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SANTRAUKA 

 

Ţmonių prigimtis ir pamatinės vertybės sąlygoja bendruomenių kūrimąsi ir bendruomeniškumo 

puoselėjimo būtinybę. Bendruomenės yra savaime susiformuojantys dariniai, tačiau pamaţu jos įgauna 

vis didesnę įtaką formuojant politiką tiek savivaldybių, tiek ir visos šalies mastu. Todėl kyla poreikis 

išsiaiškinti, kas yra bendruomeniškumas ir kaip jis gali būti matuojamas. Bendruomeniškumo 

lygmens matavimas savivaldybėje -  bakalauro baigiamasis darbas, kuriame analizuojama 

bendruomeniškumo samprata, pagrindiniai jo bruoţai, lyginami uţsienio šalių bendruomeniškumo 

modeliai ir jo bei efektyvumo viešajame sektoriuje matavimo galimybės. Atsiţvelgiant į darbe 

keliamus tikslus ir uţdavinius, analizuojami teisės aktai, Lietuvos bei uţsienio šalių literatūra. Taip pat 

atliekama Lietuvos, Italijos ir JAV bendruomeniškumo modelių lyginamoji analizė, kurioje ieškoma 

matavimo modelių panašumų ir skirtumų. Atlikus lyginamąją analizę pasiūlomas bendruomeniškumo 

lygmens savivaldybėje matavimo modelis. 

Reikšminiai ţodţiai: bendruomeniškumas, matavimas, indeksas, savivaldybė.  
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SUMMARY 

 

Nature of a human and reference values lead the creation of communities and it`s fostering 

need. Due to that fact, that nowadays communities have more and more influence in policy making – 

both, local and country level, there is a need to define what is the sense of community and how to 

measure it.Sense of community measurement in municipalities - bachelor thesis, which analyzes the 

pride of the communities, it`s conception and key features, possibilities of it`s and efficiency in the 

public sector measurement. Considering of the goals and objectives bachelor thesis analyzes legal 

framework and foreign countries (USA, Italy) experience. USA, Italy and Lithuania countries 

benchmarking shows different aspects of the sense of community, that can be used in transforming 

existing measurement system and make it more efective. 

Key words: community, measurement, index, municipality. 
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ĮVADAS 

 

XXI amţiuje pradėjo plisti Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo idėjos, 

kurios akcentuoja novatorišką personalą, kokybę, privataus sektoriaus idėjų pritaikymą viešajame 

sektoriuje. Šioje paradigmoje yra svarbūs vertybiniai aspektai ir ypač bendruomeniškumas. Kadangi 

pastarųjų metų vadybos teorijose vyrauja technologijomis  pagrįsti procesai, tai šiuose procesuose 

svarbus dėmesys tenka veiklos parametrams, kurie turi būti matuojami.  

Lietuvoje bendruomenių vaidmuo išaugo tik prieš keletą metų, tai šiai temai dar trūksta 

išsamaus nagrinėjimo, tačiau pastarojo meto tendencijos rodo, kad ji gali ir turi būti nagrinėjama. 

Bendruomeniškumą palankiausiai nagrinėti pradedant nuo savivaldybių, kadangi tai yra ţemiausia 

grandis, kuri turi tiesioginius kontaktus su bendruomenių nariais, atsiţvelgia į jų interesus formuodami 

savo veiklos kryptis. 

Temos aktualumas – Šis dabas aktualus Lietuvos savivaldybių politikams, kadangi jie gaus 

koncentruotą informaciją apie bendruomeniškumą bei jo išmatavimo galimybes ir pagal tai galės 

vertinti, lyginti ir keisti savo veiklą, didinti vietos bendruomenės funkcionalumą. Taip pat šis darbas 

gali būti aktualus ir aukštesnėms institucijoms (Seimui, Vyriausybei), kadangi jau dabar vykdomi 

pilotiniai projektai, kuriais dalis socialinių paslaugų teikimo yra perleidţiama vykdyti 

bendruomenėms, taigi labai svarbu ţinoti, ar bendruomenės yra pasiruošusios priimti naujas funkcijas. 

Bendruomeniškumo indekso pateikimas gali būti naudojamas kaip vienas iš rodiklių, kuris parodo 

savivaldybės pasiruošimą naujų funkcijų priėmimui. Dar šis darbas aktualus Lietuvos mokslininkams, 

kadangi kol kas nėra vienos teorijos, kuri visapusiškai apibrėţtų bendruomeniškumą, o tai sudaro 

palankias sąlygas diskusijoms ir tolimesniems šios temos tyrinėjimams. 

Temos naujumas – paskutiniu metu bendruomeniškumui yra skiriamas vis svarbesnis vaidmuo, dėl 

bendruomenėms perleidţiamų funkcijų, bendruomeniškumas yra tyrinėjamas ir vertinamas ne tik 

uţsienyje, bet ir Lietuvoje.  Bendruomeniškumą tyrinėja S. Nefas (2010), Chavis ir McMillan (1986), 

Mannarini ir Fedi (2009). Veiklos matavimą viešajame sektoriuje analizavo S. Puškorius (2010), T. 

Sudnickas (2008), T. Poister (2001). 

Darbo objektas – bendruomeniškumas savivaldybėje 

Darbo dalykas – bendruomeniškumo matavimas 

Darbo problema – kas yra bendruomeniškumas ir kaip jis gali būti matuojamas savivaldybėse? 
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1 pav. Darbo problema, objektas ir dalykas 

Darbo tikslas – išanalizuoti pagrindinius bendruomeniškumo aspektus remiantis uţsienio valstybių 

pavyzdţiais bei išsiaiškinti veiklos matavimo viešajame sektoriuje galimybes . 

Darbo uţdaviniai: 

1. Išsiaiškinti pagrindinius bendruomeniškumo bruoţus uţsienio šalyse. 

2. Išanalizuoti veiklos matavimo viešajame sektoriuje principus. 

3. Išanalizuoti praktikoje taikomus bendruomeniškumo matavimo metodus  

4. Pateikti siūlymus dėl esamų bendruomeniškumo modelių pritaitymo Lietuvos savivaldybėse. 

Įvairių šalių mokslininkai yra analizavę artimus arba tapačius šio darbo problemai aspektus:  B. 

Anderson (2003) ir A. Moslow (1960) analizavo ţmonių poreikius bei bendruomenių atsiradimą. 

McMillan (1986) ir Chavis (1986) bei R.D. Putnam (1993) nagrinėjo bendruomeniškumo jausmą ir 

bendruomeniškumo sudedamąsias dalis; S. Nefas (2010), V. Šlapkauskas (1999), I. Leliūgienė (2011), 

kurie rašė apie bendruomeniškumą, bendruomenes bei jų funkcionavimą; S. Puškoriaus (2001), T. 

Sudnicko (2006), T. H. Poister (2001), kurie teigia, kad įmanoma išmatuoti veiklą viešajame 

sektoriuje. McMillan ir Chavis (1986), S.Nefas (1999) ir R. D. Putnam (1993), kurie teigia, kad 

bendruomeniškumas gali būti matuojamas ir siūlo būdus, kaip tai padaryti. 

 

Problema 

Objektas 

Dalykas 

•Bendruomeniškumas 

• Jo matavimas 

•Bendruomeniškumas  
savivaldybėje 

•Bendruomeniškumo 
matavimas 
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Darbo metodai: 

1. Literatūros analizės metodas; 

2. Lyginamasis metodas; 

3.  Sintezės metodas; 

4. Alternatyvų metodas; 

5. Logografijos metodas.  

 

Kadangi pagrindinių sąvokų apibrėţimai skiriasi, šiame darbe laikysimės tokios pagrindinių 

sąvokų sampratos: 

 

Bendruomeniškumas - tai narių priklausomybės kolektyvui jausmas, suvokimas, kad kiekvienas 

bendruomenės narys yra labai svarbus elementas, norint pasiekti bendro tikslo (McMillan ir Chavis, 

1986).  

Indeksas - tai santykinis dydis, kiekybiškai apibūdinantis reiškinio kitimą laiko ar erdvės atţvilgiu. 

(Tarptautinių ţodţių ţodynas, 1985)  

Savivaldybė – juridinio asmens statusą turinčio valstybės administracinio vieneto, jo teritorijos, šioje 

teritorijoje nuolat gyvenančių ţmonių organizuotos bendruomenės, kuriai įstatymu suteikta vietos 

savivaldos teisė, šios bendruomenės išrinktų politinių partijų ir organizacijų kandidatais pasiūlytų 

atstovų ir jų suformuotų bei kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų visuma (Lietuvos 

Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, 1994m (aktuali redakcija 2012-12-20)). 

 

Darbo struktūra – šis BBD susidarys iš 5 dalių: pirmojoje bus aprašomos bendruomeniškumo 

atsiradimo ištakos, antrojoje, analizuojamas bendruomeniškumas ir jo matavimas pagal JAV, trečiojoje 

– bendruomeniškumas ir jo matavimo galimybės pagal Europos mokslininkus, ketvirtojoje – veiklos 

efektyvumo viešajame sektoriuje matavimo galimybės ir penktojoje dalyje bus pateikiami siūlymai dėl 

naujo bendruomeniškumo indekso kriterijų. 
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1. Bendruomeniškumo ištakos ir tyrinėjimų pradţia 

 

Norint pradėti kalbėti apie bendruomeniškumą ir jo svarbą, būtina išsiaiškinti, kas lėmė jo 

atsiradimą ir kaip ši vertybė buvo modifikuota bei pritaikytą šių dienų pasauliui. Taigi, seniausios 

ţinomos bendruomenės buvo gentinės prigimties, kurios neįmanoma atsieti nuo natūralios ţmonių 

būties formos – bendruomenės. Pamatinis vienetas bendruomenėje buvo šeimyna – draugų ir 

patikėtinių bendruomenė, iš dalies pagrįsta tiek giminystės ryšiais, tiek ir savitarpio gynybos ir 

tarnystės priesaika. Be genties bendruomenių būta ir teritorinių bendruomenės vienetų, šeimynų 

sujungtų į kaimus, kaimai buvo jungiami į didesnius vienetus, vadinamus šimtinėmis arba 

apygardomis. Gentims, feodalinėms ar vietinėms bendruomenėms vadovavo karaliaus ir baţnytinės 

valdţios. Bėgant laikui, didesni teritoriniai ir religiniai junginiai tapo vis svarbesni, nes klasikinių 

bendruomenių pagrindu įsigalėjo dvi kultūrinės sistemos – religinė bendruomenė ir dinastinė karalystė 

(Grigas, 2000). 

Kadangi XVI a. silpnėjo šventosios kalbos reikšmė ir pradėjo kisti visuomenė bei pasaulėţiūra, 

tai religinės bendruomenės pradėjo silpnėti. Tai paskatino tautų „išgalvojimą“. Išgalvota bendruomenė, 

pasak B. Anderson, yra todėl, kad ir maţiausios tautelės gyventojai niekada nepaţins visų savo tautos 

gyventojų, bet visų jų sąmonėje egzistuoja vaizdinys, kad jie visi tarpusavyje yra susiję. Bendruomenė 

yra įsivaizduojama kaip ribota, nes turi nubrėţtas sienas, uţ kurių gyvena kitos įsivaizduojamos 

bendruomenės. Suvereni – nes tauta yra laisva, turi savo simbolius ir panašiai. Galiausiai visa tauta yra 

įsivaizduojama kaip bendruomenė, nes nepaisant tikro išnaudojimo ir nelygybės, tauta visuomet 

suvokiama kaip stipri, horizontaliais ryšiais sutvirtinta bičiulystė. Ir kaip tik dėl šio brolybės jausmo 

per pastaruosius du šimtmečius daug milijonų ţmonių ne tiek ţudo, kiek patys noriai ţūsta (Anderson, 

1980). 

Kadangi bendruomenės yra tiesiogiai susijusios su jose gyvenančiais individais, jų tarpusavio 

santykiais ir sąveika, tai šis procesas paskatino A. Maslow visuomenei pristatyti savo sukurtą ţmogaus 

poreikių piramidę.  Piramidė buvo sudaryta iš 5 esminių sluoksnių:  

 Fiziologiniai poreikiai 

 Saugumo poreikiai 

 Socialiniai poreikiai 

 Asmens statuso bei kompetencijos poreikiai 
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 Savęs realizavimo poreikiai 

Kalbant apie bendruomeniškumą, svarbiausias dėmesys buvo skiriamas trečiam ir ketvirtam 

punktams. Būtent juose buvo nurodoma, kad ţmogus turi poreikį priklausyti kaţkokiai konkrečiai 

bendruomenei, jaustis jos nariu, aktyviai prisidėti prie bendruomenės veiklos siekiant bendro tikslo ir 

taip realizuoti save (Maslow, 1960). 

1978 metais mokslininkai Doolittle ir McDonald pristatė savo 40 punktų, kurie buvo pavadinti 

bendruomeniškumo jausmo skale. Šios skalės pagrindas buvo penkių faktorių (skirtinguose 

organizacijos lygmenyse) tyrimas: neoficiali sąveika (su kaimynais), saugumas, privatumas -  

anonimiškumas, bendruomenės pirmenybė ir noras aktyviai dalyvauti bendruomenės reikaluose. 

1981 metais mokslininkas T. J. Glynn`as, remdamasis ir papildydamas savo kolegos G. Hillery 

atliktas apklausas, pateikė savo psichologinę bendruomeniškumo jausmo analizę. T. J. Glynn`as tyrė 

skirtingų bendruomenių elgseną ir jų poţiūrį į bendruomeniškumą. Atlikęs savo tyrimus, mokslininkas 

pastebėjo, kad didţiausią įtaką bendruomeniškumui daro gyventojų tankis, bendruomenės įtraukimas į 

visuomeninių reikalų tvarkymą bei kaimynystėje gyvenančių ţmonių bendravimo lygis (Gleen, 1981). 

Kiti trys mokslininkai: S. Riger, LeBailly ir Gordon, tyrinėjo bendruomeniškumo ir 

nusikalstamumo santykį. Jie išsiaiškino, kad nusikalstamumui didelę įtaką turi bendruomeniškumas, o 

ypač tokie faktoriai kaip kaimynų tarpusavio santykiai, bendruomenės senbuvių skaičius, 

bendruomenei sukuriamų paslaugų patogumas (Riger, LeBailly, Gordon, 1981). 

Apibendrinant, galima teigti, jog jau pradedant seniausiais laikais ir artėjant dabarties link, 

matomas aiškus prioriteto bendruomeniškumui skyrimas. Visi autoriai savais būdais stengėsi 

išsiaiškinti, kaip bendruomeniškumas veikia, nuo ko jis priklauso ir kaip jis atsiranda. Ilgus metus 

trukusios bendruomeniškumo studijos atskleidė, kad pirmiausiai bendruomeniškumas pradėjo vystytis 

ankstyvaisiais amţiais, vėliau perėjo į miestų ir kaimų bendruomenes ir galiausiai – dabar mes turime 

bendruomeniškumo teorijas, kurios įrodo bendruomeniškumo daromą įtaką įvairioms gyvenimo 

sferoms – pradedant privačių įmonių veikla, kur bendruomeniškumas vaidina vieno iš pagrindinių 

motyvatorių vaidmenį, ir baigiant ne tik savivaldybėse, bet ir aukščiausio lygio valstybės organuose 

priimamais sprendimais, kuriuos aktyvi bendruomenių veikla gali pakreipti viena ar kita linkme. Šias 

teorijas ir pagrindines jų sudedamąsias dalis aptarsime kitame skyriuje. 
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2. Bendruomeniškumas JAV 

Analizuojant šio darbo problemą, būtina atkreipti dėmesį, kad  pasaulyje nėra vienos 

konkrečios bendruomeniškumo teorijos, taigi geriausiai bendruomeniškumą analizuoti per pasirinktų 

šalių taikomą praktiką šioje srityje. Kadangi kiekviena šalis ir kiekvienas mokslininkas turi savitą 

poţiūrį į bendruomeniškumą ir jo esminius elementus, tai šiame bakalauriniame darbe bus 

analizuojamos atskiros JAV, Italijos ir Lietuvos mokslininkų teorijos ir ieškoma sinergijos tarp jų.  

Pradedant analizuoti JAV tendencijas bendruomeniškumo srityje, būtina išsiaiškinti, kaip čia 

apibrėţiama ir kokiais būdais matuojama ši vertybė. JAV mokslininkas, ţymus viešojo administravimo 

teoretikas R. B. Denhardtas kalbėdamas apie bendruomeniškumą teigia, jog piliečiai ir valdţia turi 

veikti tarpininkavimo principu – dėmesys turi būti skiriamas piliečių poreikių tenkinimui, tačiau tuo 

pat metu bendruomenių nariai turi siųsti signalus valdţiai, ką ši turėtų keisti savo veikloje. Juk 

valdţios prigimtinė taisyklė – tarnauti juos išrinkusiems ţmonėms. Būrimasis į įvairias grupes – 

pradedant visuomenės pagrindu šeima ir baigiant sporto, religinėmis ar kitokiomis pilietinėmis 

organizacijomis, padeda stiprinti ryšius tarp individo ir platesnės visuomenės (Denhardt, 2001). Kitas 

JAV mokslininkas sociologas A. Etzioni teigia, kad bendruomeniškumas – tai įsitikinimas, jog 

kiekvienas ţmogus yra atsakingas uţ savo veiksmus ir savo pasirinkimus toje bendruomenėje, kurioje 

jis gyvena (Etzioni, 1995, p.23). Dauguma mokslininkų savaip apsibrėţia, kas yra 

bendruomeniškumas, tačiau kad ir kokie skirtingi būtų jų apibrėţimai, bendruomeniškumo esmė yra 

viena – ţmonės turi suvokti save kaip komandos dalį ir suprasti savo indelio svarbą siekiant bendro 

tikslo. 

2.1. Bendruomeniškumo indeksas pagal McMillan ir Chavis 

 

Bene didţiausią indėlį į  bendruomeniškumo tyrinėjimus ir jo, kaip vertybės, plėtojime atliko 

mokslininkai McMillan ir Chavis (1986). Jie pateikė tokį bendruomeniškumo apibrėţimą: 

„Bendruomeniškumas – tai narių priklausomybės kolektyvui jausmas, suvokimas, kad kiekvienas 

organizacijos narys yra labai svarbus elementas, norint pasiekti bendro tikslo. Bendruomeniškumas 

turi uţtikrinti, kad atskirų individų norai būtų įgyvendinami per buvimą kartu organizacijoje.„ 

(McMillan, Chavis, 1986, p. 6). McMillan ir Chavis sukurta bendruomeniškumo teorija yra 

ţinomiausia ir plačiausiai naudojama visame pasaulyje. Pasak jos autorių, bendruomeniškumas yra 

sudarytas ir keturių pagrindinių elementų (ţr. 2 pav.): 
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Bendruom
eniškumas 

Emocinis 
ryšys 

Naryst

ė  

Tarpusavi
o įtaka 

Poreikių 
tenkinima

s 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Bendruomeniškumo elementai pagal McMillan ir Chavis (1986) 

 Narystė – jausmas, kad kiekvienas ţmogus investavo dalį savęs į kolektyvą ir jo veiklą. Narystę 

sudaro 5 punktai: 1. Dalyvavimo apibrėţimas; 2. Asmens emocinis saugumas grupėje; 3. 

Sutelktumas  grupėje; 4. Savęs „investavimas“; 5. Bendra simbolikos sistema (McMillan, 

Chavis, 1986, p.12). Apţvelgiant šių kriterijų esmę, galima daryti prielaidas, jog  organizacijos 

narys turi ţinoti savo pareigas ir suprasti save esant neatsiejamu organizacijos dalyviu be kurio 

komanda būtų neįsivaizduojama, o taip pat bendruomenės narys turi jaustis saugus toje 

bendruomenėje, kuriai jis priklauso. Paskutiniame punkte paminėta simbolika parodo tos 

bendruomenės ar organizacijos išskirtinumą ir taip sustiprina bendruomenės narių supratimą 

apie priklausomybę būtent tai bendruomenei. Bendruomenės simbolika gali pasireikšti 

logotipo, internetinės svetainės ar kitokių elementų sukūrimu. 

 Įtaka. Ji bendruomenėje pasireiškia dviem kryptimis – pirma, asmuo daro įtaką savo grupei, 

antra, bendruomenė lemia individo elgseną (McMillan, Chavis, 1986, p. 14). Tai reiškia, kad 

nuo jo priklauso kai kurie sprendimai, organizacijos mikroklimatas ir bendra grupės veiklos 

sėkmė. Kartais individas turi prisitaikyti prie bendruomenės, laikytis tam tikrų taisyklių ar savo 

interesus aukoti vardan bendruomenės gerovės. Tačiau mokslininkai savo tyrimais įrodė, jog 

šios dvi kryptys gali veikti abi kartu vienu metu, nes daţniausiai tie komandos nariai, kurie 

kreipia didelį dėmesį į kitų narių nuomones, juos išklauso, pripaţįsta jų vertybes ir jomis 

naudojasi, daro didţiausią įtaką visos grupės veiklai. Tokiu savo elgesiu jie uţsitarnauja kitų 

grupės narių pagarbą, išreiškia lojalumą ir norą būti konkrečios bendruomenės dalimi 

(McMillan, Chavis, 1986). 

 Poreikių tenkinimas. Narystė padeda tenkinti visus ţmogiškuosius poreikius, bendros vertybės 

sukuria aplinką, kurioje vyksta socialiniai mainai, tarpusavio parama (McMillan, Chavis, 1986, 
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p. 15). Norint, kad organizacijos nariai ar savivaldybės gyventojai dirbtų efektyviai, institucijos 

turi sugalvoti, kaip nariams bus atsilyginama uţ tai, kad jie pasirinko dirbti būtent toje 

organizacijoje ar atstovauti būtent tos vietos bendruomenės interesams. Vienas iš būdų tai 

padaryti yra vadovautis tomis pačiomis vertybėmis, kaip ir bendruomenės nariai. Kalbant apie 

bendruomeniškumą vietos savivaldose, tai čia poreikių tenkinimas galėtų būti išreiškiamas 

savivaldybės politikų atsiţvelgimu į bendruomenių išsakomas problemas ir siūlymus. Jei 

bendruomenės, aktyviai veikdamos, sugeba atkreipti į save savivaldybės politikų dėmesį ir 

išsakyti savo pagrįstą nuomonę, į kurią atsiţvelgiama ir priimami tam tikri, bendruomenei 

naudingi, sprendimai – tai didţiausias ir geriausias bendruomenės veiklos įvertinimas, paskata 

ir toliau aktyviai dirbti vardan bendros gerovės. Kitas būdas – teikti apdovanojimus uţ 

nuopelnus grupei. Galiausiai, ţmogus sutiks tenkinti kitų poreikius tik tada, kai bus patenkinti 

jo poreikiai. Turi būti sudaryta tokia strategija, kuri sugebėtų suderinti skirtingų narių tikslus ir 

nukreipti juos ta pačia linkme – siekti bendro tikslo.  

 Emocinis ryšys. Tai būtina sąlyga autentiškai bendruomenei: ji galima tik daţnai bendraujant, 

ypač svarbius įvykius kartu išgyvenant ir remiasi istorine atmintimi, kuri priimama kaip grupės 

ir asmens bendra istorija, kuriai yra jaučiama pagarba (McMillan, Chavis, 1986, p.18). Kitų 

narių pasidalintos mintys apie bendruomenės istoriją turi padėti sukurti stipresnį 

bendruomeniškumą institucijoje. Skiriamos šios emocinio ryšio atsiradimo  prielaidos: 1. Kuo 

daugiau ţmonės bendrauja, tuo artimesni jie tampa. Bendravimas ne tik padeda bendruomenės 

nariams geriau vienas kitą paţinti, tačiau taip pat ir skatina naujų idėjų generavimą, geresnių 

sprendimų ieškojimą 2. Kuo daugiau teigiamos patirties, tuo geresni ir tvirtesni santykiai tarp 

darbuotojų organizacijoje. Pasisekimas vykdant bendrą veiklą visada įkvepia naujiems, dar 

didesniems ir svarbesniems iššūkiams.  3. Vieši apdovanojimai bendruomenės nariams skatina 

narius didţiuotis savo darbu ir siekti naujų rezultatų (McMillan, Chavis, 1986). Apibendrinant 

galima teigti, kad stiprios bendruomenės yra tos, kurios suranda teigiamų būdų nariams 

sąveikauti, pagerbia nusipelniusius narius bei kartu su nariais išgyvena svarbiausius įvykius. 

Analizuojamą McMillan ir Chavis teoriją galima apibendrinti ir teigti, jog čia 

bendruomeniškumas traktuojamas kaip ţmogaus vidinė vertybė, jo jausena ir svarbiausias šioje 

teorijoje yra pats ţmogus. Toks bendruomeniškumo interpretavimas yra gana vienpusiškas, kadangi 

neapţvelgiami kiti svarbūs elementai. Pavyzdţiui, finansinis aspektas, kaip bendruomenė yra 

įteisinama, kokios bendruomenių veiklos yra galimos, kaip daţnai bendruomenės nariai susitinka, 

kokiose veiklose jie dalyvauja ir kokia apskritai yra jų būvimo bendruomenėje nauda. Iš pateiktos 

schemos (ţr. 3 pav.) matoma, McMillan ir Chavis pateiktas bendruomeniškumo indeksas yra apribotas 

ir sukasi vien apie individus ir jų poreikių tenkinimą. Ţinoma, bendruomenės yra savanoriškai susidarę 
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elementai ir galbūt kartais tokio siauro mąstymo ir pakanka, tačiau viskas priklauso nuo jų vykdomos 

veiklos – jei veikla nesprendţia visuomenei itin aktualių problemų (bendruomenės nėra atsakingos uţ 

socialinių problemų sprendimą ar socialinių paslaugų teikimą, jei jos nedalyvauja priimant tam tikrus 

sprendimus politiniu lygmeniu ir pan. ), o atlieka tik savotišką patriotiškumo ir meilės savo kraštui 

ugdymo vaidmenį (organizuoja kultūrinius renginius, prisideda prie talkų organizavimo ir pan.) tuomet 

teisinis įforminimas ir veiklos reglamentas nėra būtinas. Tačiau kas, jeigu bendruomenė disponuoja 

lėšomis, įsitraukia į svarbius ne tik tos vietos bendruomenei, tačiau galbūt net ir į tarptautinius 

projektus? Tokiu atveju vien bendruomeniškumo tyrimo iš bendruomenės narių vidinio pasaulio 

perspektyvos nepakaktų. Tačiau šios teorijos nuvertinti taip pat negalima – ji apčiuopia pamatinę 

bendruomeniškumo prigimtį ir atsako į šio bakalaurinio darbo problematiką – bendruomeniškumas 

yra, visų pirma, ţmonės, o jų vidinės, motyvacinės priemonės, dėl ko jie įsitraukia į bendruomenių 

veiklą, yra vienas iš pagrindinių kriterijų, kuriuos būtina įtraukti norint matuoti bendruomeniškumo 

lygmenį.  

Kitas svarbus, tačiau maţai analizuojamas aspektas – pats bendruomeniškumo indekso 

matavimo procesas. McMillan ir Chavis pateiktame indekse neaprašomas ir nenurodomas tikslus 

procesas, kuris turi būti atliekamas norint gauti labiausiai realybę atitinkantį bendruomeniškumo lygį 

nusakantį indeksą. Tai reiškia, kad indeksas gali būti naudojamas laisva forma – neapibrėţiant 

respondentų imties, nenurodant konkrečios tikslinės jų grupės – ar apklausiamieji bus tik 

bendruomenės nariai, ar apskritai visos teritorijos gyventojai, institucijų, susijusių su bendruomenės 

veikla, darbuotojai. Vienintelis indekse aprašomas elementas – klausimų susiejimas su autorių 

nurodytais 4 elementais – emociniu ryšiu, poreikių tenkinimu, narystės jausmu, tarpusavio įtaka. 

Gavus respondentų iš tam tikros vietovės atsakymus į pateiktus klausimus, galima daryti išvadas, kuris 

iš keturių kriterijų toje vietovėje pasireiškia stipriausiai ir kokie sprendimai gali būti priimami, kad 

vyraujantis blokas būtų panaudotas efektyviausiai. 

 

              

 

 

 

 

3 pav. McMillan ir Chavis indekso sudedamosios dalys 
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2.2   Bendruomeniškumas pagal N. Smelzerį 

 

Dar vienas ţymus JAV mokslininkas-sociologas N. Smelzeris nagrinėdamas 

bendruomeniškumą, savo studijoje analizuoja tam tikras prielaidas, kurių pagrindu formuojasi 

bendruomeniškumas : 

 Būsimo susivienijimo idealų, tikslų ir uţdavinių bendriausio supratimo formavimas (Smelser, 

1962, p. 252). Kaip MacMilan ir Chavis, taip ir Smelzeris pabrėţia bendrų tikslų ir vizijų 

svarbą, kurias turi ţinoti ir pripaţinti visi bendruomenės nariai. Tačiau jis taip pat kaip ir 

pastarieji autoriai, neanalizuoja proceso, kaip tai vyksta. 

 Konkrečios įtampos kurstymas, išpučiant bendrai regimos problemos grėsmę ir „bendro priešo“ 

išskyrimas (Smelser, 1962, p.257). Ţvelgiant tiek į istorinę, tiek ir į šių laikų perspektyvą, 

aiškai matoma, kad ţmones suvienyti yra ţymiai lengviau, kai priešais juos pastatomas realus 

arba tariamas pavojus. Pavyzdţiui, visa Lietuva buvo viena didelė bendruomenė, kuomet 

sausio 13-tąją reikėjo ginti Lietuvos nepriklausomybę. Ţvelgiant į kiek smulkesnius įvykius – 

tam tikro regiono bendruomenės susivienijo ir pradėjo akcijas prieš skalūnų dujų kasybą 

Lietuvoje. Taigi bendro priešo matymas visuomet paspartina bendruomeniškumo jausmo 

augimą.  

 Tinkamų pavyzdţių perėmimas iš istorijos (Smelser, 1962, p. 278). Praeityje įvykę įvykiai, 

kuomet bendruomenės susivienijusios lengviau pasiekė uţsibrėţto tikslo yra įrodymas, kad 

bendruomeniškumas veikia. Tai taip pat savotiška motyvacija jungtis į bendruomenes – jei 

anksčiau veikiant visiems kartu pavyko gauti norimą rezultatą – kodėl tai turėtų nepavykti 

dabar? 

 Pajėgų telkimas veikimui: šalininkų skaičiaus didinimas ir jų rengimas organizacijai (Smelser, 

1962, p. 280). Kuo daugiau ţmonių mano, jog jungimasis į bendruomenę atneš naudos, tuo 

didesnė tikimybė, kad prie tokios bendruomenės prisijungs daugiau narių, bus efektyvesnis 

darų pasiskirstymas, o rezultatas bus pasiekiamas greičiau. 

 Vidinės socialinės kontrolės įvedimas. T.y. teisių ir pareigų, įgalinančių reikalauti, nešiot 

simboliką, skatinti, bausti, išvaryti ir panašiai nustatymas (Smelser, 1962, p. 280). Šiuo aspektu 

Smelseris, priešingai nuo McMillan ir Chavis, jau kalba apie būtinybę reglamentuoti ir kaţkaip 

apsibrėţti bendruomenių veiklą, daryti viską, kad tik viena bendruomenė aiškiai skirtųsi nuo 

kitos.  
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Taip pat jis išskiria ir elementus, kurie formuoja bendruomeniškumą: 

 Išankstiniai moraliniai elementai. 

 Realaus socialinio bendrumo buvimas. 

 Bendravimo būsena ir jos apimtis. 

 Socialinių grupių vienovės ypatumai. 

 Socialinių grupių aktyvumo ypatumai tokie kaip kryptingumas, viešumas, bendrumas, 

pozityvumas, atvirumas (Smelser, 1962, p. 298). 

Apibendrinant galima teigti, kad visi autoriai labai panašiai nurodo bendruomeniškumo esmę – 

tai sugebėjimas pritapti kolektyve, jaustis jo dalimi ir sugebėjimas kartu su komanda siekti bendrų 

tikslų. Bendruomeniškumas susideda iš daug elementų, tačiau svarbiausieji yra narystės jausmas, 

poreikių tenkinimas, atsakomybės prisiėmimas, bendrų interesų viršenybė. Kadangi šie JAV 

mokslininkai identifikavo labai panašius ar net vienodus bendruomeniškumo aspektus (ţr. 1 lentelė), 

todėl nenuostabu, kad būtent JAV buvo pirmoji šalis, kurioje buvo bandyta bendruomeniškumą 

išmatuoti, nustatyti jo lygį tam tikrose bendruomenėse. Šį tyrimą pirmieji atliko MacMilan ir Chavis, 

kurie 2000 metais pristatė savo pirmąją bendruomeniškumo indekso versiją. Tiesa, ši versija vėliau 

buvo stipriai sukritikuota, kadangi į anketoje pateiktus klausimus galim buvo atsakyti tik „tiesa“ arba 

„netiesa“. Toks bendruomeniškumo matavimo būdas pasirodė per siauras ir neatskleidţiantis tikrojo 

bendruomeniškumo lygio konkrečioje teritorijoje. Po ilgų tyrinėjimų, 2008 metais tie patys 

mokslininkai MacMilan ir Chavis pristatė antrąją bendruomeniškumo indekso versiją. Pastaroji nuo 

pirmosios versijos skyrėsi klausimų ir atsakymų pasirinkimo gausa. Anketa buvo sudaryta remiantis 

MacMilan ir Chavis bendruomeniškumo sampratoje pateiktais keturiais pagrindiniai 

bendruomeniškumo blokais. Kiekvienam blokui pateikti klausimai, o nuo atsakymų į juos priklausė 

bendruomeniškumo lygis. Taigi 2008 metais sudarytas bendruomeniškumo indeksas buvo pirmasis 

tokio pobūdţio indeksas, išmatavęs bendruomeniškumą iš bendruomenėms priklausančių ţmonių 

perspektyvos. Tačiau dėl šio indekso siaurumo ir vienpusiškų duomenų gavimo, toks metodas nevisai 

atitinka šio bakalaurinio darbo pagrindinį aspektą – bendruomeniškumo lygmens matavimą 

savivaldybėje. Suderinus kai kuriuos McMillan ir Chavis pasiūlytus kriterijus su kituose modeliuose 

pateiktais kriterijais, galima gauti modelį, kuris padengtų ne vieną individo bendruomenėje 

perspektyvą, tačiau ir likusias – pačios bendruomenės, kaip organizacijos bei valdţios institucijų 

perspektyvą. Kiti bendruomeniškumo lygmens nustatymo modeliai bus pateikiami tolimesniuose šio 

bakalaurinio darbo skyriuose. 
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Kriterijus McMillan ir Chavis modelis Smelser modelis 

Poreikių tenkinimas per 

bendrus tikslus 

Vienas iš pagrindinių kriterijų Vienas iš pagrindinių kriterijų 

Įtampos kurstymas (bendro 

priešo identifikavimas) 

Neanalizuoja Labai svarbus elementas 

Įtraukimas į 

bendruomenę/narystė 

Vienas iš pagrindinių kriterijų Vienas iš pagrindinių kriterijų 

Bendruomenių 

reglamentavimas 

Pasisako uţ savanorišką, 

jokiais reglamentais 

nesuvarţytą bendruomenių 

veiklą 

Bendruomenių veiklos 

reglamentavimas – būtina 

sąlyga joms efektyviai dirbti 

Tarpusavio įtaka Vienas iš pagrindinių elementų Neanalizuoja 

Emocinis ryšys Vienas iš pagrindinių elementų Iš dalies analizuojamas tik per 

bendro tikslo siekimą 

1 lentelė. McMillan ir Chavis bei Smelser modelių palyginimas 
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3. Bendruomeniškumas Europoje 

3.1   Bendruomeniškumas pagal Putnam 

 

Dar kitokį poţiūrį į bendruomeniškumą išreiškė  mokslininkas  Robert D. Putnam (2003). Jis 

analizuodamas pilietines tradicijas šiuolaikinėje Italijoje  taip pat akcentuoja bendruomeniškumo 

svarbą. Jo Bendruomeniškumo samprata pagal Putnam :  

Pagrindinė bendruomeniškumo prielaida, anot Putnam, yra tarpusavio pasitikėjimas: „Prieš 

veikiant bendrai, būtina ne tik pasitikėti kitais, bet ir tikėti, kad kiti pasitiki tavimi“ (Putnam, 2001 p. 

215). Ši prielaida yra labai artima MacMilan ir Chavi iškeltai emocinio ryšio svarbai, kadangi 

pasitikėjimas yra vienas iš svarbiausių bet kokių santykių elementų. Tačiau tai nėra vienintelė 

bendruomeniškumo sąlyga. Putnam taip pat teigia, kad bendradarbiauti lengviau sekasi 

bendruomenėje, paveldėjusioje pakankamai daug socialinio kapitalo savitarpiškumo normų ir pilietinio 

angaţuotumo tinklų forma (Putnam, 2001, p. 220). Socialinis kapitalas šiuo atveju reiškia socialinių 

organizacijų ypatybes (tokias kaip pasitikėjimas, normos, tinklai), kurios gali padidinti visuomenės 

produktyvumą, palengvinti kai kuriuos koordinuotus bendruomenių veiksmus. Čia vėl galima įţvelgti 

paralelių tarp Putnam bei MacMilan ir Chavis sampratų – visi autoriai pripaţįsta, jog pasitikėjimas, 

simboliai ir tam tikros normos turi būti nustatytos bendruomenės narių. Šios normos išskiria juos iš 

kitų bendruomenių, padaro juos unikaliu dariniu.  

Kita Putnam išskirta bendruomeniškumo dalis yra pilietinis angaţuotumas, kuris pasireiškia 

domėjimusi viešosiomis problemomis, savanoriškumu  ir pasišventimu viešiesiems tikslams:  

„Pilietinės bendruomenės piliečiai neprivalo būti altruistai. Tačiau pilietinės bendruomenės nariai 

vadovaujasi tuo, ką Tocqueville pavadino teisingai suprastu savanaudiškumu. Tai yra 

savanaudiškumu, apibrėţtu platesniame viešųjų poreikių kontekste, išmintingu, o ne trumparegišku 

savanaudiškumu, suprantančiu kitų interesus“ (Putnam, 2001, p.120).  Analizuojant šio poţymio 

apraiškas savivaldybėse, čia stiprų vaidmenį vaidina konkrečioje savivaldybėje veikiančios 

savanoriškos, ne vyriausybinės ir kitokios organizacijos, kurios atlieka tam tikras funkcijas ir padeda 

savo savivaldybės gyventojams. Dar viena neatskiriama bendruomeniškumo sąlyga yra įvardijama 

būtinybė, kad politiniai lyderiai pakankamai dėmesio skirtų bendruomenėms – informacijos dalijimasis 

ir poţiūris į bendruomenių lyderius kaip į jiems lygius asmenis, padidina bendruomeniškumo lygį ir 

suteikia bendruomenėms daugiau veiksmų laisvės (Putnam, 2001, p. 165). Kiekvienas ţmogus nori, 

kad jo darbas ir pastangos būtų tinkamai įvertintos, o kas labiau uţ politikų dėmesį, gali parodyti šį 

įvertinimą? Kalbant apie bendruomeniškumą savivaldybėse, tai čia sinergija tarp vietos politikų ir 

bendruomenių turi ypatingai didelę reikšmę – kuo daugiau politikai bendrauja ir įsiklauso į 
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bendruomenių atstovų atstovaujamus interesus, tuo geriau jie gali atstovauti tų bendruomenių ţmones 

priimant konkrečius sprendimus. Ţinoma, vietos politikai negali šimtu procentų pasikliauti tik 

bendruomenių norais ir tenkinti tik jų interesus, kadangi yra privaloma laikytis tam tikrų visai šaliai ar 

regionui priskirtų taisyklių ir normų, tačiau tik savivaldybės ţiniai perduotų funkcijų įgyvendinimas, 

atsiţvelgiant į bendruomenių interesus, visada duos dagiau naudos ir ţmonės bus labiau patenkinti 

gyvenimo sąlygomis toje savivaldybėje.  

Putnam taip pat išskiria socialinio bendradarbiavimo struktūrų egzistavimo svarbą (Putnam, 

2001). Būtent tokios pilietinės asociacijos prisideda prie demokratinio valdymo stabilumo ir 

efektyvumo. Dėl savo „vidinio“ poveikio atskiriems nariams ir dėl „išorinio“ poveikio platesnei 

politinei visuomenei. Iš vidaus tokios asociacijos išugdo savo narių bendradarbiavimo įpročius, 

solidarumą ir visuomeniškumo dvasią. Mokslininkas teigia, kad dar viena būtina sąlyga 

bendruomenėms -  lyderio turėjimas. Nors bendruomenės ir yra savanoriška veikla, tačiau ji vis tiek 

turi konkrečią struktūrą, kurios viršūnėje yra bendruomenės lyderis (Putnam, 2001). Ţinoma, tai 

nereiškia, kad lyderis priima visus sprendimus, ar turi didesnę balso teisę nei kiti tos pačios 

bendruomenės nariai. Lyderis, šiuo atveju, yra atstovas ir savo veiksmais jis privalo atstovauti visą 

bendruomenę bei jos interesus. Daţniausiai lyderiai būna aktyvesni uţ kitus bendruomenės narius ir 

savo asmeninėmis charizmatiškomis savybėmis sugeba aplink save suburti kitus bendruomenės narius, 

uţdegti juos idėjomis ir paskatinti aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje. 

Pagal pateiktą schemą (ţr. 4 pav.) galime matyti, jog lyginant su McMilan ir Chavis indeksu, 

Putnam modelis į bendruomeniškumą įtraukia jau daugiau elementų – prie jau minėto pasitikėjimo 

bendruomenėje jis išreiškia socialinio kapitalo svarbą. Bendruomeniškumas, šiuo atveju, tampa 

neatsiejama socialinio kapitalo dalimi. Kaip teigia pats Putnam, socialinis kapitalas kyla iš įsitraukimo 

į visuomenės veiklą, į bendruomenių veiklą, dalyvavimo įvairiuose renginiuose ir savanoriškoje 

veikloje. Taigi bendruomeniškumas – sudedamoji socialinio kapitalo dalis, tačiau į bendruomenių 

veiklą įtraukus  visą socialinį kapitalą – galima pasiekti efektyvesnių rezultatų. Dar vienas aspektas, 

kurio nemini McMillan ir Chavis, tačiau jis yra svarbus Putnam modelyje – politinis kampas. Putnam 

teigia, kad bendruomeniškumo puoselėjime svarbus dialogas tarp vietos politikų bei bendruomenės 

narių, taip pat svarbu turėti bendruomenės lyderį, kuris taip pat palaikytų santykius ir dalyvautų 

susitikimuose su vietos politikais. McMillan ir Chavis indekse apie politinį aspektą uţsiminta nebuvo – 

tai dar kartą parodo, jog JAV mokslininkų sukurtas modelis yra pritaikytas vien iš individo 

perspektyvos. Putnam taip pat teigia, kad turi egzistuoti vidinės bendruomenių struktūros. Tai 

akivaizdus kriterijus, kurį taip pat būtų galima traukti į visapusišką bendruomeniškumo lygmens 

nustatymo indeksą. Kadangi vidinių struktūrų (bendruomenių asociacijų ir pan.) kūrimas parodo 

bendruomenių brandą bei jų išsivystymo lygį. Taip pat, asocijuotos struktūros automatiškai būtų 
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įpareigotos reglamentuoti savo veiklą, taigi būtų išvengiama bendruomenių veiklos neapibrėţtumo ir 

uţtikrintas tikslingas bendruomenių darbas. Putnam modelyje, kaip ir prieš tai analizuojamame 

modelyje, neatskleidţiamas finansinis bendruomenių aspektas, taip pat nėra aprašyta, kokia yra 

pagrindinė bendruomenių misija ir įsitraukimo į veiklas laipsnis bei aktyvumas. Nėra nurodoma, kokio 

lygio projektuose ir veiklose dalyvauja bendruomenės, iš kur jos gauna tų veiklų įgyvendinimui 

reikalingas lėšas. Ţinoma, šio aspekto nebuvimas gali turėti tiesiogines sąsajas su tuo, kad į 

bendruomeniškumo modelį yra įtraukiamas politinis aspektas bei privalomas lyderio paskyrimas – 

tokiu atveju galima daryti prielaidą, kad būtent lyderio uţduotis turėtų būti pasirūpinti veiklų 

finansavimu, o politikų įtraukimas turėtų šią misiją lyderiui palengvinti. Tačiau nėra aišku, kaip lyderis 

turėtų komunikuoti su politikais ir kokias galias, lyginant su paprastais  bendruomenės nariais, jis turi 

– ar jis veikia kaip visapusiškas bendruomenės vedlys, ar veikiau tik kaip idėjinis lyderis, 

motyvuojantis prie bendruomenės jungtis naujus narius ir išlaikyti jau prisijungusius. 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Putnam bendruomeniškumo modelis 

 

2009 metais Putnam pateikia indeksą, kuriuo siūlo matuoti socialinį kapitalą. Jis yra platesnis ir 

reikalauja atlikti ne tik apklausą, tačiau taip pat tyrinėti kitus rodiklius ir taip nustatyti bendrą indeksą. 

Šis Putnam indeksas yra tarsi apibendrinimas ir patobulinimas aukščiau aprašyto Putnam modelio. 

Tačiau kyla klausimas, ar galime socialinį kapitalą matuojantį indeksą prilyginti bendruomeniškumo 

indeksui? Grootaert, Ch ir Th. Van Bastelaer (2002) teigia, jog socialinio kapitalo pagrindas slypi 

būtent bendruomenėse veikiančių socialinių struktūrų ir bendruomenių narių poţiūryje, kuris daro 

įtaką kolektyvinei ţmonių veiklai (Grootaert, Bistelaer, 2002, p.1).  W. Stone teigia, kad šiandien 

socialinis kapitalas vertinamas kaip veiksminga priemonė svetimėjančių ir nykstančių bendruomenių 

atgaivinimui. Kaimynystės, piliečių ir valstybės (šiuo atveju, bendravimas su valstybe turėtų vykti per 

savivaldybes) bendravimas laikytinas abipuse socialine ir ekonomine nauda. Socialinis kapitalas 

įgauna ypatingą svarbą viešojoje politikoje, priskiriant naujus vaidmenis valdţios institucijoms ir 
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rinkai, persvarstant piliečių teises ir atsakomybes bei numatant labiau demokratinio pobūdţio 

valstybės-rinkos-bendruomenės bendradarbiavimą (Stone, 2001). Kaip matyti iš pateiktų mokslininkų 

įţvalgų, socialinio kapitalo ir bendruomeniškumo sąvokos yra glaudţiai susijusios ir viena kitą 

papildančios, todėl matuojant bendruomeniškumo lygį, kai kuriuos matavimo kriterijus galima perimti 

iš socialinio kapitalo matavimo modelio. Indeksas, kurį pateikia Putnam susideda iš dviejų esminių 

blokų: 

1. Apklausa. Jos metu stengiamasi išsiaiškinti bendruomenės narių emocinį ryšį su kitais 

bendruomenės nariais, pasitikėjimo lygį ir kitus vidinės bendruomenės narių savijautos 

elementus. Šis klausimų blokas yra artimas 2.1. skyriuje nagrinėtai McMillan ir Chavis  

bendruomeniškumo lygio matavimo teorijai, tačiau jis yra daug platesnis – šia apklausa 

stengiamasi išsiaiškinti net ir bendruomenės narių laisvalaikio praleidimo formas, nuomonę 

apie vykstančius renginius, susitikimus su politikais. Šios apklausos metu stengiamasi surinkti 

kuo daugiau informacijos apie bendruomenės narius, įsigilinti į jų poreikius, paţinti ţmones, 

gyvenančius atitinkamoje teritorijoje ir pasitelkus šią informaciją priimti sprendimus bei imtis 

veiksmų, atitinkančių jų lūkesčius ir poreikius.  

2. Socialinės-ekonominės aplinkos analizė, kurioje atkreipiamas dėmesys į faktinius/statistinius 

duomenis – savivaldybės pilietinių organizacijų skaičių, nevyriausybinių organizacijų skaičių, 

jų skaitlingumą, bendruomenių pateiktas iniciatyvas bei projektus. Kriterijai, kurie papildomai 

apţvelgiami Putnam pasiūlytame modelyje yra susiję su gyventojų rinkiminiu aktyvumu, taip 

pat Putnam išskiria nevyriausybinių organizacijų bei savanorių veiklos svarbą, jų įsitraukimą į 

bendruomenių projektų įgyvendinimą, dėmesys skiriamas bendruomenės narių iniciatyvoms, 

kurios buvo įgyvendintos savarankiškai, ne per savivaldybes ar kitas institucijas.  

3.2   Bendruomeniškumas pagal Mannarini ir Fedi 

 

Kitos dvi Italijos mokslininkės T. Mannarini ir A. Fedi 2009 metais atliko tyrimą, kurio metu 

jos apklausinėjo Italijos gyventojus ir taip bandė išsiaiškinti, koks bendruomeniškumo lygis vyrauja 

šalyje, taip pat, kaip tai siejasi su gyventojų politiniu aktyvumu. Matuodamos bendruomeniškumo 

indeksą, mokslininkės įtraukė tokius kriterijus: 

 Pasitenkinimas gyvenimu 

 Saugumo jausmas 

 Bendruomenės susikoncentravimas į tam tikrą, visiems aktualią, problemą 

 Socialinis ir politinis aktyvumas (Mannarini, Fedi, 2009, p.213) 
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Tikslinės apklausiamųjų auditorijos buvo suskirstytos į 4 gupes: politinių partijų atstovai, 

savanoriai (įdomu tai, kad savanoriai buvo atrinkti pagal jų veiklos sritis ir šiam tyrimui naudojami 

išskirtinai tik tie savanoriai, kurių savanorystė susijusi su pagalba neįgaliems ţmonėms), kaimo 

bendruomenių atstovai, asociacijų (kultūros, NVO, meno ir pan.) atstovai.  

Lyginant šį bendruomeniškumo lygmens nustatymo medelį su Putnam pateiktu modeliu (ţr. 2 

lentelė) matome, jog jie turi daug bendrų kriterijų. Kadangi kalbame apie bendruomeniškumo lygmens 

nustatymą Italijoje, tai galime išskirti aiškius kriterijus, kurie yra svarbūs būtent šioje šalyje. Italijoje 

visgi svarbią rolę vaidina politika – bendruomenių gyvenimas neįsivaizduojamas be politinio aspekto, 

be vietos politikų įsitraukimo į bendruomenės reikalus ir atvirkščiai – bendruomenės narių dalyvavimo 

sprendţiant jiems svarbius klausimus. Kitas svarbus aspektas – saugumo ir pasitikėjimo. Istoriškai 

susiklostė, jog Italija garsėja savo nusikalstamu pasauliu, mafija, nusikaltimų gausa. Tai ypač aktualu 

kai kuriuose Italijos miestuose, todėl saugumas yra neatsiejama bendruomenių dalis – bendruomenės 

nariais gali tapti tik tie ţmonės, kurie įgauna kitų pasitikėjimą ir turi palaikymą. Atlikdamos tyrimą, 

Mannarini ir Fedi respondentams uţdavinėjo net ir tokius klausimus, tiksliau tariant, modeliavo 

situacijas, kaip ţmonės jaučiasi eidami gatve tamsiu paros metu. Tokių klausimų įtraukimas parodo, 

jog saugumo klausimas yra opi Italijos problema, kurią taip pat bandoma spręsti pasitelkiant 

bendruomeniškumą. Kaip jau buvo aptarta kalbant apie Putnam modelį, formalių struktūrų, asociacijų 

egzistavimas yra labai svarbus kiekvienai bendruomenei. 2001 metais Putnam iškėlė šio elemento 

svarbą, o 2009 metais atliekamuose kokybiniuose tyrimuose jau buvo kalbinami tokių struktūrų 

vadovai ir nariai – tai įrodo, jog Putnam išvystytas modelis Italijoje sulaukė pripaţinimo ir šalies 

valdţia rimtai ėmėsi veiksmų šio modelio įgyvendinimui. 

Kriterijus Putnam modelis Mannarini, Fedi modelis 

Pasitikėjimas/saugumas Viena iš pagrindinių sąlygų Viena iš pagrindinių sąlygų 

Socialinis/politinis aktyvumas Nėra esminis kriterijus Didelę reikšmę 

bendruomeniškumui turintis 

kriterijus 

Savanorystė  Viena iš pagrindinių sąlygų Atsiţvelgiama į tam tikrą 

savanorių grupę 

Politinis aspektas Politikai turi dalyvauti 

bendruomenių gyvenime 

Politikai yra viena iš 

respondentų grupių 
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Struktūrų egzistavimas Turi egzistuoti 

bendruomeninės struktūros 

Asociacijų ir kitų 

susivienijimų atstovai yra 

viena iš respondentų grupių 

2 lentelė. Putnam bei Mannarini ir Fedi modelių palyginimas 

Apibendrinant, galima teigti, kad Putnam pasiūlytas modelis yra universalesnis nei JAV 

mokslininkų pateiktas indeksas ir bendruomeniškume įţvelgia daugiau jo apsektų bei kriterijų, kuriuos 

galima įtraukti, norint išmatuoti bendruomeniškumo lygmenį. Dar daugiau, vėlesni 

bendruomeniškumo lygmens matavimai yra tarsi Putnam modelio tęstinumas, nes dauguma Putnam 

įvardytų bendruomeniškumo kriterijų buvo panaudoti po beveik 10 metų vykusiuose matavimuose. 

Vienas iš pagrindinių skirtumų, kurie pasireiškia lyginant Italijos ir JAV mokslininkų 

bendruomeniškumo modelius yra  politinio apsekto įtraukimas. Jis taip pat yra artimesnis šio 

bakalaurinio darbo temai, kadangi palietus vietos politikus ir įtraukus juos į bendruomenės reikalus, 

galima ne tik nustatyti visapusiškesnį bendruomeniškumo indeksą, tačiau ir tikėtis, jog ateityje bus 

atsiţvelgiama į to indekso rezultatus ir priimami atitinkami sprendimai, kurie padėtų ateityje uţtikrinti 

efektyvesnį bendruomenių darbą.                                 

3.3   Bendruomeniškumo samprata pagal Lietuvos mokslininkus 

 

Aptarus JAV ir Italijos mokslininkų bendruomeniškumo modelius bei indeksus, šiame skyriuje 

aptarsime pagrindines Lietuvos mokslininkų (S. Nefo, V. Smalskio, R. Grigo, V. Baršauskienės, I. 

Leliūgienės ir V. Šlapkausko) bendruomeniškumo sampratas. Visi šie autoriai analizuodami 

bendruomeniškumą akcentuoja skirtingus jo aspektus, tačiau apibendrinus visų autorių 

bendruomeniškumo sampratas, galima jas susisteminti į vieną bendrą apibrėţimą. 

Romualdas Grigas bendruomeniškumą sieja su tradicijomis, pabrėţia tautos dvasios ir jos etninės 

kultūros išlaikymo svarbą (Grigas, 2000). Taip pat bendruomeniškumas, anot R. Grigo, yra 

nepakeičiamas pagalbininkas sprendţiant gyvenimo ir veiklos problemas, uţtikrina tam tikros vietovės 

gyventojų tarpusavio sąveiką , palaiko bendrą tvarką ir sutelkia visuomenę (Grigas, 1999). R. Grigas 

bendruomeniškumą interpretuoja kaip ţmonių gyvenseną, elgsenos būdą: kaip natūralias, vidines 

ţmogaus galias ir savybes. Pasak profesoriaus, bendruomeniškumas reikalingas tam, kad galėtume 

uţkirsti kelią sklindančiam susiskaldymui, susvetimėjimui – reiškiniams, kurie į mūsų gyvenimus 

plūsta įvairiausiais kanalais. Jei nėra bendros kultūros, bendruomeniškumo, natūralu, kad šeimoje, 

darbovietėje ar visuomenėje plinta nesusišnekėjimas ir chaosas ( Grigas, 2001, p.232).  Būtent dėl šių 
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prieţasčių bendruomeniškumo ugdymas yra vienas iš svarbiausių visuomenės ar organizacijų 

uţdavinių. R. Grigas siūlo kelis bendruomeniškumo ugdymo kelius: visų pirma, bendruomeniškumas 

gali gimti tik veiksme. Visai nesvarbu, kokio pobūdţio veiksmas bus – ţmonių būrelis organizuos 

pavasarinę švarinimosi akciją, susivienys verslo ar socialiniais tikslais, galbūt organizuos kultūrinį 

renginį. Yra daugybė kooperavimosi formų, kurios suteikia realų pagrindą bendruomeniškumo 

atsiradimui. Antras būdas ugdyti bendruomeniškumą kolektyve – sutelkti visus narius sporto 

komandos principu. Čia svarbiausia, kad niekas nesijaustų samdiniu – visi komandos nariai turi būti 

lygiaverčiai ir atlikti savo funkcijas. Svarbiausias tikslas – komunikuoti visiems komandos nariams jų 

svarbą ir neleisti nukrypti nuo komandinio tikslo taip nuolat primenant, kad visi komandos nariai yra 

vienodai svarbūs ir nepakeičiami komandoje. Profesorius išryškina ir skiriamąją bendruomeniškumo 

ribą – kai ţmonės pripaţįsta bendruomeninius interesus ir teikia jiems prioritetą arba bent jau 

lygiagretina juos su privačiais savo interesais
 
(Grigas, 1999). 

Moklsininkai S. Nefas, V. Smalskys ir V. Šlapkauskas pateikia tokius pagrindinius 

bendruomenės poţymius: 

1. Tai prigimtinės kilmės socialinės grupės, kurios remiasi bendru poţiūriu, siekia vieno 

tikslo ir vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis. Kitaip tariant, veikia solidarumo principu. 

2. Vyrauja natūralus darbo pasidalijimas. 

3. Darbas yra natūraliai neatsiejamas nuo socialinio gyvenimo. 

4. Visiškas atsidavimas bendruomenei: tai gali lemti giminystės ryšiai, taip pat tai gali lemti 

papročiai, tam tikros moralės normos, ţmonių tarpusavio santykiai (Nefas, Smalskys, 2011). 

V. Šlapkauskas, analizuodamas šiuolaikines bendruomenes ir jų bruoţus, pabrėţia, kad 

bendruomeniškumas ypač aktualus dėl to, jog krizių ir įvairių kitokių problemų akivaizdoje ţmonės 

visuomet buvo linkę jungtis ir burtis į įvairias grupes, o kaip tik šiuo metu mūsų visuomenę krečiantys 

skandalai, nuolatinė valdţios ir politinių krypčių kaita bei kiti faktoriai daro stiprią įtaką kiekvieno 

individo gyvenimui, todėl jungimasis į bendruomenes tampa vis populiaresnis ir efektyvesnis kai kurių 

visuomenės problemų sprendimų būdas (Šlapkauskas, 2000). 

Kitos Lietuvos mokslininkės - V. Baršauskienė ir I. Leliūgienė teigia, kad bendruomenė – tai 

geografinė teritorija su panašiomis politinėmis teisinėmis sistemomis; socialinio prasmingumo tam 

tikrų santykių, tradicijų, normų ir elgesio sferoje forma; struktūra bendroms problemoms spręsti bei 

siekti bendrų tikslų (Baršauskienė, Leliūgnienė, 2001). O I. Liuobikienė bendruomeniškumą suvokia  

kaip gyventojų jungimasis laisva valia į tam tikrus sambūrius, bendrijas, draugijas, organizacijas, kitas 

interesų grupes idėjų, tradicijų, įsitikinimų, tikėjimų, kitų specifinių interesų pagrindu. Toks gyventojų 

telkimasis t lemia bei skatina jų vidinę integraciją tam tikroje bendrijoje, taip pat palaiko stabilumą 

visoje visuomenėje (Luobikienė, 2000, p.2). 
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Apibendrinant visų autorių sampratas, galima teigti, kad visi jie bendruomeniškumą traktuoja 

panašiai ir išskiria, jų manymu, svarbiausius bendruomeniškumo aspektus.  

Iš Lietuvos mokslininkų didţiausią indėlį į bendruomeniškumo tyrinėjimą įdėjęs S. Nefas 

(2010), kalbėdamas apie bendruomeniškumą ir jo matavimo galimybę, kaip svarbiausius faktorius 

išskiria (ţr. 5 pav.) bendruomenių aktyvumą, jų finansinį saugumą, būtinybę turėti bendruomenes 

koordinuojančią struktūrą bei atsiţvelgti į bendruomenių skaičių. Nefo pateiktoje sampratoje, 

bendruomeniškumas nagrinėjamas per bendruomenių ir savivaldybių sąveiką, neanalizuojant ţmogaus 

vidinio pasaulio, bendruomenės narių jausmų ir veiksnių, lemiančių jų prisijungimą prie 

bendruomenės.  

 

                                      5 pav. Bendruomeniškumo indeksas pagal S. Nefą 

 

 

3.4   Bendruomeniškumas Lietuvoje šiandien 

 

Nuo pirmųjų bendruomeniškumo tyrinėjimų ir bandymų išmatuoti bendruomeniškumo lygmenį 

Lietuvoje jau praėjo daugiau nei dešimtmetis. Tačiau kas per tokį laikotarpį pasikeitė? 

Dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių Lietuvoje kai kurie procesai vystėsi kur kas sudėtingiau 

ir jiems reikėjo daugiau laiko. Jei JAV bendruomeniškumas buvo tyrinėjama ir pripaţinta vertybė jau 

nuo 1986 metų, kai MacMillan ir Chavi pradėjo matuoti bendruomeniškumo lygmenį, tai Lietuvoje 

bendruomeniškumo, kaip vertybės, atgimimas prasidėjo kur kas vėliau – apie 2000 metus. Negalima 
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teigti, kad iki to laiko bendruomenių Lietuvoje nebuvo - jos visą laiką veikė, egzistavo ir atliko savo 

pagrindines funkcijas:  kovojo uţ savo bendruomenės narių interesus ir siekė bendrų tikslų.  

Kaip vienas iš įrodymų, kad bendruomenių vaidmuo Lietuvos visuomenėje keičiasi ir 

bendruomenės bręsta – internetinės svetainės www.bendruomenes.lt sukūrimas. Svetainė pilnai 

funkcionuoti pradėjo 2011 metais. Joje galima rasti  Lietuvos bendruomenių sąrašus, kontaktus, 

pagrindinę informaciją, numatomus renginius. Tokio puslapio sukūrimas buvo labai naudingas, 

kadangi tai palengvina komunikaciją tarp pačių bendruomenę, parodo visuomenei jų veiklą, skatina 

prisijungti naujus narius. Apskritai kalbant, tai toks bendruomenių veiklos sisteminimas ir viešinimas 

rodo, kad Lietuvoje po truputį pradeda vystytis savotiška bendruomeninė kultūra.  Kokie veiksniai 

darė įtaką šios kultūros kūrimuisi? 

1. 2010 metais spalio 13d. nutarimu buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos nuostatai, kuriuose buvo įvardintos pagrindinės ministerijos veiklos sritys. 

Viena iš pagrindinių nurodytų sričių ir buvo būtent bendruomeniškumas bei bendruomenių 

veikla. Ministerija tapo atsakinga uţ bendros nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių 

plėtros politikos formulavimą, o taip pat ministerija įpareigojama kelti bendruomenių 

klausimus politiniu lygmeniu, skatinti bendruomenių kūrimąsi, teikti joms metodinę paramą ir 

taip skatinti aktyvios ir savo nuomonę reiškiančios visuomenės kūrimą. 

2. Nuo 2011 metų Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrai išleido 10 

įsakymų, kurie reguliuoja bendruomenių veiklą. Tai rodo bendruomenių, kaip svarbių 

visuomenės segmentų, pripaţinimą ir padidėjusį dėmesį joms.  

3. 2012 m. kovo 5d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo 

patvirtintas bendruomeninių reikalų skyrius ir jo veiklos nuostatai. Šiuose nuostatuose 

pateiktos tokios pagrindinės skyriaus funkcijos: 

 Skyrius privalo dalyvauti analizuojant ir formuojant bendruomenių veiklą.. 

 Skyrius privalo rengti ir dalyvauti rengiant bendruomenėms aktualius projektus, strategijas 

ar kitokias programas, tarptautinius įsipareigojimus bei koordinuoti jų įgyvendinimą. 

 Skyrius atsakingas uţ informacijos sklaidą, pasidalijimą gerąja patirtimi, organizuoja 

seminarus ir konferencijas bendruomenių tematika. 

4. Lietuvos nacionalinės paţangos programoje 2014-2020 metams taip pat numatytas labai 

svarbus bendruomeniškumo vaidmuo: 

 Vienas iš NPP uţdavinių – „ Skatinti pilietiškumą per teisinį ir ekonominį sąmoningumą ir 

demokratinį aktyvumą“. Jau nuo mokyklos laikų vaikams ugdomas pilietiškumas, jie yra 

mokomi teisės ir ekonomikos pagrindų, tačiau tokių ţinių pritaikymas praktikoje ateina tik po 

kurio laiko. Jeigu jauni ţmonės būtų aktyviau traukiami į bendruomenių veiklas, jie galėtų ne 

http://www.bendruomenes.lt/
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tik plėsti mokykloje įgautas ţinias, tačiau taip pat ir ginti savo bendruomenės interesus, 

aktyviau dalyvauti politiniame gyvenime. 

 Bene didţiausią įtaką bendruomenėms darantis tikslas „2.2. Didinti bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų vaidmenį“. Yra labai svarbu parodyti, kad bendruomenės ir NVO 

yra svarbios mūsų visuomenei, o tai galima padaryti parodant pasitikėjimą jomis. Pavyzdţiui, 

įtraukti bendruomenes ir NVO į sprendimų priėmimą teritoriniu lygmeniu -leisti bendruomenių 

ir NVO nariams dalyvauti savivaldybės tarybos posėdţiuose, išklausyti jų nuomonių ir į jas 

atsiţvelgti, aktyviai bendrauti su bendruomenių ir NVO nariais išklausant jų problemas ir 

sėkmingai įgyvendintas veiklas. 

 2.2.1 uţdavinys „Gerinti bendruomenių veiklos sąlygas“.  Kitų šalių ir Lietuvos patirtis rodo, 

kad bendruomenės kultūrines ir socialines vietos problemas neretai sprendţia gerokai 

efektyviau nei valstybės institucijos, todėl sukurta bendruomenių finansavimo sistema padėtų 

daugiau veiklų perduoti bendruomenių vykdymui. 

Apibendrinant visus aukščiau aptartus teisės aktus, galima teigti, jog Lietuva kuria gana stiprią 

teisinę bazę, kuri reglamentuos bendruomenių veiklą, jų finansavimą, o nustatytos atsakingos 

ministerijos priţiūrės, kad vykdoma veikla būtų skaidri ir lėšos būtų panaudotos efektyviai. O kad 

bendruomenės ir bendruomeniškumas Lietuvoje įsitvirtina, parodo ne tik leidţiami teisės aktai ir 

kuriamos strategijos. 2011m. lapkričio 9d. seime vyko konferencija „Vietos bendruomenių veiklos 

patirtis ir perspektyvos“. Svarbiausi konferencijos metu apţvelgti aspektai: 

 Socialinė veikla ir bendruomenės. Norint bendruomenes įtraukti į socialinę veiklą, būtina, kad 

bendruomenės būtų stiprios organizacinės struktūros, kurios turi ne tik daug savanorių, tačiau ir 

reikiamos kompetencijos ţmonių, resursų ir ilgalaikį, perspektyvų finansavimą. Todėl Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuluoja tokias strategines kryptis, 

kurios leis sukurti prielaidas ir palankias sąlygas didesniam bendruomenių ir NVO 

savarankiškumui teikiant socialines paslaugas. Šio bakalaurinio darbo temai aktualus 

strategijos  įgyvendinamas yra susijęs su bendruomenių socialinės plėtros programa. Nuo 2011 

metų pabaigos skelbiami konkursai bendruomenių organizacijų projektams, kurie palaiko ir 

plėtoja bendruomenių socialinę veiklą.  

 Bendruomenės ir ekonominė nauda. Konferencijos metu buvo kalbama, kaip pasitelkus 

bendruomenių pagalbą galima efektyviau panaudoti biudţeto lėšas. 

 Bendruomenių veiklos aktualijos. Lietuvoje yra įsikūrę ir veikia virš 1600 vietos bendruomenių 

organizacijų, kurių dauguma yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narės, todėl 

bendruomenės gauna santykinai nemaţą projektinę paramą per kaimo plėtros programas, 
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nacionalinius ir regioninius fondus. Tačiau ši parama nėra nuolatinė, todėl bendruomenės 

susiduria su finansiniais sunkumais, neuţtenka lėšų patalpoms, įrangai ir kitoms reikmėms.  

 Kaip geroji patirtis gali paskatinti bendruomenes veikti. Konferencijos metu buvo pristatytas 

Antanavo bendruomenė, kuri sėkmingai funkcionuoja Kazlų Rūdos savivaldybėje.  

Labai svarbu, kad įstatymų vykdomosios ir leidţiamosios valdţios institucijų dėmesys 

bendruomeniškumui nebūtų tik strateginis prioritetas, kuris egzistuoja dokumentuose ir reglamentuose, 

o realiai nefunkcionuoja, todėl reikia ne tik suteikti galimybę bendruomenėms realizuoti daugiau 

projektų ir spręsti kitas problemas, tačiau ir dalintis gerąja patirtimi, viešinti jau atliktus ar dar 

planuojamus atlikti darbus. Kaip galima pastebėti iš S. Nefo ir A. Kučiko bei LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos pateikiamų duomenų apie  įgyvendintus bendruomenių projektus (ţr. 3 lentelė), 

daţniausiai šie projektai yra įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu ir jie neturi uţtikrinamo tęstinumo – 

pasibaigus pavieniams projektams, kiti pradedami vystyti tik po kelių metų.  

 

Projekto pavadinimas Tipas Laikotarpis 

Baltijos Amerikos Partnerystės 

Programos 

Nacionalinis projektas 1998-2007m. 

Skaitmeninių bendruomenių link Nacionalinis projektas 2003m. 

Leader Nacionalinis projektas 2004-2006m. ir 2007-2013m. 

VU nuosekliųjų studijų sistemos 

pritaikymas ir išplėtimas kaimo 

plėtros specialistų rengimui 

Nacionalinis projektas 2006-2008m. 

Bendruomenių socialinės plėtros 

programa 

Nacionalinis projektas 2011-2012m. 

Vietos bendruomenių savivaldos 

programa 

Nacionalinis projektas 2012m. 

Kaimo bendruomenių partnerystės 

programa Šalčininkuose ir 

Ukmergėje 

Regioninis projektas 2000-2003m. 
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Vietos bendruomenių telkimas 

atominės elektrinės regione 

Regioninis projektas 2000-2003m. 

Vietos veiklos grupių projektas Nacionalinis projektas 2012-2015m. 

Bendruomenių socialinės plėtros 

programa 

Nacionalinis projektas 2011-2013m. 

Valstybės parama kaimo 

bendruomenėms 

Nacionalinis pronektas Nuo 2013m. 

3 lentelė. Įgyvendinti bendruomenių projektai 

 

Apibendrinant galima teigti, kad sustiprėjusį bendruomeniškumo vaidmenį šalyje rodo ir 

kuriama teisinė bazė, įgyvendinami projektai tiek regioniniu, tiek ir nacionaliniu lygmeniu. Visgi dar 

trūksta projektų regioniniu lygmeniu, kadangi šiuo lygmeniu gali būti įgyvendinami smulkesni, 

maţesnės apimties projektai, kurie leistų bendruomenėms įgyti projektų įgyvendinimo ir jų valdymo 

patirties, taip pasiruošiant didesnių, galbūt net ir tarptautinių, projektų įgyvendinimui. 

Kadangi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje viena iš prioritetinių 

sričių yra bendruomeniškumas ir jo skatinimas, tai natūralu, kad bendruomenės gali vis daţniau 

vykdyti įvairius projektus, teikti socialines paslaugas. Tačiau kyla klausimas, jei bendruomenėms 

norima perleisti tiek daug įvairių funkcijų, ar pačios bendruomenės yra pasiruošusios jas priimti? Ar 

turi visas sąlygas, pakankamai narių ir pakankamai noro padėti vieni kitiems ir dirbti vardan ne tik 

savo, bet ir visos savivaldybės gyventojų geresnio gyvenimo? Būtent dėl to SADM prioritetą skiria ne 

tik bendruomeniškumo puoselėjimui ir jos panaudojimui visų labui, tačiau ir jos matavimui – jei 

bendruomenės gauna papildomų funkcijų ir finansavimo, reikia būti tikriems, kad jos pasirengusios 

kokybiškai atlikti joms priskirtas funkcijas. Tai išsiaiškinti galėtų padėti bendruomeniškumo lygmens 

nustatymas – gautas konkretus savivaldybės bendruomeniškumo indeksas, kurio pagalba būtų galima 

įsivaizduoti realią bendruomeniškumo funkcionavimo situaciją konkrečioje savivaldybėje. Bet ar 

įmanoma išmatuoti bendruomeniškumo lygį? Galimybes matuoti veiklos efektyvumą bei 

bendruomeniškumo funkcionavimą vietos savivaldose apţvelgsime sekančiame skyriuje. 
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4.     Veiklos matavimas viešajame sektoriuje 

4.1    Pagrindinės veiklos matavimo sritys ir ypatumai viešajame sektoriuje 

 

Amerikiečių mokslininkas T. Poister (2001) veiklos matavimą apibrėţia kaip „reguliarų 

organizacijų ir programų veiklos rezultatų objektyvių rodiklių stebėsenos, nustatymo ir panaudojimo 

procesą“. (Poister, 2003, p.1)  

Jis šiuos matavimus siūlo atlikti tokiose srityse: 

 Atliekant monitoringą ir rengiant pranešimus; 

 Sudarant strateginius planus; 

 Tvarkant finansus ir biudţetą; 

 Taikant programinį valdymą; 

 Analizuojant programų rezultatus; 

 Atliekant veiklos vadybą; 

 Tobulinant kokybės ir procesų valdymą; 

 Taikant kontraktinį valdymą; 

 Atliekant išorinius palyginimus ; 

 Bendraujant su visuomene. (Poister, 2003, p.3)  

Visas šias sritis galima rasti analizuojant savivaldybių veiklą: 

 Savivaldybių veikla yra nuolatos stebima ir analizuojama, jos turi rengti įvairius pranešimus 

bei ataskaitas apie atliktus darbus ir priimtus sprendimus. Kaip parašyta Lietuvos Respublikos 

Vietos savivaldos įstatyme: Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus 

reglamento nustatyta tvarka turi pateikti savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos 

ataskaitą. Ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia savivaldybės meras. 

 Savivaldybės nuolatos rengia ir įgyvendina įvairių sričių strateginius planus:  Infrastruktūros, 

socialinės ir ekonominės raidos planavimas, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimas, 

turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas.“ 

 Savivaldybių tarybos sudarinėja ir tvirtina biudţetus, priţiūri jų vykdymą: savivaldybės 

biudţeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudţeto sandaros 

įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės 

biudţeto tikslinimas. 

 Savivaldybės vykdo bendras valstybės ar Europos sąjungos nustatytas programas, nustato jų 

įgyvendinimo rodiklius bei analizuoja pasiektus rezultatus. 
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 Savo veikloje savivaldybės diegia kokybės ir procesų valdymą, kuris atėjo kartu su Naujosios 

viešosios vadybos teorijomis. 

 Savivaldybės nuolat bendrauja su visuomene, leidţia įvairius pranešimus, priiminėja ir svarsto 

gyventojų skundus, teikia informaciją ir kitokią pagalbą, išdavinėja leidimus ir licencijas 

verslui, priţiūri miestų aplinką, atlieka dar daugybę kitokių funkcijų. 

 

T. Poister nurodė bendras sritis, kuriose atlikti veiklos matavimus būtų efektyvu, tačiau kalbant 

apie veiklos matavimą savivaldybėse, viskas yra kur kas sudėtingiau, nes savivaldybių darbo specifika 

skiriasi nuo kitų organizacijų veiklos. Būtent dėl to yra labai svarbu išsiaiškinti pagrindinius aspektus, 

kodėl reikia matuoti veiklą viešajame sektoriuje. S. Puškorius pateikia tokius argumentus: 

 Valdymas tampa vis sudėtingesnis, reikalaujantis adekvačių veiksmų ir pagrįstų sprendimų; 

 Įvairių išteklių stoka; 

 Poreikis didinti veiklos ekonomiškumą, efektyvumą ir veiksmingumą; 

 Siekiai didinti priimamų sprendimų skaidrumą; 

 Visuomenės spaudimas gerinti paslaugų ir prekių kokybę; 

 Noras suvokti valstybinių institucijų veiksmų pagrįstumą ir tikslingumą; 

 Korupcinių reiškinių prevencija; 

 Augantys reikalavimai atsakingumui ir objektyviai atskaitomybei politikams, organizacijų 

vadovams, įvairaus lygmens valdymo institucijoms; 

 Didėjantis poreikis visą veiklą orientuoti į rezultatus; 

 Siekis maţinti valdymo išlaidas; 

 Poreikis tobulinti valdymo struktūras, teisingai nustatyti ir paskirstyti funkcijas, atsakomybę ir 

išteklius bei spręsti kitas valdymo efektyvumo optimizavimo problemas (Puškorius, 2010, p.7-

8). 

Veiklos matavimas viešajam sektoriui yra sudėtingas procesas ir kainuoja papildomų resursų, 

tačiau gaunami rezultatai leidţia įvertinti savivaldybių veiklos stipriąsias ir silpnąsias puses, efektyviau 

paskirstyti išteklius, tikslingiau naudoti turimus resursus. Dar daugiau, daugumoje savivaldybių 

diegiamos projektų valdymo sistemos, savivaldybės dalyvauja Europos Sąjungos iniciatyvose, gauna iš 

ten paramą, įgyvendina įvairias veiklas, naudojasi elektroniniais įrankiais, integruoja juos į 

savivaldybių portalus – esant tokiai gausybei veiklų ir vis augantiems visuomenės poreikiams, veiklos 

matavimas savivaldybėms padeda inventorizuotis ne tik gaunamas ir panaudojamas lėšas, tačiau ir 

sekti prioritetinių projektų įgyvendinimą, pagrindines veiklas atlikti laiku ir efektyviai. Bet kaip teigia 

T. Sudnickas, viešojo sektoriaus organizacijoms nebūdingas pelno maksimizavimo siekis, jos neturi 

pakankamo pajamų kūrimo potencialo ir kriterijai, kuriais remiantis būtų matuojama jų veikla nėra 
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pakankamai aiškūs ir apibrėţti (Sudnickas, 2000, p.20). Dėl neaiškiai apibrėţiamų veiklos matavimo 

kriterijų ir kyla daugiausiai klausimų: atrodo, jog valstybinės institucijos (o šiame darbe konkrečiai 

savivaldybės) turi bene vienintelį aišku matavimo kriterijų – finansus. Pagal tai, kiek įstaiga įsisavino 

skirtų lėšų, kam ir kaip jas panaudojo, daţnai sprendţiama apie šios įstaigos veiklos efektyvumą. 

Tačiau tai tikrai nėra vienintelis faktorius, kuris gali būti matuojamas.  

T. Sudnickas savo straipsnyje analizuoja P. Stevens ir kitų autorių pasiūlytais keturių tipų 

indeksais, padėsiančiais matuoti veiklą viešajame sektoriuje: 

 Išdavų (output) indeksas - kiek paslaugų buvo suteikta. 

 Gerovės (Welfare) indeksas – kokia sukurta vertė galutiniam vartotojui. 

 Veiklos valdymo (Performance Management) indeksas - kokiu būdu buvo pateikiamos 

paslaugos. 

 Kombinuotasis (composite) indeksas – įtraukiami visų 3 anksčiau minėtų indeksų elementai 

(Sudnickas, 2000, p.21).  

Kad šie indeksai yra pritaikomi savivaldybėms, galima įrodyti paanalizavus savivaldybių 

veiklą: 

 Savivaldybės ir atskiri jų skyriai turi nustatytus veiklos reglamentus, pagal kuriuos privalo 

teikti tam tikras paslaugas savivaldybės gyventojams – atsakinėti į jų paklausimus, suteikti 

gyventojams konsultacijas, išduoti verslo liudijimus ir licencijas, teikti kitokias paslaugas. Šių 

paslaugų teikimas turi būti registruojamas, todėl pritaikyti pirmąjį išdavų indeksą, kuriuo 

matuojamos suteiktos paslaugos, savivaldybėse yra įmanoma. 

 Antrasis – geroves indeksas, gali būti matuojamas pasitelkus gyventojų apklausas – 

išsiaiškinus, kiek procentų besikreipiančių į savivaldybę asmenų yra patenkinti gautomis 

paslaugomis, ar savivaldybės darbuotojai kokybiškai atliko savo pareigas, ar piliečiai gavo 

visą reikiamą informaciją, kokios papildomos paslaugos galėtų būti teikiamos savivaldybėje.  

 Trečiasis – veiklos valdymo indeksas, taip pat gali būti išmatuojamas savivaldybėse, kadangi 

vis daugiau paslaugų savivaldybėse yra teikiama internetu (Verslo vartų paslauga, elektroninės 

pranešimų dėţutės ir t.t.). Įvairių amţiaus grupių ir profesijų atstovai gali gauti kokybiškas 

paslaugas neišėję iš namų. Suskaičiavus visas suteiktas paslaugas ir išanalizavus gautus 

duomenis, galima daryti išvadas, kurios paslaugos buvo populiariausios, kaip galima tobulinti 

jų teikimo būdą.  

 Kombinuotasis indeksas – visi aukščiau išvardinti indeksai gali būti taikomi vienu metu. 

Pavyzdţiui, apklausa gali būti atliekama internetu,  įtraukiant klausimus ne tik apie suteiktų 

paslaugų kiekį bet ir apie jų kokybę. Kombinuotasis indeksas greičiausiai reikalautų 
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papildomų resursų iš savivaldybės darbuotojų, todėl jo diegimas turi būti ypatingai apgalvotas 

ir suplanuotas. 

 

Šio bakalaurinio darbo autorės nuomone, kombinuotasis indeksas gali būti pritaikomas 

matuojant bendruomeniškumą savivaldybėse. Išmatavus, kokias paslaugas ir kiek finansų savivaldybė 

skiria bendruomenėms, taip pat atsiţvelgus į bendruomenių atstovų pasitenkinimą arba 

nepasitenkinimą savivaldybės suteiktomis paslaugomis konkrečiai bendruomenei, išmatavus kitus 

rodiklius, galima sudaryti bendruomeniškumo indeksą, kuris būtų iš dalies panašus į jau minėtąjį 

kombinuotąjį indeksą. Kodėl yra svarbu matuoti būtent bendruomeniškumą ir kaip tai jau buvo daroma 

Lietuvoje, aprašoma sekančiame skyriuje. 

4.2    Bendruomeniškumo matavimo svarba ir pirmasis bendruomeniškumo 

indeksas Lietuvos savivaldybėms 

 

Bendruomeniškumą, kaip vertybę, galima tyrinėti daugelyje vietų – pradedant mokyklomis ir 

baigiant konkrečiomis šalimis. Tačiau šiame bakalauriniame darbe dėmesys skiriamas savivaldybių 

bendruomeniškumui. Kaip teigė Astrauskas, teritorinė savivalda yra sudaryta  iš kelių elementų – 

savivaldybės bendruomenės (savivaldybės nuolatiniai gyventojai, bendrais viešaisiais poreikiais, 

interesais ir savivaldos teisiniais santykiais susieti su savivaldybės taryba ir kitais viešojo 

administravimo subjektais), gyvenamosios vietos bendruomenės (savivaldybės gyvenamosios vietovės 

gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir tenkinantys šiuos poreikius 

tiesioginio dalyvavimo formomis) ir bendruomeninės organizacijos (asociacijos, kurių steigėjai ir 

nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai ir kurių paskirtis – per iniciatyvas 

įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje) (Astrauskas, 2010). Kadangi 

bendruomeninė organizacija yra nurodoma kaip pati ţemiausia grandis siunčianti savo poreikius 

aukštesnėms institucijoms, tai nuo bendruomeniškumo lygio konkrečioje teritorinėje savivaldoje 

priklauso priimami sprendimai, kurie tiesiogiai liečia bendruomenių narius. Būtent dėl to yra būtina 

tirti bendruomeniškumą ţemiausioje grandyje, kad būtų galima išsiaiškinti, kiek priimamais 

sprendimais yra patenkinti gyventojai. Kitaip tariant, egzistuoja glaudus ryšys tarp priimamų 

sprendimų ir bendruomenių aktyvumo. Kad tai nėra vien teoriniai pasvarstymai įrodo ankstesniuose 

skyriuose aptarta geroji bendruomenių veiklos patirtis. Būtent dėl didėjančio bendruomenių aktyvumo 

ir joms skiriamos atsakomybės teritorinėse savivaldose reikia matuoti bendruomeniškumo lygį ir 

nustatyti, ar konkrečios teritorinės savivaldos bendruomenės jau pribrendusios pokyčiams. 

Pirmieji bendruomeniškumo tyrinėjimai Lietuvoje pradėti 1999 metais, kuomet buvo atliktas 

bendruomeniškumo ir bendruomenių gyvenamojoje vietoje tyrimas. Kadangi iki to laiko apie 
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bendruomenes Lietuvoje buvo kalbėta maţai, todėl buvo labai svarbu bent iš dalies suvokti Lietuvoje 

veikiančių bendruomenių situaciją. Po atliktos pirmosios bendruomeniškumo apklausos, toliau buvo 

plėtojama bendruomeniškumo Lietuvoje tema ir 2010 metais S. Nefas pristatė savivaldybės 

bendruomeniškumo indeksą, kuriam buvo sukurta savivaldybėje egzistuojančių rodiklių sistema, 

išreikšta kiekybine išraiška, kurių reikšmei kintant, lyginami realūs  rodikliai su idealaus modelio 

rodikliais. Buvo iškelti tokie indekso kriterijai: 

 Savivaldybės tarybos posėdţiuose svarstomi klausimai, susiję su bendruomeniškumo plėtojimu 

(savivaldybė turi apsibrėţti, ką laikys bendruomeniškumu).  

 Savivaldybės taryboje, administracijoje yra struktūros, kurių funkcijos yra susijusios su 

bendruomeniškumo formavimu.  

 Bendruomeniškoms iniciatyvoms skatinti ir bendruomeniškumo centrams, NVO disponavimui 

yra skiriami finansai. Savivaldybės teritorijoje veikia NVO, bendruomenių centrai ir kitos 

piliečių formalios grupės.  

 NVO ir BC narių skaitlingumas.  

 Savivaldybės sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų NVO, BC 

ir kitos piliečių grupės per metus pateikia. 

 BC, NVO gaunamos lėšos iš tarptautinių fondų, filantropų 1 gyventojui per metus.  

 Renginių, organizuojamų BC ir NVO (savarankiškai arba kartu su partneriais) vietos 

bendruomenei per metus skaičius.  

 Savivaldybėje yra darbo su formaliomis ir neformaliomis grupėmis sistemas. 

S. Nefo sudarytas indeksas jau vien savo formatu visiškai skiriasi nuo kitų šiame 

bakalauriniame darbe nagrinėjamų autorių pateiktų bendruomeniškumo matavimo modelių - indeksas 

rengiamas suburiant atitinkamos savivaldybės Krivulę, kuri atsakinga uţ bendruomeniškumo indekso 

išgryninimą. Krivulė sudaroma pagal sukurtą reglamentą. Sudaryta Krivulė analizavo informaciją, kuri 

buvo pateikta pagal 9 indekso klausimus. Apibendrinant, pateikti klausimai daugiausiai buvo susiję su 

savivaldybės įsitraukimu ir bendradarbiavimu su bendruomenėmis – kiek klausimų, susijusių su 

bendruomenių veikla, svarsto savivaldybės taryba, koks yra bendruomenių veiklos finansavimas, 

bendruomenių aktyvumas, savivaldybės pilietinių organizacijų skaičius ir kiti klausimai. Pagrindinis 

aspektas, kuris liko visiškai nepaliestas šiame indekse – patys bendruomenės nariai. Neanalizuojamos 
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prieţastys, kodėl ţmonės jungiasi prie bendruomenių veiklos, kokie pagrindiniai faktoriai tai lemia ir 

kaip tai priklauso nuo savivaldybės priimamų sprendimų. 

Toks apibrėţtumas ir konkrečios taisyklės, kaip indeksas turi būti sudaromas yra aiškus 

indekso pranašumas prieš kitų autorių taikomus arba siūlomus bendruomeniškumo lygmens 

matavimus. Tai sumaţina tikimybę, jog skirtingose savivaldybėse gauti duomenys bus sunkiai 

palyginami tarpusavyje ar norint nustatyti bendruomeniškumo indeksą visos šalies mastu. Visgi 

naudojantis šia matavimo metodika 2012 metais bendruomeniškumas buvo išmatuotas Birţų ir 

Ukmergės rajonų savivaldybėse, tačiau bendruomeniškumo, kaip svarbaus socialinio elemento, 

vaidmeniui augant ir kintant, pavienes bendruomeniškumo iniciatyvas ėmė keisti reglamentuota, 

visoms savivaldybėms privaloma tvarka, kurią apibendrino 2013 metų vasario 25 dieną Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Vietos bendruomenių savivaldos 2013-

2015 metų programa. Vietos bendruomenių savivaldos programos paskirtis – skatinti vietos 

bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą sudarant galimybes vietos bendruomenėms spręsti joms 

aktualius klausimus ir tenkinti bendruomenių viešuosius poreikius. Programos pagrindiniai uţdaviniai 

– sudaryti vietos bendruomenėms sąlygas priimti sprendimus dėl programai įgyvendinti skirtų 

valstybės biudţeto lėšų panaudojimo tenkinant viešuosius vietos bendruomenių poreikius, taip pat 

viešinti gerąją programos įgyvendinimo praktiką t.y. dalintis sėkmės istorijomis. Laukiami programos 

rezultatai – bus sudaromos Vietos bendruomenių tarybos, kurių atsakomybėje bus viešųjų paslaugų 

teikimas, programos įgyvendinimas, bus suteikta daugiau atsakomybės ir galimybių imtis iniciatyvos 

vietos bendruomenėms, padidinta sąveika tarp vietos bendruomenių ir savivaldybių įstaigų, 

formuojamas sprendimų priėmimo modelis ir taikoma praktika, kuomet svarbiausius sprendimus 

priimama kartu su bendruomenės narių palaikymu. Programos įgyvendinimas ir eiga nurodyta 

programos įgyvendinimo apraše, kuris buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2013m. kovo 7d. įsakymu. Apraše nurodoma, jog Vietos bendruomenių tarybos turi 

būti sudaromos iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų 

(seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomenių organizacijų bei religinių bendruomenių ir 

bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, 

valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovų. Apraše taip pat detaliai nurodoma, kaip VBT 

veiklos bus finansuojamos – lėšos bus skirstomos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą informaciją apie dirbančių ir mokančių gyventojų 

pajamų mokestį asmenų skaičių savivaldybėse: 2013m. – uţ 2009-2011 mokestinius metus, 2014m. – 

uţ 2010-2012 mokestinius metus, 2015m. – uţ 2011-2013 mokestinius metus. Apraše apibrėţiama, 

kokios veiklos gali būti finansuojamos, kaip bus atsiskaitoma uţ jas bei nurodytos ministerijos, 

savivaldybės ir VBT atsakomybės.  
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Atsiţvelgiant į šią programą ir pradėtas vykdyti veiklas, galima daryti išvadą, jog naujoji tvarka 

bent iš dalies padengia Lietuvos savivaldybių bendruomeniškumo indekse matuojamus kriterijus – 

įsibėgėjus naujai tvarką nebeliks prasmės bendruomeniškumo indekse matuoti bendruomenių  

disponavimui  skirtų finansų, kadangi jie bus apibrėţti ir reguliariai gaunami pagal prieš tai aprašytą 

tvarką. Taip pat į savivaldybės tarybos darbą privalomai įtraukiami klausimai, susiję su 

bendruomeniškumo plėtojimu, kiekvienoje savivaldybėje įkuriamos struktūros, atsakingos uţ 

bendruomeniškumo formavimą (Vietos bendruomenių taryba), privalomai organizuojami Vietos 

bendruomenių tarybos susitikimai, metinės konferencijos, įvairūs renginiai, todėl šių kriterijų 

įtraukimas į bendruomeniškumo indeksą taip pat nebetenka prasmės.  

Iš 9 šiuo metu Lietuvos bendruomeniškumo indekse matuojamų kriterijų, aktualūs liktų tik 4, o 

tai reiškia, kad norint tiksliau išmatuoti bendruomeniškumą savivaldybėse, dabartinį indeksą reiktų 

pildyti naujai kriterijais. Be to, išanalizavus kitų bendruomeniškumo indeksų kriterijus, galima daryti 

išvadą, kad Lietuvoje taikomas matavimo modelis yra daugiausiai iš savivaldybės perspektyvos – jame 

tik iš dalies atsiţvelgiama į pačių bendruomenės narių būsenas, o bendruomeniškumo lygis 

perteikiamas pasitelkus savivaldybės pateiktą informaciją ir daugiausia savivaldybės darbuotojų 

interpretacijas. Be to, susiduriama su problema, kad nustatytas bendruomeniškumo indeksas gali būti 

šališkas, mat jis sudaromas analizuojant siauro ţmonių rato nuomones bei pateikiant faktų 

interpretavimą. Pavyzdţiui, matuojant Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeniškumo indeksą ir 

Švenčionių rajono savivaldybės bendruomeniškumo indeksą Krivulė yra sudaroma iš tokio paties 

asmenų skaičiaus. Ţinoma, indeksui naudojami duomenys (SPO narių skaitlingumas) yra 

apskaičiuojami 1000 savivaldybės gyventojų, todėl jie gali būti lyginami tarp skirtingų dydţių 

savivaldybių, tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad didesnėse savivaldybėse veikia daugiau 

bendruomenių, sudarytos netgi jų asociacijos, kurios Krivulėje gali daryti didesnę įtaką sudarant 

bendruomeniškumo indeksą. Norint uţtikrinti, kad indeksas būtų apskaičiuotas kuo tiksliau, reiktų 

apsvarstyti galimybę į jį įtraukti kriterijų, kuris nusakytų bendrą savivaldybėje veikiančių 

bendruomenių skaičių, jų pobūdį (religinės bendruomenės, kaimo bendruomenės ir pan.) ir pagal jų 

kiekį atitinkamai didinti bendruomenės atstovų skaičių Krivulėje.  
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5. Darbo metodologija ir diskusija dėl bendruomeniškumo matavimo 

būdų ir jų pritaikomumo Lietuvoje 

 

5.1. Darbo metodai 

 

Šis bakalaurinis darbas yra teorinio lygmens ir jame analizuojami ir tarpusavyje lyginami 

teoriniai bendruomeniškumo matavimo modeliai. Pagrindiniai darbo metodai:  

 Sisteminimas ir analizė šiame skyriuje bus atliekamas remiantis R. Tidikio pasiūlyta analizės 

metodologija, kuri ją apibrėţia, kaip mokslinio tyrimo metodą, kuris praktiškai arba mintyse 

suskaido daiktą, reiškinį, visumą į sudėtines dalis, poţymius, savybes, kurios nors dalies, kuri 

vėliau nagrinėjama atskirai, išskyrimas iš visumos (Tidikis, 2003, p.375). 

 Literatūros analizės metodas analizuojamas remiantis K. Kardeliu kuris siūlo tai daryti 

aprašat pasirinktos tyrimo srities esamą situaciją (Kardelis, 2002). Šiame darbe tai bus daroma 

analizuojant JAV, Italijos ir Lietuvos autorių pateikti pirminiai ir antriniai šaltiniai, susiję su 

bendruomeniškumu ir jo matavimo galimybėmis. 

 Lyginamasis metodas. Šis metodas analizuojamas remiantis R. Tidikiu, kuris siūlo tai daryti 

sociologiniu tyrimu, kai derinama informacija, gauta įvairiais istorinio vystymosi laikotarpiais, 

įvairių socialinių sistemų, skirtingų autorių ar tyrimo kolektyvų, įvairiais rinkimo ar matavimo 

metodais (Tidikis, 2003). Taip pat remiamasi R. Camp pasiūlytais dvylika ţingsnių, kurie 

padeda identifikuoti svarbiausius lyginimo kriterijus ir juos tinakmai išanalizuoti (Camp, 

1989).  Šiame darbe lyginimo metodas bus naudojamas norint palyginti skirtingose valstybėse 

(JAV, Italijos ir Lietuvos) vyraujančias bendruomeniškumo sampratas. 

 Sintezės metodas. R. Tidikis nurodo, kad šiuo metodu objektai bei elementai analizuojami ir 

jungiami į vieną visumą (Tidikis, 2003). Šiame darbe sintezės metodu sudaroma darbo 

problemos, dalyko ir objekto vizualizacija, bemdruomeniškumo įvairiose šalyse palyginimas. 

 Alternatyvų metodas. R. Tidikio teigimu, šio metodo esmė – lyginti ir abipusiai kritikuoti 

konkuruojančias teorijas (Tidikis, 2003). Šiame darbe alternatyvų metodas bus taikomas 

lyginant ir polemizuojant bendruomeniškumo matavimo metodus Lietuvoje ir JAV. 

 Logografijos metodas. R. Prakapas ir T. Butvilas teigia, kad logografija – schemos, teiginiai ir 

lentelės, padeda geriau susipaţinti su mokslinio tyrimo logika, padeda konkrečiau atlikti 

socialinių reiškinių analizę. Šiame darbe logografijos metodas bus naudojamas 

bendruomeniškumo matavimų vizualizavimui ir skirtingų šalių modelių palyginimui. (R. 

Prakapas, T. Butvilas, 2001) 
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5.2. Diskusija dėl bendruomeniškumo matavimo modelių ar indeksų ir jų 

pritaikymo Lietuvoje 

 

Šios diskusijos struktūra bus tokia: lyginama indeksų apimtis, jų sudarymo būdai, turinys, 

indeksų pritaikomumo praktikoje aspektai.  

Kadangi S. Nefo bendruomeniškumo indeksas buvo kurtas specialiai Lietuvos savivaldybėms, 

tai jo pagrindu ir atsiţvelgus į naujai priimtus teisės aktus, kurie analizuojami šio bakalaurinio darbo 

5.2 skyriuje bei kitų autorių pateiktais bendruomeniškumo kriterijais, galima jį papildyti ir pasiūlyti 

naują, platesnį, bendruomeniškumo indeksą Lietuvos savivaldybėms. Bendruomeniškumo indekso 

papildymas galėtų būti atliktas remiantis 2.1 skyriuje nagrinėjamu McMillan ir Chavis sukurtu 

bendruomeniškumo indeksu, kuriame didţiausias dėmesys skiriamas pačių bendruomenės narių 

vidiniams pojūčiams ir jausmams – kaip tik šios, bendruomenės nario, perspektyvos Lietuvos 

modelyje, nagrinėjamame 4.1 skyriuje, nėra. JAV mokslininkai bendruomeniškumą tiria ne 

sudarydami ekspertų grupes, tačiau vykdydami apklausą, kurios metu respondentai atsakinėja į keturis 

klausimų blokus – emocinio ryšio, poreikių tenkinimo, tarpusavio įtakos ir narystės. Klausimais 

stengiamasi išsiaiškinti, kokie veiksniai skatina ţmones jungtis į bendruomenes, kur yra stipriosios ir 

silpnosios bendruomenių vietos – būtent tokios apklausos integravimas į S. Nefo Lietuvos 

bendruomeniškumo indeksą padėtų visapusiškiau atskleisti bendruomeniškumo lygį, taip pat jį 

išmatavus, aiškiau pasimatytų stipriosios ir silpnosios bendruomenių bei jų narių pusės, kurias 

identifikavus ir priėmus atitinkamus sprendimus savivaldybės lygmeniu, būtų galima stiprinti ir auginti 

bendruomeniškumo lygį. Ţinoma, McMillan ir Chavis pateiktas modelis orientuotas vien į 

bendruomenės narius – jame neatskleidţiama jokia statistinė bendruomenių informacija, finansavimo 

pobūdis, pagrindinės veiklos ir panašiai. Būtent todėl norint turėti visapusišką bendruomeniškumo 

indeksą, būtina jame derinti informaciją iš skirtingų perspektyvų – iš savivaldybės, kuomet pateikiama 

statistinė informacija, faktai, finansiniai rodikliai, finansų panaudojimas ir ataskaitos, jos 

analizuojamos ir pateikiamos išvados, taip pat iš bendruomenių narių perspektyvos – kas lemia tai, jog 

jie nori priklausyti tam tikroms bendruomenėms, aktyviai dalyvauti jų veikloje, imtis iniciatyvų. 

Išsamiai apţvelgus situaciją per šias dvi perspektyvas būtų galima analizuoti kiekvienos savivaldybės 

rodiklius, juos susiejant su bendruomenių apklausos rezultatais, ieškoti koreliacijų ir pateikti siūlymus, 

kokių veiksmų turėtų imtis savivaldybė, kad bendruomenės suburtų daugiau ţmonių, jie pateiktų 

daugiau iniciatyvų bei efektyviau panaudotų savivaldybės skiriamas lėšas. Arčiausiai McMillan ir 

Chavis bei S. Nefo modelių samplaikos yra 3.1 skyriuje analizuojamas Putnam pasiūlytas 

bendruomeniškumo matavimo modelis. Putnam modelis su amerikiečių pasiūlytu modeliiu jau buvo 

lygintas D. Mauricaitės (2012) (ţr. 1 priedas), tačiau lyginant šį modelį ir su S. Nefo indeksu, aiškiai 
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matosi, kad Putnam pasiūlyto indekso apimtis kur kas didesnė – norint išmatuoti bendruomeniškumą 

neuţtenka vien apklausos ar ekspertų vertinimo. Indeksas reikalauja apklausą ir ekspertų vertinimą 

papildyti nuodugniu ekonominių-socialinių rodiklių tyrimu, aiškiai nustatant, kokie rodikliai bus 

aktualūs bendruomeniškumui.  Kaip Mannarini ir Fedi, kurių bendruomeniškumo indeksas 

nagrinėjamas 3.2 skyriuje, taip ir Putnam į bendruomeniškumo indekso turinį įtraukia ţmogiškąjį 

aspektą, kuriuo stengiamasi analizuoti pasitikėjimo bei saugumo bendruomenėje klausimus, taip pat 

nepamirštant savanorystės svarbos bei politinio aspekto analizės, kuriame didelę įtaką daro politikų 

noras įsitraukti į bendruomenės veiklas, bendruomenės struktūrų kūrimasis.  

Apibendrinant būtina paminėti, kad visi šiame bakalauriniame darbe analizuoti 

bendruomeniškumo matavimo modeliai buvo pritaikyti praktikoje, todėl galima daryti išvadą, kad jie 

visi tinkami bendruomeniškumo lygmens matavimui ir gali būti pritaikomi matuojant 

bendruomeniškumo lygmenį Lietuvos savivaldybėse.  

Autorės nuomone, norint visapusiškai išmatuoti bendruomeniškumo lygį Lietuvos 

savivaldybėse, galima  iš visų analizuotų bendruomeniškumo matavimo indeksų išskirti svarbiausius 

kriterijus ir juos apibendrinus pateikti papildytą Lietuvos bendruomeniškumo indeksą. Bakalaurinio 

darbo autorė siūlo indeksą papildyti/pakeisti 7 kriterijais (ţr. 4 lentelė). 

Kriterijus Aprašymas Autoriai, kurie nurodė šio 

kriterijaus svarbą 

Ţmogus – bendruomenės 

narys 

Šis kriterijus turėtų būti 

matuojamas vykdant atskirą 

apklausą, kurios metu būtų 

tiriami veiksniai, lemiantys 

individų jungimosi į 

bendruomenes motyvai (jų 

poreikių tenkinimas, emocinis 

pasitenkinimas, pasitikėjimas 

bendruomenes nariais ir 

saugumo jausmas bei kiti 

panašūs aspektai. 

McMillan ir Chavis, Putnam, 

Mannarini ir Fedi 

Finansinis aspektas Įtraukiamas ne tik valdţios 

institucijų numatomas 

nuolatinis bendruomenių 

S. Nefas 
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finansavimas, tačiau ir 

papildomai pritrauktos lėšos 

per įvairius vietinius ar 

tarptautinius projektus, 

gaunamą finansinę paramą iš 

privačių asmenų ir pan. 

Politinis aspektas Į indeksą turi būti įtraukiami ne 

tik tokie klausimai, kaip 

bendruomenės problemos, 

svarstytos savivaldybių tarybų 

posėdţiuose, tačiau ir valstybės 

lygmeniu išleisti teisės aktai, 

reglamentuojantys 

bendruomenių veiklą. 

S. Nefas, Putnam, Mannarini ir 

Fedi 

Savanorystė Koks procentas gyventojų 

įsitraukia į savanorišką veiklą, 

kokio pobūdţio savanoriška 

veikla yra populiariausia 

tiriamoje savivaldybėje. 

Mannarini ir Fedi, Putnam, 

McMillan ir Chavis 

Bendruomenių skaičius Kiek konkrečioje savivaldybėje 

yra įregistruotų bendruomenių 

ar SPO 

S. Nefas 

Asociajuotos bendruomenių 

struktūros arba struktūros, 

susijusios su 

bendruomenėmis 

Kiek bendruomenių jungiasi į 

asociacijas, kiek veikia 

struktūrų, susijusių su 

bendruomenių klausimais 

(pavyzdţiui, savivaldybėse yra 

suformuoti atskiri skyriai, 

koordinuojantys bendruomenių 

veiklą) 

S. Nefas, Putnam 
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Bendruomenių narių 

aktyvumas 

Politinis aktyvumas 

bendruomenėse ( pavyzdţiui, 

kaip siejasi rinkėjų aktyvumas 

su bendruomenių skaičiumi), 

bendruomenių suorganizuoti 

renginiai, seminarai, 

konferencijos, socialinė-

kultūrinė veikla . 

S. Nefas, Mannarini ir Fedi 

4 lentelė. Siūlomi bendruomeniškumo indekso kriterijai 

 

Pateiktus kriterijus siūloma analizuoti skirtingais metodais – kai kur efektyviausiai būtų atlikti 

gyventojų apklausas (pavyzdţiui, analizuojant ţmogaus, kaip bendruomenės nario, aspektą), kitur 

reikalinga gilesnė surinktų faktų analizė ir interpretacija. Šio bakalaurinio darbo autorės nuomone, 

kriterijus suskirsčius į blokus ir sudarius tų blokų vertinimo skalę (pavyzdţiui nuo 1 iki 5 balų) bei 

parinkus metodus, kaip informacija turi būti gaunama (apklausos būdu, Krivulės sudarymo, statistinės 

medţiagos analize ir pan.), gaunamas rezultatas realiausiai parodytų bendruomeniškumo lygį 

tiriamojoje savivaldybėje.  
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IŠVADOS 

 Analizuodami Lietuvos, JAV ir Italijos mokslininkų darbus apie bendruomeniškumą 

įsitikiname, jog bendruomeniškumas daro įtaką politikai, ekonomikai ir bendram gyventojų 

pasitenkinimui, nes aktyvi piliečių veikla skatina valdţios atstovus labiau atsiţvelgti į piliečių 

poreikius ir jų pagrindu formuoti politiką, taip pat kai kurių projektų įgyvendinimo perleidimas 

bendruomenėms uţtikrina efektyvesnį lėšų panaudojimą, taip suteikiant galimybę ţmonėms 

realizuoti save ir patenkinti natūraliai kylančius savo poreikius. 

 Skirtingų šalių autoriai išskiria ir prioritetą suteikia nevienodiems bendruomeniškumo 

aspektams – Italijos mokslininkai pirmenybę teikia politiniams bendruomeniškumo aspektams, 

JAV mokslininkai – ţmogiškiesiems faktoriams, o Lietuvos mokslininkai pasisako uţ 

bendruomeniškumo tyrinėjimą bei jo matavimą per savivaldybės prizmę. 

 Šiuolaikinėse vadybos teorijose vyrauja technologijomis pagrįsti procesai, o šiuose procesuose 

svarbus dėmesys tenka veiklos parametrams, kurie turi būti matuojami, todėl turi būti nustatyti 

aiškūs kriterijai, kuriuos analizuojant būtų nagrinėjamas veiklos efektyvumas. Viešajame 

sektoriuje šie parametrai yra susiję su finansinių rodiklių analize, klientų pasitenkinimo 

suteiktomis paslaugomis tyrimu ir taikant/tobulinant veiklos vadybą. 

 Bendruomeniškumo lygmenį siūloma matuoti sudarant bendruomeniškumo indeksą. Kadangi 

šiuo metu indekso sudarymas yra populiariausia bendruomeniškumo lygmens matavimo 

priemonė, tačiau skirtingi autoriai į jį įtraukia skirtingus kriterijus, tai siūloma indeksą išplėsti į 

jį įtraukiant kriterijus, susijusius su bendruomenės narių vidine būsena bei indekse analizuoti 

aspektus, susijusius su finansais, ekonomine-politine aplinka bei bendruomenių įtaka jai.  

 Bendruomeniškos veiklos ţinomumo didinimas stiprintų bendruomeniškumą valstybėje, taip 

sudarydamas pagrindą gilesniems bendruomeniškumo tyrinėjimams ir jo indekso sudarymui. 

 Glaudesnis ryšys tarp valdţios ir bendruomenių atstovų uţtikrintų tikslesnį bendruomeniškumo 

lygmens išmatavimą, kadangi iniciavus aktyvesnes diskusijas bendruomeniškumo svarbos ir jo 

matavimo tema, galima išgryninti tiksliausius, konkrečiai savivaldybei tinkamus kriterijus ir jų 

išmatavimo būdus. 
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PASIŪLYMAI 

 Aiškiau apsibrėţti, kiek bendruomenės narių reikia įtraukti į bendruomeniškumo indekso 

sudarymą, nes įtraukiamų ţmonių skaičius, proporcingas savivaldybės teritorijoje veikiančių 

bendruomenių skaičiui, uţtikrintų tikslesnį bendruomeniškumų lygmens nustatymą. 

 Savivaldybėje paskirti atsakingą asmenį, kuris koordinuotų su bendruomeniškumo matavimu 

susijusius klausimus, taip uţtikrinant ne tik bendruomeniškumo indekso kokybę, tačiau ir 

matavimų tęstinumą.  
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