
Matavimas Darbėnuose: 

Krivulę sudarė: 

1. Julita Knėtaitė MRU magistrantė 

2. Vanda Šimkuvienė – Bendruomenės pirmininkė 

3. Janina Andružienė  - pavienis bendruomenės narys 

4. Artūras Toliušis – Seniūnaitis 

5. Bernadeta Litvinienė – savivaldybės atstovas 

6. Kazys Motiejauskas – nevyriausybinių organizacijų atstovas 

7. Vygintas Gudeliūnas – religinių bendruomenių atstovas 

8. Birutė Stalmokienė  - seniūnaitė 

9. Rimantas Benetis - Bendruomenės pirmininkas  

  

Tyrimas seniūnijos bendruomeniškumo lygio matavimas Darbėnų seniūnijoje vyko remiantis 

2014 duomenimis 2015 metais.  

1. Seniūnijos tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai susiję su bendruomeniškumo 

formavimu. Darbo grupė nustatė, jog seniūnijos tarybos posėdžiuose bendruomeniškumo temai 

skiriamas laikas yra du kartus per metus (indeksas – vidutiniškas, 2 balai) 

 

   3 pav. 1 klausimo įvertinimas 



2. Seniūnijos bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti yra gaunami finansai iš savivaldybės. 

Darbo grupė nustatė, kad bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti gaunami finansai sudaro iki 0, 1 % 

savivaldybės biudžeto (indeksas – silpnas, 1 balas). Darbo grupė surinko duomenis , jog gaunamas 

finansavimas sudaro 3614 eurų.  

 

4 pav. 2 klausimo įvertinimas 

 

3. Seniūnijos bendruomeniškoms iniciatyvoms skatinti yra gaunami finansai iš vyriausybės 

programų. Seniūno teigimu, tokių lėšų nėra gaunama iš vyriausybės programų. Todėl šio klausimo 

įvertinimas 0 balų. 

4. Seniūnijos teritorijoje veikia NVO, BC (bendruomenių centrai) ir kitos piliečių formalios grupės. 

Darbo grupė surinko informacija, jog seniūnijoje veikia 8 bendruomenės centrai, (indeksas – puikus, 4 

balai). 



 

5 pav. 4 klausimo įvertinimas 

5. BC, NVO pritrauktos lėšos į seniūniją iš tarptautinių fondų, filantropų 1 gyventojui per metus. 

Krivulė įvertino, jog tokių lėšų nėrą. Todėl šiam klausimui tenka 0 balų. 

6. Renginių organizuojamų BC ir NVO vietos bendruomenei per metus skaičius. 

Darbo grupė peržvelgusi Darbėnų seniūnijos veiklos ataskaitas, jog renginių skaičius svyruoja nuo 4-7 per 

metus (indeksas – vidutiniškas, 2 balai). 

 

6 pav. 6 klausimo įvertinimas 



7. Seniūnija, kaip bendruomenė turi aiškiai suformuluotus tikslus ir uždavinius kuriuos 

svarsto/renkasi jų aptarimui.  

Darbo grupės susirinkimo metu, buvo išsiaiškinta jog dėl bendruomenės reikalų aptarimo seniūnija, kaip 

bendruomenė renkasi 2- 3 sykius metuose (indeksas – geras, 3 balai). 

 

7 pav. 7 klausimo įvertinimas 

8. Savanoriškoje veikloje dalyvauja (bent sykį per metus) seniūnijos gyventojų. 

Darbo grupės diskusijos metu išsiaiškinta ir apskaičiuota, jog įvairiose talkose dalyvauja apie 200 

gyventojų tai yra apie 4, 23 %. Daugiausia  S. Įpilties ir Darbėnų bendruomenėse. Tai yra iki 5 % (indeksas 

– silpnas, 1 balai). 



 

8 pav. 8 klausimo įvertinimas 

9. Skaičiuojamos savanoriško darbo valandos ir aktyviausių 10 seniūnijos gyventojų per metus 

savanoriauja.  

Krivulė remiantis surinktais duomenimis išsiaiškino, jog savanoriauja daugiausia bendruomenių valdybos 

nariai, tokių buvo galima priskaičiuoti apie 30, kurie dalyvauja iki 100 val. Bendruomenių pirmininkai 

labai daug savo laiko skiria tam (indeksas – silpnas, 1 balai). 

 

9 pav. 9 klausimo įvertinimas 

 



Yra skiriama bendruomeniškumo vertinimo skalė: 

● Nuo 9 iki 17 balų – silpnas bendruomeniškumas. 

● Nuo 18 iki 26 balų – vidutiniškas bendruomeniškumas. 

● Nuo 27 iki 35 balų – geras bendruomeniškumas. 

● 36 balai – puikus bendruomeniškumas. 

Apskaičiavus Darbėnų seniūnijos bendruomeniško įvertinimo balus, gauta – 14 balų – silpnas 

bendruomeniškumas. Šis rezultatas gautas susumavus visų indeksų įvertinimus: (1kl. (2balai) + 2kl.  (1 

balas) + 3kl. (0 balas) + 4 kl. (4 balai) + 5kl. (0 balų) + 6 kl. (2 balai) 7kl. (3 balai) + 8kl. (1 balas) + 9kl. (1 

balas) = 14 balų 

 

 

10 pav. Idealiojo ir Darbėnų seniūnijos bendruomeniškumo lygio palyginimas 

Darbėnų seniūnijos bendruomeniškumo lygis yra silpnas ir stipriai atsilieka nuo idealaus 

bendruomeniškumo modelio. Idealiuoju bendruomeniškumo modelio atveju visi 9 matavimo indeksai 

surenka daugiausia – 4 balus (žr. 11 pav.). Tuo tarpu Darbėnų seniūnija arčiausiai buvo pasiekusi idealųjį 

bendruomeniškumo variantą dėl esančio NVO ir BC skaičiaus veikiančio seniūnijos teritorijoje. 

Bendruomeniškumo indekso skaičiavimo klausimyno 4-ajame klausime – seniūnija surinko 4 balus (žr. 11 

pav.).  Tai buvo vienintelis aukščiausias įvertinimas iš visų 9 klausimų. 3 balus Seniūnija surinko 7 – ajame 

klausime, užfiksavus jog seniūnija kaip bendruomenė į susirinkimus renkasi  2-3 sykius per metus (žr. 11 

pav.).  



 


