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SANTRAUKA 

 

Laurynaitienė A. Bendruomeniškumą lemiantys faktoriai ir veiksmai Lietuvoje praeityje ir 

dabar / Viešojo administravimo bakalauro baigiamasis darbas. Vadovas doc. dr. S. Nefas. – Vilnius: 

Mykolo Romerio universitetas, Politikos ir vadybos fakultetas, 2013. – 61 p. 

 

Viešojo administravimo bakalauro baigiamojo darbo tema yra aktuali, nes darbe nustatyti 

veiksmai leis politikams, valstybės tarnautojams ir aktyviems piliečiams atkreipti dėmesį į tam 

tikrus faktorius, lemiančius bendruomeniškumą, ir pasirinkti jiems tam tikrus vadybinius veiksmus, 

skatinant bendruomeniškumą regione. Bakalauro baigiamojo darbo problema – pastaruoju metu 

daţnai nagrinėjamas bendruomeniškumas, tačiau neidentifikuojami faktoriai ir veiksmai, kurie 

įtakoja bendruomeniškumą Lietuvoje. Darbo objektas – bendruomeniskumas Lietuvoje, o darbo 

tikslas – ištyrus bendruomenės ir bendruomeniškumo sampratas bei vietos bendruomenių 

funkcionavimą Lietuvoje praeityje ir dabar, nustatyti faktorius ir veiksmus, darančius įtaką 

bendruomeniškumui. Tikslo įgyvendinimui suformuluoti šie uţdaviniai: pateikti teorines 

bendruomenės ir bendruomeniškumo sampratas, apţvelgti vietos bendruomenių funkcionavimą 

Lietuvoje praeityje ir dabar, nustatyti bendruomeniškumą veikiančius faktorius, nustatyti 

konkrečius faktorius ir institucijų veiksmus, skatinant bendruomeniškumą Vilniaus mieste ir rajone. 

Darbe buvo naudojami šie darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, istorinis metodas, 

logografinis metodas, tiriamasis interviu, apibendrinimas. 

Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriamos vietos bendruomenės ir bendruomeniškumo 

sampratos. Antroje dalyje analizuojama, kaip vietos bendruomenės funkcionavo Lietuvoje praeityje 

ir dabar. Trečioje dalyje pateikiamos esminės ekspertų įţvalgos pagal interviu klausimus. Darbo 

pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.  

Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad bendruomenėse tiek faktoriai, tiek juose atliekami 

veiksmai nepakankamai identifikuojami. Kadangi faktoriai ir veiksmai, analizuoti tiek darbo 

teorinėje dalyje, tiek tyrimo metu, turi įtakos bendruomeniškumui, nepakankamas dėmesys jų 

įgyvendinimui ir įtraukimui į bendruomenės veiklą gali trukdyti skatinti bendruomeniškumą. 

Reikšminiai ţodţiai: vietos bendruomenė, bendruomeniškumas, faktorius, veiksmas. 
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SUMMARY 

 

Laurynaitienė A. The Factors and Actions Predetermining Sociality in Lithuania in the Past 

and Today / The Final Work of a Bachelor in Public Administration. The Supervisor: doc. dr. S. 

Nefas. – Vilnius: Mykolas Romeris University, Politics and Management Faculty, 2013. – 61 pages. 

 

The subject of the Final Work of a Bachelor in Public Administration is topical, because the 

actions described in the Work will enable leis politicians, civil servants and active citizens to 

address their attention to certain factors that predetermine sociality and to choose the relevant 

managerial actions for stimulating sociality in the region. The problem discussed upon of the Final 

Work is the following: in these recent years, sociality is frequently discussed upon; however, the 

factors and the actions impacting sociality in Lithuania are not identified. The object of the Work is 

sociality in Lithuania and the goal of the Work is identification of the factors and the actions 

impacting sociality in Lithuania on the base of the results of examination of the conceptions of 

community and sociality as well as functioning of local communities in Lithuania in the past and in 

the present time. For implementing the goal, the following tasks were formulated: to provide 

theoretical conceptions of community and sociality; to review functioning of local communities in 

Lithuania in the past and in the present time; to identify the factors impacting sociality; to identify 

the specific factors and the actions of institutions for stimulating sociality in Vilnius City and 

Vilnius District. In the Work, the following methods were applied: analysis of scientific references, 

the historical method, the logographic method; examining interview; generalization. 

In the Chapter One, the conceptions of local community and sociality are examined in the 

theoretical aspect. In the Chapter Two, functioning of local communities in Lithuania in the past 

and in the present time is analyzed. In the Chapter Two, the key insights of experts according to the 

questions of the interview are provided. In the end of the Work, conclusions and recommendations 

are provided.  

The analysis of the results of the investigation show that in communities both the factors and 

the actions performed are insufficiently identified. Whereas the factors and actions analyzed both in 

the theoretical part of the Work and in the investigation affect sociality, insufficient attention to 

their implementation and including in the activities of the community may impede sociality 

stimulating. 

Keywords: local community, sociality, factor, action. 
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ĮVADAS 

 

Lietuvai atsidūrus Europos Sąjungos politinėje, teisinėje, ekonominėje, kultūrinėje erdvėje, 

mūsų šalies viešasis sektorius patyrė pokyčius. Prasidėjo ir tebevyksta valstybės ir savivaldos 

viešojo administravimo tobulinimas, į viešąjį sektorių ėmė skverbtis naujos vadybos idėjos, nauji 

valdymo modeliai. Siekiant realizuoti šiuos planus, priimami sprendimai perduoti atskiras valstybės 

funkcijas į ţemesnį valdymo lygį. Šiame kontekste labai svarbų vaidmenį gali atlikti vietos 

benruomenės, kurios yra realios savivaldos ir demokratinio valdymo išraiška. 

Kadangi bendruomeniškas gyvenimas Lietuvoje nėra naujovė, o bendruomeniškumas nuo 

senų laikų pripaţįstamas kaip vertybė, šis klausimas darbe nagrinėtas apţvelgus įvairių istorijos 

laikotarpių bendruomenių bruoţus. Analizuojant bendruomeniškumą, būtina nustatyti jį įtakojančius 

faktorius, taip pat identifikuoti veiksmus, kuriuos būtina juose atlikti, norint skatinti 

bendruomeniškumą.  

Darbo aktualumas. Darbe nustatyti veiksmai leis politikams, valstybės tarnautojams ir 

aktyviems piliečiams atkreipti dėmesį į tam tikrus faktorius, lemiančius bendruomeniškumą, ir 

pasirinkti jiems tam tikrus vadybinius veiksmus, skatinant bendruomeniškumą regione.  

Darbo naujumas. Tyrimų apie bendruomeniškumą lemiančius faktorius ir veiksmus 

mokslinėje literatūroje yra nepakankamai, duomenys fragmentiški, nepakankamai sugrupuoti. 

Įvairūs mokslininkai daţniau nagrinėja bendruomeniškumą, atskleidami bendruomenių 

susiformavimo prieţastis, bendruomeniškumo skatinimo būdus. Lietuvos socialinių mokslų atstovai 

S. Nefas (2007, 2010), R. Grigas (2001), B. Kuzmickas (2007), V. Baršauskienė, I. Leliūgienė 

(2001), R. Ţiliukaitė (2004, 2007) akcentuoja dėmėsį į tai, kad bendruomenės susiformuoja 

skatinamos aiškaus tikslo, A. Kubilius, K. Masiulis (2003) nurodo ryšį tarp naujosios viešosios 

vadybos, bendruomeniškumo ir pilietinės visuomenės kūrimo. I. Leliūgienė ir J. Sadauskas (2011) 

aptaria įvairius bendruomenių tipologizacijos kriterijus. S. Nikartas (2012) nagrinėja bendruomenės 

ir bendruomeniškumo vaidmenį specifinėje pilietinės veiklos srityje – nusikalstamumo prevencijoje. 

V.Pilipavičius (2012) analizuoja kaimo vietovių bendruomeninio verslumo formavimo galimybes 

Lietuvoje. D. A. Bellas (2003), A. Etzionis (2004), D. Putnamas (2001) nagrinėjo vietos 

bendruomenes iš komunitarizmo pozicijų, siūlydami skatinti bendruomeniškumą, R. Nisbetas 

(2000) pateikė bendruomenių ryšių interpretaciją.  

Darbo problema. Pastaruoju metu daţnai nagrinėjamas bendruomeniškumas, tačiau 

neidentifikuojami faktoriai ir veiksmai, kurie įtakoja bendruomeniškumą Lietuvoje. 
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BENDRUOMENIŠKUMĄ 

LEMIANTYS FAKTORIAI 

IR VEIKSMAI  

Vilniaus miesto ir rajono 

bendruomenės 

Darbo tikslas. Ištyrus bendruomenės ir bendruomeniškumo sampratas bei vietos 

bendruomenių funkcionavimą Lietuvoje praeityje ir dabar, nustatyti faktorius ir veiksmus, darančius 

įtaką bendruomeniškumui.  

Darbo uţdaviniai: 

1. pateikti teorines bendruomenės ir bendruomeniškumo sampratas;  

2. apţvelgti vietos bendruomenių funkcionavimą Lietuvoje praeityje ir dabar; 

3. nustatyti bendruomeniškumą veikiančius faktorius; 

4. nustatyti konkrečius faktorius ir institucijų veiksmus, skatinant bendruomeniškumą 

Vilniaus mieste ir rajone. 

Darbo objektas. Bendruomeniškumas Lietuvoje. 

Darbo dalykas. Bendruomeniškumą lemiantys faktoriai ir veiksmai. 

Darbo problema, dalykas ir objektas vaizduojami 1 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Darbo problema, objektas ir dalykas 

 

Vakarų šalių tyrėjai bendruomenę yra analizavę šiais aspektais: klasikiniu, valstybiniu – 

administraciniu, tautiniu – patriotiniu ir šiuolaikinės vietos bendruomenės (komunitarinis aspektas), 

o lietuvių autorių darbams būdingi dar institucinis bei savivaldos aspektai, kurie labai artimi 

administraciniam aspektui (Nefas, 2007, psl. 13).  

Šiuolaikinės vietos bendruomenės, arba komunitarizmo aspektas 

A.Etzionis (1995), kuris yra laikoma „bendruomeninio judėjimo“ steigėju, skatina stiprinti 

vietos bendruomenes, taip pat tegia, kad bendruomenės privalo atlikti svarbų vaidmenį vietos 

gyvenime. Komunitarizmo aspektu bendruomenes taip pat nagrinėjo D. Putnamas (1993, 2001), 

D.A.Bellas (1993), Ch.Tayloras (1996), M.Walzeris (1998) ir kiti mokslininkai, kurių teigimu 

FAKTORIAI 

VEIKSMAI 

FAKTORIAI 

 

 
FAKTORIUOSE 

ATLIEKAMI 

VEIKSMAI VEIKSMAI 

 

BENDRUOMENIŠKUMAS 
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komunitarizmas remiasi įţvalga, kad ţmonių tapatumą iš dalies sąlygoja jų aplinka. Z. Baumanas 

(1993, 2002),  mąstydamas apie globalizacijos erą, pabrėţia vietos bendruomenių vaidmenį 

amortizuojant šiuolaikinio pasaulio iššūkius. 

Nagrinėjant vietos bendruomenės, bendruomeniškumo temą, verta apţvelgti politinės 

partijos Tėvynės sąjungos politinę programą. Knygos autoriai teigia, kad bendruomeniškumą 

sąlygoja tokios visuomenės ir moralinės vertybės kaip tarpusavio pasitikėjimas, atsakomybė, 

sąţiningumas, todėl bendruomeniškoje, pasitikėjimu grįstoje visuomenėje spartesnis ūkio bei 

gerovės augimas įmanomas labiau nei susitarimų nesilaikančioje, pavydţioje ar įtarioje aplinkoje 

(Kubilius, Masiulis, 2003). 

Vietos bendruomenes ir jų funkcionavimą nagrinėjo I.Leliūgienė ir J.Sadauskas (2011). Jie 

nustatė bendruomenės skirstymo kriterijus, išskyrė vietos bendruomenių ypatumus, atliko 

teritorinės, vietos ir kaimynystės bendruomenės sąvokų analizę.  

Institucinis bei savivaldos aspektai 

Bendruomenių analizavimas viešųjų institucijų administravimo aspektu siejasi su S. Nefo 

(2007, 2010), V. Baršauskienės ir I. Leliūgienės (2001), R. Stačioko (1991) darbais.  

S. Nefas (2007), nagrinėdamas funkcionalią vietos bendruomenę, išskyrė palankius 

faktorius, kurie formuojasi kuriant funkcionalią vietos bendruomenę – tai politiniai – 

administraciniai, socialiniai – psichologiniai, kultūriniai – religiniai, ekonominiai faktoriai. 

Mokslininkas patiekė rekomendacijas institucijoms, į kurias siūloma atsiţvelgti, kuriant 

funkcionalią vietos bendruomenę. 

V. Baršauskienė ir I. Leliūgienė (2001) į bendruomenių sociokultūrinę veiklą paţvelgė 

globalizacijos ir migracijos kontekste. Autorės pristatė įvairių poţiūrių į bendruomenę aspektų 

sistemą, kurioje išskiriami struktūrinis, socialinis – psichologinis, ţmonių ir teritorijos, veiklos 

proceso, funkcionavimo, socialinės sistemos funkcionavimo poţiūrio aspektai.  

Darbo metodai:  

1. Mokslinės literatūros analizė. 

2. Istorinis metodas. 

3. Logografinis metodas. 

4. Tiriamasis interviu.  

5. Apibendrinimas 
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Darbe vartojamos sąvokos 

 Vietos bendruomenė – čia suprantama kaip „grupė ţmonių, gyvenančių apibrėţtoje 

teritorijoje, susijusių bendru interesų ir vidinių jausmų, jog jie priklauso tai pačiai ţmonių 

grupei“ (S. Nefas, 2007, psl. 41). 

 Bendruomeniškumas – šiai sąvokai būdingos savybės: „piliečių ir valdţios sąveika, ryšiai 

tarp individo ir platesnės visuomenės, veiksmai toje bendruomenėje, kurioje gyvena, narių 

jausmas, kad jie yra svarbūs vienas kitam bei įsipareigojimas būti kartu“ (S. Nefas, 2010 psl. 

43). 

 Savivalda – „Šalies teritorijos administracinio vieneto gyventojų išrinktos vietos valdţios 

institucinė teisė ir reali galia pagal Konstituciją ir įstatymus laisvai ir savanoriškai savo 

atsakomybę reguliuoti bei tvarkyti visuomeninius (viešuosius) reikalus ir tenkinti vietos 

gyventojų poreikius (R. Stačiokas, J. Rimas, 2002, psl. 9).  

 Faktorius (lot. factor – darytojas, gamintojas) –  jėga, sukelianti ir vedanti kurį nors reiškinį 

(Tarptautinių ţodţių ţodynas, 2001, psl. 226). 

 Veiksmas – baigtinis veikimo tarpsnis (pvz. ţmogaus veiksmai, karo veiksmai) 

(Tarptautinių ţodţių ţodynas, 2001, psl. 918). 

Darbo struktūra. Darbą trys pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje nagrinėjamos Lietuvos ir 

uţsienio šalių mokslininkų bendruomenės ir bendruomeniškumo sampratos. Antroje dalyje 

apţvelgiami bendruomenių funkcionavimas Lietuvoje istoriniame kontekste, aptariami 

bendruomeniškumo ypatumai šiuolaikiniame mieste. Trečioje dalyje pristatoma tyrimo metodika, 

aprašoma Vilniaus miesto ir rajono bendruomenių veiklos aplinka, pristatomi tyrimo rezultatai, 

pateikiama gautų duomenų analizė. Pateikiamos darbo išvados ir rekomendacijos.  
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1. BENDRUOMENĖS IR BENDRUOMENIŠKUMO SAMRATA 

 

1.1. Vietos bendruomenės samprata  

 

Mokslinėje literatūroje bendruomenės sąvoka analizuojama seniai. Yra pateikta daug 

bendruomenių apibrėţimų ir apibūdinimų. A.Furnhamas (2005), F.Tonniesas (1988), R.Nisbetas 

(2000), A.Etzionis (1995) ir kiti uţsienio šalių mokslininkai domėjosi bendruomenių kūrimosi 

dėsniais ir nagrinėjo juos įvairiais aspektais. Lietuvos mokslininkai I.Leliūgienė (1997, 2001, 

2011), V.Baršauskienė (2001), J.Sadauskas (2011), V.Kavolis (2000), V.Pilipavičius (2007), 

S.Nefas (2007, 2010), R.Dobranskienė (2000), R.Grigas (2001), G.Kvieskienė (2003), S.Nikartas 

(2012), V.Šlapkauskas (2000), R.Lazdynas (2005) ir kiti taip pat tyrinėja bendruomenių ir 

bendruomeniškumo problematiką, pateikia savo argumentus, pristato tuos aspektus, kurie jiems 

atrodo svarbiausi, įnešdami savo indėlį į visuomeninių mokslų raidą. Bendruomenės sąvokos 

nevienareikšmiškumą ir sudėtingumą parodo jos apibrėţimų gausa enciklopedijose, ţinynuose, 

ţodynuose.  

Lietuvos Respublikos savivaldos įstatyme gyvenamosios vietovės bendruomenė 

apibrėţiama taip: „tai savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų 

vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais, bei tenkindami 

šiuos poreikius ir interesus, veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, 

viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.)“ 

(Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas, 1994).   

Dabartinės lietuvių kalbos ţodynas aprašo bendruomenę kaip gamybiniais ar kitais 

santykiais susijusį gyvenimą, kolektyvą, ir nurodo, kad bendruomenė gali būti pirmykštė, gentinė, 

kaimo (Dabartinės lietuvių kalbos ţodynas, 2000). 

J.Lenovaičius „Sociologijos ţodyne“ nusako bendruomenę kaip „kolektyvinio ţmonių 

bendravimo formą, pirminė visuomenės organizacijos forma, atsiradusią remiantis giminystės 

ryšiais, išsivysčiusioje pirmykštėje visuomenėje“ (1993, p. 24).  

Filosofijos ţodyne bendruomenė apibrėţiama kaip „pagrindinė ekonominė pirmykštės 

santvarkos ląstelė, kuri buvo uţdaras gamybinis darinys, pagrįstas visuomenine gamybos priemonių 

nuosavybe, kolektyviniu darbu, natūraliai pasidalintų tarp vyrų it moterų, suaugusių ir vaikų ir 

bendru pagaminto produkto paskirstymu bei vartojimu“ (Halder, 2002, p. 80).  
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Psichologijos ţodyne bendruomenė apibūdinama kaip „tarpusavio sąveika, sudėtingi, 

įvairialypiai ţmonių kontaktai, atsirandantys iš bendros veiklos poreikių, kuri apima keitimąsi 

informacija, bendras sąveikos strategijos parengimu, kito ţmogaus supratimu ir suvokimu“ 

(Psichologijos ţodynas, 1993, p. 42-43).  

Teologiniame ţodyne randame bendrystės sąvokos apibūdinimą, nurodantį, kad tai 

socialinis darinys, kuris ţymi ne grieţtai apibrėţtą bei organizuotą ţmonių junginį, bet esmingai 

paţenklintą emocinio krūvio, išreiškiantį vidinį artumą bei priklausomybę vienas kitam 

(Vorgrimler, 2003).  

Visi šie apibrėţimai aiškiai nurodo į bendruomenę, kaip į derinį, vienijantį individų, grupių, 

psichologinių bei ekonominių elementų įvairialypiškumą.  

Iš daugelio mokslininkų pateiktų bendruomenės apibrėţimų nėra lengva išskirti vienintelį – 

apibendrintą, konkretų, esminį, kadangi viskas priklauso nuo mokslo šakos, nagrinėjamo aspekto, 

autoriaus poţiūrio į problemą. Pradedant nuo bendruomenės susidarymo prieţasčių, galima remtis 

A.Furnhamo aprašymu. Jo manymu, susidarymo prielaidos atrodo taip:  

1. saugumas (gynyba, palaikymas);  

2. socialiniai poreikiai (realybės suvokimas, savo įsitikinimų patvirtinimas per susijungimą 

su panašių įsitikinimų ţmonėmis);  

3. artumas (tiesiogiai ţmonių kontaktai, fizinio artumo aplinka);  

4. savigarbos poreikiai (grupės pastangos palaikyti kiekvieną narį, atskleidţiant savo 

potencialą, savirealizacijos galimybes); 

5. ekonominė prieţastis (darbo, profesinės sąjungos);  

6. grupės tikslas (pagal ţmonių veiklos turinį, siekius) (2005, p. 477).  

Nagrinėjant bendruomenės sampratą, būtina paminėti vokiečių filosofą F.Tonniesą, 

nagrinėjusį bendruomenę dar 1887 metais. Mokslininkas apibūdino klasikinės bendruomenės 

parametrus. F.Tonniesas neabejojo, jog homogeniška, organiška ir tradicionalistinė bendruomenė 

Gemeinschhaft reiškiasi bendru gyvenimo pojūčiu ir kolektyviniu sentimentu. Tai gali būti 

kultivuojama ikimoderniosios patirties struktūroje: kaimo gyvenimas, kolektyvinio meno formos, 

liaudies kultūra ir folkloras, religija. Visuomenė – Gessellschaff – pagal Tonniesą, tai kategoriška, 

mechaniška gyvenimo bei patirties struktūra, neišvengiamai grasanti socialiniam gyvenimui. 

Bendruomenė transformuojasi į modernią visuomenę, miesto civilizacija nustelbia kaimo kultūrą, o 

moderniosios politinės egzistencijos formos – teisė, socialinės, politinės institucijos, valstybė – 

stoja tradicinės gyvensenos formų vieton. Tonnieso teigimu, natūralios bendruomenės savybės – tai 

natūrali socialinė tvarka, sutampanti su ţmogaus prigimtimi, pastovūs socialiniai ryšiai, bendra 
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praeitis, tradicijos, papročiai, gyvenimo normos. Tonniesas apibūdina vietos bendruomenes šiais 

poţymiais: 

 daugelio ţmonių bendra gimimo vieta;  

 daugelio giminių susitelkimo vieta; 

 daugelio arba visų tas pats tikėjimas;  

 bendra jausmų išreiškimo vieta (2002, p. 31-32). 

Savo pamąstymus apie bendruomenių savybes aprašė R.Nisbetas. Jo manymu, bendruomenė 

– tai labiau organinis darinys, grindţiamas pastoviais, tradicijomis apipintais giluminiais tarpusavio 

ryšiais. Tokia bendruomenė apima  platesnę nei vietos bendruomenės sampratą. Tai ne tik ilgalaikių 

ir intymių socialinių ryšių laukas, bet ir emocinės gelmės bei moralinių  įsipareigojimų visuma. 

Bendruomenė yra jausmo, mąstymo, tradicijos, įsipareigojimo, narystės ir norėjimo visuma. Ją, arba 

jos simbolinę išraišką, galima aptikti religijoje, tautoje, rasėje, profesijoje. Bendruomenės 

išbaigtumas įgyjamas ištirpdant individualią valią, kuri neįmanoma asociacijoje, draugijoje, 

suburtose naudos motyvo arba racionalaus susitarimo pagrindu. Todėl šeima tampa tarsi simbolinis 

ir istorinis bendruomeninio gyvenimo apraiškų atitikmuo. R.Nisbetas visą politinės ir socialinės 

minties raidą nuo graikų ir romėnų laikų traktuoja kaip bendruomenės siekį ir ilgesį (2000). 

Tarp bendruomenių problematikos tyrinėtojų verta paminėti vieną bendruomeninio judėjimo 

steigėjų A.Etzioni. Jis įvardija tokius bendruomenės poţymius: 

1. emocinių ryšių, susikryţiuojančių ir vienas stiprinančių, tinklą; 

2. ištikimybę bendroms vertybėms, normoms ir prasmei; 

3. gana aukštą atsakomybės lygį (1995, p. 5). 

Analizuojant Lietuvos mokslininkų bendruomenės pateiktas sampratas, susiduriame su 

įvairiais apibrėţimais. I.Leliūgienės nuomone, „bendruomenė – šeimų ar ţmonių grupė, kurią 

jungia tam tikros bendro naudojimo vertybės, turinti vieningas tarnybas, įstaigas, interesus ir 

geografinį artumą“ (1997, p. 270). 

V. Kavolis siūlo taikyti mokslininko S. Fisho interpretacinių bendruomenių modelį, 

aiškinant kultūros veiklos sąlygas. „Interpretacinės bendruomenės yra tarpusavyje kokį nors ryšį 

turintys ţmonės, kurie sutaria, kaip reikėtų interpretuoti tuos tekstus, kuriuos jie laiko svarbiais“ 

(1996, p. 172). 

V.Pilipavičius pateikia tokį bendruomenės apibrėţimą: „Bendruomenė – tai ţmonių, 

gyvenančių apibrėţtoje teritorijoje ir turinčių bendrų interesų, bruoţų ar ypatybių, susitarimas 

bendrai veiklai, kuri grindţiama savivaldos savarankiškumo ir savitarpio pagalbos principais (2007, 

p. 50). 
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S.Nefas, išsamiai tyrinėjęs vietos bendruomenių problematiką, teigia, kad vietos 

bendruomenė – tai grupė ţmonių, gyvenančių apibrėţtoje teritorijoje, susijusių bendru interesu ir 

vidiniu jausmu, jog jie priklauso tai pačiai ţmonių grupei. Mokslininkas praplėtė vietos 

bendruomenės tyrimus funkcionalumo aspektu ir apibrėţė funkcionalią vietos bendruomenę kaip 

„grupę ţmonių, gyvenančių apibrėţtoje teritorijoje ir atliekančių tam tikrus veiksmus tos vietos 

labui, dėl ko atsiranda bendri interesai ir vidinis jausmas, jog jie priklauso tik pačiai ţmonių grupei“ 

(2007, p. 44). 

R.Dobranskienė (2000) praplečia bendruomenės sąvoką, ypatingą vaidmenį teikdama 

intensyviam ir daugiaplaniam bendruomenės narių bendravimui, pagrįstam ne vien racionaliais, bet 

ir emociniais dvasiniais ryšiais. Pagal šią autorę, bendruomenės narius vienija panaši pasaulėţiūra, 

vertybės ir gyvenimo būdas. 

R.Grigas (2001) bendruomenę vertina per etnokultūrinį etoso savitumą, tautiškumą, kaip į 

dvasiniais ir moraliniais saitais suburtų ţmonių bendriją, esančią tarp valstybės ir individo bei 

uţtikrinančią nacijos išlikimą.  

G.Kvieskienė (2003) bendruomenę pristato kaip tam tikrą bendro tikslo siekiančią ir 

bendromis nuostatomis bei bendra valia besiremiančią ţmonių grupę.  

S.Nikartas savo tyrime apie bendruomenių dalyvavimą nusikalstamumo prevencijoje 

vadovaujasi šia bendruomenės sąvoka: „bendruomenė suvokiama kaip tam tikroje teritorijoje 

gyvenančių ir (ar) veikiančių ţmonių grupė, kurią sieja tarpusavio ryšiai, bendri interesai, vidinis 

jausmas, kad priklauso tai ţmonių grupei ir tai teritorijai“ (2012, p. 12). 

V.Šlapkauskas, nagrinėdamas bendruomenės bruoţus, teigia, kad klasikinės bendruomenės 

poţymiai tai: 

 moralinė vienovė (pasitikėjimas); 

 bendravimo intymumas; 

 giminingumas (pagal kilmę arba kraują); 

 bendradarbiavimas (bendro tikslo, materialinių ir kultūros vertybių siekimas); 

 uţdarumas (2000, p. 26-35).  

Mokslininkai, analizuodami bendruomenės sampratą, pateikia skirtingus apibrėţimus, tuo 

išreikšdami savo poţiūrio aspektus. V.Baršauskienė ir I.Leliūgienė (2001) pristatė įvairių poţiūrių 

sistemą, kuri pateikiama 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Poţiūriai į bendruomenę 

 
Poţiūrio aspektas 

 

Jungimosi pobūdis Veiklos turinys 

Struktūrinės:  

- geografinės teritorijos 

Politinis – teisinis   bendruomenės narių nustatyti 

vaidmenys 

 atsakomybė prieš rinkėjus 

 rinkimų į vietines tarnybas 

aktyvumas 

 mokesčių mokėjimas 

 reikiamų paslaugų suteikimas 

Socialinis psichologinis:  

- kultūrinis – antropologinis 

Ţmonių, turinčių bendrų interesų 

sąjunga 

 bendri ţmonių poreikiai 

 bendra veikla 

 bendros vertybės 

 tarpusavio ryšiai 

 priklausomybės jausmas 

Ţmonių ir teritorijos:  

- aplinkos įtaka ţmonių 

gyvenimui 

Demografinis ekologinis  statistinė gyventojų analizė, 

 gimstamumas, migracija, 

mirtingumas 

ţmonių sąveika su aplinka 

Veiklos proceso, 

funkcionavimo: 

- bendruomenės veikla ir 

plėtotė 

Struktūra, kuri turi išspręsti tam 

tikras problemas, atlikti tam tikras 

funkcijas 

 įvairios bendruomenės 

veiklos analizė  

 bendruomenės vystymosi  

galimybės 

Socialinės sistemos 

funkcionavimo 

Socialinių elementų ir sistemų 

visuma 

 bendruomenė, kuri vykdo 

socialinį uţsakymą 

 

Šaltinis: sudaryta pagal Baršauskienę, Leliūgienę (2001) 

 

I.Leliūgienė ir J.Sadauskas teigia, kad „bendruomenė yra tam tikrus bendrumus turinti 

asmenų grupė, kuri yra linkusi jungtis, siekiant kartu spręsti aktualias jiems problemas ir teikiant 

abipusę pagalbą“. Skiriami kriterijai, pagal kuriuos yra klasifikuojamos bendruomenės. 

Bendruomenių tipologizaciją lemia: vaidmuo dalijantis ţiniomis, socialinės paramos kontekstas, 

kuriamas asmens tapatumas, tikslai, funkcionalumas, socialiniai santykiai ir jų struktūros 

organizacijos tipai ir sociologiniai bruoţai (2011, p. 128). 

Darbo kontekste bendruomenės samprata bus nagrinėjama viešojo administravimo 

kontekste, tad pateikiame R.Lazdyno apibrėţimą. Anot R.Lazdyno, “bendruomenė suprantama kaip 

apibrėţtoje teritorijoje gyvenančių ir susietų bendrais viešaisiais poreikiais bei interesais nuolatinių 

gyventojų sistema“ (2005, p. 70).   
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Bendruomenės apibrėţimų mokslinėje literatūroje yra daug, bendruomenės samprata 

suprantama ir pateikiama skirtingai. Apibendrinant galima teigti, jog bendruomenė – tai grupė 

ţmonių, kuriuos sieja: 

 geografinis artumas; 

 bendri poreikiai, interesai, tikslai; 

 pastovūs socialiniai ryšiai; 

 dvasiniai ir moraliniai ryšiai; 

 vidinis jausmas,  jog jie priklauso tai pačiai ţmonių grupei; 

 tradicijos, papročiai; 

 pasaulėţiūra, vertybės;  

 susitarimas bendrai veiklai; 

 gyvenimo normos, gyvenimo būdas. 

Šiame darbe vietos bendruomenė bus apibrėţiama kaip grupė ţmonių, gyvenančių 

apibrėţtoje teritorijoje, susijusių bendru interesų ir vidinių jausmų, jog jie priklauso tai pačiai 

ţmonių grupei. 

 

1.2. Bendruomeniškumo samprata 

 

Nuo bendruomenių apibūdinimo pereiname prie bendruomeniškumo fenomeno analizės. 

Bendruomeniškumą tyrinėjo daugelis mokslininkų, šiame poskyryje nagrinėti D.W.McMillan ir 

D.M.Chavis (1986), A.Etzionio (1995), Smalskio ir Skietrio (2008), V.Pilipavičiaus (2012), S.Nefo 

(2010), R.Grigo (2010), S.Nikarto (2012), R.Dobranskienės (2002) darbai.  

Bendruomeniniai santykiai su kitais ţmonėmis reikalauja tam tikrų įsipareigojimų – 

vertybių ir normų paisymo. Asmuo privalo valdyti savo norus, formuoti pakantumą, toleranciją. 

Ţmoguje kaip bendruomenės naryje sociokultūrinės evoliucijos sąveikoje vyksta dvasiniai pokyčiai. 

Bendruomeniškumo pojūtį savo studijoje charakterizavo D.W.McMillan ir D.M.Chavis, kurie 

apibūdino bendruomeniškumą kaip narių jausmą, kad jie yra svarbūs vienas kitam ir grupei. 

Bendras įsitikinimas, kad per jų įsipareigojimą būti kartu bus patenkinti jų poreikiai, rodo 

akivaizdţias bendruomenių teorijų sąsajas su Maslow ţmogiškųjų poreikių piramide. Anot 

McMillan ir Chavis, bendruomeniškumo pojūtis susidaro esant keturioms esminėms sąlygoms: 

1. Narystė 

- dalyvavimo apibrėţimas; 

- tarpusavio pasitikėjimas; 
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- asmens emocinis saugumas bendruomenėje; 

- asmens savęs investavimas bendruomenėje; 

- bendra simbolikos sistema. 

2. Įtaka. Bendruomenėje įtaka veikia abipusiai: asmuo daro įtaką savo grupei, o ji daro įtaką 

jiems. Įtakingiausi ţmonės tie, kurie vertina kitų ţmonių nuomones. 

3. Poreikių tenkinimas. Narystė padeda tenkinti visus ţmogiškuosius poreikius. Bendros 

vertybės sukuria aplinką, kurioje vyksta socialiniai mainai, tarpusavio parama.  

4. Emocinis ryšys. Būtina sąlyga autentiškai bendruomenei, kuri tampa galima tik daţnai 

bendraujant, ypač svarbius įvykius kartu įgyvendinant. Remiasi istorine atmintimi, kuri priimama 

kaip grupės ir asmens bendra istorija (1986, p. 7). 

Anot A.Etzioni, bendruomeniškumas – tai „įsitikinimas, jog kiekvienas ţmogus atsakingas 

uţ savo veiksmus ir savo pasirinkimus toje bendruomenėje, kurioje jis gyvena“ (1995, p. 23).  

Anot V.Smalskio ir E.Skietrio, „bendruomeniškumas – tai kokybinė bendruomenės veiklos 

išraiška“ (2008, p. 51). Šie autoriai pabrėţia, kad bendruomeniškumas realizuojasi per 

bendruomeninę veiklą ir apsprendţia tos veiklos orientyrus – bendras veiklos kryptis, funkcijas, 

vertybines nuostatas. Tikrosios, tradicinės bendruomenės palaikė artimus ţmogiškus ryšius, kurie 

rėmėsi bendra veikla ir bendromis vertybėmis. 

Anot V.Pilipavičiaus, „bendruomeniškumas – tai kokybinė bendruomeninės gyvensenos 

išraiška, kaip bendrinantis gyventojus sutarimas, realizuotas bendruomenine veikla, kuri socialinėje 

– politinėje aplinkoje institualizuojasi bendruomene, bendruomenine organizacija“ (2012, p. 7). 

Autorius teigia, kad bendruomeniškumo raidos analizė turi būti atliekama sistemiškai, istoriškumo 

kontekste, bendruomeniškumą vertinant tipologiškai, per: 

 bendruomeninių organizacijų tipus, nurodančius bendruomeninės veiklos kryptį; 

 bendrinimo/si realybės ryškinimą, fiksuojantį bendrinimą formuojančius pagrindus; 

 veikimą organizuojančią funkciją, apibrėţiančią veiklos sferą; 

 institucines formas, nurodančias viešo veikimo sritis (2012, p. 33). 

S.Nefas teigia, kad „ne tiek svarbu, kas ir kaip apibrėš bendruomeniškumą, svarbiausia – 

kad ţmonės, kurie yra bendruomeniško proceso objektai ir subjektai, patys matytų, kad tai, ką jie 

daro, prisideda prie bendruomeniškumo, t.y. keičia jų grupės, o kartu ir visuomenės gyvenimo 

kokybę“ (2010, p. 43). Anot mokslininko, bendruomeniškumo savybės: piliečių ir valdţios sąveika, 

ryšiai tarp individo ir platesnės visuomenės, veiksmai toje bendruomenėje, kurioje gyvena, narių 

jausmas, kad jie yra svarbūs vienas kitam bei įsipareigojimas būti kartu (2010, p. 43). 
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R.Grigas, nagrinėdamas bendruomeniškumo ir savivaldos sąsajas, padarė išvada, jos 

šiandieninėje Lietuvoje egzistuoja atskirtis tarp šių socialinių struktūrų, egzistuoja šių darinių 

vienovės stygius. Akivaizdu, jog tebėra silpna demokratinių, pilietinių judėjimų ir nuostatų sklaida 

(2010, p. 41).  

S. Nikartas nagrinėjo bendruomenės ir bendruomeniškumo vaidmenį specifinėje pilietinės 

veiklos srityje – nusikalstamumo prevencijoje. Anot autoriaus, pagrindinė nusikalstamumo 

prieţastis – bendruomeniškumo trūkumas. Daugelis kriminologų bendruomeniškumo skatinimą 

suvokia kaip „bendruomeninės nusikalstamumo prevencijos sąvokos elementą, t.y. ne tik 

bendruomenės, kaip prevencijos subjekto ar vietos, tačiau ir bendruomeniškumo, kaip esminės 

prevencinės priemonės ir krypties prasme (2012, p. 41). Taip pat autorius daro išvadą, kad 

bendruomeniškumo sąvoka tapatinama su organizuota bendruomenės veikla.  

Svarbiausiu bendruomenės bruoţu R. Dobranskienė laiko įvairiapusį bendruomenės narių 

bendravimą, paremtą tiek racionaliais, tiek emociniais, dvasiniais ryšiais. Išskiriami tokie 

bendruomeniškumo teigiami aspektai:  

 pilnesnis gyvenimo vertės, prasmės išgyvenimas; jautimasis reikalingu;  

 galimybė artimuose santykiuose geriau paţinti kitus ir save;  

 ugdomas altruizmas, draugiškumas, uţuojauta, pareigingumas;  

 tinkama aplinka vaikų auklėjimui;  

 sąlygos mokymuisi bendrauti, vadovauti, organizuoti;  

 stabilūs, pastovūs vaidmenys, saugumo jausmas, kurį suteikia pastovumas;  

 galimybė efektyviai spręsti tradicinius, bendrus uţdavinius (2002, p. 83). 

Pagrindiniu politikos šūkiu politinė partija Tėvynės sąjunga savo konservatyviojoje 

politinėje programoje skelbia: „Atgal į bendruomenę, atgal į sveiką šeimą“. Bendruomenių 

atsigavimas gali ir turi prasidėti nuo šeimos ir mokyklos. Bendruomeniškumas, pasitikėjimas, 

socialinis kapitalas – tai ir ekonominės, sąvokos. Autoriai teigia, kad bendruomeniškumą sąlygoja 

tokios visuomenės ir moralinės vertybės kaip tarpusavio pasitikėjimas, atsakomybė, sąţiningumas, 

todėl bendruomeniškoje, pasitikėjimu grįstoje visuomenėje spartesnis ūkio bei gerovės augimas 

įmanomas labiau nei susitarimų nesilaikančioje, pavydţioje ar įtarioje aplinkoje (Kubilius, Masiulis, 

2003). 

Apibendrinant galima pateikti bendruomeniškumo sampratas ir savybes, į kurias bus 

atsiţvelgiama šiame darbe. Taigi, bendruomeniškumas –  tai: 

 narių jausmas, kad jie yra svarbūs vienas kitam ir grupei; 
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 įsitikinimas, jog kiekvienas ţmogus atsakingas uţ savo veiksmus ir savo pasirinkimus 

toje bendruomenėje, kurioje jis gyvena; 

 kokybinė bendruomenės veiklos išraiška. 

Bendruomeniškumo savybės: 

 piliečių ir valdţios sąveika; 

 ryšiai tarp individo ir platesnės visuomenės;  

 veiksmai toje bendruomenėje, kurioje gyvena;  

 narių jausmas, kad jie yra svarbūs vienas kitam; 

  įsipareigojimas būti kartu. 

Šiame darbo poskyryje buvo nagrinėta teorinė bendruomeniškumo samprata. Kokie faktoriai 

formuoja bendruomeniškumą bus apţvelgiama ir apibendrinama antrame darbo skyriuje, o kaip tie 

faktoriai funkcionuoja bus ištirta empiriniame tyrime. Nustačius faktorius, kurie šiuo metu 

labiausiai lemia bendruomeniškumą bendruomenėse, empiriškai bus nustatyta, kokie vadybiniai 

veiksmai turi būti atliekami, skatinant bendruomeniškumą. Šie ţingsniai pasirinkti atsiţvelgus į 

darbo problemą - pastaruoju metu daţnai nagrinėjamas bendruomeniškumas, tačiau 

neidentifikuojami faktoriai ir veiksmai, kurie įtakoja bendruomeniškumą Lietuvoje. 

 

2. VIETOS BENDRUOMENIŲ FUNKCIONAVIMAS LIETUVOJE PRAEITYJE IR 

DABAR 

 

2.1. Vietos bendruomenių funkcionavimas Lietuvoje praeityje 
 

Nagrinėjant vietos bendruomenių funkcionavimo Lietuvoje klausimą ir turint omeny darbo 

problemą, reikia atsakyti į klausimą, kokių faktorių ir veiksmų dėka kalbama apie bendruomenių 

funkcionavimą ir bendruomeniškumą Lietuvoje? Šių faktorių ir veiksmų identifikavimas labai 

svarbus, kadangi empirinio tyrimu bus aiškinamasi, kokią įtaką jie turi bendruomeniškumui.  

Galima teigti, jog bendruomenė – tai XIX amţiaus socialinės minties rezultatas. Dabar, XXI 

amţiuje, tampa akivaizdu, kad bendruomenių struktūra ir vidinė raiškos dinamika istorijoje 

neišvengiamai kito. Anot D.Kuzmickaitės (20004), šią kaitą lėmė kultūriniai, ekonominiai ir 

politiniai veiksniai. Teorinėje literatūroje aiškiai įvardijama kaimo-miesto takoskyra. Organinė, 

natūrali kaimo bendruomenė priešpastatoma nuasmenintai, nesolidariai miesto arba metropolito 
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bendruomenei, kuriai būdingas nehumaniškos sąlygos ir socialinių patologijų terpė. D.Kuzmickaitė 

savo tyrime pasitelkė Figuera – McDonugh (2001) bendruomenių dinamikos etapų išdėstymu: 

I bendruomenių raiškos etapas. Apima natūralios teritorinės bendruomenės raidą XIX 

amţiaus pabaigos – XX amţiaus pradţios laikotarpiu. Tai yra autentiška socialinės integracijos 

forma – natūrali, kolistinė, neformali, neišnaudojanti bendruomenė.  

II bendruomenių raiškos etapas. Natūralios bendruomenės evoliucionuoja, perauga į 

personalines arba pseudo bendruomenes, besiformuojančias apie 1920 m. iki Antrojo pasaulinio 

karo. Šių bendruomenių formavimosi pagrindas – urbanistinėje aplinkoje atsiskleidţiančios 

didesnės asmeninės laisvės, besiplėtojanti transportavimo sistema bei lengvesnės komunikacijos 

priemonės. Šioms bendruomenėms priskiriamos įvairių asociacijų, politinių organizacijų, brolijų, 

religinių grupių, unijų, profesinių sąjungų kūrimasis. Personalinėms bendruomenėms būdingi 

pliuralizmas ir demokratiniai principai. 

III bendruomenių raiškos etapas. Po Antrojo pasaulinio karo iki šeštojo dešimtmečio kūrėsi 

naujo tipo bendruomenės. Jų kūrimosi sąlygos: 

 didysis pasaulinis karas; 

 sparčiai besivystanti pramonė; 

 tarptautinių korporacijų atsiradimas; 

 sustiprėję urbanizacijos procesai; 

 vartotojiškas visuomenės atsiradimas; 

 teritorijų kaimo bendruomenių susilpnėjimas; 

 personalinių bendruomenių funkcionavimo naikinimas. 

Pagrindinis šių bendruomenių bruoţas – nacių solidarumo stiprinimas per lokalizavimą tam 

tikroje socialinėje struktūroje (tai yra bendruomenių telkimas pagal turimą arba paskirtą socialinį 

statusą, etniškumą, amţių, lytį, rasę, seksualinę orientaciją.  

IV bendruomenių raiškos etapas. Ribotos atsakomybės bendruomenių formavimasis ir 

miesto bendruomenių funkcionavimas. Jos įgijo kitokias bendruomeniškumo formas, kaip labiau 

specializuotos bei labiau savanoriškos institucijos (Kuzmickaitė, 2004, p. 18-19).  

Apie bendruomeniškumo funkcionavimą Lietuvos istorijoje liudija įvairių mokslininkų 

darbai, kuriuose pateikiama medţiaga apie bendruomenišką gyvenseną. Pasak J.Mardosos, pirmieji 

lokalinio pobūdţio straipsniai apie valstiečių talkas paskelbti sovietiniais metais. Tema toliau 

plėtota XX a. pabaigoje – XXI a. pradţioje. Pirmieji   darbai svarbia tradicinio Lietuvos kaimo 

bendruomeninių darbų ir papročių tema buvo paskelbti lokalinio pobūdţio straipsnių rinkiniuose. 
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<...> Paţymėtinos didesnės apimties mokslinės publikacijos, skirtos talkų apeigoms ir papročiams. 

Jose atskleidţiamos valstiečių darbų ir darbo papročių sąsajos su krikščionybe, jos įtaka darbų eigai 

ir papročių savitumui. su krikščionybe, jos įtaka darbų eigai ir papročių savitumui. Parodoma, kaip 

talkos funkcionavo katalikiškų švenčių sąlygomis, kokie religiniai reikalavimai veikė talkų eigą, 

talkininkų mitybą bei kaip krikščioniškieji motyvai įkomponuoti į talkų papročius (Mardosa, 2010, 

p. 11-12).  

Anot S.Nefo, tarpukario Lietuvoje (1918 – 1940) bendruomenišką gyvenseną lėmė šie 

faktoriai: 

 politiniai – administraciniai (cechai miestuose, kaimo sueigos, kaimų seniūnai, parapijos 

veikla, švietimo organizavimas); 

 ekonominiai (bendras darbas, talkos, kooperatyvai, bendras turtas ir kt.); 

 teisėtvarkiniai (nuostatos Lietuvos Statutuose, bendruomenės galia bausti nusikaltėlius, 

turto apsauga ir kt.); 

 kultūriniai (apeigos, šventės, moralinių klausimų akcentavimas, rūpinimais kaimo 

įvaizdţiu ir kt.) (2007, p. 83-84).  

Šiame darbe svarbu išskirti, kokie faktoriai ir veiksmai lemia bendruomeniškumą, todėl 

būtina apţvelgti būdingus šiam laikotarpiui faktorius. Vienas iš jų yra kooperatyvai ir kooperatinis 

judėjimas. Tai, kad kooperatyvų vaidmuo yra svarbus šio tyrimo kontekste, liudija kooperacijos 

reikšmė. Anot Bendorienės, „pati bendriausia kooperacijos reikšmė yra tiesiog bendra veikla“ 

(2001, p. 401). Pasak Z.Norkaus, kooperacija gali būti vadinamas bet koks ţmonių 

bendradarbiavimas. Autorius teigia, kad „tokių institucijų kaip valstiečių bendruomenės, amatininkų 

cechai, pirklių gildijos veikloje ir organizacijoje aptinkame bruoţų, kurie būdingi ir šiuolaikiniams 

kooperatyvams. Valstiečių bendruomenės rengdavo talkas, amatininkų cechai uţpirkdavo ţaliavų 

savo nariams, o pirklių gildijos pasistatydavo bendrai naudojamus sandėlius“ (2012, p.31). Šie 

teiginiai patvirtina, kad kooperaciją bendruomenės poţiūriu nagrinėti yra tikslinga.  

Tarpukario Lietuvos laikotarpiu buvo pradėta kurti lietuviška vietos savivalda. Jau 1918 

metais jaunajai respublikai iškilo daug teorinių ir praktinių klausumų, į kuriuos reikėjo tuoj pat 

atsakyti. Iki Nepriklausomybės atgavimo, Lietuvai būnant carinės Rusijos gniauţtuose, šios 

imperijos kolonijinė politika neleido formuoti demokratinės valdymo sistemos. Tad Lietuvos 

politikai ir teisininkai, siekiant demokratizuoti Lietuvos politinę ir teisinę sistemą, turėjo remtis 

Europos demokratinių valstybių savivaldos įstatymų kūrimo praktika. 

1918 m. lapkričio 13 d. „Lietuvos aide“ buvo išspausdintas Lietuvos valstybės Tarybos ir 

Vyriausybės atsišaukimas „Lietuvos piliečiai“. Jame šalies valdţia ragino kaimo gyventojus kurti 
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parapijų komitetus ir imti visus vietos reikalus į savo rankas. Po to pradėjo gausiai steigtis Lietuvos 

savivaldybės. Anot J.Sireikos, ţmonės, apimti entuziazmo, kad turės savo valdţią, į kurią dėjo 

dideles viltis, sudarinėjo parapijų ir valsčių komitetus. Siekdamas reglamentuoti savivaldybių 

kūrimą, Lietuvos vidaus reikalų ministras Valdas Stašinskas 1918 m. gruodţio 17 d. paskelbė 

aplinkraštį „Dėlei savivaldybių Lietuvoje“. „Miestams, kuriuose gyveno per 10 tūkst. ţmonių, buvo 

leista laikinai vadovautis varinės Rusijos 1892 m. priimtais miestų valdymo nuostatais, išskyrus tai, 

kad tų miestų savivaldos įstaigos turėjo formuojamos ne pagal rusų įstatymą, o demokratiškai-

visuotiniu, lygiateisiu ir slaptu balsavimu“, - teigia J.Sireika (1999, p. 121). 

1919 m. spalio 10 d. buvo priimtas pirmasis Lietuvos savivaldybių įstatymas (Savivaldybių 

įstatymas, 1919), teisiškai reglamentavęs valsčių, miestelių, apskričių ir miestų savivaldybių 

kūrimą, jų statusą ir veiklą. Svarbiausias savivaldybių įstatymo rengėjas buvo ţymusis teisininkas, 

Lietuvos vyriausybės narys Petras Leonas. Šiauliuose 1919 m. gruodţio mėnesio laikraščio 

„Sietynas“ publikacija „Valsčiaus savivaldybių įstatymas“ įgalino Lietuvos kooperatininkus ir 

savivaldybes (1919, p. 12-13). 

Kitas svarbus veiksnys – ţemės reforma, kuri buvo pradėta vykdyti 1922 metais, kai kaimai 

buvo skirstomi į vienkiemius. A.Aleksandravičius, nagrinėjęs kaimo bendruomenių raidą ir jų 

veiklos tikslus, teigia, kad „kaimo bendruomenė Lietuvoje egzistavo iki kaimų išskirstymo į 

vienkiemius. Po to išliko tik jos elementai, o tarybiniu laikotarpiu ji buvo visiškai sunaikinta“ 

(2011, p. 3). Tai patvirtina, kad šis veiksnys turėjo įtakos bendruomenės funkcionavimui.  

Labai svarbu atkreipti dėmesį į tarpukario Lietuvos švietimo sistemą, kurioje buvo 

puoselėjami bendruomeninio auklėjimo pagrindai. Nagrinėjant bendruomenių raišką švietimo 

sistemoje, svarbi yra A.Šerkšno knyga „Mokyklinė bendruomenė“, kurioje autorius išskyrė 

mokyklinės bendruomenės vaidmenį, aprašė mokyklos bendruomenės aspektus, išnagrinėjo klasės 

bendruomenės veiklą, taip pat pedagogo vaidmenį organizuojant mokyklos ir klasės bendruomenės 

gyvenimą bei kuriant pedagoginius santykius. Anot A.Šerkšno, „net ir individualizavus mokomąją 

medţiaga bei pačia mokyklos aplinką vis tiek mokyklos objektu nebus atskiras mokinys, bet visa 

mokinių bendruomenė“ (1939, p. 3).  

Taigi, XX amţiaus pradţioje Lietuvos kaimuose ir miesteliuose vietos bendruomeniškumą 

įtakojo šie faktoriai ir veiksmai, parodyti 3 lentelėje: 
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2 lentelė. Bendruomeniškumui įtaką darantys faktoriai ir veiksmai 

 

Faktoriai Veiksmai 

Bendras darbas Ganiava, talkos 

Bendras turtas Ganyklos, keliai, eţerai, miškai 

Bendros vertybės Dešimt Dievo įsakymų, etnokultūra 

Bendra tvarka Dirbant ūkio darbus, linksminantis, baudţiant nusiţengus 

Bendra valdţia Kaimo sueigos sprendimai, mokykla, baţnyčia 

Bendras sutarimas Esant skirtingoms nuomonėms, svarstoma tol, kol pasiekiamas 

sutarimas 

Bendras interesas Tarpusavio susitarimas, socialinis saugumas 

 

Šaltinis: sudaryta pagal Nefą (2007) 

 

Šis faktorių ir veiksmų išryškinimas ir detalus aprašymas labai svarbus ir aktualus šiam 

darbui, kadangi empirinio tyrimo metu bus analizuojama, kokie faktoriai ir veiksmai turi įtakos 

bendruomeniškumui, todėl šiuos teorinius veiksmus galėsime patikrinti empiriškai.  

Analizuojant, kaip vietos bendruomenė funkcionavo praeityje Lietuvoje, būtina apţvelgti 

Sovietinį laikotarpį, kuris laikomas pertrauktos bendruomeniškumo tradicijos prieţastimi.  

S.Nefas išskiria tokius faktorius, turėjusius įtakos Lietuvos vietos bendruomenei sovietiniu 

laikotarpiu: 

 okupacinis – represinis; 

 nuosavybės formų prievartinė kaita; 

 planinis gyvenviečių sistemos kūrimas; 

 vienkiemių naikinimas; 

 kultūros ideologizavimas; 

 religijos persekiojimas ir kt. (2007, p. 62) 

Išskirti faktoriai labai svarbūs šio darbo keliamos problemos atţvilgiu, kadangi jie turėjo 

įtakos vietos bendruomenei, tai formavo ir bendruomeniškumo apraiškas. 
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Norint apţvelgti faktorius, turėjusius įtakos Lietuvos vietos bendruomenės funkcionalumui, 

galima pradėti nuo sovietinės modernizacijos, apimančios kelis procesus. M.Ališauskienė teigia, 

kad modernizacija tiek Vakarų, tiek sovietinėse visuomenėse reiškėsi panašiais procesais: 

racionalizacija, urbanizacija, visuotiniu švietimu. „Tačiau sovietinei modernizacijai trūko kai kurių 

esminių bruoţų, būdingų modernizacijai Vakarų visuomenėse, t. y. individo prioriteto valstybės ir 

visuomenės atţvilgiu, visuomenės dalyvavimo valstybės gyvenime. Nepaisant šių procesų 

skirtybių, galime kalbėti apie jų pasekmių panašumus: religijos privatizaciją ir individualizmą 

sovietiniu laikotarpiu, kurie išliko ir posovietinėje Lietuvoje“ (Ališauskienė, Samuilova, 2011, p. 

79). Sovietinė modernizacija suardė tradicinę kaimo bendruomenę, bet nesudarė sąlygų atsirasti 

naujiems bendruomeniniams socialiniams dariniams. Visa ţmonių veikla socialiai stratifikuotoje 

ūkio sistemoje apsiribojo administracijos įsakymų vykdymu. Šventės, talkos, paslaugos, 

problemiškų atvejų sprendimo galimybės „nuleistos iš viršaus“, veikė kaip prievartinė priemonė 

organizuojant gyventojus į tam tikrą instituciniais socialiniais santykiais grįstą „bendruomenės“ 

formą (Leonavičius, Ozolinčiūtė, 2008, p. 28).  

Kitas svarbus faktorius, turėjęs įtakos Lietuvos kaime vyravusiam bendruomeniškumo 

jausmui – kaimynystė, kuri partizaninės kovos metais buvo ypač susilpnėjusi. V.Ivanauskas teigia, 

jog „kaimynystė buvo dar vienas svarbus nomenklatūrininkų bendrumą sutvirtinantis veiksnys“ 

(2006, p. 6). Kiekvieno miesto ar rajono prestiţinėse vietose būdavo statomi specialūs gyvenamieji 

namai, kuriuose butus (namus) gaudavo nomenklatūrininkai. Autorius paţymi, jog šeimų 

bendrumas buvo sutvirtintas bendromis talkomis, ūkinių reikalų, susijusių su gyvenamąja teritorija, 

aptarimais. Kaimynystė sąlygojo ir tai, jog neformalioje aplinkoje buvo gana patogu aptarti kai 

kuriuos darbo ir asmeninius klausimus Minėtu laikotarpiu kaimynystės ryšiai susilpnėjo, santykiai 

tarp kaimynų buvo grįsti baime ir nepasitikėjimu. 

Dar vienas svarbus faktorius, kuris turėjo įtakos vietos bendruomenei, yra jau minėtas 

anksčiau vienkiemių naikinimas. Prasidėjus sovietinei okupacijai, Lietuvos ūkininkams teko patys 

skaudţiausi įsibrovėlių smūgiai. Nuo pirmųjų okupacijos metų prasidėjo ūkininkų trėmimai – 

prievartiniai iškeldinimai į toliausius ir atšiauriausius SSRS rajonus, kur daugelio iš jų laukė badas 

ir mirtis. 1953 metais faktiškai uţbaigta Lietuvos kaimo kolektyvizacija. Ţemė perduota 

pseudokooperatiniams „kolūkiams“ ir valstybiniams „tarybiniams ūkiams. Tuo pat metu įvairiomis 

dingstimis vyko ir masinis vienkieminių sodybų naikinimas (Jasaitis, 2011, p. 14). Anot 

I.Trinkūnienės, „kaimo bendruomenės irimas ir su tuo susijęs etninės kultūros nykimas siejamas su 

sovietinės Lietuvos kolektyvizacija – kaimo gyventojų perkėlimu į naujas kolūkines gyvenvietes. 

Tarybinė sistema įtvirtino ir paspartino jau tarpukariu įvykusį kaimo bendruomenių irimą, šitaip 
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prisidėdama prie etninės kultūros griovimo per kolektyvizaciją, melioraciją, naikindama natūraliai 

susiklosčiusias kaimo bendruomenes“ (Trinkūnienė, 2007, p.14). 

Pasak Streikaus, vienas svarbiausių sovietų reţimo tikslų buvo sunaikinti tradicines religijas 

ir sukurti visuomenę, besąlygiškai įtikėjusią komunistinės ideologijos teisingumu. Tokia nuostata 

reiškė radikalių Baţnyčios veiklos apribojimų ir tikėjimo laisvės suvarţymų įvedimą. Autorius 

teigia: „Lietuvoje buvo vykdoma ankstesne sovietų reţimo patirtimi paremta antireliginės politikos 

veiksmų programa, kurios pradinis uţdavinys buvo atimti iš Baţnyčios bet kokias tikėjimo tiesų 

aiškinimo ir sklaidos galimybes, toleruojant tik laisvę atlikti religinį kultą“ (2009, p. 111).  

Anot O.Tijūnelienės, ,,kai kurios šeimos sovietmečiu slapta puoselėjo tikėjimo jausmą, kitos 

to nedarė, kad nepakenktų sau ir vaikams, jų likimui. Todėl ne visų mokinių tėvai, sovietinės 

mokyklos auklėtiniai, šiandien yra savo vaikams krikščioniško gyvenimo būdo ir tikėjimo 

pavyzdys, o taip pat gali daryti įtaką savo vaikams. Tad religinio vaikų auklėjimo problema šeimose 

šiandien aktuali” (2001, p. 45). 

Sovietinė sistema stokojo tradiciškumo ir vertybių tąsos per laiką: monopolinis viešasis 

sektorius neigė ir draudė savanorišką dalyvavimą demokratiniuose procesuose, tad ir jokio 

legitimuoto bendro pasitikėjimo ţmonėmis ar institucijomis sovietinė sistema negalėjo sukurti. 

Savarankiška veikla net neformalioje organizacijoje buvo suprantama kaip savavališka; ji buvo 

nekontroliuojama tik tiek, kiek leisdavo hierarchinėje struktūroje aukščiau esantys vadovai 

(Bartuškaitė, Ţilys, 2011, p. 32). 

Šio darbo problema yra bendruomeniškumo lemiančių faktorių ir veiksmų išskyrimas, todėl 

buvo labai svarbu apţvelgti tai istoriniame kontekste. Kadangi, anot S.Nefo, tarpukario laikotarpiu 

Lietuvoje vietos bendruomenė pirmiausiai rėmėsi prigimtine-paprotine teise ir tautos kultūra (2007, 

p. 60), apţvelgsime, kaip etnologiniuose tyrinėjimuose atsispindi šiam darbui aktualūs 

bendruomeniškumą formuojantys kultūriniai faktoriai ir veiksmai. Kaip pavyzdį pasirenkame 

kultūrinį faktorių, kuriame atliekami šie veiksmai: papročiai ir apeigos.  

Kaimo religinio gyvenimo formos ir funkcijos XX a. pirmojoje pusėje. Viešas religinis kaimo bendruomenės 

gyvenimas, jo formų įvairovė buvo tiesiogiai susiję su bendrų religinių apeigų kaime ir pareigų parapijai atlikimu. Tai 

gana svarbi kaimo bendruomenės funkcionalumui ţmonių dvasinės ir socialinės veiklos sritis. <...> Religiniame kaimo 

gyventojų gyvenime galima išskirti tris svarbiausias jo raiškos formas: 1) savarankiškai kaimo bendruomenėje 

gyventojų atliekamos apeigos (šioje srityje pagrindinis vaidmuo teko kryţiams); 2) religinė kaimo veikla, kurioje 

dalyvauja kunigai (laukų šventinimo apeigos, kunigo kalėdojimas); 3) kolektyvinis kaimo gyventojų dalyvavimas 

baţnytinėje apeigose (kaimo gyventojų bei jaunimo mišios). Visos šios kaimo bendruomenės, kaip tikinčiųjų 

bendruomenės dalies, religinio gyvenimo formos nebuvo vienintelės. Kaimo kapinių tvarkymas, kryţių ir pastatų 

šventinimas, laidotuvės, šeimos šventės, ėjimas kartu į atlaidus, bendravimas religinių švenčių metu taip pat su kaimo 
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bendruomene susiję reiškiniai, neturėjo organizacinio momento, o daugiau bendravimas pasitaikius progai. <...> Galima 

teigti, kad iki XX a. vidurio religija ir Baţnyčia savo atliekamomis socialinėmis funkcijomis buvo ypatinga visuomenės 

organizavimo forma, o viešoji šio reiškinio išraiška – tai aptartos kaimo religinio gyvenimo sritys (Mardosa, 1995, p. 

138-147). 

Motinos įvesdinimo į baţnyčią paprotys Lietuvos kaime (XIX a. pabaiga – XX a. I pusė). Iškilminga motinos 

įvesdinimo apeiga – sudėtinė gimtuvių papročių dalis. Įvedybos – tai pirmasis moters ėjimas į baţnyčią pagimdţius 

kūdikį. Įvesdinimo į baţnyčią papročių ciklas susideda iš dviejų laiko tarpsnių: 1) nuo vaiko gimimo įvesdinimo ir 2) 

nuo įvesdinimo į baţnyčią liturginių apeigų pradţios iki bendruomeninių vaišių. <...> Pasikeitimai, vykstantys moters 

organizme ir psichikoje, buvo laikomi pavojingais ne tik jai pačiai, bet ir visuomenei, moteris buvo atskiriama nuo 

bendruomenės dėl dviejų prieţasčių: 1) dėl gimdymo metu joje atsirandančios galios ir 2) dėl to, kad ji buvo laikoma 

nešvaria. <...> Kol moteris esanti nešvari, ji negalinti eiti į bendrą pirtį (Vilniaus r.). Pietryčių Lietuvoje gyvavo 

paprotys moterį įvesdinti į bendrą pirtį prieš tai įvedant ją į baţnyčią. Tai buvo pakartotinis jos įvedimas į moterų 

bendriją. <...> Taigi moters įvesdinimas į baţnyčią buvo jos palaiminimas ir motinystės išaukštinimas. Kuo daugiau 

moteris turėjo vaikų, tuo labiau ji buvo gerbiamas Dievo ir ţmonių (Paukštytė, 1995, p. 166-171). 

Krikštatėvių vaidmuo krikštynų papročiuose (XIX a. pabaiga – XX a. I pusė).  Krikštynos – vardo suteikimo 

krikštijamajam apeigos, paremtos krikšto sakramento dogma. Jose būtina krikšto tėvams dalyvauti. Krikštynų apeigos 

susideda iš dviejų dalių: 1) baţnyčioje teikiamo kriškto sakramento ir 2) liaudiškų papročių. <...> Krikštatėvių vaidmuo 

susidėjo iš kelių momentų: 1) jų parinkimo, iškilmingo kvietimo ir sutikimo dalyvauti, 2) pasiruošimo krikštynoms 

(dovanų ruošimo), 3) dalyvavimo baţnytinėje ceremonijoje, 4) atliekamų apeiginių veiksmų prieš krikštą ir po jo, 

kuriais siekiama apsaugoti krikštavaikį nuo galimų pavojų, 5) krikštatėvių pareigos jų globotiniams visą gyvenimą. 

<...> Į krikštatėvius galima eiti tik priėmus primąją komuniją, t.y. grieţtai prisilaikant Baţnyčios nustatytos tvarkos. 

Teigiama, kad negalima kviesti svetimšalių, ypač tokių ţmonių, kurie buvo atitolę nuo krikščionių tikėjimo ir nesilaikę 

jų reikalavimų (Maišiagala, Vilniaus r.). <...> Taigi apibūdinant krikštatėvių parinkimo kriterijus matyti, jog čia 

susipina krikščioniški ir liaudiški aspektai, nes krikšto metu kūdikis įvesdinamas ne tik į krikščionišką, bet ir į kaimo 

bendruomenę (Paukštytė, 1995, p. 173-177). 

Patalkų vakarėliai Lietuvoje. Patalkų vakarėliai – viena iš jaunimo pasilinksminimo formų po kolektyviai 

atlikto darbo – talkos. Pagrindinis jaunimo bendruomenės veiklos baras – laisvalaikis, kurio sambūris buvo savaitgaliais 

ir šventinėmis dienomis rengtas pasilinksminimų vakarėlis. <...> Kaip ir su darbu nesusijusiuose vakarėliuose, po talkos 

jaunimas šoko, dainavo, ėjo ratelius, ţaidė ţaidimus, sprendė bendruomenines problemas. Nekompaktiškas kaimo 

planavimas vakarinėje krašto dalyje suformavo darbo, kaip kaimo bendruomenės, šventės stereotipus, daţnai į antrą 

vietą nustumdamas menkesnes, su darbu tiesiogiai nesusijusias šventes bei šventadienius. Bendrai dirbdami dauguma 

lauko darbų, skurdūs ūkiai santykinai ekstensyvų ūkį išgyvenančioje Rytų Lietuvoje tokių stereotipų formuoti neleido. 

Čia darbas ir poilsis turėjo aiškias funkcionavimo ribas ir gyvavo aiškioje opozicijoje. Darbo rimties negalėjo sutrukdyti 

muzika ir šokiai, o darbas šventadieniu liko mirtina nuodėmė (Šaknys, 1995, p. 149-158).  

Kitas svarbus kultūrinio faktoriaus veiksmas – šventės. Tradicinių liaudies kalendoriaus 

švenčių apţvalga pateikiama ţemiau.  

XIX a. antrosios pusės – XX a. pradţios laikotarpio būdingos šventės. Reikšminga šventė – vestuvės – tuo 

laikotarpiu dar buvo išlaikiusios bendruomeninį pobūdį, naminių jungtuvių pėdsakų, namų globėjų kulto liekanų, 

nuotakos pirkimo, jos perėjimo į ištekėjusių moterų luomą apeigų, maginių veiksmų šeimos vaisingumui, gerovei 
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garantuoti. Sudėtingame vestuvių apeigų cikle gausu dainų, oracijų, vaidybinių improvizacijų, šokių. Įvairiose 

etnografinėse srityse vestuvės buvo švenčiamos skirtingai. <...> Advento metu šventadienio rytą ţmonės vaţiuodavo į 

rarotus – ankstyvąsias šv.Mišias. Pasilikusieji namie giedodavo roţančių. <...> Kūčios (XII. 24) susijusios su ţiemos 

saulėgrįţos apeigomis, kurių atspindţių aptinkama kalėdiniuose papročiuose. Po krikščionybės įvedimo Kūčios virto 

Kalėdų išvakarėmis, tačiau išlaikė labai ryškias protėvių kulto tradicijas. Tą vakarą prie šventinio stalo susirenka visa 

šeima: kviestis svečių ar patiems svečiuotis per Kūčias nepritiko. Liaudies kalendoriuose Kūčiomis baigdavosi senieji 

metai. <...> Ankstų Kalėdų rytą ţmonės vaţiuodavo į baţnyčią, o grįţę namo švęsdavo. Plačiai buvo paplitę kalėdojimo 

papročiai. Antrąją Kalėdų dieną per kaimą eidavo Kalėdų senis (Kalėda) ir linkėdavo gerų metų, gero derliaus. 

Senoviniu papročiu per Kalėdas jaunimas, mušdamas tabalus ir linksmai dainuodamas, vilkdavo per kaimą kaladę 

(bluką). Svarbiausios šios šventės apeigos vaizdavo senojo mitinio personaţo aukojimą ir naujojo gimimą. <...> Per Tris 

karalius po kaimą vaikščiodavo persirengėliai – vaidilos, karţygiai arba trys karaliai – Kasparas, Merkelis, Baltazaras, 

kurie giedodavo, linkėdavo šeimininkams sveikatos, derlingų metų ir būdavo vaišinami. <...> Ţiema baigdavosi 

Uţgavėnėmis, kurios išlaikė daug apeiginių papročių: vaţinėjimą po laukus, laistymąsi vandeniu, supimąsi, 

persirengėlių eitynes, Morės veţiojimą, vestuvių inscenizavimą, mitiniu būtybių simbolinę kovą. Uţgavėnės – linksma 

ir triukšminga šventė, mat buvo tikima, kad juokas išbaidys piktąsias dvasias, o triukšmas paţadins miego pasėlius ir 

ţemę. Archainės kilmės Uţgavėnių persirengėlių kaukės, manoma, buvo susijusios su mitinių būtybių – namų, laukų 

globėjų, mirusiųjų pasaulio dievybių, protėvių – vaizdiniais. <...> Kita po Uţgavėnių – Pelenų diena, kai baţnyčioje 

galvos barstomos pelenais, buvo skirta susikaupimui ir paţymima namie vengiant sunkių darbų. <...> Gavėnios metu 

ţmonės pasninkaudavo, nevalgydami mėsos ir pieno produktų. Tuo laiku kaime nevykdavo pramogos, nebuvo galima 

dainuoti, šokti. <...> Ankstaus pavasario šventė – Šv.Motiejaus diena (II. 24), kuri dar vadinama Vieversio švente. Jei 

vieversys parskrisdavo anksčiau, sakydavo, kad reikia laukti anšalimo. <...> Šv.Juozapo diena (III. 19)  laikoma Pempės 

švente. Moterys pradėdavo tvarkytis darţų lysves, merginos – gėlių darţelius. Apsireiškimo Švč.Mergelei Marijai – 

Blovieščių – dieną (III. 25) vadindavo Gandro švente, siedami ją su šio parskridimu. <...> Paskutinį prieš Velykas – 

Verbų – sekmadienį baţnyčioje šventinamos verbos: kadagio, išsprogusio berţo ar ţilvičio šakelės. Išskirtinis tautodalės 

reiškinys – Vilniaus verbos. Galimas daiktas, kad Vilniaus verbos kilo iš Vilniaus amatininkų cechų procesijų 

puošmenų. <...> Priešvelykinė Didţioji savaitė buvo skiriama švarinimuisi, visos sodybos tvarkymui. Velykos 

neįsivaizduojamos be tradicinių margučių (juoda spalva – ţemės, raudona – saulės ir t.t.). Margutis simbolizavo 

gyvybės atsinaujinimą, tad jam buvo teikiama ypatinga gyvybingumo potencija pavasario ciklo apeigose. Aukštaitijoje 

ant stalo statydavo Velykių medelių – ţalumynais apipintą kartelę su vielinėmis šakelėmis ir lizdais kiaušiniams dėti. 

Pirmąjį Velykų rytą susėdę prie stalo visi mušdavo vienas kito margučius. Antroji ir trečioji Velykų dienos buvo skirtos 

svečiavimuisi ir pramogoms. Ketvirtąją Velykų dieną ţmonės vadino „Ledų diena“, kai ţmonės vengdavo judinti ţemę, 

ją arti, akėti. <...> Šv.Jurgio diena (IV. 23) buvo laikoma pavasario pradţia, per Jurgines ţmonės neardavo 

(nepurendavo), kad nepakenktų javų derliui. Jurginės buvo laikomos arkliaganių švente. <...> Šeštos po Velykų savaitės 

ketvirtadienį švenčiamos Šeštinės, išlaikiusios gyvuliams skirtos šventės ţymių. Sekminės (septintas sekmadienis po 

Velykų) – pavasario sambarių ir piemenų šventė, siejama su ţalumynu vegetacine jėga. Per Devintines (devintąjį 

ketvirtadienį po Velykų) nešamos šventinti berţelių  ir lauko gėlių puokštės – vainikai.<....> Joninės (VI. 24) – senoji 

saulėgrįţos (Rasos, Kupolių) šventė, išlaikiusi ryškius senosios liaudies pasaulėjautos įvaizdţius. Joninių naktį kuriami 

lauţai, keliamos kartys su degančiomis ratų stebulėmis, ridenami į pakalnę smaluoti degantys lankai. Tai, manoma, 

saulės kulto apeigų atspindţiai. <...> Taip pat buvo švenčiamos Šv.Petro ir Povilo dienos (VI. 29), septynių kankinių, 
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vadinamų Miegančiaisiais broliais, diena (VII. 10), Švč.Mergelės Marijos Škaplierinės diena (VII. 16), Oninės (VII. 

26), Ţolinė (VII. 15), Šv.Baltramiejaus diena (VIII. 25), Šilinės – Švč.Mergelės Marijos gimimo šventės (IX. 8), 

Šv.Mykolo diena (IX. 29), Vėlinės (XI. 2), Visų Šventųjų diena (XI, 1),  Šv.Martyno diena (XI. 11). (Čepienė, 1995, p. 

128-157). 

Apibendrinant galima teigti, kad faktoriai, lemiantys vietos bendruomenę ir 

bendruomeniškumą, yra dinamiški, jie keitėsi, atsiţvelgiant į skirtingus laikotarpius ir istorinius 

įvykius Lietuvoje. Tarpukario Lietuvoje bendruomeniškumą įtakojo bendras darbas, turtas, 

vertybės, tvarka, valdţia, sutarimas, interesas, bei šiuose faktoriuose atliekami atitinkami veiksmai, 

išskirti aukščiau. Sovietiniu laikotarpiu, kuris laikomas pertraukta bendruomeniškumo tradicija, 

atsirado būdingi šiam prieštaringam laikotarpiui faktoriai, įtakoję vietos bendruomenę – okupacinis-

represinis, nuosavybės formų prievartinė kaita, planinis gyvenviečių sistemos kūrimas, vienkiemių 

naikinimas, kultūros ideologizavimas, religijos persekiojimas. Empiriniame tyrime bus 

analizuojama, kokie kultūriniai faktoriai lemia bendruomeniškumą, t.y. kokios šventės švenčiamos 

bendruomenėse, kokie organizuojami renginiai.  

 

2.2. Vietos bendruomenių funkcionavimas Lietuvoje dabar 

 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, įgyvendinami viešosios politikos decentralizavimo ir 

subsidiarumo principai, kurių dėka atsiskleidţia vietos bendruomenės funkcionavimo apraiškos 

savivaldos sistemoje. Šiuo laikotarpiu vyko sudėtingi politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, 

kurių metu viešojo administravimo gerinimas tapo ypač aktualus ir svarbus, kadangi tai buvo ir yra 

viena svarbiausių šalies valdymo modernizavimo grandţių. 1999 m. birţelio 17 dieną LR Seimas 

priėmė Viešojo administravimo įstatymą kuris reglamentuoja viešojo administravimo pagrindus, 

apibrėţia viešojo administravimo subjektus, subjektų veiklos principus (LR Viešojo administravimo 

įstatymas. 3.1.). 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir pasikeitus socialinei bei ekonominei sistemai, iškilo 

būtinybė reformuoti teritorijos administracinį suskirstymą ir įtvirtinti naujas teritorines savivaldos 

institucijas. Lietuvos valdţia, pasak V.Daugirdo ir J.Mačiulytės, prioritetą teikė regioninei reformai, 

o ne vietinių teritorinių vienetų įsitvirtinimui. Nesukūrus regioninės savivaldos institucijų, regioninė 

reforma šalies valdymo nesugebėjo pasukti decentralizacijos linkme (2006, p. 98). Tarpukaryje 

sukurtas teritorinis tinklas buvo radikaliai transformuotas sovietinės valdţios. Anot V.Daugirdo ir 

J.Mačiulytės, tarpukario nepriklausomybės laikotarpis buvo per trumpas, kad susidarytų stiprūs 

ryšiai tarp visuomenės bendruomenių ir jos teritorijos bei atsirastų teritorinės savivaldos tradicija 

(2006, p. 98).  
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Anot A.Astrausko, Dabartiniu metu Lietuvoje funkcionuojanti vietos savivaldos sistema 

pasiţymi tam tikrais privalumais:  

a) Lietuva turi konstitucinius vietos savivaldos pagrindus;  

b) savivaldos teisė teritorinėms bendruomenėms laiduota Konstitucija; 

c) Europos vietos savivaldos chartija ratifikuota be išlygų; 

d) nuo 1995 m. tarp valstybės valdţios ir savivaldybių institucijų nustatyti teisiniai santykiai 

atitinka demokratinei valdymo sistemai keliamus reikalavimus (Astrauskas, 2011, p. 296). 

Svarbu paminėti, kaip bendruomenių ir bendruomeniškumo svarba kito politikos kontekste, 

kokią vietą uţėmė politinių partijų programose. Politinės partijos Tėvynės sąjunga savo 

konservatyviojoje politinėje programoje šiam klausimui skiriama nemaţai dėmesio, aptariama, 

kokiais būdais reikia skatinti bendruomenių kūrimą. Pirmiausia, anot politikų, reikia siekti, kad 

„bendruomenė taptų svarbiausia politikos vertybe, kurios šviesa būtų peršviečiamas bet kuris 

politikos ţingsnis, stengiantis suvokti, ar jis skatins bendruomeniškumo plėtrą, ar ne“ (Kubilius, 

Masiulis, 2003, p.56). Svarbiausiais valstybės politikos elementais, skatinančiais 

bendruomeniškumo plėtrą, politikai laiko: 

 socialinio kapitalo propagavimą, taip pat ir dinamiškos ekonomikos perspektyvų 

atţvilgiu; 

 socialinės ekonomikos plėtrą, kaip svarbios bendruomeninės, kooperatinės ekonomikos, 

kuriai svarbiausia ne pelnas, o bendruomenės poreikiai, plėtrą; 

 valstybės socialinės paramos derinimą su bendruomenės iniciatyva (Kubilius, Masiulis, 

2003, p.56).  

Matome, kad politiniame kontekste vietos bendruomenių ir bendruomeniškumo puoselėjimo 

klausimai yra aktualūs, aptariami, įtraukti į partijų politines programas. Išskirti politikos elementai, 

skatinantys bendruomeniškumo plėtrą, liudija, kad politinis kontekstas atitinka šio darbo 

problematiką – bendruomeniškumą lemiančių faktorių ir veiksmų identifikavimą.  

Kalbant apie šių laikų pokyčius pilietinio aktyvumo srityje, reikia paminėti bendruomenių 

centrų kūrimąsi. Anot A.Poviliūno, iki Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, mūsų šalyje jau buvo 

įsisteigę apie 500 kaimo bendruomenės centrų, kurių steigimosi pikas buvo nuo 2002 iki 2004 

metų. Atliktų tyrimų duomenimis, steigiant tokius centrus „siekis patiems spręsti bendruomenei 

iškylančias problemas, atstovauti kaimo bendruomenės interesams santykiuose su vietine ir 

nacionaline valdţia buvo svarbesnis veiksnys, nei savivaldybės vadovų ar darbuotojų skatinimas 

steigti bendruomenių organizacijas“ (Poviliūnas, 2010, p. 59). 
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Šio tyrimo kontekste labai svarbu paminėti ryšį tarp vietos bendruomenės ir savivaldos, 

kadangi vietos bendruomenė yra arčiau vietos valdţios. S.Nefas išskiria tris etapus: 

1. 1990 – 1995 metai, kai juridinių prielaidų savivaldai nebuvo; 

2. 1995 – 2000 metai, kai buvo priimti vietos savivaldos pagrindų bei savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatymai; 

3. 2000 metai, kai apie bendruomenių stiprinimą ir daugiau teisių suteikimą vietos valdţiai 

įrašoma į daugelio pagrindinių partijų rinkimų programas (2007, p. 71-72). 

A.Kulikauskas, kalbėdamas apie vietos bendruomenę kaip apie teritorinės savivaldos 

pagrindą, teigia, kad vietos savivalda yra demokratijos pagrindas ir pamatas, kuris Lietuvoje yra 

silpnas. Autorius įvardija šias silpnumo prieţastis: 

 demokratijos poţiūriu yra netikusi savivaldybių valdţios teritorinė struktūra; 

 nepakankamai dėmesio skiriama bendruomeniniam gyvenimui plėtoti; 

 gyvenamųjų vietų bendruomenės  neįtrauktos į savivaldybės politikos formavimo 

procesą (2010, p. 26).  

Vis dėlto, netgi esant išvardintoms problemoms, A.Kulikauskas taip pat teigia, kad  

pastaraisiais metais teritorinis bendruomeniškumas „atskirų entuziastų pastangomis ir remiant 

daugiausia įvairioms uţsienio organizacijoms, tarptautiniams fondams ir programoms Lietuvoje 

atgimsta ar formuojasi iš naujo“. Bet formuojasi šalia vietos savivaldos sistemos, ir yra 

traktuojamas kaip papildomas, pagalbinis vietos politikos elementas (turima omenyje vietos 

bendruomenes, veikiančias kaip visuomeninės asociacijos, viešųjų įstaigų statusą turinčius 

vadinamuosius bendruomenių centrus, o taip pat vadinamąsias vietos veiklos grupes) (2010, p. 29). 

Koreliacijos tarp vietos savivaldos ir bendruomenės klausimas taip pat labai aktualus šio 

darbo keliamiems tikslams – matome, kad įvardintos demokratijos problemos, tokios kaip 

nepakankamas dėmesys bendruomeniniam gyvenimui plėtoti, padeda identifikuoti veiksmus, kurie 

turi būti atliekami sprenţiant panašias problemas.  

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir pradėjus ţemės reformą kaime gyvenantiems ţemės 

savininkams vėl atsirado sąlygos kaimynų bendrai veiklai. Tuo pačiu susidarė galimybės formuotis 

kaimo bendruomenėms atsiţvelgiant į šio laikmečio realijas. Dabartiniu metu kaimo bendruomenių 

formavimuisi įtakos turėjo kraštiečių pagal etnografinius regionus bei kaimo moterų ūkininkių 

susibūrusių į draugijas judėjimai (Aleksandravičius, Ţukovskis,  2011). Galima teigti, kad čia 

išryškėja dar vienas faktorius, turėjęs įtakos kaimo bendruomenių formavimuisi, kas aktualu šiame 

darbe keliamai problemai.  
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Apţvelgus aktualius ir svarbius įvykius Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo, galima 

paminėti, kokie moksliniai tyrimai šiuo metu atliekami, kurie galėtų būti aktualūs darbo problemai 

nagrinėti. Pavyzdţiui, 2011 metais atliktas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos uţsakymu 

buvo atliktas Bendruomeninių organizacijų ir bendruomeninių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo 

tyrimas, kurio tikslas - ištirti Lietuvoje veikiančių bendruomeninių organizacijų ir bendruomeninių 

centrų paplitimą, veiklos pobūdį ir veiklos plėtojimo galimybes. Tyrimo autoriai išskyrė tam tikras 

grupes faktorių, motyvuojančių dalyvauti bendruomeninėje, visuomeninėje veikloje: 

 problemos kaip motyvuojantis faktorius; 

 bendruomenės stabilumas; 

 individualūs ir kolektyviniai motyvai; 

 bendruomeninių organizacijų vaidmuo; 

 demografinės, socialinės charakteristikos (2011, p. 13-16). 

Aptartas mokslinėje literatūroje analizuojamas dalyvavimo bendruomeninėje veikloje 

tendencijas, anot autorių, patvirtina ir atlikto praktinio tyrimo rezultatai.  

Apibendrinant galima teigti, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę bendruomeniškumo 

apraiškos ir skatinimas pasireiškia politiniame kontekste – viešojo administravimo gerinimas, 

benduomenių ir bednruomeniškumo skatinimo problemos įtraukimas į politines programas, 

akcentuojama teritorinės savivaldos su bendruomene ryšio svarba, pielietinio aktyvumo srityje 

minimas bendruomenių centrų kūrimas. Šiuos įvykius galima kaip veiksmus, kuriuos atliekant 

skatinamas bendruomeniškumas. Anot S.Nefo, tyrinėjant bendruomeniškumą reikia naujai 

nagrinėti, kaip postmodernioje epochoje vietos bendruomenę lemia tokie faktoriai: vietos valdţia, 

mokykla, kultūrinė veikla, parapija, socialinis ir fizinis saugumas (2007, p. 83). Bendruomenės 

iniciatyvų yra labai daug, anot autoriaus, bendruomenėse vykstančią veiklą galima susisteminti – 

t.y. kultūra, sportas, inovacijos, sveikos gyvensenos propagavimas, labdara, savišvieta. 3 lentelėje 

pateikiama kai kurių Vilniaus rajono bendruomenių veikla – faktoriai ir juose atliekami veiksmai, 

kurie bus tiriami ir empiriškai. 

Taigi, empiriniame tyrime bus analizuojami šių faktoriai ir juose atliekami veiksmai: vietos 

valdţia, mokykla, kultūrinė veikla, parapija, socialinis ir fizinis saugumas. Taip pat bus 

analizuojama, kokie iš šių kultūrinių faktorių - kultūra, sportas, inovacijos, sveikos gyvensenos 

propagavimas, labdara, savišvieta – lemia bendruomeniškumą, ir kokie juose atliekami veiksmai, 

t.y. kokios šventės švenčiamos bendruomenėse, kokie organizuojami renginiai. 
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Bendruomenė  

(Vilniaus raj.) 

 

Faktorius Veiksmas Aprašymas 

Nemenčinės 

bendruomenė 

Kultūra 

 

Vietos projekto 

"Nemenčinės 

bendruomenės 

tradicijos" 

įgyvendinimas 

Asociacija "Hobby Folk" įgyvendino vietos projektą "Nemenčinės bendruomenės 

tradicijos". Nemenčinės miestelio Kultūros centre 2011 m. birţelio 10 d. įvyko 

šventinis koncertas. Koncerto dalyviai – tai visi Nemenčinėje veikiantys tautinių 

šokių kolektyvai: vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Jutrzenka“; 

reprezentacinis lenkų dainų ir šokių ansamblis „Wileńszczyzna“; tautinių šokių 

kolektyvas „Perła”; Nemenčinės Gedimino gimnazijos lietuvių liaudies šokių 

kolektyvas „Saulės ţiedas“. Svečiai turėjo galimybę pamatyti lietuvių, lenkų, rusų, 

ukrainiečių, baltarusių, o taip pat regionų tautinius šokius.  

 

Slabados kaimo 

bendruomenė; 

Juodšilių 

seniūnijos kaimų 

bendruomenė; 

Nemėţio kaimo 

bendruomenė; 

Mickūnų kaimo 

bendruomenė 

Savišvieta 

 

Tarptautiniai 

teminiai susitikimai 

,,Kaimų atnaujinimo 

ir plėtros 

įgyvendinimo 

patirtis” 

2012 m. 35 ţmonės iš keturių Vilniaus rajone veikiančių kaimo bendruomenių 

dalyvavo tarptautiniuose teminiuose susitikimuose ,,Kaimų atnaujinimo ir plėtros 

įgyvendinimo patirtis”, kurie vyko šių metų rugpjūčio 11-19 dienomis Slovėnijoje ir 

Kroatijoje. Atstovai iš Lietuvos pristatė savo gerąją patirtį LEADER priemonės 

lėšomis įgyvendintų ar dar įgyvendinamų Vilniaus rajono kaimo bendruomenių 

projektų. Tai buvo pirmoji delegacija iš Lietuvos kada nors atvykusi pas šiame 

Slovėnijos regione veikiančias bendruomenės ir VVG. 

Riešės 

bendruomenė 

Sportas 

 

Riešės sporto 

ţaidynės „2011; 

krepšinio turnyras 

„Riešės 

bendruomenės taurė 

Riešės bendruomenės veiklą remia Kūno kultūros ir sporto departamentas . 2011 m. 

bendruomenė gavo Kūno kultūros ir sporto departamento rekomendacinio pobūdţio 

raštą, kuriuo informuojama, kad Riešės bendruomenės vykdoma veikla sporto srityje 

gali būti pavyzdţiu kitoms bendruomenėms. 2011 m. vyko Riešės sporto ţaidynės 

„2011, kurių metu vyko krepšinio, stalo teniso, tinklinio, šachmatų, kvadrato, futbolo ir 

3 lentelė. Vilniaus rajono bendruomenių veikla 
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2012”;  

tinklinio turnyras. 

 

kt. varţybos. 2012 m. kovo 11 d. Riešės gimnazijos sporto salėje įvyko Riešės 

bendruomenės bei Riešės gimnazijos organizuojamas krepšinio turnyras kovo 11-ąjai 

paminėti „Riešės bendruomenės taurė 2012”. 2013 m. vasario 16 d. Riešės 

gimnazijoje įvyko tinklinio turnyras, prieš pat turnyrą vyko šventinis koncertas Riešės 

gimnazijos salėje. 

Buivydţių 

bendruomenės 

centras 

Inovacijos 

 

Modernios 

bibliotekos su 

skaitykla, kurioje 

įrengtos darbui 

kompiuteriu su 

interneto prieiga 

vietos, įrengimas 

2011 m. lapkritį duris atvėrė naujas ir modernus  Vilniaus rajono Buivydţių 

bendruomenės centras. Jis iškilo rekonstravus buvusį Buivydţių mokyklos 

bendrabutį. Dviejų aukštų centre įrengti 2 svečių kambariai, patalpos, skirtos 

nevyriausybinių organizacijų buveinėms įrengti, moderni biblioteka su skaitykla, 

kurioje įrengtos darbui kompiuteriu su interneto prieiga vietos, didţiulė renginių salė 

įvairioms bendruomenės šventėms ir renginiams organizuoti.  

 

Pabradės miesto 

bendruomenė 

„Domus“ 

Sveika 

gyvensena 

 

Šiaurietiško ėjimo 

pamoka 

Šiaurietiškas ėjimas – ne tik gera sveikatos stiprinimo priemonė, tačiau ir puikus 

laisvalaikio leidimo būdas, tinkantis įvairaus amţiaus ţmonėms. Todėl Pabradės 

miesto bendruomenė „Domus“, lapkričio mėnesį kvietusi Pabradės miesto gyventojus 

į Švenčionių r. sav. visuomenės sveikatos biuro organizuotą šiaurietiško ėjimo 

pamoką, dţiaugiasi, kad šis renginys sulaukė nemaţo susidomėjimo – susirinko apie 

30 ţmonių. Sulaukusi itin gerų atsiliepimų apie šiaurietiško ėjimo mokymus, 

Pabradės miesto bendruomenė „Domus“ ir toliau planuoja organizuoti bei remti 

įvairius sveikatingumą skatinančius renginius ir tikisi, kad jie sulauks vis didesnio 

miesto gyventojų susidomėjimo. 

Rudaminos 

seniūnijos 

bendruomenės 

Labdara 

 

 2011 m. sausio mėn. bendruomenė išreiškė padėką fiziniams bei juridiniams 

asmenims, kurie savo dosnumu parėmė gerumo akciją. Jų pagalbos dėka, 

bendruomenė suorganizavo Naujametines dovanas maisto rinkinių pavidalu 

daugiavaikėms šeimoms, vienišėms ţmonėms, bedarbiams, nuskriaustiems likimo. 

3 lentelės tęsinys 
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Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis portaluose www.vrvvg.lt, www.slabada.lt, www.rieses.info, www.vrm.lt, www.svencioniskis.balsas.lt, www.bendruomenes.lt, 

www.skirgiskes.lt paviešinta medţiaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

centras Apie šeimas, kurioms reikėjo materialinės pagalbos, bendruomenė suţinojo iš 

Rudaminos savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus ir Rudaminos „Ryto“ 

gimnazijos. Šventinius siuntinukus gavo 30 šeimų.   

Skirgiškių 

gyventojų 

bendruomenė 

Aplinkos 

sutvarkymas, 

gamtos 

apsauga 

 

Visuotinė akcija 

„Darom“ 

Pernai akcija vyko balandţio 2012 m. 21 d. bet jai ruoštis buvo pradėta gerokai 

anksčiau: iniciatyvūs gyventojai su Vilniaus rajono koordinatore derino šiukšlių 

surinkimo taškus, domėjosi priemonių (pirštinių, maišų) aprūpinimu, dalinosi 

patirtimi iš praėjusių metų akcijų.  

Kaip jau tapo įprasta, akcijos dalyviai valė maţdaug 10 km atkarpą nuo Vilniaus 

miesto ribos: pušynus, Neries pakrantes, kelio jungiančio sodų bendrijas ir sodybas 

pakeles.  

 

3 lentelės tęsinys 

http://www.vrvvg.lt/
http://www.slabada.lt/
http://www.rieses.info/
http://www.vrm.lt/
http://www.svencioniskis.balsas.lt/
http://www.bendruomenes.lt/
http://www.skirgiskes.lt/
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3. DARBO METODOLOGIJA IR EMPIRINIO TYRIMO FAKTORIŲ IR VEIKSMŲ, 

DARANČIŲ ĮTAKĄ VILNIAUS MIESTO IR RAJONO BENDRUOMENIŠKUMUI, 

ANALIZĖ 

 

3.1. Darbo metodai 

 

1. Mokslinės literatūros analizė. 

Šiuo metodu analizuojami mokslininkų teoriniai bei praktiniai darbai siekiant atskleisti 

pagrindines darbo sąvokas ir sampratą. Studijuojant mokslinę literatūrą pagrindiniais uţdaviniais 

buvo laikomi tiesiogiai su tyrimo objektu susijusių faktų paieška, susipaţinimas su pirmtakų 

darbais, naujausių kitų specialistų darbų nagrinėjimas, perspektyvių darbo gairių numatymas. 

Metodas, anot K. Kardelio  (2002, psl. 53), „naudingas siekiant rasti savo tyrimų faktus 

patvirtinančią arba prieštaraujančią medţiagą“. Išstudijuotos literatūros analize atliekama remiantis 

autorių pagrindiniais teiginiais, jų ryšiais ar prieštaravimais, apibendrinimu, analizė baigiama 

vertinimu. Iškeltos idėjos, samprotavimai logiškai argumentuojami, iliustruojami moksline faktine 

medţiaga. 

2. Istorinis metodas. 

Istorinis tyrimas nėra tiesioginio stebėjimo metodas, jis ypatingas tuo, kad visa, kas tiriama, 

jau yra įvykę praeityje (Tidikis, 2002, psl. 413). Pasak R.Tidikio, tyrėjo pareiga, taip pat ir 

uţdavinys, naudojantis visais prieinamais šaltiniais, teisingai vertinti buvusius įvykius bei daryti 

argumentuotas, pagrįstas istoriniais faktais, išvadas. Remiantis šiuo metodu, darbe vietos 

bendruomenių funkcionavimas Lietuvoje bus apţvelgiamas istoriniame kontekste, t.y. naudojantis 

visais prieinamais šaltiniais, bus teisingai (nešališkai, netendencingai) vertinami praeities įvykiai, 

bus daromos argumentuotos, pagrįstos istoriniais faktais, išvados.  

3. Logografinis metodas. 

Logografija (gr. logos – ţodis, sąvoka - graphō – rašau, vaizduoju) – kai informacija 

pateikiama vaizdinėmis priemonėmis – schemomis, teiginiais, lentelėmis (Prakapas, Butvilas, 2011, 

psl. 5). V. Jakavičius teigia, kad knygos – logografikos – pagrindas yra vaizdas, kuris informacijoje 

yra svarbiausias veiksnys, joje vaizdţiai teikiamos trumpai suformuluotos bazinės mintys, schemos 

(2002, psl. 5). Darbe logografiniu metodu pateikiama darbo problemos, dalyko ir objekto 

vizualizacija, t.y. scheminis vaizdavimas.  
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4. Tiriamasis interviu.  

Tiriamasis interviu apibrėţiamas kaip tyrėjo inicijuotas dviejų asmenų pokalbis, kurio 

tikslas gauti būtiną  tyrimo uţdaviniams informaciją (Kardelis, 2002, psl. 98).  Anot K.Kardelio, 

patikimesni interviu yra tie, kurių metu respondentai pildo anketas, nes anketos daţniausiai yra 

anoniminės, ekonomiškesnės, taip pat jos gali būti siunčiamos paštu.  

Metodo pasirinkimą lėmė tai, kad darbo tyrimo dalykas yra bendruomeniškumą lemiantys 

faktoriai ir veiksmai, kuriuos nustatyti kiekybiniais tyrimais būtų sudėtinga, todėl pasirinktas 

kokybinis metodas. Interviu yra struktūrizuotas – klausimai ir visa procedūra numatomi iš anksto, ir 

interviu eigoje maţai kas keičiama, situacija yra apibrėţta (Kardelis, 2002, psl. 99).  Pusiau 

struktūrizuotas interviu metodas – labai geras priartėjimo prie ţmonių suvokimo, reikšmių, situacijų 

apibrėţimo ir realybės konstravimo (aiškinimo) būdas“ (Luobikienė, 2006, p. 68). 

Kokybiniuose tyrimuose imties dydţio nustatymo taisyklių nėra, jos priklauso nuo reiškinio 

tyrimo detalumo, tyrimo strategijos, duomenų rinkimo metodo bei renkamų duomenų 

informatyvumo (Bitinas ir kt., 2008, p. 103). Rupšienės (2007) teigimu, metodologinėje  literatūroje  

nurodoma,  kad  tipiniam  individualiam  giluminiam  interviu atlikti  pakanka iki 20 informantų. 

Ekspertų nuomonių tyrimai rodo, kad taikant ekspertų apklausos metodą galima pasiekti tikslių 

rezultatų, kai pasirenkamas ekspertų skaičius apklausai yra nuo trijų iki šešių ekspertų. Svarbiausias 

rezultatų patikimumą lemiantis veiksnys yra ne ekspertų skaičius, bet ekspertų kvalifikacija 

(Kubilinskienė, 2012, psl. 150).  

Tyrimo vieta - Vilniaus miesto Balsių bendruomenė ir Vilniaus rajono savivaldybės Riešės 

bendruomenė. Pasirinkimą lėmė tai, kad darbe būtina išanalizuoti faktorius ir veiksmus, turinčius 

įtakos bendruomeniškumui Vilniaus mieste ir rajone, todėl pasirinktos dvi šių regionų 

bendruomenės. Tyrimo dalyvavusių respondentų skaičius – 3 ekspertai iš Balsių bendruomenės ir 3 

ekspertai iš Riešės bendruomenės. Siekiant gauti tyrimui reikalingos informacijos, parengtas 

interviu klausimynas, interviu metu siekiama išsiaiškinti, kokie faktoriai turi įtakos 

bendruomeniškumui, taip pat kokius veiksmus atlieka bendruomenės, skatindamos 

bendruomeniškumą.  

5. Apibendrinimas 

Anot R. Tidikio (2003, psl. 387), tai perėjimas nuo siauresnių sąvokų ir teiginių prie 

platesnių. Apibendrinimas nusako bendruosius teiginius, dėsningumus, principus. Šis metodas 

naudotas darbe apibendrinant naudotą literatūrą nagrinėjamu klausimu, darytos galutinės išvados ir 

formuluoti pagrindiniai darbo ir tyrimo teiginiai. 



38 

 

3.2. Empirinio tyrimo faktorių ir veiksmų, darančių įtaką Vilniaus miesto ir rajono 

bendruomeniškumui, analizė 

 

Tyrimo problema: nepakankami identifikuojami faktoriai ir veiksmai, kurie įtakoja 

bendruomeniškumą. 

Tyrimo tikslas - nustatyti faktorius, darančius įtaką bendruomeniškumui Vilniaus ir 

Vilniaus rajono bendruomenėms, ir veiksmus, kuriuos atliekant būtų skatinamas 

bendruomeniškumas.  

Tyrimo uţdaviniai: 

1. Atlikti kokybinį (interviu) tyrimą ir patikrinti, kaip šiuo metu funkcionuoja 

bendruomeniškumą formuojantys faktoriai.  

2. Nustačius faktorius, kurie šiuo metu labiausiai lemia bendruomeniškumą 

bendruomenėse, išsiaiškinti, kokie vadybiniai veiksmai turi būti atliekami, skatinant 

bendruomeniškumą. 

Tyrimo hipotezės:  

1. Tikėtina, kad tam tikri faktoriai bendruomenėse atlieka svarbesnį vaidmenį.  

2. Visi institucijų atliekami veiksmai yra vienodai svarbūs, skatinant bendruomeniškumą. 

Tyrimo metodas – interviu. 

Tyrimo vieta – Vilniaus miesto Balsių bendruomenė ir Vilniaus rajono Riešės 

bendruomenė. 

Tyrime dalyvavusių respondentų skaičius – 3 ekspertai iš Balsių bendruomenės ir 3 

ekspertai iš Riešės bendruomenės. 

Tyrimo procedūros: 

- Ekspertų paieška ir parinkimas;  

- Interviu lapo parengimas;  

- Interviu vykdymas (interviu lapo išsiuntimas ekspertams elektroniniu paštu – šis interviu 

vykdymo būdas pasirinktas dėl to, kad asmeniškai susitikti su bendruomenių ekspertais 

nėra galimybės. Tai suderinta su vadovu, ekspertams šis būdas taip pat priimtinas). 

- Duomenų analizė, interpretavimas; 

- Rezultatų apibendrinimas ir išvados. 

Kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodu buvo pasirinktas struktūrizuotas interviu. 

Metodo pasirinkimą lėmė tai, kad darbo tyrimo dalykas yra bendruomeniškumą lemiantys faktoriai 

ir veiksmai, kuriuos nustatyti kiekybiniais tyrimais būtų sudėtinga, todėl pasirinktas kokybinis 
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metodas. „Kokybinio interviu, kaip kokybinių duomenų rinkimo metodo, taikymas grindţiamas 

prielaida, kad prasminga ţinoti informantų poţiūrius, vertinimus ir nuomones“ (Bitinas ir kt., 2008, 

psl. 4). Interviu bus struktūrizuotas – klausimai ir visa procedūra numatomi iš anksto, ir interviu 

eigoje maţai kas keičiama, situacija yra apibrėţta (Kardelis, 2002, psl. 99).  

Tyrimas vyko išsiunčiant interviu lapus Vilniaus miesto Balsių bendruomenei ir Vilniaus 

rajono Riešės bendruomenei. Kadangi tyrimo metu reikėjo išsiaiškinti bendruomeniškumą 

lemiančius faktorius ir veiksmus Vilniuje ir Vilniaus rajone, buvo pasirinktos dvi Vilniaus ir 

Vilniaus rajono bendruomenės. Bendruomenės buvo pasirinktos atsiţvelgiant į jų aktyvumą. Balsių 

bendruomenė priklauso Vilniaus bendruomenių asociacijai. Bendruomenės veiklos kryptys 

susijusios ne tik su projektais ir veiklomis, duodančiomis naudą apylinkės gyventojams bei 

gerinančiomis aplinką Balsiuose, bet ir su projektais, puoselėjančiais bendruomeniškumą, 

pilietiškumą, sąmoningumą ir bendravimą, kurie skatina Balsių ir aplinkinių rajonų gyventojus tapti 

bendruomenės nariais. Riešės bendruomenė vienija Riešės, Didţiosios Riešės ir jų apylinkių 

gyventojus, taip pat kitus asmenis istoriškai ar kitaip susijusius su Rieše. Riešės bendruomenė yra 

parengusi strateginio plano projektą 2010-2020 metams, kuriame vienas iš tikslų nurodytas naujos 

kokybės bendruomeninių santykių, įtraukiant visų socialinių sluoksnių, amţiaus grupių, religinių 

įsitikinimų vietos gyventojus, kūrimas. Bendruomenė taip pat siekia sukurti infrastruktūrą, išsaugoti 

Riešės visuomeninės paskirties erdves viešajam interesui tenkinti, prisidėti prie regiono plėtros. 

Iš viso buvo atlikti šeši struktūrizuoti interviu (po tris kiekvienoje bendruomenėje). 

Respondentais (ekspertais) pasirinkti bendruomenių darbuotojai, neatsiţvelgiant į demografinius 

rodiklius ir pareigas bendruomenėje, kadangi tyrimui svarbu tas faktas, kad ekspertas yra 

bendruomenės darbuotojas.  

Buvo tirta respondentų nuomonė šiais klausimais:  

1. Ką jūs apibūdintumėte kaip bendruomenišką veiklą? 

2. Kokį vaidmenį Jūsų vietos bendruomenėje atlieka vietos bendruomenę telkiantys faktoriai, 

kurie yra: 

a) Mokykla 

b) Seniūnija  

c) Baţnyčia  

d) Kultūrinė veikla  

e) Socialinė veikla 

Kuris iš šių išvardintų faktorių turi didţiausios įtakos bendruomeniškai veiklai? 
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3. Kokius svarbius veiksmus (t.y. kokius organizuoti renginius, seminarus, išvykas ir pan.) turi 

atlikti šios institucijos, kad paskatinti bendruomeniškumą? 

a) Savivaldybė ar vietos bendruomenė 

b) Baţnyčia (parapija) ir vietos bendruomenė 

c) Mokykla ir vietos bendruomenė 

d) Kultūros įstaigos (kultūros namai, biblioteka) ir vietos bendruomenė 

e) Socialinė pagalba ir vietos bendruomenė 

4. Kokios iš ţemiau išvardintų veiklos krypčių yra prioritetinės (t.y. svarbiausios) Jūsų 

bendruomenėje? Pateikite teminių renginių pavyzdţius. 

a) Kultūra 

b) Sportas 

c) Inovacijos  

d) Sveikos gyvensenos propagavimas 

e) Labdara 

f) Savišvieta 

5. Kas, Jūsų manymu, skatina ţmones tapti vietos bendruomenės nariais? 

Interviu lapai buvo išsiųsti respondentams elektroniniu paštu, prieš tai iš anksto susitarus su 

bendruomenių atstovais. Bus vadovaujamasi anonimiško, savanoriškumo principais. 

Tyrimas bus atliktas 2013 m. kovo mėnesį. 

 

3.3. Tyrimo rezultatų analizė 

  

Kokybiniuose tyrimuose nėra grieţtų nuorodų, kaip atlikti analizę. Todėl pati analizė yra 

labai vertinga, gali būti atliekama net analizės analizė.  

Bendrieji pasiūlymai interviu analizei: 

 Analizuojama pagal gaires, temas; 

 Atvejo tyrimai (visi atvejai aprašomi atskirai, iš eilės); 

 Pagal klausimą (aprašoma, kaip visi respondentai atsakė į tą patį klausimą). (Prakapas, 

Butvilas, 2011, psl. 58). 
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1. Ką jūs apibūdintumėte kaip bendruomenišką veiklą? 

Į klausimą apie bendruomenišką veiklą ekspertų atsakymai yra labai skirtingi. Ekspertas 

Nr.2. pateikė bendruomeniškos veiklos apibrėţimą, siedamas ją su pilietiškumu: „Tai pilietiškumo 

apraiška, kurioje savanoriškai dalyvauja aktyvūs ir pilietiškai subrendę vietos gyventojai. Pati 

veikla yra labai plati ir apima visas gyvenimo bendruomenėse sritis“. Toliau ekspertas pateikė 

bendruomenės veiklos pavyzdţius, kuriuos galima traktuoti kaip veiksmus, atliekamus 

bendruomenėje ir turinčius įtakos bendruomeniškumui: „Viešas interesas ir iniciatyvos, kultūriniai 

ir sporto renginiai, paskaitos ir teminiai vakarai, teritorijos tvarkymas, talkos, švietimas ir 

laisvalaikis, saugi kaimynystė, dalyvavimas Vilniaus ir Lietuvos bendruomenių gyvenime, 

bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene, savivaldybe, kultūros ir socialiniu reikalų 

ministerijom, aktyvus dalyvavimas teritorijos architektūrinės ir urbanistinės plėtros projektuose 

konsultuojame ir patariame savivaldybės ir seniūnijos tarnautojams su teritorijos veikla susijusiais 

klausimais ir t.t.“( Ekspertas Nr.2). Eksperto išvardintus veiksmus, atliekamus bendruomenėje, 

neabejotinai galima susieti su šio darbo viena iš problemos sudedamųjų dalių – veiksmais, turinčiais 

įtakos bendruomeniškumui. Ekspertas Nr.6 bendruomenišką veiklą apibūdino taip: „Piliečių grupės 

įvairūs veiksmai ir renginiai, skatinantys vietinius gyventojus susivokti apie jų pačių veiklos naudą 

sau ir jų aplinkoje esantiems gyventojams, geriant gyvenimo kokybę, stiprinant pilietinę savimonę ir 

valstybę“. Kiti ekspertai į nurodytą klausimą atsakė glausčiau, siedami bendruomenišką veiklą su 

ţmonių geografine padėtimi, bendrais tikslais, veikla: „Bendruomeninė veikla – tai veikla, 

atliekama tam tikro mikrorajono, gyvenvietės ţmonėmis, kurie turi aktyvią gyvenimo poziciją ir nori 

dalyvauti kuriant savo ir kaimynų gerovę. Svarbu pabrėţti, kad ši veikla nėra nukreipta į pelno 

gavimą“ (Ekspertas Nr.3); „Tai veikla, siejanti tam tikrą grupę ţmonių, kuriuos sieja bendri tikslai, 

uţdaviniai, vertybės“ (Ekspertas Nr.4); „Bendraminčių veikla, nukreipta į tikslą (vieną ar keletą)“ 

(Ekspertas Nr.5);  „Tai veikla, kurią atlieka ţmonės, gyvenantys tam tikroje teritorijoje, ir kuriuos 

sieja bendri tikslai“ (Ekspertas Nr.6).  

Apibendrinant ekspertų atsakymus galima teigti, kad jie bendruomenišką veiklą įvardina 

kaip: 

 Pilietiškumo apraišką, kurioje savanoriškai dalyvauja aktyvūs ir pilietiškai subrendę 

vietos gyventojai; 

 Veiklą, siejančią tam tikrą grupę ţmonių, kuriuos sieja geografinė padėtis, bendri tikslai, 

uţdaviniai, vertybės. 
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2. Kokį vaidmenį Jūsų vietos bendruomenėje atlieka vietos bendruomenę telkiantys faktoriai, 

kurie yra: mokykla, seniūnija, baţnyčia, kultūrinė veikla, socialinė veikla. Kuris iš šių išvardintų 

faktorių turi didţiausios įtakos bendruomeniškai veiklai? 

Siekiant įvertinti, kokią įtaką bendruomeniškumui turi klausime išvardinti faktoriai, ar į visi 

jie įtraukti į bendruomenių veiklą, įvedama rangų skalė – ekspertas nurodė visus faktorius, nurodė 

2-3 faktorius, nurodė 1 faktorių. Rezultatai pavaizduoti 4 lentelėje.  

 

4 lentelė. Ekspertų faktorių pasirinkimas 

 

Skalė Ekspertų 

atsakymai 

Nurodė visus faktorius 2 

Nurodė 2-3 faktorius 3 

Nurodė 1 faktorių 2 

 

Du ekspertai nurodė visus faktorius, trys ekspertai nurodė 2-3 faktorius, du ekspertai nurodė 

tik vieną faktorių. Kaip rodo tyrimas, teorinėje darbo dalyje pagrįstai išskirti faktoriai (mokykla, 

seniūnija, baţnyčia, kultūrinė veikla, socialinė veikla), galintys turėti įtakos bendruomeniškumui, 

dominuoja ne visose bendruomenėse. Visus faktorius nurodė tik 2 ekspertai, t.y. trečdalis 

apklaustųjų, tai reiškia, kad galimybę pasitelkiant faktorius skatinti bendruomeniškumą, išnaudoja 

ne visi ekspertai, arba bendruomenės, kurias jie atstovauja. Tai galima susieti su darbo problema ir 

daryti išvadą, kad nepakankamai identifikuojami faktoriai, kurie įtakoja bendruomeniškumą. Tai 

gali būti dėl to, kad bendruomenių darbuotojai neturi apie tai pakankamai informacijos, 

bendruomenėje tam skiriama per maţai dėmesio, svarbios institucijos neįtraukiamos į 

bendruomenių veiklą, nesiekiama bendradarbiavimo su jomis.  

Nagrinėjant šį klausimą pagal konkrečius faktorius, pastebėta, kad maţiausią vaidmenį 

bendruomenėse atlieka baţnyčia (vienas ekspertas paţymėjo baţnyčią kaip svarbiausią faktorių, du 

ekspertai paţymėjo, kad baţnyčia atlieka nedidelį vaidmenį bendruomenėje, likę trys ekspertai 

baţnyčios nenurodė). Didţiausią įtaką bendruomeniškai veiklai, anot daugumos ekspertų, turi 

kultūrinis faktorius ir socialinė veikla, kuriuos pasirinko penki ekspertai. Vieno eksperto teigimu, 

nei vienas iš išvardintų faktorių nėra esminis: „Nei vienas nėra esminis.  Gyventojų kūrybiškumas ir 
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pilietiškumas, bei savirealizacijos galimybė“ (Ekspertas Nr.2). Dar vienas ekspertas atsakė taip: 

„Gyventojų bendravimo skatinimas (bendri renginiai: Uţgavėnės, Balsių bendruomenės šventė, 

bėgimas Balsių gatvėmis, Kaimynų diena, saviveiklininkų konkursas Balsingi Balsiai, projektų 

finansavimui rašymas). Šį atsakymą galima traktuoti kaip kultūrinio faktoriaus pasirinkimą, 

ekspertas nurodė ir veiksmus (renginius), atliekamus faktoriuje, ir paţymėjo, kad tai skatina 

gyventojų bendravimą, kartu ir bendruomeniškumą. 

Aptartas klausimas yra aktualus darbo problemai – identifikuoti faktoriai, turintys įtakos 

bendruomeniškumui. Maţiausią įtaką, anot ekspertų, turi baţnyčia, didţiausią įtaką – kultūrinė ir 

socialinė veiklos (ţemiau pateikiami apibendrinti ekspertų atsakymai). 

Kokią įtaką turi kultūrinė veikla?  

 dvasinis ir kūrybinis pasitenkinimas; 

 renginių organizavimas, savanorių pritraukimas; 

 bibliotekos dalyvavimas kultūrinėje veikloje; 

 kultūros namų dalyvavimas kultūrinėje veikloje. 

Kokią įtaką turi socialinė veikla?  

 moralinis pasitenkinimas; 

 rūpestis gyventojų gerovė kūrimu ir paslaugų kokybe; 

 pasiturintys gyventojai remia daugiavaikes šeimas, ţmones iš rizikos grupių, vienišus 

senolius, kviečia į renginius, suteikia reikalingą pagalbą; 

 organizuojami labdaringi vakarai. 

3. Kokius svarbius veiksmus (t.y. kokius organizuoti renginius, seminarus, išvykas ir  pan.) 

turi atlikti šios institucijos, kad paskatinti bendruomeniškumą? 

a) Savivaldybė ar vietos bendruomenė 

b) Baţnyčia (parapija) ir vietos bendruomenė 

c) Mokykla ir vietos bendruomenė 

d) Kultūros įstaigos (kultūros namai, biblioteka) ir vietos bendruomenė 

e) Socialinė pagalba ir vietos bendruomenė 

Siekiant įvertinti, kaip identifikuojami veiksmai, atliekami institucijų, skatinant 

bendruomeniškumą,  įvedama rangų skalė – ekspertas nurodė visus veiksmus, nurodė 2-3 veiksmus, 

nurodė 1 veiksmą, nieko nenurodė. Rezultatai pavaizduoti 5 lentelėje.  
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5 lentelė. Ekspertų veiksmų pasirinkimas 

 

Skalė Ekspertų 

atsakymai 

Nurodė visus veiksmus 3 

Nurodė 2-3 veiksmus 1 

Nurodė 1 veiksmą 1 

Nieko nenurodė 1 

 

Trys ekspertai nurodė visus veiksmus, vienas ekspertas nurodė 2-3 veiksmus, vienas 

ekspertas nurodė tik vieną veiksmą, dar vienas ekspertas nieko nenurodė. Kaip rodo tyrimas, 50 

proc. apklaustų ekspertų identifikavo visus veiksmus, turinčius įtakos bendruomeniškumui. Siejant 

šiuos atsakymus su darbo problema, galima teigti, kad ne visur atliekami veiksmai, kurie galėtų 

skatinti bendruomeniškumą, jie arba neidentifikuoti ir bendruomenės darbuotojams trūksta ţinių 

apie juos, arba faktorius, kuriame galėtų būti atliekamas veiksmas, neturi didelės įtakos 

bendruomenėje. Kadangi ir faktoriai, ir veiksmai labai svarbūs ir aktualūs šiam tyrimui, ţemiau 

ekspertų atsakymai yra detalizuojami. 

A. Faktorius: Savivaldybė ar vietos bendruomenė.  

Veiksmai: „Aktyvus dalyvavimas bendruomeniniame ir politiniame Vilniaus miesto 

gyvenime, ryšiai su tarptautinėmis bendruomeninėmis organizacijomis (veiklos ir rezultatų 

viešinimas, dalinimasis patirtimi ir iniciatyvom, viešos nuomonės formavimas, politikų 

palaikymas)“ (Ekspertas Nr.1); „Veiklos paskatinimas, jos rezultatų viešinimas, išvykų į paţangias 

uţsienio bendruomenes organizavimas“ (Ekspertas Nr.2); „Gali skatinti bendruomeniškumą 

organizuojant mokymus, seminarus bendruomenių atstovams, kad jie įvaldytų visas visuomeninio 

darbo formas (Ekspertas Nr.3); „Seminarų rengimas“ (Ekspertas Nr.5); „Informuoti gyventojus 

apie bendruomenės veiklą ir turimus įgaliojimus bei planuojamus projektus bei veiklos viziją“ 

(Ekspertas Nr.6).  

B. Faktorius: Baţnyčia (parapija) ir vietos bendruomenė 

Veiksmai: „Dvasingumo renginiai, pagalba vienišiems ir socialiai paţeidţiamiems 

gyventojams“ (Ekspertas Nr.2); „Turėtų aktyviai propoguoti dorovinio gyvenimo normas, sveiką 
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dvasinę ir fizinę gyvenseną jaunimo rate“ (Ekspertas Nr.3); „Popiečių rengimas“ (Ekspertas Nr.5); 

„Lankytis parapijiečių namuose, skelbti ţinią apie baţnytinius ceremonialus bendruomenei, 

dalyvauti bendrose talkose ir svarbiausiuose bendruomenės renginiuose“ (Ekspertas Nr.6). 

C. Faktorius: Mokykla ir vietos bendruomenė 

Veiksmai: „Balsių mikrorajono prestiţo didinimas, bendruomenės narių savigarbos ir 

pilietiškumo skatinimas  (Ekspertas Nr.1); „Bendri vaikų ir tėvų renginiai, koncertai, išvykos, 

dalyvavimas bendruomenės šventėse“ (Ekspertas Nr.2); „Turi aktyviai jungti į mokyklos tarybą 

bendruomenės atstovus, kad ţmonės galėtų operatyviai reaguoti į problemas, numatyti 

perspektyvas, organizuoti pagalbos mokiniams teikimo sistemą“ (Ekspertas Nr.3); „Mokykla turi 

skatinti mokinius ir jų tėvelius prisidėti prie bendrų darbinių veiklų (pvz. talkų ir kultūrinių 

renginių), sudaryti galimybes bendruomenei rinktis (suteikti rinkimosi patalpas); bendruomenė – 

inicijuoti bendruomenės viziją, sudaryti veiklos metinius planus, disponuoti tam tikrais finansiniais 

ištekliais ir valdyti, domėtis vietos gyventojų poreikiais, skatinti gyventojų bendruomeninę veiklą“ 

(Ekspertas Nr.6). 

D. Faktorius: Kultūros įstaigos (kultūros namai, biblioteka) ir vietos bendruomenė 

Veiksmai: „Daugiafunkcinio bendruomenės centro įkūrimas labai paspartintu 

bendruomeniškumo ir pilietiškumo atsiradimą būtu galimybė kasdieniniam bendravimui, 

laisvalaikio praleidimui, interesu grupių susikūrimui“ (Ekspertas Nr.2); „Galėtų aktyviau įtraukti 

senjorus, jaunimą į kultūrinę ir sporto veiklą, garantuojant įdomų laisvalaikį, maţinant socialinę 

atskirtį“ (Ekspertas Nr.3); „Organizuoti renginius, šventes, kūrybos vakarus, susitikimus“ 

(Ekspertas Nr.5); „Seminarų apie istorinius tos vietovės faktus rengimas, intelektualiosios 

diskusijos su politikais ir intelektualais“ (Ekspertas Nr.6). 

E. Faktorius: Socialinė pagalba ir vietos bendruomenė 

Veiksmai: „Įgalinti bendruomenės gyventojus tekti socialines paslaugas, ugdyti savanoriška 

veiklą, aprūpinti tam skirtomis patalpomis“ (Ekspertas Nr.2); „Reikėtų kurti bendruomenėje 

tikslinės tarpusavio paramos sistemą, teikti pagalbą rizikos grupės vaikams“ (Ekspertas Nr.3);  

„Savanorystės veiksmų skatinimas ir diplomatiškas socialinių grupių probleminių klausimų kėlimas 

neuţgoţiant visos bendruomenės poreikių“ (Ekspertas Nr.6). 

Kaip jau buvo minėta, institucijų veiksmai, kuriuos nurodė ekspertai, yra labai svarbūs ir 

aktualūs darbo problemai. Identifikuota, kokius veiksmus turi atlikti institucijos, norint paskatinti 

bendruomeniškumą.  



46 

 

4. Kokios iš ţemiau išvardintų veiklos krypčių (kultūra, sportas, inovacijos, sveikos 

gyvensenos propagavimas, labdara, savišvieta) yra prioritetinės (t.y. svarbiausios) Jūsų 

bendruomenėje? Pateikite teminių renginių pavyzdţius. 

Išanalizavus ekspertų atsakymus šiuo klausimu, galima daryti išvadą, kad prioritetinės 

veiklos kryptys bendruomenėse yra inovacijos, kultūra ir sveikos gyvensenos propagavimas. Šiuos 

faktorius nurodė net 5 ekspertai. Savišvieta yra veiklos kryptis, turinti maţiausios įtakos 

bendruomenėje. 6 lentelėje pateikiami ekspertų nurodytų veiklos krypčių (faktorių) renginių 

pavyzdţiai (veiksmai). 

 

6 lentelė. Faktoriai ir veiksmai bendruomenėse 

 

Faktorius Veiksmas Bendruomenė 

 

Kultūra 

Tradicinės (Balsių bendruomenės šventė) ir etnografinės 

šventės (Uţgavėnės, lygiadieniai, susitikimai su įdomiais 

ţmonėmis, svečių koncertai. (Ekspertas Nr.2) 

Balsių 

bendruomenė 

Šiais metais organizuojami senovės amatų seminarai, 

projekto pavadinimas – „Atstumo tarp kartų 

maţinimas“, Uţgavėnių, Kalėdų šventės. (Ekspertas 

Nr.4) 

Riešės 

bendruomenė 

 

 

Sportas 

Tradicinis kasmetinis „Bėgimas Balsių gatvėmis“,  

sporto šventė. (Ekspertas Nr.2) 

Balsių 

bendruomenė 

Vyksta sporto turnyrai, sporto šventės, veikia Stalo 

teniso klubas (krepšinio, tinklinio, futbolo turnyrai, 

dviračių ţygiai, šiaurietiško ėjimo kursai. (Ekspertas 

Nr.4) 

2012 m. vyko krepšinio turnyras kovo 11-ąjai paţymėti 

„Riešės bendruomenės taurė 2012”, Riešės 

bendruomenės ţaidynės„2012, šiais metais – tinklinio 

turnyras 2013, Riešės stalo teniso klubo Gimtadienio 

turnyras. (Ekspertas Nr.5) 

Riešės 

bendruomenė 

 Balsių mikrorajono prestiţo didinimas,bendruomenės 

narių savigarbos ir pilietiškumo skatinimas. (Ekspertas 

Balsių 

bendruomenė 
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Inovacijos Nr.1) 

Darbo vietų kūrimas (Balsių šeimos medicinos centras, 

Balsių mokykla, planuojamas Daugiafunkcinis paslaugų 

ir prekybos centras. (Ekspertas Nr.1) 

Teritorijos planavimas ir infrastruktūriniai projektai: 

Balsių mokykla, Mitologinis parkas, Daugiafunkcinio 

centro ir vaikų darţelio projektai, mikrorajono plėtros 

iki 2025 m. vizijos sukūrimas. (Ekspertas Nr.2) 

Vykdomas ilgalaikis saugios kaimynystės projektas, 

kurio metu saugos tarnyba rūpinsis gyvenvietės 

saugumu, palaikys viešąją tvarką ir teiks soc. Paslaugas, 

pasitiks vėlai namo grįţtantį vaiką, pristatys ligonį į 

med. Įstaigą. (Ekspertas Nr.5) 

Bendruomenės iniciatyva „ŢALIAS KAIMAS“ – Riešės 

bendruomenė kartu su partneriais siekia apjungti du 

strateginius šalies tikslus – atsinaujinančios energijos 

vystymo skatinimą ir pilietinės visuomenės plėtrą. 

(Ekspertas Nr.6) 

Riešės 

bendruomenė 

 

Sveikos 

gyvensenos 

propagavimas 

Bendradarbiaujame su Verkių regioninio parko 

direkcija, skatiname dalyvauti jos renginiuose šia tema. 

(Ekspertas Nr.2) 

Balsių 

bendruomenė 

UAB „Riešės šeimos klinika“, Riešės bendruomenė ir 

Riešės gimnazija dalyvauja bendruomenės sveikatinimo 

programoje. (Ekspertas Nr.4) 

Vyksta sveikatingumo renginiai – Zumba fitness pamoka, 

unikali programa leidţia mėgautis kiekviena šokio 

akimirka tuo pačiu metu intensyviai sportuojant. 

(Ekspertas Nr.6) 

Riešės 

bendruomenė 

 

Labdara 

Kalėdinės ir tikslinės labdaros akcijos. (Ekspertas Nr.2) Balsių 

bendruomenė 

Bagaţinių (blusų) turgus, renginio metu raginama visus 

prisijungti ir padėti daiktams surasti savo šeimininkus ir 

praleisti gerai laiką. (Ekspertas Nr.5) 

Riešės 

bendruomenė 
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Savišvieta 

Dalyvavimas seminaruose, tarpkultūriniuose 

renginiuose, paskaitose (Ekspertas Nr.2). 

Balsių 

bendruomenė 

Seminaras Moterims „Kelias į Tavo Laimę“. (Ekspertas 

Nr.4) 

Riešės 

bendruomenė 

 

Ekspertų atsakymai į šį klausimą labai svarbūs ir aktualūs tyrimo problemai – identifikuojami 

konkretūs faktoriai ir juose atliekami veiksmai, turintys įtakos bendruomeniškumui.  

5.  Kas, Jūsų manymu, skatina ţmones tapti vietos bendruomenės nariais? 

Į klausimą apie tai, kas skatina ţmones tapti bendruomenės nariais, Ekspertas Nr.1 nurodė 

konkretų pavyzdį – savo bendruomenėje atliekamus veiksmus, skatinančius tapti bendruomenės 

nariais, o kartu ir skatinti bendruomeniškumą. Taigi, kuo patrauki ir įdomi bendruomenės veikla? 

1. Renka ir teikią įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams.  

2. Organizuoja  renginius skatinančius pilietiškumą, savanorystę, sąmoningumą. 

3.Pritraukia visuomeninių organizacijų rėmimo fondus bei kitus finansavimo šaltinius 

bendruomenės projektų įgyvendinimui. 

4. Atstovauja ir gina bendruomenės ir jos narių interesus valstybinėse institucijose. 

5. Kuria saugią ir patogią gyvenamą aplinką. 

6. Kuria gyvenamų namų fondą (viešųjų erdvių formavimas, valstybei priklausančios ţemės 

plotų efektyvus panaudojimas bendruomenės infrastruktūros plėtrai ir pan.) 

7. Teikia pagalbą bendruomenės nariams sprendţiant ūkines problemas. (Ekspertas Nr.1) 

Kiti ekspertai į šį klausimą atsakė abstrakčiau, ţvelgiant teoriškai: „Galimybė padaryti 

kaţką prasmingo, savirealizacija, pilietiškumo jausmas, kūrybinio potencialo įgyvendinimas, 

rūpestis gyvenamąją mikrorajono aplinka ir nesitaikymas su aplaidumu ir negerovėmis, 

ţinomumas, vidinės paskatos, moralinė branda“ (Ekspertas Nr.2); „Ţmones skatina bendri 

poreikiai, noras atstovauti savo interesus, neabejingas poţiūris į visuomeninį gyvenimą, tarpusavio 

pagalbos siekis, noras patiems dalyvauti kuriant savo ir aplinkinių gerbūvį“ (Ekspertas Nr.3);  

„Pilietiškumo jausmas, bendri poreikiai“ (Ekspertas Nr.4); „Ţymūs ţmonės, aktyvūs gyventojai, 

įstaigų vadovai“ (Ekspertas Nr.5); „Galimybė įtakoti savivaldybės sprendimus ginant 

bendruomeninį interesą ir visuotinę bei ilgalaikę naudą vietos gyventojams. Galimybė įveikti siaurų 

komercinių interesų dominavimą“ (Ekspertas Nr.6). 

Apibendrinant galima teigti, kad norint skatinti ţmones tapti bendruomenės nariais, tuo 

pačiu skatinant bendruomeniškumą, reikia: 
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 suteikti jiems savirealizacijos galimybes, galimybę atstovauti savo interesus; 

 kurti projektus, programas, kurios skatintų ţmones padaryti kaţką prasmingo, naudojant 

savo kūrybinį potencialą, vidines paskatas; 

 analizuoti gyvenamosios vietos ypatybes ir poreikius, skatinant kurti jaukią, patogią, saugią 

gyvenimo aplinką; 

 skatinti pilietiškumo jausmą ir suvokimą, kad ţmonės pajėgūs įtakoti savivaldybės 

sprendimus. 

 

Išvados: 

1. Atlikus tyrimą buvo patikrinta, kaip šiuo metu funkcionuoja bendruomeniškumą 

formuojantys faktoriai. Paaiškėjo, kad didţiausią įtaką bendruomenių veikloje turi 

kultūriniai ir socialiniai faktoriai. Prioritetinės bendruomenių veiklos kryptys yra yra 

inovacijos, kultūra ir sveikos gyvensenos propagavimas.  

2. Nustačius faktorius, kurie šiuo metu labiausiai lemia bendruomeniškumą bendruomenėse, 

ištirta, kokie veiksmai turi būti atliekami, skatinant bendruomeniškumą. Kultūriniai 

veiksmai: daugiafunkcinio bendruomenės centro įkūrimas; aktyvus senjorų, jaunimo 

įtraukimas į kultūrinę veiklą, garantuojant įdomų laisvalaikį, maţinant socialinę atskirtį; 

teminių renginių, švenčių, kūrybos vakarų, susitikimų organizavimas; seminarų apie 

istorinius vietovės faktus rengimas, diskusijos su politikais ir intelektualais. Socialinės 

pagalbos veiksmai: savanorystės veiksmų skatinimas; diplomatiškas socialinių grupių 

probleminių klausimų kėlimas; įgalinti bendruomenės gyventojus tekti socialines paslaugas; 

tikslinės tarpusavio paramos sistemos kūrimas; pagalbos rizikos grupės vaikams teikimas.  
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IŠVADOS 

 

1. Pasitvirtino hipotezė Nr.1, kad tam tikri faktoriai – t.y. kultūriniai ir socialiniai faktoriai 

bendruomenėse atlieka svarbesnį vaidmenį, nei mokykla, seniūnija ir baţnyčia.  

2. Nepasitvirtino hipotezė Nr.2, kad visi institucijų atliekami veiksmai svarbūs, skatinant 

bendruomeniškumą. Tyrimo metu nustatyta, kad tik pusė iš visų išvardintų institucijų 

veiksmų yra svarbūs ir gali paskatinti bendruomeniškumą.  

3. Mokslinės literatūros analizė parodė, jog bendruomenė – tai grupė ţmonių, kuriuos sieja 

geografinis artumas, bendri poreikiai, interesai, tikslai, pastovūs socialiniai ryšiai, dvasiniai 

ir moraliniai ryšiai, vidinis jausmas, jog jie priklauso tai pačiai ţmonių grupei, tradicijos, 

papročiai, pasaulėţiūra, vertybės, susitarimas bendrai veiklai, gyvenimo normos, gyvenimo 

būdas. Šiame darbe vietos bendruomenė apibrėţiama kaip grupė ţmonių, gyvenančių 

apibrėţtoje teritorijoje, susijusių bendru interesų ir vidinių jausmų, jog jie priklauso tai 

pačiai ţmonių grupei.  

4. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad bendruomeniškumas – tai narių jausmas, kad jie 

yra svarbūs vienas kitam ir grupei; įsitikinimas, jog kiekvienas ţmogus atsakingas uţ savo 

veiksmus ir savo pasirinkimus toje bendruomenėje, kurioje jis gyvena; kokybinė 

bendruomenės veiklos išraiška. Bendruomeniškumo savybės: piliečių ir valdţios sąveika; 

ryšiai tarp individo ir platesnės visuomenės; veiksmai toje bendruomenėje, kurioje gyvena;  

narių jausmas, kad jie yra svarbūs vienas kitam; įsipareigojimas būti kartu.  

5. Mokslinės literatūros, etnologinių tyrinėjimų analizė parodė, jog tarpukario Lietuvoje 

bendruomeniškumą įtakojo bendras darbas, turtas, vertybės, tvarka, valdţia, sutarimas, 

interesas, bei šiuose faktoriuose atliekami atitinkami veiksmai, išskirti aukščiau. Sovietiniu 

laikotarpiu, kuris laikomas pertraukta bendruomeniškumo tradicija, atsirado būdingi šiam 

prieštaringam laikotarpiui faktoriai, įtakoję vietos bendruomenę – okupacinis-represinis, 

nuosavybės formų prievartinė kaita, planinis gyvenviečių sistemos kūrimas, vienkiemių 

naikinimas, kultūros ideologizavimas, religijos persekiojimas.  

6. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 

bendruomeniškumo apraiškos ir skatinimas pasireiškia politiniame kontekste – viešojo 

administravimo gerinimas, bendruomenių ir bendruomeniškumo skatinimo problemos 

įtraukimas į politines programas, akcentuojama teritorinės savivaldos su bendruomene ryšio 

svarba, pilietinio aktyvumo srityje minimas bendruomenių centrų kūrimas. Tyrinėjant 

bendruomeniškumą reikia naujai nagrinėti, kaip postmodernioje epochoje vietos 
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bendruomenę lemia tokie faktoriai: vietos valdţia, mokykla, kultūrinė veikla, parapija, 

socialinis ir fizinis saugumas.  

7. Tyrimo metu nustatyta, kad maţiausią vaidmenį bendruomenėse atlieka baţnyčia, o 

didţiausią įtaką bendruomeniškai veiklai, anot daugumos ekspertų, turi kultūrinis faktorius 

ir socialinė veikla.  

8. Tyrimo metu paaiškėjo, kokie veiksmai turi būti atliekami, skatinant bendruomeniškumą. 

Kultūriniai veiksmai: daugiafunkcinio bendruomenės centro įkūrimas; aktyvus senjorų, 

jaunimo įtraukimas į kultūrinę veiklą; teminių renginių, švenčių, kūrybos vakarų, susitikimų 

organizavimas; seminarų apie istorinius vietovės faktus rengimas, diskusijos su politikais ir 

intelektualais. Socialinės pagalbos veiksmai: savanorystės veiksmų skatinimas; 

diplomatiškas socialinių grupių probleminių klausimų kėlimas; įgalinti bendruomenės 

gyventojus tekti socialines paslaugas; tikslinės tarpusavio paramos sistemos kūrimas; 

pagalbos rizikos grupės vaikams teikimas.  

9. Tyrimo metu nustatyta, kad prioritetinės veiklos kryptys bendruomenėse yra inovacijos, 

kultūra ir sveikos gyvensenos propagavimas. Savišvieta yra veiklos kryptis, turinti 

maţiausios įtakos bendruomenėje.  

10. Tyrimo metu nustatyti prioritetinės bendruomenių veiklos veiksmai.  

Inovacijos – naujų darbo vietų steigimas, daugiafunkcinio paslaugų ir prekybos centro 

kūrimas, teritorijų planavimo ir infrastruktūros projektų atlikimas, saugios kaimynystės 

projektų vykdymas, dviejų strateginių šalies tikslų – atsinaujinančios energijos vystymo 

skatinimo ir pilietinės visuomenės plėtros – apjungimas.  

Sveikos gyvensenos propagavimas - sveikatingumo renginių organizavimas, sveikatos 

apsaugos įstaigų įtraukimas į sveikatingumo programas.  

11. Tyrimo metu nustatyta, kad bendruomenėse tiek faktoriai, tiek juose atliekami veiksmai 

nepakankamai identifikuojami. Tai gali būti dėl to, kad bendruomenių darbuotojai neturi 

apie pakankamai informacijos apie tam tikrų faktorių ir veiksmų svarbą, bendruomenėje tam 

skiriama per maţai dėmesio, svarbios institucijos neįtraukiamos į bendruomenių veiklą, 

nesiekiama bendradarbiavimo su jomis. Kadangi faktoriai ir veiksmai, analizuoti tiek darbo 

teorinėje dalyje, tiek tyrimo metu, turi įtakos bendruomeniškumui, nepakankamas dėmesys 

jų įgyvendinimui ir įtraukimui į bendruomenės veiklą trukdo bendruomeniškumo 

skatinimui.  
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PASIŪLYMAI 

 

Bendruomenėms rekomenduojama: 

1. Skirti dėmesį bendruomenės kultūrinei veiklai:  

 Organizuoti kultūrinius renginius (šventes, kūrybos vakarus, seminarus,  

susitikimus); 

 skatinti bibliotekos, kultūros namų dalyvavimą kultūrinėje veikloje; 

 skatinti savanorių įtraukimą į bendruomenės kultūrinę veiklą; 

 aktyviau įtraukti senjorus, jaunimą į kultūrinę veiklą, garantuojant įdomų 

laisvalaikį, maţinant socialinę atskirtį; 

 rengti intelektualiąsias diskusijas su politikais, kultūros atstovais 

 daugiafunkcinio bendruomenės centro įkūrimas labai paspartintų 

bendruomeniškumo ir pilietiškumo atsiradimą, būtų galimybė kasdieniniam 

bendravimui, laisvalaikio praleidimui, interesu grupių susikūrimui 

2. Skirti dėmesį bendruomenės socialinei veiklai:  

 Rūpintis gyventojų gerovės kūrimu ir paslaugų kokybe; 

 skatinti ţmonių iš rizikos grupių, daugiavaikių šeimų, vienišų senolių rėmimą; 

 įtraukti juos į bendruomenišką veiklą, suteikti reikalingą pagalbą; 

 organizuoti labdaros renginius; 

 kurti bendruomenėje tikslinės tarpusavio paramos sistemą, 

 skatinti savanorystės veiksmus; 

 skatinti diplomatišką socialinių grupių probleminių klausimų kėlimą, 

neuţgoţiant visos bendruomenės poreikių. 

 Skatinti inovacijų diegimą: 

 Įtraukti bendruomenę į teritorijų planavimo, infrastruktūros projektų 

įgyvendinimą; 

 vykdyti saugios kaimynystės projektus; 

 Propaguoti sveiką gyvenseną: 

 Organizuoti sveikatingumo renginius; 

 įtraukti sveikatos apsaugos įstaigas (pavyzdţiui, šeimos klinikas) į sveikatingumo 

programą. 
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PRIEDAI 
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1 PRIEDAS 

 

Ekspertų atranka 

 

Eksperto Nr. 

 

Eksperto vardas, 

pavardė 

Eksperto 

pareigos 

bendruomenėje 

Bendruomenė 

Ekspertas Nr. 1 

 

Rimvydas Lisauskas Administratorius Balsių bendruomenė 

Ekspertas Nr. 2 

 

Rimantas Micka Bendruomenės 

vadovas 

Balsių bendruomenė 

Ekspertas Nr. 3 

 

Vitalij Rindeika Specialistas Balsių bendruomenė 

Ekspertas Nr. 4 

 

Aldona Petrauskienė Pirmininko 

pavaduotoja 

Riešės bendruomenė 

Ekspertas Nr. 5 

 

Graţina Zizienė Pirmininko 

pavaduotoja 

Riešės bendruomenė 

Ekspertas Nr. 6 

 

Jolanta Rimkevičienė Administratorė Riešės bendruomenė 
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2 PRIEDAS 

 

Sociologinė apklausa 

 

„„„FFFaaakkktttooorrriiiųųų   iiirrr   vvveeeiiikkksssmmmųųų,,,   dddaaarrraaannnčččiiiųųų   įįįtttaaakkkąąą   VVViiilllnnniiiaaauuusss   mmmiiieeessstttooo   iiirrr   rrraaajjjooonnnooo   

bbbeeennndddrrruuuooommmeeennniiiššškkkuuummmuuuiii,,,   aaannnaaallliiizzzėėė“““   

   

 

 

 

 

 

 

Bendruomeniškumas –  tai: 

 narių jausmas, kad jie yra svarbūs vienas kitam ir grupei; 

 įsitikinimas, jog kiekvienas žmogus atsakingas už savo 

veiksmus ir savo pasirinkimus toje bendruomenėje, kurioje jis 

gyvena; 

 kokybinė bendruomenės veiklos išraiška.  

Bendruomeniškumo sąvokai būdingos savybės: piliečių ir valdžios sąveika, ryšiai tarp 

individo ir platesnės visuomenės, veiksmai toje bendruomenėje, kurioje gyvena, narių jausmas, 

kad jie yra svarbūs vienas kitam bei įsipareigojimas būti kartu. 

Esu Aliona Laurynaitienė, MRU Viešojo administravimo fakulteto IV kurso studentė. Šiuo 

metu rašau bakalauro baigiamąjį darbą ir atlieku empirinį tyrimą, kurio tikslas yra 

nustatyti, kokie faktoriai ir veiksmai lemia benruomeniškumą. Darbe turiu atsakyti į šiuos 

klausimus: 

1. Kokie faktoriai veikia bendruomeniškumą? 

2. Kokie faktoriai ir institucijų veiksmai skatina bendruomeniškumą Vilniaus mieste ir 

rajone? 
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Nuoširdžiai dėkoju už sugaištą laiką ir Jūsų geranoriškumą! 

Klausimai į kuriuos prašoma atsakyti: 

 

1. Ką jūs apibūdintumėte kaip bendruomenišką 

veiklą? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

2. Kokį vaidmenį Jūsų vietos bendruomenėje atlieka vietos bendruomenę telkiantys 

faktoriai, kurie yra: 

a) Mokykla_________________________________________________________________ 

b) Seniūnija________________________________________________________________ 

c) Baţnyčia________________________________________________________________ 

d) Kultūrinė veikla___________________________________________________________ 

e) Socialinė veikla___________________________________________________________ 

Kuris iš šių išvardintų faktorių turi didţiausios įtakos bendruomeniškai veiklai? 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Kokius svarbius veiksmus (t.y. kokius organizuoti renginius, seminarus, išvykas ir 

pan.) turi atlikti šios institucijos, kad paskatinti bendruomeniškumą? 

a) Savivaldybė ar vietos bendruomenė___________________________________________ 

b) Baţnyčia (parapija) ir vietos bendruomenė______________________________________ 

Aš, kaip tyrėja, garantuoju, kad atsakymuose suţinotą informaciją naudosiu tik mokslo 

reikalams (bakalauro darbo rašymui).  Anketoje nėra nereikšmingų klausimų, todėl labai 

svarbu, kad atsakytumėte į visus anketos klausimus. Anketos atsakymui Jūs sugaišite apie 

20 minučių. 
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c) Mokykla ir vietos bendruomenė______________________________________________ 

d) Kultūros įstaigos (kultūros namai, biblioteka) ir vietos 

bendruomenė_______________________________________________________________ 

e) Socialinė pagalba ir vietos bendruomenė_______________________________________ 

 

4. Kokios iš ţemiau išvardintų veiklos krypčių yra prioritetinės (t.y. svarbiausios) Jūsų 

bendruomenėje? Pateikite teminių renginių pavyzdţius. 

a) Kultūra__________________________________________________________________ 

b) Sportas__________________________________________________________________ 

c) Inovacijos_______________________________________________________________ 

d) Sveikos gyvensenos propagavimas____________________________________________ 

e) Labdara_________________________________________________________________ 

f) Savišvieta________________________________________________________________ 

 

5. Kas, Jūsų manymu, skatina ţmones tapti vietos bendruomenės nariais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

PATIKRINKITE, AR NEPALIKOTE NEATSAKYTŲ KLAUSIMŲ. MUMS JŪSŲ 

NUOMONĖ LABAI SVARBI ! 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ APKLAUSOJE IR LINKIME SĖKMĖS! 

 

Tyrimą atlieka M. Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo  instituto bakalaurė 

Aliona Laurynaitienė (adresas: Vilnius, Valakupių - 5, tel.: (8 5) 274 0634, el paštas vai@mruni.eu).  

 

mailto:vai@mruni.eu

