
1 
 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS 

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS 

 

 

 

GRETA LAPĖNAITĖ 

 

GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENĖS IR JŲ 

BENDRADARBIAVIMAS SU SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMIS IR 

ĮSTAIGOMIS 

Bakalauro baigiamasis darbas 

 

 

 

 

 

 

Vadovas 

Prof. dr. Saulius Nefas 

 

 

 

 

 

Vilnius 

2015 



2 
 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS 

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS 

 

 

GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENĖS IR JŲ 

BENDRADARBIAVIMAS SU SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMIS IR 

ĮSTAIGOMIS 

 

Viešojo administravimo bakalauro baigiamasis darbas 

Studijų programa 612N71001 

 

                                                                                                       

                                                                                                 Vadovas 

______ prof. dr. Saulius Nefas 

                                                                                               2015 - 

 

 

  

Recenzentas                                                                                                      Atliko                            

______                                                                                                          ______ stud. Greta Lapėnaitė 

2015                                                                                                                     2015 -   

 

 

 

 

 

 

VILNIUS 

2015 



3 
 

TURINYS 

 

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS ........................................................................................................................ 4 

LENTELIŲ SĄRAŠAS ........................................................................................................................... 5 

PRIEDŲ SĄRAŠAS ............................................................................................................................... 6 

ĮVADAS ................................................................................................................................................. 7 

1. GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENĖS ................................................................. 11 

1.1   Bendruomenės sampratos ir tipai ...................................................................................... 11 

1.2   Bendruomenės specifika Lietuvoje ................................................................................... 14 

2. SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS  ................................................................ 18  

2.1   Savivaldybės sampratos .................................................................................................... 18 

2.2   Savivaldybių institucijų ir įstaigų specifika Lietuvoje ...................................................... 20  

3. GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENIŲ IR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR 

ĮSTAIGŲ TARPUSAVIO RYŠIAI .......................................................................................... 24 

3.1   Bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo santykiai ............................................. 24 

3.2   Vietos bendruomenių ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo modelis ...................... 28  

4. METODOLOGINĖ DALIS ...................................................................................................... 33  

4.1   Darbo metodai ................................................................................................................... 33 

4.2   Kokybinio tyrimo metodika ir analizė .............................................................................. 34 

4.3   Empirinio tyrimo išvados .................................................................................................. 45 

IŠVADOS .............................................................................................................................................. 46 

REKOMENDACIJOS ........................................................................................................................... 47 

BIBLIOGRAFINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS ........................................................................................ 48 

SANTRAUKA ...................................................................................................................................... 51 

SUMMARY .......................................................................................................................................... 52 

PRIEDAI ............................................................................................................................................... 53 

 

 



4 
 

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 

 

Pav. 1. Darbo problemos, dalyko ir objekto vizualizacija ...................................................................... 8 

Pav. 2. Geografinių (teritorinių) bendruomenių skirstymas ................................................................. 13 

Pav. 3. Lietuvos savivaldybių ţemėlapis .............................................................................................. 20 

Pav. 4. Savivaldybės institucijų klasifikacija ........................................................................................ 21 

Pav. 5. Vietos savivaldos institucijų veiklos principai .......................................................................... 23 

Pav. 6. Bendruomenės dalyvavimas vietos savivaldos veikloje ........................................................... 25 

Pav. 7. Bendruomenių dalyvavimas vietos savivaldos veikloje (2) ...................................................... 26 

Pav. 8. Gyventojų bendruomenės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas .................................... 29 

Pav. 9. Valdymo funkcijos .................................................................................................................... 30 

Pav. 10. Gyventojų bendruomenės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo modelis ..................... 32 

Pav. 11. Gyventojų bendruomenės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo modelis (2) ................ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

LENTELIŲ SARAŠAS 

 

1 lentelė. Skirtingų autorių bendruomenės sampratos .......................................................................... 11 

2 lentelė. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga veikla .................................................. 16 

3 lentelė. Skirtingų autorių savivaldybės sampratos ............................................................................. 18 

4 lentelė. Sprendimo priėmimo stadijos ................................................................................................ 27 

5 lentelė. Informantų valdymo funkcijų poreikis bendradarbiavimo procesui ..................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

Interviu klausimai .................................................................................................................................. 54 

Interviu lapas NR. 1 .............................................................................................................................. 55 

Interviu lapas NR. 2 .............................................................................................................................. 57 

Interviu lapas NR. 3 .............................................................................................................................. 60 

Interviu lapas NR. 4 .............................................................................................................................. 63 

Interviu lapas NR. 5 .............................................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ĮVADAS 

 

Kiekvienas pilietis savo šalyje nori gyventi saugiai ir būti išgirstas, tačiau sparčiai didėjanti 

ţmonių populiacija pasaulyje daro įtaką ir bendruomenių bei savivaldybių veiklai, kuri yra tarpusavy 

plačiai susijusi. Šeimų ar gyventojų grupė kuriasi dėl bendro savo gyvenamosios vietos saugumo, 

bendrų idėjų ir interesų, siekiant bendrų tikslų. Bendruomenės plėtoja bendras vertybes, ţmonių 

gebėjimus ir jų tarpusavio santykius, tačiau analizuojant pačią gyventojų bendruomenę jos 

veiksmingumą lemia priimami sprendimai, kuriais sprendţiamos bendruomenės problemos. Tiesa, 

pačios bendruomenės negali kovoti su problemomis. Jos pajėgios atstovauti tik vietos bendruomenės 

interesus, o tai gyvenamajai vietovei priklausanti savivaldybė privalo išklausyti ir, jei įmanoma, padėti.  

Savivaldybė – specialių institucijų visuma, kuri laisvai tvarko visuomenės reikalus ir kryptingai 

veikia toje teritorijoje gyvenančius ţmones. Savivaldybės bendradarbiaudamos su bendruomenėmis 

stiprina bendruomenėje veikiančias institucijas, skatina ţmonių gebėjimą aktyviai ir savarankiškai 

veikti bendruomenėje bei padeda spręsti iškilusias problemas. Šis procesas turi atspindėti kokybiškus 

valdţios ir ţmonių santykius, bet iniciatyvos turi imtis bendruomenės ţmonės, nes vietos savivalda 

nepajėgs išsiaiškinti kiekvieno ţmogaus poreikių ir jų įgyvendinti. Todėl labai svarbu bendradarbiauti 

planingai ir organizuotai siekiant bendrų savivaldybės ir bendruomenės tikslų įgyvendinimo. 

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje labai pastebimai suaktyvėjo vietos 

bendruomenių veikla. Tam įtakos turėjo įvairių fondų remiami projektai, naujų visuomenės lyderių 

atsiradimas, bendrai veiklai vienijančių nevyriausybinių organizacijų gausėjimas. Bendruomenė yra tas 

adresatas, į kurį kreipiasi piliečiai su įvairiais klausimais ir pasiūlymais, o vietos valdţia noriai 

bendradarbiaujanti padeda realizuoti piliečių pageidavimus, svarsto pastabas bei siūlymus. Šis darbas 

aktualus: 

1. Vietos valdţios institucijoms, tokioms kaip vietos savivaldos, kadangi bus ištirtas 

bendruomenės poţiūris apie savivaldybės teikiamas paslaugas. 

2. Gyvenamųjų vietovių bendruomenėms. Piliečiai apie tai, kas vyksta šalyje, sprendţia iš to, ką 

mato savo savivaldybėje, tačiau savivaldybės veikla ir tarpusavio bendradarbiavimo santykiai 

ne visada vienodai atspindi palaikomus ryšius. 

Temos naujumas
1
: Bendruomenės ir vietos savivaldos sąvokos nagrinėjamos nuo senų laikų ir 

didelę įtaką turėjo pasauliniai karai, kurie iš dalies pakeitė poţiūrį į visą valdymo sistemą. Lietuvoje 

bendruomenės sampratas, veiklos kryptis plačiai nagrinėjo Leliūgienė I. (2012), Nefas S., Smalskys V. 

                                                           
1
 Buvo išnagrinėta EBSCO duomenų bazė. 
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ir Šlapkauskas V. (2011). Bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo santykius aiškinosi 

Staponienė V. ir Ţilinskas G. (2012). Loughlin J., Hendriks F ir Lidstrom A. (2011) nagrinėjo vietinių 

ir regioninių demokratinių valstybių aspektus. 

Darbo objektas: Gyventojų bendruomenės ryšiai su savivaldybių institucijomis ir įstaigomis. 

Darbo dalykas: Bendradarbiavimo santykiai. 

Darbo problema: Bendradarbiavimo santykiai tarp vietos savivaldos ir bendruomenės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 1. Darbo problema, dalykas ir objektas. Sudaryta darbo autorės. 

Darbo tikslas: Išsiaiškinti bendruomenės ir savivaldybės sampratas, aptarti jų specifiką, 

veiklos kryptis, išanalizuoti gyventojų bendruomenių bendradarbiavimą su savivaldybėmis bei sukurti 

vietos bendruomenių ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo modelį. 

Darbo uždaviniai:  

1. atskleisti bendruomenės ir vietos savivaldos sąvokas; 

2. išanalizuoti bendruomenės ir vietos savivaldos specifiką bei veiklos sritis; 

3. išanalizuoti bendradarbiavimo santykius tarp bendruomenių ir vietos savivaldų;  

4. sukurti vietos bendruomenių ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo modelį; 

5. tyrimo pagalba, išsiaiškinti kaip bendradarbiauja Antakalnio ir Balsių gyventojų bendruomenes 

su Vilniaus miesto savivaldybe.  

                                                                                                                   

Bendradarbiavimo santykiai tarp vietos savivaldybės ir bendruomenės 

                                                         

Gyventojų bendruomenės  

                                                           

Savivaldybės 

                                                               

Bendradarbiavimo santykiai 
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Mokslininkai analizuoja panašius aspektus kaip ir šiame darbe bus analizuojama. Frank F. ir 

Smith A. (1999), Baršauskienė V. (2001), Paulikas V. ir Lazdinis I. (2006), Nefas S., Smalskys V. ir 

Šlapkauskas V. (2011), bei Leliūgienė I. (2012) aiškinosi bendruomenių sampratas bei jų veiklos 

kryptis. Ţilinskas G. (2004), Šileikis V. (2004), Lazdynas R. (2005), Astraukas A. (2006) bei 

Mačiulytė J. ir Ragauskas P. (2007) savo šaltiniuose dėstė vietos savivaldos sampratas bei funkcijas. O 

savivaldybių ir bendruomenių tarpusavio santykius nagrinėjo Gisevius V. (1994), Frank F. ir Smith A. 

(1999), Raipa A. (2004), Lazdynas R. (2005) bei Bernotienė N. (2010).  

Kadangi skirtingi mokslininkai laikosi skirtingų sąvokų sampratų, apibrėšime pagrindines 

šiame darbe naudojamas sąvokas. 

 Bendradarbiavimas – tai asmenų arba socialinių grupių bendravimas, siekiant padėti realizuoti 

vienas kito poreikius
2
. 

 Gyventojų bendruomenė – tai šeimų ir gyventojų, gyvenančių ribotoje teritorijoje ir turinčių 

svarbius bendro gyvenimo elementus, parodomus per elgseną, papročius, tradicijas ir 

kalbėsenos būdą, visuma
3
. 

 Savivaldybė – tai visuma specialių organizacijų (institucijų), vykdančių veiklą valstybės 

teritorijos dalyje, tvarkančių dalį visuomenės bendrųjų reikalų ir taip kryptingai veikiančių toje 

teritorijoje gyvenančius ţmones bei jų socialines grupes
4
. 

 Vietos savivalda – tai savivaldybei (savivaldybės bendruomenei) suteikta teisė savarankiškai 

tvarkyti dalį įstatymų priskirtų jai visuomenės bendrųjų reikalų
5
 

Darbo metodai:  

 Literatūros analizės metodas. Analizuojamos gyventojų bendruomenės ir vietos savivaldos 

sampratos bei veiklos kryptys. 

 Teisinių dokumentų analizės metodas. Šiuo metodu remiantis bus analizuojama savivaldybių 

institucijų ir įstaigų specifika Lietuvoje bei pagrindinės veiklos kryptys nagrinėjant Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymą. 

                                                           
2
 Daiva Matonienė, “Savivaldos, verslo ir mokslo bendradarbiavimas – misija neįmanoma?,” žiūrėta 2015 09 24, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HL_XRKYzWyAJ:www.su.lt/bylos/fakultetai/smf/EkonomikosKa
tedra/d%2520matoniene.ppt+&cd=4&hl=lt&ct=clnk&gl=lt  
3
 Viktorija Baršauskienė ir Irena Leliūgienė, Sociokultūrinis darbas visuomenėje: Užsienio šalių patirtis (Kaunas: 

Technologija, 2001), 19. 
4
 Algirdas Astrauskas, „Savivaldybių institucinės struktūros modelių taikymo galimybės Lietuvoje.“ Iš Savivaldos institucijų 

socialinis politinis veiksmingumas: Monografija, Malvina Arimavičiūtė, Audrius Bakaveckas et. al. (Vilnius: Mykolo 
Romerio universitetas, 2006), 216. 
5
 Algirdas Astrauskas, Vietos savivaldos samprata ir savivaldybės institucinė struktūra: Pirma dalis (Vilnius: Lietuvos teisės 

universitetas, 2003), 12. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HL_XRKYzWyAJ:www.su.lt/bylos/fakultetai/smf/EkonomikosKatedra/d%2520matoniene.ppt+&cd=4&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HL_XRKYzWyAJ:www.su.lt/bylos/fakultetai/smf/EkonomikosKatedra/d%2520matoniene.ppt+&cd=4&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
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 Sisteminės analizės metodas. Bus siekiama išanalizuoti  ir susisteminti įvairių mokslininkų ir 

šaltinių mintis.  

 Lyginimo metodas. Šiame darbe šis metodas bus taikomas lyginant skirtingų mokslininkų ir 

šaltinių bendruomenės ir savivaldybės sampratas, ieškant panašumų ir skirtumų. 

 Logografijos metodas. Šis metodas bus taikomas pateikiant susistemintus tyrimo duomenis bei 

kitą svarbią informaciją.   

 Modeliavimo metodas. Šis metodas bus taikomas kuriant bendruomenių ir savivaldos 

institucijų bendradarbiavimo modelį. 

 Ekspertų vertinimo metodas. Šiame darbe šis metodas bus taikomas siekiant nustatyti 

Antakalnio ir Balsių gyventojų bendruomenių bendradarbiavimo santykius su Vilniaus miesto 

savivaldybe.  

Darbo struktūra: Bakalauro baigiamąjį darbą sudaro įvadas ir keturios pagrindinės dalys: 

gyvenamųjų vietovių bendruomenės, savivaldybių institucijos ir įstaigos, gyvenamųjų vietovių 

bendruomenių ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tarpusavio ryšiai bei metodologinė dalis. Taip pat 

išvados, naudotos literatūros sąrašas, rekomendacijos bei priedai. Pirmoje dalyje atskleidţiamos 

bendruomenės sampratos, tipai ir specifika. Antroje dalyje aptariamos vietos savivaldos sampratos, 

specifika Lietuvoje bei savivaldybių veiklos kryptys. Trečioje dalyje nagrinėjamai bendruomenių ir 

savivaldybių bendradarbiavimo santykiai bei kuriamas vietos bendruomenių ir savivaldos institucijų 

bendradarbiavimo modelis. Ketvirtoje dalyje pateikiama atliekamo empirinio tyrimo metodologija, 

tyrimo analizė ir rezultatai. Darbas baigiamas pateikiant baigiamojo darbo išvadas bei rekomendacijas. 
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1. GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENĖS 

 

Bendruomenės kūrimas sudaro sąlygas nuolatinei socialinei raidai, kuris įgalina ţmones dirbti 

drauge, kovoti su problemomis ir siekti bendrų tikslų. Šis procesas daţniausiai vyksta savaime, kai 

ţmogus atsikraustęs į tam tikrą administracinį vienetą tampa tos vietovės nariu, jį sieja bendros 

gyvenamosios vietos problemos ir  jis tampa bendruomenės nariu, kurioje su kitais nariais ieškoma 

iškilusios problemos sprendimo būdo ir bendradarbiaujama, nes ţmonės daugiau ar maţiau vienas kitą 

paţįsta. Bendruomenės veikla, nepriklausomai nuo jos tipo, turi plėtoti bendras vertybes, ţmonių 

gebėjimus ir jų tarpusavio santykius, o tai pasiekti galima palaikant darbius santykius bendruomenės 

viduje ir uţ jos ribų – bendradarbiaujant su aukštesnėmis institucijomis. 

 

1.1 Bendruomenės sampratos ir tipai 

 

Pagal gyventojų skaičių ir teritorijos dydį nedidelės šiandienos pasaulio valstybių savivaldybės 

jungia tokias ţmonių grupes, kurias vadiname bendruomenėmis. Literatūroje skirtingi autoriai 

skirtingai apibrėţia bendruomenes ir skirtingai aiškinasi jų sampratas. Bendruomenė – viena seniausių 

socialinių mokslų koncepcijų, kuri paaiškinama poţiūrių įvairove. Vienas apibrėţimas neatskleis 

tikrosios nagrinėjamos sąvokos prasmės, todėl kiekviena skirtingo autoriaus mintis yra svarbi 

nagrinėjant bendruomenės sampratas. 

 

1 lentelė. Skirtingų autorių bendruomenės sampratos 

Autorius Bendruomenės samprata 

 

 

V. Baršauskienė ir I. Leliūgienė
6
 

Tai šeimų ir gyventojų, gyvenančių ribotoje 

teritorijoje ir turinčių svarbius bendro 

gyvenimo elementus, parodomus per 

elgseną, papročius, tradicijas ir kalbėsenos 

būdą, visuma. 

 Tai šeimų ar ţmonių grupė, kurią jungia tam 

                                                           
6
 Viktorija Baršauskienė ir Irena Leliūgienė, Sociokultūrinis darbas bendruomenėje: Užsienio šalių patirtis (Kaunas: 

Technologija, 2001), 20. 
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S. Būdvytis
7
 

tikros bendro naudojimo vertybės, turinti 

vieningas tarnybas, įstaigas, interesus ar 

geografinį artumą. 

 

J. Leonavičius
8
 

Tai kolektyvinio bendravimo forma, 

siekiant bendro tikslo. 

Sudaryta pagal nurodytus šaltinius. 

  

Bendruomenes galima apibrėţti įvairiai. I. Leliūgienės ir V. Baršauskienės (2001) teigimu tai 

yra šeimų ir gyventojų, gyvenančių ribotoje teritorijoje ir turinčių svarbius bendro gyvenimo 

elementus, parodomus per elgseną, papročius, tradicijas ir kalbėsenos būdą, visuma. S. Būdvytis 

(1994) bendruomenes apibrėţia kaip šeimų ar ţmonių grupę, kurią jungia tam tikros bendro naudojimo 

vertybės, turinčios vieningas tarnybas, įstaigas, interesus ar geografinį artumą. O J. Leonavičius (1993) 

teigia, kad bendruomenė tai kolektyvinio bendravimo forma, siekiant bendro tikslo. Pagal Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymą gyvenamosios vietovės bendruomenė – tai savivaldybės 

gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais 

gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys 

įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per 

savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.)
9
. Galima teigti, kad bendruomenės, siekdamos 

spręsti iškilusias problemas ir siekiant bendrų tikslų bendradarbiauja ne tik tarpusavį, bet ir su 

aukštesnėmis institucijomis, viena iš jų – vietos savivalda, o tai tiesiogiai siejasi su darbo problema, 

kurioje yra akcentuojamas bendradarbiavimas. Bendruomenę ir joje esančią vietos savivaldą kartu 

galima analizuoti kaip pirminę administracinio teritorinio vieneto formą, nes ji yra ţmonių visuomenės 

sudedamoji dalis, atspindinti visos visuomenės problemas
10

.  

Plačiau aiškinantis bendruomenės sąvokas reikia apibrėţti pagrindinius jų tipus. I. Leliūgienė 

(2012) išskiria 3 tipus, pagal kuriuos bendruomenės skirstomos:  

1. geografinė (teritorinė) bendruomenė – tai bendruomenė, susikurianti teritoriniu pagrindu. Į ją 

ţmogus patenka atsikraustęs į kokį nors teritorinį vienetą; 

2. interesų bendruomenė – tai bendruomenė, susikurianti bendrų interesų pagrindu (bendri tikslai, 

bendros problemos ir kt.); 

                                                           
7
 Viktorija Baršauskienė ir Irena Leliūgienė, Sociokultūrinis darbas bendruomenėje: Užsienio šalių patirtis (Kaunas: 

Technologija, 2001), 19. 
8
 Juozas Leonavičius, Sociologijos žodynas (Vilnius: Academia, 1993), 278. 

9
 “Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,“ 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533. 

10
 Viktorija Baršauskienė ir Irena Leliūgienė, Sociokultūrinis darbas bendruomenėje: Užsienio šalių patirtis (Kaunas: 

Technologija, 2001), 25-26. 

1 lentelės tęsinys 
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3. mišri bendruomenė – tai bendruomenė, apimanti ir teritorinę ir interesų bendruomenes
11

. 

Šiame darbe didesnis dėmesys bus skiriamas geografinei bendruomenei, kuri apibrėţiama kaip 

grupė ţmonių, kurie turi bendras naudojimo vertybes, aptarnavimo įstaigas ir gyvena apibrėţtoje 

teritorijoje. Tai istoriškai susiformavusi aplinka, kurioje vyksta ţmogaus socializacija
12

. Teritorinės 

bendruomenės skirstomos į dviejų tipų bendruomenes, kurios skiriasi savo struktūra ir sudėtimi (Pav. 

2.): 

1. stambaus miesto centro bendruomenė – mikrorajonų bendruomenės; 

2. rajono centro bendruomenė – miestelio ir kaimo bendruomenės
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 2. Geografinių (teritorinių) bendruomenių skirstymas. Sudaryta pagal I. Leliūgienę (2012). 

Pasak I. Leliūgienės (2012) kaimui būdingas nedidelis gyventojų skaičius, ribotos darbo 

pasirinkimo galimybės, nepakankamai išvystytas visuomeninis aptarnavimas, maţas uţimtumas – 

egzistuoja laiko praleidimo problema. Kaimo bendruomenėje gyvenantiems ţmonėms būdingas 

atvirumas, nėra didelių socialinių ir kultūrinių skirtumų. Kuo maţesnis kaimas, tuo glaudesnis jaunimo 

ir suaugusių tarpusavio ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Miestams būdinga didelė koncentracija 

ribotoje teritorijoje, veiklos įvairovė kuo didesnis miestas – tuo maţiau išlikę kaimo ţmonių gyvenimo 

elementų. Tarp miesto gyventojų vyrauja anonimiškumas, trumpalaikiai ir paviršutiniški bendravimo 

                                                           
11

 Irena Leliūgienė, Socioedukacinis darbas bendruomenėje: Mokomoji knyga (Kaunas: Technologija, 2012), 11. 
12

 Viktorija Baršauskienė ir Irena Leliūgienė, Sociokultūrnis darbas bendruomenėje: Užsienio šalių patirtis (Kaunas: 
Technologija, 2001), 24-30. 
13

 Irena Leliūgienė, Socioedukacinis darbas bendruomenėje: Mokomoji knyga (Kaunas: Technologija, 2012), 14. 
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santykiai miestuose egzistuoja kultūrinių stereotipų, todėl neretai bendradarbiaujant tarpusavį  ir tarp 

institucijų gali kilti problemos ir nepasitenkinimas viena ar kita puse
14

. Darbo problema akcentuoja 

bendradarbiavimą, o jį iš dalies ir lemia geografinė bendruomenės padėtis, ţmonių skaičius joje bei 

kultūra. 

Apibendrinant galima teigti, kad bendruomenės gali būti vertinamos atsiţvelgiant į geografinį 

aspektą ar ją sudarančių ţmonių interesų ratą. Mokslininkai bendruomenes vertina įvairiai, tačiau 

daugumos poţiūriu bendruomenės – tai šeimų ar gyventojų grupė, kurią jungia bendra gyvenamoji 

vieta, bendri tikslai ir interesai, kurie parodomi per kalbėseną, tradicijas, papročius ir 

bendradarbiavimą su aukštesnėmis institucijomis. 

 

1.2 Bendruomenės specifika Lietuvoje 

 

Bendruomenės darbas, bendra veikla leidţia ţmonėms pagerinti savo gyvenimo kokybę, sudaro 

sąlygas dalyvauti valdyme, įgalina daryti didesnį poveikį vietos valdţios sprendimams. Svarbiausiu 

savivaldos elementu laikytina vietos gyventojų bendruomenė, kuri steigia jai atstovaujančias 

institucijas ir pati priima sprendimus aktualiais bendruomenės gyvenimo klausimais. Gyventojų 

bendruomenei savivaldybėje atstovauja gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas, kuris rūpinasi 

bendruomenės interesais ir atstovaudamas bendruomenei savivaldybės institucijose ir įstaigose atlieka 

tokias funkcijas: 

 atstovauja bendruomenės interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir įstaigose; 

 teikia informaciją atstovaujamos bendruomenės gyventojams apie savivaldybės institucijų ir 

kitų jos padalinių darbo laiką ir tvarką; 

 skatina bendruomenę priţiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, plėtoti bei organizuoti 

kultūrinį ir sportinį gyvenimą; 

 organizuoja gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su bendruomenės nariais, seniūnu, 

savivaldybės administratoriumi bei kitais savivaldybės institucijų atstovais
15

. 

Plačiau bendruomenės atstovo atliekamas funkcijas išsiaiškinsime empirinio tyrimo metu. 

 

                                                           
14

 Irena Leliūgienė, Socioedukacinis darbas bendruomenėje: Mokomoji knyga (Kaunas: Technologija, 2012), 11-14. 
15

 Saulė Vidrinskaitė, „Savivaldos institucijų veiklos ypatumai,“ Iš Viešojo sektoriaus institucijų administravimas: 
Monografija, Malvina Arimavičiūtė, Vladislovas Domarkas et. al. (Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002), 98-99.   
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Gyvenamosios vietovės atstovas turi teisę gauti informacijos apie savivaldybės institucijų, 

savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo 

subjektų, apskrities viršininko administracijos ir jos padalinių funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją 

gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui teikia seniūnijos, kuriai priskirta bendruomenės 

teritorija, seniūnas
16

. Seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje 

savivaldybės teritorijos dalyje, o seniūnas - dalyvauja savivaldybės institucijų posėdţiuose, kai 

svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, apibendrina 

gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės 

administracijos direktoriui
17

. Seniūnija – lyg tarpininkas bendradarbiaujant tarp bendruomenės ir 

savivaldybės, o plačiau šį komponentą ištirsime empirinio tyrimo metu. 

Pasak R. Grigo bendruomenės uţsiima veikla, kuri stiprina pilietinę visuomenę, ugdo 

savanorius bei buria ţmones bendrų interesų labui, nes daugeliu atvejų tik vietos bendruomenės 

pajėgios atstovauti vietos gyventojų bendruosius interesus ir spręsti vietos problemas pabrėţiant ne tik 

ţmogaus teises, bet ir socialinę atsakomybę. Vietos bendruomenės organizuoja, koordinuoja ir vykdo 

gyventojų šviečiamąją, kultūrinę, sportinę, sveikatingumo, socialinę, aplinkosauginę ir kitas, aktualias 

konkrečiai teritorijai veiklas
18

. Tačiau analizuojant pačia gyventojų bendruomenę, jos veiksmingumą 

lemia bendruomenėje priimami sprendimai, kuriais sprendţiamos problemos. Taip pat bendruomenės 

galimybės bei motyvacija jos tobulėjimui ir kaitai. Tai siejasi su darbo problema, kurioje 

akcentuojamas bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimas, o tai pasiekiama su aukštesnių 

institucijų pagalba, kurios padeda įgyvendinti planus ir padeda spręsti problemas.  

2011 m. įsteigta Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, kuri jungia Lietuvos 

kaimo bendruomenių sąjungas, pagrindines Vilniaus, Kauno, Šiaulių bendruomenių asociacijas ir 

daugiau nei tūkstantį vietos bendruomenių. Organizacijos tikslas – koordinuoti jos narių veiklą, 

atstovauti tiesėtiems bendriems interesams bei juos ginti valdţios bei valdymo institucijose ar kitose 

organizacijose. Taip pat skatinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų plėtrą ir tenkinti kitus 

vietos bendruomenių organizacijų viešuosius interesus, siekti realios savivaldos. 

 

 

 

                                                           
16

 Saulė Vidrinskaitė, „Savivaldos institucijų veiklos ypatumai,“ Iš Viešojo sektoriaus institucijų administravimas: 
Monografija, Malvina Arimavičiūtė, Vladislovas Domarkas et. al. (Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002), 98-99.   
17

 “Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,“ 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533. 
18

 Ramūnas Navickas, „Vietos bendruomenių organizacijų veiklos aktualijos,“ žiūrėta 2015 10 10, 
http://www.bendruomenes.lt/files/Vietos_bendruomeniu_organizaciju_veiklos_aktualijos.pdf  

http://www.bendruomenes.lt/files/Vietos_bendruomeniu_organizaciju_veiklos_aktualijos.pdf


16 
 

2 lentelė. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga veikla 

Nr. Uždavinys 

1. Stiprinti kaimo ir miesto bendruomenių partnerystės tinklą vietiniame ir 

nacionaliniame lygmenyse; 

2. Organizuoti bendrus renginius, rengti bendrus projektus; 

3. Atstovauti bendriesiems narių interesams valdţios ir valdymo bei kitose 

institucijose nacionaliniame ir savivaldybių lygmenyje; 

4. Susitarimų ir sutarčių pagrindu bendrauti su savivaldos ir kitomis valdţios 

institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis; 

5. Rinkti ir skleisti informaciją apie vietos bendruomenių organizacijų bei jų 

asociacijų veiklą, dalintis tarpusavyje gerąja patirtimi; 

6. Uţtikrinti realų LVBOS funkcionavimą, ieškant alternatyvių jos veiklos 

finansavimo šaltinių, propaguojant savanoriškos veiklos idėjas vietos 

bendruomenėse; 

7. Pritraukti Lietuvos ir uţsienio organizacijų, fondų, verslo institucijų, fizinių asmenų 

lėšas ar kitokį turtą bendruomeninei veiklai vystyti ir koordinuoti; 

8. Siekti seniūnijų realaus savarankiškumo ir tapti formaliu valdţios institucijų 

partneriu siekiant realios savivaldos; 

9. Siekti, kad būtų sudarytos sąlygos savivaldos institucinių modelių įvairovei, 

atsiţvelgiant į tai, kad mūsų savivaldybės yra labai skirtingos (kaimo vietovių, 

didţiųjų miestų). 

Sudaryta pagal LVBOS uţdavinius 

Įgyvendinant LVBOS uţdavinius bei atitinkamus veiksmus, atsiranda vietos bendruomenių 

organizacijų suderintų pasiūlymų valdţiai pateikimo mechanizmas, susivienijusios vietos 

bendruomenių organizacijos gali efektyviau įtraukti gyventojus į aktyvią visuomeninę veiklą, susidaro 

palankios sąlygos gyventojų iniciatyvai, skatina jų pilietiškumą, ţmonių pilietinį sąmoningumą ir 

atsakomybės jausmą, stiprėja visuomenės įtaka viešajam administravimui. LVBOS padeda palaikyti 

vietos bendruomenių organizacijų tarpusavio ryšius, derina veiksmus atstovaujant vietos 

bendruomenių organizacijų interesus valdţios ir valdymo institucijose
19

. Remiantis Lietuvos vietos 

bendruomenių organizacijų sąjungos uţdaviniais galima daryti išvadą, kad gyvenamųjų vietovių 

bendruomenių pagrindinė veikla yra bendradarbiavimas, renginių ir projektų planavimas, atstovavimas 

bendriems narių interesams savivaldybių lygmenyje, sutarčių pagrindu bendradarbiavimas su 

                                                           
19

 “Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga,“ žiūrėta 2015 10 06, http://www.lvbos.lt/  

http://www.lvbos.lt/
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savivaldybėmis bei bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimas. Kokius santykius palaiko ir kaip 

bendradarbiauja bendruomenės su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga ištirsime 

empirinio tyrimo metu. 

Apibendrinant galima teigti, kad bendruomenės kaip organizacijos atlieka daug veiklų, tačiau 

daugelis iš jų priklauso ir nuo pačios bendruomenės, jos atstovų bei narių tikslų ir siekių. Pagrindines 

bendruomenės funkcijas įgyvendina bendruomenės atstovas, kuris yra lyg varomoji bendruomenės 

jėga ir nuo jo priklauso bendruomenės funkcionavimas ir tarpusavio bendradarbiavimas. Be atstovo 

svarbią poziciją uţima bendruomenės nariai, kurie taip pat stengiasi plėtoti tarpusavio gebėjimus 

atvirai, iniciatyviai ir savarankiškai veikti visuomenėje, vertinti skirtingus interesus ir poreikius bei 

siekti bendro poţiūrio į ekonominius, kultūrinius, socialinius ir aplinkos veiksnius. Tačiau norint 

pasiekti tokio rezultato svarbi tampa Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS), 

kuri siekia įtraukti gyventojus į aktyvią visuomenės veiklą, skatina jų pilietiškumą ir stiprina 

visuomenės įtaką viešajam administravimui.  
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2. SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS 

 

Valstybės teritorijos administracinis vienetas yra apibrėţtas kaip valstybės teritorijos dalis su 

joje gyvenančiais ţmonėmis (jų socialinėmis grupėmis) ir joje tikslingai veikiančiais įvairiais 

teritorinio valdymo subjektais. 

 

2.1 Savivaldybės sampratos 

 

Pasaulyje vartojami skirtingi terminai vietos savivaldai ir teritoriniams vienetams apibūdinti. 

Savivaldybė reiškia, kad vietos institucijos pagal įstatymus turi teisę ir gali tvarkyti ir valdyti 

pagrindinę viešųjų reikalų dalį, uţ tai prisiimdamos visą atsakomybę. Teritoriniai vienetai turintys 

savivaldos teisę Lietuvoje vadinami savivaldybėmis. Jos atstovauja vietos bendruomenėms ir vietos 

gyventojų interesams, kurių pagrindinis tikslas – teisė dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus. 

3 lentelė. Skirtingų autorių savivaldybės sampratos 

Autorius Savivaldybės samprata 

 

 

 

A. Astraukas
20

 

Tai visuma specialių organizacijų 

(institucijų), vykdančių veiklą valstybės 

teritorijos dalyje, tvarkančių dalį 

visuomenės bendrųjų reikalų ir taip 

kryptingai veikiančių toje teritorijoje 

gyvenančius ţmones bei jų socialines 

grupes. 

 

J. Mačiulytė ir P. Ragauskas
21

 

Tai valstybės teritorijos administracinio 

vieneto teisė laisvai ir savarankiškai 

tvarkytis pagal įstatymus ir teisės aktus. 

 

 

 

Tai pirmiausia teisė, apibrėţianti visumą 

funkcijų, veiksmų, kuriuos laisvai ir 

savarankiškai gali tvarkyti savivaldybė. 

                                                           
20

 Algirdas Astrauskas, Vietos savivaldos samprata ir savivaldybės institucinė struktūra (Vilnius: Lietuvos teisės 
universitetas, 2003), 10. 
21

 Jurgita Mačiulytė ir Petras Ragauskas, Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link? (Vilnius: Versus aureus, 2007), 
16-17. 
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G. Ţilinskas
22

 

Teisė laisvai ir savarankiškai veikti reiškia 

savivaldybių institucijų teisę priimti 

sprendimus pagal Konstituciją ir įstatymus. 

Vietos savivaldos institucijos, turėdamos 

įstatymais nustatytą kompetenciją ir 

disponuodamos finansiniais ištekliais, gali 

laisvai veikti daugelyje piliečių kasdienio 

gyvenimo sričių. 

Sudaryta pagal nurodytus šaltinius 

Savivaldybes galima apibrėţti įvairiai. A. Astrausko (2006) teigimu tai yra visuma specialių 

organizacijų (institucijų), vykdančių veiklą valstybės teritorijos dalyje, tvarkančių dalį visuomenės 

bendrųjų reikalų ir taip kryptingai veikiančių toje teritorijoje gyvenančius ţmones bei jų socialines 

grupes. Tačiau jis teigia, kad egzistuoja du poţiūriai į savivaldybę ir pateikia antrą samprata 

apibrėţdamas savivaldybę kaip ypatingą ţmonių bendruomenę (ţmonių santalką, socialinę 

organizaciją, socialinę grupę), tvarkančia dalį visuomenės bendrųjų reikalų. J. Mačiulytė ir P. 

Ragauskas (2007) savivaldybę apibūdina kaip valstybės teritorijos administracinio vieneto teisę laisvai 

ir savarankiškai tvarkytis pagal įstatymus ir teisės aktus. G. Ţilinskas (2010) teigia, kad savivaldybė tai 

pirmiausia teisė, apibrėţianti visumą funkcijų, veiksmų, kuriuos laisvai ir savarankiškai gali tvarkyti 

savivaldybė. Teisė laisvai ir savarankiškai veikti reiškia savivaldybių institucijų teisę priimti 

sprendimus pagal Konstituciją ir įstatymus. Vietos savivaldos institucijos, turėdamos įstatymais 

nustatytą kompetenciją ir disponuodamos finansiniais ištekliais, gali laisvai veikti daugelyje piliečių 

kasdienio gyvenimo sričių. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (1994) savivaldybė 

– tai įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi 

Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio 

vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir 

kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo
23

 - o tai reiškia, kad 

jos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus (bendruomenių, gyventojų ir pan.). Su darbo problema ji 

siejasi tuo, kad savivaldybė funkcionuoja tam tikroje apibrėţtoje teritorijoje – valstybės teritorijos 

administraciniame vienete. Ši teritorija svarbi ir savivaldybės valdţiai ir savivaldybės bendruomenei
24

. 

Savivaldybės teritorija atskiria vieną socialinę grupę – savivaldybę, nuo kitos socialinės grupės, 

organizuotos teritoriniu pagrindu. Taigi priklausymas tam tikrai teritorijai rodo priklausymą ir tam 

                                                           
22

 Gintaras Žilinskas, “Vietos savivaldos ir vietos valdymo institucijų kompetencijos pokyčiai žemės ūkio srityje.” 
Management theory and studies for rural business and infrastructure development, 23(4) (2010): 4. 
23

 “Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,“ 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533. 
24

 Savivaldybės nuolatiniai gyventojai, bendrais viešaisiais poreikiais, interesais ir savivaldos teisiniais santykiais susieti su 
savivaldybės taryba (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994) 

3 lentelės tęsinys 
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tikrai savivaldybei (bendruomenei), kurioje ir vyksta bendradarbiavimas ir tarpusavio santykių 

palaikymas. 

Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybės sampratas mokslininkai vertina įvairiai, tačiau 

daugumos poţiūriu savivaldybė – tai valstybės teritorijos administracinio vieneto teisė, kuri turi teisę 

laisvai tvarkyti visuomenės reikalus ir kryptingai veikti toje teritorijoje gyvenančius ţmones. 

 

2.2 Savivaldybių institucijų ir įstaigų specifika Lietuvoje 

 

Pasaulyje praktiškai visos valstybės savo teritoriją dalija į smulkesnius darinius, vadinamus 

valstybės teritorijos administraciniais vienetais. Lietuvoje valstybės teritorijos administracinis vienetas 

yra apibrėţtas kaip valstybės teritorijos dalis – savivaldybė – su joje gyvenančiais ţmonėmis ir joje 

tikslingai veikiančiais įvairiais teritorinio valdymo subjektais
25

. Šiuo metu Lietuvoje yra 60 miestų ir 

rajonų savivaldybių, kurios suskirstytos į 546 seniūnijas.  

 

 

 

Pav. 3. Lietuvos savivaldybių ţemėlapis. Cit. pagal http://www3.lrs.lt/home/images/VISI/ISRAUN  

                                                           
25

 Algirdas Astrauskas, Vietos savivaldos samprata ir savivaldybės institucinė struktūra (Vilnius: Lietuvos teisės 
universitetas, 2003), 10-16. 

http://www3.lrs.lt/home/images/VISI/ISRAUN
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Savivaldybės institucijos – uţ savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės 

interesais atsakingos dvi institucijos: 

 savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdţios ir viešojo 

administravimo teises ir pareigas; 

 savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas, turintis viešojo administravimo teises ir pareigas.  

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą vietos valdţios ir viešojo 

administravimo teises ir pareigas įgyvendina bei savivaldybės institucijos yra savivaldybės taryba. 

savivaldybės valdyba ir meras. 

 

Pav. 4. Savivaldybės institucijų klasifikacija. Sudaryta pagal LR Vietos savivaldos įstatymą (1994). 

Savivaldybės taryba yra ne nuolat veikianti atstovaujamoji institucija. Pagrindinės tarybos 

veiklos formos yra posėdţiai, kurie yra vieši ir kuriuose įgyvendinami savivaldybės tarybos 

įgaliojimai. Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi pateikti savivaldybės 

bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Savivaldybės taryba iš savo narių sudaro vykdomąją 

instituciją – valdybą – ir nustato jos narių skaičių. Valdybos nariai pagal pareigas yra meras ir mero 

pavaduotojas. Valdyba, vykdydama savo įgaliojimus nagrinėja piliečių prašymus, o vykdomoji 

savivaldos institucija meras – rūpinasi viešąją tvarka ir gyventojų rimtimi
26

. Pasaulyje vartojami 

                                                           
26

 Saulė Vidrinskaitė, „Savivaldos institucijų veiklos ypatumai,“ Iš Viešojo sektoriaus institucijų administravimas: 
Monografija, Malvina Arimavičiūtė, Vladislovas Domarkas et. al. (Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002) 101-112. 
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įvairūs terminai, kurių reikšmė ir prasmė ne visuomet sutampa, tačiau pasak Mačiulytės J. ir Ragausko 

P. (2007) savivaldybės turi tam tikrus bendrus bruoţus: 

 apibrėţta teritorija. Ją daţniausiai sudaro valstybės administracinis teritorinis vienetas; 

 autonomija. Savivaldybės autonomija įteisinta Konstitucijoje; 

 valdţios institucijas. Jos renkamos tiesioginiuose visuotiniuose tos teritorijos gyventojų 

rinkimuose; 

 teisės aktų leidimo teisė. Teisiniai aktai leidţiami vietos savivaldybių teritorijoje sudarant 

valdţios institucijas, vykdant joms priskirtas kompetencijas ir naudojant finansinius resursus
27

. 

Pagal vietos savivaldos įstatymą savivaldybių funkcijos skirstomos į grupes pagal du kriterijus: 

1. pagal veiklos pobūdį; 

2. pagal spendimų priėmimo laisvę. 

Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į viešojo administravimo ir viešųjų 

paslaugų teikimo. Viešojo administravimo funkcijas atlieka savivaldybės taryba, savivaldybės 

kontrolierius, valdyba, meras, savivaldybės administracija, kitos įstaigos, tarnybos, savivaldybės 

tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo 

teises savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba 

pagal su savivaldybėmis sudarytas sutartis - kiti fiziniai bei juridiniai asmenys.  

Tai, ką išnagrinėjome, galime sieti su darbo problema, nes visos savivaldybės institucijos ir 

įstaigos atlikdamos savo pareigas ir įgyvendindamos joms priskirtas funkcijas turi vadovautis tam 

tikrais veiklos principais, kurių laikymasis uţtikrina tinkamą bendradarbiavimą su piliečiais. 

Svarbiausieji principai įvardinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme: atsakingumas 

rinkėjams; savivaldybių ir valstybės interesų derinimas tvarkant viešuosius savivaldybių reikalus; 

veiklos skaidrumas; bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimas; viešumas ir 

reagavimas į gyventojų nuomonę; savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų 

teisėtumas; ţmogaus teisių bei laisvių uţtikrinimas ir gerbimas. 

 

 

 

 

                                                           
27

 Jurgita Mačiulytė ir Petras Ragauskas, Lietuvos savivalda: Savarankiškos visuomenės link? (Vilnius: Versus aureus, 2007), 
13-14. 
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Pav. 5. Svarbiausi vietos savivaldos institucijų veiklos principai. Sudaryta pagal LR Vietos savivaldos 

įstatymą (1994). 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje veikiančios savivaldybės institucijos ir įstaigos yra 

atsakingos uţ gyventojų būtinųjų poreikių tenkinimo klausimus, vaikų ir jaunimo ugdymą ir 

uţimtumą, socialinių paslaugų įstaigų steigimą, gyventojų darbų organizavimą, viešosios tvarkos 

uţtikrinimą, kelių ir gatvių prieţiūrą, visuomenės sveikatos prieţiūrą ir pan. Pagal šias funkcijas 

savivaldybės skirstomos pagal veiklos pobūdį ir pagal sprendimų priėmimo laisvę. Lietuvos 

savivaldybėse uţ bendradarbiavimą su bendruomenėmis atsakingos dvi savivaldybių institucijos – 

atstovaujamoji (savivaldybės taryba) ir vykdomoji (savivaldybės valdyba ir meras).šios institucijos 

bendradarbiaudamos tarpusavį, su šalies piliečiais ar bendruomenių atstovais turi laikytis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatyme išdėstytų veiklos principų, kurie uţtikrina lygiavertį, sąţiningą 

ir teisingą bendradarbiavimą. Vietos savivaldos principai skelbia savivaldybių politikų atsakingumą 

vietos bendruomenei ir bendruomenės dalyvavimą tvarkant viešuosius reikalus. Gyventojams turi būti 

sudarytos sąlygos dalyvauti rengiant sprendimų projektus, bendruomenės poreikius nustatančias 

apklausas ar kitaip įsitraukti į miesto valdymą. Tik šitaip vietos valdţia gali tinkamai patenkinti 

bendruomenės poreikius. 
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3. GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENIŲ IR 

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ TARPUSAVIO RYŠIAI 

 

Bendruomenė į savivaldybės tarybą išrenka savo atstovus ir patiki jiems priimti sprendimus. 

Tarybos nariams būtinas nuolatinis bendradarbiavimas su bendruomene.  

Bendradarbiavimas – tai procesas, kurio metu skirtingos pusės pastebi skirtingus problemos 

aspektus, todėl gali konstruktyviai identifikuoti skirtumus ir ieškoti problemos sprendimo būdų, kurie 

„perţengtų“ ribotą viziją, atskleistų naujas galimybes
28

. Bendradarbiavimą inicijuoja bendruomenės, o 

juo siekiama surasti ir išsiaiškinti pačias aktualiausias, neatidėliotinų sprendimų reikalaujančias 

problemas, rasti geriausius jų sprendimo būdus, iškelti uţduotis, rasti ir skirti lėšas sprendimų 

įgyvendinimui, organizuoti iškeltų klausimų sprendimus ir nuolat kontroliuoti sprendimų 

įgyvendinimo eigą, kokybę bei lėšų panaudojimo tikslingumą
29

. 

 

3.1 Bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo santykiai 

 

Svarbus dalykas, kuriuo pasireiškia piliečių ir bendruomenių dalyvavimas vietos savivaldoje, 

yra Konstitucijoje įtvirtinta jų teisė dalyvauti savivaldybės tarybos rinkimuose, kuriuose jie pareiškia 

savo valią, kas atstovaus jų interesams savivaldybėje. Bendruomenės ir jų atstovai yra svarbios 

tarpininkės tarp valdţios ir eilinio piliečio. Bendruomenių iniciatyva padeda valdţiai geriau suprasti ir 

tenkinti visuomenės poreikius ir sukuria atvirumo atmosferą, abipusę pagarbą ir pasitikėjimą, didelėje 

bendruomenėje tik susivieniję piliečiai gali lemti įvykius ir aktyviai dalyvaujant spręsti problemas.  

                                                           
28

 Irena Leliūgienė, Socioedukacinis darbas visuomenėje: Mokomoji knyga (Kaunas: Technologija, 2012), 23. 
29

 Rimantas Lazdynas, Savivalda: filosofija, teorija, praktika (Šiauliai: Saulės delta, 2005), 118-120. 
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Pav. 6. Bendruomenės dalyvavimas vietos savivaldos veikloje. Sudaryta pagal V. Gisevį (1994). 

Pasak Gisevio V. (1994) bendruomenių dalyvavimas vietos savivaldos veikloje pasireiškia per 

Konstitucijoje įrašytas teises (vietinės valdţios rinkimus, susirinkimų ir susivienijimų teisę, partijų 

veiklą), per kitus įstatyme numatytus piliečių dalyvavimo valdyme atvejus (piliečių nutarimus, 

pageidavimus, paraiškas, susirinkimus). Taip pat per vietinės valdţios organų siūlomus savarankiškus 

dalyvavimus (bendruomenės apklausos, atvirų durų dienos, forumai, piliečių nuomonės) bei 

bendruomenių dalyvavimas vietos savivaldos veikloje pasireiškia per organizuotą bendradarbiavimą 

(piliečių iniciatyvų grupes, darbą partijose, vietos bendruomenės atstovus)
30

. 

                                                           
30

 Volfgangas Gisevius, Savivaldybių politikos pagrindai (Vilnius: Lietuvos žinios, 1994), 4-11. 
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Pav. 7. Bendruomenių dalyvavimas vietos savivaldos veikloje. Sudaryta pagal V. Gisevį (1994). 

            Bendruomenės atstovai gali dalyvauti ir pasisakyti savivaldybės tarybos posėdţiuose, 

organizuoti viešuosius sprendimo projekto svarstymus. Aktyvūs bendruomenės atstovai gali dalyvauti 

darbo grupių, tarybos komitetų ir komisijų veikloje, teikti peticijas bei dalyvauti įvairiose diskusijose, 

susirinkimuose ir konferencijose. Bendruomenės gyventojai gali dalyvauti ir argumentuotai pasisakyti 

savivaldybės tarybos posėdţiuose bei dalyvauti mitinguose, procesijose, demonstracijose, eitynėse
31

. 

Bendruomenių įtraukimas į vietos savivaldos veiklą, sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą yra svarbus, 

nes padeda nustatyti bendruomenės poreikius ir prioritetus, sudaro galimybę gauti būtinos reikiamos 

informacijos geriausiam sprendimui priimti. Taip pat gali paskatinti bendruomenės kūrybingumą. 

Vietos savivaldų dalyvavimas bendruomenių veikloje labiausiai pasireiškia reaguojant į 

piliečių pastabas ir pasiūlymus, priimant sprendimus tam tikriems veiksmams. Sprendimų priėmimas 

vyksta keturiomis stadijomis:  

1. gyventojų bendruomenių nuomonės, poţiūrių ir interesų stebėjimas; 

2. sprendimų ruošimas ir pristatymas; 

                                                           
31

 Neringa Putramentienė, „Gyventojų tiesioginio dalyvavimo poveikis vietos savivaldybių institucijų veiklai“ (Magistro 
baigiamasis darbas, Mykolo Romerio universitetas, 2006), 11-13, http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-
0001:E.02~2007~D_20061222_160655-39021/DS.005.0.01.ETD  

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20061222_160655-39021/DS.005.0.01.ETD
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20061222_160655-39021/DS.005.0.01.ETD
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3. sprendimų priėmimas; 

4. sprendimų vykdymas. 

 

4 lentelė. Sprendimo priėmimo stadijos 

Sprendimo priėmimo stadija Kaip pasireiškia? 

 

1. Gyventojų bendruomenių nuomonės, 

poţiūrių ir interesų stebėjimas 

Įvairios viešosios nuomonės tyrimo formos, 

gyventojų apklausos, skundai ir prašymai, 

susitikimai, kreipimasis, bendruomenės 

atstovo veikla. 

 

 

2. Sprendimų ruošimas ir pristatymas 

Dalyvavimas posėdţiuose, projekto 

svarstymo organizavimas, dalyvavimas 

grupių, komitetų ir komisijų veikloje, 

peticijos, NVO prijungimas, gyventojų 

ţiuri, dalyvavimas ekspertų 

Vertinime, mitingai, eitynės, demonstracijos 

 

3. Sprendimų priėmimas 

 

Dalyvavimas savivaldybės tarybos 

posėdţiuose, protestai ir reikalavimai, 

mitingai, eitynės, demonstracijos, 

procesijos. 

 

4. Sprendimų vykdymas 

 

Informavimas, kontrolė, atsiskaitymas, 

skundai. 

Sudaryta pagal N. Putramentienę (2006) „Gyventojų tiesioginio dalyvavimo poveikis vietos 

savivaldybių institucijų veiklai“  

 

Savivaldybė stengiasi suţinoti gyventojų nuomonę stebėdama savo gyventojų bendruomenę, 

identifikuodama jų interesus ir poţiūrius. Savivaldybės institucijos įvairiais būdais renka informaciją, 

skatina savo bendruomenės narius pareikšti nuomonę svarbiais klausimais. Iš kitos pusės gyventojai 

taip pat įvairiais tiesioginio dalyvavimo būdais išsako savo problemas, nuomonę ir pageidavimus. 

Tokiu būdu bendruomenė padeda savivaldybės institucijoms suformuluoti „darbotvarkę“ ir iš anksto 

sudėlioti savivaldybės veiksmų prioritetus. Gyventojai pateikia savo idėjas bei siūlymus, aiškiai išsako 

savo problemas, pozicijas ir išgryninamas galutinis geriausias sprendimo variantas, tinkamas 

bendruomenei. Aktyvus gyventojų dalyvavimas sprendimų projektų svarstymuose gali ryškiai paveikti 
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sprendimų kokybę, jų turinį, bei pagerinti vietos savivaldos veiklą
32

. Taip pat didelį vaidmenį atlieka 

ţiniasklaida formuojant bendruomenės poţiūrį į vieną ar kitą problemą bei galimus jų sprendimus. 

Bendruomenės nori ţinoti valstybės ir savivaldybių politikų nuomonę daugeliu klausimų, todėl jie 

visada laukiami televizijoje, spaudoje bei radijuje. Tuo pačiu politikai gali ir patys iškelti bei paaštrinti 

jiems aktualius klausimus, sukelti bendruomenės domėjimąsi problemomis. Ţiniasklaida yra 

pagrindinė tribūna, kai reikia mobilizuoti gyventojus ar agituoti juos taupyti energiją, saugoti aplinką, 

rūšiuoti atliekas ir pan.
33

. 

Apibendrinant galima teigti, kad bendruomenių dalyvavimas vietos savivaldos veikloje 

pasireiškia per valdţios rinkimus, partijų veiklą, susirinkimus, apklausas, konsultacijas ir pan. 

Svarbiausias bendruomenių ir savivaldybių ryšys – bendradarbiavimas, kuris gali įtakoti palankių 

bendruomenei sprendimų priėmimą savivaldybės institucijose bei padėti tenkinti bendruomenės 

poreikius. Vietos savivaldos dalyvavimas bendruomenių veikloje reiškiasi reaguojant į piliečių 

pastabas ir pasiūlymus, o labiausiai – per sprendimų priėmimą. Savivaldybės siekia išsiaiškinti 

gyventojų nuomonę tam tikrais klausimais įvairiomis apklausomis bei susirinkimais. Dalyvaujant 

posėdţiuose ruošiamas sprendimų pristatymas ir jo priėmimas ar atmetimas. 

 

3.2 Vietos bendruomenių ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo modelis 

  

Modelis – tai aprašymas, vartojamas perteikti sudėtingus santykius lengvai suprantamais 

terminais. Tai supaprastinta esminių objekto, įvykio ar santykių išraiška
34

. Išnagrinėjus teorinius 

bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo aspektus, galima kurti bendruomenių ir savivaldos 

institucijų bendradarbiavimo modelį, kuris pagal V. Rudzkienę (2012) turi būti: 

 išsamus - jame turi būti įtraukti visi svarbūs ryšiai; 

 paprastas – visi ryšiai, kurie nepalengvina reiškinio supratimo turi būti pašalinti; 

 išmatuojamas – modelio kintamieji turi būti kiekybiškai išmatuojami; 

 logiškai neprieštaringas; 

 teisingas – neprieštarauti ţinomiems faktams
35

. 
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 Neringa Putramentienė, „Gyventojų tiesioginio dalyvavimo poveikis vietos savivaldybių institucijų veiklai“ (Magistro 
baigiamasis darbas, Mykolo Romerio universitetas, 2006), 11-13, http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-
0001:E.02~2007~D_20061222_160655-39021/DS.005.0.01.ETD 
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 Rimantas Lazdynas, Savivalda: filosofija, teorija, praktika (Šiauliai: Saulės delta, 2005), 118-120. 
34

 James A. F. Stoner et. al., Vadyba (Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1999), 12. 
35

 Vitalija Rudzkienė, „Mokslinių tyrimų metodai,“ žiūrėta 2015 10 14, 
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2
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&usg=AFQjCNEb9kRGozROogUdR8fUHI6a4DhnYw&sig2=ej3JAFXm5DS4wa9Js7AMeg&bvm=bv.77161500,d.bGQ  
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Pav. 8. Gyventojų bendruomenės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas. Sudaryta darbo autorės. 

Gyventojų bendruomenės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas vyksta per 

gyventojų bendruomenės atstovus, kurie tiesiogiai kreipiasi į seniūnijų seniūnus, kad šie tiesiogiai 

galėtų kreiptis į vietos savivaldybių institucijas. Bendruomenės gyventojai gali pildyti apklausas, teikti 

skundus ar viešai išsakyti savo nuomonę bendruomenės atstovui, kuris visas gyventojų pastabas ir 

pasiūlymus teiktų seniūnui dalyvaudamas posėdţiuose ar komitetų veikloje. Seniūnas išklausęs 

gyventojų bendruomenės atstovo prašymus dalyvaudamas savivaldybės posėdţiuose kreipiasi 

tiesiogiai į savivaldybę, kuri sprendţia pateiktų pasiūlymų naudą, reaguoja į pastabas, jas priima arba 

atmeta. Toks bendradarbiavimo modelis padeda įtraukti bendruomenes į sprendimų priėmimo procesą, 

skatina politikus ir vykdomosios valdţios lyderius remtis visos bendruomenės pozicija kaip priemone 

efektyvinti vietos savivaldybių veiklą ir visą viešąjį valdymą
36

. Visas šis procesas vykta vadybiškai 

pereinant per 4 valdymo funkcijas – planavimą, organizavimą, vadovavimą, kontrolę.  

                                                           
36

 Asta Valackienė, Edita Žalnieriūnienė, „Bendruomenės dalyvavimas savivaldos procesuose: Vietos bendruomenės 
atvejo analizė,“ Viešoji politika ir administravimas 2, 21-38 (2015): 27-28. 
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Pav. 9. Valdymo funkcijos. Sudaryta pagal V. Mikoliūnienę (2002). 

Planavimas – tai tikslų formulavimo bei jų įgyvendinimui tinkamos veiksmų eigos nustatymo 

procesas
37

. Planavimas svarbus procesas bendruomenės ir savivaldybės bendradarbiavime, nes jis 

reiškia, kad bendruomenės nariai apgalvoja savo tikslus bei veiksmus iš anksto ir jų veiksmai remiasi 

kokia nors taisykle, planu ar logika, o ne atliekami spontaniškai. Organizavimas – tai dviejų ar daugiau 

ţmonių įtraukimas dirbti kartu tam tikroje struktūroje, siekiant konkretaus tikslo
38

. Organizavimas taip 

pat labai svarbus procesas bendruomenės ir savivaldybės tarpusavio bendradarbiavime, nes toks darbo, 

valdţios ir išteklių paskirstymo tarp bendruomenės narių ir jų suderinimo procesas, leidţia jiems 

pasiekti bendruomenės tikslus. Vadovavimas – tai grupės ar visos organizacijos narių veiklos 

nukreipimas, įtakos darymas, siekiant atlikti būtinas uţduotis
39

. Bendruomenės ir savivaldybės 

bendradarbiavime šis procesas svarbus, nes vadovaujant vyksta bendruomenės narių skatinimas, 

nukreipimas reikiama linkme ir daroma atitinkama įtaka, siekiant, kad jie atliktų būtinas uţduotis. 

Kontrolė – tai procesas, uţtikrinantis, kad reali veikla atitiktų planuojamą
40

. Kalbant apie 

bendradarbiavimą tarp bendruomenės ir savivaldybės tai svarbu, nes bendruomenės atstovas turi 

ţinoti, ar bendruomenės narių veiksmai iš tikro padeda įgyvendinti jos uţsibrėţtus tikslus. Ţvelgiant iš 

praktinės, pateikiamas pavyzdys, kuriame praktiškai nurodoma kaip keliauja bendruomenės narių 

apklausų rezultatai iki savivaldybės. 
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 James A. F. Stoner et. al., Vadyba (Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1999), 10. 
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Apklausa: 

1. Planuojama atlikti apklausa. Nustatoma, kad apklausa bus atliekama apie bendruomenės 

veiklą. Tikimasi, kad apklausiamieji vertins teigiamai. Apklausa bus sudaryta iš 10 atvirojo 

tipo klausimų, kurie atspindės bendruomenės atstovų veiklos privalumus ir trūkumus 

bendradarbiaujant su savivaldybe. Anketos sudarymo finansinės sąnaudos bus panaudotos iš 

bendruomenės biudţeto. Atliktos apklausos rezultatai bus viešai prieinami visiems 

bendruomenės nariams. 

2. Organizuojama, kad apklausos klausimus kurs bendruomenės pirmininkas, kuriam padės ir 

patars bendruomenės pavaduotojas. Apklausa bus pateikta susirinkus bendruomenės nariams. 

Bendruomenės pirmininkas priţiūrės tvarką vykdant apklausą.  

3. Bendruomenės pirmininkas priţiūri ir vadovauja vykdomai apklausai: išdalina anketas 

bendruomenės nariams, atsako į iškilusius klausimus, pataria atsakinėti kuo aiškiau ir 

suprantamiau. Po atliktos anketos padėkoja bendruomenės nariams uţ jų sugaištą laiką ir 

surenka anketas. 

4. Apklausos vykdomos savarankiškai, vyrauja savikontrolė, kuriai ir vadovauja bendruomenės 

pirmininkas. 

Dalyvavimas posėdyje: 

1. Planuojamas bendruomenės atstovo ir seniūno posėdis. Posėdţio metu bus siekiama aptarti 

bendruomenės veiklą bendradarbiaujant su savivaldybe. Tikimasi, kad posėdţio metu abi pusės 

išsakys savo pozicijas ir prieis vieningas išvadas. Posėdţio metu vyks diskusija.  

2. Posėdis bus rengiamas atsiţvelgiant į bendruomenės atstovo ir seniūno dienotvarkę. 

Organizuojama, kad posėdţio metu abi pusės turės lygias galimybes pasisakyti. 

3. Posėdţiui vadovauja seniūnijos seniūnas. Posėdţio metu siekiama pasiekti iškeltų tikslų, 

priimti bendrą sprendimą ir prieiti vieningas išvadas.  

4. Kontrolės funkciją aiškinsimės su ekspertais. 

Dalyvavimas savivaldybės posėdyje: 

1. Planuojamas seniūnijos seniūno ir savivaldybės atstovų posėdis. Posėdţio metu bus siekiama 

išsiaiškinti problemas ir rasti tinkamus sprendimo būdus. Posėdyje vyks diskusija. Posėdţio 

nutartys bus praneštos bendruomenės atstovams.  
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2. Iškeliami posėdţio klausimai. Organizuojamas posėdţio laikas, atsiţvelgiant į dalyvių 

dienotvarkę.  

3. Posėdţiui vadovauja savivaldybės atstovas. Diskusijos metu siekiama pasiekti iškeltų tikslų. 

4. Savivaldybės ir seniūno posėdyje dalyvauja ir savivaldybės kontrolierius, siekiant priimtų 

išvadų tikslingumo ir teisėtumo. 

 

Pav. 10. Gyventojų bendruomenės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo modelis. Sudaryta darbo 

autorės.  

 

 Apibendrinant galima teigti, kad šis modelis buvo sukurtas remiantis vietos bendruomenių ir 

savivaldos bendradarbiavimo teorijų idėjomis. Tačiau norint, kad jis pradėtų veikti, modelis turi būti 

vykdomas per 4 vadybos elementus: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė. Ţinant šių 

vadybos funkcijų svarbą, tyrime tirsiu būtent jų išnaudojimą įgyvendinant teorinio modelio idėjas.  
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4. METODOLOGINĖ DALIS 

4.1 Darbo metodai 

 

Darbo metodai: 

 Literatūros analizės metodas. Jis buvo atliktas remiantis R. Tidikiu (2003), pasak kurio tai 

objekto savybių ir jų santykių analizė, savybę ar santykį skaidant į sudėtines dalis, jas 

analizuojant, tiriamojo objekto svarbiausiems ir maţiau svarbiems ypatumams nustatyti. Šio 

darbo problemai nagrinėti šis metodas tinkamas, nes buvo  analizuojamos gyventojų 

bendruomenės ir vietos savivaldos sampratos bei veiklos kryptys. 

 Teisinių dokumentų analizės metodas. Jis buvo atliktas remiantis R. Tidikiu (2003), pasak kurio 

tai atliekama nagrinėjant teismų ir seimo praktiką, jų priimtus sprendimus, juridinės analizės 

būdu pasigilinama labiau į teisės dalykus. Metodas tinkamas pasirinktai darbo problemai 

nagrinėti, nes buvo analizuojama savivaldybių institucijų ir įstaigų specifika Lietuvoje bei 

pagrindinės veiklos kryptys nagrinėjant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą. 

 Sisteminės analizės metodas. Jis buvo atliktas remiantis R. Tidikiu (2003), pasak kurio tai 

atliekama siekiant išsiaiškinti visus įvairiausius ryšius ir santykius, esančius tiriamojo objekto 

viduje, ir jo savitarpio santykius su aplinka. Šio darbo problemai nagrinėti šis metodas 

tinkamas, nes buvo išanalizuotos  ir susistemintos įvairių mokslininkų ir šaltinių mintys.  

 Lyginimo metodas. Jis buvo atliktas remiantis R. Tidikiu (2003), pasak kurio tai objektų 

gretinimas ir vertinimas. Šiame darbe šis metodas buvo taikomas lyginant skirtingų 

mokslininkų ir šaltinių bendruomenės ir savivaldybės sampratas, ieškant panašumų ir skirtumų. 

 Logografijos metodas. Jis buvo atliktas remiantis R. Prakapu ir T. Butvilu (2011), pasak kurių 

tai atliekama schemomis, teiginiais ir lentelėmis vaizduojant santykius, įtaką ir pan. Šiame 

darbe šis metodas bus taikomas pateikiant susistemintus tyrimo duomenis bei kitą svarbią 

informaciją.   

 Modeliavimo metodas. Šis metodas buvo atliktas remiantis V. Rudzkiene (2012). Ji išskiria 

šiuos modeliavimo uţdavinius: problemos formulavimas, konceptualus modeliavimas
41

, 

modelio sudarymas, modelio patikrinimas ir pripaţinimas galiojančiu, eksperimentavimas, 

rezultatų analizė ir rezultatų įdiegimas. Šiame darbe šis metodas buvo taikomas kuriant 

bendruomenių ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo modelį. 

                                                           
41

 Vaizdinis metodas vaizduojanti priežastinius ryšius tarp faktorių kurie yra reikšmingi nagrinėjamam problemai ar 
objektui (Rudzkienė 2012). 
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 Ekspertų vertinimo metodas. Jis bus atliekamas remiantis kokybinės turinio analizės strategija, 

pagal B. Bitiną et al. (2008). Pasak jų „informantų imtis yra kokybinė (tikslinė), tai yra 

parenkami nagrinėjamos srities specialistai, pajėgūs atsakingai samprotauti apie tiriamą 

problemą.“ Interviu apima informantų klausinėjimą ir įdėmų klausymąsi. Interviu, kaip 

kokybinių duomenų rinkimo metodo, taikymas grindţiamas prielaida, kad prasminga ţinoti 

informantų poţiūrius, vertinimus ir nuomones
42

. Pagal tipus interviu skirstomi į 

neformalizuotus ir formalizuotus interviu. Formalizuoto interviu metu tyrėjas grieţtai laikosi 

taisyklių, negali keisti nei klausimų, nei ţodţių tvarkos. Šis interviu laikomas kokybiniu, nes 

informantų atsakymai yra atviri
43

. Informantų imtis, atliekant kokybinius tyrimus priklauso nuo 

tyrimo tikslo, o trukmė svyruoja įvairiai: interviu gali trukti nuo 15 minučių iki 2 valandų. 

Šiame darbe formalizuotas ekspertų interviu atliekamas siekiant nustatyti Antakalnio ir Balsių 

gyventojų bendruomenių bendradarbiavimo santykius su Vilniaus miesto savivaldybe. 

Ekspertais bus laikomi 5 informantai. 2 iš jų Balsių gyventojų bendruomenės nariai, kiti 3 – 

Antakalnio gyventojų bendruomenės nariai. Ekspertais buvo laikomi abiejų gyventojų 

bendruomenių tarybos nariai, pirmininkai ar jų pavaduotojai. Tokie informantai pasirinkti dėl 

to, kad uţima aukštas pareigas savo bendruomenėje ir jų, kaip ekspertų kriterijai yra pakankami 

šio darbo problemai atskleisti.  

 

4.2 Kokybinio tyrimo metodika ir analizė 

 

Kokybinės turinio analizės medţiagą sudaro tekstas, gautas naudojant įvairias technikas (šiuo 

atveju – standartizuotą interviu). Turinio analizės tikslas – diagnozuoti: 

 Kaip fenomeną suvokia tiriamasis, perteikdamas savo patirtį, pagal tyrėjo klausimus; 

 Kokie skirtumai tarp teorinio tiriamojo fenomeno apibūdinimo ir jo raiškos socialinėje 

realybėje; 

 Kokie informanto mąstymo, supratimo būdai atsiskleidţia, jam kalbant apie tiriamą fenomeną; 

 Kokios egzistuoja galimybės ir ribotumai įgytas ţinias, įgūdţius bei gebėjimus pritaikant 

veikloje ar socialinėje realybėje
44

. 

                                                           
42

 Bronislovas Bitinas et. al., Kokybinių tyrimų metodologija: Vadovėlis vadybos ir administravimo studentams (Klaipėda: 
Ofsetinė spauda, 2008), 152. 
43

 Ten pat, 156. 
44

 Bronislovas Bitinas et. al., Kokybinių tyrimų metodologija: Vadovėlis vadybos ir administravimo studentams (Klaipėda: 
Ofsetinė spauda, 2008), 229. 
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Tyrimo tikslas: Patikrinti bendradarbiavimo modelio veiksmingumą, išsiaiškinti kaip 

bendradarbiauja Balsių ir Antakalnio gyventojų bendruomenės su Vilniaus miesto savivaldybe bei 

išsiaiškinti valdymo funkcijų įgyvendinimo svarbą bendradarbiavimo procese. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. išsiaiškinti kaip vyksta bendradarbiavimas tarp Balsių ir Antakalnio gyventojų bendruomenių ir 

Vilniaus miesto savivaldybės per valdymo funkcijas; 

2. ištirti valdymo funkcijų įgyvendinimo svarbą bendradarbiavimo procese; 

3. ištirti bendradarbiavimo modelio pritaikomumą bendradarbiaujant tarpusavį tarp bendruomenių 

ir savivaldybių; 

4. ištirti bendradarbiavimo modelio įgyvendinimo galimybes, kaip pagrindinę priemonę 

bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo procese. 

Tyrimo metodas: Formalizuoto tipo interviu. 

Tyrimas atliktas: 2015 m. lapkričio 4, 5. 9, 10 dienomis. 

Tiriamoji imtis: 5 informantai. 

Atrankos metodas: Informantai buvo parinkti ţmonės, uţimantys aukštas pareigas savo 

bendruomenėse (pirmininkai, jų pavaduotojai, tarybos nariai) bei turintys ilgametę patirtį savo 

pozicijose. 

Apklausos vietos: Bubilo g. 8, Vilnius ir Maironio g. 23, Vilnius 

Interviu klausimai: Tai 10 klausimų, sudarytų darbo autorės, kuriais siekiama įgyvendinti tyrimo 

uţdavinius. Klausimai pateikti darbo prieduose (1 priedas). 

Duomenų apdorojimo būdas: Interviu metu buvo naudojami garso įrašai ir uţrašai. Po interviu 

įrašai transkribuoti ir pateikti kokybinio tyrimo analizėje.  

Biudžetas: Buvo naudojamos asmeninės bakalauro lėšos. 

Tyrimo eiga: Paruošiami standartizuoti interviu klausimai, susitariama dėl interviu laiko, po vieną 

apklausiami informantai, duomenys susisteminami ir apibendrinami.  

Balsių gyventojų bendruomenė: Balsiai, tai šiaurinėje Vilniaus m. Verkių seniūnijos dalyje 

įsikūręs individualių gyvenamųjų namų mikrorajonas su gretimai esančiais kaimais (Kryţiokų, 

Krakiškių, Oţkinių, Naujanerių, Pagubės, Sakališkių, Birelių,  Naujųjų Verkių gyvenviete ir gausia 

(apie 40-ties)  sodų bendrijų bendruomene). Didţiulė teritorija tarsi įrėminta: iš pietų supa Verkių 
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regioninis parkas, vakaruose – nuostabiai ţalias Balsio eţeras, rytuose -Neries vingiai, šiaurėje – 

baigiasi ties Vilniaus m. riba. Kadangi besikuriantys gyventojai susidūrė su begalę problemų, tad joms 

spręsti 2002 m. buvo įkurta Visuomeninė Organizacija Balsių bendruomenė. Bendruomenės Tarybą 

savo veikloje uţsibrėţė gana ambicingus planus, kuriuos sėkmingai vykdo iki šiol. Kultūrinių vietos 

gyventojų poreikių tenkinimui kasmet organizuojami tradiciniai, turintys didelį susidomėjimą ir 

tęstinumą, skatinantys bendruomeniškumą ir kaimyninius ryšius, kultūros ir sporto renginiai. Balsių 

bendruomenė tapo viena aktyviausių ir ţinomiausių bendruomenių ne tik Vilniuje, bet ir Lietuvoje,  į 

problemų sprendimą ţvelgianti kūrybiškai
45

. 

Antakalnio gyventojų bendruomenė: Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ įsteigta 2005 

metais. Pagrindinė dingstis bendruomenei susiburti ir pagrindiniai jos veiklos tikslai: skatinti pilietinės 

ir bendruomeniškos visuomenės kūrimąsi ir ugdymą; siekti savivaldos plėtojimo; prisidėti prie 

Antakalnio seniūnijos gyventojų ūkinių, socialinių ir dvasinių poreikių tenkinimo; stebėti kad nebūtų 

bloginama gyvenamoji aplinka. Reali, įvairiapusė bendruomenės veikla atsinaujino 2009 metais, į 

bendruomenės tarybą įsijungus naujiems, ryţtingiems ir darbštiems Antakalnio gyventojams. 

Kiekvienas jų turėjo savo vizijas, kurias tikėjosi įgyvendinti bendruomeninėje veikloje. Antakalnis 

ypatingas tuo, kad yra vienas seniausių ir ţaliausių miesto rajonų, kuriame gyveno ir gyvena daug 

ţinomų kultūros ir meno veikėjų – dailininkų, rašytojų, poetų, kompozitorių ir dainininkų, kurie savo 

kūrybiniu palikimu padeda mums, Antakalnio gyventojams, puoselėti mūsų šalies vertybes, ugdyti 

tautiškumo idėjas
46

. 

Tyrimo analizė: Atlikę interviu aptarsime tyrimo rezultatus. Analizuosime kaip vyksta 

bendradarbiavimas tarp Balsių ir Antakalnio gyventojų bendruomenių ir Vilniaus miesto savivaldybės 

per valdymo funkcijas ir ištirsime bendradarbiavimo modelio pritaikomumą bendradarbiaujant 

tarpusavį tarp bendruomenių ir savivaldybių.  

Pirmasis informantams uţduotas klausimas buvo „ar, Jūsų nuomone, bendradarbiavimo kokybė 

priklauso nuo valdymo funkcijų įgyvendinimo šiame procese? Kokią funkciją išskirtumėte kaip 

svarbiausią?“  Dauguma informantų teigė, kad bendradarbiavimo procesas priklauso nuo valdymo 

funkcijų įgyvendinimo ir nuo jų nuoseklumo. 

E5 „Bendradarbiavimo kokybė priklauso nuo visų valdymo funkcijų įgyvendinimo. Planavimas 

galimas infrastruktūriniuose reikaluose. Ţinom, kad to reikia, todėl galim planuotis susitikimus, 

dėliotis ir dirbti. O kas skiria visą šią iniciatyvą, tas ir organizuoja. Vadovavimas infrastruktūriniais 

klausimais daugiau tenka bendruomenės pirmininkui. O jeigu pradėjai procesą, be kontrolės nieko 

nebus“. 

                                                           
45

 Balsių gyventojų bendruomenė, žiūrėta 2015 10 19, http://www.balsiai.org/apie-balsius  
46

 Antakalnio gyventojų bendruomenė, žiūrėta 2015 10 19, http://www.antakalnietis.lt/antakalnio-bendruomene/  
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E2 „Bendradarbiavimo sėkmė priklauso, visų pirma, nuo tinkamo darbo ar veiksmų organizavimo, po 

to jau planuojama veiklos eiga. Kontrolės funkciją šioje srity, manau, turi atlikti kiekvienas pats uţ 

savo kuruojamą sritį ir kiekvienas, kuris gauna ar imasi kaţkokių įsipareigojimų, uţ tai pats atsako ir 

atsiskaito tarybai“. 

 

Dauguma informantų planavimą ir organizavimą išskyrė kaip svarbiausius elementus 

bendradarbiavimo procese.  

E3 „<...>. Svarbiausią išskirčiau planavimą ir organizavimą“. 

E2 „Bendradarbiavimo sėkmė priklauso, visų pirma, nuo tinkamo darbo ar veiksmų organizavimo, po 

to jau planuojama veiklos eiga“. 

 

Antrame klausime informantų buvo klausiama „ar kuriate metinius bendruomenės planus, 

kuriuose numatote susitikimus su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais? Ar tai svarbu? 

Kodėl?“ Visi respondentai atsakė vienareikšmiškai, kad metinių planų, kuriose būtų numatomi 

susitikimai su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais nekuria, nes sunku numatyti iš anksto jų laikus ir 

poreikį jiems, tačiau būtų tikslinga planuoti susitikimus iš anksto. 

E5 „Tokių metinių planų kol kas nebuvo, tačiau suintensyvėjus bendradarbiavimui, tikimasi, kad bus 

rengiami planai“. 

E4 „Tiksliniai susitikimai su miesto valdţia iš anksto neplanuojami, nes labai sudėtinga suderinti 

laikus, o ir problemos iškyla netikėtai“. 

 

Trečiame klausime informantų buvo klausiama „Kokie planai, kaip svarbiausi, numatyti 

metiniame bendruomenės plane?“ Iš respondentų pateiktų atsakymų, galima daryti išvadą, kad 

Balsių gyventojų bendruomenė turi uţsibrėţusi daugiau planų ir siekia jų įgyvendinimo. Šios 

bendruomenės atstovai, kaip pagrindinius planus metiniame bendruomenės plane išskiria beveik 

vienbalsiai: renginių planai, vaikų darţelis, dviračių takai, kompleksinis pastatas, kuriame būtų 

baţnyčia, kavinė, turgus, sporto klubas, dienos centras ir pan. Taip pat labai svarbu numatyti asmenis, 

kurie bus atsakingi uţ tam tikrų veiklų koordinavimą ir vykdymą. 

E4 „<...> šiemet svarbiausi tikslai pastatyti vaikų darţelį, pradėti dviračių takų tinklo projektavimą, 

aktyviai dalyvauti naujo, įnovatyvaus, ţaliojo prekybos bei paslaugų centro ir aplinkinės 

infrastruktūros projektavimo bei statybos procese ginant ir derinant gyventoju interesus su 

investuotojais“. 

E5 „Svarbiausi planai numatyti šie: renginių planas, infrastruktūriniai reikalai, vaikų darţelis, 

dviračio takai, kompleksinis pastatas, kuriame būtų baţnyčia, kavinė, turgelis, sporto klubas, dienos 
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centras ir pan. taip pat numatome ir atsakingus asmenis, kas uţsiima su projektais, kas su senjorais, 

kas ūkiniais reikalais ir pan.“ 

 

Antakalnio gyventojų bendruomenės atstovai išskiria skirtingus planus, numatytus metiniame 

bendruomenės plane, tokius kaip bendradarbiavimo sutartis, biudţeto paskirstymas, dviračių ir 

pėsčiųjų takų plėtra, gyventojų gyvenamosios aplinkos gerinimas, darbai Sapiegų parke bei Neries 

pakrantės tvarkymo darbai. Tačiau visi atrodo svarbūs ir reikšmingi.  

E1 „Svarbiausia matyt yra – veiklos Sapiegų parko teritorijoje ir Neries pakrantės tvarkymo darbai. 

E2 „Vienas iš pagrindinių metinių darbų-turimo biudţeto paskirstymas.  Ypatingai atidţiai stebima  

Antakalnio plėtra, ţaliųjų zonų išsaugojimas, dviratininkų ir pėsčiųjų takų plėtra.  Ir, be abejo, 

gyventojų  gyvenamosios aplinkos gerinimas“. 

E3 „Šiuo metu kuriame bendradarbiavimo sutartį, kurioje yra Vilniaus miesto savivaldybė, Antakalnio 

gyventojų bendruomenė ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kuriame Vilniaus miesto 

savivaldybė ir Antakalnio bendruomenė bendradarbiaus tarpusavy dėl viešųjų erdvių planavimo. 

Universitetas prisideda tuo, kad jisai kuria mokslinius darbus, uţduotis studentams, kad šie planuotų 

tas erdves“. 

 

Ketvirtame klausime informantų klausiama „ar reikia planuoti apklausas / dalyvavimą 

posėdžiuose? Kodėl?“ Informantų nuomonė vėl gi sutapo ir visi informantai atsakė, kad apklausas ir 

dalyvavimą posėdţiuose reikia planuoti. Nepriklausomai nuo gyvenamojo rajono bendruomenės šis 

procesas yra svarbus, siekiant spręsti svarbiausias bendruomenei iškilusias problemas ir laiku į jas 

reaguoti būtent dalyvaujant posėdţiuose.  

E1 „Reikia, jei nori pasiekti rezultatų. Tarybos nariai lyg ir įsipareigoja daugiau laiko skirti 

bendruomenės labui, todėl manau, kad posėdţiai turi būti ne rečiau nei kas dvi savaites“. 

E3 „Taip. Mūsų bendruomenė daţnai vykdo bendruomenės narių apklausas, kurie teikia siūlymus. O 

mes juos grupuojame ir teikiame Vilniaus miesto savivaldybei. Ir savivaldybės nuomone, tai labiau 

atitinka poreikių įgyvendinimą, nes savivaldybė negali gyventojui padaryti gerai, jeigu jis to nenori. 

Todėl labai svarbu planuoti apklausas ir dalyvavimą posėdţiuose“. 

E5 „Taip, reikia planuoti, per gyventojų apklausas atsispindi pati bendruomenė. <...> O posėdţius 

reikia planuoti, dėl tų pačių klausimų, kuriuos išsiaiškiname iš gyventojų anketų“. 

 

Tik balsių bendruomenėje posėdţiai yra reguliarūs ir vyksta kiekvieną trečiadienį 19 val. ir, 

anot Balsių gyventojų bendruomenės pirmininko šis dalykas pasitvirtino ir yra toliau sėkmingai 

vykdomas. Galima daryti išvadą, kad nuo tikslingo planavimo, kurio metu bus organizuojama 

priklauso ir tolimesni rezultatai. 
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E4 „Posėdţiai bendruomenėje yra reguliarūs kartą į savaitę, trečiadieniais nuo 19 val. Tai 

pasitvirtino nes lengviau įsimenama. Be to per savaitę atliekami darbai ir iškilę sunkumai tuoj pat 

aptariami. Apklausas rengiame esant reikalui arba talkinat studentams jų kuriniuose darbuose. 

Surinkus apklausų duomenis mums mielai perduoda naudojimui“. 

 

Siekiant išsiaiškinti kiek vadybiškai informantai bendradarbiauja tarpusavį ir tarp institucijų 

buvo pateiktas klausiamas, kuriame reikėjo įsivaizduoti situaciją: „Jūsų bendruomenės nariai 

užpildo anketą dėl bendruomenės veiklos efektyvumo. Kaip vyksta procesas iki tol? Kokias 

stadijas turi praeiti, kad būtų įgyvendinta?“ Informantų nuomonės čia ir išsiskyrė, nes vieni teigė, 

kad tokia veiklą turi pereiti per visas valdymo funkcijas, kiti teigia, kad tai nėra svarbu, o svarbiausia – 

vieno ţmogaus noras kaţką pasiūlyti. 

E3 „Pirmiausia, atrandamas poreikis kaţkokiai veiklai, šiuo atveju – anketa. Paskui paskirstomi 

ţmones kas tai organizuos, kokia vyks kontrolė. <...>. Jie suburia komandą, pasiskirsto uţduotis, 

susiplanuoja, organizuoja ir galiausiai mes, kaip taryba, klausiam kokie buvo rezultatai, kiek buvo 

atėję ţmonių, kaip buvo paskirstytos piniginės lėšos ir t.t. Viskas turi pereiti per planavimą, 

organizavimą, vadovavimą ir kontrolę“. 

E1 „Mūsų bendruomenėje kiekvienas narys, norėdamas kaţką pasiūlyti bendruomenei – dirba pats, 

ieškodamas bendraminčių. Visas veiklos efektyvumas priklauso nuo jo“. 

 

Balsių gyventojų bendruomenės informantai išskyrė ir ţmogiškuosius ir finansinius išteklius, 

kaip pagrindinius išteklius siekiant pamatuoti savo veiklos efektyvumą gyventojų atţvilgiu. Jie teigia, 

kad narių gausėjimas ir parama puikiai atspindi vykdomos veiklos efektyvumą ir naudingumą.  

E4 „Tokiu anketų ir apklausų nerengėme. Savo veiklos efektyvumą matuojame gyventojų pasitikėjimu, 

narių gausėjimu ir 2% nuo GPM suaukota suma kuri kasmet auga. Šiemet esam didţiausia palaikymą 

turinti bendruomenė, kurią tokiu būdu gyventojai parėmė 9000eur suma. Taigi, darome išvadą, kad 

mūsų veikla yra naudinga ir ţmonės savanoriškai mus remia“. 

E5 „Įgyvendinti su finansiniais ištekliais, mūsų lėšos yra bendruomenės nario įnašai, rėmėjų lėšos, 

įvairūs projektai“. 

 

Kadangi seniūnijos ir seniūno bei seniūnaičių veikla labai svarbi bendradarbiavimo procese 

šeštame klausime informantų ir klausiame apie jas. „Ar, Jūsų nuomone, svarbu įtraukti seniūnijų 

veiklą į bendradarbiavimo procesą? Kodėl? Visi informantai atsakė vienbalsiai, kad tai yra svarbu, 

nes seniūnai geriausiai ţino visos seniūnijos problemas, tam tikrų teritorijų, šiuo atveju bendruomenių, 

poreikius.  
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E1 „Seniūnijos įtrauktos, seniūnas mums tikrai labai padeda“. 

E2 „<...> seniūnas geriausiai ţino visos seniūnijos problemas, tam tikrų teritorijų poreikius. Be to,  

seniūno rankose, kad ir nedidelė, bet šiokia tokia valdţia, pagaliau, finansų paskirstymas vyksta tik per 

jį, atsiţvelgiant į bendruomenės (per seniūnaičius) pageidavimus/poreikius“. 

E3 „Tai be abejonės tai svarbu. Seniūnas visą laiką dalyvauja bendruomenės veikloje“. 

 

Vienas informantas pateikė siūlymą dėl seniūnijų. E5 teigia, kad šis klausimas yra labai ūpus ir 

norint pasiekti gerų rezultatų seniūnijos turi būti smulkinamos, o seniūnai išrinkti, o ne – paskirti.  

E5 „Labai svarbu, tačiau dėl seniūnijų klausimas yra ūpus. Seniūnijos turi būti smulkinamos iš to, kas 

yra dabar, kad valdţia būtų arčiau ţmonių, nes seniūno veikla ir taip apribota finansais. Jeigu 

seniūnas atstovauja – jis turėtų būti išrinktas, o ne paskirtas“. 

 

Pereinant prie valdymo funkcijų, informantai turėjo apibūdinti kiekvienos valdymo funkcijos 

svarbą bendradarbiavimo procese. „Ar svarbus organizavimas (užduočių ir resursų paskirstymas, 

atsakomybės nustatymas, įgaliojimų paskirstymas). Kaip labiausiai jis pasireiškia Jūsų 

bendruomenėje bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe?„ Visi respondentai teigė, kad 

organizavimas bendradarbiavimo procese yra svarbus veiksnys, kuris kiekvienoje bendruomenėje 

pasireiškia skirtingai. Antakalnio gyventojų bendruomenėje organizavimas labiausiai pasireiškia 

organizuojant renginius, projektus, darbus ir pan.  

E2 „Bendradarbiavimo sėkmė priklauso, visų pirma, nuo tinkamo darbo ar veiksmų organizavimo“. 

E3 „Taip. Labiausiai pasireiškia organizuojant renginius, projektus ir pan.“ 

 

Balsių gyventojų bendruomenėje organizavimas pasireiškia tarybos narių pasiskirstymu 

pareigomis ir įgaliojimais bei sprendţiant šiai bendruomenei aktualias problemas ar siūlomus 

projektus.  

E4 „Nuolat savo raštuose siūlomės į pagalbą sprendţiant mums aktualias problemas ar siūlomus 

projektus“. 

E5 „Taip, labai svarbus. Kaip ir minėjau, mūsų bendruomenėje tarybos nariai pasiskirstę pareigomis 

ir įgaliojimais. Toks skirstymas leidţia efektyviau veikti, nes kiekvienas yra atsakingas vis uţ kaţką 

kitą“. 
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Vadovavimo funkcija informantai vertina skirtingai. Jų buvo klausiama: „Ar svarbus 

vadovavimas bendradarbiavimo procese? (Pvz. veiklos iniciavimas, veiklos koordinavimas, 

bendruomenės narių ir užduočių suderinimas?) Kaip tai labiausiai pasireiškia? Du respondentai 

(E4, E5) teigė, kad vadovavimas svarbus, du respondentai (E2, E3) sutiko iš dalies ir vienas 

respondentas (E1) teigė, kad vadovavimas bendruomenei netinka, yra tik vadybiniai sprendimai. 

Čia išsiskyrė Balsių ir Antakalnio gyventojų bendruomenių informantų atsakymai. Balsių 

gyventojų bendruomenėje vadovavimo funkciją informantai išskiria kaip svarbią, kuri pasireiškia 

inicijuojant ir sukoordinuojant veiklas, pasiskirstant tarpusavy, kas uţ ką bus atsakingas ir pan.  

E4 „Vadovavimas labai svarbus nustatant kryptis ir prioritetus, tačiau bendruomeninė veikla pagrista 

savanorišku darbu todėl iniciatyvų palaikymas ir resursų suradimas yra didţiausia uţduotis vadovui, 

kad ţmonės pagaliau galėtu savo idėjas realizuoti“. 

E5 „Taip, svarbus. Tu prisiemi atsakomybę, kad veiklą inicijuosi ir sukoordinuosi. Pas mus taryboje 

visi daugiau ar maţiau pasiskirstę savo veiklomis. Be vadovavimo niekaip – per kaţką turi eiti viskas“. 

 

Antakalnio gyventojų bendruomenės informantai vadovavimo funkcijos neskiria prie 

svarbiausių valdymo funkcijų bendradarbiavimo procese.  

E1 „Manau, pats ţodis vadovavimas bendruomenei netinka. Yra vadybiniai sprendimai. Jie būna 

pamatuoti arba ne. Jei nepamatuoti – gaištama daug laiko tokius sprendimu keisti“. 

E2 „Vadovavimas, kaip vieno vadovo paskyrimas nėra labai svarbus, nes kiekvienas, kuris gauna ar 

imasi kaţkokių įsipareigojimų, uţ tai pats atsako ir atsiskaito tarybai“. 

E3 „Vadovavimo negalima priskirti vienam asmeniui. Bendruomenė yra bendruomeniška organizacija 

ir jeigu atsiras vienas vadovas, kuris duos nurodymus, įsakymus, kad kiti tai vykdytų, tai taps ne 

bendruomeniška organizacija. Turėtų sklisti kolektyvinis vadovavimas“. 

 

Dėl kontrolės funkcijos vėl gi informantų nuomonės išsiskyrė. Trys informantai (E2, E3, E5) 

teigė, kad kontrolė yra svarbi bendradarbiavimo, tačiau du informantai (E1, E4) nepritarė šios valdymo 

funkcijos svarbumu bendradarbiavimo procese.  

E2 „Kontrolės funkciją šioj srity, manau, turi atlikti kiekvienas pats uţ savo kuruojamą sritį“. 

E3 „Kontrolė daugiau svarbi iš biurokratinės pusės, kad eliminuotų ţmogiškuosius lietuviškus norus, 

kad jeigu niekas nieko nekontroliuos, tada atsiras pagunda, kaţko nepabaigti, arba padaryti 

neteisingai. Ţinodamas, kad bus kontrolė, tu atsakingiau elgiesi su ţmonių resursais ir finansiniai 

resursais.  Ir atsakomybė yra ţymiai didesnė, nes jeigu renginys neįvyks ar įvyks blogai, galima bus 

rasti atsakingą uţ tai asmenį“. 

E5 „Kontrolė labai svarbu, jei negali, nespėji, eini ir prašai kitų pagalbos, prieţiūros ir pan.“ 
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Paskutinis klausimas informantas skambėjo taip: „Ar sutinkame su šiuo modeliu? Kas 

atitinka Jūsų bendruomenę, o kas visiškai netinka?“ Palyginus informantų vadybinių funkcijų 

reikalingumą bendradarbiavimo procesui galima daryti išvadą, kad beveik visi informantai (E2, E3, 

E4, E5) sutinka su bendradarbiavimo modeliu ir vienas informantas (E1) nesutinka su šiuo 

bendradarbiavimo modeliu 

 

E1 „Ne. Tai daugiau seniūnaičių funkcijas nurodantis modelis ir tai neįgyvendintas. Bendruomenė turi 

kitas funkcijas, kurių čia nematau. Čia – aplinkos stebėjimas, poreikio aplinkos keitimui fiksavimas, 

<...>“. 

Visi kiti informantai sutiko su modeliu, tik pateikė savo pasiūlymų. E2 siūlo patikslinti 

seniūnijos vietą modelyje ir ryšį su savivaldybės institucijomis. E3 siūlo „seniūniją“ pakeisti į 

„seniūnaičius“ ir modelyje įdėti grįţtamąjį ryšį, kad savivaldybė ţinotų, kas vyksta seniūnijoje, o 

bendruomenė ţinotų, ką savivaldybė sprendţia dėl tos bendruomenės seniūnijos. E4 modelyje pridėtu  

savivaldybės ir seniūno atsiskaitymą prieš bendruomenės gyventojus apie jų labui nuveiktus darbus.  

E2 „Mano nuomone, modelis, gal ir geras, tik nelabai suprantu, kas turima omeny  „Seniūnija“ . Ar 

tai seniūnas ir jo komanda vykdys savivaldybės nurodymus, ar ji kontroliuos, kaip savivaldybės 

institucijos vykdo nurodymus?“ 

E3 „Gal jisai nėra idealus, truputį siauras. Jeigu įspausti kaţką paprasto, tai labai puikiai, manau. 

Gal tas vadovavimas turėtų būti daugiau kolektyvinis arba tiesiog atsakingų asmenų paskyrimas. 

<...>. Vietoj seniūnijos dėčiau seniūnaičius. Kadangi informavimas labai svarbus, daryčiau grįţtamąjį 

ryšį. Sakykim, savivaldybė ţinotų kas vyksta seniūnijoje, o bendruomenė ţinotų ką savivaldybė 

sprendţia dėl Antakalnio seniūnijos“. 

E4 „Sutinku su modeliu tik pridėčiau savivaldybės ir seniūno atsiskaitymą prieš bendruomenės 

gyventojus apie jų labui nuveiktus darbus“. 
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Apibendrinus informantų atsakymus galima daryti išvadą, kad bendradarbiavimo vykdymas per 

valdymo funkcijas priklauso nuo jų įgyvendinimo.  

5 lentelė. Informantų valdymo funkcijų poreikis bendradarbiavimo procesui 

 Planavimas Organizavimas Vadovavimas Kontrolė 

E1 + + - - 

E2 + + + - + 

E3 + + + - + 

E4 + + + - 

E5 + + + + 

Sudaryta pagal informantų atsakymus 

Apibendrinus ir palyginus informantų atsakymus, galime teigti, kad dauguma sutinka su darbo 

autorės bendradarbiavimo modeliu, tačiau įdėtų neţymias pataisas (pav, 11). Pasak ekspertų, 

planavimas ir organizavimas bendradarbiavimo procese yra svarbiausios funkcijos. Vadovavimas – 

labai svarbus, tačiau nėra vieno vadovo, kuris teiktų nurodymus, bendruomenėse – kolektyvinis 

vadovavimas, arba atsakingo asmens paskyrimas (bendruomenės atstovo). Kontrolės funkciją 

informantai vertinimo skirtingai. Vieniems ji atrodė reikalinga, kitiems – nereikalinga. Todėl bendra 

išvadą būtų tokia, kad kontrolė vyrauja bendruomenės bendradarbiavimo procese kaip savikontrolė.  
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Pav. 11. Gyventojų bendruomenės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo modelis 
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4.3 Empirinio tyrimo išvados 

 

1. Tyrimo metu nustatyta, kad visi informantai sutinka su teiginiu, jog bendradarbiavimo kokybė 

priklauso nuo valdymo funkcijų įgyvendinimo. Dauguma informantų planavimo ir 

organizavimo funkcijas išskiria kaip svarbiausias ir reikalingiausias. 

2. Tiriant paaiškėjo, kad visi informantai savo bendruomenių metiniuose planuose nenumato 

susitikimų su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, nes tai nėra tikslinga ir sunku nustatyti iš 

anksto jų laikus bei poreikį jiems. Tačiau metiniuose bendruomenių planuose turi numatę 

ateities vizijų, kurios bus įgyvendintos tik bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe. 

3. Interviu metu nustatyta, kad apklausas ir dalyvavimą posėdţiuose reikia planuoti, nes tai svarbu 

siekiant spręsti svarbiausias bendruomenei iškilusias problemas ir laiku į jas reaguoti 

dalyvaujant posėdţiuose. 

4. Tyrimo metu nustatyta, kad bendradarbiavimo procesui tarp bendruomenių ir savivaldybių 

didelę įtaką turi ir seniūnijos bei seniūnaičiai, nes jie gerai ţino visos seniūnijos problemas ir 

bendruomenių poreikius. 

5. Interviu metu informantai išreiškė nuomonę dėl kiekvienos valdymo funkcijos įgyvendinimo 

svarbos bendradarbiavimo procese. Nustatyta, kad visi informantai sutinka su planavimo ir 

organizavimo funkcijos įgyvendinimo svarba, o tik daugiau nei pusę informantų sutiko su 

vadovavimo ir kontrolės funkcijų įgyvendinimo svarba bendradarbiavimo procese. 

6. Analizuojant bendradarbiavimo modelio pritaikomumo galimybes nustatyta, kad dauguma 

informantų sutinka su pateiktu bendradarbiavimo modeliu ir įsivaizduoja tokio modelio 

pritaikomumo galimybę tarp jų bendruomenės ir Vilniaus miesto savivaldybės. Tačiau 

atsiţvelgiant į informantų pastabas buvo sukurtas naujas bendradarbiavimo modelis, kuris 

atitinka daugumos informantų nuomonę ir yra išsamesnis bei efektyvesnis. 
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IŠVADOS 

 

1. Išanalizavus moksliniuose šaltiniuose bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme 

pateiktas bendruomenės sampratas, galima teigti, kad bendruomenė – tai šeimų ir gyventojų 

grupė, kurią jungia kolektyvinė bendravimo forma, bendro naudojimo vertybė, geografinis 

artumas bei vieningos institucijos siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo. 

2. Išanalizavus moksliniuose šaltiniuose bei teisės aktuose pateiktą bendruomenių specifiką 

Lietuvoje, galima daryti išvadą, kad svarbiausią vaidmenį bendruomenėje atlieka jos atstovas ir 

jos tarybos nariai, kurie įgyvendina pagrindines bendruomenės funkcijas, palaiko tarpusavio 

bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Taip pat svarbų vaidmenį atlieka ir bendruomenės nariai, 

kurie iniciatyviai ir savarankiškai veikia visuomenėje, siekia pilietiškumo ir taip stiprina 

visuomenės įtaką viešajam administravimui.  

3. Išnagrinėjus moksliniuose šaltiniuose pateiktas savivaldybės sampratas, galima daryti išvadą, 

kad savivaldybė – tai specialiųjų institucijų visuma veikiančių valstybės teritorijos dalyje ir 

teisė veikti savarankiškai bei tvarkytis pagal įstatymus bei teisės aktus. 

4. Išanalizavus teisės aktuose ir moksliniuose šaltiniuose pateiktą savivaldybių institucijų ir 

įstaigų specifiką Lietuvoje, galima teigti, kad savivaldybės institucijos skirstomos pagal veiklos 

pobūdį ir sprendimų priėmimo laisvę, kurios veikiamos pagal vietos savivaldos principus siekia 

efektyvumo bendradarbiavimo procese.  

5. Įvertinus teorinius vietos bendruomenių ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo santykių 

aspektus, galima teigti, kad bendruomenių dalyvavimas vietos savivaldos veikloje vyksta per 

partijų veiklą, susirinkimus, konsultacijas ir pan. O vietos savivaldos dalyvavimas 

bendruomenių veikloje labiausiai reiškiasi per sprendimų priėmimą.   

6. Išanalizavus gyventojų bendruomenės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo santykius, 

buvo sudarytas modelis, kurį sudaro šie pagrindiniai elementai: gyventojų bendruomenės, 

gyventojų bendruomenės atstovas, seniūnija ir savivaldybės institucijos ir įstaigos. Siekiant, 

kad šis modelis būtų sėkmingai įgyvendintas modelyje įvestos valdymo funkcijos (planavimas, 

organizavimas, vadovavimas, kontrolė), per kurias turi būti vykdomas bendradarbiavimo 

procesas. 
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REKOMENDACIJOS 

 

Vietos valdžios institucijoms, vietos savivaldoms 

1. Savivaldybė turi imtis šiuolaikinių informacinių šaltinių panaudojimo: bendrauti su 

bendruomenėmis el. paštu, socialiniais tinklais, taip nuolatos suteikiant informacijos apie 

būsimus pasitarimus, planus bei tikslus ir jų vykdymą. 

2. Savivaldybė turi organizuoti susitikimus su bendruomenių atstovais, konsultuotis prieš 

kiekvieną svarbų tam tikrai gyvenamajai vietovei sprendimą. Tai suteiks bendruomenėms 

pasitikėjimo savivaldybe, kas gerins ir stiprins komunikacijos lygį. 

3. Siekiant bendradarbiavimo efektyvumo ir nešališkumo savivaldybėms rekomenduojama 

įteisinti oficialų savivaldybės atsiskaitymą gyventojų bendruomenei apie jų labui nuveiktus 

darbus. 

 

Gyvenamųjų vietovių bendruomenėms 

4. Bendruomenių tarybos nariai turi planuoti gyventojų apklausas. Tai padės suţinoti, kokios 

problemos reiškiasi tam tikros gyvenamojoje vietovėje ir ko ţmonės tikisi iš bendruomenės. 

Tarybos nariai gaudami tokią informaciją planuoja piliečių problemų sprendimus ir organizuoja 

sprendimų įgyvendinimą.  

5. Norint bendradarbiauti tarpusavyje rekomenduojama metiniuose bendruomenių planuose 

numatyti susitikimus su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais. Tokiuose susitikimuose 

bendruomenių atstovai gali pateikti savo ateities planus, lūkesčius, sprendinius. 

6. Bendruomenės pateikdamos tam tikrą siūlymą Savivaldybei, kartu pateikia ir galimą 

įgyvendinimo planą. Tai suteiks siūlymui aiškumo ir tikslingumo. Toks bendruomenės 

projektas bus numatomas, sistemiškas ir paruoštas tinkamai įgyvendinti. Savivaldybei tokio 

projekto įteikimas leistų lengviau analizuoti, vykdyti ir priimti sprendimą. Tai padėtų suţinoti 

tikslias projekto galimybes ir lengviau bendradarbiauti su Vilniaus miesto savivaldybe. 
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SANTRAUKA 

 

Gyvenamųjų vietovių bendruomenės ir jų bendradarbiavimas su savivaldybių institucijomis ir įstaigomis 

Savivaldybės bendradarbiaudamos su bendruomenėmis stiprina bendruomenėje veikiančias institucijas, skatina 

ţmonių gebėjimą aktyviai ir savarankiškai veikti bendruomenėje bei padeda spręsti iškilusias problemas. Šis procesas turi 

atspindėti kokybiškus valdţios ir ţmonių santykius, bet iniciatyvos turi imtis bendruomenės ţmonės, nes vietos savivalda 

nepajėgs išsiaiškinti kiekvieno ţmogaus poreikių ir jų įgyvendinti. Todėl labai svarbu bendradarbiauti planingai ir 

organizuotai siekiant bendrų savivaldybės ir bendruomenės tikslų įgyvendinimo. Darbo tikslas - išsiaiškinti bendruomenės 

ir savivaldybės sampratas, aptarti jų specifiką ir veiklos kryptis bei išanalizuoti gyventojų bendruomenių bendradarbiavimą 

su savivaldybėmis. Darbe sukurtas bendruomenių ir vietos savivaldos bendradarbiavimo modelis, kuris buvo pritaikytas 

Lietuvos vietos bendruomenėse. Atlikus kokybinį modelio pritaikymo tyrimą, modelis buvo pakoreguotas atsiţvelgiant į 

tyrimo rezultatus. Gautos išvados: Išanalizavus gyventojų bendruomenės ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo 

santykius, buvo sudarytas modelis, kurį sudaro šie pagrindiniai elementai: gyventojų bendruomenės, gyventojų 

bendruomenės atstovas, seniūnija ir savivaldybės institucijos ir įstaigos. Paţymėtina, kad norint, jog toks modelis veiktų, 

privalu jį įgyvendinti naudojant vadybos funkcijas (planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė). Bendradarbiavimo 

modelio pritaikomumo galimybes nustatyta, kad dauguma informantų sutinka su pateiktu bendradarbiavimo modeliu ir 

įsivaizduoja tokio modelio pritaikomumo galimybę tarp jų bendruomenės ir Vilniaus miesto savivaldybės. 

Reikšminiai žodžiai: Savivaldybė, bendradarbiavimas, bendruomenė, vietos savivalda. 
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SUMMARY 

 

The local community and their cooperation with the municipal authorities and institutions 

Municipalities in cooperation with the communities strengthen existing institutions in the community, encourages people to 

be active and to act independently in the community and help solve problems. This process should reflect high-quality 

government and human relations, but the initiative must be taken by community people, as the local self-government will 

not be able to figure out each person's needs and to implement them. Therefore, it is important to cooperate in a planned 

and organized way to joint municipal and community goals. The aim - to clarify the concepts of community and the 

municipality, to discuss the specifics of their activities and analyze population and community co-operation with 

municipalities. The work created by communities and local government cooperation model, which has been adapted to the 

local Lithuanian community. After a qualitative model for study, the model was adjusted according to the results of the 

investigation. The conclusions: The analysis of the community and local authorities working relationship was formed 

model, which consists of the following key elements: community residents, local community representative, parish and 

municipal authorities and institutions. It should be noted that for this model to work, it must be achieved through 

management functions (planning, organization, management, control). The applicability of the model of cooperation 

possibilities found that most informants agrees with the model of cooperation and envisions the possibility of applicability 

of such a model among their community and the Vilnius City Municipality. 

Keywords: municipality, cooperation, community, local self-government. 
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1 PRIEDAS 

Interviu klausimai 

 

1. Ar, Jūsų nuomone, bendradarbiavimo kokybė priklauso nuo valdymo funkcijų (planavimas, 

organizavimas, vadovavimas, kontrolė) įgyvendinimo šiame procese? Kokią funkciją 

išskirtumėte kaip svarbiausią? 

2. Ar kuriate metinius bendruomenės planus, kuriuose numatote susitikimus su Vilniaus miesto 

savivaldybės atstovais? Ar tai svarbu? Kodėl?  

3. Kokie planai, kaip svarbiausi, numatyti metiniame bendruomenės plane?  

4. Ar reikia planuoti apklausas / dalyvavimą posėdţiuose? Kodėl? 

5. Įsivaizduokite situaciją: Jūsų bendruomenės nariai uţpildo anketą dėl bendruomenės veiklos 

efektyvumo. Kaip vyksta procesas iki tol? Kokias stadijas turi praeiti, kad būtų įgyvendinta? 

6. Ar, Jūsų nuomone, svarbu įtraukti seniūnijų veiklą į bendradarbiavimo procesą? Kodėl?  

7. Ar svarbus organizavimas (uţduočių ir resursų paskirstymas, atsakomybės nustatymas, 

įgaliojimų paskirstymas). Kaip labiausiai jis pasireiškia Jūsų bendruomenėje bendradarbiaujant 

su Vilniaus miesto savivaldybe?  

8. Ar svarbus vadovavimas bendradarbiavimo procese? (Pvz. veiklos iniciavimas, veiklos 

koordinavimas, bendruomenės narių ir uţduočių suderinimas?) Kaip tai labiausiai pasireiškia? 

9. Ar svarbi kontrolė? Kodėl? 

10. Ar sutinkame su šiuo modeliu? Kas atitinka Jūsų bendruomenę, o kas visiškai netinka?  
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2 PRIEDAS  

Interviu lapas NR. 1. 

 

Duomenys apie ekspertą 

Vardas ir Pavardė Edita Kavaliauskienė 

Ekspertinės savybės 1. Antakalnio gyventojų bendruomenės projektų koordinatorė; 

2. Išsilavinimas: Edukologijos magistras. 

Kodas E1 

 

Interviu atsakymai 

1. Ar, Jūsų nuomone, bendradarbiavimo kokybė priklauso nuo valdymo funkcijų 

(planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė) įgyvendinimo šiame procese? Kokią 

funkciją išskirtumėte kaip svarbiausią? 

Mano nuomone, pagrindinis įmonės kokybiškos veiklos  rodiklis – ţmogiškieji ištekliai. Kiekvienas  

pareigas turi atlikti kompetentingas srities atstovas – vadovas vadovauti, darbuotojas ar narys – 

tinkamai atlikti uţduotį. Kontrolė bendruomenėje manau nebūtina – bendruomenės nariai savo 

iniciatyva vykdo veiklas, gaišta labai daug savo laivo laiko, jie patys suinteresuoti savo darbą atlikti 

kokybiškai. 

2. Ar kuriate metinius bendruomenės planus, kuriuose numatote susitikimus su Vilniaus 

miesto savivaldybės atstovais? Ar tai svarbu? Kodėl?  

Neturime. Norėtume visas veiklas vystyti planingai.  

3. Kokie planai, kaip svarbiausi, numatyti metiniame bendruomenės plane?  

Svarbiausia matyt yra - veiklos Sapiegų parko teritorijoje ir Neries pakrantės tvarkymo darbai. 

4. Ar reikia planuoti apklausas / dalyvavimą posėdžiuose? Kodėl? 

Reikia, jei nori pasiekti rezultatų. Tarybos nariai lyg ir įsipareigoja daugiau laiko skirti bendruomenės 

labui, todėl manau, kad posėdţiai turi būti ne rečiau nei kas dvi savaites. 
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5. Įsivaizduokite situaciją: Jūsų bendruomenės nariai užpildo anketą dėl bendruomenės 

veiklos efektyvumo. Kaip vyksta procesas iki tol? Kokias stadijas turi praeiti, kad būtų 

įgyvendinta? 

Mūsų bendruomenėje kiekvienas narys, norėdamas kaţką pasiūlyti bendruomenei – dirba pats, 

ieškodamas bendraminčių. Visas veiklos efektyvumas priklauso nuo jo. 

6. Ar, Jūsų nuomone, svarbu įtraukti seniūnijų veiklą į bendradarbiavimo procesą? Kodėl?  

Seniūnijos įtrauktos, seniūnas mums tikrai labai padeda. 

7. Ar svarbus organizavimas (užduočių ir resursų paskirstymas, atsakomybės nustatymas, 

įgaliojimų paskirstymas). Kaip labiausiai jis pasireiškia Jūsų bendruomenėje 

bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe?  

Svarbus. 

8. Ar svarbus vadovavimas bendradarbiavimo procese? (Pvz. veiklos iniciavimas, veiklos 

koordinavimas, bendruomenės narių ir užduočių suderinimas?) Kaip tai labiausiai 

pasireiškia? 

Manau, pats ţodis vadovavimas bendruomenei netinka. Yra vadybiniai sprendimai. Jie būna pamatuoti 

arba ne. Jei nepamatuoti – gaištama daug laiko tokius sprendimu keisti. 

9. Ar svarbi kontrolė? Kodėl? 

Jau sakiau, kad ţodţiai: vadovavimas ar kontrolė, tipingi įmonėms, bet ne bendruomenėms. 

10. Ar sutinkame su bendradarbiavimo modeliu? Kas atitinka Jūsų bendruomenę, o kas 

visiškai netinka?  

Ne. Tai daugiau seniūnaičių funkcijas nurodantis modelis ir tai neįgyvendintas. Bendruomenė turi kitas 

funkcijas, kurių čia nematau. Čia – aplinkos stebėjimas, poreikio aplinkos keitimui fiksavimas, o kur – 

kurianti bendruomenė? 
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3 PRIEDAS 

Interviu lapas NR. 2. 

 

Duomenys apie ekspertą 

Vardas ir Pavardė Birutė Galinienė 

Ekspertinės savybės 1. Aukštasis išsilavinimas; 

2. Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja; 

3. Antakalnio gyventojų bendruomenės tarybos narė (3 kadencijos). 

Kodas E2 

 

Interviu atsakymai 

1. Ar, Jūsų nuomone, bendradarbiavimo kokybė priklauso nuo valdymo funkcijų 

(planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė) įgyvendinimo šiame procese? Kokią 

funkciją išskirtumėte kaip svarbiausią? 

Kaip ir kiekvieno darbo kokybė, taip ir bendradarbiavimo sėkmė,  priklauso visų pirma, nuo tinkamo 

darbo ar veiksmų organizavimo. Po to, jau planuojama veiklos eiga ir t.t. Kontrolės funkciją šioj srity, 

manau, turi atlikti kiekvienas pats uţ savo kuruojamą sritį. Bendruomeninė veikla-visuomeninė. Ir 

kiekvienas, kuris gauna ar imasi kaţkokių įsipareigojimų, uţ tai pats atsako ir atsiskaito tarybai (per 

visuotinį narių susirinkimą-nariams). 

2. Ar kuriate metinius bendruomenės planus, kuriuose numatote susitikimus su Vilniaus 

miesto savivaldybės atstovais? Ar tai svarbu? Kodėl?   

Po rinkimų Taryba  numato savo veiklos kryptis, iš kurių ir sudaromi metiniai veiklos planai ir pagal 

galimybes, jų laikomasi. Su miesto savivaldos atstovais bendraujama pagal poreikius: į juos 

kreipiamasi iškilus problemoms, konkrečiais siūlymais ar pageidavimais. Prireikus kviečiami  

savivaldos   atstovai , kreipiamasi į miesto Tarybos narius.   Sekti, kas vyksta miesto savivaldybėje, 

yra būtina.   

3. Kokie planai, kaip svarbiausi, numatyti metiniame bendruomenės plane?  
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Vienas iš pagrindinių metinių darbų-turimo biudţeto paskirstymas.  Ypatingai atidţiai stebima  

Antakalnio plėtra, ţaliųjų zonų išsaugojimas, dviratininkų ir pėsčiųjų takų plėtra.  Ir, be abejo, 

gyventojų  gyvenamosios aplinkos gerinimas. 

4. Ar reikia planuoti apklausas / dalyvavimą posėdžiuose? Kodėl? 

Svarbiausiais bendruomenei iškilusiais klausimais reikalingų sprendimų priėmimui, gyventojų 

apklausa būtina. Vienas iš pagrindinių vietos bendruomenių stiprinimo būdų ir yra jų įtraukimas į 

vietos sprendimų priėmimą. 

5. Įsivaizduokite situaciją: Jūsų bendruomenės nariai užpildo anketą dėl bendruomenės 

veiklos efektyvumo. Kaip vyksta procesas iki tol? Kokias stadijas turi praeiti, kad būtų 

įgyvendinta? 

Jeigu pateikiama gyventojams anketa, vadinasi, jau buvo vienais ar kitais klausimais diskutuojama ir 

norima ţinoti gyventojų nuomonė. Gautos anketos perţiūrimos, atrenkamos pagal originalumą, 

svarbumą, aktualumą. Deja, ne visada teikimai gali būti įgyvendinami. Pradedama nuo realiausių ir 

svarbiausių. Įgyvendinimas priklauso ne tik nuo ţmogiškojo faktoriaus, bet daţniausiai, nuo finansų. 

6. Ar, Jūsų nuomone, svarbu įtraukti seniūnijų veiklą į bendradarbiavimo procesą? Kodėl?  

Kas yra bendruomenė? Juk tai ir yra ypatingai svarbi ţmonių veikimo kartu forma.  Ir ten, kur vietos  

bendruomenės yra stiprios ir gyvybingos, ten ir patys ţmonės yra   iniciatyvūs   kurti savo gerovę.  

Vietos problemos turi būti  sprendţiamos vietos bendruomenių tarybos su seniūnu drauge. Tarp 

seniūno ir bendruomenės (per tarybą ir kt.) turi būti nuolatinis bendradarbiavimas. Kodėl? Todėl, kad 

seniūnas geriausiai ţino visos seniūnijos problemas, tam tikrų teritorijų poreikius. Be to,  seniūno 

rankose, kad ir nedidelė, bet šiokia tokia valdţia, pagaliau, finansų paskirstymas vyksta tik per jį, 

atsiţvelgiant į bendruomenės (per seniūnaičius) pageidavimus/poreikius.    

7. Ar svarbus organizavimas (užduočių ir resursų paskirstymas, atsakomybės nustatymas, 

įgaliojimų paskirstymas). Kaip labiausiai jis pasireiškia Jūsų bendruomenėje 

bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe?  

Taip. Mūsų bendruomenėje tai pasireiškia nuo tinkamo darbo ar veiksmų organizavimo. 

8. Ar svarbus vadovavimas bendradarbiavimo procese? (Pvz. veiklos iniciavimas, veiklos 

koordinavimas, bendruomenės narių ir užduočių suderinimas?) Kaip tai labiausiai 

pasireiškia? 

Vadovavimas, kaip vieno vadovo paskyrimas nėra labai svarbus, nes kiekvienas, kuris gauna ar imasi 

kaţkokių įsipareigojimų, uţ tai pats atsako ir atsiskaito tarybai. 
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9. Ar svarbi kontrolė? Kodėl? 

Kontrolės funkciją šioj srity, manau, turi atlikti kiekvienas pats uţ savo kuruojamą sritį. 

10. Ar sutinkame su bendradarbiavimo modeliu? Kas atitinka Jūsų bendruomenę, o kas 

visiškai netinka?  

Mano nuomone, modelis, gal ir geras, tik nelabai suprantu, kas turima omeny  „Seniūnija“ . Ar tai 

seniūnas ir jo komanda vykdys savivaldybės nurodymus, ar ji kontroliuos, kaip savivaldybės 

institucijos vykdo nurodymus? 
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4 PRIEDAS 

Interviu lapas NR. 3. 

 

Duomenys apie ekspertą 

Vardas ir Pavardė Viktoras Račkovskis 

Ekspertinės savybės 1. Antakalnio bendruomenės tarybos narys; 

2. Antakalnio vietos bendruomenės pirmininkas; 

3. Šilo seniūnaitijos seniūnaitis; 

4. Seniūnaičių asociacijos valdybos narys. 

Kodas E3 

 

Interviu atsakymai 

1. Ar, Jūsų nuomone, bendradarbiavimo kokybė priklauso nuo valdymo funkcijų 

(planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė) įgyvendinimo šiame procese? Kokią 

funkciją išskirtumėte kaip svarbiausią? 

Taip. Būtina ir planuoti ir vadovauti. Svarbiausia išskirčiau planavimą ir organizavimą. 

2. Ar kuriate metinius bendruomenės planus, kuriuose numatote susitikimus su Vilniaus 

miesto savivaldybės atstovais? Ar tai svarbu? Kodėl?   

Taip. Be abejonės tai svarbu.  

3. Kokie planai, kaip svarbiausi, numatyti metiniame bendruomenės plane?  

Šiuo metu kuriame bendradarbiavimo sutartį, kurioje yra Vilniaus miesto savivaldybė, Antakalnio 

gyventojų bendruomenė ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kuriame Vilniaus miesto 

savivaldybė ir Antakalnio bendruomenė bendradarbiaus tarpusavy dėl viešųjų erdvių planavimo. 

Universitetas prisideda tuo, kad jisai kuria mokslinius darbus, uţduotis studentams, kad šie planuotų 

tas erdves.  

4. Ar reikia planuoti apklausas / dalyvavimą posėdžiuose? Kodėl? 
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Taip. Mūsų bendruomenė daţnai vykdo bendruomenės narių apklausas, kurie teikia siūlymus. O mes 

juos grupuojame ir teikiame Vilniaus miesto savivaldybei. Ir savivaldybės nuomone, tai labiau atitinka 

poreikių įgyvendinimą, nes savivaldybė negali gyventojui padaryti gerai, jeigu jis to nenori. Todėl 

labai svarbu planuoti apklausas ir dalyvavimą posėdţiuose.  

5. Įsivaizduokite situaciją: Jūsų bendruomenės nariai užpildo anketą dėl bendruomenės 

veiklos efektyvumo. Kaip vyksta procesas iki tol? Kokias stadijas turi praeiti, kad būtų 

įgyvendinta? 

Pirmiausia, atrandamas poreikis kaţkokiai veiklai, šiuo atveju – anketa. Paskui paskirstomi ţmones 

kas tai organizuos, kokia vyks kontrolė.  Pavyzdţiui, mūsų bendruomenėje vyksta tokie renginiai kaip 

„Antakalniečiai antakalniečiams“, „kaimyno diena“ ir pan. Jeigu mes matome iš praeitų metų, kad tai 

yra reikalinga paskirstome, kas uţ tai bus atsakingas. Jie suburia komandą, pasiskirsto uţduotis, 

susiplanuoja, organizuoja ir galiausiai mes, kaip taryba, klausiam kokie buvo rezultatai, kiek buvo 

atėję ţmonių, kaip buvo paskirstytos piniginės lėšos ir t.t. Viskas turi pereiti per planavimą, 

organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. 

6. Ar, Jūsų nuomone, svarbu įtraukti seniūnijų veiklą į bendradarbiavimo procesą? Kodėl?  

Tai be abejonės tai svarbu. Seniūnas visą laiką dalyvauja bendruomenės veikloje. 

7. Ar svarbus organizavimas (užduočių ir resursų paskirstymas, atsakomybės nustatymas, 

įgaliojimų paskirstymas). Kaip labiausiai jis pasireiškia Jūsų bendruomenėje 

bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe?  

Taip. Labiausiai pasireiškia organizuojant renginius, projektus ir pan. 

8. Ar svarbus vadovavimas bendradarbiavimo procese? (Pvz. veiklos iniciavimas, veiklos 

koordinavimas, bendruomenės narių ir užduočių suderinimas?) Kaip tai labiausiai 

pasireiškia? 

Vadovavimo negalima priskirti vienam asmeniui. Bendruomenė yra bendruomeniška organizacija ir 

jeigu atsiras vienas vadovas, kuris duos nurodymus, įsakymus, kad kiti tai vykdytų, tai taps ne 

bendruomeniška organizacija. Turėtų sklisti kolektyvinis vadovavimas. 

9. Ar svarbi kontrolė? Kodėl? 

Kontrolė daugiau svarbi iš biurokratinės pusės, kad eliminuotų ţmogiškuosius lietuviškus norus, kad 

jeigu niekas nieko nekontroliuos, tada atsiras pagunda, kaţko nepabaigti, arba padaryti neteisingai. 

Ţinodamas, kad bus kontrolė, tu atsakingiau elgiesi su ţmonių resursais ir finansiniai resursais.  Ir 
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atsakomybė yra ţymiai didesnė, nes jeigu renginys neįvyks ar įvyks blogai, galima bus rasti atsakingą 

uţ tai asmenį. 

10. Ar sutinkame su bendradarbiavimo modeliu? Kas atitinka Jūsų bendruomenę, o kas 

visiškai netinka? 

Gal jisai nėra idealus, truputį siauras. Jeigu įspausti kaţką paprasto, tai labai puikiai, manau. Gal tas 

vadovavimas turėtų būti daugiau kolektyvinis arba tiesiog atsakingų asmenų paskyrimas. Ten negali 

kaţko liepti, nes visi dirba savanoriškais tikslais ir neatlygintinai, todėl tas vadovavimas kaip 

savanoriavimas, turi būti kaţkoks atsakingas asmuo, bet nebūtinai tai turi būti direktorius. Ţmogus, 

kuris pasakė ir reiškiasi, kad taip buvo suplanuota ir taip reikia daryti. Vietoj seniūnijos dėčiau 

seniūnaičius. Kadangi informavimas labai svarbus, daryčiau grįţtamąjį ryšį. Sakykim, savivaldybė 

ţinotų kas vyksta seniūnijoje, o bendruomenė ţinotų ką savivaldybė sprendţia dėl Antakalnio 

seniūnijos.  
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5 PRIEDAS 

Interviu lapas NR. 4. 

 

Duomenys apie ekspertą 

Vardas ir Pavardė Rimantas Micka 

Ekspertinės savybės 1. Balsių bendruomenės įkūrėjas ir pirmininkas nuo 2002 m.; 

2. Vilniaus bendruomenių asociacijos (VBA) įkūrėjas (2009m.), 

tarybos narys ir nuo 2013 m. pirmininkas; 

3. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) 

įkūrėjas (2010) ir tarybos narys. 

Kodas E4 

 

Interviu atsakymai 

1. Ar, Jūsų nuomone, bendradarbiavimo kokybė priklauso nuo valdymo funkcijų 

(planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė) įgyvendinimo šiame procese? Kokią 

funkciją išskirtumėte kaip svarbiausią? 

Valdymo decentralizavimas ir vietos savivaldos kūrimas. Pasitikėjimo, galių ir funkcijų perdavimas 

vietos seniūnijoms jų teritorijų problemoms operatyviau spręsti. 

2. Ar kuriate metinius bendruomenės planus, kuriuose numatote susitikimus su Vilniaus 

miesto savivaldybės atstovais? Ar tai svarbu? Kodėl?   

Bendruomeninė organizacija kasmet kuria planus kitiems metams ir kasmet ataskaitiniuose 

susirinkimuose atsiskaito prieš bendruomenės narius ir kitus gyventojus. Į susirinkimus kviečiame 

seniūną,  miesto merą ar jo administracijos vadovus. Tiksliniai susitikimai su miesto valdţia iš anksto 

neplanuojami, nes labai sudėtinga suderinti laikus, o ir problemos iškyla netikėtai. 

3. Kokie planai, kaip svarbiausi, numatyti metiniame bendruomenės plane?  

Metinis Balsių bendruomenės planas būna virš 20 punktų, o šiemet svarbiausi tikslai pastatyti vaikų 

darţelį, pradėti dviračių takų tinklo projektavimą, aktyviai dalyvauti naujo, įnovatyvaus, ţaliojo 
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prekybos bei paslaugų centro ir aplinkinės infrastruktūros projektavimo bei statybos procese ginant ir 

derinant gyventoju interesus su investuotojais. 

4. Ar reikia planuoti apklausas / dalyvavimą posėdžiuose? Kodėl? 

Posėdţiai bendruomenėje yra reguliarūs kartą į savaitę, trečiadieniais nuo 19 val. Tai pasitvirtino nes 

lengviau įsimenama. Be to per savaitę atliekami darbai ir iškilę sunkumai tuoj pat aptariami. Apklausas 

rengiame esant reikalui arba talkinat studentams jų kuriniuose darbuose. Surinkus apklausų duomenis 

mums mielai perduoda naudojimui. 

5. Įsivaizduokite situaciją: Jūsų bendruomenės nariai užpildo anketą dėl bendruomenės 

veiklos efektyvumo. Kaip vyksta procesas iki tol? Kokias stadijas turi praeiti, kad būtų 

įgyvendinta? 

Tokiu anketų ir apklausų nerengėme. Savo veiklos efektyvumą matuojame gyventojų pasitikėjimu, 

narių gausėjimu ir 2% nuo GPM suaukota suma kuri kasmet auga. Šiemet esam didţiausia palaikymą 

turinti bendruomenė, kurią tokiu būdu gyventojai parėmė 9000eur suma. Taigi, darome išvadą, kad 

mūsų veikla yra naudinga ir ţmonės savanoriškai mus remia. 

6. Ar, Jūsų nuomone, svarbu įtraukti seniūnijų veiklą į bendradarbiavimo procesą? Kodėl?  

Labai svarbu, kad seniūnijos dirbtu ir dalintųsi informacija su vietos bendruomenėmis. Deja seniūnai 

dar nepatikliai ir iš aukšto ţiūrį į aktyvias bei savarankiškas bendruomenes, gal mato jose sau 

konkurentus arba vengia veiklos bei atsakomybės juk alga nuo to nesikeičia. 

7. Ar svarbus organizavimas (užduočių ir resursų paskirstymas, atsakomybės nustatymas, 

įgaliojimų paskirstymas). Kaip labiausiai jis pasireiškia Jūsų bendruomenėje 

bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe?  

Iki šiol tokios praktikos nebuvo, tačiau labai sveikintume jeigu ji atsirastu. Nuolat savo raštuose 

siūlomės į pagalbą sprendţiant mums aktualias problemas ar siūlomus projektus. Ankstesniais metais 

daug bendradarbiavome su savivaldybe kuriant mikrorajono gerbūvį: 50% prisidėjome prie gatvių 

asfaltavimo, jų apšvietimo tinklo įrengimo. Toki būdu įrengta virš 13 km. gatvių. Padedant 

savivaldybei per kultūros projektus, dalinai finansuojant, buvo sukurtas Mitologiniu skulptūrų parkas. 

Net aštuonerius metus truko intensyvus darbas įtikinėjant ir suburiant bei depolitizuojant Balsių 

mokyklos statybos koncesijos projektą kol jis tapo realybe. 

8. Ar svarbus vadovavimas bendradarbiavimo procese? (Pvz. veiklos iniciavimas, veiklos 

koordinavimas, bendruomenės narių ir užduočių suderinimas?) Kaip tai labiausiai 

pasireiškia? 
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Vadovavimas labai svarbus nustatant kryptis ir prioritetus, tačiau bendruomeninė veikla pagrista 

savanorišku darbu todėl iniciatyvų palaikymas ir resursų suradimas yra didţiausia uţduotis vadovui, 

kad ţmonės pagaliau galėtu savo idėjas realizuoti. 

9. Ar svarbi kontrolė? Kodėl?  

Kontrolė savanoriams nėra reikalinga juk jie ir taip dega savo veikla, o finansų kontrolę kasmet atlieka 

bendruomenės revizorė ir kas 10 metų atliekamas išsamus auditas. Bendradarbiaujant su savivaldybe 

labiausiai siutina biurokratiniai atsirašinėjimai ir sprendimų priėmimo vilkinimas. Nuolat reikia sekti 

raštų ir procesų eigą. 

10. Ar sutinkame su bendradarbiavimo modeliu? Kas atitinka Jūsų bendruomenę, o kas 

visiškai netinka? 

Sutinku su modeliu tik pridėčiau savivaldybės ir seniūno atsiskaitymą prieš bendruomenės gyventojus 

apie jų labui nuveiktus darbus.   
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6 PRIEDAS 

Interviu lapas NR. 5. 

 

Duomenys apie ekspertą 

Vardas ir Pavardė Adonė Markienė 

Ekspertinės savybės 1. Aukštesnysis išsilavinimas; 

2. Sodininkų bendrijos valdybos narė; 

3. Balsių bendruomenės tarybos narė; 

4. Balsių seniūnaitė. 

Kodas E5 

 

Interviu atsakymai 

1. Ar, Jūsų nuomone, bendradarbiavimo kokybė priklauso nuo valdymo funkcijų 

(planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė) įgyvendinimo šiame procese? Kokią 

funkciją išskirtumėte kaip svarbiausią? 

Bendradarbiavimo kokybė priklauso nuo visų valdymo funkcijų įgyvendinimo. Planavimas galimas 

infrastruktūriniuose reikaluose (mūsų bendruomenėje dabar labai trūksta vaikų darţelio). Ţinom, kad 

to reikia, todėl galim planuotis susitikimus, dėliotis ir dirbti. Taip pat statomas naujas prekybos centras 

„IKI“. O kas skiria visą šią iniciatyvą, tas ir organizuoja. Vadovavimas infrastruktūriniais klausimais 

daugiau tenka bendruomenės pirmininkui. O jeigu pradėjai procesą, be kontrolės nieko nebus. Vienos 

valdymo funkcijos išskirti negalėčiau. 

2. Ar kuriate metinius bendruomenės planus, kuriuose numatote susitikimus su Vilniaus 

miesto savivaldybės atstovais? Ar tai svarbu? Kodėl?   

Kai po rinkimų pasikeitė taryba, tas bendradarbiavimas suintensyvėjo. Gal, iš dalies, ir dėl to, kad 

mūsų bendruomenės pirmininkas yra VBA pirmininkas. Tokių metinių planų kol kas nebuvo. Iš tikrųjų 

suintensyvėjus bendradarbiavimui, tikimasi, kad bus rengiami planai, nes šiuo metu yra taip, kad reikia 

- skambinam, vaţiuojam, tariamės, planuojam. Labai svarbu, kad savivaldybė įsiklausytų į 
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bendruomenes, nes tik jos yra arčiausiai ţmonių ir bendruomenės mato realias problemas toje 

vietovėje. 

3. Kokie planai, kaip svarbiausi, numatyti metiniame bendruomenės plane?  

Svarbiausi planai numatyti šie: renginių planas, infrastruktūriniai reikalai, vaikų darţelis, dviračio 

takai, kompleksinis pastatas, kuriame būtų baţnyčia, kavinė, turgelis, sporto klubas, dienos centras ir 

pan. taip pat numatome ir atsakingus asmenis, kas uţsiima su projektais, kas su senjorais, kas ūkiniais 

reikalais ir pan. 

4. Ar reikia planuoti apklausas / dalyvavimą posėdžiuose? Kodėl? 

Vyko gyventojų apklausa, kurios metu buvo norima išsiaiškinti ko norima iš bendruomenės, kiek 

vaikų gyvena kiekvienoje šeimoje, dėl bendruomenės veiklos vykdymo ir  mokyklos statymo. Taip, 

reikia planuoti, per gyventojų apklausas atsispindi pati bendruomenė. Labiausiai rūpi jaunimo 

apklausos, nes net neturime jaunimo duomenų. O posėdţiai reikia planuoti, dėl tų pačių klausimų, 

kuriuos išsiaiškiname iš gyventojų anketų. 

5. Įsivaizduokite situaciją: Jūsų bendruomenės nariai užpildo anketą dėl bendruomenės 

veiklos efektyvumo. Kaip vyksta procesas iki tol? Kokias stadijas turi praeiti, kad būtų 

įgyvendinta? 

Įgyvendinti su finansiniais ištekliais, mūsų lėšos yra bendruomenės nario įnašai, rėmėjų lėšos, įvairūs 

projektai. Ţmogiškieji ištekliai – kas sugalvos, sugrupuos tas anketas ir kas jas vykdys. Jeigu ţmogus 

suserga, ar turi kitų reikalų, kaţkas kitas turi perimti tą veiklą, jei ne – ta veikla nutrūksta. Be kontrolės 

– niekaip. Savanorius privaloma kontroliuoti, nes jie savanoriai ir veikia per savo laisvą laiką. 

6. Ar, Jūsų nuomone, svarbu įtraukti seniūnijų veiklą į bendradarbiavimo procesą? Kodėl?  

Labai svarbu, tačiau dėl seniūnijų klausimas yra ūpus. Seniūnijos turi būti smulkinamos iš to, kas yra 

dabar, kad valdţia būtų arčiau ţmonių, nes seniūno veikla ir taip apribota finansais. Jeigu seniūnas 

atstovauja – jis turėtų būti išrinktas, o ne paskirtas. 

7. Ar svarbus organizavimas (užduočių ir resursų paskirstymas, atsakomybės nustatymas, 

įgaliojimų paskirstymas). Kaip labiausiai jis pasireiškia Jūsų bendruomenėje 

bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe?  

Taip, labai svarbus. Kaip ir minėjau, mūsų bendruomenėje tarybos nariai pasiskirstę pareigomis ir 

įgaliojimais. Toks skirstymas leidţia efektyviau veikti, nes kiekvienas yra atsakingas vis uţ kaţką kitą. 
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8. Ar svarbus vadovavimas bendradarbiavimo procese? (Pvz. veiklos iniciavimas, veiklos 

koordinavimas, bendruomenės narių ir užduočių suderinimas?) Kaip tai labiausiai 

pasireiškia? 

Taip, svarbus. Tu prisiemi atsakomybę, kad veiklą inicijuosi ir sukoordinuosi. Pas mus taryboje visi 

daugiau ar maţiau pasiskirstę savo veiklomis. Be vadovavimo niekaip – per kaţką turi eiti viskas. 

9. Ar svarbi kontrolė? Kodėl? 

Kontrolė labai svarbu, jei negali, nespėji, eini ir prašai kitų pagalbos, prieţiūros ir pan. 

10. Ar sutinkame su bendradarbiavimo modeliu? Kas atitinka Jūsų bendruomenę, o kas 

visiškai netinka? 

Taip. Modelis atitinka. 

 

 

 


