tokių pobūdţio seminarų poreikis tik didės. 

Manau, kad tokio tipo seminarai turėtų būti organizuojami kiekvienoje savivaldybėje 

įnešant motyvacijos ir naujų minčių vietos bendruomenei. 



Dėl numatomos 8-osios konferencijos. Sveikintina iniciatyva. Nesu tikra, ar pataikysiu su 

siūlymu, kadangi kolkas nesu įsigilinusi į bendruomeniškumo sąvoką bei funkcijas, tačiau 

manau, kad pranešėjais galėtų būti viešųjų įstaigų atstovai. Pastebėtina, kad pastaruoju metu 

didelis dėmesys skiriamas santykiui su "klientu". Manau, kad bendruomenė, jos stiprinimas 

priklauso ne tik nuo vidinių procesų, tačiau ir sąlyčio su išore, priimamų sprendimų. Pati dirbu 

viešojoje įstaigoje, priklausau darbo grupei, kurios tikslas - nustatyti gaires, komunikacijai 

gerinti, todėl šis seminaras, galbūt, padėtų ir pačiom viešosiom įstaigom paţiūrėti iš šalies į savo 

vykdomą politiką bendravimo su "klientais" atţvilgiu.  

Taip pat, šiuo metu pati bandau parašyti straipsnį tema "Sumanios visuomenės raiška energetikos 

sektoriaus valdyme", tad jei atitikčiau reikalavimus, ir straipsnis tikrai būtų išleistas, labai 

norėčiau sudalyvauti skaitant pranešimą. 

 
 

   

 

Atsakymas į klausimą:  

Jei aš būčiau prezidentas, ką daryčiau stiprindamas vietos bendruomenes? 

 Jei būčiau prezidentas daryčiau viską, kad būtų stiprinama kaimo ir miesto bendruomenių 

partnerytės tinklą vietiniame ir nacionaliniame lygmenyse. Susitarimų ir sutarčių pagrindu 

bendrauti su savivaldos ir kitomis valdţios institucijomis, Lietuvos ir  tarptautinėmis 



nevyriausybinėmis organizacijomis. Rinkti ir skleisti informaciją apie vietos bendruomenių 

organizacijų bei jų asociacijų veiklą. Bandyčiau skatinti ir pritraukti Lietuvos ir uţsienio 

organizacijas, fondus, verslo institucijas, fizinių asmenų lėšas bendruomeninei veiklai vystyti ir 

koordinuoti. Stengčiausi padaryti taip, kad bendruomenėse atsirastų ,,Bendruomenių centrai“. Į 

juos būtų samdomi kvalifikuoti specialistai, būtų renkami bendruomenių ir ,,Bendruomenės 

centrų“ vadovai, o visiems dirbantiesiems būtų mokami atlyginimai.  

  Įgyvendinus uţdavinius bei atitinkamus veiksmus susivienijusios vietos bendruomenių 

organizacijos galėtų efektyviau įtrauktų gyventojus į aktyvią visuomeninę veiklą, susidarytų 

palankios sąlygos gyventojų iniciatyvai, skatintų jų pilietiškumą, ţmonių pilietinį sąmoningumą 

ir atsakomybės jausmą, būtų kaupiama ir skleidţiama informacija apie vietos bendruomenių 

organizacijų veiklą, stiprėtų visuomenės įtaka viešajam administravimui.  

 

GINTARĖ STOŠKUTĖ, VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS 

III KURSAS 

noriu pasidalinti savo mintimis ką daryčiau stiprindama bendruomenes, jei aš būčiau prezidentė. 

Visų pirma skirsčiau finansavimą. Galbūt ne tokį didelį, kaip konferencijoje minėtame 

Prancūzijos atvejyje, tačiau manau, kad lėšų skirimas puiki paskata veikti bendruomenės 

nariams. 

Antra veiksmas - nominacijos. Vakarykštės konferencijos nominacijos puikus pavyzdys, tačiau 

tai daryčiau aš pati ir apdovanojimai vyktų Prezidentūroje. Į nominacijas kandidatuotų visos 

Lietuvoje esančios bendruomenės 

Trečiasis veiksmas, kurį as daryčiau - daugiau kalbėčiau apie tai viešose kalbose, kad ţmonės 

daugiau ţinotų apie tai kokia bendruomenių nauda ir kokių tikslų galima pasiekti buriantis į 

bendruomenes. 

Vida Vytaitė 

VAbns3 – 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 



 

 


