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RESPUBLIKINIO KONKURSO VIETOS BENDRUOMENĖMS „BENDRUOMENĖ – 

ŠVYTURYS 2014 – KELIAS Į SĖKMĘ“ NOMINACIJŲ NUGALĖTOJAMS IŠRINKT I KOMISIJA, 

sudaryta MRU Rektoriaus įsakymu nr. 127449 sudaryta iš: 
Komisijos pirmininkas – doc. dr. Saulius Nefas, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo 

administravimo instituto docentas. 

Nariai: 

doc. dr. Justinas Sadauskas, Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio 

darbo instituto docentas;  

prof. dr. Vytautas Šlapkauskas, Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros 

profesorius; 

Emilis Misiulis,  Vilniaus m. Fabijoniškių bendruomenės asociacijos pirmininkas;  

Vaidas Šimanskas, Vilniaus m. Visorių bendruomenės asociacijos pirmininkas,  

atliko šį pretendentų į nominacijas vertinimą: 

 

Pirma nominacija – « Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko ». Šiai nominacijai buvo 

prašoma pateikti vietos bendruomenės arba bendruomeninės organizacijos atstovą, kurio veikloje 

yra geram vadybininkui būdingi planavimo, vadovavimo, organizavimo, kontrolės ir kiti bruožai 

(žr. pretendentų paraiškos forma (priedas nr. 1) ; 

Buvo pateikti šie pretendentai:  

1. Jotainių kaimo bendruomenė, vadybininkė Milda Marijona Kuodienė, Vadokliai. 

2. Stupurių kaimo bendruomenė, vadybininkė Loreta Česnauskienė, Stupuriai. 

3. Kauno bendruomenės centras „Girsta“, vadybininkė Zinaida Streikienė, Grinčiupys. 

4. Varnėnų kaimo bendruomenė, vadybininkas Žydrūnas Rutkauskas, Lazdijai. 

5. Inkaklių kaimo bendruomenė „Ašva“, vadybininkas Valentinas Vanagas, Švėkšna. 

6. Zapyškio bendruomenės centras, vadybininkas Vytautas Zubas, Zapyškis. 

 

 

Antra nominacija – « Vietos bendruomenės sėkmės istorija ». Šiai nominacijai prašoma pateikti 

vietos bendruomenę ar vietos bendruomeninę organizaciją, kurią pastaruosius tris (3) metus lydėjo 

sėkmė (pretendentų paraiškos forma (priedas nr. 2)  

Buvo pateikti šie pretendentai: 

1. Kalnelio kaimo bendruomenė “Sidabrė”. 

2. Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka. 

3. Abromiškių. 

4. Birštono vienkiemio bendruomenė. 

5. Varnėnų kaimo bendruomenė. 

6. Kauno Palemono bendruomenės centras. 

 



Trečia nominacija – « Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės ». Šiai nominacijai 

teikiamas pretendentas kuris matavo savo bendruomeniškumą pagal Mykolo Romerio universiteto 

mokslininkų sudarytą bendruomeniškumo indeksą. (pretendentų paraiškos forma (priedas nr. 3)  

Buvo pateikti šie pretendentai: Kretingos rajono Darbėnų seniūnija. 

Nutarta: 

 1 nominacijoje „Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“ nugalėjo Milda Marijona 

Kuodienė Jotainių kaimo bendruomenės pirmininkė (Panevėžio rajonas, Vadoklių seniūnija). 

2 nominacijoje „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ nugalėjo Varnėnų kaimo 

bendruomenė ( Lazdijų rajono savivaldybė).  

3 nominacijoje  « Bendruomeniškiausios seniūnijos” nugalėjo Darbėnų seniūnija (Kretingos 

rajono savivaldybė). 

Vertinimo komisija: doc. dr. Justinas Sadauskas 

prof. dr. Vytautas Šlapkauskas 

Emilis Misiulis,   

Vaidas Šimanskas 

Doc. dr. Saulius Nefas 


