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Gegužės 10 d.  Sendvario seniūnijos seniūnė Loreta Kuprienė pakvietė 

Klaipėdos rajono savivaldybės vadovus, Klaipėdos rajono policijos 

komisariato viršininkę Rasą Stasiulaitienę, Slengių parapijos kleboną Viktorą Daujotį, Tarybos 

narius Aivarą Vasylių, Raimondą Simonavičių, Dauparų-Kvietinių seniūnijos seniūnę Juditą 

Čekuolienę, seniūnijoje registruotų bendruomenių atstovus, seniūnaičius, aktyviausius 

gyventojus į padėkos popietę už bendruomeniškumo skatinimą ir iniciatyvas. Tuo pat metu 

visiems buvo papasakota apie įgyvendintą iniciatyvą seniūnijos bendruomeniškumui nustatyti ir 

pasidžiaugta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio įteiktu apdovanojimu 

„Bendruomenė – Švyturys 2016 – Kelias į sėkmę. Bendruomeniškiausia seniūnija – Sendvario 

seniūnija“. Atvykę svečiai nestokojo gražių žodžių apie seniūnijos ir visuomenininkų gražų 

bendravimą, pasiektus rezultatus. 

Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai bei Tarybos nariai linkėjo seniūnei nepritrūkti idėjų, 

energijos ir kantrybės. Visi sutiko, kad Sendvario seniūnija – sparčiai auganti, todėl kyla iššūkių, 

norint į bendruomenės veiklą įtraukti naujakurius, tačiau seniūnė, būdama tikra bendruomenės 

lydėrė, sugeba skatinti bendruomeniškumą, generuoti idėjas bei jas tinkamai pristatyti. 

Savivaldybės vadovai juokavo, kad seniūnę kartais tenka ir pristabdyti, tačiau pabrėžė, kad 

aktyvumas, bendrystė ir pokyčiai bendruomenėjė jaučiami tada, kai ji turi matomą lyderį, gebantį 

sujungti skirtingų interesų žmonės bendro tikslo – geresnio gyvenimo seniūnijoje – siekimui.  

Kovo 22 d. Sendvario seniūnijos seniūnės Loretos Kuprienės iniciatyva, pritaikant adaptuotą dr. 

prof. Sauliaus Nefo bendruomeniškumo lygio nustatymo metodiką, siekiant pagal 

bendruomeniškumo seniūnijose matavimo klausimyną nustatyti Sendvario seniūnijos 

bendruomeniškumo indeksą, buvo sudaryta bendruomeniškumo matavimo krivūlės sudėtis, kuri 

susidėjo iš seniūnijoje gyvenančių politikų, seniūnijos darbuotojų, mokyklos bendruomenės, 

seniūnijos pilietinių organizacijų atstovų. Krivūlės sudėtis: Aivaras Vasylius, Tarybos narys; 

Laima Anužytė-Kilnė, Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė; Lina Gedrimienė – 

policijos atstovė; Kęstutis Dvarionas, Jakų seniūnaitis ir Jakų bendruomenės centro pirmininkas; 

Lijana Simonaitytė-Sinušienė, Sendvario seniūnijos jungtinės kaimų bendruomenės pirmininkė; 

Romas Daugnoras, Aukštkiemių seniūnaitis; Viktoras Daujotis, Slengių parapijos klebonas; 

Ingryda Razutienė, seniūnijos socialinė darbuotoja; Vilma Baltuonienė, Slengių bendruomenės 

pirmininkė. Buvo atliekamas kokybinis tyrimas, pasirinktas apklausos metodas. Buvo 

apklausiami krivūlės dalyviai-ekspertai, jiems pateikiant uždarą klausimyną-anketą su 9 

klausimais: kaip dažnai Savivaldybės taryboje svarstomi klausimai, susiję su 
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bendruomeniškumu, kiek yra skiriama lėšų bendruomeniškoms idėjoms, kiek gaji savanorystė, 

kaip dažnai organizuojami bendruomeniški renginiai ir pan. Bendruomeniškumo indekso 

nustatymas padėjo Sendvario seniūnijai įsivertinti jo lygį, numatyti tolimesnius veiksmus, kad jis 

kiltų, įžvelgtos probleminės vietos.  

Apskaičiavus Sendvario seniūnijos  bendruomeniškumo įvertinimo balus, buvo gauti 26 

balai (iš 36 galimų) ir nustatyta, kad Sendvario seniūnijoje  bendruomeniškumas yra 

vidutinis. 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus, krivūlės nariai, ekspertai pateikė šiuos siūlymus: Sendvario 

seniūnijos formaliems judėjimams bendru raštu kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą, 

kad kasmet skirtų didesnį finansavimą bendruomeniškoms iniciatyvoms įgyvendinti bei kreiptis į 

Vyriausybę su prašymu, jog būtų  numatyta daugiau programų ir finansavimo bendruomenėms; 

Sendvario seniūnijos bendruomenėms aktyviau teikti paraiškas įvairiems projektams, siekiant 

gauti didesnį finansavimą iniciatyvoms įgyvendinti; bendruomenėms, seniūnijai skatinti 

savanorystę, įtraukiant gyventojus į bendruomenės, seniūnijos veiklą, įgyvendinant projektus, 

inicijuojant įvairias socialines veiklas. 

Atlikus bendruomeniškumo įsivertinimą bei pateikus paraišką dalyvauti konkurse, balandžio 12 

dieną Vilniuje, Mykolo Romerio universiteto organizuotoje mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje, Sendvario seniūnijai buvo įteikta bendruomeniškiausios seniūnijos nominacija. 

Šioje konferencijoje Sendvario seniūnė Loreta Kuprienė skaitė pranešimą tema „Praktiniai 

bendradarbiavimo principai tarp seniūno, seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų“. 
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