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TYRIMO OBJEKTAS IR TYRIMO TIKSLAS 

• Tyrimo objektas – kaimo socialinės 
infrastruktūros vystymo scenarijai. 

• Tyrimo tikslas – nustačius esminius pokyčius 
lemiančias varomąsias jėgas, parengti kaimo 
socialinės infrastruktūros vystymo scenarijus. 
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Tyrimo ir rezultatų loginė schema 



TYRIMO UŽDAVINIAI 

1. Atskleisti kaimo socialinės infrastruktūros 
vystymo scenarijų tipų charakteristikas. 
2. Nustatyti esminius KSI pokyčius lemiančias 
varomąsias jėgas. 
3. Išskyrus vietovių tipus pagal KSI būklę ir KSI 
sektorių vystymosi tendencijas, parengti KSI 
vystymo scenarijus. 
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KSI APIBRĖŽIMAS 

Kaimo socialinė infrastruktūra (KSI) – tai 
teritorinė ir erdvinė tarpusavyje susijusių 
ekonominės ir socialinės veiklos rūšių bei 
santykių, sudarančių sąlygas ekosistemų 

funkcionavimui, žmogiškojo, fizinio ir 
socialinio kapitalų kūrimui, kuriais naudojasi 
individai ir bendruomenė tenkindami savo 

individualius ir socialinius poreikius, sistema. 

6 



KSI pagrindiniai elementai 
KSI  sistemos elementai, 

sektoriai 
KSI elementų sudedamosios dalys: objektai 

Švietimas, ugdymas ir 

konsultavimas 
Vaikų darželis, mokykla, konsultavimo tarnyba/konsultantas,  

Sveikata ir socialinė apsauga Med. punktas, ligoninė, šeimos gydytojas, soc. globos tarnyba, 

dienos centras 

Ryšiai ir telekomunikacija Telefonas, paštas, banko filialas, internetinis ryšys 

Transportas Viešasis keleivinis transportas, sausumos/vandens keliai 

Kultūra, sportas ir rekreacija Kultūros centras, biblioteka, bažnyčia, muziejus, 

bendruomenės/amatų centras, rekreacinė erdvė, parkas, žaidimų 

ir sporto aikštelės 

Komunalinės ir buitinės 

paslaugos 
Komunalinių paslaugų įmonė, vandentiekis, gyvenamasis būstas, 

viešbutis, pirtis, kirpykla, buitinių prietaisų remontas 

Prekyba ir viešojo 

maitinimo paslaugos 
Parduotuvė, turgavietė, viešojo maitinimo įmonė 

Asmens ir turto apsauga Priešgaisrinė tarnyba, policijos inspektorius, komunalinių ir 

buitinių atliekų įmonė 
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1 pav. SI vaidmuo vietovės vystymosi sistemoje 
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DARNI
BENDRUOMENĖ

Socialinė ir 

kultūrinė 
aplinka

Valdymas

Transportas 
ir ryšių 

palaikymas

Gerai išpletoti 

transporto ir  
komunikaciniai  ryšiai 

padeda žmonėms 

pasiekti darbo vietą,

sveikatos ir kt

paslaugas 

Gerai organizuota,

perspektyviai dirbanti, 

skatinanti ir įtraukianti  
partnerystė,

reprezentuojanti savo 

skatinanti lyderystė

Aktyvi

aplinka 
Paslaugos

Lygiateisiš-

kumas

Ekonomika

Būstas ir 
vietovės 

užstatymas

Vietovė tvarkingai 

užstatyta,

išsaugant naturalią 

gamtą 

Geras paslaugų 
išvystymas, viešos ir
privačios, bendruomenės 
ir savanorių teikiamos 

paslaugos yra prieinamos 
ir tenkina vietos 

gyventojų poreikius 

Jautri aplinkai 

gyvenamųjų, ūkinių 

ir naturalių gamtos 

erdvių 

suderinamumas

Bendruomenė teisinga 

visiems, dabartinėms ir 

ateities kartoms,

įtraukianti ir kitas 

bendruomenes

Klestinti 

bendruomenė,

vystomos įvairios 

ekonominės 

veiklos 

narius,

Aktyvi,

įtraukianti, saugi, 
teisinga, tolerantiška ir 

susitelkusi su stipria 

vietos kultūra ir kita 

bendruomenine 

veikla

 

2 pav. Darnios bendruomenės komponentai (pagal The Egan review…, 2004; 

Skinner, 2006; A social infrastructure plan..., 2006;  Atkočiūnienė, 2014) 



Scenarijai 

• Scenarijai primena pasakojimus, parašytus arba 
papasakotus pagal kruopščiai sukonstruotus 
siužetus (P. Schwartz „The Art of the long view“, 
1991); 

• Scenarijai sudaro galimybes sistemiškai įvertinti 
įvairias galimas nežinomos ateities versijas; 

• Scenarijus – galimų ateities įvykių vaizdas, 
kuriuo remiantis gali būti vykdoma tam tikra 
kryptinga veiklos strategija; 
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KSI VYSTYMO SCENARIJŲ TIPAI/1 

• Scenarijų sudarymo 
principai: 

1. Ilgalaikis požiūris. 

2. Išorės veiksnių 
vertinimas. 

3. Daugialypės 
perspektyvos. 

• Scenarijų tipai: 

– Prognozuojamieji. 

– Žvalgomieji. 

– Normatyviniai. 
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Lietuvos KSI ir jos sektorių būklės vertinimo rodikliai ir 
variacijos, vidutiniškai 2008–2012 m 

Rodikliai 

Švietimo, 

ugdymo, 
konsulta-

vimo 
sektorius 

Ryšių ir 

teleko-
munika-

cijų 

sektorius 

Komuna
linių ir 

buitinių 

paslaugų 

sektorius  

 

Trans-
porto 

sektoriu
s  

 

Kultūros, 

sporto ir 
rekrea-
cijos 

sektorius 

 

Prekybos 
ir viešojo 

maitinimo 
paslaugų 

sektorius  

 

Sveikatos 
ir sociali-
nės apsau-

gos 
sektorius 

Asmens 
ir turto 

apsaugos 
sektorius  

 

KSI 
būklė 

Šalies 
vidurkis 

2,56 3,36 2,57 2,44 2,68 2,33 2,39 2,28 2,58 

Variacijos 
užmojis 

2,77 3,66 3,41 2,56 3,38 2,57 2,82 2,67 1,29 

Didžiausia 
reikšmė 

Birštono 
sav. 

Kauno r., 
Kazlų 
Rūdos 
sav., 

Marijam-
polės r. 

Kauno r., 
Kėdainių 

r. 

 
Marijam-
polės r. 

Varėnos r. 

 Anykščių 
r., Molėtų 
r., Utenos 

r. 

Pakruojo 
r. 

Ignalinos 
r. 

Birš-
tono 
sav. 

Mažiausia 
reikšmė Alytaus r. Biržų r. 

Molėtų r., 
Švenčio-

nių r., 
Zarasų r. 

 
Švenčio-

nių r. 
Vilniaus r. 

Kauno r., 
Pagėgių 

sav., 
Vilniaus r. 

Jonavos r. Kauno r., 
Vilniaus r. 

Šal-
činin-
kų r. 
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Lietuvos KSI vystymosi problema 
• 39,22 proc. šalies kaimo vietovių socialinės 

infrastruktūros būklė yra bloga ir labai bloga. 

• Silpnas bendradarbiavimas tarp KSI paslaugų 
organizatorių, teikėjų ir vartotojų. 

• Kaimo gyventojų poreikiai, motyvacija ir elgsena 
skatina arba riboja KSI vystymąsi.  

• Silpnas KSI paslaugų pasiūlos ir paklausos derinimas 
neleidžia atsižvelgti į poreikių ir kaimo vietovių 
socialinės ekonominės būklės skirtumus, dažnai 
priemonės sumaišytos su tikslais.  
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Lietuvos KSI vizija 2030 

Darnios Lietuvos kaimo vietovės, kuriose tolygiai 
išvystyta ir gerai funkcionuojanti socialinė 
infrastruktūra, taikomi novatoriški socialinių 
gėrybių kūrimo ir kaimo socialinės 
infrastruktūros paslaugų teikimo metodai ir 
formos, bendradarbiaujant išsaugotas kaimo 
vietovių identitetas ir unikalumas, sukurta stipri 
vietos ekonomika.  
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Lietuvos KSI misija 

• Siekiant socialinės gerovės, užtikrinti 
funkcionavimą, pirmo būtinumo, kasdienės ir 
periodinės paklausos paslaugų prieinamumą, 
periodinės bei epizodinės paklausos paslaugų 
pasiekiamumą Lietuvos kaimo vietovėse.  
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KSI VYSTYMO SCENARIJŲ KŪRIMO METODIKA 
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6 
žingsnių 

seka 

Vietovės tipo pagal KSI būklę ir KSI vystymosi 
modelį nustatymas 

KSI vystymosi problemos kaimiškoje vietovėje 
nustatymas 

Stipriausių aplinkos jėgų atranka (grupavimas 
ir rangavimas) 

KSI vystymosi scenarijaus logikos pasirinkimas 
(projekcija) 

KSI vystymosi galimybių ir apribojimų 
identifikavimas  

Pagrindinių aplinkos jėgų identifikavimas 

Pirmas žingsnis 

Antras žingsnis 

Trečias žingsnis 

Ketvirtas žingsnis 

Penktas žingsnis 

Šeštas žingsnis 



Lietuvos KSI vystymo scenarijai 
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• Pagrindiniai veiksniai, lemiantys bendrą 
priežastinį KSI vystymosi (kaip reiškinio) 
kontekstą:  

1) KSI objektų tinklas  

2) KSI veiklos rūšys  

3) KSI veikėjai ir santykiai  

4) KSI vystymosi strateginio proveržio sąlygos 

 



VIETOVIŲ TIPAI PAGAL KSI BŪKLĘ IR KSI 
SEKTORIŲ VYSTYMOSI TENDENCIJAS 
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I tipas. Labai gera ir gera KSI būklė, pralenkianti 
vietos gyventojų poreikius. 

II tipas. Patenkinama KSI būklė, atitinkanti 
gyventojų poreikius. 

III tipas. Labai bloga ir bloga KSI būklė, 
atsiliekanti nuo vietos gyventojų poreikių. 



LIETUVOS RAJONŲ IR SAVIVALDYBIŲ PASISKIRSTYMAS 
PAGAL KSI BŪKLĘ IR VYSTYMOSI TENDENCIJAS 
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Lietuvos KSI vystymo strateginės įžvalgos scenarijams formuoti 
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ATAKA = potencialo panaudojimas PLAUKIMAS = blokuojamos galimybės 

Maksi–maksi įžvalga: St.–Ga. Mini–maksi įžvalga: Sl.–Ga. 

1. Integracijos ir kooperacijos tarp KSI sektorių, objektų, 

veiklų ir veikėjų stiprinimas 
2. Koordinuotos komunikacijos ir daugiašalės partnerystės 

tarp KSI vystymosi veikėjų skatinimas 

(St.–Ga.) KSI paslaugos stiprina kaimo vietovių identitetą ir 
etnokultūros skvarbą į vietos produktus; KSI objektai vykdo 
daugiafunkcinę veiklą; SI sektorių paslaugų vidaus rinkoje 
liberalizavimas ir paslaugų teikimo decentralizacija suteikia 
galimybių įtraukti į paslaugų teikimą bendruomenines 
organizacijas ir kitas NVO bei privatų verslą. 

(Sl.–Ga.) labai maža darbingo amžiaus ir jaunų vietos 
gyventojų dalis, kurie aktyviai dalyvauja kultūros, sporto ir 
amatų centrų  veikloje; silpnas KSI paslaugų organizatorių ir 
teikėjų įsipareigojimų ir atskaitomybės laipsnis; naujų 
technologijų, ypač IT srityje (plačiajuostis internetas), 
sudarančių sąlygas SI paslaugų kokybei ir prieinamumui 
gerinti, plėtojimasis 

GYNYBA = neišvengiamos galimybės KRIZĖ = neišvengiama grėsmė 

Maksi–mini įžvalga: St.–Gr.  Mini–mini įžvalga: Sl.–Gr. 

3. Inovatyvus gamtos, kultūros ir žmogiškųjų išteklių 

panaudojimas, siekiant stiprinti vietos ekonomiką 
4. Socialinių gėrybių ir paslaugų organizavimo bei teikimo 

formų įvairinimas 
  

(St.–Gr.) Gerai išvystytos pašto, telefono ir interneto ryšių 
paslaugos atitinka kaimo gyventojų poreikius; atnaujinta daug 
rekreacinių erdvių, parkų, vaikų žaidimo ir sporto aikštynų; 
kultūrinio, istorinio ir gamtinio paveldo objektų patrauklumo 
praradimas dėl sparčios kaimo vietovių urbanizacijos, 
globalių technologijų ir medžiagų naudojimo.  

(Sl.–Gr.) KSI paslaugų teikėjų ir organizatorių kompetencija 
neatitinka šiuolaikinių poreikių, vietos gyventojai mažai 
informuojami ir įtraukiami į profesionalias, naujas kultūros ir 
sporto, edukacines veiklas, amatininkystę; Sparčiai senstant 
kaimo visuomenei, vykstanti migracija iš kaimo vietovių į 
miestus ar užsienį sumažins KSI paslaugų vartotojų skaičių, 
tai gali sąlygoti KSI objektų tinklo mažėjimą. 
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SI integruoto valdymo loginis modelis /1  
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KSI INTEGRUOTO VALDYMO LOGINIS MODELIS /2 
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1. Vietovės ir 
bendruomenės profilis, 
KSI paslaugų vartotojų 
poreikių ir strateginių 

vystymo tikslų 
nustatymas

2. KSI vystymas: 
paslaugų, 

priemonių ir 
rezultatų analizė, 

vertinimas ir  
planavimas

3. KSI paslaugų teikimo 
organizavimas, teikimas, 

socialinių gėrybių kūrimas 

4. KSI veiklos 
horizontalus ir 

vertikalus 
koordinavimas 

5. KSI paslaugų vartotojų 
nuomonės ir bendruomenės 

darnumo vertinimas

6. KSI būklės,  veiklos 
stebėsena ir 
vertinimas, 
reikalavimų 

infrastruktūros mastui 
ir kokybei nustatymas 

Darni 
bendruomenė

Ekonominiai tikslai
Ekonominis vystymasis

Aplinkosauginiai tikslai
Aplinkos apsauga

Socialinis ir kultūrinis 
vystymasis



IŠVADOS/1 
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• Siekiant pagrįsti KSI vystymo scenarijus, pagal KSI 
būklės ir gyventojų poreikių tyrimo rezultatus buvo 
nustatytos KSI varomosios jėgos – pagrindiniai 
veiksniai, lemiantys bendrą priežastinį KSI vystymosi 
(kaip reiškinio) kontekstą, tai: 1) KSI objektų tinklas; 
2) KSI veiklos rūšys; 3) KSI veikėjai ir santykiai; 4) KSI 
vystymosi strateginio proveržio sąlygos. 



IŠVADOS/2 
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• Įgyvendinant KSI vystymosi scenarijus būtina siekti 
pusiausvyros tarp KSI paslaugų pasiūlos ir paklausos 
derinant KSI valdymo sprendimus lankstumo, 
atstumo, kokybės ir kainos požiūriais. Siekiant 
stipresnės integracijos ir kooperacijos tarp KSI 
sektorių, objektų, veiklų ir veikėjų KSI vystymo 
priemones būtina nukreipti į kaimo vietovių 
identiteto stiprinimą, kurį galima pasiekti per 
istorijos, tradicijų, vertybių ir vietovėje 
susiformavusios kultūros įtraukimą į naujų paslaugų 
ir produktų kūrimą. 



Norint keistis reikalingi susitarimai ir politiniai 
sprendimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ačiū už dėmesį 

 

 


