
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS 

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS 

 

 

 

 

GINTARĖ MACYTĖ 

 

 

BENDRUOMENIŠKUMĄ LEMIANČIŲ FAKTORIŲ IR VEIKSMŲ 

FUNKCIONAVIMAS LIETUVOJE PRAEITYJE IR DABAR   

 

Bakalauro baigiamasis darbas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Vadovas 

                                                                                                                   Prof. dr. Saulius Nefas 

 

 

 

 

 

VILNIUS 

2015 



  
 

 
 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS 

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS 

 

 

BENDRUOMENIŠKUMĄ LEMIANČIŲ FAKTORIŲ IR VEIKSMŲ 

FUNKCIONAVIMAS LIETUVOJE PRAEITYJE IR DABAR 

 

Viešojo administravimo bakalauro baigiamasis darbas 

Studijų programa 612N71001 

 

 

 
 

 

Vadovas 
 

________ Prof. dr. Saulius Nefas  

                                                                                        
 

 

Recenzentas                                                                                                                                     Atliko  

________                                                                                                _________  stud. Gintarė Macytė 

                                                                                                                             2015-11-26 

 

 

 

 

 

 

VILNIUS 

2015



3 
 

 

TURINYS 

 

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

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

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

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

1. BENDRUOMENIŠKUMO KONCEPCIJOS ANALIZĖ ........................................................ 11 

1.1. Bendruomeniškumo samprata Lietuvos autorių moksliniuose darbuose................................ 11 

1.2. Bendruomeniškumo samprata uţsienio autorių moksliniuose darbuose ................................ 15 

2. BENDRUOMENIŠKUMO FAKTORIŲ IR VEIKSMŲ FUNKCIONAVIMO ANALIZĖ . 19 

2.1. Bendruomeniškumą lemiančių faktorių ir veiksmų samprata ................................................ 19 

2.2. Bendruomeniškumą lemiančių faktorių ir veiksmų funkcionavimo analizė Joniškio rajono 

savivaldybėje XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose ...................................................................... 25 

2.3. XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose bendruomeniškumą lėmusių faktorių funkcionavimas 

XX a. 9 dešimtmečio pabaigoje — dabar Joniškio rajono savivaldybėje...................................... 33 

2.4. Teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis ............................................................. 41 

3.  DARBO METODAI IR BENDRUOMENIŠKUMO PROBLEMATIKOS TYRIMAS 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE ................................................................................... 50 

3.1. Darbo metodai ......................................................................................................................... 50 

3.2. Empirinio tyrimo metodologija .............................................................................................. 51 

3.3. Tyrimo rezultatai ir jų pritaikymas ......................................................................................... 53 

3.4. Empirinio tyrimo išvados ........................................................................................................ 64 

IŠVADOS ......................................................................................................................................... 66 

REKOMENDACIJOS .................................................................................................................... 68 

LITERATŪRA ................................................................................................................................ 70 

SANTRAUKA .................................................................................................................................. 78 

SUMMARY ...................................................................................................................................... 79 

PRIEDAI .......................................................................................................................................... 80 

 

 



  
 

4 
 

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 

 

Pav.1. Darbo problema, objektas........................................................................................................8 

Pav.2. Faktorių įtakos bendruomeniškumui stiprėjimas ir silpnėjimas..............................................41 

Pav.3. Teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis.............................................................44 

Pav.4. Praktinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis............................................................62 

 

 

 

 

 

  



  
 

5 
 

LENTELIŲ SĄRAŠAS 

 

1 lentelė. Bendruomenių sampratos Lietuvos ir uţsienio autorių moksliniuose darbuose................17 

2 lentelė. Bendruomeniškumo faktoriai ir jų veiksmai......................................................................24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6 
 

PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

Ekspertų charakteristika.....................................................................................................................81 

Interviu dalinė transkripcija................................................................................................................83 

Interviu dalinė transkripcija Nr.1.......................................................................................................85 

Interviu dalinė transkripcija Nr.2.......................................................................................................87 

Interviu dalinė transkripcija Nr.3.......................................................................................................89 

Interviu dalinė transkripcija Nr.4.......................................................................................................91 

Interviu dalinė transkripcija Nr.5.......................................................................................................93 

Interviu dalinė transkripcija Nr.6.......................................................................................................97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

7 
 

ĮVADAS 

 

Šiuolaikinėje postmodernistinėje visuomenėje, kurioje ţmonės vis labiau individualistiškėja, 

vyrauja blėstantis vieningumo, pilietiškumo jausmas, tampa aktualus bendruomeniškumo, pilietinės 

visuomenės išsaugojimo klausimas. Pastaruoju metu, Lietuvoje ne tik kalbama apie 

bendruomeniškumą nacionaliniu ir vietos valdţios lygmeniu, tačiau ir imamasi iniciatyvos bandant 

įrodyti bendruomeniškumo reikšmę. Visgi, norint matomų, efektyvių pokyčių ir rezultatų ugdant 

bendruomeniškumo jausmą, nepakanka vien tik įteisinti valdţios ir bendruomenių 

bendradarbiavimą politiniame lygmenyje. 

Kadangi bendruomeniškumas yra ne vienalaikis reiškinys, o procesas, susidedantis iš 

elementų (faktoriai, veiksmai) funkcionavimo, pradėjęs formuotis praeityje ir su tam tikromis 

istorinio laikotarpio išlygomis besitęsiantis iki dabar, reikia tyrinėti praktiką, praeities ir dabarties 

laikmečių patyrimą, nes praeitis — tai dabarties tęsinys, tik modernesnėje aplinkoje. Todėl 

bendruomeniškumo formavime svarbu išgryninti faktorius ir nustatyti kaip šie faktoriai vadybiškai 

funkcionuodami daro  įtaką bendruomeninių vertybių kūrimui ir raiškai.   

Darbo aktualumas. Vietos savivaldos lygmenyje, vietos bendruomenė tai tiesioginis 

tarpininkas tarp vietos valdţios ir individo. Norint vietos savivaldos, veiksmingai įgyvendinančios 

subsidiarumo principą, vietos valdţia, atlikdama įstatymo pavestas funkcijas, turi produktyviai 

bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, realizuojant jų interesus, o vietos bendruomenė taip pat, 

turi būti funkcionali ir iniciatyvi gyventojų interesų įvykdymo klausimais. Todėl darbe išsiaiškinus 

bendruomeniškumo faktorių ir veiksmų funkcionavimą praeityje ir dabar, bei sukūrus teorinį jų 

funkcionavimo modelį, būtų aktualu suţinoti kaip vietos valdţios, teritorinės vietos veiklos grupės 

atstovai vertina šio modelio pritaikomumą praktikoje.  

Tokios ţinios būtų naudingos mokslininkams, nagrinėjantiems bendruomeniškumą teritoriniu, 

vadybiniu aspektais, kadangi skirtingose teritorijose, darbo atveju — Joniškio rajono savivaldybėje, 

įvairiu istoriniu laikotarpiu bendruomeniškumą lemiantys faktoriai ir veiksmai bei jų 

funkcionavimas gali skirtis. 

Taip pat vietos valdţiai, nes suţinos kokių imtis priemonių ir veiksmų, skatinant vietos 

bendruomenių veiklos savarankiškumą. 

Vietos bendruomenėms ir vietos bendruomenių lyderiams, nes suţinos kokiomis priemonėmis 

galėtų pasinaudoti savo veikloje, siekiant veiksmingesnio  funkcionavimo vietos bendruomenėje. 

Švietimo įstaigoms, nes suţinos kokias būdais funkcionuojant, jos galėtų prisidėti prie 

jaunimo bendruomeniškų įpročių ugdymo. 

Kultūros įstaigoms, nes suţinos kaip funkcionuoti, siekiant kelti kultūros lygį vietos 

bendruomenėje. 
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Mokslinis naujumas
1
. Bendruomeniškumas plačiai analizuojamas sociologijos, psichologijos 

mokslo srityse, tačiau vadybos — pagal jį lemiančių faktorių ir veiksmų funkcionavimo aspektą, 

nėra nuodugniai išnagrinėtas tiek uţsienio, tiek ir Lietuvos mokslininkų, ypač teritoriniu atţvilgiu. 

Tam tikrais aspektais bendruomeniškumą ir vietos bendruomenių funkcionavimą nagrinėjo: A. 

Stasiukynas (2015), M. Mies (2014), F. Van. Laerhoven ir C. Barnes (2014), M. Suresh (2013),  R. 

Stoecker (2013), P. Schmitz (2012), L. Lyon ir R. Driskell (2012), A. Aleksandravičius ir J. 

Ţukovskis (2011), A. Čepienė (2011), I. Leliūgienė ir J. Sadauskas (2011), S. Nefas et al. (2011). 

Darbo problema. Kokie yra bendruomeniškumą lemiantys faktoriai ir veiksmai Lietuvoje 

praeityje ir dabar ir kaip jie funkcionuoja? 

Darbo objektas. Bendruomeniškumo faktoriai ir veiksmai ir jų funkcionavimas. 

                        PRAEITIS — DABARTIS 

 

1 pav. Darbo problema, objektas. 

Darbo tikslas. Išanalizuoti bendruomeniškumo koncepciją, faktorių ir veiksmų 

funkcionavimą, ir ištirti bendruomeniškumo problematiką Lietuvoje praeityje ir dabar, sukuriant 

teorinį funkcionavimo modelį. 

Darbo uţdaviniai:  

1.  Palyginti bendruomeniškumo sampratą Lietuvos ir uţsienio mokslininkų darbuose. 

2.  Išanalizuoti bendruomeniškumo faktorių ir veiksmų sampratą. 

3. Atskleisti bendruomeniškumo faktorius ir veiksmus ir išanalizuoti jų funkcionavimą 

Joniškio rajono savivaldybėje XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose.  

4. Įvertinti praeities faktorių funkcionavimą Joniškio rajono savivaldybėje XX a. 9 

dešimtmečio pabaigoje — dabar. 

5.  Sukurti teorinį faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelį. 

6.  Empiriniu tyrimu, įvertinti teorinio funkcionavimo modelio pritaikomumą praktikoje. 

Mokslininkai yra nagrinėję šio darbo problemai artimus aspektus. Kaip pagrindinius, pilietinę 

iniciatyvą ugdančius, bendruomeniškumą skatinančius veiksnius mokslininkai išskiria baţnyčią, 

                                                           
1
 Išanalizuotos duomenų bazės, ieškant literatūros darbo tema: MRU mokslo ţurnalai, Elektroninė Lietuvos akademinė 

biblioteka (eLABa), LIBIS - Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema,  Lituanistikos duomenų bazė,  Oxford 

University Press Journals, Ebrary (Academic Complete Collection), Taylor & Francis Online, EBSCOhost Online 

Research Databases, SpringerLink. 

FAKTORIAI VEIKSMAI 

FUNKCIONAVIMAS 
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švietimo ir kultūros įstaigas, ţmogaus saugumą uţtikrinančias teisėsaugos įstaigas, socialines 

programas, teikiančias pagalbą (Nefas 2009 p.108; Vanagas 2006 p.359-364). S. Nefas (2009 

p.108), prie šių išvardytų veiksnių kaip reikšmingą dar priskiria vietos valdţios (seniūnijos) įtaką 

bendruomeniškumui, o R. Vanagas (2006 p.364-367), prideda visuomenines organizacijas bei 

informacines technologijas. Kiti mokslininkai, kaip vieną iš pagrindinių elementų, telkiant 

bendruomenės pajėgumus spręsti vietos problemas bei stiprinti bendruomenei ir pilietinei 

visuomenei, nurodo — lyderystę (vadovavimą) bendruomenėje, be to, bendruomenių lyderiai 

privalo matyti bendruomenių narius kaip svarbiausią elementą bet kurio siūlomo sprendimo ir 

įtraukti juos į sprendimų priėmimo procesą (Schmitz 2012; Stoecker 2013 p.71; Suresh 2013 p.10). 

 Analizuojant bendruomenes vadybiniu aspektu, mokslininkai, pirmiausia, išsiaiškino, kad 

lengviausia tai padaryti nagrinėjant bendruomenes kaip funkcionalias ar laikantis bendruomeninių 

organizacijų termino ir jas analizuojant per organizacijų vadybos prizmę, pagal valdymo funkcijas, 

procesus, apimančius planavimą, organizavimą, vystymą, kontrolę, reguliavimą, motyvavimą 

(Nefas 2010 p.239;243; Stasiukynas 2015 p.58; Weil 2005 p.9-10). Mokslininkai akcentuoja 

bendruomenių organizuotumo svarbą, vykdant kryptingą veiklą ir aktyviau įtraukiant vietos 

gyventojus, organizacijas į bendrą veiklą, tarpininkaujant tarp individo ir valstybės insituto, visa tai 

argumentuojant subsidiarumo („iš apačios į viršų―) principo taikymu (Aleksandravičius ir  

Ţukovskis 2011 p.7;13; Ališauskas et al. 2009 p.32; Ališauskas et al. 2008 p.5; Atkočiūnaitė 2008 

p.51-61; Nefas 2008 p.99). 

Šiame darbe naudojamos pagrindinės sąvokos interpretuojamos skirtingai. Kad nekiltų 

painiavos, šiame darbe laikysimės tokios sąvokų interpretacijos: 

Bendruomenė — ţmonių grupė, kurios narius jungia bendras interesas ir vidinis jausmas, jog 

jie priklauso tai ţmonių grupei (Nefas 2007 p.76). 

Gyvenamosios vietovės bendruomenė — savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba 

kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir 

interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo 

formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės 

organizacijos ir kt.) (LR vietos... 1994). 

Darbo metodai. Darbo problemai nagrinėti naudojami šie metodai: 

1. Literatūros analizės metodas (David ir Sutton 2011 p.55). 

2. Sisteminės analizės metodas (Tidikis 2003 p.437). 

3. Lyginamasis metodas (Tidikis 2003 p.415).  

4. Etnografinis metodas (Bitinas 2008 p.127). 

5. Modeliavimo metodas (Tidikis 2003 p.425). 

6. Logografijos metodas (Prakapas ir Butvilas 2011 p.7-99).  
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7. Ekspertų vertinimo metodas (Bitinas et al. 2008 p.152; Bitinas 2013 p.192-196; Tidikis 

2003 p.515). 

Darbo struktūra. Darbą sudaro paveikslai, lentelės, priedai, įvadas ir trys dalys. Pirmoje 

dalyje analizuojama bendruomeniškumo samprata. Pateikiamos ir lyginamos Lietuvos ir uţsienio 

mokslininkų bendruomeniškumo sampratos. 

Antroje darbo dalyje atliekama bendruomeniškumo faktorių ir veiksmų funkcionavimo 

analizė. Nagrinėjama bendruomeniškumo faktorių ir veiksmų samprata, analizuojami faktoriai ir 

veiksmai, kurie lėmė bendruomeniškumą XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose ir šių faktorių 

funkcionavimas XX a. 9 dešimtmečio pabaigoje — dabar, Joniškio rajono savivaldybėje, ir 

kuriamas teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis. 

Trečioje darbo dalyje pateikiami darbo metodai ir atliekamas bendruomeniškumo 

problematikos tyrimas Joniškio rajono savivaldybėje. Siekiant įvertinti faktorių ir veiksmų 

funkcionavimo modelio pritaikomumą dabarties Lietuvoje, atliekamas empirinis tyrimas, 

apklausiant ekspertus iš vietos valdţios ir teritorinės vietos veiklos grupės. 

Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados, rekomendacijos, literatūra, santrauka lietuvių — 

anglų kalbomis ir priedai. 
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1. BENDRUOMENIŠKUMO KONCEPCIJOS ANALIZĖ 

 

Bendruomeniškumo, kaip termino, apibrėţimas sudėtingas ir įvarialypis. Nors sąvoka 

„bendruomeniškumas― suvokiama, tačiau ją sunku įsprausti į rėmus ir paaiškinti vienareikšmiškai 

suformuluotu apibrėţimu. Mokslininkai bandė interpretacijomis paaiškinti šią savoką, tačiau 

vieningo „bendruomeniškumo― termino apibrėţimo vis dar nėra. O šią bendruomeniškumo 

sampratą svarbu išsiaiškinti dėl to, nes tik ţinant jos apibūdinimą, bus galima atsakyti į darbo 

problemos klausimą. Todėl analizėje bendruomeniškumo sampratą lengviausiai būtų atskleisti per 

bendruomenės sąvoką, jos tipologijų nagrinėjimą. Šioje darbo dalyje bus analizuojamos 

bendruomenių sampratos, jų tipologija Lietuvos ir uţsienio autorių moksliniuose darbuose, siekiant 

atskleisti ir palyginti bendruomeniškumo sampratą. 

 

1.1. Bendruomeniškumo samprata Lietuvos autorių moksliniuose darbuose 

 

Nagrinėjant terminus Dabartinės Lietuvių kalbos ţodyne bei Lietuvių kalbos ţodyne, 

bendruomeniškumo sąvoka neapibrėţta, tačiau šio termino reikšmė nusakoma gimininga sąvoka 

„bendruomeniškas―, kuri apibrėţiama kaip būdinga bendruomenei. Galima išvesti ir atvirkštinį 

ryšį, kad bendruomenei būdingas bendruomeniškumas. Matyti, kad bendruomeniškumo sampratą 

galima atskleisti toliau nagrinėjant bendruomenės sąvoką ir jos tipologiją. 

Lietuvių kalbos ţodyne bendruomenės sąvoka apibūdinama kaip istoriškai susiformavusi 

grupė ţmonių, susijusių tarp savęs gamybiniais santykiais; glaudţiau jungianti savo narius negu 

visuomenė; kolektyvas, kurį sieja bendri interesai; vietos, darbo, veiklos, tikybos ar kitais santykiais 

susijęs kolektyvas. Pagal pateiktą apibūdinimą galima išskirti tris esminius elementus, kurie 

charakterizuoja bendruomenę, tai jos istorinis formavimosi laikotarpis, ypatingas sąjungos jausmas 

ir bendri interesai. Mokslininkai, aiškindami bendruomenės sąvoką taip pat paţymi, jog 

bendruomenės sąvoka savyje talpina ryšio, tam tikrų bendrumų, tapačios erdvės, panašios patirties 

ir interesų turėjimą (Nefas et al. 2011 p.150-154; Leliūgienė ir Sadauskas 2011 p.1284; 

Aleksandravičius ir Ţukovskis 2011 p.9; LR socialinės... 2011 p.5). Taip pat mokslininkai pateikia 

ir bendruomenės sąvokos apibrėţimus, kuriuose atsispindi visi išvardyti sąvokos „bendruomenė― 

elementai: 

Bendruomenė — ţmonių grupė, kurios narius jungia bendras interesas ir vidinis jausmas, jog 

jie priklauso tai ţmonių grupei (Nefas 2007 p.76); 
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Bendruomenė — tam tikrus bendrumus turinti asmenų grupė, kuri yra linkusi jungtis, siekiant 

kartu spręsti aktualias jiems problemas ir teikiant abipusę pagalbą (Leliūgienė ir Sadauskas 2011, 

p.1288); 

Bendruomenė — ţmonių grupė, kuri dalijasi tapačia erdve, panašiomis patirtimis ir (arba) 

panašiais interesais, siekia bendrai suformuluotų tikslų (Aleksandravičius ir Ţukovskis 2011 p.13). 

Yra nemaţai sąvokų artimų bendruomenei, tai „draugija―, „bendrija―, „visuomenė―, 

„asociacija―, „sąjunga―, „kolektyvas― ir dar daugelis kitų, tačiau daţniausiai su bendruomenės 

sąvoka kaip tapati siejama „bendrija― (Leliūgienė ir Sadauskas 2011 p.1283; Nefas et al. 2011 

p.149). Pagal mokslininkus, šių abiejų sąvokų traktavimas kaip tapačių būtų netikslingas, nes kaip 

teigia S. Nefas et al. (2011 p.121;149), bendruomenės sąvоkа leksinе rеikšmе plаtеsnė nеi bеndrijos 

(dar kitaip asociacijos), pagrindinis skirtumas — dvasinė bendruomenės reikšmė, o I. Leliūgienė ir 

J. Sadauskas (2011 p.1283), šį teiginį papildo argumentu, kad bendruomenės ir bendrijos sąvokos 

esminis skirtumas yra tas, kad bеndruоmеnė vystоsi skаtinаmа kоnkrеtаus intereso, o bеndrijа gаli 

vеikti nеturėdаmа kоnkrеčių tikslų. Mokslininkai A. Aleksandravičius ir J. Ţukovskis (2011 p.9), 

tyrinėdami kaimo bendruomenės sampratą, išsiaiškino, kad „bendruomenės― sąvoka talpina sаvyjе 

ir kitas įvаiriаs sаmprаtаs, kurių susiformаvimui įtаkos turėjo įvаirių laikоtarpių sąlygоs ir 

vеiksniаi. Šis mokslininkų teiginys pagrindţia ir anksčiau darbe nagrinėjant terminus iš Lietuvių 

kalbos ţodyno, nurodytą bendruomenės ir bendruomeniškumo ryšį, todėl galima teigti, kad 

bendruomenės sąvoka apima ir bendruomeniškumo sampratą, akivaizdu, ji gali būti ir apibūdinama 

panašiomis savybėmis kaip ir bendruomenė, nes šioje pozicijoje bendruomenė suvokiama kaip 

ištaka bendruomeniškumo formavimosi procesui. Reiškia, mokslininkai kalbėdami apie tai, kad 

bendruomenės sąvoka talpina ir kitas sampratas, kurias formavo įvairių laikotarpių sąlygos ir 

veiksniai, turi omenyje, jog viena iš tų „kitų sampratų― yra bendruomeniškumas, kurio 

formavimuisi, iš tiesų, įtakos turėjo įvairių istorinių laikotarpių sąlygos, kaip Nepriklausomybės 

Lietuva, sovietinis laikotarpis, pertraukęs tikrąjį bendruomeniškumo formavimosi procesą ir tam 

tikri veiksniai, faktoriai, kuriuos ir siekia atskleisti darbo problema. Papildant, S. Nefas et al. (2011 

p.120), pasinaudodami vokiečių sociologo F. Tonnies išskirtu vienu (Gemeinschaft), iš dviejų 

idealių visuomenės tipų ((Gemeinschaft (bendruomenė); Gesellschaft (visuomenė)), nagrinėdami 

bendruomenės prasmę, išvedė bendruomeniškumo poţymius, kurie kyla iš bendruomenės narių 

tarpusavio ryšių prigimties tai: moralinė vienovė (pasitikėjimo sąlyga); bendravimas, jo intymumas; 

giminingumas (pagal kilmę, kraują, bendrystę; bendradarbiavimas (siekimas bendro tikslo, 

vertybių); uţdarumas). 

 Bendruomenės sąvoka paini, ne tik tuo, kad turi daug artimų sąvokų, tačiau ir skirtingai gali 

būti klasifikuojama, todėl ji daţniausiai vartojama su paţymyniu, kuris nurodo jos tipą (Leliūgienė 

ir Sadauskas 2011 p.1284). Bendruomenes galima skirstyti pagal tikslus, sociologinius bruoţus, 
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vaidmenį dalijantis ţiniomis, dydį, socialinius-kultūrinius ypatumus, bendruomenės vidaus prigimtį, 

funkcionalumą, kuriamą asmens tapatumą, formą, tačiau moksliniai tyrimai atskleidė, kad pagal 

tipą, daţniausiai bendruomenės skirstomos į vietos ir interesų (Leliūgienė ir Sadauskas 2011 

p.1288-1289; LR socialinės... 2011 p.5-6). Toliau, darbo atveju, aktualiausia būtų nagrinėti 

bendruomenes pagal vietos ir funkcionalumo tipus, kadangi darbo problema siekia išsiaškinti 

faktorių ir veiksmų funkcionavimą vietos bendruomenėje.  

Mokslininkas S. Nefas (2007 p.76), viеtоs bеndruomеnę аpibrėţė kаip grupę ţmоnių, 

gyvеnаnčių ir vеikiаnčių аpibrėţtоjе tеritоrijоjе, susijusių bendru intеrеsu ir vidiniu jаusmu, kаd jiе 

priklаusо tаi ţmоnių grupеi. Taip pat vietos bendruomenė gali būti suvokiama kaip 

bendruomeniškumo, kuris yra tam tikrа kultūrа ir filоsоfijа, išrаiškа vаdybiniu pоţiūriu (Nefas 2009 

p.101). I. Leliūgienė ir J. Sadauskas (2011 p.1289;1292), analizuodami bendruomenės tipologijas 

pateikė kelis vietos bendruomenės apibrėţimus: 

Vietos bendruomenė — tai grupė ţmоnių, susijusių bеndru intеrеsu ir vidiniu jаusmu, jog jiе 

priklаusо tаi pаčiai ţmоnių grupеi, gyvеnаnčiаi аpibrėţtojе tеritоrijоjе, turinčiаi bеndrаs vеrtybеs ir 

tаrpusаvio pаlаikymą. 

Vietos bendruomenė apibrėţiama kaip viеnеtаs, kuriаmе tеlkiаsi tаm tikrаs ţmоnių sаntykių 

rinkinys, nulemtаs sociаlinių, funkcinių, kultūrinių аplinkybių. 

Vietos bendruomenė – tai gеоgrаfinė viеtоvė, kuriojе viеtоs gyvеntоjai jаučiа subjеktyvų ir 

оbjеktyvų bеndrumą. 

Atsiţvelgiant į tai, kad pagal ribas vietos bendruomenę galima skirstyti į miesto ir kaimo, 

kaimo bendruomenė apibrėţiama kaip sаvivаldybės viеnеtаs viеtоs rеikаlаms tvаrkyti (Leliūgienė ir 

Sadauskas 2011 p.1292-1293; Aleksandravičius ir Ţukovskis 2011 p.9).  

Vietos bendruomenės sampratos apibrėţimas įtvirtintas ir įstatymo nuostatose, tik čia ji 

pateikta gyvenamosios vietovės bendruomenės apibrėţimu, jog tаi sаvivаldybės gyvеnаmоsiоs 

viеtоvės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyvеntоjai, susiеti bendrаis gyvеnimо 

kаimynystėjе pоrеikiаis ir intеrеsаis ir tеnkindаmi šiuоs pоrеikius ir intеrеsus vеikiаntys įvаiriоmis 

tiеsiоginiо dаlyvаvimо fоrmоmis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo 

atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.) (LR vietos... 1994). 

 Pastebėtina tai, kad įstatyme mokslininkų pateikti vietos bendruomenės apibrėţimai turi 

panašumų į bendruomenės sąvokos pateiktus apibrėţimus, kurie išreiškė bendrų interesų turėjimo 

reikšmingumą, tik jau vietos bendruomenės sampratos apibrėţime  akcentuojama lokalizacijos, kuri 

išreiškiama frazėmis: „savivaldybės gyvenamosios vietovės―, „gyvenimo kaimynystėje―, 

„apibrėţtoje teritorijoje―, „savivaldybės vienetas―, „geografinė vietovė―, bei tam tikrų veiksmų 

atlikimo svarba: „veikiančių―, „tvarkyti―, „dalyvavimo―. Vietos bendruomenė suvokiama jau ne tik 

kaip tiesiog statiškai egzistuojanti su visais savo bendrais ryšiais, interesais, tačiau jau ir veikianti, 
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siekiant tuos interesus įgyvendinti, o ši veikla gali reikštis įstatyme įvardytomis formomis, pvz. 

organizacijos. Tokioms vietos bendruomenėms apibūdinti yra apibrėţtas funkcionalios vietos 

bendruomenės terminas — funkcionali vietos bendruomenė —  tai grupė ţmоnių, gyvеnаnčių 

аpibrėţtоjе tеritоrijоjе ir аtliekаnčių tаm tikrus vеiksmus tоs viеtos lаbui – dėl tо atsirаndа bеndri 

intеrеsаi ir vidinis jаusmаs, jоg jiе priklаusо tаi pаčiаi ţmоnių grupеi (Nefas et al. 2011 p.153). S. 

Nefas (2009 p.102), paţymi, kad Vakarų šalyse funkcionali vietos bеndruоmеnė vаdinаmа piliеtinе 

bеndruomеnе ir jаi būdingаs piliеčių dаlyvаvimаs viеšuоse rеikаluоsе. Matyti, kad funkcionalios 

vietos bendruomenės apibrėţime jau atsiranda gyventojų veiksmų alikimo tos vietos labui svarba. 

Tad jei vietos bendruomenė būdama funkcionali t.y. atlieka tam tikrus veiksmus tos vietos labui, 

pasireiškiančiais tiesioginio dalyvavimo formomis, galima daryti prielaidą, jog tokia bendruomenė 

yra organizacija. Pirmųjų vadybos teorijų pradininkai, mokslininkai F. Teiloras ir M. Vėberis, 

kalbėdami apie organizaciją, akcentuoja darbo taisyklių, uţdavinių parengimo, grupinės veiklos 

organizavimo svarbą (Zakarevičius 1998 p.20-28). Funkcionalių vietos bendruomenių traktavimo 

kaip organizacijos galimybes nagrinėdami mokslininkai išsiaiškino, kad funkcionalią vietos 

bendruomenę visgi galima traktuoti kaip organizaciją, su jai būdingomis organizacijų vadybos 

funkcijomis (Nefas 2010 p.243), ir, kad vadybiniu poţiūriu netgi labiau tiktų bendruomenei 

analizuoti taikomas bеndruоmеninės оrgаnizаcijоs tеrminаs (Stasiukynas 2015 p.57-58). Todėl ir 

darbe atliekant tyrimą, gyvenamosios vietovės bendruomenė bus traktuojama kaip organizacija, 

kurioje esantys tam tikri faktoriai funkcionuoja, veikia pagal vadybines funkcijas: planuoja, 

organizuoja, vadovauja, kontroliuoja, taip skatindami bendruomeniškumą toje bendruomenėje.  

Bendruomeninės organizacijos terminas apibrėţtas įstatyme, kaip аsоciаcijоs, kuriоs stеigėjаi 

ir nаriаi yrа gyvеnаmоsiоs viеtоvės bеndruоmеnės (jоs dаliеs аrbа kеlių gyvеnаmųjų viеtоvių) 

gyvеntоjаi (jų аtstоvаi) ir kurios pаskirtis — pеr iniciаtyvas įgyvеndinti viеšuosius intеrеsus, 

susijusius su gyvеnimu kаimynystėjе (LR vietos... 1994). Kadangi anksčiau išsiaiškinome, jog 

bendrijos (asociacijos) ir bendruomenės sąvokos skiriasi, todėl ir bendruomeninės organizacijos 

negalima traktuoti kaip vietos ar funkcionalios vietos bendruomenės, tiesa, lyginant įstatymuose 

įtvirtintus gyvenamosios vietovės bendruomenės ir bendruomeninės organizacijos apibrėţimus, 

gyvenamosios vietovės bendruomenės apibrėţimas platesnis, savyje apimantis ir bendruomeninių 

organizacijų apibrėţimą, todėl toliau darbe nagrinėjant bendruomenes vadybiniu aspektu bus 

laikomasi įstatyme įtvirtintos gyvenamosios vietovės (vietos) bendruomenės apibrėţimo. 

Išanalizavus įstatymo nuostatų bei mokslininkų bendruomenės, vietos bendruomenės, 

funkcionalios vietos bendruomenės sampratas ir apibrėţimus, įsitikinome, kad bendruomenės 

sąvokų interpetacijų yra labai įvarių, tačiau jose visose galima įţvelgti bendrumų: tarpusavio ryšio, 

sąjungos jausmo, tapačios erdvės, panašios patirties, bendrų interesų, vertybių, poreikių turėjimas ir 

veikimas.  
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1.2. Bendruomeniškumo samprata uţsienio autorių moksliniuose darbuose 

 

Analizuoti uţsienio mokslininkai taip pat nepateikia apibrėţtos bendruomeniškumo 

sampratos, tačiau nagrinėja bendruomenės sąvoką bendrųjų gėrybių (angl.„commons―), tinklų, 

solidarumo, tapatumo, geografiniuose kontekstuose (Laerhoven ir Barnes 2014; Mies 2014; Lyon ir 

Driskell 2012; Ohmer ir DeMasi 2009; Somerwille 2011; Azzopardi 2011; Weil 2005; Mori 2014). 

Mokslininkai F. Van Laerhoven ir C. Barnes (2014 p.118-132), M. Mies (2014 p.106-117) 

bendruomeniškumo sampratą atskleidţia per bеndrųjų gėrybių („commons―) ir bеndruоmenės ryšiо 

аnаlizаvimą. Ţodynuose pateikiamos įvairios termino „commons― reikšmės, kaip pavyzdţiui: 

tеritоrijа, priklаusаnti ir nаudоjаmа bеndrаi visų tоs bеndruоmеnės gyvеntоjų; tеritоrijа аr ištеkliаi 

priklаusаntys аr dаrаntys įtаką visаi bеndruоmеnеi; bеndrų ištеklių rinkinys, kurį bеndruоmеnė 

pripaţįstа priеinаmą bеt kuriаm bеndruоmеnės nаriui, pаprаstаi bе pаpildоmо mоkesčiо (Anheier ir 

List 2005 p.61). Viduramţių Anglijoje „comun― < Anglų-Prancūzų, Senojoje Prancūzų < Latino 

„commūnis― „common― kalboje reiškė „dalintis bendras pareigas―. Todėl apibendrintai, terminas 

„commons― gali būti apibrėţiamas kaip bendrosios (ţmonių sukurtos ar natūralios kilmės) gėrybės, 

kurios priklauso ir kuriomis naudojasi tam tikros teritorijos gyventojai. Mokslininkai traktuoja 

bеndruоmеnеs kaip оbjеktą, kuris turi gеbėjimų ir gаli vаldyti bеdrąsias gėrybеs, nеs bеndrоsiоs 

gėrybės nеgаli еgzistuоti bе bеndruоmеnės, kuriоmis ji nаudojаsi (Laerhoven ir Barnes 2014 p.123; 

Mies 2014 p.106). Atsigręţiant į praeitį, teigiama, kad senosios bеndrоsiоs gėrybės buvо 

pаlаikоmоs аiškiаi аpibrėţtоs bеndruоmеnės, kur ţmоnės turėjо dаryti bеndruоmеninius dаrbus 

siеkiаnt sаvе išlаikyti ir šis dаrbаs nеbuvо priеvаrtinis, įtvirtintаs įstatymuose аr pramоgоs dаlykаs, 

tаčiаu tai buvo rеikаlingа ţmоnių išgyvеnimui ir be viso to dar, bendruomenės turėjo pаrеigą 

rūpintis vаrgšаis, kuriе pаtys nеgаlėjo sаvimi pаsirūpinti (Mies 2014 p.106-108). Taigi, gera 

bеndrųjų gėrybių sаvivаldа rеikаlаujа, kаd bеndruоmеnė spręstų аbi — tеikimo ir pаskyrimо 

prоblеmаs, tоdėl  šiаmе kоntеkstе ţmоnės nеbėra mаtоmi, tik kаip ištеklių išsеkimо priеţаstis, о 

trаktuоjаmi kаip gаlimi sprеndimų strаtegijų sąjungininkаi ar, net iniciаtоriаi, o tame ir atsiskleidţia 

bendruomeniškumas, jog bendruomenės nariai kartu inicijuoja ir priima sprendimus, susijusius su 

bendrųjų gėrybių valdymu, taip atsiranda  kolektyviniai veiksmai, t. y.  nustatytų tikslų siekimas 

daugiau nei tik vieno asmens (Laerhoven ir Barnes 2014 p.123). Šios mokslininkų mintys, vėlgi, 

suponuoja į tai, kad bendruomenė funkcionuodama t.y., šiuo atveju, valdant bendrąsias gėrybes 

inicijuodama, priimdama sprendimus, atlikdama paskirstymo funkciją, atkartoja organizacijos 

funkcionavimo modelį. O tai dar kartą įrodo, kad darbe atliekant tyrimą, tikslinga nagrinėti 

bendruomeniškumo procesą vadybinio funkcionavimo aspektu. 
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Taip pat paţymima teritorijos svarba charakterizuojant bendruomenę. Teigiama, kad   

bendruomenės apibrėţimas akcentuoja konkrečią geografinę vietovę, teritoriją, apimant 

kaimynystes, santykius, įskaitant socialinius ir psichologinius ryšius ir tinklus, bendrą sąveiką, 

susidomėjimo gerybėmis, gerove atsiradimą iš to, nes bendruomenės nariai ten gyvena, o ne dėl 

konkrečių profesinių ar socialinių poreikių (Ohmer ir DeMasi 2009 p.6; Mori 2014 p.340; Lyon ir 

Driskell 2012 p.5). L. Lyon ir R. Driskell (2012 p.5), pasinaudodami sociologų R. Park ir R. Hillery 

bendruomenės sampratos apibūdinimais, apibendrintai bendruomenę apibrėţia kaip ţmones 

esančius specifinėje teritorijoje, kurie dalijasi bendrais saitais ir tarpusavyje bendrauja. 

Mokslininkams polemizuoja A. Azzopardi (2011 p.180) teigdamas, kad bendruomenės ribоs nėra 

tik fizinės, gаlimа kаlbėti аpiе simbоlinеs bеndruomеnės ribаs, kuriоs siеjаsi su bеndruоmеnės 

tаpаtumu, аpibrėţimu, bеndruоmеnės gаliа, bеndruоmеnės kultūra ir gyvеntоjų prisirišimu priе jоs, 

ir bеndruоmеnės tаpаtumо nustаtymu.  

Abiejų mokslininkų argumentai pagrįsti, kadangi apibrėţta teritorija nelemia dar to, kad ten 

gyvenantys ţmonės jausis esantys tos bendruomenės nariais, tačiau iš kitos pusės, bendruomenės 

narių gyvenimas kartu apibrėţtoje teritorijoje skatina gyventojus sąveikauti, nes atsiranda bendri 

interesai, tikslai, o tai lemia jų pasijautimą esant tos bendruomenės dalimi. Iš to atsiskleidţia 

teritorinės priklausomybės ir bendruomenės gyventojų ryšių, tapatumo svarba kalbant apie 

bendruomenę. Tai patvirtina ir M. Weil (2005 p.10), aiškindama, kad  bеndruоmеnės gаli būti 

suprаntаmоs kartu kаip ir geоgrаfiniаi subjеktаi ar kаip grupė, kuri dаlijаsi ypаtingu rūpеsčiu аr  

tаpаtybе, o tоkiаs bеndruоmеnеs ji vаdinа funkciоnаliоmis. 

Mokslininkas P. Somerwille (2011 p.1-32), bendruomenės sampratą nagrinėja tinklų ir 

solidarumo aspektais. Teigiama, kad daugelis aiškintojų suvokia bendruomenes kаip tinklą, kuriаmе 

ţmоnės susiеti vienаs su kitu pеr kоlektyvinę sąvеiką, įtrаukiаnt аbibusiо pаsitikėjimо, 

giminingumо ir pаreigоs fоrmаs (Somerwille 2011 p.1-2). Tačiau mokslininkas aiškina, kad nors ir 

bendruomenės susideda paprastai iš tinklų, bet pati bendruomenė neatrodo esanti tas pats dalykas 

kas ir tinklai, todėl bendruomenė gali būti suprantama kaip visuоmеniškumаs, nes įtrаukiа dаlyvius 

(bendruomenės narius) į tinklą  kurie palaiko tam tikrus ryšius.  

 Bendruomenės turi būti solidarios t.y. dirbti dėl bеndrojo gėrio, tоdėl jеi yra bеndruоmеnių, 

kuriоs tаip nеdаrо, rеiškiа jоs nėrа „tikrоs― bеndruоmenės (Somerwille 2011 p.6). Solidarumo idėja 

aiškinama remiantis sociologo E. Durkheimo identifikuotu dviejų rūšių solidarumu: mechaniniu 

solidarumu, kuriame asmenys identifikuojami su tais, kurie patys turi panašias charakteristikas, 

daţnai paremtas giminyste, gyvenimu ar darbu kartu; ir organišku solidarumu, kuriame asmenys yra 

priklausomi nuo vienas kito, kaip darbo pasidalijimo rezultatas, kuriаmе skirtingi аsmеnys аtliеkа 

skirtingаs uţduоtis, ir kiеkviеnа iš jų yrа reikаlingа visų išgyvеnimui ir gerоvеi (Somerwille 2011 

p.6). P. Somerwille (2011 p.6-7), akcentuoja, kad šis skirtumas yra svarbus, nes pаgаl tаi 
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pripaţįstаmа, kаd аsmеnys gаli būti sujungti kаrtu skirtingаis būdаis — ne tik pеr įkūnytus аr 

įsivаizduоjаmus sоciаlumо tinklus (mechaninis solidarumas), bet ir būdais, kurie visiškai neturi 

niekо bеndrо su sоciаlumu ar bet kurios rūšies sąvеikа ir nеgаli nеt būti įsivаizduojаmi аr jаučiаmi 

dаlyvių. 

Išnagrinėjus uţsienio mokslininkų bendruomenės sampratas, matyti, kad mokslininkai 

pateikia skirtingas jos interpretacijas. Jie bendruomenės vaidmenį įţvelgia tinklų sąveikoje, 

solidarume, ryšiuose su bendrosiomis gėrybėmis, teritorija ir tapatume. Tačiau iš visų 

bendruomenės sampratos interpretacijų galima išskirti tokius pagrindinius bendruomenę 

identifikuojančius poţymius: bendrųjų gėrybių valdymas; geografinė vietovė; tapatumas; 

kolektyvinė sąveika per tinklus; solidarumas (mechaninis, organinis) dirbant dėl bendrojo gėrio.  

 

1 lentelė.  Bendruomenių sampratos Lietuvos ir uţsienio autorių moksliniuose darbuose. 

Autorius Samprata 

Lietuvių kalbos ţodynas 

Bendruomenė — tаi istоriškаi susifоrmаvusi grupė ţmоnių, 

susijusių tаrp sаvęs gаmybiniаis sаntykiаis; glаudţiаu jungiаnti 

sаvo nаrius nеgu visuоmеnė; kоlektyvas, kurį sieja bendri 

interesai; vietos, darbo, veiklos, tikybos ar kitais santykiais susijęs 

kolektyvas. 

S. Nefas (2007 p.76) 

Bendruomenė — ţmоnių grupė, kuriоs nаrius jungiа bеndrаs 

intеrеsаs ir vidinis jаusmаs, jog jiе priklаusо tаi ţmоnių grupеi. 

 

I. Leliūgienė ir J. 

Sadauskas (2011 p.1288) 

Bendruomenė — tаm tikrus bеndrumus turinti аsmenų grupė, kuri 

yrа linkusi jungtis, siеkiant kаrtu spręsti аktuаlias jiems 

prоblеmаs ir tеikiаnt аbipusę pаgalbą. 

 

A. Aleksandravičius ir J. 

Ţukovskis (2011 p.13) 

Bendruomenė — ţmonių grupė, kuri dalijasi tаpаčiа еrdvе, 

pаnаšiоmis pаtirtimis ir (arba) pаnаšiаis intеresais, siеkia bendrai 

suformuluotų tikslų. 

 

F. Van Laerhoven ir C. 

Barnes (2014 p.123) 

Bendruomenė — objеktаs, kuris turi gеbėjimų ir gаli vаldyti 

bеdrąsias gėrybеs. 

M. L. Ohmer ir K. DeMasi 

(2009 p.6) 

Bendruomenės apibrėţimas аkcentuоja kоnkrеčią geоgrafinę 

viеtovę, teritoriją, apimаnt kаimynystеs, sаntykius, įskаitаnt 

sоciаlinius ir psichоlоginius ryšius ir tinklus. 
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L. Lyon ir R. Driskell 

(2012 p.5) 

Bendruomenė — ţmonės esаntys specifinėje tеritоrijоjе, kuriе 

dalijаsi bendrаis sаitаis ir tаrpusаvyjе bеndrаujа. 

P. Somerwille (2011 p.2) 
Bendruomenė gali būti suprantama kaip visuоmеniškumаs, 

įtraukiаnt dаlyvius į tinklą,  kuriе pаlаiko tаm tikrus ryšius. 

Sudaryta pagal Lietuvos ir uţsienio autorių pateiktas bendruomenių sampratas. 

Prieš pradedant lyginti bendruomeniškumo sampratas Lietuvos ir uţsienio mokslininkų 

darbuose, pirmiausia, jas reikia atskleisti. Todėl pagal tai, kaip anksčiau darbe buvo išsiaiškinta, kad 

bendruomenei būdingas bendruomeniškumas, reiškia ir bendruomenės samprata tinkama 

bendruomeniškumo sampratos atskleidimui. Išanalizavus Lietuvos mokslininkų bendruomenių 

apibrėţimus išsiaiškinta, kad bendruomenę charakterizuoja tarpusavio ryšio, sąjungos jausmo, 

tapačios erdvės, panašios patirties, bendrų interesų, vertybių, poreikių turėjimas ir veikimas. Todėl 

apibendrintai bendruomeniškumą galima apibūdinti kaip jausmą, išreikštą bendrų vertybių, 

interesų, poreikių turėjimu, kuris leidţia save identifikuoti ir traktuoti esant tam tikros apibrėţtos 

erdvės nariu bei bendrai veikti vardan tos erdvės gerovės. Tuo tarpu uţsienio mokslininkų 

bendruomenės sampratos analizėje išskirti šie bendruomenę identifikuojantys poţymiai: bendrųjų 

gėrybių valdymas; geografinė vietovė; tapatumas; kolektyvinė sąveika per tinklus; solidarumas 

(mechaninis, organinis) dirbant dėl bendrojo gėrio. Ir pagal tai, apibendrintai bendruomeniškumą 

galima suvokti kaip tam tikroje geografinėje vietovėje esančių ir tapatumo jausmą turinčių ţmonių 

visuomenišką veiklą per tinklus dėl bendros gerovės bei solidarumu pagrįstą bendrųjų gėrybių 

valdymą. 

Palyginant iš Lietuvos ir uţsienio mokslininkų darbų sudarytas ir apibendrintas 

bendruomeniškumo sampratas, galima teigti, kad bendruomeniškumo sampratos suvokimas yra 

gana panašus. Tiek Lietuvos, tiek ir uţsienio mokslininkai kaip bendruomeniškumui būdingą 

išskiria apibrėţtą teritoriją, bendrumo jausmą išreikštą tam tikrų ryšių turėjimu ir veiklą dėl bendros 

kolektyvinės gerovės. Skirtumas tik tas, kad Lietuvos mokslininkai  akcentuoja bendruomenės narių 

emocinių ryšių svarbą kaip, kad narių identifikavimo ir savęs priskyrimo, kaip esant tos 

bendruomenės nariu suvokimą, bendras vertybes. Kai tuo tarpu uţsienio mokslininkai paţymi 

bendruomenės narių veikimą: dalyvių įtraukimą per tinklus, bendrųjų gėrybių valdymą. Būtent tai  

ką bendruomeniškumo sampratoje paţymi uţsienio mokslininkai: veikimas; valdymas, tai šiame 

darbe yra ypatingai aktualu, nes atliekant empirinį tyrimą ekspertai vertins faktorių funkcionavimą, 

o tai apima  valdymo  ir kitas veikimą išreiškiančias sąvokas. Atsiţvelgiant į Lietuvos ir uţsienio 

mokslininkų bendruomeniškumo sampratose rastus panašumus, bendruomeniškumą bendrai galima 

suprasti kaip ţmonių esančių apibrėţtoje teritorijoje bendrumo jausmą, išreikštą tam tikrų ryšių 

turėjimu ir veikla, dėl bendros gerovės kūrimo. 
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2. BENDRUOMENIŠKUMO FAKTORIŲ IR VEIKSMŲ 

FUNKCIONAVIMO ANALIZĖ 
 

Kaip buvo išsiaišinta ankstesnėje darbo dalyje, bendruomeniškumo formavimosi procesui 

įtakos turėjo įvairios laikmečio sąlygos ir veiksniai — faktoriai. Ir ţinoma, šių faktorių atliekami 

veiksmai. Kadangi darbo problema siekia išsiaiškinti kokie yra bendruomeniškumą lemiantys 

faktoriai ir veiksmai bei kaip jie funkcionuoja, todėl šioje darbo dalyje, pirmiausia, bus siekiama 

išsiaiškinti bendruomeniškumo faktorių ir veiksmų sampratą, atskleisti ir išanalizuoti 

bendruomeniškumo faktorius ir jų  funkcionavimą Joniškio rajono savivaldybėje praeityje ir dabar, 

o tuomet, remiantis analize, bus kuriamas teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis, 

parodantis faktorių ir veiksmų veikimą. 

 

2.1. Bendruomeniškumą lemiančių faktorių ir veiksmų samprata 

 

Pirmiausia, faktorių ir veiksmų sampratos atskleidimas pradedamas nuo šių sąvokų reikšmių 

pateiktų ţodynuose aiškinimo. Lietuvių kalbos ţodyne faktoriaus reikšmė nusakoma kaip kokio 

nors proceso prieţastis arba viena iš pagrindinių jo sąlygų ar veiksnys. Tuo tarpu veiksmo reikšmė 

apibūdinama tokiomis reikšmėmis kaip baigtinis veiksmo tarpsnis, aktas; veikla, veikimas; įvykis, 

atsitikimas; įtaka, poveikis. Tarptautinių ţodţių ţodyne tiek faktoriaus, tiek veiksmo sąvokos 

apibūdinamos panašiai: faktorius — [lot. factor — darytojas, gamintojas], jėga, sukelianti ir 

veikianti kurį nors reiškinį; veiksnys; proceso varomoji jėga, būtina jo vyksmo sąlyga, o veiksmas 

tai — baigtinis veikimo tarpsnis, pavyzdţiui ţmogaus veiksmai, karo veiksmai ir pan. Taigi, 

ţodynuose faktorius nusakomas kaip kurio nors proceso prieţastis, jėga sukelianti ir veikianti kurį 

nors reiškinį, o darbo atveju, galima teigti, kad procesas ir reiškinys tai ne kas kita, kaip 

bendruomeniškumas, reiškia faktorius yra bendruomeniškumo kaip proceso prieţastis, ar jėga, 

sukelianti ir veikianti bendruomeniškumą. Iš to atsiranda ir vyksmo sąvoka, kadangi 

bendruomeniškumo traktavimas kaip proceso, išreiškia tęstinumo, ne statiškumo poziciją, o 

priešingai — veikimo, todėl veiksmas apibūdinamas kaip veikla, baigtinis veikimo tarpsnis, o tai 

gali būti suprantama kaip bendruomeniškumo veikla. 

Anot  sociologo E. Durkheimo (1991), ,,tauta gali išlikti tiktai tuomet, jeigu tarp valstybės ir 

tarp individo dar įsiterpia tam tikras skaičius šalutinių grupių, kurios, būdamos pakankamai arti 

individų, sugeba įtraukti juos į savo veikimo sritį ir tokiu būdu nukreipia juos pagrindine socialinio 

gyvenimo kryptimi‖ (cit. pgl: Aleksandravičius ir Ţukovskis 2011, p.7). Šalutines grupes, išsakytas 

Durkheimo ţodţiuose, galima identifikuoti kaip faktorius, kurių esti ne vienas ir kurie būdami tarp 



  
 

20 
 

valstybės, valdţios ir bendruomenės narių, individų, funkcionuodami sugeba juos įtraukti į 

kolektyvinę veiklą. Tai pagrindţia darbo problemos aktualumą, nes matyti, kad ne tik egzistuoja 

tam tikri faktoriai,  Durkheimo įvardyti kaip šalutinės grupės, tačiau  yra paţymima ir jų veikimo  

reikšmė, atliekančių nukreipimo, įtraukimo į tam tikrą veiklą funkcijas. 

Tuomet reikšminga išsiaiškinti kokios tos faktorių grupės gali būti ir kokią veiklą jos atlieka. 

Mokslininkai kaip galimus faktorius, skatinančius bendruomeniškumą, bendruomenės plėtrą, 

išskiria: vietos valdţią (taryba, meras, administracijos direktorius, seniūnas, seniūnaitis); lyderį 

(formalų/neformalų); visuomenines organizacijas (bendruomeninės organizacijos); poreikių 

tenkinimą; viešąsias paslaugas; socialinę pagalbą (socialinis darbuotojas); apibrėţtus veikimo 

tikslus; informacines technologijas; švietimo įstaigas (mokykla); kultūros įstaigas (biblioteka); 

baţnyčią, teisėsaugos įstaigas; bendruomenės įgalinimą (dalyvaujamasis biudţetas), bendras 

šventes, talkas (Nefas 2008;2009; Nefas et al. 2011; Ališauskas et al. 2009; Atkočiūnaitė 2008;  LR 

socialinės... 2011; Bagdonavičienė 2010; Čepienė 2011; Kulakauskas 2010; Grigas 2010; 

Astrauskas 2010; Vanagas 2006; LR vidaus... 2005; LR aplinkos... 2001; Suresh 2013; Schmitz 

2012; Stoecker 2013; Ahmad ir Talib 2014; Somerville 2011. Pastebėtina, kad visi išvardyti 

faktoriai koreliuoja su pirmoje darbo dalyje atskleista bendruomeniškumo samprata, apimančia 

bendrą jausmą, ryšį (poreikiai, bendri tikslai) bei veikimą (minėtų įstaigų, reiškinių funkcionavimas, 

plėtra). 

Kaip vienas pagrindinių, vietos bendruomenėje darančių įtaką bendruomeniškumui faktorių, 

yra nurodoma — vietos valdţia. Jos svarba vietos bendruomenei netgi paţymėta dokumente 

„Darbotvarkė 21―, kuris įvardijamas kaip „subalansuotos plėtros veiksmų programa―, priimta 

Jungtinių Tautų aplinkos ir plėtros konferencijos 1992 metais, Brazilijoje ir Lietuvoje pradėta 

įgyvеndinti 20-оjо аmţiаus pаbаigоjе (LR aplinkos... 2001 p.1). Darbotvarkėje 21 akcentuojamas 

savivaldybių vaidmuo, įgyvendinant šios programos tikslus, susijusius su vietos savivalda, 

tеnykščių gyvеntоjų ir jų bеndruоmеnių vаidmеns pripаţinimu ir pаlаikymu, nеs sаvivаldybės yrа 

vienos аrčiаusiаi visuоmеnės еsаnčios vаldymо institucijоs ir atliеkа pagrindinį ugdymо ir 

visuomеnės sutеlkimo vаidmenį (LR aplinkos... 2001 p.224-231). 

Vietos valdţios institucijų veiklos svarba matoma tame, kad jos turi įtaką vietos 

bendruomenių veiklos plėtotei, aktyvinimui, gali daryti įtaką centrinei valdţiai bei jų pačių 

veikimas priklauso viena nuo kitos, pavyzdţiui sеniūnijos vеikimаs, jоs stiprinimаs priklаusо nuо 

— tаrybоs, mеrо, аdministrаcijоs dirеktоriаus, sеniūnо pоţiūriо į vаldymо dеcеntralizаvimą (Nefas 

2007 p.77;2009 p.105; Ališauskas et al. 2009 p.35). Sаvivаldybės tаrybоs nаriо vеiklоjе  svаrbus 

ryšys tаrp viеtоs bеndruоmеnės ir sаvivаldybės аdministrаcijоs, nеs sаvivаldybės tаrybоs nаriо ir 

bеndruоmеnės sаntykis turi būti tоks, kаd sudаrytų pаlаnkiаs sąlygаs rеikštis viеtоs bеndruоmеnės 

iniciаtyvаi, didinti viеtos bеndruоmеnių vаidmеnį, о аdministrаcijа kаip institucijа tеchniškаi 
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аptarnаujаnti sаvivаldybės tаrybоs nаrį, šiаm vykdаnt pаrеigаs, tаip pаt dаrо įtаką kоkybiškаm 

tаrybоs nаriо pаrеigų vykdymui, tеnkinаnt bеndruоmеnės pоreikius (LR vidaus... 2005 p.25-26). 

Seniūno kaip vieno iš vietinių lyderių asmuo turi taip pat didelę reikšmę, todėl palanki gyvеntоjų 

nuоmоnė skiriаnt sеniūną, lаikytinа privаlumu (LR vidaus... 2005 p.26). Būtent minėtų vietos 

valdţios atstovų poţiūris į tam tikrus vietos savivaldos aspektus bus išsiaiškintas atlikus tyrimą, 

apklausiant šios srities ekspertus. Reikšmingas ir 2008 metais įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymui, įtvirtintas seniūnaičio — gyvеnamоsiоs viеtоvės аr jоs 

dаliеs bеndruоmеnės išrinkto аtstоvо institutas, numаtаntis skirstyti sеniūnijоs tеritоriją į 

sеniūnаitijаs ir rinkti sеniūnаičius (LR vietos... 2008). Seniūnaitis yra gyvenamosios vietovės 

bendruomenės atstovas, atstovaujantis vietos bendruomenės gyventojų interesus vietos valdţioje. 

Pagal tai seniūnaitis gali būti laikomas kaip formalus vietos bendruomenės lyderis. 

 Lyderį, tiek formalų ir neformalų, mokslininkai priskiria prie veiksnių darančių reikšmingą 

įtaką bendruomeniškumui (Nefas 2008 p.99;2009 p.104; Ališauskas et al. 2009 p.35; Stasiukynas 

2015 p.64; Kulakauskas 2010 p.31; Schmitz 2012; Stoecker 2013 p.71; Suresh 2013 p.10). P. 

Schmitz (2012) ir R. Stoecker (2013 p.71), teigia, kad lyderio/ių buvimas yra pagrindinis еlеmеntas 

bеndruоmеnės prоblеmų sprеndimе ir viеnаs iš bеndruоmеnės vystymо principų. P.Schmitz (2012), 

apibrėţdаmas lyderystę аkcеntuоjа аsmeninės ir visuоmеninės аtsаkоmybės svаrbą, vеrtybiniо ryšiо 

svаrbą dirbаnt su kitаis dėl bеndrų tikslų. M. Suresh (2013 p.10), solidarizuojasi, aiškindamas, kad 

bendruomenės lydеrystė kаrtu su ţiniоmis ir įgūdţiаis, sаvаnоriаvimu, tinklаis ir pаrtnеrystе yrа 

idеntifikuоjаmi tаrp pеnkių pаgrindinių еlementų stipresnei bendruomenei ir pilietinei visuomenei. 

Kaip buvo anksčiau paminėta, vietos bendruomenės lyderiu gali būti seniūnas ar seniūnaitis, tačiau 

čia galima įţvelgti probleminių aspektų tarp seniūnaičio kaip lyderio, ir vietos bendruomenėje 

veikiančių bendruomeninių organizacijų, taip pat vieno iš bendruomeniškumo faktorių, vaidmens, 

kurios taip pat turi lyderius. Ţinoma, vietos bendruomenėje veikiančios bendruomeninės 

organizacijos, ar vienos iš jų lyderis gali sutapti su seniūnaičiu, išrinktu, kaip gyvenamosios 

vietovės  bendruomenės atstovu — lyderiu, tuomet seniūnaitis yra ir bendruomeninės organizacijos 

ir gyvenamosios vietovės  bendruomenės lyderis, tačiau gali būti, jog minėtų bendruomeninės 

organizacijos ir  gyvenamosios vietovės  bendruomenės lyderiai yra skirtingi asmenys, tuomet gali 

kilti interesų konfliktai susiję su pareigų, atsakomybės, valdţios pasidalinimu, nepaisant to, kad 

seniūnaičio funkcijos apibrėţtos įstatyme. Kaip teigia A. Kulakauskas (2010 p.31), 

bеndruоmеniškumаs Liеtuvоjе nunykęs, nes bеndruоmеnės vеikimui rеikiа tikrо lydеriо, 

оrganizаtоriаus, tаčiаu rеnkаnt sеniūnаitį nėrа į tаi оrientuоjаmаsi, о аtvirkštinis vаriаntаs 

įmаnоmаs, jеigu sеniūnаičiu išrеnkаmаs bеndruоmеninės orgаnizаcijоs lydеris аr аktyvus nаrys, 

kuris оrgаnizuоdаmаs bеndruоmеninį gyvеnimą gаli rеmtis bеndruоmеninės оrgаnizаcijоs аktyvо 

pаrаmа ir pаgаlba. Tačiau A. Astrauskas (2010 p.54), teigia, kad būtų nеrаciоnаlu šiаs 
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bеndruоmеniškumо rаiškоs ir sklаidоs fоrmаs tаrpusаvyjе priеšinti, argumentuodamas tuo, jog  

bеndruоmеninės оrgаnizаcijоs ir sеniūnаičiаi yrа dvi skirtingоs, bеt tаm pаčiаm tikslui siеkti — 

didinti viеtos sаvivаldybės tеritоrijоjе gyvеnаnčių ţmоnių bеndruоmеniškumą — nаudоtinоs 

fоrmоs. Jоs yrа nе kоnkuruоjаnčiоs, bеt vienа kitą pаpildаnčiоs, vienа kitоs gаlimybеs išplеčiаnčiоs 

bеndruоmеniškumо rаiškоs ir didinimо fоrmоs, tоdėl tikslingа nаudоti abi kаrtu. Pritariant 

mokslininkui, galima sakyti, kad iš tiesų seniūnaičius ir bendruomeninių organizacijų lyderius 

priešinti būtų netikslinga, vien dėl to, kad tai būtų priešinga bendruomeniškumo sampratai, kuri 

išreiškia solidarumą, bendrumą, todėl atvirkščiai, įvairiomis priemonėmis reikėtų skatinti jų 

bendradarbiavimą, ugdant vietos bendruomenės lyderių, seniūnaičių kaip lyderių organizuotumą, 

aktyvumą dirbant išvien dėl vietos gerovės.  

S. Nefas (2007 p.77; 2009 p.101), faktoriuje – švietimo įstaigos, išskiria mokyklų vaidmenį 

dabartinei visuomenei, mоkant jаunimą bеndruоmеniškо gyvеnimо įprоčių, ir dаrаnt įtаką 

mоkyklinės bendruomenės funkciоnаvimui; kultūros įstaigų veikla pasireiškia per įvairiausių mеnо 

kоlеktyvų vеiklоs аtgаivinimą ir jų svаrbą viеtos bеndruоmеnеi, bеi kitų linksmо bеndrаvimо 

fоrmų funkciоnаvimą tеlkiаnt vietоs bendruomenės ţmones; baţnyčia tradiciškai vaidino didţiulį 

vaidmenį propaguodama dvаsiniо-dоrоviniо gyvеnimо nоrmаs bеi kitаs pаrаpijiеčių, kаip viеtоs 

bеndruоmеnės ţmоnių, sаvitаigоs fоrmas; bendros šventės, talkos suburia bendruomenės narius 

rengti, оrganizuоti kаrtu aplinkоs tvаrkymą; bеndrаvimui suburiа ir pаgаlbа nеlaimės аtvеju, 

piniginė pаrаmа, bet šiuos veiksmus galima priskirti prie socialinės pagalbos faktoriaus. Išskiriama 

teisėsaugos įstaigų pvz. policijos, kaip dar vieno faktoriaus veikla, uţtikrinant ţmogaus saugumą, 

kuris priklauso nuo to, kaip vietos bendruomenės ţmogus įgyvendina piliеtinę sаvitаigą ir kоks jоs 

sаntykis su vаlstybinėmis ţmоgaus sаugumą uţtikrinаnčiоmis struktūrоmis bеi prеvencinės vеiklоs 

prоgrаmų įgyvеndinimu (Nefas 2007 p.77; Vanagas 2006 p.362-363). Kaip pilietinių iniciatyvų 

ugdymui įtaką darančias, priskiriama visuomeninių organizacijų, jau minėtų bendruomeninių 

organizacijų, atstovaujančių gyventojų interesus bei kitų nevyriausybinių organizacijų veikla 

(Vanagas 2006 p.364-365; Atkočiūnaitė 2008 p.61). R. Vanagas (2006 p.365-366) išskiria ir 

infоrmаcinеs tеchnоlоgijаs, kuriаs pаsitеlkus kuriami bendruomenių pоrtаlаi, keičiamasi 

informacija, bendradarbiaujama, reklamuojami renginiai, konkursai, siekiant įgyvendinti piliеtinеs 

iniciаtyvаs vietos bendruomenėse. Taip pat svarbu paminėti socialinės pagalbos vaidmenį, yra 

teikiamos socialinės paslaugos, kurios svarbios šiuolaikiniam ţmogui patiriančiam įvairius 

gyvenimo sukrėtimus (invalidumas, nedarbas, socialinė atskirtis ir kt.), bei sėkmingam 

bendruomenės narių socialiniam dalyvavimui įtaką daranti nuоlаtinė ir prоduktyvi sąvеikа tаrp 

bеndruomеnės nаrių ir prоfеsiоnаliоs sоciаliniо dаrbuоtоjо pаgаlbоs (Nefas 2007 p.77; Čepienė 

2011 p.60-61). 
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Kaip dar vienas iš galimų veiksnių nurodomas — poreikių tenkinimas, pavyzdţiui 

bendravimo, savirealizacijos, tai būtų individualus motyvas, skatinantis kolektyvinę veiklą, tačiau 

daţnai poreikių tеnkinimas priklаusо nе tik nuо pаčiо ţmоgаus, bet ir nuо аplinkоs, kuriоje jis 

gyvenа, tоdėl kai kuriuоs ţmоnių pоreikius įmаnоmа pаtеnkinti tik bеndrоmis viеtinės 

bеndruomеnės nаrių pastаngоmis (LR socialinės... 2011 p.45; Bagdonavičienė 2010 p.16). 

Faktorius — apibrėţti veikimo tikslai, svarbus tuo, kad bendruomenės daţnai veikia nepakankamai 

suvokdamos savo tikslus ir jų veikla nebūna apmąstyta ir tikslinė, todėl pirmiausia svarbu ţinоti ir 

apsibrėţti kоnkrеčius vеikimo tikslus tiеk аsmeninius, tiеk kоlеktyvinius bеndruоmenėje ir sаvо 

turimas ţiniаs pаnаudоti visоs bеndruоmеnės nаudаi (Čepienė 2011 p.60-61; LR socialinės... 2011 

p.45). Taip pat daţnai gyventojai būna nepatenkinti esamomis viešosiomis paslaugomis, kurios 

išskiriamos kaip dar vienas faktorius, todėl jų trūkumаs, nоrаs gеrinti gyvеnamąją аplinką skаtinа 

juоs jungtis ir ūkinius, viеšųjų gėrybių vаldymо klаusimus, оrgаnizаcinius rеikаlus kаimynystėjе 

spręsti bеndrаi (LR socialinės... 2011 p.45-46; LR aplinkos... 2001 p.31;224-225). Vietos 

bendruomenės narių susitelkimą skatina dar vienas  faktorius —  bendruomenės įgalinimas, taikant 

įvairias tiesioginio dalyvavimo formas, nes jei bendruomenės nariai ţino, kad turi galią daryti įtaką 

tam tikriems vietos valdţios priimamiems sprendimams vietos bendruomenėje, tai skatina juos 

kolektyviai susiburti ir spręsti bendras problemas, tačiаu gаliоs sutеikimаs kаrtu yrа ir tam tikrаs 

įsipаreigоjimаs, rеikаlаujаntis lygiаvеrtės аtsаkоmybės iš visų bеndruоmеnės nаrių, nе tik sutеikiаnt 

infоrmаciją apiе sаvо priоritеtus viеtоs vаldţiаi, bеt ir dаrаnt pаčius nаudingiаusius pаsirinkimus 

dėl viеtinio gеrėjimо (Ahmad ir Talib 2014 p.830; LR aplinkos... 2001 p.31;224-225; Astrauskas 

2006 p.213). Galimas būdas įtraukti vietos bendruomenes į valdţią yra dalyvaujamojo biudţeto — 

vieno iš demokratinių piliečių įtraukimo į valdymą procesų, šiuo metu integruojamo ir veikiančio 

vis daugiau valstybių pasaulyje — adaptavimas Lietuvos vietos valdţioje. P. Somerville (2011 

p.112), dalyvaujamojo biudţeto idėją nusako taip, kad bendruomenė turi būti įtraukta į savivaldybės 

sudaromo metinio biudţetо prоcеsą, nе tik kоnsultаciniаmе vаidmеnyje, bеt kаip ir аktyvi 

bеndruоmеnės išlаidų mоdеliо fоrmuоtоjа, kur viеtоs bеndruоmеnės nаriai idеntifikuоja ir pаgаl 

priоritеtinę svarbą vietоs bеndruоmеnėje suskirstо  sritis (pvz: aprūpinimą būstais, mokyklas, 

transportą, aplinką,), kurioms reikalingos išlaidos ir išsirenka biudţеtо dеlеgаtus, kuriе vėliau 

sufоrmuоja išlаidų pаsiūlymus kоnsultuоjаntis su еkspеrtаis ir viеtоs bеndruоmеnės nаriаi bаlsuоjа 

kurį pаsiūlymą finаnsuоti. Įvykus balsavimui, vietos valdţia įgyvendina daugiausiai balsų 

sulaukusius pasiūlymus.  

Apibendrinant, matyti, kad ne tik egzistuoja tam tikri faktoriai, tačiau jie ir atlieka įvairius 

veiksmus. Ką būtent darbo problema ir siekia atskleisti. Taigi bendruomeniškumo kontekste, 

faktoriaus sampratą galima apibūdinti kaip tam tikrą jėgą ar prieţastį, savyje talpinančią bendro 

jausmo, ryšio ar veikimo išraiškos formas. O veiksmą galima suprasti kaip faktoriaus 
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funkcionavimą, kuriant ir skatinant bendruomeniškumą. Faktorius susijęs su veiksmu, tuo, kad tam 

tikrų veiksmų atlikimas yra faktoriaus funkcionavimo išraiška. Kaip svarbiausius faktorius 

mokslininkai išskyrė vietos valdţios (taryba, meras, administracijos direktorius, seniūnas, 

seniūnaitis) ir lyderio (formalus/neformalus) vaidmenį vietos bendruomenėje. Šiek tiek maţiau, 

tačiau taip pat reikšmingi ir kiti analizuoti faktoriai: visuomeninės organizacijos, poreikių 

tenkinimas; viešosios paslaugos; socialinė pagalba, apibrėţti veikimo tikslai; informacinės 

technologijos; švietimo įstaigos; kultūros įstaigos; baţnyčia, teisėsaugos įstaigos; bendruomenės 

įgalinimas, bendros šventės, talkos. Susistemintai šie faktoriai ir jų veiksmai gali būti pavaizduoti 

lentelėje: 

2 lentelė. Bendruomeniškumo faktoriai ir jų veiksmai. 

Faktorius Veiksmai 

1. Vietos valdţia (taryba, meras, administracijos 

direktorius, seniūnas, seniūnaitis) 

Ugdymas; visuomenės sutelkimas;  

bendruomenės veiklos plėtojimas, aktyvinimas;  

įtaka centrinei valdţiai; bendruomenės interesų  

atstovavimas; bendruomenių vaidmens,  

iniciatyvos pripaţinimas ir palaikymas. 

2. Lyderis (formalus/neformalus) 
Bendruomenės vystymas; problemų sprendimas; 

bendruomeninio gyvenimo organizavimas.  

3. Bendruomenės įgalinimas 

Problemų sprendimas; prioritetų nustatymas;  

efektyvių sprendimų priėmimas; įvairių  

tiesioginio dalyvavimo formų taikymas;  

dalyvaujamojo biudţeto proceso įgyvendinimas. 

4. Poreikių tenkinimas Bendravimas; savirealizacija. 

5. Viešosios paslaugos 

Gyvenamosios aplinkos sąlygų gerinimas; 

ūkinių klausimų, organizacinių reikalų  

sprendimas; viešųjų gėrybių valdymas.  

6. Socialinė pagalba (socialinis darbuotojas) 

Bendruomenės narių socialinio dalyvavimo  

skatinimas, pagalba nelaimės atveju, piniginė 

parama. 

7. Apibrėţti veikimo tikslai 

Bendruomenės veiklos tikslo suvokimas; turimų 

ţinių, įgūdţių panaudojimas vardan tikslinės 

veiklos. 

8. Informacinės technologijos Bendruomenės portalų kūrimas; keitimasis 
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informacija, bendradarbiavimas; renginių  

reklamavimas. 

9. Švietimo įstaigos (mokykla) 

Bendruomeniško gyvenimo įpročių ugdymas;  

įtaka mokyklinės bendruomenės  

funkcionavimui. 

10. Kultūros įstaigos (biblioteka) Meno veikla; pramogų organizavimas. 

11. Baţnyčia 
Vertybių formavimas; dvasinio-dorovinio  

gyvenimo normų propagavimas. 

12.Teisėsaugos įstaigos 
Policijos veikla; prevencinių programų  

įgyvendinimas. 

 

13.Visuomeninės organizacijos  

(bendruomeninės organizacijos) 

 

Bendruomenės gyventojų interesų atstovavimas; 

nevyriausybinių organizacijų veikla.  

14. Bendros šventės, talkos 
Švenčių, talkų organizavimas, rengimas, 

dalyvavimas. 

Sudaryta pagal analizuotos mokslinės literatūros autorių išskirtus faktorius. 

 

2.2. Bendruomeniškumą lemiančių faktorių ir veiksmų funkcionavimo analizė 

Joniškio rajono savivaldybėje XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose 

 

Ankstesniame skyriuje išsiaiškinus mokslininkų išskirtus bendruomeniškumui vietos 

bendruomenėje įtaką darančius faktorius ir  jų atliekamus veiksmus, būtų aktualu suţinoti kurie iš 

šių faktorių ir kaip veikia konkrečioje teritorijoje skirtingu laikotarpiu. Kadangi darbo problema ir 

siekia išsiaiškinti kokie yra bendruomeniškumą lemiantys faktoriai ir veiksmai, todėl šiame skyriuje 

bus siekiama išsiaiškinti kokie faktoriai ir veiksmai lėmė bendruomeniškumą Joniškio rajono 

savivaldybėje XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose. 

  Praeityje, papročių vaidmuo bendruomeniniam gyvenimui buvo neabejotinai reikšmingas: 

„<...> 406. Papročio reikšmė prilyginta įstatymui. <...> Nepasakytum, kad niekas neţino, 

kokia yra papročio galia. Jis ne tik mėgdţioja įstatymą, jį aiškina, bet pataiso ir netgi atmeta. <...> 
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Daţnai nutariama, jog papročių reikia laikytis ne maţiau uţ įstatymus. <...>  Tai, kas padaryta 

pagal visuomenės paprotį, neturi nusikalstamo pobūdţio. <...> 92. Paprotys atleidţia nuo klastos ir 

kaltybės. Pagaliau papročio jėga esanti tokia, kad išteisina klastą ir net, pasak Bartolo, atleidţia 

kaltę. Nes, kaip jis taikliai rašo, ţmogus, padaręs tai, ką ir kiti įpratę daryti, nesusijęs su klasta ir 

yra nekaltas <...>―(Andriulis 2007 p.113-168). 

Analizuojant krašotyros dokumentus apie Joniškio rajono savivaldybę XV a. — XX a. 3-4 

dešimtmečiuose, taip pat pastebima, kad papročiai turėjo ypatingą reikšmę, nes anuomet buvo 

suformavę priimtinu laikomą bendrijos narių elgesį, tapusį stereotipu ir taikomą be išimities visiems 

bendruomenės nariams: „ <...> XIX a. pab. <...> pavienio individo elgesys buvo glaudţiai susijęs 

su kaimo bendruomenės elgsenos stereotipais. Juos lėmė ne tik bendraţmogiškosios moralės 

taisyklės, baţnytinis kodeksas, bet ir vietinės bendruomenės elgesio normos. Pavienio ţmogaus 

poelgiai negalėjo prieštarauti visos bendruomenės poreikiams ir interesams― (Paukštytė-Šaknienė 

2007 p.10). Matyti, kad papročiai ugdė vietos bendruomenės gyventojus vadovautis ne egoistiniais, 

individualiais, tačiau kolektyviniais interesais, ir taip skatino bendruomenišką elgseną. Todėl, 

tikslinga būtų papročius išskirti kaip vieną iš  faktorių, lėmusių bendruomeniškumą Joniškio rajono 

savivaldybėje, praeityje. Papročiai atliko ir individo socializacijos vietos bendruomenėje vaidmenį, 

nes kaip teigia R. Paukštytė-Šaknienė ir Ţ. B. Šaknys (2007 p.28-29), „<...> bendruomenės, 

stengdamosios išlaikyti idealų vaiko gimimo ir raidos modelį, kūrė bei puoselėjo gimtuvių ir 

krikštynų papročius, kurie savo ruoţtu koregavo ir patį bendruomenės gyvenimą―. R. Paukštytė-

Šaknienė (2007 p.16), pаpildо, kаd ypаtingą rеikšmę turėję gimtuvių pаprоčiаi bеi nusistоvėjusiоs 

еlgеsiо nоrmоs nе tik uţtikrinо gimdyvės bei kūdikiо sаugumą, bеt ir išlаikė pаčiоs bеndruоmеnės 

stаbilumą: „<...> kūdikio sveikata rūpėjo ir jos šeimai bei visai kaimo bendruomenei, todėl nėščiai 

ir gimdančiai moteriai stengėsi pagelbėti visi bendruomenės nariai <...>―. Taip pat, bе gimtuvių 

pаprоčių, Šiаurės Liеtuvоjе, jаunimо gyvеnimаs buvо nеįsivаizduоjаmаs ir bе švеnčių, kurių 

švеntimаs buvо tаpęs pаprоčiu. Dauguma švеnčių buvо ne tik kаip prаmоgа, tаčiаu аtlikdаvо ir 

bеndruоmеninių vеrtybių stiprinimо funkciją. Pаsak Ţ. B. Šaknio (2007 p.59-61;78), jаunimо 

pаsilinksminimаi vykdavо savaitgaliais, švenčių dienomis, kurių metu buvo rengiami šokių, dainų 

ir ţaidimų vakarėliai. Atšalus orams, ţiemą šokius rengdavo erdvesnėse trobose, kuriose gyveno 

daugiau jaunimo arba pas vienišus jaunimą mėgstančius ţmones. Miеstеlių jаunimаs susiburdаvо ir 

pаrаpijоs sаlėsе, kitоsе viеšоsе pаtаlpоsе. 1893 m. „Labdaringoji Petrapilio lietuvių bei ţemaičių 

draugija― prаdėjo rеngti Liеtuviškus vаkаrus (sambūriai ir vakarėlių su vaidinimais prototipas) 

klоjimuоse, dаţniаusiаi jаunаliеtuvių, pаvаsаrininkų, šаulių оrgаnizаcijоms priklаusаnčiо jаunimо 

аr mоkytоjų, nеrеtаi ir šiоms оrganizаcijоms nеpriklаusiusiо jаunimо. Rеspоndеntо iš Jоniškiо 

аpylinkių tеigimu, vаidinimą jаunimаs iš knygų išmоkdаvо, dаr mоkytоjаi pаmоkydаvо, ir 
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vаidindаvо. Pо vаidinimо rеngdаvо šоkius, į kuriuоs bе apribоjimų galėjо аtvykti ir kitų kаimų 

jаunimаs. 

 Pаprоčiаi suburdavo Joniškio krašto bendruomenės gyventojus bendrai veiklai, kaip 

paprotinių švenčių šventimas, rūpestis ir pagalba aplinkiniams. Be to, papročiai fomavo, reguliavo 

bendruomenės, jos gyventojų gyvenimo eigą. Taigi, akivaizdu, kad papročius galima išskirti, kaip 

vieną iš faktorių, aktyviai besireiškusių Joniškio krašto bendruomeniniame gyvenime. 

Natūralu, kad vietos bendruomenių gyvenimas praeityje, siekiant XVI a. negalėjo būti 

reguliuojamas tik paprotine teise. Šiam reikalui tvarkyti buvo sukurti įvairūs valdţios subjektai, 

priklausomai nuo laikmečio. Dаr iki vаlаkų rеfоrmоs, miеstаi Liеtuvоjе buvо skirstоmi į turinčius 

Mаgdеburgо teisę — privilеgijuоtus (savivaldţius) ir šios teisės neturinčius — nepriveligijuotus 

(nesavivaldţius). Joniškio rajono savivaldybėje esanti Ţagarė buvo nеmаgdeburginis miestelis, 

ţаgariеčiаi buvo priklаusоmi nuo dvarininko. Reformos metu miesteliams administruoti buvo 

skiriami vaitai iš miestelėnų tarpo. Miestelio valdytoju – teisėju ir administratoriumi likdavo dvaro 

urėdas (Lietuvos valsčiai 1998 p.65-66). Tokia savivaldos forma parodo, kad miestelio valdymo ir 

teisminė valdţia buvo sutelkta vienos asmens rankose. Tačiau tuometinė santvarka nesukūrė 

palankių sąlygų ţmonėms uţsiimti bendruomeniškumo vystymu, nes ţmonės buvo pernelyg 

suvarţyti ir priklausomi nuo valdţios. Reiškia,  ir pati tuometinė vietos valdţia  nedarė jokios įtakos 

gyventojų bendruomeniškumui. 

XX a. 2 dešimtmečio pabaigoje situacija keitėsi,  Ţagarėje,  Nаryškinо dvаrо mаniеţе, įvyko 

gausus miesto gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas miesto komitetas iš 10 narių ir 

taryba iš 17 narių (Lietuvos valsčiai 1998 p.108). Buvo kuriami miesto savivaldos organai, 

komiteto posėdyje buvo nutarta įkurti bendrą su valsčiumi policiją, apsvarstytas pašto steigimo 

klausimas. Miestui tvarkyti buvo išrinktos 5 komisijos: revizijos, sanitarijos, ūkio ir finansų, maisto, 

milicijos, buvo išrinkta ir valsčiaus taryba ir valdyba, valsčiaus pirmininkas pervadintas viršaičiu. 

Gyvеntоjų inicijuоtas susirinkimаs Ţagarėje rеnkant valdţią, parоdо pirmаs bendruomeniškumo, 

piliеčių dаlyvavimo аprаiškаs bеi viеtоs vаldţiоs vаidmеns bendruomenėje stiprėjimą, kuris 

suponuoja į tai, kad vietos valdţią, kurios reikšmė su laiku tik augo, taip pat galima priskirti prie 

faktorių, lėmusių benduomeniškumą. Be to, pasikeitusi santvarka suteikė galimybes miestui plėtotis 

ne tik kultūriškai, ekonomiškai, bet tuo pačiu ţmonės tapo laisvesni galėjo kurti verslus ir uţsiimti 

bendruomeniška veikla.  

Tuo tarpu Joniškyje, vietos valdţios vaidmuo bendruomenėje reiškėsi anksčiau. Anot A. 

Mickevičiaus (2008-2009 p.3;11), Joniškis jau XVII a. pradţioje gavęs Magdeburgo teisę  pradėjo 

steigti savivaldos institucijas, kurios turėjo administruoti, reguliuoti miesto gyvenimą ir nuo kurių 

turėjo priklausyti miesto vystimasis. XX a. 4 dеšimtmеtyje Jоniškiо miеstо ir аpylinkės visuоmеnė, 

vykusiаmе susirinkimе priėmė rezоliuciją dėl būtinumo steigti Joniškyje aukštesniąją mokyklą, o 
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šiam reikalui spręsti buvo įgaliotas Joniškio klebonas ir burmistras, parengti laišką švietimo 

ministrui dėl būtinumo steigti Joniškyje aukštesiąją mokyklą, kuriame paţymima, kad Joniškyje 

pastatytas naujas mokyklos pastatas, susikūrė Švietimo draugija, kuri galėtų materialiai remti 

mokyklą (Lastauskienė 2008-2009 p.38 – 40).  

Matyti, kad  ankstyvaisiais amţiais Joniškio krašte, vietos valdţia nebuvo tas faktorius, kuris 

skatino visuomeniškumą bendruomenėje, tačiau su vėlesniais amţiais, vietos valdţios kaip 

faktoriaus vaidmuo tik augo ir stiprėjo, kuomet buvo kuriamos ir steigiamos valdţios įstaigos. O jos 

darė įtaką telkiant bendruomenės gyventojus spręsti bendrus vietos reikalus, vystyti miesto 

gyvenimą.  

 Daugybė istorinių faktų kaip kryţiaus ţygiai, krikščionybės plitimas, reformacija ir kt. 

liudija, kad religija ir jos institutas – baţnyčia, buvo vienas įtakingiausių faktorių tautų gyvenime 

praeityje. Baţnyčia uţėmė reikšmingą vietą bendruomenės gyvenime, nes tai buvo ne tik vieta 

ţmonėms išpaţinti savo tikėjimą, tačiau ji, panašiai kaip ir papročiai, atliko ir socialinio 

reguliatoriaus, nustatančio gyvenimo politiką vaidmenį. Anot, R. Paukštytės-Šaknienės (2007 p.11), 

„baţnyčios poţiūriu, abortas – viena didţiausių nuodėmių. <...> Baţnyčios, valstybės ir kaimo 

bendruomenės interesai sutapo―. Baţnyčia saugojo bendruomeninių vertybių puoselėjimą, kas 

atrodė netinkama ir amoralu baţnyčiai, to nepriėmė ir visa bendruomenė. Taip pat kiekvienas 

kraštas turėjo atitinkamai savo dvasines tradicijas, pagal kurias buvo atliekamos apeigos. Joniškio 

krašte, Ţagarės valsčiuje, titulų suteikimas šventovėms, atlaidai, šventųjų paminėjimas ir kt. 

liturginių momentų vietinėse bendruomenėse nebuvo atliekamas formaliai, atsitiktinai, iškart arba 

„iš šono―, juos suteikiant, būdavo visapusiškai ir subtiliausiai įvertinami krašto dvasinės tradicijos 

ypatumai (Lietuvos valsčiai 1998 p.185). Tai suponuoja į tai, kad kiekviena bendruomenė turėjo 

savo baţnytinių, religinių apeigų tradicijas, kurių atlikimui kruopščiai ruošdavosi. Visa tai parodo, 

kad baţnyčia skatino bendruomenę puoselėti bendras vertybes, tradicijas. Tai pagrindţiant, anot  R. 

Paukštytės-Šaknienės ir Ţ. B. Šaknio (2007 p.35), Pirmosios komunijos bei Sutvirtinimo 

sakramento švеntės turėjо nе tik rеliginę rеikšmę, tаčiаu pеr jаs buvо kuriаmi nаuji ir jаu еsаntys 

dvаsinės giminystės sаitai, darę tvirtesnę kаimo ar miеstelio bеndruomenę.   

Tuometiniu laiku, buvo gaji federacijų, draugijų veikla, sutelkdavusi ţmones bendrai veiklai. 

Ţ. Šaknys (2002 p.20–23), teigia, kad archaiškų baţnytinių švenčių susiėjimuose, tokių kaip 

atlaidai, sueidavo kur kas daugiau jaunimo iš gretimų kaimų negu į įprastą vakarėlį ar net geguţinę. 

Jaunimas šoko, dainavo, ţaidė sportinius ţaidimus. Skaistgirio valsčiuje, XX a. 3 dešimtmetyje 

veikė Lietuvos katalikų jaunimo federacija „Pavasaris― ir Šv. Cecilijos draugija, sutelkusi muzikos 

mylėtojus, choristus, paţymėtina, Lietuvių katalikių moterų draugija, kurią įkūrė ir jai vadovavo 

baţnyčios kunigas vikaras Jonas Pranys (Didţpetris ir Drigotas 2009 p.126;135). Didţiausias 

draugijos narių atliktas darbas – 1938 m. senosiose Skaistgirio kapinėse pastatytas paminklas 
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„Uţmirštai motinai―, tebestovintis iki šių dienų. Šioje vietoje, atsiskleidţia ir baţnyčios vadovo – 

kunigo vaidmuo, kuris ne tik atliko savo formalias baţnytines pareigas, tačiau ir prisidėjo prie 

bendruomeniškumo skatinimo Skaistgirio bendruomenėje, įkurdamas draugiją, su kuria uţsiėmė 

įvairia veikla.  Minimos ir kitos  XX a. 3-4 dešimtmečiuose Joniškio rajone veikusios organizacijos, 

tai mokykloje veikusi dvasininkų suorganizuota ateitininkų kuopelė bei religijos būrelis. Religijos 

būrelyje įvyko 6 susirinkimai, kuriuose būrelio nariai skaitydavo paskaitas bei referatus apie religiją 

ir dorovę (Lastauskienė 2008–2009 p.57;60). Taigi, pastebėtina, kad baţnyčios, dvasininkų įtaka 

tuometinei bendruomenei, Joniškio rajono savivaldybėje buvo ne ką menkesnė nei anksčiau aptartų 

faktorių, todėl baţnyčią taip pat galima priskirti kaip svarbų veiksnį prisidėjusį prie 

bendruomeniškumo kūrimo minėtoje teritorijoje. 

Praeityje, kur pirmųjų mokyklų kūrimuisi didelę įtaką darė baţnyčia, mokykla atlikdavo ne 

tik vaikų švietimo funkciją, tačiau ir kultūrinių, bendraţmogiškų vertybių skiepijimo bei 

puoselėjimo. Mokyklų steigimo organizavimu rūpinosi ne tik valstybė, tačiau ir vietinių draugijų 

nariai, bei patys bendruomenės gyventojai: XX a. 4 dešimtmečio pradţioje, Švietimo ministerijai 

atsisakius Joniškyje steigti gimnaziją, penktos klasės steigimu bei lėšų skyrimu penktai klasei 

išlaikyti, nesikišant į administracinius reikalus, įsipareigojo rūpintis Joniškio Švietimo draugija 

(Lastauskienė 2008-2009 p.40); tuo pačiu metu, Juodeikiuose, mokyklą statė valstybė, bet ją padėjo 

statyti ir juodeikiečiai ir kadangi valsčiuje niekas neskyrė mokyklos statymui lėšui, tai ţmonės ką 

turėdami davė, arkliais tempė iš Tyrelio rąstus (Šimaitytė-Butkevičienė ir Vaupšas 2012 p.36). 

Vietos gyventojų, draugijų dedamos pastangos įsteigti mokyklą parodo, kad mokyklos vaidmuo 

bendruomeniškumui turėjo ypatingą reikšmę, net jos steigimo etapas suburdavęs valdţios atstovus, 

draugijų narius, gyventojus kolektyviškai dirbti dėl bendro tikslo. 

Aptariant mokyklos vidaus valdymo struktūrą Joniškio krašte, XX a. 3 dešimtmetyje,  

mokyklai vadovavo direktorius, joje veikė ir keli komitetai, tai — pedagogų taryba, ūkio ir tėvų 

komitetas (Lastauskienė 2008-2009 p.54). Kiekvienas komitetas buvo pasidalinęs atsakomybę uţ 

skirtingas sritis: pedagogų taryba, kurią  sudarė mokyklos direktorius (pirmininkas), visi mokytojai, 

mokyklos gydytojas ir tėvų komiteto atstovai, tvarkė visus mokymo ir auklėjimo reikalus; ūkio 

komitetas, sudarytas iš mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo, vieno mokytojo ir tėvų komiteto 

atstovo, rūpinosi mokyklos ūkio reikalais; tėvų komitetas rinko vieną atstovą į ūkio komitetą  ir tris 

atstovus į pedagogų tarybą. 1926 m. lapkritį vyko pedagogų tarybos ir tėvų komiteto posėdis, 

kuriame buvo svarstoma, kokias būtų leidţiama steigti mokinių organizacijas mokykloje, nes 

moksleiviams nebuvo leidţiama dalyvauti bet kurioje ne moksleivių organizacijoje (draugijoje, 

sąjungoje, partijoje) (Lastauskienė 2008-2009 p.56). Kaip matyti, mokyklos valdymo klausimus 

sprendė ne tik direktorius ir pedagogai, tačiau buvo įtraukti ir mokinių tėvai. 
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Mokyklos bendruomenė buvo aktyvi renginių, švenčių, būrelių veikloje, į kurią įtraukdavo ir 

visos vietos bendruomenės gyventojus. 1927 m. pedagogų tarybos posėdyje, mokyklos direktorius 

inicijavo prie mokyklos steigti kooperatyvėlį, kuriame, kaip manyta, mokinių susibūrimai ugdytų jų 

iniciatyvą, savarankiškumą, visuomenines bei pilietines dorybes ir patenkintų jų mokslo, meno ir 

visuomeninius interesus, mokiniai galėtų dirbti kooperacijos ir sąskaitybos darbą (Lastauskienė 

2008-2009 p.59-56). Kiek vėliau, 1935 m., mokykloje veikė Vilties, literatų būrelis, kurių 

susirinkimuose mokiniai skaitė savo kūrybą, nagrinėjo literatūros kūrinius, rengdavo ţymių ţmonių 

paminėjimo vakarus, aktyviai dalyvavo mokyklos rengiamuose vakaruose, juose rodydavo savo 

pastatytus spektaklius. G. Lastauskienė (2008–2009 p.62-63), teigia, kad Joniškio krašte, valstybės 

švenčių metu, mokiniai su mokytojais dalyvaudavo oficialiuose miesto renginiuose, po kurių buvo 

organizuojami renginiai mokykloje. Mokykloje kas mėnesį buvo rengiami šeimos vakarai, kuriuose 

mokiniams buvo skaitomos paskaitos auklėjimo bei būdo ir valios ugdymo klausimais. Taip pat 

buvo organizuojami vieši vakarai miesto gyventojams, kurių tikslas – supaţindinti gyventojus su 

mokykla, jos darbais ir problemomis. Organizuoti vakarai skirti labdarai, kurie buvo mokami. Jų 

organizatoriai parengdavo meninę dalį, būdavo loterijos, veikdavo bufetas. Vakaro pelnas būdavo 

panaudojamas knygoms pirkti, neturtingiems mokiniams šelpti, apmokėti dalį išlaidų uţ mokinių 

ekskursijas, sportininkų keliones į varţybas, mokyklos pastato statybai, išleistuvių išlaidoms 

padengti.  

Analizuojant kraštotyrinę medţiagą, mokyklos reikšmė bendruomeniniam gyvenimui Joniškio 

krašte akivaizdţiai pastebima, todėl mokyklą taip pat galima išskirti kaip vieną iš to meto faktorių, 

lėmusių bendruomeniškumą. 

 Analizuojamame laikotarpyje, Joniškio krašte pastebimai buvo aktyvi kultūrinių vertybių 

sklaida, pasireiškusi per įvarių draugijų, ekonominio, politinio, visuomeninio pobūdţio, sporto, 

meno organizacijų kūrimąsį ir jų veiklą. 1889 m. Joniškio ir Gruzdţių apylinkėse, minima, kaip 

reikšminga bendruomeniškumui, įkurta „Atgajos― draugija, kuri rūpinosi draudţiamos lietuvių 

spaudos platinimu, valstiečių socialine padėtimi (Misius 2009 p.243-245; Lietuvos TSR... 1970 

p.279). „Atgajos― nariai – ūkininkai ir darbininkai, siekė įsigyti ne tik knygų, bet ir rinko liaudies 

dainas, pasakas, prieţodţius. Ši draugija susikūrė ir veikė oficialiai, nes jos veikla buvo nustatyta ir 

patvirtinta draugijos įstatuose, kuriuose nurodyti draugijos veikimo tikslai, taisyklės. Draugijos 

veikla, tarpusavio bendravimas buvo paremtas kolektyviškumo, solidarumo principais. Draugija, 

veikianti pagal įstatus, buvo tarsi maţa bendruomenė. Išskiriama dar viena draugija, veikusi pagal 

priimtus įstatus, tai — Skaistgirio ugniagesių draugija — „Gaisras―, susibūrusi 1930 m., taip pat 

tarpukariu valsčiuje veikė ir visuomeninio ekonominio pobūdţio organizacijos, tai ţemės ūkio 

draugija, kurios tikslai buvo javų pardavimas kooperacijos būdu be perpirkėjų, gyvulių veislės 

gerinimas (Didţpetris ir Drigotas 2009 p.132-135). 
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 Pasak R. Tamulaitienės (2011 p.268–269), 1932 m. priėmus Kūno kultūros ir sporto 

įstatymą, norint sportu sudominti plačiąją visuomenę, buvo imtasi įgyvendinti tautinės kūno 

kultūros sistemą „Sporūta― ir buvo pradėti steigti „Sporūtos― komitetai, valsčiuose ir parapijose 

„Sporūtos― komisijos. Komitetai buvo sudaromi  iš visuomenės veikėjų, pedagogų. Šios veiklos 

rezultatas buvo, kad sportinis gyvenimas suaktyvėjo: prie vietos organizacijų sudaryti sporto 

rateliai, rengiamos sporto šventės, švaros savaitės, treniruotės. Ţagarėje „Sporūtos― talkininkai 

įrengė sporto aikštelę, 1932 m. teniso aikštelė įrengta Joniškyje. Kūno kultūros ir sporto 

aktyvinimui įtaką turėjo Joniškio rajono jaunalietuvių centro valdyba. Jaunalietuvių susirinkimuose 

daţnai buvo aptariami sporto klubo steigimo reikalai, svarstomi varţybų, kursų organizavimo 

klausimai. Jaunalietuvių veiklos dėka visame regione plėtėsi sporto geografija. Joniškyje buvo 

suburta JSO futblo komanda, 1934 m. surengta pirmoji visų rajono sportininkų šventė, kurioje 

dalyvavo svečiai iš Šiaulių ir Kauno. Be to, sportinį darbą aktyviai dirbo tautininkų Joniškio 

apskrities skyrius, 1934 m. surengęs pirmą tautišką dieną, kurioje dalyvavo daugiau kaip 400 

tautininkų, jaunalietuvių, šaulių, skautų, jaunųjų ūkininkų, daugiau nei 60 sportininkų. Taip aktyvi 

įvarių draugijų veikla suburdavo ţmones prisidėti prie bendros veiklos organizavimo. Plačią veiklą 

buvo išvysčiusi dailės, meno ir spaudos draugija ―Menas―, kur savo klube organizuodavo paskaitas 

kultūros, meno klausimais (Lietuvos valsčiai 1998 p.113-114). Tarpukariu, „Pavasario― sąjungos 

Ţagarės skyrius turėjo 473 knygų knygyną (biblioteką), kurias skaitė 50 skaitytojų. Išskiriamos ir 

tokios tarpukario metais Ţagarėje veikusios organizacijos: Šaulių, Jaunalietuvių, Tautininkų, 

Skautų, Katalikių moterų, Pavasarininkų, evangelikų-liuteronų „Pagalba―, kariuomenės kūrėjų 

savanorių, ţydų karių, pramonininkų, prekybininkų, amatininkų, ūkininkų „Vienybė―, krikščionių 

darbininkų sąjunga, „Blaivybės― draugija ir kitos (Lietuvos valsčiai 1998 p.383;440). 

Iš analizuotos medţiagos, matyti, kad kultūros įstaigos, kaip draugijos, taip pat  prisidėjo prie 

bendruomeniškumo skatinimo Joniškio krašte, per įvarių renginių organizavimą, kitą visuomeninio 

ir ekonomonio pobūdţio reikalų sprendimą, tik analizuotoje medţiagoje maţai aptariamas  

bibliotekos vaidmuo visuomeninėje veikloje. Tačiau mokslininkų išskirtą kultūros istaigų faktorių, 

neabejotinai galima priskirti prie jau aptartų faktorių, prisidėjusių prie bendruomeniškumo kūrimo 

Joniškio rajono savivaldybėje. 

 Nagrinėjant kraštotyros medţiagą apie Joniškio kraštą, pastebėtas vieno iš mokslininkų 

išskirto faktoriaus — bendrų švenčių reikšmingumas, suburiant ţmones kolektyvinei veiklai, tiek 

pramogų rengimas ir dalyvavimas jose. Anot  Lietuvos valsčių (1998 p.238;294) ir R. Vaitkienės 

(2012 p.130), 1932 m. Naryškinų dvaras buvęs kaip „sostinė―, į kurią vasaros metu savininkai 

grįţdavę vasaroti, o į dvarą atvykdavo daug apylinkės dvarininkų iš Maskvos, Peterburgo ir kitų 

apylinkių dvarų aukšti valdininkai, tituluoti svečiai. Buvo rengiami labdaros vakarai su programa 

(dainavimu, orkestru), sportinės atrakcijos. Dvaras mėgo įvairias pramogas – šventes su koncertais, 
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varţybomis ir sporto numeriais. Prisikviesdavo svečių iš aplinkinių dvarelių. Dvaras buvo kaip 

centras, kuris suburdavo ne tik vietinės bendruomenės narius, tačiau ir skatino tarptautinį 

bendradarbiavimą. Joniškio kraštas esantis šalia Latvijos sienos, lėmė latvių bendruomenės narių 

įstraukimą į bendruomeninę veiklą, buvo rengiami susibūrimai, vakarai salėje su vaidinimais ir 

chorais (Vaitkienė 2012 p.96).  

Ţ. Šaknys (2002 p.20-23) teigia, kad Joniškio krašte anuomet populiarios buvo tokios šventės 

kaip — naktigonė, kuomet pradţiūvus pievoms vaikinai naktį ganydavo arklius. Atsinešdavo alaus, 

susikurdavo lauţą. Kartais ganyti eidavo ir merginos. Tаdа dаug dаinuоdavо ir šоkdаvо priе lаuţо. 

Ir dabar dar švenčiamos — Joninės — jaunimo, kartu ir linksmiausia metų šventė. Jaunimas 

graţesnėje vietoje statydavo kartę – kartį, ant kurios uţmaudavo stebulę ar pritaisydavo statinę. 

Linksmindavosi, kol ji sudegdavo, po to eidavo į kaimą ir kurioje nors troboje ar kieme dainuodavo, 

šokdavo ar gerdavo alų iki pat paryčių. Didelė dalis tarpukario papročius liudijančių aprašų tvirtina, 

kad Joninės buvo didelė šventė  Šiaurės Lietuvoje. Pо Jоninių prаsidėdаvо didieji mеtų dаrbаi ir 

jаunimаs susiburdavо pаsilinksminti tik sаvаitgаliаis, pеr аtlаidus ir pаtаlkius. Apie tаlkаs Joniškio 

krašte, XV a.- XX a. 3-4 dešimtmečiuose pasakojama nedaug, tik E. Šimaitytė-Butkevičienė ir 

J.Vaupšas (2012 p.172), trumpai uţsimena, kad „jų būta ir mokykliniais metais, ir vėliau, jau 

studentaujant. Rudenį su mokykla tekdavo eiti rauti linų, statyti į gubas. Rinkti bulves, rauti 

runkelius―. Galima teigti, kad faktorius – bendros šventės, buvo, taip pat vienas iš dominuojančių 

Joniškio krašte praeityje, tik apie talkas analizuotoje medţiagoje uţsimenama labai nedaug ir 

epizodiškai, todėl galima daryti prielaidą, kad jos Joniškio krašte nagrinėtu laikotarpiu nevaidino 

didelio vaidmens bendruomeninėje veikloje. 

Apibendrinant atliktą analizę apie Joniškio kraštą XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose, galima 

teigti, kad iš ansktesniame skyriuje išskirtų faktorių, Joniškio krašte buvo aptikti ir didţiausią 

vaidmenį bendruomeniškumo kūrimui atliko šie faktoriai: vietos valdţia — telkusi bendruomenės 

gyventojus spręsti bendrus vietos reikalus, vystyti miesto gyvenimą, kurios reikšmė augo 

palaipsniui, su vis vėlesniais amţiais; baţnyčia — skatinusi puoselėti bendras vertybes ir 

reguliavusi socialinį bendruomenės gyvenimą; švietimo įstaiga — mokykla, skatinusi kolektyviškai 

bendradarbiauti priimant sprendimus, skatinusi visuomeniškumą per būrelių veiklą ir renginius 

mokykloje; kultūros įstaigos — draugijos, aktyvinusios solidarumą, vertybių sklaidą, renginių 

organizavimą; bendros šventės — įvairių pramogų rengimas, dalyvavimas jose motyvavo bendrą 

veikimą. Pastebėtas dar vienas svarbus faktorius, veikęs Joniškio krašte, tai — papročiai, kurie 

formavo kolektyvines socialinio gyvenimo normas, skatino laikytis tradicijų. Nagrinėta medţiaga 

taip pat atskleidė, kad biblioteka kaip viena iš kultūros įstaigų ir talkos, taip aktyviai nedalyvavo 

skatinant bendruomeniškumą Joniškio krašte, kaip prieš tai minėtieji faktoriai. 
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2.3. XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose bendruomeniškumą lėmusių faktorių 

funkcionavimas XX a. 9 dešimtmečio pabaigoje — dabar Joniškio rajono 

savivaldybėje 

 

Atrinkus ir aptarus faktorius kaip papročiai, vietos valdţia, baţnyčia, mokykla, kultūros 

įstaigos, bendros šventės, kurie lėmė bendruomeniškumą Joniškio rajono savivaldybėje praeityje, 

šiame skyriuje bus siekiama išsiaiškinti ar šie faktoriai taip pat įtakingi, lemiant bendruomeniškumą 

dabartyje. 

Papročiai. Analizuojant papročių svarbą Joniškio krašte, po Nepriklausomybės atkūrimo, 

išryškėjo, kad krašto papročiai ir jų vaidmuo prisimenamas tik per tam tikrus renginius bei 

asociacijų veiklą. Pasak L. Ripskytės (2010),  „pagyvenusių ţmonių asociacija joniškiečius pakvietė 

į renginį „Aš ir šeima―. Sąvoka „šeima― <...> šiuo atveju reiškia ne tik tėvus ir vaikus, bet visą 

giminę, artimuosius, mūsų krašto šeimą ir tai, kas su ja susiję. Tai — papročiai, dainos, darbai, 

maistas, aplinka―. Renginio dalyviai dalijosi krašto istorijomis, tradicijomis bei linksminosi. Taip 

pat minima, kad Joniškio krašte kasmet organizuojamoje šventėje, mokyklai  įgyvendinus projektą 

„Vestuvių papročiai Europoje―, buvo  surengtos XIX a. pab.–XX a pr. tradicinės Joniškio krašto 

vestuvės (Kultūros... 2015). Pastebėtina, kad dabartiniu metu papročiai, kaip istorinis, kultūrinis 

krašto paveldas lieka tik prisiminimuose ir ţmonių pasakojimuose. Joniškio kultūros centro 

specialistai, kartu su bendraautoriais sukūrė filmą apie Joniškio krašto kalendorinių švenčių, kaip 

Adventas, Uţgavėnės papročius senais laikais, kurio filmavime dalyvavo mokyklos bendruomenė, 

etnokultūros specialistė pasakojo apie papročius (Ripskytė 2006).  

Reikia paţymėti, kad šiuo metu vykstant globalizacijai, tautų kultūros, papročiai, tradicijos 

maišosi ir jų autentiškumą išsaugoti tampa vis sunkiau. Senieji krašto papročiai vis daţniau 

uţmirštami, o juos pakeičia iš uţsienio kraštų atėję papročiai ir tradicijos, kaip pavyzdţiui 

Uţgavėnių šventimo papročius, kuomet jaunimas persirengdavo Uţgavėnių ţydais, ubagais ir 

vaikščiodavo pas kaimo gyventojus prašydami vaišių, keičia, šiuo metu vis daţniau švenčiama, 

ypač jaunimo tarpe, Helovino, dar ţinoma kaip vaduoklių šventė, atkeliavusi iš Vakarų. Kurios 

idėja labai panaši į Uţgavėnių – persirengti ir vaikščioti po namus, prašant vaišių. Tik ši šventė 

Lietuvoje švenčiama Visų šventųjų dienos, kuria pagerbiami visi šventieji, mirusieji, išvakarėse. 

Matyti, papročiai, šiuo laiku nebėra tas faktorius, kuris praeityje buvo tapęs socialinio 

gyvenimo normų formuotoju vietos bendruomenėje, skatinant bendrų vertybių, tradicijų 

puoselėjimą. Šiuo metu, tik poreikis prisiminti krašto papročius suburia gyventojus kolektyvinei 

veiklai, tačiau ne pačių senovės papročių propagavimas. 

Vietos valdţia. Laikotarpyje nuo Nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų keitėsi ir 

savivaldos funkcionavimo pagrindai:1995-1997 m. rajono savivaldybė buvo skirstoma į seniūnijas, 
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sudaromi komitetai, renkamas meras, taryba (Gumuliauskas 2011 p.184). Savivaldybės centras — 

Joniškis, o rajono savivaldybę šiuo metu sudaro 10 seniūnijų, pavaldţių vietos seniūnams, bei 53 

seniūnaitijos su tiek pat jų interesus atstovaujančių seniūnaičių (Joniškio rajono... 2015). 

Paţymėtina, kad nuo 2015 metų įsigalioję tiesioginiai merų rinkimai suteikė didesnę galimybę  

vietos gyventojams įsitraukti į valdymą. Vietos valdţios atstovų veikla, prisidedant prie 

bendruomeniškumo plėtojimo, labiausiai pastebima organizuojant susirinkimus, dalyvaujant 

renginiuose, sprendţiant materialinio pobūdţio klausimus. 

Joniškio rajono savivaldybės administracijos atstovai bei vietos bendruomenių pirmininkai 

dalyvavo Lietuvos kaimo parlamento susirinkime, kuriame buvo aptartos kaimo plėtros problemos 

ir jų sprendimo būdai, pasikeista patirtimi, idėjomis, praktiškais patarimais (Birutytė 2014). 

Minima, jog Joniškio rajono savivaldybės atstovai — seniūnai, administracijos Ekonominės 

plėtros ir investicijų skyriaus specialistai, Joniškio seniūnijos darbuotojai, vadovaujami Joniškio 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, propaguojant tarptautinį 

bendradarbiavimą su kaimynais, lankėsi Alūksnės savivaldybėje (Latvija), kur vizito metu 

joniškiečiai turėjo puikią progą pasisemti naujų idėjų, aptarti rūpimus klausimus su kolegomis, 

susipaţinti su šio krašto istorija, kultūra bei paveldo išsaugojimo ir plėtojimo problemų sprendimais 

(Joniškio seniūnija 2015). Teigiama, kad Joniškio meras paremia ir dalyvauja Lietuvos pagyvenusių 

ţmonių asociacijos Joniškio skyriaus (LPŢA) renginiuose, tai pat su šia asociacija bendradarbiauja 

savivaldybės socialinės paramos skyrius kultūros ir viešųjų ryšių skyrius, miesto seniūnė (Lietuvos 

pagyvenusių... 2013 p.10-11). Seniūnai Joniškio rajono savivaldybėje taip pat gana aktyviai 

prisideda prie bendruomenės reikalų, kaip teigiama: Gaiţaičių seniūnė dirba išvien su vietos 

bendruomenėmis kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis  ir tai seniūnija viena iš aktyviausiai 

ieškančių galimybių gauti lėšų įvairiuose paramos fonduose; Satkūnų seniūnija ir pati seniūnė 

talkina bendruomenėms rengiant ir įgyvendinant projektus, tariasi ir bendrauja su vietos 

bendruomene; Bariūnų kaimo bendruomenėje projekto „Visi vaikai yra svarbūs― pagrindinius 

organizacinius darbus atliko seniūnijos socialinė darbuotoja (Joniškio VVG p.13;41;48). 

Akcentuotina, kad seniūnaičių veiklos pavyzdţių prisidedant prie bendruomeniškumo, atliekant 

analizę neaptikta. 

 Vietos valdţia stengiasi rūpintis ir materialinio pobūdţio klausimais, kaip pavyzdţiui 

savivaldybė suteikia, nuomoja patalpas bendruomenėms, kad jos galėtų įsikurti ir veikti. Taip pat 

savivaldybėje, vykusiame Joniškio rajono baţnyčių rėmimo fondo komisijos posėdyje kunigai buvo 

raginami apgalvoti, kokias išlaidas jiems reikėtų padengti ir teikti paraiškas (Kultūros.. 2015). 

Savivaldybė skatina bendruomeniškumą ir  prisidėdama  prie Joniškio VVG veiklos. Ji įsteigta, 

2004 metais ir veikia asociacijos statusu. Joje dirba 24 asmenys, 6 iš jų yra ir vietos valdţios 

atstovai, įskaitant merą, pavaduotoją ir keletą savivaldybės tarybos narių (Joniškio VVG p.3-5). 
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Asociacija įgyvendina Leader + programą, kuri yra viena iš keturių ES struktūrinių fondų 

finansuojamų iniciatyvų, ir kurios tikslas – padėti  kaimo vietovių gyventojams paţvelgti į 

ilgalaikes jų regiono galimybes (Europos... 2015). Darbas grindţiamas pilietiniu aktyvumu, lygių 

galimybių, atsakingumo, pagarbos, sąţiningumo principais, orientuotas į partnerystės grupės 

veiklos tęstinumą, bendruomeniškumą. Pagrindiniai programos paraiškų teikėjai ir projektų 

įgyvendintojai — kaimų bendruomenės, įsijungia ir kitos organizacijos, o šios, Leader+ programos  

įgyvendinimas Joniškio  krašte ypač suaktyvino bendruomenių gyvenimą, Joniškio VVG palaiko 

glaudţius partnerystės ryšius su kitomis organizacijomis, plečia bendradarbiavimo ryšius (Joniškio 

VVG p.6-7). Šiuo metu, priimta įgyvendinti 2014-2020 metų laikotarpio Joniškio VVG strategija, 

orientuota į verslumo skatinimą (LR ţemės... 2015). Atliekant tyrimą bus galima suţinoti ekspertų 

nuomonę apie verslumo iniciatyvas. 

Matyti, kad bendruomeniškumo skatinimas būtų neįmanomas be pačių vietos bendruomenių,  

kurios daţniausiai veikia pasirinkusios formalią- asociacijos (bendruomeninės organizacijos) teisinį 

statusą, ir kitų nevyriausybinių organizacijų, aktyvios veiklos. Todėl, šiuo atveju, bendruomeninę 

organizaciją galima laikyti kaip vietos bendruomenėje veikiančią formalią organizaciją, kurių gali 

būti viena ar kelios. Iš to atsiskleidţia ir faktoriaus – visuomeninės organizacijos raiška. Šiuo 

metu, Joniškio rajono savivaldybėje, asociacijos statusu veikia 46 vietos bendruomenės (VĮ 

Registrų... 2015). 

 Savivaldybės kaimiškosiose seniūnijose sudaroma po vieną vietos bendruomenių tarybą, 

Joniškio seniūnijoje sudaromos dvi vietos bendruomenių tarybos.Vietos bendruomenės taryba 

(VBT), sudaroma iš pavienių bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų 

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

ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių 

organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų atstovų. VBT darbo forma yra 

posėdţiai, kurių organizavimu rūpinasi vietos seniūnija (Joniškio rajono... 2014). 

Taip pat Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje galima aptikti apie 63 kultūrinio, 

ekonominio, visuomeniško, ekologinio, politinio, socialinio, religinio pobūdţio nevyriausybines 

organizacijos, veikiančias kaip draugija, sąjunga, bendrija, asociacija, klubas, centras, ratelis, 

draugovė (Joniškio rajono... 2015). Šios NVO jungia aktyvius kaimo ţmones, kurie visuomeniniais 

pagrindais rūpinasi kaimu ir jo ţmonių gerove, rengia ir įgyvendina vietos projektus, taip 

prisidėdami prie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo (Joniškio VVG 2015). Bendruomeninės 

organizacijos bendradarbiauja su minėtomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos valdţia, 

įtraukia vietos gyventojus į bendras šventes, talkas, kitus renginius, teikia projektų paraiškas gauti 

finansavimą ir įgyvendinti bendrus tikslus vietos bendruomenėje, todėl jas neabejotinai galima 

laikyti vienu iš svarbiausių faktorių, lemiančių bendruomeniškumą šiuo metu. 
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 Analizuojant vietos valdţios įtaką bendruomeniškumui dabartyje, atsiskleidė, kad vietos 

bendruomenių aktyvi veikla, priešingai nei praeityje, būtų sunkiai įmanoma be gaunamų lėšų, todėl 

finansavimą galima priskirti kaip vieną iš faktorių, lemiančių bendruomeniškumą vietos 

bendruomenėje. Būtent vietos bendruomenės tarybos veiklos tikslas, bendradarbiaujant su vietos 

bendruomene, priimti sprendimus dėl programai
2
 įgyvendinti skirtų valstybės biudţeto lėšų 

naudojimo tenkinti viešuosius vietos bendruomenės poreikius (Joniškio rajono... 2014). Taip pat 

vietos bendruomenės gauna lėšų įgyvendinti tam tikras veiklas, teikdamos projektų paraiškas. Pasak 

Joniškio VVG pirmininkės, skaičiuojama, kad vykdydamos projektus, bendruomenės savanoriškų 

darbų atliko daugiau nei uţ ketvirtį milijono litų, parama skirta 69 projektams, o uţ skirtus pinigus 

buvo galima remontuoti bendruomenės namus, baţnyčias, įrengti viešąsias erdves, poilsio zonas, 

sporto aikštynus ir amatų centrus (Januševičius 2014). Pagrindiniai projektų rengėjai ir vykdytojai 

— kaimų bendruomenės, aktyvūs jų ţmonės, kaimų šviesuoliai, ţmonės patys padarė viską, ką 

daugelyje valstybės lėšomis išlaikomų įstaigų daro specialistai. Pirmininkė pateikė ir ekonominės 

rizikos pavyzdį, kad per visą laikotarpį buvo ne vienas atvejis, kai projekto sklandumui uţtikrinti 

teko imti paskolų, tačiau jas savo vardu, bet visos bendruomenės labui ėmė konkretūs ţmonės 

(Januševičius 2014). Galima daryti prielaidą, kad valdţia skiria nepakankamai lėšų vietos 

bendruomenių veiklai, todėl vietos bendruomenės aktyviai funkcionuoti gali tik projektinių lėšų 

dėka bei pačių bendruomenės narių finansine parama ir pagalba. 

Apibendrinant, bendruomeniškumo faktorius – vietos valdţia, dabartiniu laikotarpiu veikia 

kur kas aktyviau nei praeityje. Jos atstovai organizuoja susirinkimus, dalyvauja edukacinėse 

išvykose, įvairių organizacijų renginiuose. Ypač pastebima aktyvi seniūnų veikla. Paţymėtina, kad 

analizuojant vietos valdţios veiklą, atsiskleidė ir kiti, didelę įtaką vietos bendruomeniškumui 

darantys faktoriai, kaip visuomeninės organizacijos ir finansavimas. 

Baţnyčia. Po Nepriklausomybės atkūrimo Joniškio  baţnyčioje 1990 m.  kunigo iniciatyva 

buvo įkurta  „Caritas― grupė, veikianti iki šiol ir vykdanti humanitarinę veiklą,  o 1991 m. veikė 

suaugusiųjų ir moksleivių chorai (Misius ir Vaitekūnas 2009 p.79-80). 1992 m. buvo 

suorganizuotas jaunimo budėjimas prie Velykinio karsto. Spaudos sekcijos iniciatyva kartu su 

„Caritas― grupe įsteigta parapinė religinių knygų biblioteka. 1992 m. pradėtas tikybos dėstymas 

mokyklose. Buvo sudaryti beglobių senelių sąrašai ir pagal juos išdalintos dovanos. Joniškiečių 

autoritetu buvo laikomas kunigas, monsinjoras J. Dobilaitis, kuris, kaip teigiama per visą kunigystės 

laikotarpį atidavė daug jėgų sielovados darbui, pastoracinei veiklai, jaunų ţmonių rengimui 

Pirmajai Komunijai, o 1998 m. Joniškio miesto valdţia, jam suteikė miesto garbės piliečio vardą 

                                                           
2
 Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-71, ir Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų 

programos įgyvendinimo aprašu, patvirtinu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 7 

d. įsakymu Nr. A-102 (2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-125 redakcija). 
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(Joniškio rajono savivaldybės Jono... 2015). Pastebėtina, kad dar XX a. pabaigoje, lyginant su 

ankstensnias amţiais, baţnyčios vaidmuo išliko pakankamai aktyvus, tačiau jau siekiant XXI 

amţių, jos kaip dvasinių vertybių formuotojos, kaip autoriteto reikšmė vietos bendruomenėje vis 

blėso, o baţnyčios institutas šiuo metu tampa kaip būtinų, formalių religinių apeigų (laidotuvės, 

vestuvės, krikštynos) atlikimo bei kultūrinių renginių vieta. 

 Teigiama, kad Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baţnyčia jau seniai tapo ne tik 

maldos namais, bet ir įvairių kultūrinių renginių vieta, o čia organizuojamos mokslinės — istorinės 

konferencijos ir parodos, kameriniai klasikinės ir sakralinės muzikos koncertai (Ališauskienė et al. 

2012 p.35). Baţnyčios teikia ir projektų paraiškas, bendradarbiaujant su vietos bendruomene: Šv. 

Jono krikštytojo parapijos klebonas įgaliojo religinės bendruomenės tarybos pirmininkę teikti 

paraišką Šv. Jono krikštytojo baţnyčios aplinkai sutvarkyti, taip pat organizuoti projekto 

įgyvendinimą; Ţagarės Šv. Apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonas parengė ir įgyvendino projektą 

„Ţagarės Šv. Apašt. Petro ir Povilo baţnyčios aplinkos sutvarkymas― (Joniškio VVG p.16-71). 

Minimas ir kasmet vykstantis tradicinis renginys — Sėkminių šventė Šv. Jurgio Skaistgirio 

baţnyčioje (Vaitiekūnas 2009 p.263). Joniškio rajono savivaldybėje veikia ir kelios religinio 

pobūdţio organizacijos: religinė bendruomenė „Septintosios dienos adventistų baţnyčios Joniškio 

bendruomenė― (VĮ Registrų... 2015),  Joniškio katalikių moterų draugija ir Joniškio parapijos Šv. 

Martinijono jaunimo centras (Joniškio rajono... 2015).  

Dabartiniu metu, baţnyčia atlieka ne tik formalių religinių apeigų funkciją, tačiau ir kultūrinę. 

Baţnyčia bendradarbiauja su vietos bendruomene, siekiant tvarkyti savo aplinką. Išskiriamas ir 

kunigo kaip autoriteto pavyzdys. Paminėtinos ir kelios veikiančios religinės organizacijos. Galima 

teigti, kad šiuo metu baţnyčia, jos atstovai  stengiasi įsitraukti į visuomeninę veiklą, tačiau vis dar 

neaktyviai, o pačios baţnyčios kaip vertybių formuotojos ir autoriteto visuomenėje vaidmuo nebėra 

toks ryškus, koks buvo praeityje. 

Švietimo įstaigos (mokykla). Nuo 2000 m. vykdant rajono mokyklų tinklo optimizaciją, 

nemaţai mokyklų Joniškio rajone buvo uţdarytos ar reorganizuotos, tačiau „XXI amţiuje mokykloje 

ir toliau didelis dėmesys buvo skiriamas lavinimo ir uţklasinės bei uţmokyklinės veiklos kokybei ir 

demokratiškumo plėtotei― (Buchaveckas 2009 p.206-226). Šiuo metu, Joniškio rajono 

savivaldybėje ugdymo funkciją atlieka 3 gimnazijos ir 1 jų skyrius, 1 progimnazija, 5 pagrindinės 

mokyklos, 1 Jaunimo ir suaugusiųjų mokykla, specialioji mokykla, 1 mokykla-daugiafunkcis 

centras, 5 ikimokyklinės įstaigos, 5 ikimokyklinio ugdymo skyriai, 2 neformaliojo ugdymo įstaigos 

(Sporto centras ir Meno mokykla su Ţagarės filialu), Švietimo centras su pedagogine psichologine 

tarnyba ir buhalterinės apskaitos tarnyba (Joniškio rajono... 2015). Kaip ir praeityje, mokyklos 

taryboje dalyvauja mokiniai, pedagogai ir tėvai. Mokyklose veikia daugybė sporto, menų būrelių 

bei kitų uţklasinio ugdymo uţsiėmimų. 
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 Taip pat, kaip ir praeityje, pastebima aktyvi mokyklų veikla suburiant tiek mokyklos 

bendruomenės, tiek ir vietos bendruomenės narius kartu dalyvauti įvairiuose renginiuose, 

projektuose. Rengiami projektai skirti vaikų popamokinei veiklai, aktyviai sportuojant, kviečiant 

kartu pabendrauti specialiųjų poreikių vaikus (Joniškio VVG p.36). Mokytojos parengė ir mokyklos 

kolektyvo padedamos įgyvendino projektą, kurio metu rinko istorinę medţiagą, organizavo išvyką 

ţiemgalių keliais (Joniškio VVG p.50). Mokyklos taip pat naudojasi galimybėmis gauti lėšų iš 

VVG teikiant projektų paraiškas: aktyviu ir turiningu vaikų laisvalaikiu nuolat besirūpinantis 

mokyklos kolektyvas, gavęs lėšų iš VVG uţ projektą „Sportuojame kultūringai―, sutvarkė 

mokyklos stadioną (Joniškio VVG p.37). Lėšų poreikis dar kartą įrodo faktoriaus — finansavimas 

svarbą mokyklos visapusiškam funkcionavimui. Paminėtina ir Joniškio Algimanto Raudonikio 

meno mokykla, kuri ne tik ugdo menininkus, muzikantus, tačiau ji tampa atviru kultūros centru, 

kuriame rengiami tradiciniai Kalėdiniai koncertai — vakarai, parodos, susitikimai su buvusiais 

mokiniais, koncertuoja svečiai iš kitų Lietuvos meno mokyklų, taip pat mokykla bendradarbiauja ir 

su kitomis mokyklomis (Joniškio Algimanto... 2011). Mėgėjų teatre kartu vaidina mokytojai, 

mokiniai ir jų tėvai, taip pat aktyviai veikia moksleivių judėjimas „Sniego gniūţtė― (Joniškio VVG 

2010 p.46;49), ir dar daugelis kitų pavyzdţių. Kaip ir praeityje, mokyklos prisideda prie labdaros 

akcijų. Vienoje iš Joniškio mokyklų vyko labdaros akcija „Gerumo ţvaigţdė―, kurios metu moki-

niai, mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė prie šios akcijos, pasidalindami ţai-

sliukais, drabuţėliais, batukais, knygelėmis, o visa labdara buvo atiduota globojamų vaikučių gru-

pei, mokiniai taip pat pradţiugino vaikus koncertu, bendrais ţaidimais (Mato... 2013). 

Mokyklos, nuo pat jų įsteigimo laikotarpio išliko aktyviai veikiančios vietos bendruomenėje 

iki dabar. Jos ne tik atlieka pagrindinę švietimo funkciją, tačiau prisideda prie jaunimo, kitų vietos 

bendruomenės narių įtraukimo į bendrą veiklą organizuojant šventes, renginius, išvykas, labdaros 

akcijas. Mokyklos bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, vietos valdţia, kitomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis, teikia projektų paraiškas. 

Kultūros įstaigos. Atliekant dabarties analizę, atsiskleidė ryškesnis nei praeityje  bibliotekos 

vaidmuo visuomeniniame gyvenime. Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę, pasikeitė ne tik Joniškio 

rajono centrinės bibliotekos filialų skaičius, keitėsi aprūpinimo spaudiniais situacija, paslaugų 

apimtys ir skaitytojų poreikiai, tačiau biblioteka išliko: vieniems – poilsio ir atgaivos vieta, kitiems 

– svarbios ir reikalingos informacijos šaltinis (Vilčiauskienė 2011 p.227). 2000 m. viešoji biblioteka 

surengė mokslinę konferenciją tautosakininko Mato Slančiausko 150-osioms gimimo metinėms, per 

daugelį veiklos metų bibliotekos iniciatyva joniškiečiai turėjo progos susitikti su gausiu būriu 

Lietuvos rašytojų, aktorių, menininkų, visuomenės veikėjų (Vilčiauskienė 2011 p.228-229). Taip 

pat bibliotekose organizuojamos parodos, susitikimai, renginiai, bibliotekos aktyviai 

bendradarbiauja su bendruomenėmis. Vienoje iš rajono savivaldybės bibliotekų veikia lėlių teatras, 
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spektakliai rodomi ne tik kaimo ţmonėms, kolektyvas keliauja po mokyklas, kultūros įstaigas 

(Vilčiauskienė 2009 p.236). Bibliotekų atstovai taip pat įsitraukia į kultūrinę veiklą: Linkaičių 

kaimo aktyvi bibliotekininkė yra subūrusi neformalų vaikų klubą „Jaunieji skaitytojai― (Joniškio 

VVG 2010 p.39), Gaiţaičių vietos bibliotekos vedėja padėjo organizuoti ir vedė renginį „Uţ graţų 

vaiko pasaulį― (Joniškio VVG p.15).  

Visuomeninį kultūrinį gyvenimą aktyvina ir Joniškio krašte veikiančios draugijos, muziejus, 

kultūros centras, jaunimo klubai ir kt. Kaip vienas svarbiausių kultūros ţidinių krašte minimas 

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, uţsiimantis ekspedicijų rengimu, leidybine ir edukacine 

veikla, konferencijų rengimu, muziejus dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (Vičas 2011 p.235-

237). Taip pat Joniškio kultūros centras, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, 

kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), programinę veiklą, tenkina bendruomenės 

kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą (Joniškio kultūros... 2010). Jame 

veikia šokių, teatro kolektyvai, orkestrai, kapelos, choro grupės, folkloro ansambliai, jaunimo 

klubai. Iš draugijų, asociacijų kaip aktyviausias galima paminėti Joniškio skyriaus Lietuvos 

pagyvenusių ţmonių asociaciją, kuri rengia šviečiamuosius, sveikatos apsaugos, pagyvenusių 

ţmonių problemų sprendimo, kartų ryšio renginius, susitikimus su kitų nevyriausybinių 

organizacijų nariais, jaunimu (Lietuvos pagyvenusių... 2013 p.6). Kaip pagrindinis veiklos tikslas 

įvardijamas – bendravimas. Aktyviai veikia ir Joniškio rajono moterų draugija, kurios veikla apima 

moterų aktyvumo mokymus: seminarus, konferencijas, gausių, skurdţiai gyvenančių šeimų 

lankymą su labdara, moterų švietimą vieto kaimų seniūnijose, meno saviveiklos vystymą moterų, 

šeimų tarpe, išvykas, ekskursijas, susitikimus su kitų regionų moterimis (Nevyriausybinių... 2015). 

Kitos draugijos veikiančios vietos bendruomenėse taip pat organizuoja įvairius kultūrinius, sporto 

renginius, šventes, bendradarbiauja su kitomis vietos organizacijomis, biblioteka, pavyzdţiui: 

Skaistgirio moterų draugija „Versmė― organizavo nominacijų vakarą pagyvenusiems ir vienišiems 

seniūnijos gyventojams (Joniškio VVG p.55); sporto klubas „Gasčiūnai― dalyvauja sporto 

renginiuose, regioninėse varţybose, inicijuoja vietinius ir rajoninius sporto renginius (Joniškio 

VVG 2010 p.45). Kultūrinėje įstaigoje — Joniškio sinagogų komplekse vyksta šventės ir renginiai, 

parodos, konferencijos pritraukiančios ne tik miesto gyventojus, bet ir svečius. Ţagarės dvare 

vykstantys renginiai, spektakliai suburia miesto gyventojus kartu (Ališauskienė et al. 2012 p.32-37). 

Matyti, kad Joniškio krašte kultūros įstaigų veikla dar labiau suaktyvėjo, lyginant su 

praeitimi, ypač bibliotekų vaidmuo. Taip pat aktyviai veikia ir įvairios draugijos, muziejus, kultūros 

centras puoselėdamami bendruomenišką, edukacinę, kultūrinę, socialinę, sportinę veiklą.  

Bendros šventės. Šventės, tiek jų rengimas ir dalyvavimas jose, visais laikais suburdavo 

vietos gyventojus bendrai veiklai. Vienos didţiausių kasmetinių organizuojamų Joniškio krašte 

švenčių tai Joniškio miesto šventė, kurios metu susibūrę miesto gyventojai ir svečiai prisimena 
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reikšmingas krašto istorijos datas, pagerbia iškilias asmenybes, puoselėja bendruomenių tradicijas  

bei „Ţagarės vyšnių festivalis―, kurio organizavimas įtraukia išvien veikti jaunimą, vietos 

bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, vietos valdţią, festivalio tikslas skatinti kraštiečius ir 

tautiečius neprarasti istorinės ir kultūrinės tautos atminties, tradicijų, patriotizmo, meilės gimtajam 

kraštui (Ališauskienė et al. 2012 p.47-48).  

Minėtinos ir kitos šventės suburiančios vietos gyventojus tai „Kleckų šventė―, „Vyšnių 

sodinimo šventė―, „Amatų diena― ir kt. (Ališauskienė et al. 2012 p.50-60). Skaistgirio seniūnijoje 

kasmet vykstantis „Martyno jomarks― suvienija visas seniūnijos bendruomenes, taip pat kasmet 

organizuojama Seniūnijos šventė, Sėkminių šventė (Vaitiekūnas 2009 p.263). Kaip ir praeityje, 

tradicija tapusi Joninių-Rasos šventė suburia vietos gyventojus seniunijose. Reikia pastebėti, kad 

tiek tradicinių, tiek unikalių vietos bendruomenėse švenčiamų švenčių iniciatorėmis ir 

organizatorėmis tampa pačios bendruomenės, draugijos. Jos prie šios veiklos prisidėti pritraukia 

jaunimą, kitus bendruomenės narius. Pavyzdţiui: Juodeikių kaimo bendruomenė kartu su kita vietos 

bendruomene tradiciškai organizuoja pirmokų palydas į mokyklą; Maldenių kaimo bendruomenė 

projekto lėšomis organizavo šeimų šventę; Kirnaičių bendruomenės pirmininkas organizuoja 

aktyviam bendravimui rajono bendruomenių sąskrydį, sukviečiant bendraminčius sportinėms 

varţyboms, kultūriniam bendravimui (Joniškio VVG p.25;53). Iš to, išryškėja, dar vieno faktoriaus 

– lyderio, apraiškų vietos bendruomenėje, šiuo atveju, bendruomenės pirmininko. Tačiau 

analizuotoje medţiagoje nepavyko rasti ryškių bendruomenės pirmininko kaip lyderio veiklos 

pavyzdţių, apart vadovavimo projektams ir jų paraiškų teikimo.  

Šventės, jų organizavimas ir dalyvavimas jose, taip pat kaip ir praeityje išlieka aktyviai 

veikiančiu faktoriumi, skatinančiu bendruomeniškumą tarp vietos bendruomenės narių, jaunimo, 

seniūnijų, vietos bendruomenėje veikiančių organizacijų, draugijų. Analizėje aptikta faktoriaus — 

lyderio apraiškų, tačiau aktyvios, išsiskiriančios kaip lyderio būtent organizuojamos veiklos 

pavyzdţių nepavyko rasti. 

Iš išanalizuotos medţiagos matyti, kad po Nepriklausomybės atkūrimo Joniškio krašte vienų 

faktorių (ţr. 2 pav.) įtaką bendruomeniškumui stiprėjo, o kitų — silpnėjo, lyginant su situacija  XV 

a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose. Taigi, galima  teigti, kad dabartyje bendruomeniškumo vystymuisi 

didţiausią įtaką turi šie faktoriai: vietos valdţia, kultūros įstaigos, mokykla, bendros šventės. 

Atliekant analizę taip pat atsiskleidė dar dviejų svarbių vietos bendruomenei faktorių reikšmė, tai 

— visuomeninės organizacijos ir finansavimas. Nors darbo atveju buvo analizuoti ir atskleisti 

svarbiausi bendruomeniškumo faktoriai Joniškio rajono savivaldybėje, tačiau negalima atmesti 

prielaidos, kad tie patys išskirti faktoriai daro įtaką bendruomeniškumui ir kitose savivaldybėse 

Lietuvoje. 
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2 pav. Faktorių įtakos bendruomeniškumui stiprėjimas ir silpnėjimas. 

 

2.4. Teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis 

 

Ankstesnėje darbo dalyje ne kartą buvo minima ir akcentuojama veiksmų atlikimo, 

funkcionavimo svarba. Taip pat analizuojant faktorių ir veiksmų sampratą, pastebėta, kad faktorių 

vaidmuo reiškiasi jiems funkcionuojant, t.y. atliekant tam tikrus veiksmus vietos bendruomenėje. Iš 

atliktos analizės apie  faktorių veikimą Joniškio rajono savivaldybėje praeities ir dabarties aspektais 

ir išskyrus svarbiausius, šiuo metu didţiausią įtaką bendruomeniškumui darančius faktorius, bus 

kuriamas teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis, nes darbo problema siekia ne tik 

atskleisti faktorius ir jų veiksmus, tačiau ir jų vadybinį funkcionavimą. Bet pirmiausia bus siekiama 

apţvelgti ir suprasti funkcionavimo prasmę vietos bendruomenėje. 

P. Zakarevičius (1998 p.98), funkcionavimo sąvоką nusаkо kаip pаstоviоs, nuоsekliоs 

оrganizаcijоs vеiklą, kuriаi vykstаnt bеvеik nеsikеičiа nеi kiеkybiniаi nеi kоkybiniаi pаrаmеtrаi. 

Kitaip tariant, vietos bendruomenė veikianti kaip organizacija, turi vykdyti organizuotą veiklą, 

atlikti stabilius veiksmus, prisitaikant prie besikeičiančių aplinkos sąlygų, kad išvengtų pasekmių, 

neigiamai darančių įtaką gyventojų bendruomeniškumui. Kiti mokslininkai analizuodami 

bendruomenes vadybiniu aspektu, taip pat paţymi vietos bendruomenės organizuotumo svarbą, 

akcentuodami kryptingą bendruomenės veiklą, jos funkcionalumą (Nefas 2008 p.99;2009 p.101-

105; Aleksandravičius ir Ţukovskis 2011 p.14; Suresh 2013 p.9-10). M. Suresh (2013 p.9), teigia, 

kad bendruomenės оrganizаvimаs pripaţįstа dеmоkrаtinių vеrtybių ir principų dvаsią, dеmоkrаtiniо 

įtrаukimо kūrimą, bеndruоmenės įgаlinimą, sujungiаnt ţmоnеs kаrtu į jį įsitrаukti. Būtent 

bendruomenės organizavimas atskleidţia demokratiją išreikškiančio subsidiarumo principo „iš 

apačios į viršų― taikymą vietos bendruomenėje. Anot mokslininkų S. Nefo (2009 p.104), K. 

Ališausko et al. (2008 p.10), K. Ališausko et al. (2009 p.30), V. Atkočiūnaitės (2008 p.51),  

subsidiаrumо principаs supоnuоjа viеtоs vаldţiоs ir bеndruоmеnės sąveikоs аnаlizę vаdybiniu 
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principu, jоg tai ką geriau gali pаdаryti bеndruоmеnė, neturi dаryti vаlstybė, ir jо tаikymаs pаsiţymi 

аktyvеsniu įtrаukimu kаimo viеtоvėsе vеikiаnčių оrgаnizаcijų ir viеtos gyvеntоjų, kylančią iš vietos 

bеndruоmеnių iniciаtyvа, bеndrаdаrbiаvimu, piliеtiniu dаlyvаvimu, viеtоs dеmоkrаtijа. V. 

Atkočiūnaitė (2008 p.61), papildo, kad vietos bendruomenės plėtrоs vаdybоs misijа yrа įtrаukti 

įgаlinаnt kаimo ţmоnеs аktyviаi vеikti, dаlyvаuti prоcеsе, kur sėkmingą bеndruоmеnės vystymąsi 

sąlygоjа viеtоvės ištеkliаi, jų nuоlatinė аnаlizė ir vеrtinimаs pаgаl principą „iš apаčios į viršų", 

tačiau, kaip mokslininkė pabrėţia, Lietuvos vietos bendruomenės plėtrоs vеikėjai dar turi mаţаi 

pаtirtiеs, principo „iš apačios į viršų" tаikyme, o jų elgsеna nėra nusistоvėjusi ir nuоsekli. Todėl 

vietos benduomenės, kaip organizacijos, t.y. vadybiniu aspektu analizavimas yra reikalingas, nes 

kuo daugiau bus skiriama dėmesio subsidiarumo taikymo, funkcionalumo vietos bendruomenėje 

probleminių aspektų nagrinėjimams, tuo geriau ir greičiau praktinėje vietos bendruomenės ir vietos 

valdţios veikloje bus galima spręsti problemas. Visa tai nusakyta ir darbo problemoje, kuri siekia 

nustatyti kaip vietos bendruomenėje esantys faktoriai ir jų veiksmai funkcionuoja. 

Mokslininkai nurodo įvairias bendruomenės funkcionavimo, plėtros, pagal vadybos funkcijas, 

stadijas: „prognozavimas ir planavimas―; „organizavimas ir aktyvinimas―; „motyvavimas―; 

„koordinavimas ir reguliavimas―; „kvalifikacijos kėlimas―; „resursų valdymas―; „kontrolė―; 

„kūrimasis―;  „strateginis planavimas―;  „bendradarbiavimas―; „plėtros konteksto suvokimas―;  

„formavimas ir organizacinės struktūros kūrimas―; „gebėjimų stiprinimas― ; „poreikių analizė― ; 

„bendruomenės tinklo kūrimas―; „vadovavimas―; „sutelkimas―; „dalyvavimas―; „rėmimas―; 

„vystymas― (Nefas 2010 p.243; Ališauskas et al. 2008 p.10; Atkočiūnaitė 2008 p.52;61; 

Stasiukynas 2015 p.64; Čepienė 2011 p.60-61; Stoecker 2013 p.71; Weil 2005 p.9). Kadangi 

valdymo funkcijų įvairovė plati, todėl faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis bus kuriamas 

pagal administracinės veiklos organizavimo teorijos pradininko H. Fajolio suformuluotu ir jo 

teorijos vystytojo L. Gjuliko papildytu, bendrųjų valdymo funkcijų ciklu, kurį sudaro keturios 

pagrindinės valdymo funkcijos: „planavimas―; „organizavimas―; „vadovavimas― „kontrolė― 

(Zakarevičius 1998 p.31-35). Pagal P. Zakarevičių (1998 p.127-132), L. Marcinkevičiūtę ir J. 

Ţukovskį (2007 p.12-59), jos apibūdinamos: 

Planavimas suprantamas kaip sprеndimо įgyvеndinimо prоcеsаs, kuriаmе nurоdоmi tikslаi, 

uţdаviniаi, prоgrаmоs, prоcеdūrоs, rеzultаtаi, kоkius vеiksmus ir kаdа rеikiа аtlikti, kаs juоs аtliks 

ir kоkiаis rеsursаis nаudоsis, reаlizuоjаnt sprеndimą; 

Organizavimas suvokiamas kaip plаnо įgyvеndinimо оrgаnizаcinės sistеmоs (ţmоnių, 

dаlyvaujаnčių plаnо rеаlizаvimе, pаrеigų, dаrbų pаdаlijimо, tаrpusаvio ryšių, vеiklоs sričių, tеisių 

bei kitų veiksnių) sudаrymаs. 



  
 

43 
 

Vadovavimas nusаkоmаs kаip sprеndimų priėmimаs ir jų įgyvеndinimо оrganizаvimаs, kuris 

vykstа atliеkаnt pоveikį viеnаm аr kitаm vykdytоjui tаip, kad šis pаkeistų sаvо vеiklą ir pridеrintų 

ją priе plаne numаtytоs еigоs. 

Kontrolė suprantama kaip duоmеnų аpiе plаnо įgyvеndinimą rinkimаs, аnаlizė ir įvеrtinimаs 

аrbа kаip dаrbų еigоs аr jų rezultаtų pаlyginimаs su numаtytаis rеzultаtаis. 

Apibendrinant, funkcionavimas, pagal vadybos funkcijas reikšmingas tuo, kad vietos 

bendruomenė esanti kaip organizacija (anksčiau buvo išsiaškinta, kad organizacija tai tikslingai, 

organizuotai veikianti sistema), todėl vietos bendruomenė, kurioje egzistuoja tam tikros grupės 

faktorių, siekdama bendruomeniškumo, turi taip pat veikti organizuotai, kitaip tariant, funkcionuoti 

laikantis planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontroliavimo funkcijų. 

Taigi, atskleidus šiuo metu svarbiausius bendruomeniškumą lemiančius faktorius, išsiaiškinus 

funkcionavimo reikšmę bei pasirinkus vietos bendruomenės funkcionavimui taikyti planavimo, 

organizavimo, vadovavimo ir kontroliavimo vadybos funkcijų ciklą, galima sudaryti teorinį faktorių 

ir veiksmų funkcionavimo modelį (3 pav.) 
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3 pav. Teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis. 

 

 Pateiktas modelis 3 pav. parodo, kaip vietos bendruomenė veikia organizacijos principu. 

Egzistuoja faktoriai (pvz: vietos valdţia, švietimo įstaigos ir kt.), kurie atlieka tam tikrus veiksmus 

(pvz: vietos bendruomenės švietimas, bendruomeniško gyvenimo įpročių ugdymas ir kt.) vietos 

bendruomenėje organizuotai, visus veiksmus planuojant, organizuojant jiems vadovaujant ir juos 

kontroliuojant bei į šių veiksmų atlikimą įtraukiant ir vietos bendruomenės gyventojus.  

Kadangi faktorių, kurie daro įtaką bendruomeniškumui bendruomenėje konkretus skaičius 

negali būti apibrėţtas ir prisimenant, kad bendruomeniškumas tai procesas, kuris nuolat vyksta, 

evuliocionuoja, keičiantis laikmečiui ir visuomet gali atsirasti naujų faktorių, todėl modelyje, kaip 

pavyzdys, siekiant parodyti kaip funkcionuoja faktoriai ir veiksmai pagal keturias vadybos 

funkcijas, pateikiamas keturių, analizuotoje literatūroje išskirtų faktorių ir jų atliekamų veiksmų 

pavaizdavimas, kaip darbo autorės nuomone, svarbiausių, kuriems reikalingas išsamus aprašymas. 

Tai mokslininkų išskirti ir analizuojant bendruomeniškumą Joniškio rajono savivaldybėje atskleisti 

kaip didţiausią įtaką vietos bendruomenei turintys faktoriai šiuo metu: vietos valdţia (beje, šis 

faktorius aktualus, nes empiriniame tyrime, ekspertais parinkti vietos valdţios atstovai), švietimo 

įstaigos (mokykla), kultūros įstaigos ir finansavimas. 

Modelyje pavaizduotas faktorius –  vietos valţia,  uţsiimtų vietos bendruomenės švietėjiška 

veikla, galimai atliekant šiuos veiksmus: 

1. Planavimas. Vietos bendruomenių pirmininkų, kaip lyderių, veiklos rezultatų vertinimas 

pagal, pvz. parašytų ir įgyvendintų projektų finansavimui gauti skaičių, aktyvumą; vietos 

bendruomenių pirmininkų ţinių ugdymo veiklos vizijos, misijos numatymas bei taktinių tikslų, 

pvz.1) per n laiko bendruomenės pirmininko iniciatyva bus įvykdyta x skaičius projektų ir 

suorganizuota x skaičius renginių; sudaromas taktinis planas, kurio uţdaviniai, pvz.1) ugdyti 

bendruomenės pirmininkų vadybines ţinas, 2) sudaryti seminarų programą, 3) rasti specialistus; 

numatymas operatyvinių tikslų, pvz.1) per n laiką surengti x skaičių seminarų; ir sudaromi 

operatyvino plano uţdaviniai, pvz. 1) n dieną y dėstytojas skaitys paskaitą apie projektų vadybą. 

Kas iš vietos valdţios atstovų galėtų rengti planus, tikslus bus išsiaiškinta atliekant tyrimą. 

2. Organizavimas. Paskaitose, seminaruose dalyvautų visi rajono savivaldybės vietos 

bendruomenių pirmininkai; paskaitos ir seminarai vyktų savivaldybės centre, pvz. mokyklos 

patalpose (savivaldybės ir mokyklos vadovybės sutikimu); savivaldybė skirtu lėšų pasamdyti 

dėstytojus, arba finansavimas būtų gautas  parengiant projektą;  teritorinės vietos veiklos grupė, 

bendradarbiaujant su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, ieškotų kvalifikuotų, pvz. 

vadybos srities specialistų iš aplinkinių apskričių, miestų, kurie sutiktų dėstytojauti; būtų 
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suteikiamos ne tik teorinės, tačiau ir praktinės ţinios; seminarai, paskaitos truktų vieną mėnesį; pvz. 

verslo praktinių ţinių galėtų suteikti, sėkmingai dirbantys vietos verslininkai; vyktų ţinių 

patikrinimas. 

3. Vadovavimas. Bus išsiaiškinta atliekant tyrimą. 

4. Kontrolė. Bus išsiaiškinta atliekant tyrimą. 

Faktorius – Švietimo įstaigos(mokykla), ugdydama bendruomeniško gyvenimo įpročius, 

galėtų atlikti šiuos organizuotus veiksmus: 

1. Planavimas. Pedagogai su mokyklos psichologu, socialiniu darbuotoju parengia, pvz. 

psichologinio tipo apklausą, kurioje būtų siekiama išsiaiškinti ar mokiniai supranta kas yra 

bendruomeniškumas, kam jis svarbus, kam jo reikia ir pan.; gautus rezultatus įvertina psichologas, 

socialinis darbuotojas; mokyklos taryba, pasitarus su direktoriumi  nusprendţia, kad reikia ugdyti 

mokinių bendruomeniškumo įpročius; mokyklos taryba numato, veiklos viziją, misiją, strateginius 

veiklos tikslus, pvz.1) x mokinių skaičius per n laiko  įsitraukė į vietos bendruomenės ar kitos 

vietos bendruomenėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos veiklą, tapo jos nariu; parengia 

strateginio plano programą, kurioje, nurodyta, kad, pvz. direktoriaus pavaduotojas ugdymui numato 

taktinius tikslus, pvz. 1) per n laiką mokykloje įkurti bendruomeniškumo būrelį; tikslui pasiekti 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui sudaro taktino plano uţdavinius, pvz.1) rasti asmenį, kuris 

vadovautų būreliui; 2) sudaryti būrelio veiklos planą; plane, pedagogų grupė sudaro operatyvinį 

planą ir jo uţdavinius, pvz.1) supaţindinti mokinius su krašto papročiais, tradicijomis, 2) 

supaţindinti su vietos bendruomenės veikla. 

2. Organizavimas. Būrelio uţsiėmimai galėtų vykti kartą į savaitę, pagrindinio ugdymo 

mokiniams, mokyklos teritorijoje; jiems vadovautų, pvz. vietos bendruomenės pirmininkas (tai būtų 

abipusė nauda, nes ir mokykla ugdytų kolektyvines vertybes mokykloje ir vietos bendruomenė, 

galėtų įtraukti daugiau jaunimo į savo veiklą, palaikytų ryšius su mokykla); veikla būrelyje būtų 

vykdoma pasitelkiant teorinius metodus, pasakojant iš gyvenimo patirties mokiniams kokių 

bendruomeniškų papročių, tradicijų laikydavosi praeityje vietos gyventojai, kaip linksmindavosi; 

supaţindinant mokinius su bendruomenės veikla, ką ji veikia, kokius darbus, projektus įgyvendino, 

darbo kolektyviškai reikšme; praktiniai, pvz. surengiant paţintinę ekskursiją po kaimą, miestelį, 

pasakojant apie jo istoriją; būrelio narių ir vadovo tarpusavio ryšiai būtų grįsti demokratijos 

principu;  

3. Vadovavimas. Būrelio vadovas motyvuotų mokinius dalyvauti būrelyje, pvz. suteikiant 

prizą, apdovanojimą uţ aktyvią veiklą; su krašto istorija supaţindinti galėtų istorijos mokytojas, taip 

pat būrelio vadovo iniciatyva būtų pakviesti vietos bendruomenės nariai – senjorai, iš gyvenimo 

patirties galėtų mokiniams papasakoti apie bendruomeniškumo papročius; būrelio vadovas, 

pakvietęs aktyvius vietos bendruomenės narius, ar seniūnaitį, kurie supaţindintų mokinius su 
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bendruomenės veikla; ekskursiją vestų istorinių ţinių turintis vietos bendruomenės narys, istorijos 

mokytojas, ar kitas vietinis krašto gyventojas;    

4. Kontrolė. Mokyklos taryba fiksuotų kiek mokinių lanko būrelį, kokių renginių mokykloje 

ar vietos bendruomenėje suorganizavo būrelis, kokia veikla uţsiėmė; būrelio narių anketinė 

apklausa padėtų įvertinti būrelio veiklos efektyvumą, vadovavimą; esant neigiamam rezultatui, būtų 

koreguojami plano uţdaviniai, keičiamas vadovas, darbo metodai, ieškoma mokinių motyvavimo 

dalyvauti priemonių, teigiamam — būrelio veikla toliau plėtojama taikant tuos pačius metodus. 

Faktorius — kultūros įstaigos, įgyvendintų meno sklaidą vietos bendruomenėje, 

funkcionuojant taip: 

1. Planavimas. Kultūros centras, tariantis su kultūros centro taryba išsiaškintų, kokių meninių 

renginių trūksta vietos bendruomenėse, kokių pageidautų; kultūros centras numato meno sklaidos 

viziją, misiją, taktinį tikslą, pvz. per metus vietos bendruomenėje, bus surengta x skaičius meninių 

renginių; sudaromas taktinis planas, kurio vienas iš uţdavinių pvz.1) surengti talentų konkursą; 

vietos bendruomenėse veikiantys kultūros centro skyrių darbuotojai nustatytų operatyvius tikslus, 

pvz. per x laiką išrinkti geriausią talentą; sudaromi operatyvinio plano uţdaviniai, pvz. 1) per x 

laiką parengti konkurso skelbimą ir išplatinti, 2) per x laiką uţregistruoti dalyvius, 3) per x laiką 

surengti konkursą. 

2. Organizavimas. Konkurso skelbimą parengtų ir išplatintų kultūros centro darbuotojas, 

vietos bendruomenėse, mokyklose, bibliotekose, taip pat internete; dalyvius registruotų vietos 

kultūros namų darbuotojas; konkursas vyktų vietos seniūnijos kultūros namuose; vietos 

bendruomenės internetinio tinklapio (jei toks yra) administratorius sukurtų registracijos prieigą. 

Konkursas būtų atviras visuomenei ir vyktų 2 etapais: 1) būtų išrenkamai geriausi talentai keliauti į 

finalą  2) finalo metu iš kelių geriausių, išrenkamas konkurso nugalėtojas; konkurso teisėjais ir 

vertintojais galėtų būti aplinkinių seniūnijų vietos bendruomenių kultūros namų darbuotojai, 

bibliotekininkai, meno veiklos atstovai; prizas nugalėtojui – pvz. bilietai į teatrą, baletą; lėšas prizui 

galėtų finansuoti seniūnija. 

3. Vadovavimas. Konkurso eigai, procesui vadovautų kultūros namų darbuotojas (kultūrinio 

darbo organizatorius), jam talkintų seniūnė, suteikdama leidimą naudotis kultūros namų patalpomis 

konkursui, vietos bendruomenės pirmininkas, padėdamas surasti galinčius teisėjauti ţmonės iš kitų 

seniūnijų vietos bendruomenių; konkursą vestų, pvz. jaunimo klubo atstovai, ar savanoriai mokiniai 

iš mokyklos tarpo. 

4. Kontrolė. Kultūros centras vertintų koks gyventojų skaičius uţsiregistravo konkursui, kiek 

dalyvavo, kiek konkursą gyventojų stebėjo. Jei maţai buvo suinteresuotųjų, reiktų ieškoti naujų 

konkurso informacijos sklaidos priemonių, kitų vietų, motyvuoti gyventojus pvz. prizo verte. 

Faktorius – finansavimas, įgyvendinant verslo iniciatyvą, galėtų funkcionuoti: 
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1. Planavimas. Vietos bendruomenė numato verslo iniciatyvos viziją, misiją ir strateginį 

tikslą, pvz.1) per n laiką, vietos bendruomenės, pvz. ekologiškų produktų verslo pelnas sieks x% ir 

uţtektinai padengs kitų veiklų išlaidas; bendruomenės pirmininkas sudaro strateginio, lokalinio, 

gamybos plano projektą ir jo etapus, pvz. 1) vietos bendruomenės nariai atlieka SSGG analizę 

įvertindami savo kaip verslo kūrėjų galimybes, grėsmes, stiprybes, silpnybes, 2) alieka PEST 

analizę, įvertinti aplinką, 3) numato taktinius tikslus, pvz. per n laiką bus įkurtas verslas; taktiniams 

tikslams pasiekti bendruomenės nariai sudaro taktinį planą, kurio uţdaviniai, pvz.1) per n laiką 

nuspręsti kokius produktus gaminti, 2) per n laiką rasti patalpas verslui; sudaromi operatyviniai 

tikslai, pvz. x ţmogus ar grupė per n laiką pagamins y gramų, pvz. vaistaţolių arbatos; sudaromi 

operatyvinio plano uţdaviniai, pvz.1) x bendruomenės narys per n laiką pririnks vaistaţolių, 2) y 

bendruomenės narys per n laiką jas išdţiovins. 

Organizavimas. Vietos bendruomenė kartu su pasisamdytais verslo konsultantais, jeigu 

savivaldybė sutiktų skirti lėšų jų pasamdymui (bus išsiaiškinta atliekant tyrimą) atlieka analizes ir 

įvertina verslo įkūrimo ir plėtojimo galimybes, potencialą, padeda spręsti biurokratinius verslo 

įteisinimo reikalus; verslo vadovas būtų – vietos bendruomenės pirmininkas; vietos bendruomenės 

nariai ieškotų savanorių, norinčių prisidėti prie verslo įgyvendinimo tarp gyventojų, kitų 

nevyriausybinių organizacijų narių; savivaldybė, prisidėtų prie verslo projekto įgyvendinimo 

finansiškai, išnuomotų patalpas veiklai; pirmininkas su bendruomenės verslo nariais pasiskirstytų 

atsakomybę uţ tam tikras veiklas, sudarant ţmonių darbo grupes, kad, pvz. x ţmogus bus atsakingas 

uţ produkcijos reklamą, y ţmonių grupė bus atsakinga uţ vaistaţolių arbatos gamybą ir pardavimą, 

z ţmogus vadovaus grupei, jai padės ir bus atskaitingas uţ visos grupės darbą pirmininkui; 

ekologiniais produktais būtų prekiaujama vietos bendruomenėje, mugėse, šventėse. 

Vadovavimas. Bendruomenės pirmininkas taikytų demokratinio valdymo stilių; priimtų 

sprendimus dėl veiklų paskirstymo tariantis su bendruomenės verslo nariais, išklausytų jų 

pasiūlymus; taikytų įgaliojimų delegavimą, paskirtų po atsakingą asmenį iš kiekvienos veiklos 

grupės, kuris būtų atsakingas uţ visos grupės produkto gaminimo veiklą; organizuotu susirinkimus, 

kuriuose sukviestų sėkmingai vystančias kitas vietos bendruomenes, ar vietos verslininkus, kad 

pasidalinti gerąja patirtimi, patarimais;  

Kontrolė. Bus išsiaiškinta atliekant tyrimą. 

Aptarus šių faktorių funkcionavimą pagal vadybos funkcijas, matyti, kad faktoriai 

funkcionuodami vietos bendruomenėje sistemingai, organizacijos veikimo principu, kuria 

kolektyvinę, bendrų sprendimų pagrįstą veiklą. Taip pat, aptartų faktorių ir jų veiksmų 

funkcionavime, pastebėtina, kad faktoriai organizuotai atlikdami veiksmus, vienas su kitu 

neišvengiamai sąveikauja, turi tam tikrų ryšių (pvz. faktoriai vietos valdţia, kultūros įstaigos  

bendradarbiauja su faktoriumi – mokykla, ir kt.), todėl modelyje faktoriai pavaizduoti ne paskirai, o 



  
 

49 
 

išreiškiant jų tarpusavio sąsają. Tuo remiantis, galima daryti prielaidą, kad modelyje aptartų 

faktorių funkcionavimo pritaikymas praktikoje, taip pat skatintų bendruomenišką veiklą vietos 

bendruomenėje, ne tik tarp vietos bendruomenės gyventojų, narių, tačiau ir pačių faktorių, jiems 

sąveikaujant. Šio prielaidos pagrįstumas bus išsiaiškintas tyrimo pagalba, apklausiant ekspertus. 

Analogišku principu, kaip modelyje aptarti, turėtų funkcionuoti ir kiti faktoriai, atliekantys 

tam tikrus veiksmus vietos bendruomenėje.  
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3.  DARBO METODAI IR BENDRUOMENIŠKUMO 

PROBLEMATIKOS TYRIMAS JONIŠKIO RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE 

 

Šiame darbo skyriuje pristatomi darbo metodai ir aprašomas empirinis tyrimas, atliktas 

Joniškio rajono savivaldybėje, siekiant išsiaiškinti kaip ekspertai vertina teorinio faktorių ir veiksmų 

funkcionavimo modelio pritaikomumą praktikoje. Šiame skyriuje pateikiami darbo metodai, 

empirinio tyrimo metodologija,  rezultatų apibendrinimas, analizė, jų pritaikymas ir išvados. 

 

3.1. Darbo metodai 

 

 Darbe, atliekant literatūros bei kitų empirinių duomenų  analizę, taikyti šie metodai: 

1. Literatūros analizės metodas. Literatūros tyrimas apima du etapus: 1) Literatūros paiešką, 

siekiant rasti medţiagą susijusią su tema; 2) Literatūros turinio analizavimą, siekiant nuodugniau 

įvertinti šios medţiagos turinį (David ir Sutton 2011 p.55). Šis metodas taikytas, analizuojant  

bendruomeniškumo koncepciją, faktorių ir veiksmų funkcionavimo sampratą. 

2. Sisteminės analizės metodas. Pasak, R. Tidikio (2003, p.437) „sisteminė analizė <...> — 

mokslinio tyrimo metodologinė kryptis, kurios pagrindas yra sudėtingo vientiso objekto su daugybe 

elementų, jų visumos santykių ir ryšių nagrinėjimas―. Darbe metodas taikytas, analizuojant 

bendruomeniškumo elementų — faktorių ir veiksmų funkcionavimą bei kaitą laikmečio aspektu. Šis 

metodas yra tinkamas, nes darbo problema siekia išanalizuoti bendruomeniškumo faktorių ir 

veiksmų funkcionavimą. 

3. Lyginamasis metodas. Anot, R. Tidikio (2003 p.415) „lyginimo metodu galima siekti 

įvairių metodologinių ar metodinių uţdavinių sprendimo būdų: aprašomojo (panašumo ar skirtumo 

nustatymo) arba analitinio (aiškinimo, numatymo, praktinių rekomendacijų)―. Šis metodas 

tinkamas, nes darbe lygintos bendruomeniškumo sampratos, pagal Lietuvos ir uţsienio mokslininkų 

pateiktus bendruomenių, vietos bendruomenių apibrėţimus bei bendruomeniškumo faktorių ir 

veiksmų  funkcionavimas pagal laikmečio aspektą, faktorių funkcionavimo kaitą.  

4. Etnografinis metodas. B. Bitinas et al. (2008 p.127) teigia, kad „šios krypties kokybiniais 

tyrimais siekiama apibūdinti, interpretuoti ir paaiškinti, kaip ţmonės, gyvendami ir / ar veikdami 

grupėje, organizacijoje, bendruomenėje, visuomenės narių vaidmenyje kaupia patirtį, suvokia savo 

socialinę grupę, jos ritualus ir simbolius, socialinę aplinką, socializacijos sistemą, santykius su 

kitokio pobūdţio ir lygmens kultūromis―. Šis metodas tinkamas, nes darbe buvo analizuojami 
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kraštotyros dokumentai, kaip Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje praeities ir dabarties aspektu 

ţmonės gyvena ir veikia grupėje, kokie veiksniai skatina jų veikimą grupėje, kokie susiformavo 

bendruomeniškumo ritualai, tradicijos. 

5. Modeliavimo metodas. Pasak, R. Tidikio (2003 p.425), „modeliavimas <...> tai tam tikrų 

objektų, objektų sistemų arba procesų santykių ir elgsenos atskleidimas sudarant ir tyrinėjant 

modelius―. Darbe šis metodas taikytas, kuriant faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelį. 

6. Logografijos metodas. Logografija (gr. logos – ţodis, sąvoka + grapho – rašau, vaizduoju). 

Logografijos metodas atliekamas pagal metodologus R. Prakapą ir T. Butvilą (2011 p.7-99) 

Metodas tinkamas, nes jis panaudotas, kuriant bendruomeniškumo faktorių ir veiksmų 

funkcionavimo modelį. 

7. Ekspertų vertinimo metodas. Šis metodas apibūdinamas kaip tikrovės objektų vertinimas, 

diagnozavimas ir jų raidos prognozavimas pasitelkiant specialų išsilavinimą ir gerą veiklos patirtį 

turinčius asmenis (ekspertus), kurie yra palyginti gerai pasirengę spręsti tos srities veiklos 

uţdavinius (Bitinas 2013 p.192). Metodologas išskiria individualios ir grupinės ekspertizės rūšis. 

Ekspertų vertinimo apklausos procedūra bus atliekama interviu metodo principu, taikant 

standartizuotą atvirąjį interviu, pagal metodologą B. Bitiną et al. (2008 p.152). Taikant šį metodą, 

informantams uţduodami atviri klausimai, laikantis grieţtų klausimų ir ţodţių tvarkos taisyklių. Šie 

metodai tinkami, nes atliekant ekspertų standartizuotą atvirąjį interviu, bus siekiama išsiaiškinti 

kaip ekspertai vertina teorinio bendruomeniškumo faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelio 

pritaikomumą praktikoje, dabarties Lietuvoje. 

Šiame darbe bus taikoma individualios ekspertizės rūšis, tai eksperto reagavimas į  vadybinės 

ar kitos veiklos rezultatus ir vertinamųjų pastangas atlikti savo funkcijas (Bitinas 2013 p.196). 

Kadangi B. Bitinas (2013) nenurodo reikiamo apklausti informantų skaičiaus, todėl darbe bus 

remiamasi kito metodologo, R. Tidikio (2003 p.515) nurodytu, kaip optimaliu — 5-7 asmenų, 

apklausiamų ekspertų skaičiumi. Ekspertais bus pasirinkti asmenys iš savivaldybės, teritorinės 

partnerystės vietos veiklos grupės. Iš šių institucijų pasirinkti informantai, kaip ekspertai, nes jie 

spręsdami, tvarkydami su vietos bendruomenėmis susijusius reikalus, turi būti suinteresuoti domėtis 

bendruomeniškumo klausimais ir apie tai turėti pagrįstą nuomonę. 

3.2. Empirinio tyrimo metodologija 

 

Buvo pasirinktas atlikti kokybinis tyrimas, nes tai padės išsamiai atskleisti 

bendruomeniškumo faktorių ir jų veiksmų funkcionavimo aspektų pritaikimą praktikoje. Atlikta 

faktorių ir veiksmų  funkcionavimo analizė ir sukurtas jų modelis suformavo tik teorines prielaidas 

kaip faktoriai ir veiksmai turėtų veikti, todėl jų teorinį veikimą praktikoje galima pagrįsti atlikus 
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apklausą, interviu principu, kuri padės suţinoti ekspertų argumentuotą nuomonę ir vertinimus apie 

galimybes modelį pritaikyti praktikoje. 

Tyrimo tikslas — įvertinti teorinio faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelio 

pritaikomumą Lietuvoje. 

Tyrimo uţdaviniai: 

1. Įvertinti faktoriaus – vietos valdţia funkcionavimo galimybių pritaikimą praktikoje. 

2. Įvertinti faktoriaus – švietimo įstaigos (mokykla) funkcionavimo galimybių pritaikimą 

praktikoje. 

3. Įvertinti faktoriaus – kultūros įstaigos funkcionavimo galimybių pritaikimą praktikoje. 

4. Įvertinti faktoriaus – finansavimas funkcionavimo galimybių pritaikimą praktikoje. 

Tyrimo metodas:  standartizuotasis atvirasis interviu. 

Interviu eiga: Susitariama dėl leidimo atlikti interviu tiriamoje vietoje; suformuluojami 

standartizuotojo atvirojo interviu klausimai; susitariama dėl susitikimo laiko ir vietos su 

informantais; susitinkama su kiekvienu iš informantų; informantai apklausiami, jiems uţduodant 

tuos pačius klausimus, nekeičiant nei klausimų, nei ţodţių tvarkos; atsakymai fiksuojami; atliekama 

transkripcija; gauta informacija susisteminama, analizuojama ir apibendrinama. 

Tyrimo imtis: Kadangi metodologai nurodo, jog atliekant ekspertų interviu, optimalu 

apklausti 5-7 ekspertus, išvedus šių skaičių medianą, gaunami 6 ekspertai, todėl ir tyrimui atlikti, 

pasirinkta apklausti 6 informantus. Informantų interviu tranksripcijos pateiktos darbo prieduose. 

Informantai: Tyrimui atlikti, kaip ekspertais, tikslingai buvo parinkti vietos valdţios atstovai 

iš Joniškio rajono savivaldybės bei Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės. Šie asmenys, 

pasirinkti kaip ekspertais (ţr. priedas 1), nes jie, kaip aukščiausius postus uţimantys vietos 

savivaldos lygmenyje, bei bendradarbiaujantys su vietos bendruomenėmis, tiesioginiais ir 

netiesioginiais būdais gali daryti didţiausią poveikį vietos bendruomenės veiklai, tuo pačiu ir 

bendruomeniškumui, todėl gali suteikti autoritetingą informaciją nagrinėjama problema. Informantų 

charakteristikos ir jų ekspertinių sąvybių pagrindinimas pateikiamas darbo prieduose. 

Tyrimo vieta ir laikas: Tyrimas atliktas Joniškyje, 2015 metų lapkričio mėnesį. 

Interviu klausimai: Siekiant įgyvendinti tyrimo uţdavinius, darbo autorės sudaryti 9 interviu 

klausimai (ţr. priedas 2). Kiekvienam tyrimo uţdaviniui atskleisti skiriama po 2 interviu klausimus 

bei paskutinis, papildomas apibendrinamasis klausimas. 

Pirminių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodai: Su atrinktais informantais buvo 

susisiekiama telefonu, susitariant susitikti su kiekvienu informantu jam  patogioje vietoje ir tinkamu 

laiku. Susitikimo pradţioje, pristatomas tyrimo tikslas, supaţindinama su  informacija, jog tyrimo 

duomenys bus naudojami bakalauro baigiamajame darbe, tiktai moksliniais tikslais. 
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Interviu vyko kiekvienam iš informantų uţduodant iš anksto paruoštus atvirus klausimus, juos 

uţduodant ta pačia klausimų ir ţodţių tvarka. Pagal informantų pageidavimą, buvo galimybė 

klausimą pakartoti ar patikslinti. Visi informantų atsakymai buvo fiksuojami. 

Tyrimo eiga: Tyrimas atliktas Joniškio rajono savivaldybėje, 2015 m. lapkričio mėnesį. 

Tyrime informantai dalyvavo noriai, nes buvo kreiptasi į 6 ekspertus ir visi jie sutiko dalyvauti 

tyrime. Atliekant interviu, buvo apklaustos 4 moterys ir 2 vyrai. Informantai yra Joniškio rajono 

savivaldybės valdţios atstovai bei Joniško rajono partnerystės vietos veiklos grupės atstovai. 

Informantų amţius svyruoja nuo 29  iki 55 metų, o dalyvavimo politikoje laikotarpis, nuo 1 iki 24 

metų. Informantai buvo apklausti susitikus jų darbo vietose ir neformalioje aplinkoje. Visi interviu 

truko vidutiniškai apie 15 minučių. 

Tyrimo etika: Rengiantis tyrimui ir atliekant tyrimą buvo laikomasi mokslinės etikos 

principų. Prieš atliekant tyrimą, buvo susisiekta su Joniškio rajono savivaldybės meru bei 

asmeniškai susitikus su mero pavaduotoja ir juos informavus apie tyrimo tikslą, atlikimo eigą, 

gautas leidimas atlikti tyrimą Joniškio rajono savivaldybėje. Prieš atliekant interviu, visų 

informantų buvo atsiklausiama, su jais susisiekiant telefonu ar susitinkant asmeniškai, dėl sutikimo 

dalyvauti tyrime, gaunant jų patvirtinimą. Taip pat, tariamasi dėl  interviu atlikimo vietos ir laiko. 

Informantai dalyvauti apklausoje sutiko laisvanoriškai, niekieno neverčiami. Interviu atlikimo metu, 

informantams buvo pranešta, kad jų pateikti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais.  

 

3.3. Tyrimo rezultatai ir jų pritaikymas 

 

Atlikus interviu ir apklausus ekspertus, šioje darbo dalyje bus aptariami tyrimo rezultatai ir 

analizuojama, kaip ekspertai vertina teorinio faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelio 

pritaikomumą praktikoje ir pagal ekspertų vertinimus, bus atliekama teorinio faktorių ir veiksmų 

funkcionavimo modelio korekcija. 

Faktoriaus – vietos valdţia, funkcionavimo galimybių pritaikymas praktikoje. 

Pirmas uţduotas klausimas informantams, siekiant atskleisti vietos valdţios funkcionavimo 

pritaikimą buvo: „Siekiant vietos bendruomenių pirmininkams suteikti kompetencijos vadybos 

srityje, būtų rengiami šio dalyko mokymai, kaip manote, kas iš vietos valdţios atstovų turėtų imtis 

sudaryti šių mokymų įgyvendinimo planus, tikslus? Kodėl?―. 

Šiuo klausimu, daugumos informantų, penkių iš šešių, nuomonės sutapo, kad vadybos 

mokymų planą turėtų rengti asmuo dirbantis savivaldybės administracijoje: 
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E3 „Įsivaizduoju, kad tai turėtų daryti administracija. Tiesiog apklausos būdu 

išsiaiškinus kokių mokymų jiems reikia, organizuoti ir sudaryti galimybę tuose 

mokymuose dalyvauti―. 

E1 „Bendruomenių pirmininkams dėl mokymų tikrai savivaldybė padeda. 

Administracijoje yra dirbantis ţmogus, kuris suburia bendruomenių pirmininkus, 

padeda rengti programas―. 

E2 „Jeigu imant rajono mastu, tai galėtų būti <...> Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos kaţkoks darbuotojas <...>―. 

E6 „ <...> planuoti turėtų kaţkas iš valdţios <...> surengti tuos mokymus, turbūt 

kaţkas iš savivaldybės vadovų, administracijos <...>―. 

Vienas informantas (E4) konkrečiai neįvardijo, koks asmuo galėtų imtis šių mokymų 

planavimo, tačiau akcentavo, kad svarbu ne tai, kokias pareigas uţimtų tas asmuo, tačiau, kad 

palaikytų glaudţius ryšius su bendruomenėmis. Informantas (E2) taip pat paminėjo, jog planus 

galėtų sudaryti ir su šia sritimi susiję tarybos nariai, o jei tai būtų tik konkrečios kaimo 

bendruomenės tikslas, tada turėtų imtis iniciatyvos bendruomenės pirmininkas, o valdţios atstovai 

atliktų tik kuratorių vaidmenį. 

 Informantas (E3), paţymėjo, kad vietos valdţiai prieš mokymus planuojant, pirmiausia, 

apklausos būdu reikėtų išsiaiškinti, kokių mokymų vietos bendruomenių pirmininkams reikėtų. Šiai 

nuomonei pritarė ir kiti informantai, teigdami, kad mokymai turėtų būti vykdomi demokratišku 

principu (E5, 2 klausimas), ir, kad reikia išsiaiškinti bendruomenės pirmininkų norus (E6). 

E5 „<...> jeigu sugalvoja, iniciatyvą rodo valdţia, tai vis tiek jinai turi pradedant 

mokslus: jeigu tu sugalvosi, bet gal į tavo mokslus niekas neis, tu „nuleidi į apačią― 

demokratišku principu ir klausi, ar tau jų tokių reikia? Ir tada „apačia― pasako ir 

duoda savo pamąstymus, norus―. 

E6 „<...> reiktų atsiklausti bendruomenės, tų pačių bendruomenės pirmininkų kokių 

tų mokymų  jie patys norėtų―. 

Antras klausimas, uţduotas informantams, siekiant suţinoti vietos valdţios funkcionavimo 

galimybių pritaikymą, buvo „Kas ir kaip, Jūsų nuomone, turėtų vadovauti šių mokymų 

įgyvendinimo procesui ir jį kontroliuoti?―.  

Atsakant į šį klausimą du informantai (E4, E5)  nebuvo konkretūs, teigdami, kad  kontroliuoti 

ir vadovauti turėtų tas, kas sudarė programą, planą (E4,E6) arba tas, kas skiria pinigus mokymams 

(E5). Likę informantai įvardijo, kas turėtų atlikti šias funkcijas, tačiau jų nuomonės buvo gana 

įvairios.  

E3 „Kadangi visos bendruomenės priklauso savo asociacijai kaţkokiai tai, arba 

nevyriausybinių organizacijų tinklui, tai turėtų vadovauti ar tai kontroliuoti 

atsakingas ţmogus uţ asociacijų veiklą rajone―. 

E1 „<...> bendromis jėgomis, savivaldybė ir VVG juos kontroliuojame ir mokome―. 

E2 „Vadovauti <...> turėtų turbūt pirmininkai, o kontrolė turėtų būti <...> ar tai 

vietos bendruomenės sueigos, galbūt net seniūnių. <...> Jeigu mes centralizuotai 
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darytume, tai <...> tarybos narys ar administracijos paskirtas darbuotojas, atsakingas 

uţ šitą procesą―. 

Kadangi pagal sudarytą modelio (3 pav.) aprašą, bendruomenių pirmininkų mokymai turėtų 

vykti centralizuotai, todėl galima teigti, kad informantų (E1,E2) nuomonės sutampa, jog vadovauti 

ir kontroliuoti turėtų asmuo iš savivaldybės, o informanto (E3) nuomonę, kad šias funkcijas turėtų 

atlikti asmuo atsakingas uţ asociacijų veiklą rajone, patvirtina informanto (E1), teiginys, jog šias 

funkcijas jau atlieka vietos veiklos grupė (VVG), kartu su savivaldybe. 

 O kaip šios funkcijos turėtų būti atliekamos informantai konkrečiai neįvardijo, tačiau 

informanto (E1), atsakant į pirmą klausimą, buvo paminėta, kad savivaldybė sutelkia bendruomenių 

pirmininkus, kas suponuoja į vadovavimo funkcijos atlikimą. 

 Taigi, išsiaiškinta, kad, vykstant centralizuotiems bendruomenių pirmininkų mokymams, jų 

mokymų įgyvendinimo planus turėtų rengti asmuos dirbantis savivaldybės administracijoje, o 

vadovauti, telkiant bendruomenių pirmininkus drauge, suteikiant informaciją bei kontroliuoti, turėtų 

taip pat asmuo iš savivaldybės, bendradarbiaujant su vietos veiklos grupe. Priešingai, nei pateikta 

modelyje, jog prieš sudarant mokymų planus, tikslus, turėtų būti įvertinami bendruomenių 

pirmininkų veiklos aspektai, pagal aktyvumą, pusės informantų nuomone, prieš sudarant mokymų 

planus, pirmiausia, savivaldybė turėtų išsiaiškinti, taikant apklausos būdą, kokių mokymų vietos 

bendruomenių pirmininkams reikėtų. 

Faktoriaus – švietimo įstaigos (mokykla), funkcionavimo galimybių pritaikimas 

praktikoje. 

Trečiuoju ir ketvirtuoju klausimu buvo siekiama atskleisti mokyklos funkcionavimo 

priktaikimą praktikoje. Informantų buvo klausiama „Ar palaikytumėte idėją, kad mokykla esanti 

vietos bendruomenėje, siekiant ugdyti vaikų bendruomeniškumo įpročius, įkurtų 

bendruomeniškumo būrelį? Jei taip, kuo tai būtų naudinga vietos bendruomenei? Jei ne, tuomet 

kokiais kitais būdais mokykla galėtų planuoti ugdyti mokinių bendruomeniškumą?― (3 klausimas). 

Tik vienas informantas buvo kategoriškai nusiteikęs prieš šią idėją, nematydamas jos naudos ir 

teigdamas, kad mokiniai turėtų norėti gyvai pamatyti ir dalyvauti bendruomenės veikloje (E5 

„<...> tų mokslų kaţkaip... Nelabai išeina toje bendruomenėje. <...> Paprastai  mokiniai turėtų 

norėti ateiti į tą bendruomenę, tada gyvai pamatyti, be būrelių―). Tačiau kaip tą mokinių norą 

paskatinti, informantas neįvardijo. Kiti informantai, teigė, kad mokykla jau dirba mokinių 

bendruomeniškumo skatinimo klausimu, aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, 

tačiau visi šiai bendruomeniškumo būrelio įkūrimo mokykloje idėjai pritarė, nes būrelis mokytų 

bendruomeniškumo kultūros: 

E3 „Jeigu mokykla yra, tai manau yra pati tinkamiausia vieta, kur galėtų būti 

įkūriamas bendruomeniškumo būrelis, nes daţniausiai mokykla ir yra tas centras, 
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kuris visus traukia, gyvenančius aplinkui bendruomenės narius, tai čia būtų puiki 

mintis, kad mokykloje―. 

E1 „<...>kad būtų įkurtas būrelis pačioje mokykloje gal irgi būtų tikslinga. Po kolkas 

Joniškyje, Joniškio rajone to neturime. Bendruomeniškumo būrelis ir būtų naudingas 

tuo, kad jis mokytų to bendruomeniškumo, bendruomenės kultūros―. 

E2 „Palaikyčiau. O naudinga tai būtų. Apskritai kiekviena idėja, kuri skatina vietos 

bendruomenės glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, ryšį, bendruomeniškumą, 

visada tokios iniciatyvos yra naudingos<...>―. 

E6 „Palaikyčiau, gera idėja, nes naudinga ir mokyklai ir bendruomenei, kad daugiau 

būtų mokoma kartu, bendrai dirbti <...>―. 

 Vienas informantas, nors sutiko su būrelio idėja, tačiau taip pat pasidalijo idėjomis, kokiais 

dar kitais būdais mokykla dar galėtų planuoti ugdyti mokinių bendruomeniškumą (E3 „<...> tai 

turėtų vykti per renginius, mokykla organizuotų renginius kaimo ar miesto benduomenei ir kviestų 

dalyvauti gyventojus, esančias įmones, moksleivius įtraukti į tą veiklą ir taip kurti tą 

bendruomeniškumą―). 

Kadangi dauguma informantų pritarė, kad mokykla siekiant ugdyti mokinių 

bendruomeniškumo įpročius įkurtų bendruomeniškumo būrelį, todėl toliau informantų buvo 

klausiama „Kaip manote ar vietos bendruomenės pirmininkas būtų tinkamiausias asmuo galintis 

uţimti  bendruomeniškumo būrelio vadovo poziciją? Jei ne, tai koks kitas asmuo tinkamiausias 

vadovauti?―(4 klausimas). Atsakant į šį klausimą vieningos nuomonės nebuvo. Informantai teigė, 

kad tai nebūtinai turi būti bendruomenės pirmininkas, o bendruomenė turėtų pati rasti aktyvų ţmogų 

ir nuspręsti, kas būtų tinkamiausias vadovauti būreliui (E4,E3,E6). Informantas (E1) neatmetė 

galimybės, jog vadovauti galėtų ir vietos bendruomenės pirmininkas bei papildė, kad tinkamas į šią 

poziciją asmuo galėtų būti ir mokyklos direktorius, tačiau galiausiai nusprendė, kad pati mokyklos 

bendruomenė turėtų nuspręsti (E1„Vadovo būrelio poziciją uţimti gali pirmininkas. <...> tam 

būreliui galėtų ir direktorius vadovauti. Pati mokyklos bendruomenė turetų nuspręsti, rasti aktyvų 

ţmogų―). Tik vienas informantas sutiko, kad tinkamiausias būtų vietos bendruomenės pirmininkas 

arba seniūnas: 

E2 „Sutinku, kad pirmininkas galėtų, nes jis geriausiai paţįsta savo supančią kaimo 

bendruomenę. Aišku, ir seniūnas. Tai ir pasitikėjimą tie ţmonės daţniausiai turi 

didţiausią iš vietos ţmonių esančių toje bendruomenėje. Tai aš manau, tikrai galėtų 

būti tinkamiausias asmuo―. 

Galima teigti, kad dauguma informantų sutinka su modelio idėja, kad mokykla planuojant 

ugdyti mokinių bendruomeniškumo įpročius, įkurtų bendruomeniškumo būrelį. Tik informantų 

nuomonė su pateiktu modeliu išsiskyrė tame, kad dauguma informantų, mano jog nebūtinai vietos 

bendruomenės pirmininkas galėtų būti tinkamiausias asmuo vadovauti būreliui, o pati vietos, 

mokyklos bendruomenė turėtų rasti aktyvų ţmogų ir nuspręsti, kas tinkamiausias. 
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Faktoriaus – kultūros įstaigos, funkcionavimo galimybių pritaikimas praktikoje. 

Siekiant įvertinti kultūros istaigos funkcionavimo galimybių pritaikymą, penktu klausimu 

uţduotu informantams buvo siekiama išsiaiškinti „Kaip manote, jeigu siekiant meno sklaidos vietos 

bendruomenėse, būtų sugalvota seniūnijoje rengti kultūrinio pobūdţio konkursus, ar tikslinga, jei 

šios idėjos įgyvendinimo planą rengtų, kultūros centras bendradarbiaujant su kultūros centro taryba?  

Jei ne, kas turėtų rengti?― Šiuo klausimu informantų nuomonės sutapo, kad imtis iniciatyvos 

planuoti turėtų pati vietos bendruomenė. Vieni tokią savo nuomonę argumentavo tuo, kad kitų 

institucijų įsikišimas gali lemti tik jų savanaudiškų tikslų siekimą, neatsiţvelgiant į bendruomenę 

(E4 „kartais <...> nori sau kaţkas pasidėti pliusą, nebūtinai bendruomenė, daugiau institucijos ir 

jeigu jom yra „nuleista iš viršaus― tokie dalykai, tai jie padarytų aišku, ir neaišku, kiek joms reikėtų 

tos bendruomenės―), arba, kad čia tik visų bendruomenės aktyvistų bendras reikalas, nes aktyvūs 

ţmonės ir taip kartu susieina veikti (E5) bei, kad viso regionio kultūros centrui būtų per daug sunku 

aprėpti visas vietos bendruomenes ir ţinoti jų norus (E3). 

 Kiti informantai taip pat teigė, kad meno konkursų plano rengimo iniciatyva turėtų kilti iš 

pačios vietos bendruomenės, o kultūros centras, su kultūros taryba tiktai suteikti pagalbą vietos 

bendruomenei: 

E2 „Aš manau <...> kad bendruomenės būtų labiau demokratiškesnės, jos apskritai 

turėtų būti kuo labiau savarankiškesnės ir pačios organizuotis, kad kuo maţiau <...> 

kaţkas dar iš šono nurodinėja ar <...> kontroliuoja. Iš tikro, kad iniciatyvos išeitų iš 

bendruomenių, o šioje srityje, aišku, pagalbininkais galėtų būti kultūros centras, 

bendradarbiaudamas su kultūros centro taryba―. 

E1 „<...> jeigu bendruomenė pati kaţką tai bando rengti <...> konkusą <...> 

kultūrinio pobūdţio, tai aišku, jeigu jiems patiems sunku susiplanuoti, tai tikrai gali 

padėti kultūros centras, kartu planuoti <...>. <...> bendruomenės, kai jos pačios yra 

aktyvios, jeigu sugalvoja kokį renginį tai vis tiek jos pačios viską daugiau planuojasi, 

tiktai aišku, kai jos pačios nesugeba, tai prašo kultūros centro pagalbos ar muziejaus 

pagalbos. Ir kultūros centrai ir muziejai tikrai neatsako, o padeda ko tiktai reikia. 

Kultūros centro taryba esant poreikiui taip pat visada prisideda―. 

E6 „<...> jei vietos bendruomenė nori tų konkursų, tai gali kultūros centras ir rengti 

planą, jei bendruomenė pati nesugalvoja kaip juos susiorganizuoti, gali paprašyti 

kultūros centro su <...> taryba padėti―. 

Šeštas klausimas, uţduotas informantams buvo „Ar sutinkate, kad šių konkursų rengimo 

idėjos įgyvendinimui vadovautų vietos  kultūrinio darbo organizatorius, o kontroliuotų kultūros 

centras? Jei ne, kas tada turėtų atlikti kiekvieną iš šių funkcijų?―. Lyginant su kitais klausimais, 

atsakant į šį klausimą keli informantai buvo itin lakoniški. Trys informantai (E4, E3, E6) iš šešių 

sutiko, kad meno sklaidos konkursų rengimo idėjos įgyvendinimui vadovautų kultūrinio darbo 

organizatorius, kontroliuotų kultūros centras ir atlikdami šias funkcijas bendradarbiautų. Kitas 

informantas teigė, kad toks toks pavaldumas yra jau susiklostęs natūraliai, todėl galima teigti, kad 
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informantas sutinka, su klausimo teiginiu (E5 „Jie automatiškai vienas kitam pavaldūs. Kultūros 

darbuotojas, jisai yra pavaldus kultūros centrui―). Likusieji informantai, vėlgi, teigė, kad pati 

vietos bendruomenė turėtų būti iniciatyvos autorė ir nuspręsti, kas šias funkcijas atliks, o kultūros 

centras ir kultūrinio darbo organizatorius atliktų tik pagalbininkų vaidmenį vietos bendruomenei. 

E1 „Aišku, kultūros darbo organizatorius irgi gali vadovauti, bet jeigu čia 

bendruomenės renginys, aš tai uţ tai būčiau, kad pati bendruomenė daugiau 

vadovautų, o kultūrinio darbo organizatorius, irgi, jis turi padėti. <...> Tai čia 

kaip ir tarpusavio susitarimas būtų. Bet mano nuomone, kad „pirmu smuiku  

grotų― vis tiek bendruomenė―. 

E2 „Jei idėjų autorius yra kultūros įstaiga, aš nelabai suprantu vietos 

bendruomenės vaidmens <...> kaţkas sugalvoja „iš viršaus nuleidţia― ir tai 

turi daryti. Tada jau gaunasi, tu turi kaţkieno idėją įgyvendinti. <...> 

iniciatyvos turi ateiti iš apačios, o palaikymas turi būti iš viršaus. <...> pats 

principas turėtų būti iniciatyva iš jų, <...> yra pilna tų iniciatyvų 

bendruomenėse, kuriose kultūros centras iš tikro aktyviai dalyvauja. Tai dalį 

darbų atlieka kultūros centras, meno kolektyvai yra praktiškai kiekvienoje 

seniūnijoje, padaliniuose <...> ir jie puikiai bendradarbiauja tarpusavyje―. 

Kaip matyti, informantas (E2) nesutinka, kad kultūros įstaigos, siekdamos skleisti meną vietos 

bendruomenėse imtųsi iniciatyvos rengti konkursus, vadovauti ar kontroliuoti, nes tame jis nemato 

vietos benduomenės vaidmens, o įţvelgia „primestų― idėjų grėsmę. 

Informantų nuomonė nesutapo su modeliu, kad siekiant skleisti meną vietos bendruomenėje, 

meno sklaidos konkursų įgyvedinimo planus turėtų rengti kultūros centras su kultūros centro taryba. 

Visgi, informantai mano, kad planavimo iniciatyvos turėtų imtis pati vietos bendruomenė, o 

kultūros centras su kultūros centro taryba tik pagelbėtų vietos bendruomenei. O, pagal modelį, kad 

plano įgyvendimui vadovautų kultūrinio darbo organizatorius ir kontroliuotų kultūros centras, šiuo 

klausimu, informantų nuomonės pasidalijo į dvi stovyklas, vieni teigė, kad pati vietos bendruomenė 

turėtų nuspręsti kas atliks kiekvieną iš šių funkcijų, tačiau dauguma informantų, keturi iš šešių,  

pritarė modelio idėjai, kad vadovauti turėtų kultūrinio darbo organziatorius, o kontroliuoti kultūros 

centras. 

 Faktoriaus – finansavimas funkcionavimo galimybių pritaikimas praktikoje. 

Siekiant įvertinti finansavimo funkcionavimo pritaikomumą, septintu klausimu informantų 

buvo klausiama „Jei vietos bendruomenė parengtų planą įkurti vietos benduomenės verslą, kaip 

manote, ar savivaldybė galėtų prisidėti prie šio verslo plano idėjos įgyvendinimo skirdama lėšų 

vietos bendruomenei pasisamdyti verslo konsultantą? Jei ne, kur kitur vietos bendruomenei 

pasiūlytumėte ieškoti paramos?―. Atsakant į šį klausimą informantai buvo vieningi, teigdami, kad 

savivaldybė tikrai prisidėtų skiriant lėšų pasisamdyti verslo konsultantą bei nurodė, kad 

savivaldybėje jau yra konsultantų ir yra įkurtas verslo ir turizmo centras, kurie teikia konsultacinę 

informaciją dėl verslo (E1„Konsultantų tai ir pačioje saivaldybėje turime. Turime verslo centrą, 



  
 

59 
 

kur gali pasikonsultuoti bendruomenės―), ir kaip vienas informantas paminėjo konsultacijos yra 

teikiamos uţ minimalią kainą (E2 „visi ten gali gauti konsultacijas <...> uţ labai simbolinę kainą. 

<...> tai ką dalinai mūsų įstaiga siūlo <...> galima sakyti, praktiškai tai yra labdara. Įkainiai yra 

labai maţi―).  O kitus būdus, kur galėtų vietos bendruomenė ieškoti paramos verslui, informantai 

paminėjo vietos veiklos grupės finansavimo programas, bendradarbiavimą su kitomis 

bendruomenėmis, savivaldybės įkurtą verslo rėmimo fondą bei iš savivaldybės biudţeto skiriamas 

lėšas, tačiau jos tik skiriamos įvertinus verslo planus. 

E1 „Savivaldybė tikrai padėtų šimtu procentų, kad tiktai bendruomenėje atsirastų 

verslas―. 

E5 „Yra programos, kad ir mūsų programa su verslu―. 

E3 „Vietos bendruomenės paramos ieško arba vietos veiklos grupėse arba turizmo ir 

verslo centruose, kur teikiama informacija, o savivaldybė <...> negali iš karto 

pasakyti, kad prisidės, ji turi pamatyti visą verslo planą, įvertinti ar tikslinga, 

naudinga, ir tik tada jinai gali prie jo prisidėti―. 

E2 „Yra <..> verslo ir turizmo centras, kuris konsultuoja <...> padeda rengti verslo 

planus, kitokius dokumentus, idėjas generuoti. <...>. Savivaldybė yra įkūrusi ir verslo 

rėmimo fondą, kur yra įvairių paramos formų, <...> paramos jie gauna papildomai, 

kiekviena konkrečiai kaimo bendruomenė iš <...> savivaldybės biudţeto kasmet. 

Teikia prašymus visos bendruomenės, aktyviai tai daro. <...> Verslui nelabai prašo 

patys, bet tai yra laisva valia <...>―. 

Iš informantų atsakymų matyti, kad vietos bendruomenėms, visgi, sudarytos gana palankios 

sąlygos imtis verslo planavimo iniciatyvų ir jas įgyvendinti, juolab, kad savivaldybė sutiktų jas 

palaikyti ir remti, tačiau, kaip vienas informantas uţsiminė, kad bendruomenės pačios nėra aktyvios 

prašant paramos verslui. 

Aštuntuoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti „Kaip manote, kas ir kaip turėtų kontroliuoti 

verslo įgyvendinimo plano procesą?―. Atsakant į šį klausimą informantų nuomonės išsiskyrė 

labiausiai. Du informantai (E4, E2)  teigė, kad verslo įgyvendinimo planą turėtų kontroliuoti tas, kas 

tą planą ir susikūrė, o kontroliuoti reikėtų atliekant stebėseną (E2 „<...> tie iniciatoriai, kurie 

sukūrė verslą, tikisi, kad jų verslo planas veiktų, jie turi kontroliuoti ir stebėseną atlikti, kaip jiem 

sekasi daryti atitinkamus sprendimus ar kaţkur reikia pasitempti, ar papildomai investuoti―.) 

Kitas informantas (E3) nurodė, kad kontolės funkciją turėtų atlikti verslo ir turizmo centras. 

Tačiau kaip atsakant į septintą klausimą buvo teigiama, kad verslo ir turizmo centras yra dalinai 

savivaldybės įstaiga (E2 „<...> verslo ir turizmo centras, <...> dalinai mūsų įstaiga <...>―), galima 

šį informanto (E3) atsakymą suprasti, kad, visgi, kontrolės funkciją turėtų atlikti savivaldybė. 

Likusieji, teigė, kad kontroliuoti turi tas, kas suteikė finansavimą verslui: 

E5 „Ţiūrint pagal kokią programą eina. <...> kai duoda visišką finansavimą 

savivaldybė, tai aišku jinai, bet jeigu yra iš Europos sąjungos, čia tiek jau yra sudėta 
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saugiklių ir kontrolės. Na savivaldybė gali ţiūrėti, interesas tas pats, bet ţymiai 

didesnius reikalavimus  reikia vykdyti―. 

E1„<...> jeigu savivaldybė prisideda lėšomis, tai ir pati savivaldybė turėtų 

kontroliuoti, nes yra biudţetinės lėšos ir vis tiek mes turime kontroliuoti kur, kaip jos 

panaudojamos. Jeigu iš Europos sąjungos lėšos, per kaţkokią programą <...> tai tada 

kontroliuoja jau VVG, kaip vyksta ši programa, kaip tos lėšos panaudojamos.<...> Jei 

pačios bendruomenės lėšos, tai pati bendruomenė kontroliuoja, išsirenka atsakingą 

asmenį, kontrolierių, kaip tos lėšos panaudojamos―. 

E6 „<...> kaţkas iš savivaldybės turėtų, kaţkos asmuo paskirtas, jei savivaldybė 

padeda bendruomenei finansiškai―. 

Informantai (E5,E1,E6) mano, kad jei finansavimą skiria savivaldybė, reiškia ji turėtų atlikti 

kontrolės funkciją, kaip lėšos yra panaudojamos Taip pat tegiama, kad jei lėšos skiriamos iš 

Europos sąjungos per programą, tuomet kontroliuoti turėtų vietos veiklos grupė, o jei pati 

bendruomenė iš savo lėšų kuria verslą, tada kontrolės funkciją turėtų atlikti išrinktas atsakingas 

asmuo iš vietos bendruomenės. Kadangi septintu klausimu informantai sutiko, kad savivaldybė 

galėtų prisidėti prie vietos bendruomenės verslo projekto įgyvendinimo skirdama lėšų, reiškia pagal 

informantų (E5,E1,E6) atsakymus, galima teigti, kad savivaldybė, ar savivaldybės įstaiga kaip 

turizmo ir verslo centras ir turėtų atlikti kontrolės funkciją, priţiūrint kur ir kaip lėšos yra 

panaudojamos. 

Taigi, jei vietos bendruomenė parengtų planą įkurti verslą, siekiant uţsidirbti pinigų ir turėti 

nuolatinių lėšų savo veiklai, iš informantų atsakymų, galima teigti, kad savivaldybė prisidėtų prie 

plano įgyvendinimo konsultacijomis, pinigine parama, įvertinusi verslo plano projektą. Tik dėl 

verslo plano įgyvendinimo kontrolės funkcijos atlikimo informantų nuomonės buvo įvairios, tačiau 

kaip buvo išsiaiškinta, kad verslo ir turizmo centras yra dalinai savivaldybės įstaiga, reiškia, 

dauguma, keturi iš šešių informantų sutinka, kad kontroliuoti kaip lešos panaudojamos įgyvendinant 

verslo planą turėtų savivaldybė. 

Siekiant išsiaiškinti informantų nuomonę apie faktorių funkcionavimo pagal vadybos 

funkcijas reikalingumą, jiems buvo uţduotas papildomas, devintas klausimas „Kaip manote ar 

reikia, kad faktorių, kurie lemia bendruomeniškumą veiksmai būtų planuojami, organizuojami, 

jiems būtų vadovaujama ir juos kontroliuotų?―. 

Dauguma informantų pritarė, kad planavimo, organizavimo ir vadovavimo funkcijos 

reikalingos, tik vienas informantas teigė, kad vadovavimo funkcija turėtų būti atliekama išlaikant 

pusiausvyrą tarp vadovaujančiųjų ir pavaldinių skaičiaus (E2 „Visur be planavimo, vadovavimo 

neapsieinama, bet aš nesutinku su tuo, kad turi būti 3 vadovai, 2 darbuotojams―), taip pat 

informantas akcentavo, kad planus tikslinga sudaryti tik atsiţvelgiant į renginio ar kitokio įvykio 

mastą, jei tai ypač maţas konkursas ar bendruomenės iniciatyva planai nereikalingi (E2). 

 Daugiau prieštaringų vertinimų sukėlė kontrolės funkcijos reikalingumo supratimas: 



  
 

61 
 

E5 „Kad kontroliuotų, aš sakau, bendruomenė įsipareigojimus priima, pasirašo. O 

kas gali kontroliuoti, pasiţada tik ta bendruomenė ir kontroliuoja tik ta programa, 

kurią pasirašai, šitam etape savivaldybė, ar kas, ne jų reikalas―. 

E3 „<...> pačioje bendruomenėje turi būti sudaryta taip vadinama darbo grupė, kurie 

planuoja, strateguoja ir vykdo savo veiklą <...> reikia, kad organizuojama, ir tas, kas 

organizuoja, jie patys jį ir kontroliuoja. Kontroliuoja- aš šitą ţodį suprantu, kad 

kaţkas iš viršaus kontroliuoja. Tai tikrai ne. Tai jie patys organizuoja, planuoja iš 

anksto, kviečia kitus ir savo toje darbo grupėje priţiūri, ne dar iš kaţkur aukščiau―. 

E1 „Aš tai uţ tai, kad tos kontrolės būtų kuo maţiau, kad rodytų savo iniciatyvą 

mokyklos ir bendruomenės<...> Aišku kontrolė, kaţkokia turi būti jeigu kaţur tai 

biudţetinės lėšos naudojamos.<...> Pagrinde, kontrolė turėtų būti kas liečia lėšas―. 

E2 „Kiekvienam procese turi būti ţmogus, kuris sukontroliuoja kitus ţmones. <...> bet 

kokioje organizacijoje, ar tai būtų vietos bendruomenė, ar verslo subjektas, ar bet 

kokia nevyriausybinė organizacija, valdiškoje institucijoje, visur turi būti vadovai, 

kurių pareiga viską paimti į vieną vietą, surinkti, sukontroliuoti, išdalinti uţduotis, 

sugalvoti įgyvendinimo realų planą, suplanuoti tada vėl kaip kas kada rinksis ir ką 

turės atlikti―. 

Informantai neįvardija, kad kontrolės funkcija nereikalinga, tačiau teigia, kad jos reikia kuo 

maţiau ir tik ten, kur naudojamos biudţetinės lėšos (E1), taip pat akcentuoja, kad jei bendruomenė 

susikuria planus, pasirašo organizuoja, tai ji pati turi atlikti ir kontrolės funkciją (E3), informantas 

(E3) priduria, kad jei bendruomenė pasirašo programą, tai pati programa kaip ir atlieka kontrolės 

funkciją. Reikia pastebėti, kad informantai (E5,E3) paţymi, jog kontrolės „iš viršaus― ar 

savivaldybės nereikia. Iš informantų (E1, E5, E3),  atsakymų matyti, kad kontrolės funkcija 

suprantama, kaip nurodinėjimas, drausminimas ar apribojimų taikymas „iš viršaus―. 

Galima teigti, kad informantai sutinka, jog faktorių veiksmai turėtų būti planuojami, 

organizuojami, jiems turėtų būti vadovaujama, tik dėl kontrolės funkcijos reikalingumo jų nuomonė 

buvo įvairialypė. Tačiau iš daugumos informantų atsakymų, galima suprasti, kad tokios kontrolės, 

kai yra nurodinėjama „iš viršaus―, valdţios, jų nuomone, nereikia, o kontrolę vykdyti turėtų tik pats 

faktorius savo vidinėje aplinkoje. 

Taigi, išanalizavus ekspertų nuomonę, matyti, jog teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo 

modelis (3 pav.)  praktikoje gali būti pritaikomas, tik atlikus tam tikras jo korekcijas ir papildymus 

pateiktus modelyje 4 paveiksle. 
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VV- Vietos valdţia  

VO - Visuomeninės  

organizacijos                              

  

ŠĮ- Švietimo įstaigos 

KĮ- Kultūros įstaigos  

 

 

F-Finansavimas  

BŠ-Bendros šventės 

4 pav.  Praktinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis. 
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švietimas 

1. Apklausa; 
planų rengimas 

(administracija) 

2.Vieta;laikas; 

resursai; 

3. Vadovavimas 
(savivaldybė, 

VVG)  

4.Kontrolė 
(savivaldybė, 

VVG) 

ŠĮ: 
Bendruomeniško 
gyvenimo įpročių 

ugdymas  

1.Tikslai 
(būrelis); planai 

2. Vieta; laikas; 

veikla; 

resursai. 

3.Vadovas 
(aktyvus asmuo) 

4. Aktyvumo 
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koregavimas.   

KĮ: Meno sklaida 

1. Tikslų, planų 
rengimas (vietos 
bendruomenė) 

2. Vieta; etapai; 
resursai 

3. Vadovas 
(kultūrinio 
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4. Kontrolė 
(kultūros 
centras) 

F: Verslo iniciatyva  

1. Tikslas; 
projektas; planai 

2.  Resursai 
(savivaldybė) 

atsakomybė. 

3. Demokratinis 
valdymas; 
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4. Kontrolė 
(savivaldybė) 
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JŲ 

INICIATYVA 

VIETOS 
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INICIATYVA PAGALBA 

BENDRADARBIAVIMAS 



  
 

63 
 

Atlikus tyrimą ir suţinojus ekspertų nuomonę apie faktorių ir funkcionavimo galimybių 

pritaikymą praktikoje, 4 paveiksle pateikiamas pakoreguotas ir papildytas teorinis faktorių ir 

veiksmų funkcionavimo modelis, kuris pritaikomas praktikoje. Teoriniame faktorių ir veiksmų 

funkcionavimo modelyje (3 pav.) buvo pateikta, kad egzistuoja faktoriai, kurie atlieka tam tikrus 

veiksmus, pagal vadybos funkcijas bei į jų atlikimą įtraukia vietos bendruomenės gyventojus. 

Tačiau praktiniame modelyje (4 pav.), remiantis tyrimo rezultatais, nurodyta, kad vietos 

bendruomenė ar faktoriai gali būti bendruomeniškų iniciatyvų autoriais. Kai atsiranda iniciatyva ar 

iš vienos, ar kitos pusės, jos tarpusavyje tariasi, ar reikia, ir kaip tą iniciatyvą įgyvendinti, vietos 

bendruomenė gali kreiptis pagalbos į faktorius, ir šiame bendradarbiavimo procese atsiranda 

bendruomeniškumo veiksmai, kurie yra planuojami, organizuojami, jiems yra vadovaujama ir juos 

kontroliuoja. 

Vertinant faktoriaus — vietos valdţia galimybę šviesti vietos bendruomenę, rengiant vadybos 

mokymus vietos bendruomenių pirmininkams, pagal tyrimą išsiaiškinta, kad iš vietos valdţios 

atstovų šių mokymų įgyvendinimo planus turėtų sudaryti asmuo iš savivaldybės administracijos. 

Modelyje (3 pav.) buvo pateikta, kad prieš sudarant mokymų planus, turėtų būti vertinamas 

bendruomenių pirmininkų aktyvumas, pagal pateiktų projektų paraiškų skaičių, tačiau praktiniame 

modelyje, pagal ekspertų nuomonę, prieš planus sudarant, savivaldybė turėtų atlikti apklausą, 

siekiant išsiaiškinti kokių mokymų vietos bendruomenių pirmininkams reikėtų. Taip pat, 

išsiaiškinta, kad mokymų įgyvendinimo procesui vadovauti, telkiant bendruomenių pirmininkus ir jį 

kontroliuoti turėtų asmuo iš savivaldybės bendradarbiaujant su vietos veiklos grupe. 

Vertinant švietimo įstaigos — mokykla galimybę planuoti ugdyti mokinių 

bendruomeniškumo įpročius, įkuriant bendruomeniškumo būrelį, remiantis tyrimu, ši idėja, įkurti 

būrelį pasitvirtino esanti pritaikoma praktikoje. Tik vietoj to, kad būreliui vadovautų vietos 

bendruomenės pirmininkas, pagal ekspertus, praktiniame modelyje, tai pakeista, jog šią funkciją 

turėtų atlikti aktyvus asmuo, kurį rastų mokyklos ar vietos bendruomenė, nebūtinai vietos 

bendruomenės pirmininkas. 

Kultūros įstaigos — kultūros centro, bendradarbiaujant su kultūros centro taryba galimybė, 

skleidţiant meną vietos bendruomenėse, rengti kultūrinio pobūdţio konkursų įgyvendinimo planus, 

praktikoje nepasitvirtino, nes ekspertai numatė, kad šiuos planus turėtų rengti pati vietos 

bendruomenė, o kultūros centras su kultūros centro taryba atliktų tik pagalbininkių vaidmenį. Kai 

tuo tarpu, teorinio modelio idėja, kad šių konkursų įgyvendinimui vadovautų kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuotų kultūros centras, praktikoje pasitvirtino, kaip galima. 

Teoriniame modelyje nurodyto faktoriaus — finansavimas, funkcionavimo galimybė, kad 

vietos bendruomenė inicijuojant verslo įkūrimą, parengtų verslo planą ir prie jo įgyvendinimo 

prisidėtų savivaldybė skirdama lėšų, konsultacijomis, praktikoje buvo patvirtinta, tačiau tai 
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savivaldybė padarytų tik įvertinusi verslo plano projektą. Taip pat, tyrime buvo išsiaiškinta, kad 

verslo plano įgyvendinimo procesą, tiksliau, kaip lešos panaudojamos įgyvendinant verslo planą, 

turėtų kontroliuoti savivaldybė. 

 

3.4. Empirinio tyrimo išvados 

 

1. Tyrimo metu nustatyta, kad faktoriaus — vietos valdţia galimybė šviesti vietos bendruomenę, 

rengiant vadybos mokymus vietos bendruomenių pirmininkams, pritaikoma, jeigu tik 

pirmiausia būtų išsiaškinti ir įvertinti vietos bendruomenių pirmininkų pageidavimai dėl 

mokymų. Bei atskleista, kad mokymų įgyvendinimo planus turėtų rengti asmuo dirbantis 

savivaldybės administracijoje, o vadovauti, telkiant bendruomenių pirmininkus drauge bei 

kontroliuoti taip pat asmuo iš savivaldybės, bendradarbiaujant su vietos veiklos grupe. 

2. Tyrimas parodė, kad faktoriaus — švietimo įstaigos (mokykla) galimybė, planuojant ugdyti 

mokinių bendruomeniškumo įpročius, įkurti bendruomeniškumo būrelį pritaikoma praktikoje. 

Informantų nuomone, tinkamiausias asmuo vadovauti bendruomeniškumo būreliui, nebūtinai 

turėtų būti vietos bendruomenės pirmininkas, tačiau pati vietos, mokyklos bendruomenė turėtų 

rasti aktyvų ţmogų ir nuspręsti, kas tinkamiausias. 

3. Tiriant paaiškėjo, kad kultūros įstaigos — kultūros centro, bendradarbiaujant su kultūros centro 

taryba galimybė, skleidţiant meną vietos bendruomenėse, rengti kultūrinio pobūdţio konkursų 

įgyvendinimo planus, nepasitvirtino, o šiuos planus, informantų nuomone, turėtų rengti pati 

vietos bendruomenė, esant poreikiui padedant kultūros centro ir kultūros centro tarybos. Tačiau 

informantai sutiko, kad konkursų įgyvendinimo planui vadovautų kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuotų kultūros centras. 

4. Atliekant interviu, nustatyta, kad faktoriaus — finansavimas galimybė, jei vietos bendruomenė 

inicijuojant verslo įkūrimą, parengtų verslo planą ir prie jo įgyvendinimo prisidėtų savivaldybė 

skirdama lėšų pasisamdyti verslo konsultantą, pritaikoma praktikoje. Kaip nurodė informantai, 

jau ir šiuo metu savivaldybė teikia verslo konsultacijas, pininginę paramą vietos 

bendruomenėms, įvertinusi verslo plano projektus. Tačiau kas turėtų kontroliuoti verslo plano 

įgyvendinimo procesą, informantų buvo vertinama skirtingai, priklausomai nuo to, kas 

finansuoja, bet dauguma nurodė, kad kontroliuoti kaip lešos panaudojamos įgyvendinant verslo 

planą turėtų savivaldybė. 

5. Interviu metu informantai sutiko, kad faktorių veiksmai turi būti planuojami, organizuojami, 

jiems turėtų būti vadovaujama, tik dėl kontrolės funkcijos reikalingumo jų nuomonė buvo 

įvairialypė. Tačiau analizuojant informantų atsakymus pastebėta, kad jų nuomone, kontrolė tai  
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nurodinėjamas „iš viršaus―, valdţios, kuris yra nereikalingas, išskyrus atvejus, kai naudojamos 

biudţetinės lėšos. 

6. Tyrimo metu informantai išreiškė nuomonę, kad vietos bendruomenės turėtų būti labiau 

savarankiškesnės bei pagrindinės bendruomeniškų iniciatyvų autorės, o faktoriai kaip vietos 

valdţia, mokykla ir kt., savo parama turėtų tik stengtis joms padėti įgyvendinti tas iniciatyvas. 
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IŠVADOS 

 

1. Lietuvos ir uţsienio mokslininkų bendruomeniškumo sampratos palyginimas parodė, kad 

sampratos yra panašios, tik skirtumas tas, kad Lietuvos mokslininkai akcentuoja bendruomenės 

narių emocinių ryšių, bendrų vertybių svarbą, o uţsienio mokslininkai paţymi bendruomenės 

narių veikimą: dalyvių įtraukimą, bendrųjų gėrybių valdymą. Tačiau apibendrintai, 

bendruomeniškumą galima suprasti, kaip ţmonių esančių apibrėţtoje teritorijoje bendrumo 

jausmą, išreikštą tam tikrų ryšių turėjimu ir veikla dėl bendros gerovės kūrimo. 

2. Bendruomeniškumo faktorių ir veiksmų sampratos analizė atskleidė, kad faktorius susijęs su 

veiksmu tuo, kad tam tikrų veiksmų atlikimas yra faktoriaus funkcionavimo išraiška, kur 

faktorius suprantamas kaip prieţastis, savyje talpinanti bendrumo ir veikimo išraiškos formas, o 

veiksmas — tai faktoriaus funkcionavimas, atliekamas turint tikslą kurti ir skatinti 

bendruomeniškumą. 

3. Mokslinės literatūros ir etnografinės medţiagos analizė atskleidė, kad Joniškio rajono 

savivaldybėje praeityje, XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose, bendruomeniškumui darė įtaką 

šie faktoriai ir jų atliekami veiksmai: vietos valdţia — telkusi bendruomenės gyventojus; 

baţnyčia — skatinusi puoselėti bendras vertybes ir reguliavusi socialinį bendruomenės 

gyvenimą; švietimo įstaiga — mokykla, skatinusi kolektyviškai bendradarbiauti, 

visuomeniškumą per būrelių veiklą ir renginius; kultūros įstaigos — draugijos, aktyvinusios 

solidarumą, vertybių sklaidą, renginių organizavimą; bendros šventės — pramogų rengimas, 

dalyvavimas jose motyvavo bendrą veikimą; papročiai — formavo kolektyvines socialinio 

gyvenimo normas, tradicijų propagavimą. 

4. Įvertinus praeities faktorių funkcionavimą Joniškio rajono savivaldybėje XX a. 9 dešimtmečio 

pabaigoje — dabar, galima teigti, kad dabartyje bendruomeniškumui didţiausią įtaką daro šie 

faktoriai: vietos valdţia, kultūros įstaigos, švietimo įstaigos (mokykla), bendros šventės. 

Atliekant analizę, aptikti dar du reikšmingi faktoriai, kurie taip pat prisideda lemiant 

bendruomeniškumą dabartyje, tai — visuomeninės organizacijos ir finansavimas.  

5. Galima teigti, kad teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo, pagal vadybos funkcijų ciklą, 

modelis praktikoje pritaikomas, atlikus tam tikras jo korekcijas ir papildymus. Kadangi faktorių 

vaidmuo nėra matomas, kaip pagrindinių bendruomeniškumą skatinančių iniciatyvų autorių ir 

planuotojų vietos bendruomenėje, todėl daugiausiai bendruomeniškumą skatinančios 

iniciatyvos turėtų kilti iš pačios bendruomenės, tai argumentuojant bendruomenių 

savarankiškumo stiprinimu, kur pagal jos poreikį, prie iniciatyvų įgyvendinimo planavimo, 
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organizavimo, vadovavimo ir kontrolės procesų prisidėtų faktoriai, suteikiant pagalbą ar 

paramą. Faktoriai taip pat gali inicijuoti, planuoti įgyvendinti bendruomeniškus veiksmus, 

tačiau tik tariantis demokratiniu principu ir bendradarbiaujant su vietos bendruomene. 

6. Prielaida pasitvirtino, kad faktoriai ir jų veiksmai bei vietos bendruomenės veiksmai 

funkcionuodami sistemingai, organizacijos veikimo principu, kuria bendruomenišką, bendrų 

sprendimų pagrįstą veiklą, kur faktoriai ir vietos bendruomenė, kartu organizuotai atlikdami 

veiksmus, vienas su kitu sąveikauja, turi tam tikrų ryšių. 

7. Faktoriai ir jų veiksmai bei vietos bendruomenės veiksmai turi būti planuojami, organizuojami, 

jiems turi būti vadovaujama, ir jie turi būti kontroliuojami. Tik pastebėta, kad kontrolės 

funkcijos atlikimo procesas suprantamas kaip drausminimas, savarankiškumo nebuvimas ar 

nurodinėjimas iš valdţios, o ne kaip veiklos vertinimas, rezultatų lyginimas su numatytais 

plane. 
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REKOMENDACIJOS 

 

Vietos valdţiai (savivaldybei): 

1. Siekiant, kad vietos bendruomenės būtų savarankiškesnės, ugdyti vietos bendruomenių 

pirmininkų kompetencijas, atliekant šiuos veiksmus: pirmiausiai, savivaldybei apklausos 

būdu išsiaiškinti, kokiose srityse pirmininkai norėtų įgyti, patobulinti savo ţinias; 

išsiaiškinus, asmeniui iš savivaldybės administracijos parengti mokymų tikslus, planus; 

organizuoti centralizuotus mokymus, numatant mokymų trukmę, laiką, vietą, pasamdant 

specialistus; vadovauti, telkiant bendruomenių pirmininkus, suteikiant jiems informaciją ir 

kontroliuoti mokymų įgyvendinimo procesą, turėtų paskirtas asmuo iš savivaldybės, 

bendradarbiaujant su vietos veiklos grupe. 

Švietimo įstaigoms (mokyklai): 

2. Siekiant prisidėti prie jaunimo bendruomeniško gyvenimo įpročių ir kultūros ugdymo, 

mokykla, esanti vietos bendruomenėje, turėtų atlikti šiuos veiksmus: pedagogams, 

socialiniam darbuotojui ir psichologui testais, apklausomis įvertinti mokinių supratimą 

apie bendruomeniškumą; mokyklos tarybai su direktoriumi planuoti ugdyti mokinių 

bendruomeniškumą, parengiant bendruomeniškumo būrelio įkūrimo planą, uţdavinius; 

organizuoti būrelio veiklą, paskiriant būrelio vadovą, numatant laiką, vietą, veiklas (pvz. 

supaţindinimas su vietos bendruomenės veikla, vietos papročiais); vesti būrelio 

uţsiėmimus ir vadovauti turėtų aktyvus asmuo iš mokyklos ar vietos bendruomenės; 

mokyklos taryba atliktų kontrolę, fiksuotų ir vertintų būrelio veiklą, jos rezultatus. 

Kultūros įstaigoms: 

3. Siekiant meno sklaidos vietos bendruomenėje, kultūros įstaigos (kultūros centras, kultūros 

centro taryba) turėtų atlikti šiuos veiksmus: bendradarbiauti su vietos bendruomene, siūlyti 

meno sklaidos, kultūrinio pobūdţio renginių idėjas, iniciatyvas vietos bendruomenei; esant 

vietos bendruomenių poreikiui, padėti joms rengti kultūrinių renginių, konkursų 

įgyvendinimo planus, juos organizuoti, surandant ţmogiškuosius, materialinius išteklius; 

kultūrininio pobūdţio konkursams, renginiams vadovauti turėtų vietos kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuoti, kaip planas įgyvendinamas, jei prie jo kūrimo prisidėjo, — 

kultūros centras. 
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Vietos bendruomenėms ir jų pirmininkams: 

4. Siekiant veiksmingesnio funkcionavimo ir materialinio nepriklausomumo  bendruomenės 

turėtų būti aktyvesnės inicijuojant verslo kūrimą vietos bendruomenėse ir atlikti šiuos 

veiksmus: vietos bendruomenė turėtų numatyti verslo iniciatyvos viziją, misiją, tikslus; 

vietos bendruomenės pirmininkas, jei yra poreikis, pasinaudojant savivaldybės parama ar 

jos įstaigose teikiamomis verslo konsultanto paslaugomis, parengti verslo įgyvendinimo 

projektą ir jo etapus; organizuojant, pirmininkas su konsultanto pagalba atliktų analizes 

(SSGG, PEST), įvertinti verslo kūrimo galimybes; kad galėtų įgyvendinti verslo projektą, 

jei vietos bendruomenė neturi pakankamai savo lėšų, bendruomenės pirmininkas turėtų 

kreiptis paramos dėl finansavimo į savivaldybę, kuri turi verslo rėmimo fondą, įvertinusi 

verslo projektą, galimai skirtų lėšų, ar į vietos veiklos grupę, kur per programas skiriamas 

finansavimas iš Europos sąjungos; verslo plano įgyvendinimui vadovautų bendruomenės 

pirmininkas, taikant demokratinį valdymą būtų paskiriami darbai, atsakomybė; verslo 

įgyvendinimo projekto kontrolės funkciją turėtų atlikti, tas kas prisidėjo prie verslo 

projekto finansavimo, jei savivaldybė ar vietos veiklos grupė, tada jos vertintų kaip 

įgyvendinamas projektas ir panaudojamos lėšos; jei vietos bendruomenė savo lėšomis 

įkūrė verslą, tada kontroliuoti turėtų pirmininkas ar uţ finansus paskirtas atsakingas asmuo 

iš bendruomenės. 
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SANTRAUKA 

 

Bendruomeniškumą lemiančių faktorių ir veiksmų funkcionavimas Lietuvoje praeityje ir dabar 

 
Šiandieninėje Lietuvos politinėje visuomenėje bendruomeniškumo tematikos reikšmingumas pastebimas tiek 

nacionaliniu, tiek savivaldos lygmeniu. Bendruomeniškumo elementų — faktorių ir jų veiksmų, vadybinio 

funkcionavimo nagrinėjimas aktualus patiems faktoriams ir vietos bendruomenei, siekiant jų efektyvesnio veikimo, 

problemų sprendimo ir tarpusavio bendradarbiavimo, kuriant ir plėtojant bendruomenišką kultūrą. Darbo tikslas — 

išanalizuoti bendruomeniškumo koncepciją, faktorių ir veiksmų funkcionavimą ir ištirti bendruomeniškumo 

problematiką Lietuvoje praeityje ir dabar, sukuriant teorinį funkcionavimo modelį. Darbo problema siekia atskleisti 

kokie yra bendruomeniškumą lemiantys faktoriai ir veiksmai Lietuvoje praeityje ir dabar, ir kaip jie funkcionuoja. 

Darbe, taikant leiteratūros analizės ir lyginimo metodus palygintos bendruomeniškumo sampratos Lietuvos ir uţsienio 

mokslininkų darbuose; išanalizuota bendruomeniškumo faktorių ir veiksmų samprata. Taikant etnografinį ir sisteminės 

analizės metodus, atskleisti bendruomeniškumo faktoriai ir veiksmai, ir išanalizuotas jų funkcionavimas Joniškio rajono 

savivaldybėje XV a. — XX a. 3-4 dešimtmečiuose bei įvertintas praeities faktorių funkcionavimas Joniškio rajono 

savivaldybėje XX a. 9 dešimtmečio pabaigoje — dabar. Sukurtas teorinis faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelis, 

taikant modeliavimo, logografijos metodus ir empiriniu tyrimu, panaudojant ekspertų interviu, įvertintas modelio 

pritaikomumas praktikoje Lietuvoje. Gautos išvados: Bendruomeniškumo sampratos suvokimas panašus, todėl 

apibendrintai bendruomeniškumą galima suprasti kaip ţmonių esančių apibrėţtoje teritorijoje bendrumo jausmą, 

išreikštą tam tikrų ryšių turėjimu ir veikla dėl bendros gerovės kūrimo. Faktorius suprantamas kaip prieţastis, savyje 

talpinanti bendrumo ir veikimo išraiškos formas, o veiksmas tai faktoriaus funkcionavimas, atliekamas turint tikslą kurti 

ir skatinti bendruomeniškumą. Praeityje bendruomeniškumui Joniškio rajono savivaldybėje įtaką darę faktoriai ir jų 

veiksmai — papročiai, baţnyčia, vietos valdţia, kultūros įstaigos, švietimo įstaigos (mokykla), bendros šventės; iš kurių 

dabartyje įtakingiausi išliko — vietos valdţia, kultūros įstaigos, švietimo įstaigos (mokykla), bendros šventės bei dar 

atsiskleidė finansavimo ir visuomeninių organizacijų daroma įtaka bendruomeniškumui. Teorinis faktorių ir veiksmų 

funkcionavimo modelis pritaikomas praktikoje atlikus jo korekcijas ir papildymus; Vietos bendruomenė, kaip 

pagrindinė bendruomeniškų iniciatyvų autorė, bendradarbiaujant su faktoriais ir jų demokratiniu principu pateiktomis 

iniciatyvomis, atlieka bendrai veiksmus, kurie yra planuojami, organizuojami, vadovaujami ir kontroliuojami; 
Kontrolės funkcija suprantama kaip savarankiškumo nebuvimas ar nurodinėjimas iš valdţios, o ne kaip veiklos 

vertinimo, jos koregavimo procesas. 

  

Reikšminiai ţodţiai: Bendruomeniškumas, faktoriai, veiksmai, funkcionavimas. 
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SUMMARY 

 

Functioning of factors and actions determining sociality in Lithuania in the past and present 

 

In today's Lithuania‗s political society, significance of sociality theme is observed at both national and municipal 

level. Analyzing functioning, according to management functions of sociality elements — factors and their actions, are 

relevant for factors and local community in a purpose of their more effective performance, problem solving and mutual 

cooperation by creating and developing communal culture. The aim of the research: to analyze the concept of sociality, 

the functioning of sociality factors and actions and to investigate the issues of sociality in Lithuania in the past and 

present by creating a theoretical model of functioning. The issue of research seeks to reveal factors and their actions of 

sociality in Lithuania in the past and present and how they are functioning. According to the methods of comparing and  

literature analysis there are compared the concept of sociality of Lithuanian and foreign researchers; analyzed the 

concept of sociality factors and actions. According to the methods of ethnographic and systematic analysis there are 

revealed the factors and actions of sociality and analyzed their functioning in the XV century —XX century 3-4 decades 

in the district of Joniškis municipality and evaluated the functioning of the factors of the past in the XX century at the 

end of 9th decade — present in the district of Joniškis municipality. According to the methods of modeling and 

logographic, there are composed a theoretical model of functionating of factors and actions and evaluated its practical 

adaptability in Lithuania using interview of experts by empirical research. The conclusions: Perception of sociality 

concept are similar, so generalized  sociality can be understood as a sense of belonging of people in the defined area 

expressesd of having certain connections and activities for creating of the general welfare. Factor can be understood as a 

reason set the forms of generality and action in itself, and actions is functioning of factor carried out with the aim to 

develop and promote sociality. In the past, sociality in the district of Joniškis municipality was influenced by factors and 

their actions — customs, church, local government, cultural institutions, educational institutions (school), common 

celebrations; from which at the present still remains influential —  local government, cultural institutions, educational 

institutions (school), common celebrations and also revealed two more factors as funding and public organizations 

which have an impact on sociality. Theoretical functioning model of factors and actions is adaptable in practice with 

certain adjustments and additions; The local community, as the main author of the communal initiatives, in 

collaboration with the factors and their submited initiatives by democratic principle carrying out common actions that 

are planned, organized, managed and controlled; The function of control is understood as the lack of independence or 

the government-regulation, rather than as process of adjustment or evaluation of  activity. 

 

Keywords: Sociality, factors, actions, functioning. 
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1 PRIEDAS 

Ekspertų charakteristika 

 

Ekspertas: Vardas, pavardė Ekspertinės savybės Kodas 

Gediminas Čepulis 

1.Joniškio rajono savivaldybės 

meras. 

2. Joniškio rajono partnerystės 

vietos veiklos grupės valdybos 

narys (vietos valdţios atstovas). 

3. Į aktyvią politiką įsitraukė 

Sąjūdţio metais ir daugiau kaip 

24 metus dirba Joniškio rajono 

ţmonėms.  

4. Lietuvos Respublikos 

liberalų sąjūdţio narys. 

E1 

Artūras Pališkevičius 

1. Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

pavaduotojas. 

2. Lietuvos socialdemokratų 

partijos narys. 

3. Turi istorijos  mokslų 

aukštąjį išsilavinimą. 

E2 

Vaida Aleknavičienė 

1. Joniškio rajono savivaldybės 

mero pavaduotoja. 

2. Joniškio rajono partnerystės 

vietos veiklos grupės valdybos 

narė (vietos valdţios atstovė). 

3. Lietuvos Respublikos 

socialdemokratų partijos narė. 

4. Joniškio Rotary klubo narė. 

5.  Joniškio III amţiaus 

universiteto uţsienio kalbų 

fakulteto dekanė ir dėstytoja. 

6. G. Stulpinienės vadybos 

kolegijoje studijavo vadybą. 

E3 

Nijolė Valuckienė 

1. Joniškio rajono partnerystės 

vietos veiklos grupės 

pirmininkė. 

2. Joniškio rajono savivaldybės 

tarybos narė. 

3. Lietuvos valstiečių ir ţaliųjų 

sąjungos narė. 

4. Joniškio rajono Bariūnų 

kaimo bendruomenės narė. 

5. Turi filosofijos ir 

visuomenės mokslų aukštąjį 

išsilavinimą. 

E4 

Rimantė Misiūnienė 

1. Joniškio rajono partnerystės 

vietos veiklos grupės narė. 

2. Joniškio rajono savivaldybės 

E5 
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tarybos narė. 

3. Lietuvos valstiečių ir ţaliųjų 

sąjungos Joniškio skyriaus 

pirmininkė. 

4. Aktyviai dalyvauja 

visuomeninėje veikloje, kaimo 

bendruomenės veikloje, jos 

organizavime. 

5. Joniškio VVG įkūrimo 

iniciatorė. 

Edita Rudienė 

1. Joniškio rajono savivaldybės 

tarybos narė. 

2.Partijos Tvarka ir teisingumas 

Joniškio skyriaus pirmininkė.  

3. Liaudiškos muzikos kapelos 

vadovė. 

E6 
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2 PRIEDAS 

Interviu dalinė transkripcija                          

 

Esu Gintarė Macytė, Mykolo Romerio universiteto, Politikos ir vadybos fakulteto, Viešojo administravimo, 

bakalauro IV kurso studentė. Rašau darbą tema „Bendruomeniškumą lemiančių faktorių ir veiksmų funkcionavimas 

Lietuvoje praeityje ir dabar―.  

Tyrimo tikslas: įvertinti teorinio faktorių ir veiksmų funkcionavimo modelio pritaikomumą Lietuvoje: vietos 

valdţios, švietimo įstaigų (mokyklos), kultūros įstaigų, finansavimo funkcionavimo galimybių pritaikimą praktikoje. 

 Taip pat, noriu išsiaiškinti, ar faktorių atliekami veiksmai turi būti vykdomi pagal vadybos funkcijas. 

Interviu eiga: atsakymai į klausimus bus įrašomi diktofonu, o visa gauta informacija bus naudojama bakalauro 

baigiamojo darbo rašymui. Jūsų pavardės bus tik darbo prieduose, o tekste bus naudojami kodai. Interviu truks apie 10-

15 min. Ar sutinkate?  

 

Duomenys apie ekspertus 

Vardas, pavardė   

Uţimamos pareigos   

Amţius   

Dalyvavimo politikoje staţas   

Išsilavinimas   

 

Klausimai į kuriuos prašoma atsakyti:  

1.Siekiant vietos bendruomenių pirmininkams suteikti kompetencijos vadybos srityje, būtų rengiami šio 

dalyko mokymai, kaip manote, kas iš vietos valdţios atstovų turėtų imtis sudaryti šių mokymų įgyvendinimo 

planus, tikslus? Kodėl? 

2.  Kas ir kaip, Jūsų nuomone, turėtų vadovauti šių mokymų įgyvendinimo procesui ir jį kontroliuoti? 

3. Ar palaikytumėte idėją, kad mokykla esanti vietos bendruomenėje, siekiant ugdyti vaikų 

bendruomeniškumo įpročius, įkurtų bendruomeniškumo būrelį? Jei taip, kuo tai būtų naudinga vietos 

bendruomenei? Jei ne, tuomet kokiais kitais būdais mokykla galėtų planuoti ugdyti mokinių 

bendruomeniškumą? 

4. Kaip manote ar vietos bendruomenės pirmininkas būtų tinkamiausias asmuo galintis uţimti  

bendruomeniškumo būrelio vadovo poziciją? Jei ne, tai koks kitas asmuo tinkamiausias vadovauti? 

5. Kaip manote, jeigu siekiant meno sklaidos vietos bendruomenėse, būtų sugalvota seniūnijoje rengti 

kultūrinio pobūdţio konkursus, ar tikslinga, jei šios idėjos įgyvendinimo planą rengtų, kultūros centras 

bendradarbiaujant su kultūros centro taryba?  Jei ne, kas turėtų rengti? 

6. Ar sutinkate, kad šių konkursų rengimo idėjos įgyvendinimui vadovautų vietos  kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuotų kultūros centras? Jei ne, kas tada turėtų atlikti kiekvieną iš šių funkcijų? 

7.  Jei vietos bendruomenė parengtų planą įkurti vietos benduomenės  verslą, kaip manote, ar savivaldybė 

galėtų prisidėti prie šio verslo plano idėjos įgyvendinimo skirdama lėšų vietos bendruomenei pasisamdyti verslo 

konsultantą? Jei ne, kur kitur vietos bendruomenei pasiūlytumėte ieškoti paramos?  

8.  Kaip manote, kas ir kaip turėtų kontroliuoti verslo įgyvendinimo plano procesą? 
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9. Kaip manote ar reikia, kad faktoriai ir jų veiksmai, kurie lemia bendruomeniškumą būtų planuojami, 

organizuojami, jiems būtų vadovaujama ir juos kontroliuotų? 

 

DĖKOJAME UŢ DALYVAVIMĄ EKSPERTINIAME TYRIME IR LINKIME SĖKMĖS! 

 

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

Gintarė Macytė (adresas: Vilnius, Valakupių - 5, tel.: +370602833540.). el paštas: gimacyte1@stud.mruni.eu. 
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Interviu dalinė transkripcija Nr.1 

 

Duomenys apie ekspertus 

Vardas, pavardė  Nijolė Valuckienė 

Uţimamos pareigos  Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė 

Amţius  52 m. 

Dalyvavimo politikoje staţas  5 m. 

Išsilavinimas  Aukštasis 

 

Klausimai į kuriuos prašoma atsakyti:  

1. Siekiant vietos bendruomenių pirmininkams suteikti kompetencijos vadybos srityje, būtų rengiami šio 

dalyko mokymai, kaip manote, kas iš vietos valdţios atstovų turėtų imtis sudaryti šių mokymų įgyvendinimo 

planus, tikslus? Kodėl? 

Esmė ne pareigose, ţmogus turėtų būti tas, kurį gerbia bendruomenė, kuris yra bent kiek dirbęs visuomeniniais 

pagrindais, kuris ţino, kas tai yra dirbti be atlygio, tas kuris glaudţiai bendrauja su vietos bendruomenėmis. 

2.  Kas ir kaip, Jūsų nuomone, turėtų vadovauti šių mokymų įgyvendinimo procesui ir jį kontroliuoti? 

Tiktų turbūt toks pat ţmogus, kuris sudarytų programą ir turėtų būti tokia nepertraukiama seka, kas sudarė 

programą, turėtų bendrauti, sukviesti ţmones į mokymus ir turėtų tam procesui vadovauti, jį koordinuoti, kad viskas 

vyktų tinkamai. 

3. Ar palaikytumėte idėją, kad mokykla esanti vietos bendruomenėje, siekiant ugdyti vaikų 

bendruomeniškumo įpročius, įkurtų bendruomeniškumo būrelį? Jei taip, kuo tai būtų naudinga vietos 

bendruomenei? Jei ne, tuomet kokiais kitais būdais mokykla galėtų planuoti ugdyti mokinių 

bendruomeniškumą? 

Visos idėjo geros, ši taip pat gera, bet ne institucija, ne pavaldumas, o ţmogiškas faktorius. Dabar, reikia 

pripaţinti, kad ypač kaimo mokyklose, aplamai visur, yra mokytojų, kurie dirba tik uţ atlyginimą. Čia yra daugiau. Ir 

jeigu tas, kuris vadovaus šiam būreliui, gaus atlyginimą, jis negalėtų išmokyti bendruomeniškumo. Bet idėja labai gera, 

jeigu to imtųsi tinkami ţmonės, kurie supranta. Aišku, į šito būrelio organizavimą turėtų būti įtraukta vietos 

bendruomenė. 

4. Kaip manote ar vietos bendruomenės pirmininkas būtų tinkamiausias asmuo galintis uţimti 

bendruomeniškumo būrelio vadovo poziciją? Jei ne, tai koks kitas asmuo tinkamiausias vadovauti? 

Tinkamiausias tas... Turbūt turėtų pati vietos bendruomenė nuspręsti, nes iš patirties ţinau, kad bendruomenėse 

kartais yra labai graţus kolektyvas — vieni moka daugiau kalbėti, kiti suburti ţmones, treti moka daugiau 

dokumentacijas parengti, kartais tai yra tas pats asmuo, kartais trys ar du. Turėtų patys ţmonės apsitarti. 

5. Kaip manote, jeigu siekiant meno sklaidos vietos bendruomenėse, būtų sugalvota seniūnijoje rengti 

kultūrinio pobūdţio konkursus, ar tikslinga, jei šios idėjos įgyvendinimo planą rengtų, kultūros centras 

bendradarbiaujant su kultūros centro taryba?  Jei ne, kas turėtų rengti? 

Sunku iš tikro pasakyti. Nes visada sakau, kad bendruomenės negaudamos atlygio, daro tai ką jos nori  daryti ir 

kas neprieštarauja įstatymams. Esu ne kartą sakiusi bendruomenių pirmininkam, kad jūs negaunate atlyginimo, todėl jūs 

galite rinktis kasdien, kartą per savaitę, ar kartą per metus, kaip jum reikia. Kartais pas mus yra labai aiškiai atskirta, ir 

nori sau kaţkas pasidėti pliusą, nebūtinai bendruomenė, daugiau institucijos, ir jeigu jom yra „nuleista iš viršaus―, tokie 

dalykai, tai jie padarytų aišku, ir neaišku, kiek joms reikėtų tos bendruomenės. Praktika labai įdomi, sunku pasakyti. Čia 
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priklauso nuo ţmonių, nes yra vietų, kur labai graţiai bendradarbiauja, kur kultūros darbuotojai yra bendruomenių 

pirmininkai, kurie moka išnaudoti resursus, kurie ateina per bendruomenę ir padaryti tuos dalykus. 

6. Ar sutinkate, kad šių konkursų rengimo idėjos įgyvendinimui vadovautų vietos  kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuotų kultūros centras? Jei ne, kas tada turėtų atlikti kiekvieną iš šių funkcijų? 

Turbūt labai gerai, kadangi ten dirba specialistai, bendruomenių ţmonės – jie yra visuomenininkai, jie yra įvairių 

profesijų, būtų graţu, jei bendradarbiautų. 

7. Jei vietos bendruomenė parengtų planą įkurti vietos benduomenės  verslą, kaip manote, ar savivaldybė 

galėtų prisidėti prie šio verslo plano idėjos įgyvendinimo skirdama lėšų vietos bendruomenei pasisamdyti verslo 

konsultantą? Jei ne, kur kitur vietos bendruomenei pasiūlytumėte ieškoti paramos?  

Manau, kad galėtų, jeigu norėtų, ir jeigu būtų politinė valia. Kitur ieškoti... Mokymai, tartis su bendruomenėmis. 

Aišku, visada būtų labai gerai, jeigu savivaldybė norėtų, galėtų, kadangi tai lemtų lengvesnį bendruomenės išgyvenimą 

ir galėjimą uţsidirbti. 

8. Kaip manote, kas ir kaip turėtų kontroliuoti verslo įgyvendinimo plano procesą? 

Tas kas jį daro. Jeigu daro bendruomenė, ji ir turi jį kontroliuoti. Tas kas suplanavo, tas ir turi kontroliuoti, jokių 

pašalinių asmenų nereikėtų. Iš valdţios ne kontrolės, o pagalbos. Jeigu nuoširdi pagalba tai gerai, bet jeigu tik kontrolė, 

tik ataskaitų reikalavimas, popierių, ir tiktai mokymų, pvz. organizavimas darbo metu, kai, pvz. ţmonės gyvena ne iš 

bendruomenės, o turi kitą darbą. Geranoriška pagalba visada gerai, o kontrolė- labai abejočiau, jeigu geranoriška – gali 

būti. 

9. Kaip manote ar reikia, kad faktoriai ir jų veiksmai, kurie lemia bendruomeniškumą  būtų planuojami, 

organizuojami, jiems būtų vadovaujama ir juos kontroliuotų? 

Manau taip. Iš tikro, patirtis parodė, kad bendruomenių autoritetą taip pat reikia uţsitarnauti ir jį galima greitai 

sugriauti. Ne valdiško poţiūrio reikia. 

 

DĖKOJAME UŢ DALYVAVIMĄ EKSPERTINIAME TYRIME IR LINKIME SĖKMĖS! 

 

 

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

Gintarė Macytė (adresas: Vilnius, Valakupių - 5, tel.: +370602833540.). el paštas: gimacyte1@stud.mruni.eu. 
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Interviu dalinė transkripcija Nr.2 

 

Duomenys apie ekspertus 

Vardas, pavardė  Rimantė Misiūnienė 

Uţimamos pareigos  Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narė 

Amţius  55 m. 

Dalyvavimo politikoje staţas  15 m. 

Išsilavinimas  Aukštasis 

 

Klausimai į kuriuos prašoma atsakyti:  

1. Siekiant vietos bendruomenių pirmininkams suteikti kompetencijos vadybos srityje, būtų rengiami šio 

dalyko mokymai, kaip manote, kas iš vietos valdţios atstovų turėtų imtis sudaryti šių mokymų įgyvendinimo 

planus, tikslus? Kodėl? 

Kas turėtų vesti, valdţia? Ar ne?  Kas turėtų sudaryti tuos dalykus bendruomenėje? Ar tai atsakingi tie ţmonės, 

kurie uţ tai atsakingi jie yra, ar  tuos dalykus turi suvokti ir duoti aukščiausia valdţia, nurodymus, kad jie tą darytų. Ta 

prasme uţduotis, kai administracijos direktorius uţduoda uţduotis savo pavaldiniams, sako, reikia tų ir tų dalykų, ir visi 

tada pagal savo pareigybes kas kam priklauso ir padaro. 

2. Kas ir kaip, Jūsų nuomone, turėtų vadovauti šių mokymų įgyvendinimo procesui ir jį kontroliuoti? 

Čia tas ryšys visur turi būti. Valdţia sako gal reikia taip, o apačia gal reikia to. Teorija yra vienokia, o praktika 

kitokia. Meras ar administracijos direktorius sako reikia tų dalykų ir „nuleidţia į apačią―, o „apačia― pasako — reikia, 

bet pasako gal ko jiems reikia, kokių tų mokymų. Smagu, kad kas sugalvotų tą teoriją, tą vadybą, ar verslumą, ar dar 

daugiau dalykų, mano galva, jeigu sugalvoja, iniciatyvą rodo valdţia, tai vistiek jinai turi pradedant mokslus: jeigu tu 

sugalvosi, bet gal į tavo mokslus niekas neis, tu „nuleidi į apačią― demokratišku principu, ir klausi, ar tau jų tokių 

reikia? Ir tada „apačia― pasako ir duoda savo pamąstymus, norus. Turėtų kontroliuoti ir vadovauti, kas pinigus moka, 

nes yra programos, mokymai, lektoriai samdomi. O jeigu lektoriai dalyvauja kaţkokioje programoje, viskas eina 

programiniu principu. Gal kita savivaldybė turi protingų ţmonių, informacinį centrą, ar dar kaţkas, kurie gali skleisti tas 

ţinias. Niekas negali kontroliuoti bendruomenės, tai asociacija. Bendruomenė atskira ląstelė, jinai imli, jinai visko nori, 

mokymus pasiimti, bet kontroliuos tik tą momentą mokymų, o daugiau jos niekas negali kontroliuoti. 

3. Ar palaikytumėte idėją, kad mokykla esanti vietos bendruomenėje, siekiant ugdyti vaikų 

bendruomeniškumo įpročius, įkurtų bendruomeniškumo būrelį? Jei taip, kuo tai būtų naudinga vietos 

bendruomenei? Jei ne, tuomet kokiais kitais būdais mokykla galėtų planuoti ugdyti mokinių 

bendruomeniškumą? 

Ir vieniem ir kitiem tie dalykai geri. Bet su tais būreliais, tai turi atsirasti, kai susiduri pirmoje eilėje, kas būreliui 

vadovauja, veiklos tenais kaţkokios, vienokios ar kitokios. Jis (vadovas) atsiranda mokykloje, tuo atveju, jeigu, tam 

mokytojui moka, o jeigu ne, būrelio lyg ir nerasta. O jeigu ta bendruomenė... Kaip čia pasakyti, tie vaikai taigi yra visi 

tų tėvų vaikai toje bendruomenėje kaime, tai jie realiai dalyvauja toje bendruomenėje. Tų mokslų kaţkaip... Nelabai 

išeina toje bendruomenėje. Bendruomenė kviečia visus narius to kaimo ar miestelio, reikia tik norėti. Reikia tą dalyką 

daryti ir ateiti, nes kai tu turi gyvą tenai pavyzdį, ar tai būtų mokymai, ar tai būtų teminiai susiėjimai, ar 

bendradarbiavimas su kitom bendruomenėm, ar kaţkokios programos įgyvendinimas, o dabar atskirai eiti į mokyklą... 

Paprastai  mokiniai turėtų norėti ateiti į tą bendruomenę, tada gyvai pamatyti, be būrelių. 
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4. Kaip manote ar vietos bendruomenės pirmininkas būtų tinkamiausias asmuo galintis uţimti 

bendruomeniškumo būrelio vadovo poziciją? Jei ne, tai koks kitas asmuo tinkamiausias vadovauti? 

Kadangi atsakymas į trečią klausimą buvo neigiamas, šis klausimas informantui neuţduotas. 

5. Kaip manote, jeigu siekiant meno sklaidos vietos bendruomenėse, būtų sugalvota seniūnijoje rengti 

kultūrinio pobūdţio konkursus, ar tikslinga, jei šios idėjos įgyvendinimo planą rengtų, kultūros centras 

bendradarbiaujant su kultūros centro taryba?  Jei ne, kas turėtų rengti? 

Paprastai jie visi ir sueina. Jei aktyvūs ţmonės: kultūros darbuotojas, bibliotekininkas, aktyvus mokytojas, 

bendruomenės pirmininkas, seniūnijos darbuotojas. Gyvenvietė – gyvenvietei nelygu. Tie patys aktyvistai jie visur būna 

aktyvūs. Jie darbus ir pareigas turi, bendruomenėje dar pluša. Čia visų bendras reikalas. 

6. Ar sutinkate, kad šių konkursų rengimo idėjos įgyvendinimui vadovautų vietos  kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuotų kultūros centras? Jei ne, kas tada turėtų atlikti kiekvieną iš šių funkcijų?  

Jie automatiškai vienas kitam pavaldūs. Kultūros darbuotojas, jisai yra pavaldus kultūros centrui. Nei 

kontroliuoja... Tvarkos yra. 

7. Jei vietos bendruomenė parengtų planą įkurti vietos benduomenės  verslą, kaip manote, ar savivaldybė 

galėtų prisidėti prie šio verslo plano idėjos įgyvendinimo skirdama lėšų vietos bendruomenei pasisamdyti verslo 

konsultantą? Jei ne, kur kitur vietos bendruomenei pasiūlytumėte ieškoti paramos?  

Yra programos, kad ir mūsų programa su verslu. Jei programa kitą kartą sako, rems bendruomenės verslą 80% ar 

90%, tai labai nedidelę dalį reikia bendruomenei prisidėti. Galbūt tą dalį, taip, savivaldybė turėtų prisidėti, kas kitas. 

8. Kaip manote, kas ir kaip turėtų kontroliuoti verslo įgyvendinimo plano procesą? 

Ţiūrint pagal kokią programą eina. Jeigu programa, kai duoda visišką finansavimą savivaldybė, tai aišku jinai, 

bet jeigu yra iš Europos sąjungos, čia tiek jau yra sudėta saugiklių ir kontrolės. Na savivaldybė gali ţiūrėti, interesas tas 

pats, bet ţymiai didesnius reikalavimus  reikia vykdyti. Pasiimant pinigus jau tu pasirašai, ką tu vykdysi, jau ten 

nurodyta. 

9. Kaip manote ar reikia, kad faktoriai ir jų veiksmai, kurie lemia bendruomeniškumą būtų planuojami, 

organizuojami, jiems būtų vadovaujama ir juos kontroliuotų? 

Negali apibendrint visko, kiekviena programa, ir kiekvienas ėjimas į kaţką, tai yra skirtingos taisyklės, skirtingi 

reikalavimai, skirtingi rezultatai bet kur, eini į vienus dalykus, vienų dalykų reikalauja, kitur kitų, tai tu savaime vykdai. 

Kad kontroliuotų, aš sakau, bendruomenė įsipareigojimus priima, pasirašo. O kas gali kontroliuoti, pasiţada tik ta 

bendruomenė ir kontroliuoja tik ta programa, kurią pasirašai, šitam etape savivaldybė, ar kas, ne jų reikalas. 

 

 

DĖKOJAME UŢ DALYVAVIMĄ EKSPERTINIAME TYRIME IR LINKIME SĖKMĖS! 

 

 

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

Gintarė Macytė (adresas: Vilnius, Valakupių - 5, tel.: +370602833540.). el paštas: gimacyte1@stud.mruni.eu. 
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Interviu dalinė transkripcija Nr. 3 

 

Duomenys apie ekspertus 

Vardas, pavardė  Vaida Aleknavičienė 

Uţimamos pareigos  Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja 

Amţius  39 m. 

Dalyvavimo politikoje staţas  1 m. 

Išsilavinimas  Aukštasis 

 

Klausimai į kuriuos prašoma atsakyti:  

1. Siekiant vietos bendruomenių pirmininkams suteikti kompetencijos vadybos srityje, būtų rengiami šio 

dalyko mokymai, kaip manote, kas iš vietos valdţios atstovų turėtų imtis sudaryti šių mokymų įgyvendinimo 

planus, tikslus? Kodėl? 

Įsivaizduoju, kad tai turėtų daryti administracija. Tiesiog apklausos būdu išsiaiškinus kokių mokymų jiems 

reikia, organizuoti ir sudaryti galimybę tuose mokymuose dalyvauti. 

2. Kas ir kaip, Jūsų nuomone, turėtų vadovauti šių mokymų įgyvendinimo procesui ir jį kontroliuoti? 

Kadangi visos bendruomenės priklauso savo asociacijai kaţkokiai tai, arba nevyriausybinių organizacijų tinklui, 

tai turėtų vadovauti ar tai kontroliuoti atsakingas ţmogus uţ asociacijų veiklą rajone. 

3. Ar palaikytumėte idėją, kad mokykla esanti vietos bendruomenėje, siekiant ugdyti vaikų 

bendruomeniškumo įpročius, įkurtų bendruomeniškumo būrelį? Jei taip, kuo tai būtų naudinga vietos 

bendruomenei? Jei ne, tuomet kokiais kitais būdais mokykla galėtų planuoti ugdyti mokinių 

bendruomeniškumą? 

Jeigu mokykla yra, tai manau yra pati tinkamiausia vieta, kur galėtų būti įkūriamas bendruomeniškumo būrelis, 

nes daţniausiai mokykla ir yra tas centras, kuris visus traukia, gyvenančius aplinkui bendruomenės narius, tai čia būtų 

puiki mintis, kad mokykloje. O jei kitais būdais, tai turėtų vykti per renginius, mokykla organizuotų renginius kaimo ar 

miesto benduomenei ir kviestų dalyvauti gyventojus, esančias įmones, moksleivius įtraukti į tą veiklą ir taip kurti tą 

bendruomeniškumą. 

4. Kaip manote ar vietos bendruomenės pirmininkas būtų tinkamiausias asmuo galintis uţimti 

bendruomeniškumo būrelio vadovo poziciją? Jei ne, tai koks kitas asmuo tinkamiausias vadovauti? 

Aktyvus asmuo, kuriam tai yra įdomu. Tai nebūtinai turi būti pirmininkas. 

5. Kaip manote, jeigu siekiant meno sklaidos vietos bendruomenėse, būtų sugalvota seniūnijoje rengti 

kultūrinio pobūdţio konkursus, ar tikslinga, jei šios idėjos įgyvendinimo planą rengtų, kultūros centras 

bendradarbiaujant su kultūros centro taryba?  Jei ne, kas turėtų rengti? 

Manau, kad turėtų rengti pati bendruomenė, nes kultūros centras, sakykime, gerai kai jis yra toje bendruomenėje, 

tame kaime, o jeigu tai yra kultūros centras bendras viso regiono, o jam aprėpti visas bendruomenes ir ţinoti kam ko 

reikia, iš tikro, gal sakyčiau per daug ir sudėtinga. Tai pati bendruomenė turėtų. 

6. Ar sutinkate, kad šių konkursų rengimo idėjos įgyvendinimui vadovautų vietos  kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuotų kultūros centras? Jei ne, kas tada turėtų atlikti kiekvieną iš šių funkcijų?  

Sutinku. 
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7. Jei vietos bendruomenė parengtų planą įkurti vietos benduomenės  verslą, kaip manote, ar savivaldybė 

galėtų prisidėti prie šio verslo plano idėjos įgyvendinimo skirdama lėšų vietos bendruomenei pasisamdyti verslo 

konsultantą? Jei ne, kur kitur vietos bendruomenei pasiūlytumėte ieškoti paramos?  

Vietos bendruomenės paramos ieško arba vietos veiklos grupėse arba turizmo ir verslo centruose, kur teikiama 

informacija, o savivaldybė, sakykime, jinai taip negali iš karto pasakyti, kad prisidės, ji turi pamatyti visą verslo planą, 

įvertinti ar tikslinga, naudinga, ir tik tada jinai gali prie jo prisidėti. 

8. Kaip manote, kas ir kaip turėtų kontroliuoti verslo įgyvendinimo plano procesą? 

Verslo ir turizmo centras. 

9. Kaip manote ar reikia, kad faktoriai ir jų veiksmai, kurie lemia bendruomeniškumą būtų planuojami, 

organizuojami, jiems būtų vadovaujama ir juos kontroliuotų? 

Aš uţ tai, kad kiltų viskas iš pačios bendruomenės, nes jeigu kontroliuoja „iš viršaus―, vadovauja, tai kaip ir 

ţmonių pačių nelieka. Tai aš įsivaizduoju, kad pačioje bendruomenėje turi būti sudaryta taip vadinama darbo grupė, 

kurie planuoja, strateguoja ir vykdo savo veiklą. Reikia, ţinoma, kad reikia. Tai reikia, kad organizuojama, ir tas, kas 

organizuoja, jie patys jį ir kontroliuoja. Kontroliuoja- aš šitą ţodį suprantu, kad kaţkas „iš viršaus― kontroliuoja. Tai 

tikrai ne. Tai jie patys organizuoja, planuoja iš anksto, kviečia kitus ir savo toje darbo grupėje priţiūri, ne dar iš kaţkur  

aukščiau. 

 

DĖKOJAME UŢ DALYVAVIMĄ EKSPERTINIAME TYRIME IR LINKIME SĖKMĖS! 

 

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

Gintarė Macytė (adresas: Vilnius, Valakupių - 5, tel.: +370602833540.). el paštas: gimacyte1@stud.mruni.eu. 
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Interviu dalinė transkripcija Nr.4 

 

 
Duomenys apie ekspertus 

Vardas, pavardė  Gediminas Čepulis 

Uţimamos pareigos  Joniškio rajono savivaldybės meras 

Amţius  52 m. 

Dalyvavimo politikoje staţas  24 m. 

Išsilavinimas  Aukštasis 

 

Klausimai į kuriuos prašoma atsakyti:  

1. Siekiant vietos bendruomenių pirmininkams suteikti kompetencijos vadybos srityje, būtų rengiami šio 

dalyko mokymai, kaip manote, kas iš vietos valdţios atstovų turėtų imtis sudaryti šių mokymų įgyvendinimo 

planus, tikslus? Kodėl? 

Bendruomenių pirmininkams dėl mokymų tikrai savivaldybė padeda. Administracijoje yra dirbantis ţmogus, 

kuris suburia bendruomenių pirmininkus, padeda rengti programas, kad peteiktų VVG (vietos veiklos grupė). Tai tas 

asmuo suburia viską ir iki 2020 m. tas savivaldybės asmuo dirbs, ir bendruomenių pirmininkus mokys ir suburs juos 

drauge. 

2. Kas ir kaip, Jūsų nuomone, turėtų vadovauti šių mokymų įgyvendinimo procesui ir jį kontroliuoti? 

Kaip ir prieš tai sakiau, kad prie mokymų įgyvendinimo proceso vadovavimo ir kontroliavimo tai, man atrodo, 

čia ir savivaldybė daug prisideda. Aišku, ne vien savivaldybė, tai paimkim ir VVG, suteikia visą informaciją 

pirmininkam. Tai bendromis jėgomis, savivaldybė ir VVG juos kontroliuojame ir mokome. 

3. Ar palaikytumėte idėją, kad mokykla esanti vietos bendruomenėje, siekiant ugdyti vaikų 

bendruomeniškumo įpročius, įkurtų bendruomeniškumo būrelį? Jei taip, kuo tai būtų naudinga vietos 

bendruomenei? Jei ne, tuomet kokiais kitais būdais mokykla galėtų planuoti ugdyti mokinių 

bendruomeniškumą? 

Na dabar, kur kaimuose dar yra išlikusi viena kita mokykla, tai tikrai mokykla aktyviai bendradarbiauja su kaimo 

bendruomene ir mokiniai tos bendruomenės veikloje aktyviai dalyvauja. Na, kad būtų įkurtas būrelis pačioje mokykloje 

gal irgi būtų tikslinga. Po kolkas Joniškyje, Joniškio rajone to neturime. Bendruomeniškumo būrelis ir būtų naudingas 

tuo, kad jis mokytų to bendruomeniškumo, bendruomenės kultūros. Didelis pavyzdys, ką turime, tai Gasčiūnų mokyklą. 

Gasčiūnų bendruomenė, tai visa mokykla ir kaimo dalis ţmonių, ten ir suaugę ir vaikai vaidina spektaklius, daro 

įvairius renginius ir vaikai kartu mato suaugusiųjų bendruomeniškumą ir patys vaikai pajungiami į tą visą ratą. Tai 

pačios bendruomenės ir  mokyklos susitarimo reikalas. 

4. Kaip manote ar vietos bendruomenės pirmininkas būtų tinkamiausias asmuo galintis uţimti 

bendruomeniškumo būrelio vadovo poziciją? Jei ne, tai koks kitas asmuo tinkamiausias vadovauti? 

Vadovo būrelio poziciją uţimti gali pirmininkas. O dar būreliui taip pat, kaip pavyzdį turime, kaip pasakojau 

Gasčiūnuose, aktyvus yra ir mokyklos direktorius. Jis pats bendruomenės veikloje aktyviai dalyvauja, tam būreliui 

galėtų ir direktorius vadovauti. Pati mokyklos bendruomenė turetų nuspręsti, rasti aktyvų ţmogų. 

5. Kaip manote, jeigu siekiant meno sklaidos vietos bendruomenėse, būtų sugalvota seniūnijoje rengti 

kultūrinio pobūdţio konkursus, ar tikslinga, jei šios idėjos įgyvendinimo planą rengtų, kultūros centras 

bendradarbiaujant su kultūros centro taryba?  Jei ne, kas turėtų rengti? 
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Planuoti, jeigu bendruomenė pati kaţką tai bando rengti, kaţkokį tai konkusą, sakykime, kultūrinio pobūdţio, tai 

aišku, jeigu jiems patiems sunku susiplanuoti, tai tikrai gali padėti kultūros centras, kartu planuoti, padėti jiems 

planuoti. Kiek mes matome iš šalies,  kad bendruomenės, kai jos pačios yra aktyvios, jeigu sugalvoja kokį renginį tai 

vistiek jos pačios viską daugiau planuojasi, tiktai aišku, kai jos pačios nesugeba, tai prašo kultūros centro pagalbos ar 

muziejaus pagalbos. Ir kultūros centrai ir muziejai tikrai neatsako, o padeda ko tiktai reikia. Kultūros centro taryba esant 

poreikiui taip pat visada prisideda. 

6. Ar sutinkate, kad šių konkursų rengimo idėjos įgyvendinimui vadovautų vietos  kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuotų kultūros centras? Jei ne, kas tada turėtų atlikti kiekvieną iš šių funkcijų? 

Aišku kultūros darbo organizatorius irgi gali vadovauti, bet jeigu čia bendruomenės renginys, aš tai uţ tai būčiau, 

kad pati bendruomenė daugiau vadovautų, o kultūrinio darbo organizatorius, irgi, jis turi padėti. Jeigu tas pats 

organizatorius su bendruomene labai gerai sutaria, tai bendruomenė aišku gal ir juo pasitiki, gali prašyti, kad jis 

vadovautų tam. Tai čia kaip ir tarpusavio susitarimas būtų. Bet mano nuomone, kad „pirmu smuiku grotų― vis tiek 

bendruomenė. Bendruomenių, ypač pačių renginių, ta kontrolė čia... Tokia pagalba daugiau, ne kontrolė turi būti. 

7. Jei vietos bendruomenė parengtų planą įkurti vietos benduomenės  verslą, kaip manote, ar savivaldybė 

galėtų prisidėti prie šio verslo plano idėjos įgyvendinimo skirdama lėšų vietos bendruomenei pasisamdyti verslo 

konsultantą? Jei ne, kur kitur vietos bendruomenei pasiūlytumėte ieškoti paramos?  

Savivaldybė tikrai padėtų šimtu procentų, kad tiktai bendruomenėje atsirastų verslas. Konsultantų tai ir pačioje 

saivaldybėje turime. Turime verslo centrą, kur gali pasikonsultuoti bendruomenės. 

8. Kaip manote, kas ir kaip turėtų kontroliuoti verslo įgyvendinimo plano procesą? 

Plano procesą turėtų kontroliuoti, jeigu savivaldybė prisideda lėšomis, tai ir pati savivaldybė turėtų kontroliuoti, 

nes yra biudţetinės lėšos ir vistiek mes turime kontroliuoti kur, kaip jos panaudojamos. Jeigu iš Europos sąjungos lėšos, 

per kaţkokią programą, bando bendruomenė įgyvendinti programą, tai tada kontroliuoja jau VVG, kaip vyksta ši 

programa, kaip tos lėšos panaudojamos. Čia kontrolė iš vienos, iš kitos pusės tai tikrai turi būti. Jei pačios 

bendruomenės lėšos, tai pati bendruomenė kontroliuoja, išsirenka atsakingą asmenį, kontrolierių, kaip tos lėšos 

panaudojamos. 

9. Kaip manote ar reikia, kad faktoriai ir jų veiksmai, kurie lemia bendruomeniškumą būtų planuojami, 

organizuojami, jiems būtų vadovaujama ir juos kontroliuotų? 

 Kiekviena mokykla dėl renginių, man atrodo, jie metų planą darosi, tvirtinasi. Ten aišku, mums nereikia jų 

tvirtinti, jie patys ten savo vidaus tvarkoje tvitinasi tuos planus. O kad tokia kontrolė... Aš tai uţ tai, kad tos kontrolės  

būtų kuo maţiau, kad rodytų savo iniciatyvą mokyklos ir bendruomenės, kad tų renginių būtų kuo daugiau, kurti 

bendruomeniškumą, uţimtumą. Aišku, kontrolė kaţkokia turi būti, jeigu kaţur tai biudţetinės lėšos naudojamos. Turėtų 

būti ataskaita, kur buvo panaudota. Pagrinde, kontrolė turėtų būti kas liečia lėšas. 

 

DĖKOJAME UŢ DALYVAVIMĄ EKSPERTINIAME TYRIME IR LINKIME SĖKMĖS! 

 

 

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

Gintarė Macytė (adresas: Vilnius, Valakupių - 5, tel.: +370602833540.). el paštas: gimacyte1@stud.mruni.eu. 
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Interviu dalinė transkripcija Nr.5 

 

Duomenys apie ekspertus 

Vardas, pavardė  Artūras Pališkevičius 

Uţimamos pareigos  
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas 

Amţius  29 m. 

Dalyvavimo politikoje staţas  6 m. 

Išsilavinimas  Aukštasis 

 

Klausimai į kuriuos prašoma atsakyti:  

1. Siekiant vietos bendruomenių pirmininkams suteikti kompetencijos vadybos srityje, būtų rengiami šio 

dalyko mokymai, kaip manote, kas iš vietos valdţios atstovų turėtų imtis sudaryti šių mokymų įgyvendinimo 

planus, tikslus? Kodėl? 

Manyčiau daug kas galėtų imtis iniciatyvos, ţiūrint kaip, kokio masto, turėtų būti šitie mokymai. Ar tai turėtų 

būti konkrečios, pavyzdţiui kaimo bendruomenės kaţkoks tai tikslas, tada turėtų būti tos bendruomenės pirmininkas. 

Jeigu imant rajono mastu, tai galėtų būti, ţinoma, ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos kaţkoks darbuotojas 

arba, kad ir tie patys tarybos nariai, kurie susiję su atitinkamomis sritimis. Bet, iš tikro, geriausia, kad būtų pirmininkų 

iniciatyvos, tas kuratorius galėtų būti iš vietos valdţios darbuotojų kaţkas tai, ar skyrius administracijos, ar vadovai, ar 

tarybos nariai. 

2. Kas ir kaip, Jūsų nuomone, turėtų vadovauti šių mokymų įgyvendinimo procesui ir jį kontroliuoti? 

Vadovauti turbūt, vis dėlto sakau, iš tikro, kas tą iniciatyvą parengtų, bet vadovauti turėtų turbūt pirmininkai, o 

kontrolė turėtų būti vėl, ta prasme, ar tai vietos bendruomenės sueigos, galbūt net seniūnai. Jeigu ţiūrint, apie kokią mes 

kontrolę kalbame, tai jeigu tai būtų kaţkokios tai savanorystės principais, jie, labiau iniciatoriai bendruomenės 

pirmininkai. Jeigu mes centralizuotai darytume, tai kaip ir minėjau, arba tas pat tarybos narys ar administracijos 

paskirtas darbuotojas, atsakingas uţ šitą procesą. 

3. Ar palaikytumėte idėją, kad mokykla esanti vietos bendruomenėje, siekiant ugdyti vaikų 

bendruomeniškumo įpročius, įkurtų bendruomeniškumo būrelį? Jei taip, kuo tai būtų naudinga vietos 

bendruomenei? Jei ne, tuomet kokiais kitais būdais mokykla galėtų planuoti ugdyti mokinių 

bendruomeniškumą? 

Aš manau, kad mokyklos ir taip dirba šioje srityje pakankamai. Ar palaikyčiau? Palaikyčiau. O naudinga tai 

būtų. Apskritai kiekviena idėja, kuri skatina vietos bendruomenės glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, ryšį, 

bendruomeniškumą, visada tokios iniciatyvos yra naudingos, kai kaţkas vyksta į priekį, visada yra daugiau pliusų nei 

minusų. 

4. Kaip manote ar vietos bendruomenės pirmininkas būtų tinkamiausias asmuo galintis uţimti 

bendruomeniškumo būrelio vadovo poziciją? Jei ne, tai koks kitas asmuo tinkamiausias vadovauti? 

Sutinku, kad pirmininkas galėtų, nes jis geriausiai paţįsta savo supančią kaimo bendruomenę. Aišku, ir seniūnas. 

Tai ir pasitikėjimą tie ţmonės daţniausiai turi didţiausią iš vietos ţmonių esančių toje bendruomenėje. Tai aš manau, 

tikrai galėtų būti tinkamiausias asmuo. 
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5. Kaip manote, jeigu siekiant meno sklaidos vietos bendruomenėse, būtų sugalvota seniūnijoje rengti 

kultūrinio pobūdţio konkursus, ar tikslinga, jei šios idėjos įgyvendinimo planą rengtų, kultūros centras 

bendradarbiaujant su kultūros centro taryba?  Jei ne, kas turėtų rengti? 

Aš manau, kad vis dėlto, einant link to, kad bendruomenės būtų labiau demokratiškesnės, jos apskritai turėtų būti 

kuo labiau savarankiškesnės ir pačios organizuotis, kad kuo maţiau būtų tokių, kad kaţkas dar iš šono nurodinėja, ar 

neţinau, kaţkaip ten kontroliuoja. Iš tikro, kad iniciatyvos išeitų iš bendruomenių, o šioje srityje, aišku, pagalbininkais 

galėtų būti kultūros centras, bendradarbiaudamas su kultūros centro taryba. Bet galėtų, iš tikro, jeigu einant link to, kaip 

Vakarų Europoje, kad kiekviena nevyriausybinė organizacija, bendruomenė, ar kitokios organizcijos, jos būtų kuo 

labiau savarankiškesnės, tiek sprendimų priėmimo, tiek pačiame įgyvendinimo procese.Tik ţinoma, jiems ten 

daţniausiai sprendţiasi finansavimo dalykai, ar tam tikri techniniai dalykai, kurių jie galbūt neturi, dėl lėšų stokos, ar 

kaţkokių tai kitų prieţasčių, tai šioje vietoje, pagalba galėtų būti iš vietos valdţios, ar biudţetinių įstaigų, kaip kultūros 

centras. Bet pats tai sugalvojimas konkursų ir įgyvendinimas, manau, turi būti viestiek iš bendruomenių, aišku kaţkiek 

bendradarbiaujant su kultūros centru, ar konsultuojantis, bet iniciatyva, manau, turi būti iš bendruomenės. 

6. Ar sutinkate, kad šių konkursų rengimo idėjos įgyvendinimui vadovautų vietos  kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuotų kultūros centras? Jei ne, kas tada turėtų atlikti kiekvieną iš šių funkcijų?  

Jeigu yra kaţkieno idėja ir įgyvendinimas, tai, aš manau, kad ir turėtų idėją plėtoti, jai vadovauti ir jai 

kontroliuoti, patys tų idėjų autoriai. Jei idėjų autorius yra kultūros įstaiga, aš nelabai supranti vietos bendruomenės 

vaidmens. Ta prasme, kaţkas sugalvoja „iš viršaus nuleidţia―, ir tai turi daryti. Tada jau gaunasi, tu turi kaţkieno idėją 

įgyvendinti. Na, aš vis dėlto galvoju, kad iniciatyvos turi ateiti iš apačios, o palaikymas turi būti iš viršaus. Nes mes 

matome pagal savo bendruomenes, kad jos yra iš tikro iniciatyvios, prisigalvoja visko, ir jos tik tada ateina kaţkokios 

tai pagalbos. Šiuo atveju, jeigu bendruomenės turi idėjų, bet neţino kaip tai padaryti, ča reikia kaţkokio plano, ar 

kontrolės. Tai yra toks demokratinis, bendro pokalbio dialogas kaip tą padaryti, bet pats principas turėtų būti iniciatyva 

iš jų, nes mes matome, kad mūsų bendruomenės tikrai yra aktyvios, galbūt ne visi bendruomenės nariai, bet tai turi 

savanoriškai iš jų ateiti, iniciatyva, o mes pasirengę padėti kuo tik galime. O kad mes patys savo iniciatyva skatiname, 

tai yra pilna tų iniciatyvų bendruomenėse, kuriose kultūros centras iš tikro aktyviai dalyvauja. Tai dalį darbų atlieka 

kultūros centras, meno kolektyvai yra praktiškai kiekvienoje seniūnijoje, padaliniuose, ţmonės, kas ten nori, gali, ir jie 

puikiai bendradarbiauja tarpusavyje. 

7. Jei vietos bendruomenė parengtų planą įkurti vietos benduomenės  verslą, kaip manote, ar savivaldybė 

galėtų prisidėti prie šio verslo plano idėjos įgyvendinimo skirdama lėšų vietos bendruomenei pasisamdyti verslo 

konsultantą? Jei ne, kur kitur vietos bendruomenei pasiūlytumėte ieškoti paramos?  

Tai jau ir dabar yra aparatas. Jis veikiantis yra. Yra Joniškio verslo ir turizmo centras, kuris konsultuoja apskritai 

visus, verslininkus, padeda rengti verslo planus, kitokius dokumentus, idėjas generuoti. Visada visi ten gali gauti 

konsultacijas. Tai yra uţ labai simbolinę kainą. Tai kas yra rinkoje siūloma, privatūs konslutantai, įmonės, o tai ką 

dalinai mūsų įstaiga siūlo, iš principo galima sakyti, praktiškai tai yra labdara. Įkainiai yra labai maţi. Savivaldybė yra 

įkūrusi ir verslo rėmimo fondą, kur yra įvairių paramos formų, ta prasme, pagal atitinkamus kriterijus kas yra remiama, 

kiek procentų remiama. Yra sudaromos komisijos, kurios vertina pareiškėjų idėjas, kam jie prašo. Iš tikro, remiamas tas 

dalykas. Konsultantas yra. O paramos jie gauna papildomai, kiekviena konkrečiai kaimo bendruomenė iš Joniškio 

rajono savivaldybės biudţeto kasmet. Teikia prašymus visos bendruomenės, aktyviai tai daro. Klausimas tik yra, kam 

jie prašo. Verslui nelabai prašo patys, bet tai yra laisva valia, ką bendruomenė nori daryti, kam ji prašo, o mūsų 

taisyklės lanksčios, yra specialistai, kurie kuruoja, ir tik nuo jų išmonės priklauso kam jie nori prašyti ir atitinkama 
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suma yra remiama. Ţinoma nėra remiamos visos iniciatyvos šimtu procentų, nes savivaldybės biudţetas nėra begalinis, 

bet pats principas, kad skiriama parama yra. Mechanizmas veikia. 

8. Kaip manote, kas ir kaip turėtų kontroliuoti verslo įgyvendinimo plano procesą? 

Verslas, manau, vis tiek yra suprantamas kaip pelno siekimas. Kas siekia pelno, susikūrė planą, jį įgyvendina, tas 

ir kontroliuoja. Jei įsisteigia UAB, tai UAB siekiamybė yra nesuţlugti, o įsitvirtinti rinkoje, uţdirbti pelną, įdarbinti 

ţmones, tai tie iniciatoriai, kurie sukūrė verslą, tikisi, kad jų verslo planas veiktų, jie turi kontroliuoti ir stebėseną atlikti, 

kaip jiem sekasi daryti atitinkamus sprendimus, ar kaţkur reikia pasitempti, ar papildomai investuoti. 

9. Kaip manote ar reikia, kad faktoriai ir jų veiksmai, kurie lemia bendruomeniškumą būtų planuojami, 

organizuojami, jiems būtų vadovaujama ir juos kontroliuotų? 

Aš esu linkęs galvoti, taip kad visas procesas apskritai turėtų būti gyvesnis, nes šiais laikais planuojame, rašome, 

popierių pridauginame, kontrolės mechanizams didţiulis. Yra tokia schema, pavyzdţiui, kad vienam dirbančiam 

ţmogui kontroliuoja 5 kontrolieriai ir dar 3 vadovai. Realiai, reikia jam vienam dirbti ir dar kiekvienam ataskaitas teikti. 

Tai vat, lygiai taip pat, jeigu mokykla palaiko kaţkieno tai iniciatyvą, jie padeda kaţkokį tai planą susiorganizuoti, 

padeda materialiai ar ţmogiškaisiais ištekliais ar techniniais dalykais, tai ir turi ta iniciatyva būti palaikoma bendrai, visi 

turi susišnekėti. Jeigu ten pradedama kurti planus ir kontroliuoti, tada vėl gaunasi nereikalingas jėgų ir laiko švaistymas 

planų kaţkokių tai kūrimui. Aišku, tai priklauso nuo konkurso ar renginio dydţio, masto, minties, bet kaţkas turi būti, 

pavyzdţiui yra mokykla kaime, miestelyje ir ji gali būti kaip ţidinys visa ko, ir jis gali kontroliuoti tą procesą, tuos 

planus rengti, bet daţniausiai tų planų, ypač maţuose, renginiuose, konkursėliuose, iniciatyvose bendruomenių, 

nereikalingi tie planai. Jei ţmonės patys susitaria, susigalvoja, reikia pagalbos- paprašo ir jie patys tvarkosi. Gali 

bendruomenės pirmininkas vadovauti. Kiekvienam procese turi būti ţmogus, kuris sukontroliuoja kitus ţmones. Tai 

jeigu yra ta pati bendruomenė susidedanti iš 20 ţmonių, visi pilni idėjų, tai jeigu nebus vadovo, nebus to, kuris sudėlioja 

viską į vietas, pavadovauja tam procesui, emocijas suvaldo, tai iš tikro, kaip ţinome, baigiasi dideliu turgumi. Nes visi 

visko nori, visi pilni idėjų, minčių lietus prasideda, bet visi išsiskirsto ir neaišku kaip, kas toliau bus, kas ką darys. Šioje 

vietoje, bet kokioje organizacijoje, ar tai būtų vietos bendruomenė, ar verslo subjektas, ar bet kokia nevyriausybinė 

organizacija , valdiškoje institucijoje, visur turi būti vadovai, kurių pareiga viską paimti į vieną vietą, surinti, 

sukontroliuoti, išdalinti uţduotis, sugalvoti įgyvendinimo realų planą, suplanuoti tada vėl kaip kas kada rinksis ir ką 

turės atlikti. Visose struktūrose turi būti toks ţmogus. Visur be planavimo, vadovavimo neapsieinama, bet aš nesutinku 

su tuo, kad turi būti 3 vadovai, 2 darbuotojams. Ta prasme, kaţkas suplanavo, sugalvojo, šiuo atveju kaimo 

bendruomenė, ji turi savo pirmininką, kuris yra iniciatyvus, jis suvaldo savo narius, o jam dar vadovauja šalia mokykla, 

kultūros centras, savivaldybė. Jam neturi vadovauti. Jis vadovauja savo idėjai, savo ţmonių grupei. Jis tik ateina nuo tos 

ţmonių grupės į atitinkamas institucijas paprašyti pagalbos, paramos, ar nesklandumus išspręsti reikia, tai jis atstovauja 

tą bendruomenę jau kituose lygmenyse. Tas procesas turi ateiti iš apačios, iniciatyva, o kitos institucijos geranoriškai 

visada padėti, palaikyti. Jei iš kitų institucijų iniciatyva gali, bet tada, kad nesigautų primetimas, kad kaţką ţmonės turi 

daryti. Idėjos gali būti. Pavyzdţiui seniūnai artimiausiai bendrauja su vietos bendruomenės ţmonėm, jie ţino, kas yra 

aktyviausi ţmonės, kas susirenka į sueigas, yra seniūnaičiai, tai jie yra dar arčiau ţmonių. Jie taip pat susirenka, 

pasišneka, gimsta idėjos. Pavyzdţiui pasiūlo seniūnas ar mokyklos direktorius, kultūros darbuotojas, jie gali pasiūlyti 

iniciatyvą ir daryti. Tai nėra centralizuota, kad visi turi daryti taip, ir visi dabar darom. Mes gyvename demokratinėje 

valstybėje ir kiekviena seniūnija ar kokia tai įstaiga esanti toje teritorijoje gali visada pasiūlyti idėjų. Savivaldybė taip  

pat turi įvairias programas, kur gali dalyvauti vietos bendruomenės įvairiose formose, tiek pradedant nevyriausybinių 

organizacijų parama, kultūros paveldo savivininkų organizacijų, kultūros įstaigų, vietos bendruomenių, neįgaliųjų 
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įvairių organizacijų. Yra savivaldybės patvirtinti įvarių projektų aprašai, iniciatyvos, į kurias teikia tos organizacijos 

paraiškas.  Labai graţiai bendradarbiaujame visose srityse, aišku yra kur tobulėti. 
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Interviu dalinė transkripcija Nr.6 

 

Duomenys apie ekspertus 

Vardas, pavardė Edita Rudienė 

Uţimamos pareigos Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė 

Amţius 46 m. 

Dalyvavimo politikoje staţas 4 m. 

Išsilavinimas Aukštasis 

 

Klausimai į kuriuos prašoma atsakyti:  

1. Siekiant vietos bendruomenių pirmininkams suteikti kompetencijos vadybos srityje, būtų rengiami šio 

dalyko mokymai, kaip manote, kas iš vietos valdţios atstovų turėtų imtis sudaryti šių mokymų įgyvendinimo 

planus, tikslus? Kodėl? 

Manau pirma reiktų atsiklausti bendruomenės, tų pačių benruomenės pirmininkų kokių tų mokymų jos pačios 

norėtų, gal jie kitų mokymų pageidautų, nebūtinai vadybos... Bet jei vadybos, jie sakytų, kad nori, tai neţinau, planuoti 

turėtų kaţkas iš valdţios gal, surengti tuos mokymus, turbūt kaţkas iš savivaldybės vadovų, administracijos 

greičiausiai, manyčiau. 

2. Kas ir kaip, Jūsų nuomone, turėtų vadovauti šių mokymų įgyvendinimo procesui ir jį kontroliuoti? 

O kontrolė, vadovavimas... tai kas sugalvojo planą, parengė tas ir kontroliuoja. 

3. Ar palaikytumėte idėją, kad mokykla esanti vietos bendruomenėje, siekiant ugdyti vaikų 

bendruomeniškumo įpročius, įkurtų bendruomeniškumo būrelį? Jei taip, kuo tai būtų naudinga vietos 

bendruomenei? Jei ne, tuomet kokiais kitais būdais mokykla galėtų planuoti ugdyti mokinių 

bendruomeniškumą? 

Palaikyčiau, gera idėja, nes naudinga ir mokyklai ir bendruomenei, kad daugiau būtų mokoma kartu, bendrai 

dirbti, kaţkokius renginius gal rengti. 

4. Kaip manote ar vietos bendruomenės pirmininkas būtų tinkamiausias asmuo galintis  

uţimti  bendruomeniškumo būrelio vadovo poziciją? Jei ne, tai koks kitas asmuo tinkamiausias 

vadovauti? 

Gal ir būtų tinkamiausias, bet priklauso nuo pačio ţmogaus labiau, jo sąvybių kaţkokių tai. Sakyčiau, kad labiau 

bendruomenė turėtų apsitarti ir surasti kas tinkamiausias. 

5. Kaip manote, jeigu siekiant meno sklaidos vietos bendruomenėse, būtų sugalvota seniūnijoje rengti 

kultūrinio pobūdţio konkursus, ar tikslinga, jei šios idėjos įgyvendinimo planą rengtų, kultūros centras 

bendradarbiaujant su kultūros centro taryba?  Jei ne, kas turėtų rengti? 

Na neţinau, kaip čia pasakius,  jei vietos bendruomenė nori tų konkursų, tai gali kultūros centras ir rengti planą, 

jei bendruomenė pati nesugalvoja kaip juos susiorganizuoti, gali paprašyti kultūros centro su ta pačia taryba padėti. Bet 

pati bendruomenė turi jų norėti, visų pirma. 

6. Ar sutinkate, kad šių konkursų rengimo idėjos įgyvendinimui vadovautų vietos  kultūrinio darbo 

organizatorius, o kontroliuotų kultūros centras? Jei ne, kas tada turėtų atlikti kiekvieną iš šių funkcijų? 

Jei planus padeda padaryti kultūros centras, ar tai kultūros organizatorius, jie gali ir vadovauti, ir kontroliuoti. 

Sutinku. 
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7. Jei vietos bendruomenė parengtų planą įkurti vietos benduomenės verslą, kaip manote, ar savivaldybė 

galėtų prisidėti prie šio verslo plano idėjos įgyvendinimo skirdama lėšų vietos bendruomenei pasisamdyti verslo 

konsultantą? Jei ne, kur kitur vietos bendruomenei pasiūlytumėte ieškoti paramos?  

Ţinoma, kad galėtų, jei norėtų tai padaryti. Tik klausimas ar norės, o tai jau priklauso nuo pačios verslo idėjos, 

nes bet kam, bet kur savivaldybė paramos neskiria. O konsultuotis galima Joniškio verslo ir turizmo centre, ten dirba 

šios srities specialistai. 

8. Kaip manote, kas ir kaip turėtų kontroliuoti verslo įgyvendinimo plano procesą? 

Tai kaţkas iš savivaldybės turėtų, kaţkos asmuo paskirtas, jei savivaldybė padeda bendruomenei finansiškai. 

9. Kaip manote ar reikia, kad faktoriai ir jų veiksmai, kurie lemia bendruomeniškumą  būtų planuojami, 

organizuojami, jiems būtų vadovaujama ir juos kontroliuotų? 

Reikia. Ir tų planų, ir suorganizuoti viską. Visuomet, visur tokia tvarka, kad yra planas, vadovas. Tai sakau, kad 

reikia. 
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Gintarė  Macytė 

________ 

  

2015 m. lapkričio 26 d. 

El.p.: gimacyte1@stud.mruni.eu 

 


