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 Kur vanduo ir žmonės kuria             
gyvenimą 



Vietos bendruomenių ir valdžios bendradarbiavimas 
Šilutės rajone nėra pakankamai tvirtas ??? 

 



1 miestas 

7 miesteliai 

288 kaimai 

1 viensėdis 

11 seniūnijų  

77 seniūnaitijos 

Šilutė 









Bendruomeniškumas = 
vertybė 

 



Bendruomenės sąvoką suprantu kaip vietos 
bendruomenę arba seniūniją, kurioje dar veikia keletas 
formalių bendruomeninių organizacijų. 
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Bendruomenių organizacijų skaičius Šilutės rajono 
seniūnijose 



Dalį Pamario krašto bendruomeninių organizacijų vienija Šilutės 
rajono bendruomenių sąjunga 
 





Rugsėjį, gausi juknaitiškių delegacija Vilniaus Katedros 
aikštėje prisistatė vilniečiams kaip 2016 metų mažosios 

Lietuvos kultūros sostinės renginių organizatorė. 



Koks šiandien Šilutės rajone yra vietos valdžios ir vietos 
bendruomenių santykis, ar vietos bendruomenės 
bendradarbiauja su valdžia, ar valdžios atstovams 
pažįstamos šių organizacijų problemos? 



Bendradarbiavimo formos 

                
Bendruomenės Šilutės rajono 

savivaldybė 

VVG 

NVO 
taryba 

     
SENIŪNAI 





Į renginį, skirtą visuomenės įtraukimui į „Šilutės miesto VVG 
„Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos parengimą 

susirinko apie penkiasdešimt šilutiškių, kuriems rūpi miesto 
gerovė ir ateitis. 



87% 

13% 

Šilutės rajono NVO 
Kitokio pobūdžio veiklą vystančios NVO

Vietos bendruomeninės organizacijos



Bendruomenių atstovai 
pasigenda 

bendradarbiavimo su NVO 
taryba  ar net nežino kad 

tokia taryba išvis egzistuoja.  

Tarybos pirmininkė 
pripažįsta, kad 

bendruomenių atstovai 
kreipiasi retai, problemų 

sprendimo būdo ieško kitur. 



Rugsėjo mėnesį Šilutėje buvo 
surengti du mokymų ciklai NVO 
nariams. Anot A.Maigienės, 
tam, kad iš Savivaldybės galėtų 
perimti vis daugiau socialinių, 
kultūrinių ir kitų paslaugų, NVO 
turi būti stiprios, iniciatyvios, 
kompetentingos ir atsakingos. 



Seniūnai yra tarsi grandis tarp Savivaldybės administracijos ir 
savo bendruomenės narių. Jie puikiai žino savo gyvenvietės 

problemas.  



„Bendruomenių santykiai su valdžia yra 
geri. Jei bendruomenė iškelia 

problemą, mes ją stengiamės išspręsti 
kartu“. 

 

ALGIRDAS BALČYTIS, Šilutės rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas: 



Bendruomenės, kurios dirba, kurios 
nori dirbti, turi idėjų tikrai gauna 

pritarimą iš Savivaldybės 
administracijos. Bendruomenėje 

gyvenantys žmonės geriausiai žino 
ko jiems reikia. 

 

DALIA DROBNIENĖ, Rusnės seniūnė: 



Valdžios kišimasis numuša 
bendruomenių iniciatyvumą, nes joms 
nurodoma ką reikia daryti. Iš viršaus 
sukurta organizacija niekada nebus 

veiksminga. 
 

Sigitas Grinčinaitis. Laikraščio „Šilutės 
naujienos“ žurnalistas, daug metų 

rašantis apie politiką: 
 



Piliečiai valdžios atstovus turėtų rinkti 
iš savo bendruomenės, tuomet valdžia 

būtų arčiau žmogaus. 

 

Tomas Budrikis, jauniausias Šilutės rajono savivaldybės 
narys (30 m.), Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas: 

 



Siekiant, kad vyktų efektyvus 
bendradarbiavimas tarp NVO ir vietos 

savivaldos būtina sukurti palankią 
aplinką bendradarbiavimui plėtoti.   

Marijona Janavičienė, Šilutės rajono 
bendruomenių sąjunga 



Šilutėje yra daug veiklių bendruomeninių organizacijų, kurios veikia 
skirtingose srityse. Tačiau tarpusavyje jos konkuruoja. 
 
Valdžia kaltinama neveiksnumu, tačiau dažnai ir patys bendruomenių 
nariai nesikreipia į valdžios atstovus, o problemų sprendimo būdų 
ieško kažkur kitur, abi pusės turėtų ieškoti kompromiso. 
 
Seniūnai tai tie valdžios atstovai, kurie geriausiai žino vietos 
bendruomenių problemas ir yra tarsi grandis savivaldybės 
administracijos ir bendruomenių. 
 
Bendradarbiavimo organai, tokie kaip VVG , NVO taryba, 
bendruomenių sąjunga nėra pakankamai efektyvūs. 
 
Žmonės ne tik, kad nežino apie NVO tarybos veiklą, bet ir mažai žino 
apie Šilutės rajone veikiančias nevyriausybines organizacijas. 

IŠVADOS: 





Bendruomeninės organizacijos turėtų laikytis drauge ir kartu su 
seniūnija spręsti problemas, o ne konkuruoti tarpusavyje. 

 
Bendruomenių nariai turėtų būti aktyvesni, kelti problemas, teikti 
idėjas, pasiūlymus, nes tik jie patys žino ko jiems patiems reikia. 

 
Bendruomenių nariai taipogi turėtų aktyviau domėtis vietos politiniu 
gyvenimu, dalyvauti savivaldoje. Tai stiprintų tarpusavio 
susikalbėjimą. Kuo labiau  vietos gyventojai įsitrauks į sprendimų 
priėmimą, tuo geriau bus išnaudojami viešieji finansiniai ir 
materialiniai ištekliai, ugdomas pilietiškumas ir atsakomybė. 

 
Valdžios atstovai galėtų dažniau kreiptis į bendruomenes, pasitarti 
tam tikrais klausimais, jei reikia sudaryti darbo grupes. 

 
Šilutės rajono NVO taryba turėtų didinti savo žinomumą ir dažniau 
kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės tarybą ar bendruomenes. 
 

REKOMENDACIJOS 


