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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ METŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 1277 

Vilnius 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 23 d. nutarimą 

Nr. XII-1647 „Dėl 2016 metų paskelbimo Vietos bendruomenių metais“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Patvirtinti pridedamą Vietos bendruomenių metų planą (toliau – Planas). 

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete 

atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms, atsakingoms už Plano įgyvendinimą, 

patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų. 

3. Pasiūlyti: 

3.1. Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijai, 

Ugdymo plėtotės centrui, Etninės kultūros globos tarybai, Lietuvos liaudies kultūros centrui, 

Mykolo Romerio universitetui, Aleksandro Stulginskio universitetui, Lietuvos mokslų 

akademijai, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungai, Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąjungai, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ dalyvauti 

įgyvendinant Planą; 

3.2. savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų 

Planui įgyvendinti. 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1277 

 

 

 

VIETOS BENDRUOMENIŲ METŲ PLANAS 

 

 

Vietos bendruomenių metų plano tikslas – pabrėžti vietos bendruomenių svarbą stiprinant 

gyventojų pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą vietos savivaldoje, formuoti bendruomenių plėtrai 

palankią aplinką ir gerinti viešąją nuomonę apie vietos bendruomenes ir jų veiklą. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio (projekto) pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

I SKYRIUS 

Vietos bendruomenių metų viešinimo darbai 

1. Sukurti Vietos bendruomenių metų 

ženklą 

Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija 

(toliau – Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija) 

2015 metų 

gruodis 

2. Surengti tiesioginių vaizdo 

transliacijų internetu ciklą 

(3 transliacijas), skirtą Vietos 

bendruomenių metams 

Ugdymo plėtotės centras 2016 metų I–II 

ir IV ketvirčiai 

3. Parengti, paskelbti Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

interneto svetainėje www.socmin.lt 

ir nuolat atnaujinti Vietos 

bendruomenių metų renginių 

kalendorių 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, savivaldybės, Lietuvos 

vietos bendruomenių organizacijų 

sąjunga 

2016 metų 

I–IV ketvirčiai 

4. Teikti informaciją, rengti reportažus, 

straipsnius įvairioms žiniasklaidos 

priemonėms apie vietos 

bendruomenių veiklą, renginius ir 

gerąją patirtį 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, savivaldybės, viešoji 

įstaiga Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija, Lietuvos vietos 

bendruomenių organizacijų sąjunga 

2016 metų 

I–IV ketvirčiai 

II SKYRIUS 

Pagrindiniai Vietos bendruomenių metų renginiai 

5. Surengti „Metų paskaitą“ 

pedagogams, skirtą Vietos 

bendruomenių metams 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija (toliau – 

Švietimo ir mokslo ministerija), 

Ugdymo plėtotės centras 

2016 metų 

I ketvirtis 

6. Organizuoti mokyklų bendruomenių 

ir mokinių kurtų logotipų konkursus, 

skirtus Vietos bendruomenių 

metams mokyklose paminėti 

Švietimo ir mokslo ministerija 2016 metų 

I–II ketvirčiai 

7. Surengti seminarų ciklą „Etninė 

kultūra bendruomenių gyvenime – 

tradicijos, šiandiena“ 

Etninės kultūros globos taryba 2016 metų I–II 

ir IV ketvirčiai 
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Eil. 

Nr. 
Renginio (projekto) pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

8. Surengti Vietos bendruomenių metų 

atidarymo ir uždarymo renginius 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerija, Švietimo 

ir mokslo ministerija, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija 

(toliau – Kultūros ministerija), 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerija (toliau – Žemės ūkio 

ministerija), Lietuvos savivaldybių 

asociacija, Lietuvos vietos 

bendruomenių organizacijų 

sąjunga, Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąjunga 

2016 metų I ir 

IV ketvirčiai 

9. Organizuoti bendruomenių renginius 

Lietuvos mažosiose kultūros 

sostinėse 

savivaldybės, kuriose yra 

paskelbtos Lietuvos mažosios 

sostinės, Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąjunga 

2016 metų 

I–IV ketvirčiai 

10. Surengti savivaldybėse aktyviausių 

vietos bendruomeninių organizacijų 

rinkimus 

savivaldybės, Lietuvos vietos 

bendruomenių organizacijų sąjunga 

2016 metų 

I–IV ketvirčiai 

11. Organizuoti renginius, skirtus 

stiprinti bendruomenių pasirengimui 

vykdyti perėjimą nuo institucinės 

globos prie bendruomenėje teikiamų 

paslaugų 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

2016 metų 

I–IV ketvirčiai 

12. Surengti konkursą „Tradicija 

šiandien“ – kviesti bendruomenes 

pristatyti gyvuojančius tradicinės 

kultūros reiškinius, bendruomenės 

saugomas tradicijas ir papročius  

Kultūros ministerija, Lietuvos 

liaudies kultūros centras 

2016 metų 

I–IV ketvirčiai 

13. Skirti nominaciją „Metų 

bendruomeniškiausia įmonė“, 

skatinant įmonių socialinę 

atsakomybę už įmonių 

bendradarbiavimą su vietos 

bendruomenėmis 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

2016 metų 

II ketvirtis 

14. Organizuoti socialinės veiklos 

organizavimo ir vertinimo 

rekomendacijų pristatymą ir sklaidą 

Lietuvos mokykloms ir 

bendruomeninėms organizacijoms 

Ugdymo plėtotės centras 2016 metų 

II–III ketvirčiai 

15. Organizuoti renginių ciklą, skirtą 

socialiniam verslui 

bendruomeninėse organizacijose 

plėtoti  

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

2016 metų 

II–III ketvirčiai 
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Eil. 

Nr. 
Renginio (projekto) pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

16. Organizuoti geriausio socialinio 

darbuotojo rinkimus ir skirti 

nominaciją už darbą su 

bendruomene 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 

2016 metų 

III ketvirtis 

17. Organizuoti vietos bendruomenių 

mugę  

Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerija, Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Lietuvos vietos 

bendruomenių organizacijų sąjunga 

2016 metų 

III ketvirtis 

18. Organizuoti tradicinius kasmetinius 

bendruomenių sąskrydžius 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąjunga, Lietuvos 

vietos bendruomenių organizacijų 

sąjunga 

2016 metų 

III ketvirtis 

19. Organizuoti renginį, skirtą kaimo 

bendruomenių indėliui rengiant ir 

įgyvendinant LEADER strategijas 

aptarti 

Žemės ūkio ministerija 2016 metų 

IV ketvirtis 

20. Organizuoti fotokonkursą 

„Žmogus – kaimas – laikas“, 

įtraukiant įvairių kartų 

bendruomenių atstovus, atrenkant 

geriausias nuotraukas, kurios 

atskleidžia žmogaus ir kaimo raidos 

tendencijas dinamiškoje 

visuomenėje 

Aleksandro Stulginskio 

universitetas  

2016 metų 

IV ketvirtis 

III SKYRIUS 

Moksliniai tyrimai ir jų sklaida 

21. Organizuoti mokslinę-praktinę 

konferenciją, skirtą bendruomenių 

raidai ir perspektyvai aptarti 

Mykolo Romerio universitetas 2016 metų 

II ketvirtis 

22. Atlikti sociologinį tyrimą apie 

bendruomeninių organizacijų raidą 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija  

2016 metų 

IV ketvirtis 

23. Atlikti vietos bendruomenių 

projektų, įgyvendintų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų paramos 

2007–2013 metų programiniu 

laikotarpiu, poveikio kaimo vietovių 

konkurencingumo stiprinimui 

mokslinį tyrimą 

Aleksandro Stulginskio 

universitetas  

2016 metų 

IV ketvirtis 

24. Organizuoti mokslinę-praktinę 

konferenciją „Lietuvos kaimo 

vietovių konkurencingumo 

stiprinimas: geroji patirtis“ 

Aleksandro Stulginskio 

universitetas, Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąjunga, Lietuvos 

mokslų akademija, Lietuvos 

savivaldybių seniūnų asociacija 

2016 metų 

IV ketvirtis 
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