
 
Grupė konferencijos dalyvių. 
 
Konferencija labai patiko. Kitais metais tikrai dalyvausime, ir jau planuojame ne tik kaip 
žiūrovai, bet ir kaip aktyvūs dalyviai, su pranešimais.  
Ačiū labai už organizavimą ir jau tiek metų neblėstantį entuziazmą, 
Pagarbiai, 
Klaipėdos universitetas, Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili 
Xxxxxxxxxxxxxx 

 



Dėkoju už suteiktą galimybę sudalyvauti labai gerai organizuotoje 
konferencijoje. Galėtume susitikti ir pakalbėti apie konferencijos praktinę - 
mokslinę perspektyvą. 
LR seimo narys Povilas Urbšys 

Xxxxxxxxxxxxx 

 

Manau, kad šiuometinė konferencija praėjo geriausiai iš visų. Labai buvo aktyvūs 
žmonės. Kitais metais siūlau pravesti MRU išvažiuojamąją konferenciją kuriame nors 
rajone geriausiai dirbančiame bendruomenių vystymo srityje. 
Prof. I. Leliūgienė 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



Manau, kad tokio tipo konferencijos yra reikalingos, su malonumu sudalyvausiu ir kitais metais. 
 
Pagarbiai, 
Lietuvos karo akademija, Gitana Dudzevičiūtė  
Xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Konferencija man patiko ir manau ja reikia testi, nes yra daug 
besidominciu zmoniu ypac praktiku. Organizavimas buvo aukstame lygyje. 
 
Sėkmės! 
 
Klaipėdos universitetas, Jaroslavas Dvorakas 

 
Xxxxxxxxxxxxxxx 
Ačiū, kad pakvietėte į šią konferenciją. Manau, 
kad konferencija yra tikrai prasminga, nes tą rodė tiek dalyvaujančiųsų 
skaičius, tiek susirinkusiųjų interesas. Taigi,   toliau ją tęsti tikrai 



prasminga. O dėl organizavimo jokių pastebėjimų neturiu 
KTU, E. Butkevičienė, ir E Vaidelytė 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1. Dėl praktinės mokslinės konferencijos prasmės 
 
Prasmė neabejotinai yra. 
Mums, atstovaujantiems kaimišką rajoną, svarbu ir būtina gyvai išgirsti kuo  
gyvena kitų regionų NVO, kaip keičiasi, ar keičiasi požiūris į  
visuomenininkus valstybiniame lygmenyje. 
Svarbu, toms savanoriškai dirbančioms bendruomeninėms organizacijoms, kurios  
būna pastebėtos ir įvertintos respublikos mastu. 
Tai joms užaugina sparnus, skristi virš savo bendruomenių ir savo pavyzdžiu  
skatinti vietos gyventojus burtis ir bendrai spręsti susidarančius iššūkius. 
Puiki idėja konferenciją transliuoti tiesiogiai. 
Puiki idėja pokalbiui bendruomenine tema suburti kelių universitetų,  
aukštųjų mokyklų visuomenę. 
 
2. Dėl praktinės mokslinės konferencijos perspektyvų 
 
Siūlyčiau bandyti susisteminti konvencijos dalyvių įžvalgas ir jas pasiūlymų  
formoje siųsti pvz. LR Socialinės apsaugos ministerijos Bendruomenių reikalų  
skyriui kitoms institucijos, kurios kuria programas NVO sektoriui. 
Tą galėtų parengti pvz. MR universiteto studentai. Juodraštinius pasiūlymų  
variantus galima būtų derinti su konferencijos dalyviais, pareiškusiais norą  
dalyvauti tokio dokumento sukūrime. 
Dar vienas siūlymas - tiesioginis eteris su kitų šalių su NVO sektoriumi  
dirbančiomis institucijomis (skype ar kitomis programų pagalba) 
 
3. Dėl praktinės mokslinės konferencijos organizavimo 
 
Moderavimas - 10 balų 
Patalpos - 10 balų 
Kavos pertrauka - 5 balai ( tarp pranešimų reiktų skirti bent valandą  
pietums, kad konferencijos dalyviai galėtų nueiti pavalgyti, arba pasiūlyti  
kavos ir užkandžių ne konferencijos pabaigoje. "Gurgiantis pilvas"  
dėmesingumo neprideda:) 



Gerai, kad yra mokestis, nes tai skatina dalyvauti tik motyvuotus asmenis.  
Mokestis galėtų būti ir didesnis, pvz. 10 eur. 

 
Anykščių rajono savivaldybė, Loreta Pesliakienė 

 

Konferencijos organizacinis komitetas. 

Nominacijų įteikimas 



 

 

 

 



 

 



 

 


