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VADAS
Šiuolaikiniame pasaulyje pastebime, kaip kinta žmoni m stysena, drauge ir vairi
socialini grupi saviorganizacijos veiksniai. Tradicin ideologija vis mažiau beatspindi
daugumos žmoni m stym , pastebime, kad sivyraujant neribotam pliuralizmui išryšk ja
naujos id jos. Kartais atgimsta senos, anks iau gyvavusios id jos. Pavyzdys –
komunitarizmo id ja, dalies šalinink

sitikinimu, jau nusipelnanti ideologijos vardo. <...>

„Nagrin dami komunitar id jas, matome, kad daugel j galime rasti ir konservatori , ir
krikš ioni demokrat , ir socialist utopist ar net anarchist – komunist ideologijose“
[97, p. 171]. Kokios ideologijos beb t , visados svarbu pagrindini žmogišk j vertybi
klausimas. Vertyb s, kurios r m si krikš ioniškomis nuostatomis, vykstant bažny ios
sekuliarizacijai, palaipsniui praranda savo tur tas pozicijas. Kitos vertyb s pavyzdžiui:
šeima, bendruomen , viešoji valdžia, laisv - vienos nepaj gios b ti atrama globalaus
pasaulio vystymosi proces sutrikdytam žmogui. Juk individo gimtas poreikis nor ti ryši
su aplinkiniais žmon mis, siekis realizuoti save visuomen je susiduria su nereg to masto
dinamiškumu. „Pastarieji technologine pažanga paženklinti du šimtme iai radikaliai
skiriasi nuo ankstesni j t kstantme i , kai didžioji žmoni dauguma praleido praktiškai
vis

savo gyvenim

vienoje mažai besikei ian ioje gyvenviet je. <...> Iki 18- ojo

šimtme io galo retas kuris žemdirbys išvykdavo toliau nei 50 kilometr (vienos dienos
kelion p s iomis) nuo savo gimtin s.<...> XIX amžiuje, diegus modernias susisiekimo
priemones ir pramonin gamyb , milijonai europie i pl stel jo iš kaim

miestus“ [3, p.

16]. Pasak politologo A. Avižienio, socializmas si lo problemas spr sti švelninant kilusias
turtines disproporcijas, nacionalizmas skatina vertinti savo šalies praeit , skatina žmoni
darinius jungtis ir konkuruoti, perimti naujos vadybos id jas, o demokratija kvie ia
pilie ius dalyvauti viešojo valdymo procesuose, skatina pilietiškum , ypa

lokaliniu

valdymo lygmeniu. Tod l šiuolaikiniam žmogui b tina atsirinkti iš daugyb s ryški ir ne
toki ryški ideologini nuostat ir išspr sti dvigub uždavin : surasti naujas vertybes,
dažnai sietinas su vienu „naujosios viešosios vadybos“ segmentu – pilie i , bendruomeni
dalyvavimu. B tent tod l Vakar demokratin se valstyb se pastaruoju metu vis labiau
atsigr žiama vien iš tradicini , bet labai koreliuojan i su „naujuoju viešuoju valdymu“
vertybi – bendruomeniškum . Tai aktualu reformuojant vieš j (ypa savivaldos) sektori .
Tur dami galvoje Lietuvos žmoni
šiame darbe d mes koncentruojame

polink

bendruomeniškum kaip vertyb ,

vietos bendruomeni vystym si Lietuvoje (ypa
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savivaldos lygmeniu) dabartiniu metu ir tyrin jant vietos bendruomen s funkcionalum
mums svarb s šie aspektai:
Lietuvos istorin

patirtis (nuo ankstyv j

viduramži

bendruomen s dipolio egzistavimas, pilietini

teisi

istorijos laikotarpiais, vietos bendruomen s funkcij

centrin s valdžios ir

raiškos proveržiai atskirais
komponavimas

tarpukario

Lietuvoje besikuriant savivalda pagr st valdžios darin );
Vietos bendruomen s žmoni

asmenin

patirtis (vyresnio amžiaus žmon s

prisimena tarpukario, v liau kur laik ir sovietin je Lietuvoje funkcionavusias
pavyzdžiui kines (talkos), kult rines (švent s) ir kitas bendruomeniškas formas);
Demokratini

šali

patirties sklaida (po Nepriklausomyb s atk rimo gyvename

atvirame pasaulyje, tod l vis daugiau Lietuvos žmoni , lankydamiesi užsienyje,
pastebi bendruomeniškos veiklos pavyzdži , o Lietuvoje vair s filantropiniai ir ES
fondai vykdo vietos bendruomeni

ir nevyriausybini

organizacij

veiklos

skatinimo programas1).
Demokratin se valstyb se vietos bendruomen s egzistuoja kaip nat rali gyventoj
socialin jungtis, tod l tiek teoriniai darbai apie bendruomenes, tiek iniciatyvos skatinimas
praktikoje

yra

visiškai

suprantamas

dalykas,

o

bendruomeniškumas

viešojo

administravimo kontekste tiek anks iau, tiek dabar pripaž stamas kaip ypatinga vertyb ,
nusakanti socialin s organizacijos kokyb , ir tod l yra visokeriopai skatinamas pilietin s
visuomen s k rimo kontekste ir yra vienas iš viešojo sektoriaus modernizavimo veiksni .
Apie tai bus kalbama tre iosios dalies 3. 1 dalyje.
Vietos bendruomen s analizavim

vadybiniu aspektu suponuoja subsidiarumo

(savaveiksmiškumas, papildomumas) terminas, reiškiantis, kad tai, k geriau gali padaryti
bendruomen , neturi daryti valstyb . Ta iau ten, kur atskiro žmogaus ar bendruomen s
j g nepakanka, pagal išgales j pastangas turi paremti visuomen bei valstyb . Pagal
klasikin subsidiarumo suvokim tai, k individas gali pasiekti savo iniciatyva ir savo
j gomis, negali b ti atimta iš jo ir priskirta visuomenei, nes taip nusižengiama teisingumui.

1

Dr. A Navickas kalb damas apie pagalb , mini du šio reiškinio aspektus: viena vertus, taip suteikiamas
svarbus institucinis pamatas, kuris leidžia gyvendinti bendruomeni inciatyvas, mokytis kitokio viešojo
administravimo; kita vertus, daugelyje Lietuvos viet prisik r dirbtin bendruomeni , kuri vienintelis
tikslas – gauti ES param . Kartais šios nenat raliai susiformavusios bendruomen s kuriamos kaip alternatyva
nat rali bendruomeni (pavyzdžiui parpapij ) liekanoms (Žr. ES projekto, Kaimo pl tra, kursas Vietos
savivalda ir demokratiniai procesai. VU, 2007).
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Pasaulin patirtis liudija, kad s moningo, kryptingo bendruomeni b rimo ištak
randama jau senov s Graikijoje. Kai kurie tyrin tojai nurodo, kad ten iš dviej vertybi res privata - „privatus“ ir respublica „bendruomeninis reikalas“ - pirmenyb

buvo

atiduodama pastarajai. Nors dabar lotyniškas žodis respublica paprastai ver iamas žodžiu
valstyb , tikslesnis atitikmuo ir b t „viešas reikalas“, kuris rom nams reišk s t pat kaip
ir respopuli „visuomen s reikalas“, apim s visus bendruomen s interesus“ [158, p. 56].
Taigi vertyb bendruomeniškumas tarnauja žmon ms jau keli t kstan iai met per
valstyb ir jos institutus. Neabejotina, kad bendruomeniškumas iš dalies yra ir kult ra, ir
tam tikra filosofija, o vietos bendruomen s yra tam tikras socialin s organizacijos principas
ir forma. Ypa yra svarbus principo aspektas, kadangi per Nepriklausomos Lietuvos
gyvavimo beveik du dešimtme ius sitikinome, k reiškia bendr princip nebuvimas ir
tenkinimasis pad timi, kai viešojo sektoriaus sprendimai priimami atsižvelgiant tik
aplinkybes, priklausan ias nuo politin s valios. Anot filosofo F. A. Hayeko, „atsisak
princip , mes papras iausiai dreifuojame. Pragmatin nuostata, vyravusi šiuo laikotarpiu,
ne tik nesustiprino m s galios kontroliuoti vyki raid , bet veikiau nust m mus pad t ,
kurios niekas nesiek ; ir vienintelis nesivadovavimo principais rezultatas, atrodo, yra tas,
kad mus valdo tik vyki logika,

kuri bergždžiai m giname nekreipti d mesio. Dabar

kyla ne klausimas, ar mums reikia princip gairi , bet veikiau tik klausimas, ar yra koki
nors visuotinai pritaikom

princip , kuriais gal tume vadovautis. Kur gal tume rasti

princip , kurie mums suteikt aiškias gaires dorojantis su m s laik problemomis“ [62, p.
10]. Politiniai terminai (liberalizmas, demokratija ir kt.) yra nevienareikšmiai: tas pats
terminas gali reikšti priešingus ar skirtingai suvokiamus dalykus skirtingoms žmoni
grup ms. Tod l bendruomeniškumas, kaip principas, galb t vienys žmones, kurie yra
priešingi savo darbais, t. y. tolsta vienas nuo kito ir, anot Hayeko, atstovauja racionaliajam
individualizmui. Pastarasis „ne tik neprieštarauja savanoriško asocijavimosi id jai, bet
id j net implikuoja, kad daugelis dalyk , apie kuriuos dažnai manoma, kad jie gali b ti
pasiekti tik tikslingo valdymo priemon mis, priešingai, kur kas lengviau yra pasiekiami
individams savanoriškai ir spontaniškai bendradarbiaujant“ [62, p. 24] ir „kad visuotinis
bendr princip pripažinimas joje naudojamas kaip priemon socialini santyki tvarkai
kurti“[62, p. 26].
Tad form atspindintys teoriniai moksliniai apibendrinimai, kurie pateikiami šiame
darbe, tampa ypa

aktual s, kai juos pagrindžiame gyvenimo patirtimi. Vertindami

Lietuvos vietos bendruomeni

savik ros s lygas (pagrindiniai bendruomeniškumo
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pl tojimo veiksniai yra susij su Lietuvos žmon mis, j tarpusavio santykiais, kadangi
Lietuvos istorijoje bendruomeniška gyvensena vaidino nemaž vaidmen ; kovojant su
priešais, didel vaidmen vaidino gynybin bendruomen 2, o taikos s lygomis – kaimo
bendruomen , egzistavusi glaudžiai susijusi su religine bendruomene (parapija)3.
Kalb dami disertacijoje apie viešosios valdžios formavimosi užuomazgas, neanalizuosime
šio reiškinio, lyg jis b t b dingas tik Lietuvai — analizuojame pasaulyje vykstan i
globalizacijos ir integracijos permanentini

proces

kontekste.

ia pirmiausia turime

galvoje Lietuvos buvim NATO ir ES nare, kadangi Lietuvai, kuri integravosi Europines
strukt ras, tai yra naujas išš kis, tod l ir vietos bendruomen s klausimas kaip niekad yra
aktualus, nes svarbu prognozuoti ir bandyti išvengti neigiam padarini , kurie m s gali
laukti ne tik ekonomin je, politin je, bet ir socialin je srityje. Tod l ir turime ieškoti
atsakymo klausimus, ar gali pas mus funkcionuoti vietos bendruomen , kokie vadybiniai
veiksmai pad s tai padaryti.
Mokslinis disertacijos naujumas gali b ti apib dintas tokiais teiginiais:
n ra

viešojo

administravimo

disertacij ,

specialiai

nagrin jan i

vietos

bendruomen s funkcionalum , tod l šis bandymas apibr žti ir analizuoti kaim ir
miesteli neformali vietos bendruomeni funkcionalum leidžia tik tis polemikos
su kit autori darbais, analizuojan iais bendruomeniškumo problem ;
veiksmai, lemiantys šiuolaikin s vietos bendruomen s funkcionalum

iki šiol

nebuvo grupuoti ir tirti;
Lietuvai, vykdan iai valstyb s ir savivaldos viešojo administravimo tobulinim ,
remiantis decentralizacijos ir subsidiarumo principais, vietos bendruomen s
funkcionalumo faktori ir veiksm atskleidimas leis tik tis ši princip greitesnio
realizavimo praktikoje;
pirm kart Lietuvoje visapusiškai ir sistemingai išnagrin tos vietos bendruomen s
funkcionalumo k rimo, tobulinimo, pl tros problemos ir kryptys, parengtos
teorin s ir praktin s šios problemos sprendimo rekomendacijos;
nesuformuota samprata, apib dinanti funkcionali vietos bendruomen .
2

Keli šimt met kovos su kryžiuo iais liudija, kaip lietuviai bendruomeniškai gindavosi susispiet pilyse,
o pavojui pra jus, gyveno aplink pilis vadovaujami seni no, turin io valdžios ženkl – kriv l . Ir tai buvo ne
taip seniai, kadangi etnografai prieš kelet dešimtme i yra užraš tokio turinio vyresni žmoni pasakojim :
„ sueig gyventojus seni nas kviesdavo kriv le. Lazd gav s kaimynas prival jo nedelsdamas perduoti
kitam kaimynui“ [75, p. 86].
3
Parapijos vaidmuo prieškarin je Lietuvoje nenugin ijamas, kadangi tai buvo svarbus vietos bendruomen
telkiantis veiksnys – tur jo savo lyder (dvasinink ), šventes (religines, glaudžiai susijusias su etnin mis),
administravimo sistem (Dievo sakym laikymasis, dvasinis teismas) ir t. t.
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Disertacijos

praktin

nauda.

Autoriaus

numatyti

veiksmai,

atliekami

vietos

bendruomen je esan i institucij , leis politikams, valstyb s tarnautojams ir aktyviems
pilie iams atkreipti d mes

tam tikrus faktorius lemian ius vietos bendruomen s

funkcionalum ir pasirinkti tam tikrus vadybinius veiksmus kuriant funkcionali vietos
bendruomen . Autorius, apibr ždamas funkcionali vietos bendruomen , r m si ne tik
teorine medžiaga, bet ir asmenine patirtimi, kadangi dirbdamas penkerius metus rajono
savivaldyb s meru, vienu iš strategini

tiksl

buvo numat s skatinim

telktis vietos

bendruomen ms. Šiuo atžvilgiu disertacija bus naudinga praktikams, kadangi, anot
Richardo Fenno, bet kurio dalyko, o tuo labiau bendruomen s fenomeno aiškinimasis
reikalauja iš tyr jo pasinerti institucijos detales – patirti jos pro ius ir jos kasdienyb , jos
s kmes ir nes kmes, kaip tai kasdien daro tie, kurie ten gyvena [169, p. 31].
Mokslin

problema. Pastaruoju metu daug kalbama apie bendruomeniškum , bet

nesvarstoma, koks jis yra vietos bendruomen je, o veikimo forma dažniausiai pripaž stama
tik viena — formalizuoto bendruomen s centro buvimas (skai iuojami registruoti
bendruomen s centrai). Neidentifikuojami faktoriai ir neatliekami veiksmai, kuri d ka
vietos bendruomen kaimuose ir miesteliuose tapt

funkcionali (o tai yra savivaldos

pagrindas) ir neieškoma, nuo ko priklauso jos funkcionalumas ir kartu savivaldos
efektyvumas. Tyrime akcentuojame tai, kad:
nykstant viešojo gyvenimo tradicin ms vertyb ms, atsiradusi
negatyv s reiškiniai, kurie vieš j gyvenim

niš

užima

daro problemiškesn (empiriniai

duomenys rinkti apie alkoholizm , vaik neprieži r , nusikalstamum ); svarstoma,
ar galima tam pasipriešinti, pilie iams susiorganizavus

saviorganizacijos grupes

(tirtos kult rin s, labdaringos, jaunimo grup s) taip vietos bendruomen padarius
funkcionali , kad ji prisid t prie viešojo gyvenimo efektyvumo;
šiuolaikin s Lietuvos kaimuose ir miesteliuose, kuriuos mes vadiname vietos
bendruomen s vardu, jos funkcionalumas yra nunyk s arba epizodinio pob džio, o
b tent funkcionalumo atk rimas ir yra vienas iš vieš j institucij veiklos kriterij ,
taip pat demokratinio (reali savivalda) valdymo dimensijos išraiška;
pastebima, kad Vakar

šalyse socialinis kapitalas nuolat atsistato, stiprindamas

administracines strukt ras – vietos valdži

(savivaldyb , seni nij ) ir vietos

institucijas (bažny i , mokykl , kult ros staigas ir pan.), pilietines iniciatyvas,
tod l svarstytina, ar pas mus, dar nefunkcionuojant visaver iam socialiniam
kapitalui, funkcionali vietos bendruomen neb t viena iš toki grandži ?
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Disertacijos tikslas – parodyti, kad tam tikruose faktoriuose atliekami sisteminiai
vadybiniai veiksmai gali sukurti Lietuvos funkcionalias kaim ir miesteli bendruomenes.
Disertacijos uždaviniai:
1)

nustatyti vietos bendruomen veikian ius faktorius;

2)

apibr žti funkcionali vietos bendruomen ;

3)

nustatyti vietos bendruomen je esan i institucij galimybes formuoti funkcionali
vietos bendruomen ;

4)

numatyti konkre ius institucij veiksmus ir funkcijas, kuriant funkcionali vietos
bendruomen ;

5)

parengti praktines rekomendacijas suinteresuotoms valdžios institucijoms,
formalioms ir neformalioms pilie i grup ms, kokius prioritetinius veiksmus reikia
atlikti, kuriant funkcionali vietos bendruomen .

Tyrimo objektas – Lietuvos kaim

ir miesteli

neformalios vietos bendruomen s,

funkcionali bendruomen kurian i institut sistema.
Tyrimo dalykas – funkcionalios vietos bendruomen s.
Hipotez s:
1.

Tik tina, kad tam tikri faktoriai daro didesn

tak

vietos bendruomen s

funkcionavimui.
2.

Jeigu vietos savivaldos institucijose (seni nijoje, mokykloje, kult ros staigose),
parapijose ir socialin bei fizin saugum kaimuose ir miesteliuose organizuojant
bus formuojama bendruomeniškum

lemian i

veiksm

sistema, tik tina, kad

kursis funkcionali vietos bendruomen .
Tyrim rezultatai paskelbti dvejuose moksliniuose straipsniuose ir šešiose mokslin se
konferencijose.
Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose:
1.

S. Nefas. Funkcionali vietos bendruomen kaip pilietin s visuomen s pagrindas.
Viešoji politika ir administravimas, 2006.P. 81 – 88. ISSN 1648 – 2603.

2.

S. Nefas. Savivaldži

(vietos) bendruomeni

raida ir perspektyva šiuolaikin je

Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas, 2007. P. 70 – 80. ISSN 1648 – 2603.
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Pranešimai mokslin se konferencijose:
1.

S. Nefas. Vietos valdžia ir bendruomen : partneriai ar konkurentai. Pranešimas
skaitytas mokslin je konferencijoje „Pilietin

visuomen

ir viešoji valdžia“,

vykusioje Kauno technologijos universiteto Politikos ir viešojo administravimo
institute. 2000 m. kovo 25–26 d.
2.

S. Nefas. Mokyklos bendruomen s svarba vietos bendruomen je. Pranešimas
skaitytas VIII tarptautin je mokslin je konferencijoje, vykusioje Vilniaus
pedagoginiame universitete. 2001 m. lapkri io 14 – 16 d.

3.

S. Nefas. Paprotin s teis s taka bendruomen je egzistuojan iai socialinei tvarkai.
Pranešimas skaitytas tarptautin je mokslin je konferencijoje „Taikos kult ra,
žmogaus teis s ir pilietin s visuomen s ugdymas“, vykusioje M. Romerio
universitete. 2002 m. balandžio 19 – 20 d.

4.

S. Nefas. Vietin s bendruomen s telkimas savivaldyb se. Pranešimas skaitytas
mokslin je konferencijoje „Lokalin s bendrijos tarpdisciplininiu poži riu: praeitis,
dabartis, ateitis“, vykusioje Vilniaus pedagoginiame universitete, Istorijos fakultete.
2002 m. lapkri io 15 d.

5.

S. Nefas. Žmogaus saugumo realizacija funkcionalioje vietos bendruomen je.
Pranešimas skaitytas mokslin je konferencijoje „Saugus žmogus - saugus
pasaulis“, vykusioje Lietuvos katalik

mokslo akademijos XX suvažiavime.

2006m. birželio 30 d. – liepos 1 d.
6.

S. Nefas. Savivaldži

(vietos) bendruomeni

raida ir perspektyva šiuolaikin je

Lietuvoje. Pranešimas skaitytas mokslin je konferencijoje „Administracin
valstyb

ir pilietin

visuomen : viešojo administravimo situacija Lietuvoje“,

vykusioje Mykolo Romerio universitete Viešojo administravimo fakultete. 2006 m.
lapkri io 24 d.
Darbo strukt ra.
Darb sudaro vadas ir keturios dalys. vade nusakoma bendruomeniškumo kaip
vertyb s aktualumas šiuolaikiniame pasaulyje, santykis su vieš j paslaug organizavimu
savivaldoje. Taip pat aptariamos su nagrin jama tema glaudžiai susijusios sampratos.
Pirmoje dalyje pristatomi ir analizuojami Vakar pasaulio ir Lietuvos šaltiniai,
analizuojantys bendruomeniškum apskritai ir vietos bendruomen s esm , išryškinamos
mintys, kurios tiesiogiai siejasi su darbo objektu — funkcionalia vietos bendruomene, jos
funkcionalum

lemian iais faktoriais ir veiksmais. Išanalizavus ES normatyvinius
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dokumentus, keliama mintis, kad vietos bendruomen s funkcionalumui n ra joki juridini
kli i , kadangi Lietuva yra ES nar , o kaip tik remiantis sen j ES šali patirtimi, galima
vienaip ar kitaip kurti vietos bendruomen s funkcionalum .
Antroje dalyje atskleidžiamas funkcionalumo sud tingumas: aptariami pilietiniai,
politiniai, administraciniai faktoriai, darantys tak vietos bendruomen s funkcionalumui,
taip pat atskleidžiami Vakar šalyse besireiškiantys funkciniai veiksmai.
Tre ioje dalyje, atskleidžiamas vietos bendruomen s funkcionalumas ir j
pagrindžiantys veiksmai, remiantis Lietuvos istorine praeitimi, bei t veiksm nykimas
sovietin s okupacijos metais.
Ketvirtoje dalyje pristatomi vietos bendruomen s funkcionalumo tyrimai.
Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados, literat ra, priedai (apklaus

anketos,

papildoma statistin medžiaga). Darbo apimtis yra 185 puslapiai; jame yra 17 lenteli , 32
paveikslai. Darbe yra 7 priedai. Bibliografin apraš sudaro 236 šaltiniai.
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I DALIS. VIETOS BENDRUOMEN S FUNKCIONALUMO ANALIZ VAKAR
PASAULIO IR LIETUVOS MOKSLININK DARBUOSE IR ES
DOKUMENTUOSE.
1.1. Vakar pasaulio mokslinink darbai ir ES dokumentai apie vietos bendruomen s
funkcionalum .
Daugelio autori nagrin jimo objektas yra bendruomeni ir bendruomeniškumo
tema apskritai, o ne vietos bendruomen s funkcionavimas. Nagrin dami š reiškin
mokslin s literat ros analiz s metodu, Vakar

šali

ir Lietuvos autori

darbus

apžvelgsime, grupuodami pagal juose vyraujan ius bendruomeniškumo nagrin jimo
aspektus. Vakar

šali

tyr jai bendruomen

yra analizav

šiais aspektais: klasikiniu,

valstybiniu – administraciniu, tautiniu – patriotiniu ir šiuolaikin s vietos bendruomen s
(komunitarinis aspektas), o lietuvi

autori

darbams, be jau nurodyt , b dingi dar

institucinis bei savivaldos aspektai, kurie labai artimi administraciniam aspektui.
Analiz , kaip Vakar autori darbuose suprantama klasikin bendruomen , turime
prad ti nuo XIX amžiaus vokie i

sociologo Ferdinando Tonnieso4. Jis palygino du

idealius visuomen s tipus – gemeinschaft ir gesellschaft. Gemeinschaft apytiksliai
gal tume versti terminu „bendruomen “, ta iau vokiškas žodis, be šios reikšm s, dar
reiškia „turintis šaknis, moralin

vienov , intymum bei giminingum “, tod l dažnai

suprantamas kaip „pagrindin bendruomen “, kuri gali b ti apib dinama šiais parametrais:
1) ypatingos pad ties paskyrimas asmeniui taip, kad darbas susilieja su likusiu socialiniu
gyvenimu, 2) didel s grup s, besiremian ios bendrais poži riais ir tikslais, vienyb , 3)
visiškas atsidavimas bendruomenei.
Gemeinschaft žmon s jau ia, jog yra kartu, kadangi priklauso tai pa iai grupei.
Tam tikra prasme jie yra gimin s, ir ši bendryst turi emocin reikšm tiek grupei, tiek
pa iam individui. Žmon s negali paprastai prisijungti prie gemeinschaft: jie jau yra gim
joje arba pamažu su ja suaug . Gemeinschaft yra beveik visai žmonijos istorijai b dingas
modelis, tod l gemeinschaft nykimas šiuolaikiniame pasaulyje parodo giminyst s poj io
kitiems bendruomen s nariams praradim . B tent Tonnieso nurodyti gemeinschaft
požymiai b dingi vietos bendruomenei:
daugelio žmoni bendra gimimo vieta;
4

F.Tonniesas (1855 – 1896) vokie i sociologas, siek s sujungti racional mokslin metod ir istorin poži r
socialin gyvenim . Reikšmingiausia jo knyga „ Bendrija ir visuomen “ (1887).
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daugelio žmoni bendra gyvenimo vieta;
daugelio žmoni darbo vieta;
daugelio gimini susitelkimo ir gimin s mirusi j palaidojimo vieta;
tuos pa ius žmones aptarnaujan i institucij vieta;
daugelio arba vis vienas tik jimas;
jausm išreiškimo vieta.
Skirtingai nuo gemeinschaft, gesellschaft yra savanoriška bendrija, paremta
šalutiniais santykiais. Vokie i kalbos žodis gesellschaft nurodo tam tikr tiksl turin i
organizacij , pavyzdžiui, komercin asociacij , o pats žodis pla i ja prasme gali b ti
ver iamas kaip „visuomen “. Tonniesas vartojo termin gesellschaft, tur damas omenyje
visuomen , kurioje dauguma socialini
savanaudiškumu. Žmon s stoja

ryši

yra savanoriški ir remiasi racionaliu

gesellschaft ne tod l, kad prival t

arba kad ji yra

nat rali, bet d l praktini sumetim – joje lengviau pasiekti savo tiksl . Tokiai visuomenei
b dingi sutartiniai santykiai, o tokia grup turi tam tikr tiksl arba yra savanoriška
bendrija. Palyginus Tonnieso aptartas s vokas, galima teigti, kad b tent gemeinschaft tipo
organizacija iš esm s atitinka dabartin vietos bendruomen s supratim .
Nagrin jant valstybiniu - administraciniu, t.y. vieš j institucij ir bendruomen s
santykio, aspektu, galime remtis Alexiu de Tocqueville‘iu, Harmonu Zeigleriu, Robert B.
Denhardtu, B. Guy Peteriu, J. E. Lane. H. Zeigleris savo veikale „Politin bendruomen “
apžvelgia T. Hobbeso, J. J. Rousseau ir E. Burke’s poži r

bendruomeniškum

ir

pagrindžia, kuo tai reikšminga ideologijoms ir žmon ms. Jis išskiria tris korporatyvizmo
lygius – žem , vidutin ir aukšt – ir nurodo šiuos lygius atitinkan ias valstybes. Taip pat
yra apibr žiamas korporatyvizmo santykis su interes grup mis nurodant, kad „bet kuriuo
atveju korporatyvin s sistemos suteikia pusiau valstybin , dažnai monopolistin status
interes grup ms“ [231, p. 93] ir ugdo demokratij , kadangi „korporatyvizmas apsaugo
politik nuo ideologini aistr , šališk prioritet , visuomenin s nuomon s nepastovumo”
[231, p. 94]. ( Mums tai yra svarbu tod l, kadangi politin s bendruomen s tipas išskiriamas
iš vietos bendruomen s.)
Vietos bendruomeniškumui daug d mesio skiria pranc z

filosofas Alexis de

Tocqueville’is knygoje „Apie demokratij Amerikoje“, aiškiai apibr ždamas, kam tai
reikalinga. „Išbl sus entuziazmui, išnykus fanatizmui, švietimas ir patirtis kartais iš
pilie i

pareikalaut

dideli

auk ; b damas silpnas, žmogus jaust , kad jam, kaip ir

visiems kitiems, reikia kaimyn pagalbos, ir, suprasdamas, jog param gaus tik tada, jeigu
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pats pad s kitiems, lengvai suvokt , kad jo asmenin

nauda glaudžiai susijusi su

visuomenine nauda“ [199, p. 21].
Autorius lygina Pranc zijos ir JAV vykdom j valdži ir teigia, jog pastarojoje
valstyb je valdžia atiduota vietos bendruomenei, tik ji paskirstyta pareig nams, o
Pranc zijoje valdo vienas pareig nas – meras. Taip pat pateikiami valdžios centralizacijos
ir decentralizacijos (tai b dinga JAV) privalumai, pabr žiant, kad decentralizacija – tai
privalumas toki vietos bendruomeni , kuri žmon s n ra apsn d . Ne visada lengva
„uždegti žmones ir apšviesti, kad patys turi r pintis savo reikalais. Dažnai b na lengviau
sudominti juos karaliaus dvaro etiketo smulkmenomis, negu paskatinti suremontuoti
bendrus namus“ [199, p. 102]. A. deTocquevill’is pabr žia vietin s bendruomen s svarb
tautiniu - patriotiniu aspektu, kur jis pajuto lankydamasis JAV, tod l atkreipia d mes ,
kad svarbiausias net ne administracinis, o politinis decentralizacijos rezultatas – visur jausti
t vyn , didžiavim si tauta. Tai ir yra patriotizmas, apie kur JAV nebuvo vengiama kalb ti
nei XIX nei XX amžiuje5. R. B. Denhardtas, telkdamas d mes

nauj j vieš j valdym ,

akcentuoja, kad „tarp pilie i ir j valdžios turi b ti sveika ir aktyvi „tarpininkavimo
institucij “ sistema, kuri savo d mes telkia pilie i troškimus bei interesus ir kartu teikia
patirties, kuri geriau paruošia tuos pilie ius veikti didesn je politin je sistemoje. Šeimos,
darbo grup s, bažny ia, pilie i asociacijos, kaimynijos, savanoriškos organizacijos, netgi
sporto grup s užmezga ryšius tarp individo ir platesn s visuomen s. Mažesn s grup s,
kuri visum galima b t vadinti „pilietine visuomene“, yra svarbios tod l, kad žmon ms
reikia aktyviai apskai iuoti savo interesus bendruomen s interes kontekste [31, p. 248].
B. G. Peters aptarin damas politikos ir viešojo administravimo, ryš tarp suinteresuot
grupi

ir valdžios apib dina kaip „korporatyvizm “ ir pripaž sta, kad toki

atsiradimas turi didel

santyki

tak viešosios politikos procesui t.y. „daryti tak valdžiai gali

daugiau suinteresuot grupi “[161, p. 240]. J. E. Lane kalb damas apie vieš sias g rybes,
akcentuoja j

naud

regioninei ir vietos bendruomenei (tokias g rybes jis vadina

5

Šio darbo autoriui teko lankytis JAV ir matyti , kaip gerbiami valstyb s simboliai – v liava, himnas, kaip jie
traukiami kasdien gyvenim . Valstyb s v liava nuolat iškeliama ne tik prie valdžios staig , bet ir prie
verslo firm , kiekvienoje klas je. Šven i dienomis v liavas su tam tikru ceremonialu kelia ir gyventojai.
Himnas skamba vis iškilming rengini metu.Pvz., prieš kiekvienas NBA (National Basketball Assosiation)
varžybas yra atliekamas himnas, nors varžyb per savait b na dvejos arba trejos, o iš viso – šimtai. Visa tai
telkia amerikie ius valstybin bendruomen , stiprina j patriotinius jausmus. K kita matome pas mus, kur
visokiais b dais stengiamasi atsisakyti net ir žodži patriotizmas, patriotas, kartais prisidengiant tuo, kad jis
kei iamas modernesniu, o iš tikro visai kitokios prasm s žodžiu – pilietiškumas. Pagal paskutin valstybin s
v liavos k limo statymo redakcij neprivalu gyventojams kelti v liav prie nuosav nam valstybini
šven i ir atmintinomis dienomis. Politikai, paruoš statymo pakeitimus, aiškina, kad taip žmon ms
patogiau, kad ne visi turi l š v liavai sigyti. O iš tikro ar neatsisakome vertyb s, kuri, pasak A. de
Tocquevill’io, kaip ir religija „gali b ti paskata pilie iams išvien ir ilgai siekti to paties tikslo“ [199, p. 106].
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klubin mis) ir anot jo, visuomen ši g rybi atžvilgiu reiškia skirtingus poreikius, tod l ir
j teikimas priklausant nuo vietos yra efektyvesnis [101, p. 60].
B tent šiais amžiais išryšk ja politini ideologij dominavimas žmoni gyvenime.
Šiuo aspektu bendruomeniškum

daugiausia tyrin jo R. Nisbetas savo veikaluose

„Beieškant bendruomen s“, „Konservatizmas“ ir „Sociologijos tradicija“. Autorius yra
vienas iš konservatizmo ideolog

ir teigia, kad ši ideologija formavosi vykstant

revoliucijoms. K revoliucijos griauna, konservatizmas gina – bendruomen , giminyst ,
hierarchij , autoritet , religijos vertybes. Pasak R. Nisbeto, „Bendruomen s pagrindas yra
vientisas žmogus, o ne vienok ar kitok vaidmen socialin je tvarkoje atliekantis
žmogus…[153, p. 90]. Tai yra susij ir su pažanga, kadangi žmonijos raidoje svarbiausiais
laikyti dalykai – giminyst , socialin klas , bendruomen – yra vidin s j gos, kurias b tina
panaudoti [154, p. 93].
Šiuo metu pastebime, jog labai skirtingai suprantama ir tod l skirtingai
interpretuojama laisv s s voka. Dabarties žmogus laisv supranta kaip nauding veikim
asmeniniais poreikiais. Ta iau R. Nisbetas atkreipia d mes , kad jau švie iamajame
amžiuje nusimesti grandines buvo vis revoliucionieri ir reformatori tikslas, ta iau už to
slyp jo id ja, kad „tikroji laisv esanti visiškas asmens savasties ir vis turt , taip pat
teisi , atidavimas absoliu iai bendruomenei“ [154, p. 60].
Dar vienas aspektas, kuriuo apžvelgsime dalies Vakar pasaulio autori , rašan i
bendruomeniškumo

tema,

darbus,

bus

šiuolaikin s

vietos

bendruomen s,

arba

komunitarizmo, supratimas.
Vakar pasaulyje, ypa JAV bendruomeniškumo (komunitarizmo) tema tyrin jama
gana išsamiai. Tuo užsiima atskiri tyrimo institutai (pvz., George’o Washingtono
universitete esantis Komunitaristin s politikos institutas ir pan.), tod l ir autori , rašan i
šia tema yra daug6. Galima pamin ti tokius komunitarus, kaip Benjaminas Barberis,
Danielis A. Bellas, Willis Kymlicka, Amitai Etzioni, Williamas A. Galstonas, Seymouras
I. Sandelbaumas, Michaelis, J. Sandelis, Charlesas Tayloras, Michaeis Walzeris ir kt. Šio
mokslinio ir visuomen s m stymo pradžia buvo „bendruomeninis jud jimas“, kurio
steig ju laikomas profesorius Amitai Etzionis. Šis samb ris leidžia žurnal „Atsakinga
bendruomen “ („The Responsive Community“). Pats A. Etzionis yra George/o
Washingtono universiteto profesorius. Jis jau du dešimtme iai „propaguoja pasikeitimus
6

Tinklalapyje www.gwu.edu/~ccps/biblio.html pateikiamoje bibliografijoje apie komunitarizm yra per 520
publikacij , kurias paraš apie 250 autori
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viešojoje politikoje ir administravime, skatina pilie ius pl toti tam tikras teises savo
bendruomeni

naudai“ [30, p.1], kadangi „žmon s jau ia atšalim , susiskaldym , visi

gyvena atskirai ir n ra pakankamai bendr ryši “ [30, p. 2]. Šiam jud jimui priklauso
akademikai, kurie yra nusivyl , kaip nacionalin s politin s partijos sprendžia
nusikalstamumo ir socialin s gerov s problemas. Viešojo administravimo, teis s, pilie i
teisi , politikos, etikos ir sociologijos ekspertai skolinasi mintis iš kairi j ir dešini j ,
kaltindami materializm ir kitas ideologijas, susijusias su individo teis mis, kurios skaldo
pilie i gyvenim . Anot A. Etzionio, „yra žmon se nostalgija bendruomenei, ir tai dalykas,
kur žmon s kažkada tur jo…“ [41, p. 23]. A. Etzionis labai skatina stiprinti vietos
bendruomenes, taip pat formuoja sitikinim , jog bendruomen s privalo vaidinti svarb
vaidmen vietos gyvenime, kadangi kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo veiksmus ir
savo pasirinkimus toje bendruomen je, kurioje jis gyvena. Jo nuomone, bet kokioje
situacijoje didžiausia atsakomyb

turi atitekti individams, artimiausiai susijusiems su

problema. Jeigu tie individai nepaj gia jos išspr sti, problema gali b ti perkelta šeimai.
Jeigu šeima nepaj gia jos išspr sti, ji gali b ti perkelta vietos bendruomenei. Ir tik tada, kai
problema neišsprendžiama žemesniu lygmeniu, ji gali tapti valstyb s problema. Politine
prasme tai reiškia, jog egzistuoja atsakomyb s gija: šeima – vietos bendruomen

–

visuomen . Anot A. Etzionio, bendruomenei b dingi šie požymiai: „1) emocini ryši ,
susikryžiuojan i ir vienas kit stiprinan i , tinklas; 2) ištikimyb bendroms vertyb ms,
normoms ir prasmei; 3) gana aukštas atsakomyb s lygis“ [41, p. 5], tod l b tina skatinti ir
gaivinti tas institucijas, kurios užima viet tarp individo ir valstyb s: šeima, savanoriškos
organizacijos, mokykla, bažny ia, vietos bendruomen ir k.t.
Nagrin dami

vairi

komunitar , pavyzdžiui: Charleso Tayloro, Alasdairo

MacIntyre’o, Michaelio Sandelio, Michaelio Walzerio ar Ronaldo Dworkino darbus,
pastebime, jog jie visi teigia, kad komunitarizmas remiasi žvalga, kad „žmoni tapatum
s lygoja (iš dalies) j aplinka: žmon s yra kult rini bendruomeni nariai, ir juos formuoja
bendruomen s pro iai ir vertyb s“ [86, p. 44]. Tai b tent ir yra vietos bendruomen
telkiantys ir prasminantys veiksniai. Be to, tai leidžia komunitarams suformuluoti teigin ,
kad žmogaus geb jimai priklauso nuo kult rin s praktikos.
Ch. Tayloras [86, p.45] formuluoja ir kit teigin , kad reikia gerbti b dingus
žmoni geb jimus, o M. Walzeris savo darbe „Saugumas ir gerov “ pl toja ši mint ,
sakydamas, kad visuomen turi strukt r , kuri sudaro daug vairi sfer , kuri kiekviena
turi savus skirtingus tikslus. Pvz., sveikatos apsauga suponuoja kitoki
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teisingumo

samprat negu rinka, lygyb šeimoje reiškia k kita negu politin je bendruomen je. Tad ir
vietos bendruomen turi ne tik apskritai bendruomenei b dingus bruožus, bet jai keliami ir
specifiniai uždaviniai .
M. Sandelas akcentuoja pilietin

pozicij

sprendžiant savivaldos (vietos

bendruomen s – S.N) reikalus ir teigia, kad reikia „valstyb s reikal

pažinimo ir

priklausomumo jausmo, r pinimosi visuma ir moralinio ryšio su bendruomene, kurios
likimas sprendžiamas. Pilietis, dalyvaujantis savivaldoje, privalo tur ti arba išsiugdyti tam
tikr charakterio savybi arba pilietini dorybi “ [176, p. 5 – 69].
Kalb dami apie teisingum ir teises, kas pirmiausia ir aktualu vietos bendruomen s
žmon ms, komunitarai pastebi, kad tai yra „grynai modernios normos, ir jos rodo suirus
tikr sias bendruomenes su joms b dingais bendrais tikslais ir siekiais [86, p. 47].
A.MacIntyras teigia, jog b ti bet kokios bendruomen s nariu reiškia atlikti pareigas
bendruomenei, kitaip tariant, turi b ti ištikimas ir bendruomenei, ir visiems jos nariams.
Savotiškai komunitarai interpretuoja patriotizm . Iškalbingas šis j teiginys: „Aš
nesu pasireng s ginti tiesiog kiekvieno žmogaus laisv , bet jau iu solidarumo su savo
t vynainiais ryš m s bendruomen je, ryš , kuris yra bendra vis m s orumo išraiška.
Patriotizmas yra tarsi vidurys tarp draugyst s, arba šeimos jausmo, ir altruistinio
atsidavimo“ [86, p. 532]. Šio jausmo konkretumas atsiranda tada, kai veikia koks nors
politinis darinys – valstyb , o vietiniame lygyje vietos bendruomen 7.
Nors Vakar pasaulio bendruomeniškum išreiškian io mokslinio ir visuomeninio
m stymo propaguotojai, gal tik išskyrus A. Etzioni, R. D. Putnam nevartoja termino
vietos bendruomen

(local community), ta iau iš toki

frazi , b ding

ir viešojo

administravimo terminologijai, kaip vietos savivalda, horizontal s ryšiai, artuma,
kult rinis identitetas ir pan., galima suprasti, jog jie kalba ir m sto b tent apie vietos
bendruomen tiek pla i ja prasme (apima vis gyvenam j teritorij ), tiek siaur ja prasme,
kai mažesn s, konsoliduotos bendruomen s veikia lokalioje teritorijoje, ir lokališkumas
suprantamas kaip konkret s darbai ar žmoni sutelkti dariniai, siekiantys gyvendinti id j ,
pvz.: „asociacijos išugdo savo nari

bendradarbiavimo

pro ius, solidarum

ir

visuomeniškumo dvasi “ [169, p. 123].
Šioje disertacijoje tikslinga pateikti pagrindinius Europos S jungos politik
lokalini bendruomeni atžvilgiu reglamentuojan ius dokumentus, kaip tam tikr šiam
7

Atkreiptinas d mesys, kad iš dalies tai demokratiniame pasaulyje gyvenan i žmoni atsakas m s
valstyb je pastaraisiais metais vis labiau propaguojamai nuomonei, kad patriotizmas, kaip vertyb ,
šiuolaikiniame pasaulyje neaktuali ir palaipsniui nyksta.
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darbui svarb šaltin , kadangi Europos S junga yra domus, unikalus reiškinys ir kartu
nepaprastai svarbus ilgos, skausmingos Europos civilizacijos raidos rezultatas. ia matome
vairi

sri i

vienijimosi formas, kadangi de jure šiai bendrijai priklausan ios šalys

perduoda dal ekonomini , politini , socialini , kult rini

kompetencij

sprendimo

bendriems organams. Kad b t visapusiškai išnagrin ta mums r pima tema, viena vertus,
labai svarbu pažvelgti prieštaring , permaining , ne kainojam Europos S jungos patirt ,
o, antra vertus, aktualu ir numatyti galimas lokali

bendruomeni

raidos tendencijas

Europos S jungos šalyse. Mums aktualus klausimas, kiek vietos bendruomen

gali

amortizuoti globalaus pasaulio metamus išš kius, anot Z. Baumano, „užtikrinti visuomen s
stabilum

(visuomen

bus stabili tiek, kiek bus efektyviai funkcionuojan ios vietos

bendruomen s – S.N.) ir per demokratini

institucij

laiduojam socialini

sluoksni

„tarim si“ sutelkti juos s moningiems kolektyviniams veiksniams“[9, p. 207]. Kadangi
Europos S jungos visateisiais nariais tapome 2004 met geguž s m nes , tod l netur dami
pakankamai empirin s medžiagos, jos negalime analizuoti, ta iau galime atlikti Europos
S jungos

normini

funkcionalumui,
bendruomeni

dokument ,

analiz .

Tiesa,

kurie

gali

dokument ,

tur ti

takos

tiesiogiai

vietos

bendruomeni

reglamentuojan i

pl tr n ra, bet dokumentuose skirtuose vietos ir region

vietos

demokratijos

raidos tendencijoms pagr sti, randama šiuo aspektu ne viena nuostata. Europos Tarybos
tarpvyriausybin

acquis („direktyvos, reglamentai“) vietos ir region

demokratijos

klausimais sudaro šie dokumentai: konvencijos, rekomendacijos, teminiai pranešimai, šali
ataskaitos, Europos S jungos šali ministr konferencij dokumentai.
Tarp konvencij svarbiausia yra Europos vietos savivaldos chartija [45]. Joje yra
išd styti bendrieji vietos savivaldos principai ir jie atspindi vietos demokratijos problemas.
Jeigu pilie iai nori tiesiogiai dalyvauti valdžioje, tai jie turi dalyvauti vietos savivaldos
institucij priimam sprendim rengimo procese, kad tie sprendimai atitikt j interesus.
Vietos savivalda yra demokratijos mokykla ir Europos vietos savivaldos chartija nurodo
vietos demokratijos sistem . B tent šioje sistemoje randame ir vietos bendruomen ir
vietos bendruomen s subjektus – pilie ius. 4 straipsnio 3 punktas apibr žia, kad viešas
pareigas pirmumo tvarka gyvendina ar iausiai pilie i esantys vietos valdžios organai, o 5
straipsnis kalba apie tai, kad „savivaldybi teritorin s ribos negali b ti kei iamos, iš anksto
nepasitarus su visomis vietos bendruomen mis ar nesurengus referendumo, kur tai leidžia
statutas“ [45, p. 6–7]. Efektyvi ir atvir savivald sunku gyvendinti pilie i tiesiogiai
ne traukus visuomeninio valdymo proces ir sprendim pri mim bendruomenei r pimais
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savivaldos klausimais. Tod l d mesys vietin s valdžios stiprinimui yra labai svarbus, nes
modernioje demokratijoje pilie iai yra ne pasyv s steb tojai, bet aktyv s sprendimo
pri mimo dalyviai.
S vade pateikiama penkiolika rekomendacij , iš kuri

su vietos bendruomen s

vystymusi daugiausia yra susijusios šios:„D l referendum ir kit iniciatyv (1996) 2“ ir
„D l pilie i dalyvavimo vietiniame visuomeniniame gyvenime (2001) 19“. Analizuodami
rekomendacij [167] pastebime, kad joje yra aptariamos svarbios nuostatos, susijusios su
pilie i iniciatyva sitraukti vietos reikal tvarkym . Tai:
1.

pagrindiniai vietin s demokratin s dalyvavimo visuomeniniame gyvenime politikos
principai;

2.

veiksmai ir priemon s pilie i dalyvavimui vietiniame visuomeniniame gyvenime
skatinti ir stiprinti;

3.

veiksmai ir priemon s, susijusios su dalyvavimu vietiniuose rinkimuose ir
atstovavimu demokratijos sistemai;

4.

veiksmai ir priemon s tiesioginiam visuomen s dalyvavimui vietini sprendim
pri mimo ir vietini reikal tvarkymo procesui skatinti;

5.

veiksmai ir priemon s, skirtos paskatinti toms pilie i kategorijoms, kurioms d l
vairi priežas i yra sunkiau dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Rekomendacijoje „D l referendum

ir kit

iniciatyv

(1996) 2 “ nusakomi

pagrindiniai referendum ir kit pilie i iniciatyv jiems aktualiais klausimais principai ir
organizavimo tvarka. B tent tai pripaž stama kaip pati demokratiškiausia ir reikalingiausia
pilie i

sijungimo vietos reikal tvarkym forma.
Pilietiškumas asocijuojasi su individo atsakomybe. Tada v l kyla klausimas, ar

m s tautinis identitetas daugiau bendruomeniškas. Jei taip, kaip teigia tyrin tojai, tai kaip
turi veikti pilietis šiuolaikinio pasaulio vietos bendruomen je? Galime atkreipti d mes ,
kad realiame m s gyvenime, norint gyvendinti ES rekomendacij nuostatas, tr ksta ne
tik valdžios noro suprasti, kad to reikalauja demokratinis procesas (gyventoj
sprendim

pri mim

sistem

suk rimas, priemoni , skatinan i

traukimo

dalyvauti vietiniuose

rinkimuose, referendumuose, juos organizuoti ir kt., komplektas), bet ir pa i pilie i
(tyrimai rodo, jog visuomenini organizacij veikloje dalyvauja tik apie 10% gyventoj )
noras tai daryti, dažnai tikintis, kad tai padarys valdžia.
Temini pranešim yra trisdešimt keturi, iš kuri nagrin jamai temai aktualiausias
pranešimas apie „Pilie i

dalyvavim

vietos viešajame gyvenime“ (2000 m.). Šiame
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pranešime nagrin jama, kaip pilie i

dalyvavimas reiškiasi bendruomen s politiniuose

procesuose, pirmiausia gyvendinat rinkim teises ir pilie i grup ms dalyvaujant, kai
priimami vietos valdžios sprendimai. Taip pat pažymima, kad dauguma vietos
bendruomen s veikl

savanoriškose asociacijose n ra tiesiogiai susij

funkcijomis, ta iau b tent j

problem

su savivaldos

sprendimas gali pasitarnauti suart jant vietos

bendruomenei ir vietos valdžiai.
Europos S jungos šali ataskaitos Europos Tarybai yra dar vienas dokument
rinkinys, kuris atspindi region ir vietos demokratijos lyg . Kiekviena šalis reguliariai turi
informuoti apie vietos ir region

valdži

juridin s baz s kitim , valdžios strukt ras,

vietinius rinkimus ir, kas itin aktualu nagrin jamai temai, – tiesioginio pilie i dalyvavimo
vietos valdžiai priimant sprendimus, formas. B tent pa ios šalies nar s d ka pateiktos
ataskaitos gali b ti palyginamos, kaip pilie i dalyvavim ir kartu vietos bendruomeni
veikl ži ri skirtingos Europos S jungos nar s. Taip sudaroma galimyb palyginti šalies
pasiekimus, pasimokyti iš kit patirties, o esant reikalui detaliau pastudijuoti vien ar kit
model .
Kadangi disertacijoje aprašoma ir kaimo bendruomen , tai reikia apžvelgti, koki
politik Europos S junga vykdo kaimo atžvilgiu. Svarbiausi principai išd styti Europos
Tarybos „Kaimo vietovi chartijoje“[44] ir Cork‘o (Airija, 1996) konferencijoje, taip pat
Europos S jungos strukt rini

fond

programose ir, jomis vadovaujantis, parengtu

Bendruoju Programavimo Dokumentu (2004).
Pagal chartij

kaimas turi b ti patraukli ir saugi gyventi vieta, su gera

infrastrukt ra, ekonomin s veiklos sektoriais, puosel jamu kraštovaizdžiu, t.y. kaimo
vystymas turi atitikti darnaus vystymo koncepcij .
Tai pasaulin strategija suformuluota pasaulio virš ni susitikime Rio de Žaneire
1992 metais, kur darnus vystymasis teisinamas kaip ilgalaik
ideologija, kuri

visuomen s vystymosi

sudaro trys lygiaver iai komponentai – aplinkosauga, ekonominis ir

socialinis vystymas. Šiai ideologijai gyvendinti priimta veiksm programa – Darbotvark –
21. Analizuodami priimt

nacionalin

strategij , nerandame vietos bendruomen s

akcentavimo, ta iau svarbu, kad pabr žiama, jog „darnus vystymasis ne manomas be
plataus visuomen s dalyvavimo ne tik sprendžiant konkre ius šioje strategijoje nurodytus
uždavinius, bet ir priimant darnaus vystymosi poži riu svarbius vairaus lygio sprendimus
(tiek Nacionalin s darnaus vystymosi komisijos, tiek vietos institucij ). Labai aktualu, kad
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gyvendinant ši

strategij

b t

užtikrinti ne tik anks iau min ti horizontal s, bet ir

vertikal s ryšiai.
Chartijoje daug d mesio skiriama ir kaimo bendruomeni formavimui, teigiama, kad
„bendruomen s ar vidutinio dydžio gyvenamosios vietov s (pas mus miesteliai – S.N.)
lemian ios tam tikr

žmoni

tarpusavio santyki

individualizavim

ir

galinan ios

gyventojus tiesiogiai dalyvauti visuomen s valdyme“, kad „kaimo vietov s turi skatinti
ryši

tarp kaimo gyventoj

pl tojim si“, „stiprinti region

kult rin kaimo gyventoj

identiškum ir skatinti bendruomeni veikl “[44, p. 5, 7, 14].
Cork’o mieste vykusioje 1996 metais kaimo pl trai skirtoje konferencijoje buvo
atkreiptas d mesys
gyvenimo,

kaimo kult ros svarb , teigta, kad ji pasižymi savita kult rinio

kio ir visuomen s organizacija, didele veiklos ir gamtovaizdžio vairove

(miškai ir dirbama žem , nepaliesti gamtos kampeliai, kaimai ir miesteliai ir t.t.), ir visa tai
yra Europos S jungos turtas. Konferencijoje buvo pabr žta, kad svarbiausias kaimo pl tros
agentas yra pati kaimo bendruomen . Šioje konferencijoje buvo suformuluota dešimties
punkt programa, kurios nuostatos yra šios:
1.

Pirmenyb

kaimui (nenutr kstama kaimo pl tra turi užimti svarbiausi

viet

Europos S jungos politikoje).
2.

Integruotas poži ris (pl tros strategija turi apimti visas Europos S jungos kaimo
vietoves, daugiau l š

skiriant labiau atsilikusioms, ta iau turi b ti tolygiai

paskirstoma visoms sferoms).
3.

vairinimas ( kin

ir socialin

politika turi b ti siejama su priva iomis ir

bendruomeni iniciatyvomis, stiprinamas kaimo bendruomeni vaidmuo).
4.

Išsaugojimas (veikiant vietose turime galvoti apie Europos kaimo gamtovaizd ).

5.

Papildomumas (pl tojant kaimus ir miestelius turi b ti gyvendinta vairi lygi
partneryst ir bendradarbiavimas, o kaimo pl tra turi b ti lokalizuota, t.y. susieta su
konkre iomis kaimo vietov mis.)

6.

Supaprastinimas (su kaimo strategija susijusi juridin baz turi b ti supaprastinta).

7.

Programos (kaimo pl tros programos turi remtis skaidriomis, nuosekliomis
proced romis).

8.

Finansavimas (vietini ir kreditini resurs panaudojimas skatinant investicijas
kaim ).

9.

Vadyba (turi b ti lavinami vietos valdžios ir bendruomeni lyderi administraciniai
geb jimai).
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10.

vertinimas ir tyrimas (interes

grup s turi dalyvauti atliekant monitoring

ir

gyvendinant programas).
Tod l dabartiniu metu laikomasi ši ES valstybi kaimo vietovi pl tros princip :
integracijos: kaimo problemos apima ne tik žem s k , bet ir kit kaimo versl
pl tros bei socialin

sferas. Problemoms spr sti b tinas integruotas poži ris,

taikytina integruota paramos sistema;
vairov s: kaimo pl tra turi jungti ekonomin , socialin , kult rin veikl ;
nenutr kstamumo: kaimo pl tros politika turi saugoti gamtos išteklius, biologin
vairov bei region kult rin identitet ateities kartoms;
vietinio savarankiškumo: kaimo pl tra turi b ti kuo labiau decentralizuota visais
lygiais (vietos, regiono, šalies, Europos) [125, p. 9].
Kaip ES, taip ir Lietuvoje vienu svarbiausi kaimo pl tojimo princip tur t b ti
vietinis savarankiškumas, kurio esm
bendruomeni

– decentralizuota kaimo vietovi

pl tra,

k rybinis aktyvumas. Vietinis savarankiškumas suprantamas kaip

planavimas iš „apa ios virš “. ES sprendimai d l kaimo pl tros regione ar visoje šalyje
priimami remiantis vietos bendruomeni sukurta kaimo vizija, kuri atsiranda turint kaimo
pl tros planus, kuri k rimas ne manomas be kaim bendruomeni [125, p. 10].
Tiek kaimo, tiek vietos bendruomeni

pl trai reikalinga finansin

parama. Ji

vykdoma per ES strukt rin politik , ir b tent ES strukt rini fond naud pajuto Lietuvos
kaim ir miesteli bendruomen s. Dabartiniu metu strukt rini fond veikla pakito, tod l
Lietuvos vietos bendruomeni veiklos iniciatoriai turi orientuotis ES strukt rinius fondus
ir bendr j programavimo dokument (apie tai žr. toliau šiame skyriuje).
ES regionin je politikoje kaimo bendruomen s laikomos tre i ja savivaldos
pakopa, kurios paskirtis yra bendrauti su kitomis bendruomen mis, aukštesn s pakopos
savivaldos institucijomis ir r pintis bendruomen s socialiniais reikalais. Laikoma, kad
perspektyviausiu dabartinio kaimo socialin s organizacijos akcentu tur t tapti stambesn s
kaimo gyvenviet s ir miesteliai. Bendruomeniškumas yra svarbus d l ši vieš j veiksni :
tarpusavio pagalbos, sprendžiant gyvenimo ir ekonomin s veiklos problemas;
kult ros t stinumo, kadangi tik tarpusavyje bendraujantys žmon s puosel ja
kult rinio elgesio normas ir istorin paveld ;
socialin s tvarkos palaikymo ir priešinimosi negatyviems reiškiniams;
gimto žmoni bendravimo, kurio d ka gyjama patirties ir kult ros.
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Kad vietos bendruomen

b t

funkcionali, turi kisti seni nijos ir net rajono

savivaldyb s veikla. Šios institucijos prival t daugiau skatinti mokyklas, kult ros staigas,
visuomenines organizacijas didesn d mes skirti bendruomeniškai veiklai. Sutelktos
administracin s institucijos tur s didesn

taka žmoni

bendruomeniškumui ugdyti, o

vietos bendruomen s funkcionalum liudijantys veiksniai bus šie [125, p. 11] :
vis pripažintas lyderis;
vairi bendruomen (bendruomen je turi b ti kuo vairesnio išsilavinimo, socialin s
pad ties, sitikinim , skirtingo vertybi supratimo žmon s);
atvira bendruomen ( sileisti bendruomen kiekvien norint , neužsidaryti, ieškoti
savitarpio supratimo);
mokymas, seminarai;
gero bendruomen s pl tros modelio parengimas ir jo gyvendinimas;
geranoriškas, nuoširdus darbas, noras veikti;
bendravimas (gyventoj apklausos, informaciniai leidiniai, vair s renginiai);
tik jimas pasirinktos veiklos s kme.
Lietuva, tapusi visateise Europos S jungos nare, prisijung prie ES strukt rin s
politikos gyvendinimo. Jos tikslas – finansin mis priemon mis mažinti ES valstybi
ekonominius ir socialinius skirtumus. Pagrindinis šios politikos gyvendinimo instrumentas
yra ES strukt rini

fond

l šos, kurios skiriamos pagal atitinkamus prioritetus,

vadovaujantis finansavimo nuostatomis. Aišku, nagrin jamai temai aktualu, kiek visa tai
prisid s prie bendruomeniškumo ir vietos bendruomen s funkcionalumo stiprinimo.
Turime priminti, kad vykdant tyrim „Vietos bendruomen 2001“ paaišk jo, kad finansinis
faktorius telkiant vietos bendruomen yra gana menkas. (Priminsime, kad tyrime band me
patikrinti gana dažnai pataruoju metu girdim pasakym , kad bendruomeniškumas yra
silpnas d l prastos ekonomin s situacijos, o bendruomeni

k rimasis priklauso nuo

finansin s paramos. Deja, ekspert nuomon šiuo klausimu yra labai skirtinga. Jauniausio
amžiaus ekspert nuomon s pasiskirst vienodai, o vyresni kaip 30 met ekspertai nurod
ženkli finans

tak , kai tuo tarpu vyriausi ekspertai mano, kad finansai ia nevaidina

jokio vaidmens). Tiesa, 2004 m. VU Socialini tyrim instituto atliktame tyrime vertinant
bendruomenini

organizacij

veiklos finansavimo galimybes, organizacijos didžiausius

l kes ius (55% respondent ) sieja su ES strukt riniais fondais. Matyt, tod l ia turime
daugiau akcentuoti ne bendruomeniškumo kaip vertyb s, o vietos bendruomen s ugdym ,
kuris apimt aplinkos, ekonomikos bei socialin , demografin , technologin , politin ir
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kitas sritis.Tokiu b du vietos bendruomen skatinama dirbti savo pa ios labui. Taigi
s kmingas vietos bendruomen s dalyvavimas sisavinant strukt rini

fond

l šas gali

pasitarnauti kaip stimulas t sti bendruomenišk veikim ir ieškoti kit form , tikintis, kad
perspektyvoje šioje vietos bendruomen je atsiras ir kokybiškai nauji funkciniai - socialiniai
santykiai. Tod l, analizuojant Lietuvoje veikian i
turime atkreipti d mes

ES strukt rini

fond

dokumentus,

BPD „Kaimo pl tros ir žuvininkyst s“ prioriteto priemon s

„LEADER+ pob džio priemon s“ veiklos srit „ g dži

gijim , kuria siekiama pagerinti

gyventoj informavim , norint juos paskatinti aktyviai dalyvauti pl tros procesuose, taip
pat suintensyvinti atstovaujam j vietos pl tros partnerys i k rim .

ia akcentuojama,

kad paraišk teik jai gali b ti nevyriausybin s organizacijos bei kaimo ir maž miesteli
bendruomeni grup s. To paties prioriteto priemon s „kaimo vietovi pritaikymo ir pl tros
skatinimas“ veiklos srit „Konsultavimo paslaugos kiams“, siekiama išlaikyti gyvybing
socialin strukt r kaimo vietov se bei didelei gamtos vertei bei subalansuotam žem s
kiui skatinti, tod l kaimo gyventojams (ne tik
paslaugos, kaip naudotis ES strukt rini

fond

kininkams) teikiamos konsultavimo
l šomis. Atkreiptinas d mesys, kad

Leader+ pob džio priemon s yra veiklos srities „Bandomosios integruotos strategijos“
sektoriaus. „Bandom j

integruot

strategij

gyvendinimas“ tikslas – teikti param

bandomosioms kaimo vietovi strategijoms gyvendinti. Paraiškas paramai gauti gal jo
teikti strategijas parengusios vietos veiklos grup s (VVG). Parengtose strategijose tur jo
b ti pateikiama vietos veiklos grup s teritorijos socialin s - ekonomin s situacijos ir
poreiki

analiz , kaimo vietovi

pl tros vizija, prioritetai, tikslai, j

gyvendinimo

priemon s ir veiksmai, naudojant vietov s išteklius ir telkiant kaimo bendruomeni ir kit
kaimo gyventoj pastangas. Svarbus ir šios programos loginis pagrindas, kuris yra, kad
sprendimai priimami kuo ar iau j

gyvendinimo vietos, t.y. kei iama hierarchin

sprendimo pri mimo sistema, traukiant vairi vyriausyb s ir nevyriausybini organizacij
grupi atstovus - partneryst s principas.
Lietuvos viešojoje politikoje buvo aktualus Lietuvos 2004 – 2006 met bendrasis
programavimo dokumentas, tod l kai kurios jo nuostatos aktualios ir šiam darbui, pvz.:
„kaimo bendruomen s spar iai vystosi ir kei iasi. Verslinink iniciatyvos ir k rybingumas
kaimo vietov se strukt rini poky i proces gali paspartinti“ arba „Vienas iš pagrindini
bendruomen s tiksl – pl sti rink socialini paslaug teik jams remiant nevyriausybines
organizacijas (NVO), pavieni asmen ir bendruomeni pastangas ir iniciatyv “. Be abejo,
tokiame solidžiame dokumente vietos bendruomen s vystymui d mesio stokojama, ir vien
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pasiteisinti, kad tai yra padaryta atsižvelgiant

Europines normas, neatsakinga, kadangi

Europos šalys turi nepertraukt bendruomeniškumo tradicij , ir jos tai akcentuoti gali ir
mažiau. Visai kas kita yra m s valstyb , kur bendruomeniškumas žengia pirmuosius
žingsnius.
Apibendrinant tai, kas pasakyta, galima pabr žti, kad ES juridiniuose
dokumentuose kaimo reikalams skirta s lygiškai nemažai d mesio, ta iau, kai stebime
lietuvišk kaim , matome daug neigiam tendencij – kaime maž ja gyventoj , uždaromos
mokyklos, kult ros staigos. Be to, pats poži ris

šiandienin Lietuvos kaim yra gana

skeptiškas, tod l nat raliai kyla klausimas, kaip deklaruojamas ES politikos kryptis kaimo
atžvilgiu padaryti realiomis, o ne deklaratyviomis (š ki „stiprus kaimas – stipri Lietuva“,
„kaimas Lietuvos ateitis“, „kaimas maitina Lietuv “ jau daug gird jome), kaip pasiekti,
kad realiai kaimo žmon s b t

jei ne pagrindiniu, tai svarbiu socialiniu sluoksniu,

šiuolaikiška kine baze, dvasin s atsparos ir tautinio – kult rinio identiteto globalini
tendencij poveikio s lygomis atsparos tašku. Atsakymas vienas – ne politini partij
deklaracijos, bet veikli vietos bendruomeni susipažinimas su ES norminiais aktais ir j
pritaikymas Lietuvos s lygoms bei pasinaudojimas ES finansine parama paskatins partijas
ir vyriausybes sukurti reali nacionalin program , skatinan i bendruomeniškum . Tuo
pa iu itin aktualu akcentuoti ir vietos bendruomeni funkcionalum ir visokeriopai skatinti
jas telkian ius veiksnius.
1.2. Lietuvos mokslinink darbai apie vietos bendruomen s funkcionalum .
Lietuvi autori , ypa tarpukario, darbus bendruomeniškumo tema nagrin sime,
remdamiesi keletu socialin s srities mokslinink , kurie reaguoja augan i bendruomen s
svarb sociumo raidos poži riu. Autori , kurie konceptualius darbus b t skyr klasikin s
bendruomen s sampratai, neturime, ta iau min tini Mykolo Romerio (tarpukario Lietuvos
laikotarpis) ir Vytauto Šlapkausko pam stymai apie klasikin

bendruomen . Vienas

žymiausi teis s teoretik Lietuvoje M. Romeris savo veikalo „Valstyb ir jos konstitucin
teis “ I dalyje „Valstyb “ [174] aiškina, kaip supranta visuomen ir kok vaidmen

ia

vaidina socialinis bendravimas, kaip ir kokius jis apima socialinius junginius ir j
santykius. Apskritai jis vartoja platesn s vok išreiškiant termin visuomen , ta iau,
klasifikuodamas socialinius junginius, jis neorganizuotus socialinius junginius vadina
bendruomen s, organizuotus – visuomen s ar draugijos vardu. Ta iau pats M. Romeris,
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prieštaraudamas ir sau, ir F. Tonniesui8, taip nusako ši s vok santyk : „Kadangi mes
visuomen s vard rezervuojame visam socialiniam bendravimui arba visiems socialiniams
junginiams, o bendruomen s pavadinim rezervuojame ypatingai vietos apsigyvenimo
vienetui, vadinasi, junginiui, pagr stam kaimynyst s santykiu, tai mes terminologij
priimsime kitoki , mes vadinsime neorganizuotus socialinius junginius socialin mis
grup mis, organizuotus gi socialin mis organizacijomis arba korporacijomis“ [174, p. 86].
(Šitoks supratimas skiriasi nuo A. Maceinos poži rio; pastarajam draugija eina
bendruomen , t.y. neorganizuot socialin jungin .)
M. Romeris, kaip teisininkas, vertina korporacij (j veikimas buvo skatinamas
tarpukario Lietuvoje) teisines formas bei socialini jungini (luomai, klas s, profesiniai ir
bažnytiniai junginiai, politin s partijos, draugijos ir s jungos ir net tarptautiniai socialiniai
junginiai) tarpusavio santyk : „korporacij

veikimas, besireiški s aiškiomis teisin mis

formomis, yra ryškesnis, tikslesnis ir iš dalies griežtesnis, tai mes ir matome, kad
stipr jan ios socialin s grup s stengiasi susiorganizuoti ir virsti korporacijomis,
korporatyviškai sutvarkydamos savo reiškimosi metodus“ [174, p. 95].
Ši

dien

bendruomen s

Lietuvos mokslininkas V. Šlapkauskas nagrin damas klasikin s
bruožus

teigia,

jog

„Visuomen s

kriz s

laikais

kalb ti

apie

bendruomeniškum skatina bent dvi svarbios aplinkyb s:1) fizinio ir emocinio saugumo
gr smi

veikos galimybi

paieška, 2) atsigr žimas

tas imanentines bendruomen s

savybes, kurios pad davo jai išlikti visuotini sukr tim metu ir j

veikos vyksme pakilti

kuriamajai veiklai“ [194, p. 30]. Anot V. Šlapkausko, kad šiuolaikin mis s lygomis
gal tume kalb ti apie bendruomen s savik r ir veiksnius, turime bandyti pažinti klasikin
bendruomen . Jai autorius priskiria bruožus, kylan ius iš „bendruomen s nari tarpusavio
(asmeninio ir socialinio) saito prigimties: moralin

vienov

bendravimas, jo intymumas: giminingumas (pagal kilm

(pasitik jimo s lyga);
ar krauj , bendryst );

bendradarbiavimas (bendro tikslo, materialini ir kult ros vertybi siekimas); uždarumas“
[194, p. 31]. V. Šlapkauskas aptaria klasikin s bendruomen s transformacijas ir kelia
klausim , „ar galima teigti, kad klasikin

bendruomen

pranyko moderniosios

bendruomen s gelm je“ [194, p. 34]. Sutikdami su mokslininko nuomone, kad iš esm s
bendruomen „nepranyko“, galime dar pridurti, kad pasikeit formos, veikimas pribl so,
tod l ir reikia ieškoti bendruomenes, o ypa vietos bendruomen , telkian i veiksni .
8

M. Romeris remiasi F. Tonnieso „gemeinschaft“ ir „gesellschaft“ tipo socialini jungini klasifikacija ( tai
yra bene pirmasis Lietuvos mokslininkas, kuris r m si šiuo vokie i sociologu).
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Pasak Vytauto Kavolio, „kuri nors kult r jos visumoje integruoja jos santykis su jos
reiškiniuose dalyvaujan iais žmon mis. Kult r

jungia ne tai, kas joje „kiekvienam

suprantama“, bet kas joje „visiems r pi“ [84, p. 63].
Taip pat aktualus autoriaus poži ris

XXI amžiaus bendruomeniškumo pl tot s

pagrindus ir klausimas, ar galime remtis tuo, kas šioje srityje jau sukurta, ar postmodernus
pasaulis yra visiškai kitoks. Remiantis tiek V. Šlapkausku, tiek kitais autoriais, galima
teigti, kad svarbiausi bendruomeniškumo bruožai nepranyko ir netgi tip

analiz je

surandami skirtumai yra laikme io padiktuoti, o ne esminiai9.
Valstybinio – administracinio (viešojo) bendruomeniškumo aspektams daugiausia
d mesio skyr

prieškario filosofai Izidorius Tamošaitis, Stasys Šalkauskis, Antanas

Maceina ir dabartiniai mokslininkai Algimantas Jankauskas ir Alfonsas Vaišvila.
Iz.

Tamošaitis

straipsnyje

„Asmuo

ir

bendruomen “

[197]

analizuoja

bendruomeniškumo ištakas. Jis akcentuoja, jog bendruomeniškumas gl di žmogaus
socialin je prigimtyje. Taip pat jis teigia, jog to meto Lietuvai (t.y. tarpukario) svarbu kelti
klausim apie bendruomeniškum , kadangi kapitalizmas, kuris aukština individualizm ,
jau yra atgyvena. Jis teigia, kad žmogus, paliktas vienas, nepaj gia tinkamai sutvarkyti
savo gyvenimo, ir tod l jam reikalinga kit žmoni pagalba. O ji geriausiai gali pasireikšti
bendruomen je. Joje bus tvarka, kai bendruomen s nariai sieks vis gerov s. Tai geriausia
realizuoti valstyb s bendruomen je. Šias savo mintis jis patvirtina cituodamas Aristotel ,
Tom Akviniet , kurie sako, kad valstyb yra laisv žmoni bendruomen . Autorius kelia
klausim , kiek bendruomen reikalauja, kad atskiras žmogus aukot si valstybei. Jis teigia:
„Galime dr siai pasakyti, kad yra ir sociališkai etin s atskiro žmogaus pareigos, prievol s
bendruomenei, valstybei<…>Žmogus pareina ne vien nuo valstyb s (bendras vis labas),
bet ir valstyb pareina nuo žmogaus (privataus labo)“ [197, p. 12]. Žinant, kad per
tarpukario Lietuvos dvidešimtmet šioje srityje buvo nemažai pasiekta ne tik kin je srityje
kuriant korporatyvinio tipo santykius, bet ir politin je, formuojant pasiaukojimo valstybei
politik , Iz. Tamošai io teiginiai n ra nereal s. Realyb jau iama ir poži ryje

statymus:

„Betgi savo viduje prasme statymas kaip tik ir nori padaryti gyvenim galim . Teisyb ,
statymas yra prievarta. Betgi tos prievartos tikslas yra ne kas kita, o laisv . Štai d l ko
ger žmoni valia sutampa su statymu…“ [197, p. 13]. Iz. Tamošaitis savo mintis apie
bendruomen dieg

tarpukari Lietuvos oficial j gyvenim , kadangi buvo tautinink

partijos ideologas. Šioms nuostatoms oponavo S. Šalkauskis savo veikale „Pilnutin
9

Tai bus pagrindžiama kitose disertacijos dalyse.
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demokratija“, kurio kai kurios dalys liko rankraštyje. Jis deklaravo politin s, socialin s ir
kult rin s demokratijos samprat , o vis

ši

lygmen

vieningumas reišk

tikr j

demokratij . Jis sivaizdavo, kad Lietuvos valstyb je bus korporatyvin santvarka, kuri
remsis

savivaldyb mis,

ideologin mis

politin mis

bendruomen mis.

partijomis,

Tokia

santvarka

profesin mis
užtikrint

korporacijomis
pilie i

ir

dalyvavimo

politiniame procese b d , sudarant prielaidas pilnutinei demokratijai. S. Šalkauskio
manymu, tam, kad b t užtikrinti real s demokratijos principai ir „asmens individualyb s
raiška“, valstyb je reikalingi žmoni susib rimai. Jie užimt tarpin viet tarp valdžios ir
individo, o j svarba did t , did jant asmens individualybei. Vertingos ir S. Šalkauskio
pastabos,

vertinan ios

1935

metais

tautinink

ideolog

paskelbt

„Darbo

ir

bendradarbiavimo programos projekt “, kur jis rekomenduoja labiau akcentuoti organin
demokratij , kurios d ka tarp individo ir valstyb s atsiras organiška visuomenini
organizacij

gausa, o korporatyvizmas sutvarkys ekonominius-socialinius visuomen s

reikalus.
S. Šalkauskio filosofines mintis bendruomeniškumo (korporatyvumo) tema prat s
jo mokinys Antanas Maceina, kuris kartu su kitais bendramin iais 1936 m. paskelb
deklaracij „ organiškos valstyb s k ryb “. Šioje deklaracijoje, naujai pagrindžiant, toliau
pl tojama kult rin s autonomijos id ja, kuri pasiekiama per personalizm , t. y.„žmogus
yra visuomeninio gyvenimo narys ir šiam gyvenimui palenktas. Kaip asmuo, jis aktyvus
visuomen s veik jas ir šito gyvenimo apsprend jas. Asmuo neša dvasinio prado
bendruomen ir tvarko bendruomeniškas apraiškas. Žmogus, kaip asmuo, yra aukštesnis
pradas už visuomenin gyvenim ir tuo pa iu už valstyb .<…> Organiškoje valstyb je
pilietis n ra aukojamas valstybei, n valstyb n ra aukojama pilie iui“ [66, p. 171]. Antras
svarbus veiksnys, kuris reikalingas tvirtinant kult rin autonomij yra pliuralizmas, t. y.
kai visuomeniniame gyvenime autonomiškai reiškiasi vairios strukt ros, o socialin je–
ekonomin je

srityje

pliuralizmo

išraiška

„bendradarbiaujant luomams, susidaryt

bus

korporatyvin

santvarka,

kurioje

s lygos geresniems socialiniams santykiams

tarpti, teisingiau g ryb ms pasiskirstyti ir kult rinei pažangai skatinti“ [66, p. 173].
Nagrin jant vietos bendruomen s, bendruomeniškumo tem , vertinga remtis ir
dabartini

Lietuvos mokslinink

darbais – A. Jankausko socialini

moksl

daktaro

disertacija „Organiškos valstyb s koncepcija Lietuvoje“[68] bei A. Vaišvilos monografija
„Teisin s valstyb s koncepcija Lietuvoje“ [209]. Be to, prie šiuo aspektu
bendruomeniškum žvelgian i

autori

darb
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verta pamin ti autori

kolektyvo knyg

„Dešinioji alternatyva: s km s Lietuva“ [94]. Joje pirm syk lietuviškoje literat roje
pristatomas gausus b rys Vakar autori – A. de Tocqueville’is, R. Nisbetas, E. Burke, R.
Plantas, R. Kirkas, R. Putnamas, S. Hantingtonas ir kiti, rašantys apie bendruomeniškum ,
bendruomeni

vaidmen

(socialinio kapitalo) tak

istorijoje ir šiuolaikiniame pasaulyje, bendruomeniškumo
ekonomikai. Knygoje nurodoma koreliacija tarp naujosios

viešosios vadybos, bendruomeniškumo ir pilietin s visuomen s k rimo ir pateikiama
vienos iš politini partij – T vyn s S jungos poži ris bendruomeniškas vertybes.
Bendruomeniškumas yra analizuotas ir tautiniu –

patriotiniu aspektu. Iš XX

amžiaus pradžioje rašiusi autori šiam aspektui daugiau d mesio yra skyr s Romanas
Bytautas. Ryškus šis aspektas ir aukš iau min t Stasio Šalkauskio, Antano Maceinos
veikaluose, o dabartiniu metu tam daug d mesio skiriama Romualdo Grigo ir K stu io
Masiulio darbuose.
R. Bytautas darbe „Tauta ir tautiška s mon “ [16] teigia, kad tautiškumas yra
bendruomeniškumo pamatas, kadangi tautinio bendravimo pagrindai buvo dedami
kovojant su svetimšaliais už laisv . Tai vert

savarankiškas bendrijas organizuotis

politiškai, o šioms susiorganizavus kyla ekonominiai ir kult riniai uždaviniai. Iš kult ros
plotm s dalyk , ypa

jungian i

taut

bendruomen , R. Bytautas pabr žia religij ,

kadangi „religija buvus vienintel kult ros sritis, kurioj visi tautie iai be socialio pad jimo
atskirai gaudavo tautišk aukl jim ; visos gi kitos dvasiškos kult ros sritys buvo liaudžiai
neprieinamos, nei mokslas, nei raštija, nei menas“ [16, p. 146]. (B tent su religija glaudžiai
susijusi

parapinio bendruomeniškumo form

nagrin sime empirin je dalyje.) M s

nagrin jamai temai svarbus R. Bytauto teiginys, kad „kult riškai nuolat bendrauja tik
mažos apylink s gyventojai, sujungti erdv s artumu“ [16, p. 145], kadangi ia užsimenama
apie vietos bendruomen s pagrind – gyvenimo kompaktiškum , kaip svarb kult rinio
bendravimo aktyvum lemiant faktori .
S. Šalkauskis savo veikale „Lietuvi

tauta ir jos ugdymas“ [190], remdamasis

amerikie io socialin s antropologijos tyrin tojo F. W. Tayloro ir pranc z
teoretiko H. Fayolio teorijomis, atkreipia d mes
organizavim ir tai, koki tak

vadybos

profesinio ir visuomeninio darbo

ia gali tur ti visuomenin s organizacijos. Jis pabr žia, kad

Lietuvoje šioje srityje draugij ir visuomenini organizacij veikimas, palyginti su kitais,
kult ringesniais kraštais, tiek teorijos, tiek praktikos srityje yra mažai vaisingas.
Susir pinti ia tur t šeimyna, mokykla ir visa visuomen , nors ia turima galvoje tauta,
kurios reikšm individo vystymuisi yra didžiul , kadangi „tauta yra toji draugingos gyvatos

30

lytis, kuri savaime organizuojasi prigimtu b du ir sudaro tiesiogines s lygas pilnutiniam
individui išsipl toti“ [190, p. 202]. Jis akcentuoja, jog turi b ti dirbama ne pritarimo, o
sutarimo pagrindu; jeigu to n ra, visuomeniniame gyvenime atsiranda pavojus vienos
partijos diktat rai. Anot jo, „prieš privatin egoizm reik t pastatyti kooperatinio veikimo
pro iai, o prieš partyvumo dvasi – tikrasis humanitarizmas, kuris moka kiekviename
individe pagerbti žmog

ir prat sti teisyb s linij

tarp atskir

organizacij

ir visos

visuomen s reikal “ [190, p. 391]. Šios mintys aktualios buvo tiek tarpukario Lietuvoje,
tiek ir dabartiniu metu, kadangi matome, kad visuomeniniame, o ypa
10

gyvenime beveik nematome susitarim

pavyzdži

bendruomen s elito nekompetentingum

ir savotišk

politiniame

. Tai rodo Lietuvos politin s
antidemokratiškum

ir pa ios

politin s bendruomen s nepastovum . Straipsnyje „Pilietin s vienyb s beieškant“ S.
Šalkauskis pabr žia, kad tautos aspiracijos turi b ti tenkinamos saviveikos bei savivaldos
priemon mis (bendruomeniškumas taip pat grindžiamas saviveika bei savivalda – S. N.).
Konceptual

bendruomeniškumo suvokim A. Maceina atskleid monografijoje

„Tautinis aukl jimas“ [135]. Jis aptaria bendruomeniškumo pasireiškim

žmonijoje,

nacijoje, tautoje, t vyn je, šeimoje, nurodo bendruomeniškumo vystymo kelius ir apibr žia
bendruomeniškumo santykius su krikš ionybe, renesansu, romantizmu ir, kas tuo metu
buvo gana naujoviška, o dabartiniu metu, vykstant globalizacijos ir atviros visuomen s
k rimo procesams, gana aktualu – kosmopolitizmu. A. Maceina sutinka, kad
„kosmopolitizmas visai teisingai žmonij laiko bendruomene“ [135, p. 240], ta iau tokiu
b du did ja pavojus prarasti savo identitet .11 Šie dalykai jam atrod
kadangi jis k r

labai svarb s,

tautinio aukl jimo koncepcij . Suvokti, kaip Maceina suprato

bendruomen , b t kur kas papras iau, jei jis nevartot toki papildom s vok kaip
draugija, vietoj žmonijos operuot

apibr žtesne visuomen s s voka. Pavyzdžiui,

kalb damas apie bažny ios bendruomen , jis teigia, jog „kiekvienas pakrikštytas asmuo
tiesioginiu b du priklauso bažny iai, bet bažny ia kaip draugija remiasi konkre iais
pakrikštyt žmoni samb riais“ [135, p. 241]. Tautos sampratoje taip pat minima draugija:
autorius teigia, kad tik per tautoje vykstan ius samb rius (šeim , korporacijas) bus prieita
10

D l stojimo NATO ir Europos S jung absoliuti dauguma politini partij laik si vieningos pozicijos,
tod l ir tikslas buvo pasiektas. Referendumas d l ES buvo vienas iš visuomenei matom sutarimo moment .
Jei toki sutarim tur tume ir vidaus politikoje, Lietuvos kio pad tis, o ypa visuomen s konsolidacija, b t
kito, aukštesnio, lygio. Deja, pastaraisiais metais politikai daug kalba apie valstyb s strategij , bet taip ir
nesugebama suformuluoti, kas svarbu ne tik politiniam elitui, bet ir vietos bendruomen s nariui.
11
Tiesa, A. Maceina atsako, kad „individas, kaip konkretus žmogus, gali santykiuoti su žmonija tik per savo
taut . Žmonijos gyvenime jis dalyvauja savo žygiais, kurie visados turi tautin s jo individualyb s bruož . Jie
negali b ti apskritai žmogiški“ [135, p. 240].
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prie „tikro tautos kaip draugijos supratimo“ [135, p. 241]. A. Maceina supranta
bendruomen kaip vienok ar kitok žmoni

samb r („pa iai bendruomenei individai

priklauso tiesioginiu b du“ [135, p. 240], ta iau j

dar diferencijuoja, pabr ždamas

„jungties apraišk “ svarb : „kai šitoji bendruomen susiorganizuoja ir tampa draugija,
individai regim josios lyt eina tik per konkretines jungties apraiškas“ [135, p. 240]. Be
viso to, kas pasakyta, reikia atkreipti d mes , kad tiek S. Šalkauskis, tiek A. Maceina
atspind jo agrarin s Lietuvos ideologij

– be abejo, su tuo susij s buvo ir

bendruomeniškumo supratimas.
Dabartiniais laikais daugiausia bendruomeniškumo problemas yra nagrin j s prof. R.
Grigas. Jis itin pabr žia, kad „bendruomeniškumas ir savivalda – štai ta vairiomis raiškos
atmainomis pulsuojanti demokratin s visuomen s šerdis, nuo kurios gyvybingumo didele
dalimi priklauso lietuvi tautos ir jos valstyb s b vis, jos ateitis“ [57, p. 3]. Panašios
mintys yra keliamos ir kituose straipsniuose ir monografijose: „Tautos savigyna“ [51],
„Tautos likimas“ [54], „Tautin

savivoka“ [56]. Šiuose darbuose aptariamos tautos

savigynos organizavimo problemos, diskutuojama apie tautin vienyb , nurodomi keliai,
padedantys ugdyti tautos korporatyvin dvasi ir pilietin santarv . Monografijoje „Tautos
likimas“ analizuojama tautos socialin s organizacijos b kl , nusakomos iš sovietinio
laikotarpio paveld tos deformacijos ir j

taka etnosociumui. Autoriaus teigimu, knygos

atsiradim l m nerimas d l valstyb je vykstan i

proces , kurie didina atotr k tarp

pilie i , tautos ir valstyb s. Darbe „Tautin savivoka“, keliami labai svarb s klausimai
apie tautiškum , pilietiškum (jie, deja, XXI amžiaus postmodernaus pasaulio viešajame
gyvenime dažnam atrodo es neaktual s, nemadingi), o tam pritaria ir K. Masiulis darbe
„Savivalda ir demokratija. Interes grupi ir bendruomeni skatinimo politika ES“ [142, p.
32] teigdamas, kad „bendruomenes telkianti politika pilie iams yra rim iausias b das savo
rankomis kurti pilietin

visuomen . Kitame darbe – „Valdžia, partijos, savivalda ir

demokratija“ [177] autorius nubr žia takoskyr

tarp individualizmo ir centralizmo

išryškindamas

veikiant

bendruomeniškumo

privalumus

šiuolaikin

„atomizuot “

visuomen ir kad tai atlikti gali tik bendruomeni „mažoji“ politika.
Prie negausi

darb , kuriuose nagrin jamas šiuolaikinis bendruomeniškumas

(komunitarizmas) dera ir Tado Leon iko „Komunitarizmas kaip nauja bendruomeniškumo
ideologija“ [111], „Komunitarizmas: tarp teorijos ir veiklos“ [112] ir Alvydo Karaliaus
„Bendruomeniškumo formos ir j pamatai“ [85] darbai.
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Bendruomeniškum

instituciniu aspektu dar prieškaryje yra tyrin j

Antanas

Šerkšnas, Petras Šal ius, o paskutiniais XX amžiaus metais – Romualda Dobranskien ,
Antanas Makštutis ir Ar nas Povili nas.
Savo veikaluose Antanas Šerkšnas („Mokyklin bendruomen “ [191]) ir Petras
Šal ius („Apie kooperacij “ [187]) teoriškai ir praktiškai nagrin ja mokyklin s ir
gamybin s bendruomen s raišk . A. Šerkšnas pateikia biologin

ir psichologin

bendruomen s pagrindim , išanalizuoja klas s bendruomen s saviraišk santykiuose su
mokytojais, aptaria klas s dvasios, kaip svarbiausio bendruomen s veikimo rezultato
evoliucij , taip pat analizuoja, kaip bendruomen dalyvauja ugdymo procese. Autorius
pabr žia, kad mokyklos bendruomen s reikšm bus suprantama tik tada, kai jaunim
ugdysime ne lengvam, bet kurian iam gyvenimui. Akcentuojama ir tai ,,kad mokyklos
bendruomen formuoja ne vieni mokytojai, bet ir visuomen , o jei visuomen neturi
princip , tai per m nes gali sugriauti tai, k mokyklos bendruomen k r kelet met “.
A. Šerkšno monografijoje aprašomi mokyklos bendruomen s socialiniai,
psichologiniai, fiziologiniai bei pedagoginiai aspektai. Pla iai nagrin jama klas s, kaip
vieno

iš mokyklos

bendruomen s

subjekt ,

funkcionavimas.

Ta iau

mokyklos

bendruomen pagal to meto demokratijos supratim sudaro tik mokiniai ir pedagogai, o
t vai n ra bendruomen s subjektas. Galima suprasti, kod l jie n ra mokyklin s
bendruomen s subjektas, - jie yra vietos bendruomen s subjektas, o mokyklin
bendruomen nebuvo suprantama kaip atskira bendruomen , kadangi ji funkcionavo vietos
bendruomen je. Matyt, kad A. Šerkšno monografija, valstybei evoliucionuojant, b t
sulaukusi diskusij šiuo ir kitais klausimais. Deja, okupacinio laikotarpio metu mokyklos
bendruomen nebuvo nei tyrin jama, nei skatinama kaip atskiras subjektas, o ir pati s voka
buvo pakeista kolektyvu. Reikia tik tis, kad dabartiniu metu, kei iantis poži riui
bendruomeni savik r , klausimas apie mokyklines bendruomenes, j raiškos ar savik ros
formas bus aktualus, kadangi mokyklin bendruomen užima išskirtin viet tiek vietos
bendruomen je, tiek koreliacijoje su kitomis bendruomen mis (tiek egzistencine, tiek
dvasine prasm mis), ir tod l turi b ti analizuojamos jos vystymosi problemos. Iš dalies tai
patvirtina jau dviej

leidim

susilaukusi R. Dobranskien s monografija „Mokyklos

bendruomen s vadyba“ [35], kurioje aptariama mokyklos bendruomen s veikla,
analizuojami vadybiniai ir edukaciniai aspektai, tod l empirin je dalyje tam taip pat
skirsime d mes .
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P. Šal ius analizuoja kines bendruomenes – kooperatyvus. Jis savo darbe teig ,
jog kooperatyvai – tai tautin s kin s talkos [188, p. 19] ir kad kooperatyvinis jud jimas
s kmingai gali b ti vystomas tokioje šalyje kaip Lietuva. Jis r m si analogija su Airija, jai
parodyti net išvert J. Reselio veikal „Kooperacija ir tautos uždaviniai“ [172]. Jo paties
veikale „Apie kooperacij “ bei keliose dešimtyse straipsni analizuojamas kooperacijos
santykis su valstybe. Jis teigia, jog „kooperatyvai gali arba visiškai neigti valstyb s
pagalb , arba pripažinti valstybin pagalb racionaline ir naudotis j ja“ [188, p. 55],
parodoma, kokius uždavinius kooperacija kelia tautos siekiams ir kiek kiekvieno m s
darbas nukreiptas asmenin gerov , o kiek visuomenin naud . P. Šal iaus akcentuota,
jog tarpukario Lietuvoje buvo pasirinktas valdžios ir kooperatyv bendradarbiavimo kelias.
Tod l per dvidešimt met

vyko žym s teigiami poky iai, ypa Lietuvos žem s kio

srityje. Stipr s, valdžios remiami kooperatyvai buvo konkurencingi ir užsienio rinkose.
Antano Makštu io darbe „Kolektyvo savivalda ir jo veiklos efektyvumas“ [140]
apžvelgiami visuomen s savivaldos valdymo modeliai, aptariama individo ir visuomen s
koreliacija. Jo manymu, visuomen s savivaldos sistemoje svarbi viet užima valdymo
modeliai „individas – visuomen “ ir „visuomen – individas“ ir b tent d l pastarojo
atsiranda šios sistemos: „1. individas – visuomen ; 2. individas – šeima; 3. individas –
kolektyvas; 4. visuomen – individas; 5. visuomen – kolektyvas ir k. t.“ [140, p. 9]. Taigi
autorius analizuoja kolektyv kaip bendruomen ir bando nustatyti, koki

tak kolektyvo

veiklos efektyvumui turi bendruomeniški bruožai, veikiantys savivaldos s lygomis. Toks
poži ris atskleidžiamas organizacij valdymo teorij pagrindu. B tent taip bendruomenes
ži ri V. Bartosevi ien ir kt. savo pranešime „Bendruomeni gyvenimo ciklas“, skaitytame
Žem s kio universiteto 2003 metais organizuotoje tarptautin je konferencijoje.
A. Povili no darbas „Kaimo atskirties profiliai“ [163] taip pat koreliuoja su
disertacija, kadangi ia apibendrinta darbo su kaimo bendruomenin mis organizacijomis
patirtis. Remdamasis netradiciniu sociologiniu tyrimu „dalyvaujant“, autorius analizuoja
kaimo socialin atskirt , aprašo teorinius bendruomeni organizacij , veikian i vietos
bendruomen se, pl tros modelius.
Su šios disertacijos tema itin siejasi bendruomeni analizavimas vieš j institucij
administravimo aspektu. Tai prieškaryje iš dalies yra analizav s Mykolas Romeris, o dabar
mokslininkai Romualdas Grigas, Saulius B dvytis, Romas Sta iokas, Viktorija
Baršauskien , Irena Leli gien , Vladislovas Domarkas, Alvydas Raipa, Vygandas K.
Paulikas.
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Pasak M. Romerio, „…visuomen gali b ti arba universalin , jei mes kalb sime iš
viso apie žmoni socialin bendravim pasaulyje (visame Žem s rutuly), arba vietin , jei
mes kalbame apie kurios nors tam tikros vietos socialin bendravim (galima kalb ti apie
Europos visuomen

ir apie Zaras

visuomen , apie kaln

visuomen , apie sodžiaus

visuomen , apie kurio nors vieno kaimo visuomen ir apie kal jimo visuomen )“ [174, p.
74].
R. Grigas vietos bendruomen s raišk ir privalumus mat Lietuvos kaime12, kuris
„šimtme ius buv s ne veikiama lietuvyb s atrama, neišmintingais sprendimais tapo, ko
gero, labiau supriešintas, supjudytas, bepaskest s alkoholyje…“ [54, p. 13]. Socialiniams
santykiams apibr žti autorius pateikia gemeinschaft ir gesellschaft tipo bendruomeni
pavyzdžius. R. Grigui svarbu ne tik bendruomeniškumo teorin s prielaidos, (b tent
teorijose gimsta mintys, kurios v liau realizuojamos), bet ir konkret s bendruomeniškumo
ugdymo keliai, formos – visa tai, kas, perimant ger j patirt , gal t

b ti pl tojama

Lietuvos viešajame sektoriuje. Anot jo, bendruomeniškum reikia suprasti ne kaip koki
atsiet nuo gyvenimo sistem , o pa i gyvensen , elgsenos b d , kadangi jis gali užkirsti
keli

sklindan iai dezintegracijai, susiskaldymui. Tai ir yra patys svarbiausi vietos

bendruomeniškumo bruožai. Matant dabarties Lietuvos negalias, sunku nepritarti autoriui,
teigian iam, kad „m s gyvenime vyrauja bendruomeninio sugyvenimo nuvert jimas, jo
ignoravimas

ir

individualistini

bei

siaur

grupini

(egocentristini )

interes

dominavimas“ [56, p. 232].
Bendruomeniškumo tem yra tyrin j s ir S. B dvytis. Sovietiniais metais jis yra
paraš s kelet straipsni apie žmoni bendravimo skirtumus mieste ir kaime. B tent kaime
jis pasteb jo ryšk skiriam j bruož – didesn socialin kontrol ir betarpišk kaimo
žmoni asmeninio veikimo lauk . Anot jo, s vokos „m s “ veikimo ir suvokimo lauk
patenka kur kas didesn teritorija nei mieste. Tai, be kita ko, yra vienas iš esmini skirtum
tarp miesto ir kaimo vietos bendruomen s. Straipsnyje „Bendrijos, kaip sociologijos
objektas“ [22] jis aptar bendrijos ir bendruomen s s vok skirtumus, tyrin jo bendrij
sociologin raid ir j ugdymo tikslus. S. B dvytis sitikin s, kad sovietin s okupacijos
metais žmon s

prato, kad problemas turi spr sti valstyb , tod l svarbu, kad

Nepriklausomoje Lietuvoje žmon s suvokt , kad valstyb turi tik sudaryti s lygas toms
12

Dalis mokslinink tarp j ir T. Venclova pritardamas K. Marksui, kaimietišk gyvenimo b d laiko
idiotizmu ir sako, kad „pas mus, deja, egzistuoja (ir ypa sustipr jo sovietme io pabaigoje) polinkis t kaimo
idiotizm laikyti kone stipryb s bei g rio šaltiniu. Mano poži riu, tai niekad nebuvo nei ypatingas g ris, nei
ypatinga stipryb “[Ba iulis A. Lietuva provincial ja. Veidas: 2003. P.14 – 15].
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problemoms spr sti, o sprend jai yra patys žmon s, kurie turi poreik burtis bendrijas ir
gerinti savo gyvenim .
Miest bendruomenes ir j santyk su savivalda yra tyrin j s R. Sta iokas. Jo
straipsniuose šia tema ir išleistoje mokymo priemon je „Miesto savivalda: sisteminis
poži ris, socialin -ekonomin raida ir padariniai“ [181], yra pateikiama daug teorin s
medžiagos apie bendruomeni santyk su savivalda bei nurodomi miesto bendruomeni
formavimosi keliai, ypatumai. Autorius pateikia E. Durkheimo, M. V berio, G. A. Hilerio,
D. Elazaro poži rius bendruomenes ir bendruomeniškum .
R. Sta iokas vartoja vietos bendruomen s samprat , teigdamas, kad „prigimtini
bendruomen s teisi , laisvosios bendruomeni

teorijos skelb

vietos savivaldos

bendruomen s atsiradimo ir kokybinio rutuliojimosi pirmum , jos istorinio vystymosi
pirmum

už valstyb s atsiradim

ir evoliucionavim “ [181, p. 48], tod l remiantis

prigimtine teise socialin s — ekonomin s raidos tyrin tojai kaip subjekt tyrin jo ir
tyrin ja ne tik individus, bet ir socialines žmoni grupes, savaveiksmes bendruomenes.
R. Sta iokas aptaria ir tarpukario Lietuvos savivaldži

bendruomeni

pad t

valdžios atžvilgiu. Anot jo, „prigimtini bendruomeni laisvi ir teisi savivaldybiniame
lygyje teorij

nebuvo keliama, laikytasi centro valdžios krypties“ [181, p. 119]. Tai

nestebina, nes tuo metu savivalda Lietuvoje funkcionavo dar neseniai, ir valstyb s
decentralizavimo procesas netur jo reikiamos praktikos, o gal ir b tinyb s, kadangi
egzistavo stipri, funkcionali vietos bendruomen , kuri atlikin jo dal savivaldos funkcij

13

.

R. Sta ioko darbai yra svarb s ir tuo, kad ilg laik Nepriklausomoje Lietuvoje tai buvo
vienintelis mokslininkas tyrin j s vietos savivaldos ir vietos bendruomen s ryš . Tik 2006
m. M. Romerio universitete išleistas darbas „Savivaldos institucij

socialinis politinis

veiksmingumas“ [177], kur analizuojamas savivaldos ir bendruomen s santyki aspektas.
V. Baršauskien s ir I. Leli gien s [7] teigimu, veikiant skurd , didel vaidmen
vaidina pasauliniu reiškiniu virt s bendruomeninis jud jimas ir juo paremtas socialini
problem
bandymas

sprendimas žmogaus gyvenamojoje aplinkoje. Ši monografija yra pirmas
bendruomeni

sociokult rin

veikl

pažvelgti globalizacijos, migracijos,

nuolatinius poky ius patirian ios pasaulio visuomen s aspektu. Taip pat monografijoje
analizuojama bendruomeni

centr

funkcionavimas ir pateikiami pasaulio valstybi ,

kuriose vyksta bendruomen s centr pl tra, pavyzdžiai.
13

Visai kitaip Lietuvoje yra dabar, kadangi vietos bendruomen s funkcionuoja silpnai, o centrin valdžia, iš
dalies veikiama sovietinio paveldo ir kit centro valdžiai b ding nuostat , slopina tiek savivaldos, tiek
prigimtini vietos bendruomeni atgimim ir savik r .
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V. Domarkas [216] analizuodamas visuomenini organizacij ir administravimo
institucij

s veik

remiantis pilie i

dalyvavimo principu svarb

vaidmen priskiria

nevyriausybin ms organizacijoms (NVO), kurios reiškiasi gyvendindamos labdaros,
savanoryst s, pilietiškumo principus, kas be kita ko yra ir funkcionalios vietos
bendruomen s veikimo pagrindas, o A. Raipa [217] viešojo administravimo ir
demokratinio valdymo ne sivaizduoja be pilie i

dalyvavimo, kadangi pilie i

dalyvavimas yra b tinas efektyvinant vieš j administravim . V. K. Paulikas nagrin damas
savivaldos efektyvum [177] atkreipia d mes

savivaldybi

gyventoj

skaitlingum ,

miesteli ir kaim bendruomeni negal jim tur ti valdžios atstov vietos tarybose ir su
tuo susijus pilietiškumo neb vim .
Pastaruoju metu bendruomeniškumo tema susilauk

daugiau tyr j

d mesio.

Min tini tyrimai, kuriuos atliko Socialin s ekonomikos institutas 2004 metais (analizuota
vietos bendruomeni interes ir poreiki raiška), Vilniaus universiteto Socialini studij
centras tais pa iais metais yra analizav s kaimo bendruomenini organizacij k rim si ir
veikl ; min tinas taip pat Ekonomini tyrim centro atliktas tyrimas Jurbarko rajone (2004
m.): buvo tiriama priklausomumo gyvenamajai vietovei ir kit

veiksni

svarba, M.

Romerio universiteto ir Lietuvos valstybinio ir studij fondo 2004 m. tyrimas, kuriame
analizuojamas savivaldos institucij socialinis politinis veiksmingumas.
Apibendrinant

reikia

pasakyti,

kad

lietuvi

mokslin s

literat ros

bendruomeniškumo temos apžvalga neleidžia teigti, jog atk rus Nepriklausomyb
Lietuvoje susiformavo bendruomeniškos sampratos sistema, o tuo labiau kurioje b t
išskiriamas funkcionalios vietos bendruomen s vaidmuo. R mimasis kit šali patirtimi
buvo ir yra epizodinis, kadangi tai kol kas priklauso nuo užsienio fond
program , kuri

remiam

tikslas pl sti demokratijos procesus stiprinant nevyriausybines

organizacijas (toliau NVO), kurios yra tik viena iš bendruomeniškos veiklos form
funkcionalioje vietos bendruomen je.
1.3. Funkcionalios vietos bendruomen s samprata.
Atkreipiame d mes , kad vartojam s vok aptarimas yra problemiškas, kadangi
d l kai kuri s vok , pvz.: bendruomen , bendrija, tiek Lietuvos, tiek užsienio viešojo
administravimo ir kit moksl atstovai neturi vienos nuomon s. Be to, vertimai iš užsienio
kalb

dažnai yra neadekvat s lietuviškam kontekstui. Labiausiai mus domina

bendruomen s, vietos bendruomen s ir funkcionalios vietos bendruomen s s vokos, ypa
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tai, kuo jos skiriasi nuo kit gimining , bet netapa i s vok . Žemiau pateikiama M.
Romerio citata ir liudija nevienod ši s vok supratim net ir mokslin je literat roje,
kadangi pasak jo, „…visuomen gali b ti arba universalin , jei mes kalb sime iš viso apie
žmoni

socialin bendravim pasaulyje (visame Žem s rutuly), arba vietin , jei mes

kalbame apie kurios nors tam tikros vietos socialin bendravim (galima kalb ti apie
Europos visuomen

ir apie Zaras

visuomen , apie kaln

visuomen , apie sodžiaus

visuomen , apie kurio nors vieno kaimo visuomen ir apie kal jimo visuomen )“ [174, p.
74].
Kalbotyros moksle žinomos kelios giminingos, bet netapa ios s vokos: visuomen ,
bendruomen , bendrija. Prie j min tini ir svetimos kilm s žodžiai asociacija, sociumas.
Žodžius visuomen , bendruomen , bendrija kalbininkai tam tikru atžvilgiu laiko
lygiaver iais. Žodži darybos specialistams jie visi yra kuopiniai pavadinimai (nomina
collectiva), žymintys gyv
visuomen

b tybi

kolektyv . Iš vis

yra talpiausias – tai yra turi pla iausi

ši

kuopini
leksin

pavadinim

žodis

reikšm . Tuo tarpu

bendruomen s s voka siauresn , o kuopinio pavadinimo bendrija leksin reikšm dar
siauresn . Šio žodžio atitikmuo yra lietuvi kalboje vartojamas lotyniškos kilm s žodis
asociacija (lot. associatio „sujungimas“ [198, p. 49]).
Dar vienas lotyn kalbos žodis — sociumas „bendras, visuomeninis“, tod l tai
galime vardyti kaip didel , pastovi visuomenin bendruomen (bendrij ). Svarbiausi šios
bendrijos požymiai: vienodos žmoni veiklos ir b ties s lygos, tam tikri žmoni santykiai
ir kult ros bendrumas.
Kadangi analizuodami vietos bendruomen remsim s ir kit šali patirtimi, tai
verta pažvelgti, kaip bendruomen s s voka vartojama kitose kalbose. Lotyn ir ital kalb
žodžiais communi bei pranc zišku commune apib dinama ir Vakar Europos miest , dar
viduramžiais išsikovojusi

nepriklausomum

nuo feodal , bendruomen , ir slapta

miestie i s junga, ir žemiausias administracinis teritorinis vienetas.
Anglišku žodžiu community vardijama ne tik vietos bendruomen , bet ir vairios
asociacijos, socialin s organizacijos. Siekiant išskirti glaudžias, intensyvaus dalykinio
bendravimo ryšiais jungiamas gyventoj

grupes, vartojamas kaimynin s bendrijos

(neighbourhood) terminas.
Vokie i kalboje vartojamos s vokos „gemeinde“, „gemeinschaft“, „gesellsehaft“.
Bendrijos atitikmuo yra die Gemeinschaf (grup asmen , kuriuos jungia bendros paži ros),
o bendruomen atitinka du žodžiai – die Gemeinde (šis daugiau vartojamas parapijos
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bendruomen s prasme) ir die Gesellschaft (žmoni , kurie gyvena kartu ir kuriuos sieja
bendri politiniai, ekonominiai ir socialiniai santykiai, grup ) [37, p. 599]. Pastaraisiais
metais Lietuvos viešajame gyvenime pasireiškiantys bendruomeniško veikimo momentai
mokslinink , politik , aktyvi

pilie i

dažniausiai vardijami bendruomen s s voka.

Lentel je nr. 1 pateikiame m s manymu Lietuviškoje literat roje vartojamus dažniausiai.
1 lentel S vokos bendruomen aiškinimas vairiuose šaltiniuose.
Autorius
Lietuvi enciklopedija. 1954, p.381

Bendruomen s samprata
Bendruomen – gyventoj kolektyvas kaip vienetas,
glaudžiau jungiantis savo narius negu visuomen .
Tai viešosios teis s savivaldyb s vienetas vietos
reikalams tvarkyti.

Zeigler H. Politin bendruomen . 1993,

Bendruomen s

–

grup s,

kuriomis

p.11.

priklauso, turi pareig ir sipareigojim .

Leonavi ius J. Sociologijos žodynas. 1993,

Bendruomen

p. 24.

forma.

Leli gien , I. Žmogus ir socialin aplinka.

Bendruomen – šeim ar žmoni grup , kuri jungia

1997, p. 270

tam tikros bendro naudojimo vertyb s, turinti

– kolektyvinio žmoni

individai
bendravimo

vieningas tarnybas, staigas, ir interesus ar geografin
artum .
Sutton, C. Socialinis darbas, bendruomen s

Bendruomen

– organizuotas politinis, socialinis

veikla ir psichologija 1999, p.156

darinys, toje pat vietoje gyvenan i žmoni grup ,
religin s ar kitokios tapatyb s vienijam

žmoni

grup .
Lietuvos respublikos vietos savivaldos

Bendruomen – atitinkamoje teritorijoje gyvenantys

statymas. 2000m. spalio 12d. Nr. VIII-

žmon s, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir

2018.

interesais.

Godvadas, P. Bendruomen s pl tra:

Bendruomen

praktinis vadovas. 2004, p. 6

konkre ioje

–

daugiau

vietov je

ar

mažiau

gyvenan i

tarpusavio santyki , veikian i

vientisa,

žmoni ,
organizacij

j
ir

kult rini bei elgesio tradicij visuma.
Laurinavi ius A. Bendruomen s

Bendruomen s – tai grup s, kurioms individai

teis tvarka. 2001, p.7

priklauso, turi pareig ir sipareigojim .
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Tiek ia pateikiamos s vokos, tiek ir visos kitos14 nepakankamai aiškiai apibr žia
šio darbo objekt

– kaim

ir miesteli

neformalias vietos bendruomenes. Tiesa, I

Leli gien , remdamasi tarptautini žodži žodynu, yra apibr žusi teritorin bendruomen ,
sakydama, kad tai grup žmoni , kuri turi bendras naudojimo vertybes, aptarnavimo
staigas (seni nija, sveikatos prieži ros staigos, mokyklos ir kt) ir gyvena apibr žtoje
teritorijoje (kaimas, gyvenviet , mikrorajonas) [7, p. 20], ta iau šiame jos apibr žime n ra
tai, k ji pati (žr. lentel nr.1) ir kiti autoriai akcentuoja apibr ždami bendruomen – grup s
vertyb s, interesai, priklausomumo jutimas, tradicijos.
Tod l daugiau nepolemizuojant su autoriais, vienaip ar kitaip apibr žian iais šias
s vokas, pateiksime savo vietos bendruomen s apibr žim . Pirmiausia akcentuojame
jausmo svarb , kadangi tai padeda atskirti bendruomen nuo bendrijos. Tam pritaria ir A.
Lingis: „…tikr j buvim

bendruomen je suvokiame kaip sumanyt

ir gyvendinam

darb tikrum ir bendruomen mes priimame kaip k rin “ [132, p. 16] ir R. Nisbetas
sakydamas: „bendruomen grindžiama žmogumi… Ji yra jausm ir min i , tradicij ir
ištikimyb s, kolektyvumo ir valios lydinys. Bendruomen

galima atrasti arba ji gali

simboliškai reikštis kažkokioje lokalioje vietov je per religij , nacij , profesij

ar

jud jim “ [154, p. 121] ir V. Baršauskien teigdama, kad „bendruomen gali b ti neaiški
realyb , kuri dažnai galima nujausti tik intuityviai. Ji taip pat gali b ti ir apibr žta
sistema. Remiantis organizuotos studijos samprata, kaip tik ir galima pažinti bendruomen ,
jos darom poveik ir tak bendruomen s nariams“ [7, p. 38].
Taigi akcentuojant, kad vienas iš požymi , rodan i

žmogaus priklausomum

kažkokiam žmoni junginiui, yra jausmas, galima vietos bendruomen (es), veikian ias
konkre ios

savivaldyb s

teritorijoje,

atskirti

nuo

šiuolaikin s

sivaizduojamos

bendruomen s, apie kuri kalba B. Andersonas, sakydamas, kad visos bendruomen s,
didesn s už pirmykš ius kaimus, kur visi gyventojai vos ne kasdien susiduria akis ak , yra
sivaizduojamos [2, p. 22].
Antra, k turime akcentuoti apibr ždami vietos bendruomen , yra bendri interesai.
Tada ryšk ja, kad bendruomen yra žmoni grup , kurios narius jungia bendras interesas
ir vidinis jausmas, jog jie priklauso tai žmoni

grupei, ta iau ne bet kur, t.y. ne

neap iuopiamoje erdv je, o tam tikroje teritorijoje. ia yra tre ias svarbus komponentas –

14

Žymus mokslininkas G. Hilleris yra pateik s net 94 bendruomeni apibr žimus.
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lokalizacijos15 požymis, kadangi tada vietos bendruomen , suprantame kaip grup
žmoni , gyvenan i apibr žtoje teritorijoje, susijusi bendru interesu ir vidiniu jausmu,
jog jie priklauso tai pa iai žmoni grupei. Vietos (teritorini ) bendruomeni gali b ti
vairaus dydžio ir net vien

kitose, pvz., seni nijoje – keli

kaim

bendruomen s ir

panašiai, o vietos bendruomen se funkcionuoja interes ir institucin s bendruomen s. J
koreliacij matome autoriaus parengtame paveiksle nr.1.

1pav. Vietos (teritorini ), institucini ir interes bendruomeni koreliacija
Toki

interpretacij

paremia ir Vytautas Šlapkauskas ieškodamas aiškumo

šiuolaikiniame pasaulyje ir nerimaudamas d l vis did jan io susvetim jimo, jis pabr žia,
jog Tomo Akvinie io laikais visuomen tur jo „bendruomen s pavidal “ [3, p. 229], o
dabartin

visuomen , suk rusi sud tingas valdymo ir socialin s kontrol s sistemas,

padidino esant tarp žmoni susvetim jim . Tod l išeities reikia ieškoti bendruomen je,
kurios pagrindiniai požymiai yra šie: atsidavimas bendruomenei, paremtas tarpusavio
priklausomybe

ir

neformaliomis

tarpusavio

s veikomis,

tarpasmenini

santyki

betarpiškumu ir valdymo paprastumu [194, p. 38]. Bet toki vietos bendruomeni yra
daug, faktiškai tiek, kiek kaim ir miesteli , tod l ia dar negalime kalb ti apie vadybin
15

Lokalizacijos terminas pla iai vartojamas ir istorijos moksle, kur jis suvokiamas tapa iai mums - „nedidel
visuomenin bendrija:pavietas, kaimas, miestelis, miestodalis ar net gatv ir teigia, kad dažniausiai tai yra
teritoriniu pagrindu susidariusi bendrija, parodanti, kad yra susijusi glaudžiais vietiniais ryšiais“ [133, p.5 –
11], o taip pat „smulkioji visuomen s socialin s strukt ros dalis ir visuomenin grup . Pastaroji esanti
funkcin visuma, jos element ar dali veikimas turi visumos pob d , ta iau jos atskiras buvimas reliatyvus,
t.y. ne manomas, pavyzdžiui, atskiro kio, kaimo bendruomen s“[205, p. 528].
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specifik .

Vadybinis

specifiškumas

atsiranda,

kai

pradedame

nagrin ti

vietos

bendruomen se atliekamus veiksmus, atliekamas tam tikras funkcijas. Ne viskas yra
gyventi tam tikroje teritorijoje, ne viskas yra jausti prieraišum tai teritorijai, ne viskas yra
tur ti tam tikr

interes . Reikalingas veiksmas, reikia veikian i

žmoni

vietos

bendruomen s labui. D ka to veikimo tarp vietos bendruomen s žmoni atsiranda bendr
interes , kurie iš paviršutinišk form perauga vidinius jausmus.
Kadangi visos anks iau pateiktos s vokos apibr žiamos sociologijos mokslo, tod l
vadybos moksle, apibr žiant funkcionali vietos bendruomen , mums labiausiai artimas
yra nevyriausybin s organizacijos (NVO) apibr žimas pateiktas D. Korteno, pasak kurio,
NVO b dingas savanoriškumas, pilietiškumas bei dalyvavimas teikiant vieš sias paslaugas
ir gyvendinant vieš j politik [216, p. 211]. Vietos bendruomen s pagrindinis skirtumas
nuo NVO yra neformalizavimas savo veiklos.
Tod l funkcionali vietos bendruomen si lome apibr žti taip: funkcionali vietos
bendruomen yra grup žmoni , gyvenan i apibr žtoje teritorijoje ir atliekan i tam
tikrus veiksmus tos vietos labui, d l ko atsiranda bendri interesai ir vidinis jausmas, jog
jie priklauso tai pa iai žmoni grupei.
Funkcionalios vietos bendruomen s kriterijai bus šie:
yra lyderis (iai);
yra aktyvi pilie i grup (formalus bendruomen s centras), kuri sistemingai renkasi
susirinkimus ir formuluoja bendruomen s poreikius;
yra bent viena nevyriausybin organizacija;
veikia komunikacin sistema;
gilinamasi

dvasines vertybes, etnokult r

ir tod l sukuriama palanki terp

bendruomen s individui augti, tobul ti;
vyksta individ , kaimyn , grupi , organizacij tarpusavio s veika;
kuriama socialin tvarka;
individai pasitiki savimi ir savo kaimynais;
realizuojami demokratijos principai ir k. t.
Reikia pasteb ti, kad tai, k

mes vadiname funkcionalia vietos bendruomene,

vakar šalyse vadinama pilietine bendruomene ir apibr žiama, kad jai b dingas pilie i
dalyvavimas viešuose reikaluose, o j

tarpusavio ryšiai grindžiami horizontaliais

savitarpiškumo ir bendravimo santykiais, kurie remiasi vienas kito gerbimu ir pasitik jimu
net tada, kai poži riai

esminius dalykus skiriasi [169, p. 119–122], arba kaimynyste
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(neighbourhood), kuri pasak R. Durando [38], yra teritorija, kurioje gyventojai užima tam
tikras gyvenimo erdves; naudojasi tomis pa iomis tarnybomis ir bendro naudojimo
renginiais, gali dalyvauti toje pa ioje veikloje: r pintis, stengtis išlaikyti ir gerinti
materialinius dalykus, sudvasinti bendruomen s gyvenim , turtinti aplink , kuriai taip pat
reikalingi sipareigojimai. Tiek vietos bendruomen s, tiek pilietin s bendruomen s arba
kaimynyst s negalima maišyti su Vakar šalyse jau senai egzistuojan iais, o Lietuvoje tik
pastaraisiais metais spar iai besikurian iais kaip buvo min ta anks iau formalizuota
institucija — bendruomen s centru – vieta, kurioje susirenka vairaus amžiaus, skirtingo
išsilavinimo, vairios visuomenin s pad ties žmon s, kurie ia ateina suvienyti savo žini ,
jungti savo patyrimo ir noro šviestis, studijuoti bendr problem , dirbti d l to paties tikslo
[7, p. 139]. Tai yra ne kas kita, kaip vietos bendruomen je veikianti viena ar kelios
bendruomenin s organizacijos, kurios yra formalios.
M s

manymu funkcionali vietos bendruomen

yra pilietin s visuomen s

svarbiausias elementas, ir tai patvirtina jos apibr žimas, kadangi pilietin visuomen yra
s moninga pilie i visuomen , kurios nariai teisin mis priemon mis sugeba ginti savo
interesus, tai visuomen , kurioje veikia vair s pilie i

susivienijimai, bendrijos,

asociacijos ir kitos organizacijos, galin ios apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo valdžia.
B tent interes

gynimas, žmoni

grup s susivienijimas ir yra tie veiksmai, kuriuos

atliekant vietos bendruomen je ji tampa funkcionalia.
Apibr žiame ir šio darbo tyrimo objekto16 s vokas – kaimas ir miestelis. Kaimas –
tokia gyvenviet , kurios gyventoj dauguma ver iasi žemdirbyste (re iau žvejyba, miško
kiu) [210, p. 122]. Europos kaimo vietovi chartijoje kaimo vietov apibr žiama taip:
„kaimo teritorijos plotas, kur sudaro žem s
gyvulininkystei, ir ne žem s
gyvenam j

nam

kio dalis, naudojama

kininkavimui ir

kio dalis, naudojama kitiems tikslams, pavyzdžiui,

statybai ar kitokiai kaimo gyventoj

veiklai.<…>…b dinga didel

gyventoj bei vertikali ir horizontali strukt r koncentracija“ [44, p. 5].; miestelis –
dideli kaimai, kuriuose gyvena per 500 žmoni

ir kuriuose paprastai yra bažny ia,

mokykla, pirminio gydymo staiga, biblioteka, parduotuv [210, p. 123].

16

Darbe nelie iamas teritorinis vienetas - miestas, kadangi jame vietos bendruomen s funkcionalumas
remiasi kitais veiksmais.
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1.4. Išvados
1.

Vakar šali mokslinink darb gausa apie bendruomeniškum ir bendruomeniškas
iniciatyvas vietose iš vienos pus s rodo mokslo pasaulio d mes

vietos

bendruomeniškumui, iš kitos pus s, suteikia daugiau galimybi atlikti mokslinius
tyrimus, kadangi vykstan i iniciatyv gausa sudaro s lygas tyrimams.
2.

Analizuodami

vakar

šali

mokslinink

darbus

apie

bendruomeniškum

sitikiname, kad vietos bendruomen s veikimas yra labai glaudžiai susij s su vietos
valdžia, jos vykdomomis funkcijomis, kurios priklauso nuo politin s ir
administracin s valdžios.
3.

Europos S jungos dokument analiz rodo, kad dabartiniu metu ES valstyb se
formuoti funkcionuojan i vietos bendruomen kaimuose ir miesteliuose padeda
regionin

ir vietos politika, kurios instrumentai yra programos, paremtos

finansiniais ištekliais.
4.

Lietuvos mokslinink

darb , kurie vadybiniu aspektu analizuot

vietos

bendruomen s funkcionalum , n ra, ta iau esami darbai apie bendruomeniškum
kaip vertyb rodo poreik kelti vietos bendruomen s funkcionalumo klausim ir
suponuoja palanki aplink galimoms diskusijoms ir atsakymams.
5.

Vietos bendruomen s ir funkcionalios vietos bendruomen s s vokos Lietuvos
mokslin je literat roje neapibr žtos, tod l remdamiesi gana

vairiapusiškai

apibr žiama bendruomen s s voka, si lome vartoti toki

funkcionalios vietos

bendruomen s apibr žt : funkcionali vietos bendruomen

yra grup

žmoni ,

gyvenan i apibr žtoje teritorijoje ir atliekan i tam tikrus veiksmus tos vietos
labui, d l ko atsiranda bendri interesai ir vidinis jausmas, jog jie priklauso tai pa iai
žmoni grupei.
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2 DALIS. VIETOS BENDRUOMEN S RAIDA LIETUVOJE XX AMŽIUJE.
2.1. Vietos bendruomen Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo
Nagrin jant ši tem pirmiausia kyla du klausimai. Pirmasis – ar išvis Lietuvos
socialin se sanklodose yra bruož , rodan i , kad skirtingais amžiais bendruomeniškumas
reišk si, o antrasis – jei toki bruož yra, tai koki faktori ir veiksm d ka kalbame apie
funkcionali

vietos bendruomen

Lietuvos kaimuose ir miesteliuose. Ši

faktori

ir

veiksm išryškinimas mums svarbus tod l, kad atlikdami empirin tyrim aiškinsim s, ar
jie gali tur ti takos ir šiuolaikin s vietos bendruomen s funkcionalumui.
Apie bendruomeniškumo funkcionavim

Lietuvos istorijoje, mums patvirtina

etnograf , kalbinink , istorik darbai. Nors j darbuose nevartojama bendruomen s ar
vietin s bendruomen s s vokos, ta iau pateikiama medžiaga liudija egzistavus
bendruomenišk

gyvensen .

Pirmiausia

bendruomeniškumo

archajiškum

liudija

kalbinink tyrin jimai. Vietos bendruomen s funkcionavim liudija žmoni gyvenimas
grup mis (gentimis), kaimuose, kilm

iš tos pa ios šeimos, kalb jimas viena kalba,

laikymasis vienod papro i ir tradicij . Jie buvo solidar s ir bendraudami r pinosi savo
gyvenimo gerove. K. Jablonskis, tyrin damas senosios Lietuvi raštijos žodži reikšmes,
rod , kad „giminai i grup s apib dinimas, jog jie „gyvena viena duona“ liudija t grup
gyvenus ir valgius bendrai, t. y. buvus neišsidalijusi šeim , kadangi svarbiausieji maisto
produktai tuo metu buvo duona ir m sa“ [221, p. 61].
Kaip teigia etnograf Pr. Dundulien , „buvo tikima, kad pramot s gyv n pavidalu
gyvena genties teritorijoje, sodyboje arba namuose. Jos r pinasi kolektyvo turtu, žem s
derlingumu, moter vaisingumu, globoja vaikus, stengiasi, kad išaugt dori kolektyvo
p diniai“ [36, p. 11]. Tiek s voka „kolektyvo turtas“, tiek „kolektyvo p diniai“ liudija
apie tik jim

bendru g riu, bendromis vertyb mis, kas ir yra bendruomeniškumo

pagrindas.
Svarbus ir istoriniuose šaltiniuose fiksuojamas, daug vietinio bendruomeniškumo
bruož turintis XVIII amžiaus Pavlovo respublikos pavyzdys. Joje buvo steigtas valstie i
bendruomeninis gr d

sand lis, taip pat veik

savišalpos kasa, o pagal nuostatus

savininkas buvo prezidentas, o valstie iai rinkdavo seim .
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Be to, jie tur jo savo v liav , herb , kariuomen

ir daug d mesio skirdavo

suaugusi švietimui.17 Istorikas E. Gudavi ius patvirtina, kad Lietuvoje, kaip ir Vakar
Europoje funkcionavo ir miest bendruomen s ir kad miest atsiradim pradžiai takos
tur jo vair s veiksniai ir skirtingas j

tarpusavio santykis: rezidencija, kompaktiškos

teritorijos, tvirtinim sistemos, amat , prekybos buvimas, bendruomen s statusas [59, p.
12]. Kiek svarbus ir takingas ia buvo socialinis veiksnys, atsakyti yra sunku, bet galima
teigti, jog „specifin s miesto tipo prievolinink

bendruomen s Vilniaus ir Kernav s

papiliuose susidar XIII a. pabaigoje – XIV a. pradžioje ar XIV a. pirmoje pus je [59, p.
65]. Organizacin strukt r , bendruomeniškumo elementus randame patyrin j Vilniaus
miesto siuv j statut .
„1. Vis pirma, kiekvienais metais švento Mikalojaus dien , visi drauge susirinkdami, teišsirenka iš
savo tarpo 4 vyresniuosius. Šie vyresnieji kiekvien met ketvirt paskaitydins savo statut brolijos miest
bei nari susirinkime ir visados kas dvi savait s arba ištikus reikalui, jeigu iškyla kuris klausimas, miestai
susieis pas kur nors vyresn j pasitarti d l savo brolijos gerov s bei tvarkymo ir nutarti, kas reikia, taip pat
sudraus pagal savo statuto nuostatus brolijoje kilusius nesusipratimus bei išsišokimus. <...> 8. Be to, kad ši
brolija b t dar tvirtesn ir labiau klest t , visiems Vilniaus mieste esantiems ir b simiems siuv jams,
norintiems ši brolij laikyti ir j saugoti, vedame, nustatome, duodame, suteikiame ir sutvirtiname visas
teises, papro ius, nuostatus ir statutus“ [124, p. 144 – 145].

Tiesa, kaip Vakar Europoje, taip ir Lietuvoje „ilgainiui, sigalint feodalizmui ir
imant virš dvarams (manorinei kio sistemai), tipiškas miest gyvenimas sunyko. Miestai
atsid r vyskup , pasaulini didik ar krašto valdov žinioj. Jie neteko teisinio ir politinio
savaimingumo ir maža kuo skyr si nuo kaimo bendruomeni . <...> Europos rytuose, atseit
ir Lietuvoj, miest savivaldyb s steigtos pagal vadinam Magdeburgo teis , kilusi iš
Magdeburgo miesto“ [114, p. 291].

17

Tuo laiku, kada dvarininkai sunkiai išnaudojo valstie ius, atsirado šviesi didik , norin i valstie i b kl
pagerinti. Vienas iš j Vilniaus kanauninkas Povilas Bžostauskas. Turgeliuose jis vykd sid m tinas
reformas. ia jis rado apleist žem ir saujel beveik visai laukini žmoni , gyvenan i skurdžiai, velkan i
sunki baudžiavos našt . Bžostauskas prad jo savo valstie ius šviesti, atitrauk nuo girtavimo. Iš keturi
rimtesni kinink sudar s taryb , dav savo dvar kaimie iams statut ir suteik savivald . Žem buvo
išdalyta valstie iams už darb ir iš dalies už mokest (pinigais ir medaus duokl ). Jei valstietis savo vietoje
gal jo pristatyti kit – gaudavo laisv . Kaimie iai karo tarnybai buvo mokomi skaityti, rašyti, skai iuoti, taip
pat ir vairi amat : daryti skryb les, pinti krepšius, megzti kojines ir kt. Iš tinkam vyr sudaryti
uniformuoti kariniai vienetai su „gubernatorium“ priešaky, kurie kasdien atlikin jo pratybas, o prireikus
buvo pareigoti su šautuvu ir buože ginti t vyn . Iš pa i valstie i sudarytas teismas, paskirti girininkai ir
dešimtininkai lauko darbams priži r ti. Valdininkai, kuri s žiningum pats savininkas sek , raš smulkias
ataskaitas. Per kelet met Bžostausko „valstyb “ pražydo: gržiai dirbti laukai dav didesn derli ,
apsišviet , padoriai apsireng valstie iai noromis jo darb ir aptvark savo sodybas. Savininkas kas ketveri
metai šaukdavo visuotin gyventoj susirinkim , kur patikrindavo gimim ir mirim duomenis,
pasikalb davo su kininkais, suruošdavo jiems vaišes ir šokius. Pla iai sklido garsas apie Pavlov . Juo
dom josi kunigaikš iai, ponai, vyskupai, dvasiškiai.
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Tyrin tojai taip pat teigia, kad tautosaka, liaudies menas, tik jimas, ypa papro iai
(j daugiausia yra fiksuota iš XIX ir XX amži ) atspindi nuo seniausi amži vyravusias
paži ras ir sitikinimus. „Liaudies atmintis, – kaip teigia rus archeologas B. Rybakovas,
yra matuojama dešimtimis t kstantme i . Religini

vaizdini

evoliucija vyksta ne

senuosius tik jimus pakei iant naujais, bet prie išlikusi sen tik jim pridedant naujus“
[215, p. 95]. Baltologas N. V lius pasaul ži rin (kult rin ) aplink susieja su socialine
aplinka,

teigdamas:

„Aptariamos

pasaul ži ros

ir

j

suformavusios

socialin s

diferenciacijos pamatai tikriausiai jau buvo paveld ti iš proindoeuropie i laik , o baltams
išsiskyrus iš kit indoeuropie i , jie pad jo organizuoti ir stiprinti j socialin gyvenim .
Balt gentims prad jus skaidytis ir tolti vienoms nuo kit , neišvengiamai tur jo irti ir
senoji j socialin s diferenciacijos bei pasaul ži ros sistema. Ta iau atskiri tos sistemos
reliktai dar ilgai išsilaik tradiciniame balt pasaul vaizdyje...“ [215, p. 8]. Be to, negalime
pamiršti ir savimon s, kuri kaip diferencijuotas tapatyb s sis moninimas, skleidžiasi
istorin mis kult ros formomis, kada etnin bendrija savo gyvenim ir darbus atkuria
idealiai – mit siužetais, tautosakos vaizdiniais ir simboliais, dainomis, dorov s normomis,
papro iais. Taip bendrijos nariai išreiškia savo istorin patyrim , kaupia ir perteikia iš
kartos kart to patyrimo informacij , tuo palaikydama gyv istorinio laiko ryš “ [100, p.
22 - 23].
Analizuojant bendruomeniškumo funkcionavim papro iuose, reikia tur ti galvoje,
kad papro iui susiformuoti reikia keli kart , o jam tapti senu - keliolikos. Ilg laik jie
buvo perduodami iš kartos

kart tik per elgsen arba atsispind jo tautosakoje. Be to,

viename Europoje žymiausi teis s dokument — Lietuvos Statute (1529) - jau randame ir
ne vien

statym nuostat , kuri perkelta iš paprotin s teis s. Tai pabr žiama žodžiais:

„pagal sen

paprot “, „nesant statute bylai pritaikyt

nuostat , jie gali spr sti pagal

papro ius“. Yra viet , kur valdovas pasižada „išsaugoti senosioms žem s privilegijoms ir
papro iams, kurie tose privilegijose yra surašyti, patvirtinti ir naujiems sukurti ir gausinti,
kas tur t prisid ti prie m s ir valstyb s naudos, mes nutarsime ir spr sime tik senuoju
b du, o taip pat su m s Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos tarybos žinia , patarimu ir
pritarimu“ [34, p. 168]. 22 statuto punktas taip ir vadinamas: „Apie žmoni atpalaidavim
nuo nauj

mokes i , pasto i

ir darb , išskyrus tai, kas nustatyta pagal senuosius

papro ius [34, p. 157]. Tiesa, tai b dinga ne tik Lietuvos teisinei ir kartu bendruomeninei
tradicijai. V lyvajame feodalizme Vakar

Europoje „ne statymas, vienareikšmiškai

nusakantis suinteresuot pusi teises ir pareigas ir nustatantis visiems privalom norm ,
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bet paprotys, besikei iantis priklausomai nuo vietos, laiko, asmen ir gausyb s aplinkybi ,
l m visus esmingiausius feodalin s teisin s praktikos bruožus. <…> net tada, kai teis s
normos buvo užfiksuotos, praktikoje paprastai laikytasi ne tiek statymo raid s, kiek
papro io dvasios. Remtasi atmintyje išlaikytais elgesio pavyzdžiais, papro ius išmanan i
žmoni aiškinimais, moraline s mone“ [61, p. 161, 163].
Su papro iais glaudžiai siejasi ir folkloras. „Tradicin je bendruomen s kult roje
jaunimo pasilinksminimo vakarai tapdavo lyg pedagogin s paskirties ritualu. Neatsitiktinai
vaikinai ir merginos gal davo tapti jaunimo bendruomen s nariais, šokti vakar liuose ir
žaisti jaunimo žaidimus tik po to, kai atlikdavo specialias apeigas, kuri metu tur davo
rodyti savo brandum , išlaikyti vairius išbandymus“ [230, p. 52] arba ir pa iuose
šokiuose ir dainose tai pat ryšk s bendruomeniški bruožai. „Sutartin se bei j šokiuose
išliko bendruomeninio gyvenimo p dsak , kaip antai: bendras darbas, taip pat tematikos
ryšys su senoviniais verslais – medžiokle, drevine bitininkyste, žemdirbyste“ [36, p. 341].
Su tarpukario Lietuvoje egzistavusia socialine tvarka glaudžiai tarpusavyje
susijusios dorov s normos, kurioms didel

tak tur jo religija. Vadovaudamasi Dešimt

Dievo sakym , kaimo bendruomen gal jo fizin mis bausm mis bausti ar netgi žudyti
vagis, kadangi jie pažeisdavo princip „nevok“ [138, p. 121]. Tiesa, fizin s bausm s buvo
taikomos retai arba visai netaikomos, bet labai dažnai buvo ribojama teis dalyvauti
bendruomen s savivaldoje, t. y. teis sueigoje pareikšti savo nuomon ir b ti išklausytam.
Kaimo sueiga, kaip pasakoja liudininkai, paprastai apsivog liui neleisdavo net prasižioti ir
tiesiai akis r ždavo: „nutilk ,vagie“ [138, p. 122]. Taip pat yra žinoma fakt apie kaimo
sueigos reakcij

kaime gyvenusi mergin laisv elges : „Sueiga liepia t vui sudrausti

dukter , kuri savo palaidu elgesiu užtraukia kaimui nešlov , ir pagrasina, kad jeigu dukt
nepasitaisys, vyrai užpakal išdegutuosi . Matyt, anks iau paprotys degutuoti nusikaltusias
šeštajam Dekalogo sakymui moteris ar vartelius, duris, pro kurias tos moterys vaikšto,
buvo paplit s“ [138, p. 124].
Pateiktus pavyzdžius galime nagrin ti teisiniu, kult riniu atžvilgiu, ta iau toki
pavyzdži bendras bruožas yra tas, jog jie atspindi m s prot vi socialin (kaimynai
pad s ginti turt ) ir dorovin (statute minima s voka „pador s žmon s“) patirt . Kaip teigia
etnografas V. Ma iekus, „savo valstybingum stiprinan iai Lietuvai svarbi yra prot vi
teisin ir dorovin patirtis, m s laikus pasiekusi lietuvi paprotin s teis s ir tradicin s
dorov s norm bei princip pavidalu. Palyginti su tradicine teisine, dorovin kult ra yra
netgi svarbesn , nes ji, kaip viena iš visuomen s s mon s form , yra tiesiogiai susijusi su
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nusikalstamumu: kuo aukštesn

dorovin

kult ra, tuo mažesnis nusikalstamumas, ir

atvirkš iai” [138, p. 118]. V. Ma iekus si lo pasinaudojant tradicinio lietuviško kaimo
patirtimi spr sti n dienos problemas.
Aišku, lieka atviras klausimas, ar bendruomeniškumas visados yra moralin
vertyb ? Tai atsispindi ir grožin je literat roje, pvz., viename iš Žemait s k rini , kur
minimas sukilimo epizodas, kaip kaimo bendruomen nehumaniškai pasielgia ir saugumo
d lei nusprendžia pribaigti m šyje sužeistus sukil lius [232, p. 54].
Galima pripažinti, kad „minios psichologijos“ poveikis gali b ti ir neigiamas,
ta iau, remiantis vienu kitu neigiamu pavyzdžiu, negalima sumenkinti ar paneigti paties
bendruomeniškumo kaip neabejotinos vertyb s. Gyvenime dažnai b na, kad vertyb s
priklauso nuo aplinkybi , o analizuodami bendruomeniškumo raišk kult ros segmentuose
pastebime, jog, b tent ia reikšdamasis, bendruomeniškumas gauna savo form ir turin ir
pradeda funkcionuoti kaip vertyb .
Pateikti faktai iliustruoja lietuviams b ding bendruomenišk gyvensen ir sudaro
prielaidas teigti, kad tarpukario Lietuvoje (1918 – 1940) esant vienam svarbiausi faktori
– politiniam nepriklausomumui, bendruomeniška gyvensena reišk si ir kituose valstyb s
socialin

tvark

teis tvarkiniuose,

lemian iuose faktoriuose — administraciniuose, ekonominiuose,
kult riniuose.

Kadangi

kult rinio

paveldo

segmentuose

bendruomeniškumo raiška yra ryškesn , tai šis faktorius autoriaus sudarytame paveiksle nr.
2. yra išskleistas.
Toliau analizuodami, kokie faktoriai tarpukario Lietuvoje tur jo takos vietos
bendruomen s telkimui, trumpai aptarsime miesto bendruomen ir atkreipsime d mes
tai, kad bendruomeniškumo nuostatoms takos tur jo ideologinis faktorius.
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2 pav. Valstyb s socialin tvark lemiantys faktoriai
Iš 1923 m. vykusio gyventoj surašymo duomen matyti, kad Lietuvoje gyventojai
pagal gyvenam j viet skirst si taip – 17,7

gyveno mieste ir 82,3

žem s

gyventoj

kyje buvo 80 . Lietuvos miest

kaime, o dirban i

skai ius prie penkiasdešimties

nuošim i priart jo tik 1970 m. Tarpukario Lietuvos miestuose, kaip ir kaime, pastebime
bendruomeniškumo požymius, nors ir yra skirtingai manan i apie bendruomeniškumo
panašumus mieste ir kaime. Vieni teigia, kad „tarp kaimo ir miesto bendruomeni esminio
skirtumo n ra, tik jos skiriasi savo organizacija“, o kiti mano, kad „miestai – tai ne tik
kitokios veiklos sritys, bet ir kita s mon , kitoks gyvenimo (bendravimo) b das“ [209, p.
132]. Anot A. Vaišvilos, kitok b d nulemia mažesnis priklausomumas nuo gamtos ir
tod l miestietis labiau savimi pasitikintis, socialiai aktyvesnis, žmon s intensyviau
bendrauja. Taip pat didesnis visuomen s organizuotumas, kolektyvinis teisi gynimas, ir
žmon s jau iasi socialiai saugesni. „Kaimo žmogus stengiasi pats patenkinti visus savo
poreikius – b ti pats sau kult riškai pakankamas, mažiau reikalingas artimo bendravimo“
[209, p. 132]. Taigi A. Vaišvila mano, kad tarpukario Lietuvos miestuose
bendruomeniškumas reišk si ir kai kuriais aspektais, net intensyviau negu kaime.
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Pastebima daug pastang tarpukario Lietuvoje kurti korporacinio tipo socialin
santvark , tad miestuose korporacijos tur jo suvaidinti bendruomen s formuotojo
vaidmen . Jos buvo kinis, socialinis ir kult rinis vienetas ir tod l s lygojo tarpasmeninius
miestie i santykius, skatino bendruomenišk jausm . „Organiškos valstyb s“ deklaracijos
k r jai teig „besiorganizuojan ioms korporacijoms valstyb laipsniškai perleist daugel
jai sunkiai veikiam

pareig . Pati valstyb

r pint si daugiau bendraisiais reikalais,

derint , skatint ir kontroliuot korporacij veikim “ [67, p. 173].
Nors polemika, kiek tarpukario Lietuva buvo korporatyvin , kiek pliuralistin ar
autoritarin

valstyb , yra aktuali ir nuolat iškyla, bet yra teigiama, jog „tautinink

ideologin ms ir politin ms nuostatoms buvo b dinga orientacija

organiškos valstyb s

model . Ta iau pastarieji valstyb s organiškumo pagrind ieškojo tautoje ir etaistin je
korporatyvin je santvarkoje, žmogaus asmen

sukoordinuodami tautos ir valstyb s

reikalams“ [68, p. 66].
Korporacin s visuomen s pagrindu buvo laikomi kooperatyvai. Jau prieš pirm
pasaulin kar

buvo apie 245 kredito bendrov s, apie 150 kooperatini

prekybos

organizacij [188, p. 534] ir t.t. Aišku, kooperatinis jud jimas, kuris po karo dar labiau
išsipl tojo, ap m tiek kaim , tiek miest , ta iau pagrindiniai organizaciniai centrai buvo
b tent mieste. Bet mus labiau domina kooperacija vietos bendruomen s poži riu. Kad tai
buvo laikoma svarbiu dalyku, patvirtina teiginiai: „jungdamiesi

s jungas, kooperatyvai

sudaro tikras tautines kines talkas, kuriose siekiama bendros visos tautos gerov s“ [188,
p. 13], „jeigu lietuvi tauta nori toliau palaikyti ir pl sti sav j kult r , jai reikalinga tur ti
tam tikras materialinis pamatas“ (tam reikalinga kooperacija – S.N.) [188, p. 559]. Pa iame
kooperacijos s vokos apibr žime taip pat akcentuojamas bendruomeniškumas, sakoma, jog
„kooperacija

vadinamas

ir

bendradarbiavimas

pla ia

prasme

ir

kiškas

bendradarbiavimas...“ [188, p. 24].
Kalb dami apie miest vietos bendruomen Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo,
negalime nepamin ti j

santykio su savivalda, t.y. su viršuoju valdymu. Savivalda,

sprendžianti vietos reikalus, atsirado labai seniai ir b tent miestie i

bendruomen se.

Vystantis kapitalistiniams santykiams ir vykstant revoliucijoms, prigimtini bendruomeni
teis s buvo populiarios, o jos skelb , kad vietos bendruomen yra senesn už valstyb ,
tod l vietos bendruomenei priklauso savo reikal tvarkymo teis , ir tai turi b ti daroma
nepriklausomai nuo valstybin s valdžios. „Prieškario Lietuvoje, kaip ir kiekvienoje
civilizuotoje valstyb je, sprendžiantys ir valdantys vairi
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vietos savivaldos lygmen

organai (miest , apskri i
socialines-ekonomines

ir vals i

raidos,

savivaldyb s) savarankiškai tvark

aplinkos

apsaugos

savo

valdomose

beveik visas
teritorijose

klausimus...“[182, p. 40]. Anot R. Sta ioko, „vietos savivaldos mokslo dalykas ir yra
real s

valdymo

subjektai,

funkcionuojantys

atitinkamoje

savaveiksm je

žmoni

bendruomen je, tod l atmetus valdžios institucijas stebima, kaip veikia vietos
bendruomen ir koks jos santykis su miesto valdžia (savivalda)?“ [182, p. 42]. Nemažai
bendruomenišk nuostat aptinkame studijuodami 1918-1919m. dokumentus ir periodik ,
kur aprašomi pirmieji darbai po Nepriklausomyb s, kaip buvo kuriama lietuviška valdžia ir
užtikrinama tvarka. 1918 met

„Lietuvos aide“ rašoma: „sunkiau susideda klausimas

miest savivaldos. Iš vienos pus s, miestai m s <...> susideda iš gyventoj

vairi taut ,

kalb ir tik jim . Tos grup s – ir Laikinoji valdžia to n neslepia – dažnai nesutinka viena
su kita, ypa politikos aspiracijose. <...> Tod l reikia dalinti tarp vis tas, kas bus pristatyta
(miestuose tr ko maisto – S.N.).

ia be pla iausio pa i gyventoj bendradarbiavimo

negalima bus apseiti“ [224, p. 2].
Kadangi lietuvi kult ra yra laikoma agrarine, o kaimo žmon s ilg laik , ypa
tarpukario Lietuvoje, buvo pagrindinis socialinis sluoksnis, nuo kurio priklaus

kin

gerov , dvasin atspara, tod l neatsitiktinai tyrin dami bendruomeniškumo raid ir vietos
bendruomen s funkcionavim , daugiau kreipiame d mes

kaim . Daugelis mokslinink

teigia, kad ne tik ekonomikos pagrindas yra žem s kis, bet ir dvasin gyvenim l m
kininkai (valstie iai), „nes jie išsaugojo kalb , papro ius, su jais susijusi nacionalin
kult ra“ [188, p. 14]. Pabr žiama miesteli reikšm

kiui: „Lietuvoje net iki XX amžiaus

ketvirtojo dešimtme io mažesni j miesteli gyventojai, kaip ir paprast kaim valstie iai,
daugiausia vert si žem s kiu. Miesteliai nuo kaim skyr si tuo, kad juose dažniausiai,
nors ir ne visuomet, buvo daugiau gyventoj ir jie už m didesn plot , be to, ne visuomet
visi miesteli gyventojai buvo žemdirbiai – pasitaikydavo juose amatinink , pirkli , kurie
visai nesivert žem s kiu arba pastarasis buvo jiems tik šalutinis verslas“ [26, p. 99].
Vasario 16 d. Akto signataras St. Kairys akcentuoja kaimo (vietos) bendruomen s
emocin aspekt : „lietuviškojo kaimo rami ir darbšti nuotaika paskaidrinama jaunimo
dainomis ir ilg j žiemos vakar pasakomis; darnios kininko šeimos šiluma ir vis dar
patriarchaliniai joje santykiai, kaimyn bendravimas,
nesunk

keli

kasdieniniame gyvenime ir ypa

kur žmoniškumo pradas suranda

per talkas, vestuves, krikštynas ir

laidotuves; jaunimo susib rimai, šviesaus džiaugsmo kupini, kaip pati jaunyst ; kaimo
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amžiais kurta sava moral , ne visuomet bažny ios paveikta, — tuo visu kaimo gyvenimu
kv pavome ir mes, vaikai, kad jo niekuomet neužmirštume“ [78, p. 14–15].18
Galime teigti, jog kaimo bendruomen s gyvenimo b das parodo ir kaime
gyvenusi

patirt , ir kult r ir vairiais pavidalais tai perduoda ateinan ioms kartoms.

Ta iau sociologai atkreipia d mes ir

prieštaringus gyvenimo bendruomen je aspektus.

„Bendruomen s gyvenimo normos (gemeinschaft) ir bendruomenin s mon , kuri b tina
laikytis, padeda žmogui išvengti susvetim jimo. Ta iau mainais už tai atimama laisv ,
ribojamas individo savarankiškumas, novatoriškumas (iniciatyva) [54, p. 306].
Kiek kaimo vietos bendruomen , St. Kairio taip nostalgiškai aprašoma, trukd jam
susiformuoti laisv s poj t ir b ti iniciatyviam, ia neanalizuosime, ta iau b tent St. Kairys
labai aiškiai nusako prieškario Lietuvos kaimo bendruomeniškumo požymius –
patriarchaliniai santykiai, kaimyn

bendravimas per talkas, vestuves, krikštynas,

laidotuves, kitaip tariant, papro i laikymasis, moral . Tad nat raliai kyla klausimas, ar tai
tik Nepriklausomyb s dvidešimtme io k rybos rezultatas? Atsakydami

š klausim ,

remiam s empirine medžiaga iš XX amžiaus pirm keturi dešimtme i , kadangi dar yra
gyv žmoni , tai liudijan i , o apie XIX amži ir ankstesn laikotarp sprendžiame iš
etnografin s medžiagos. Neatsitiktinai XX amži dalis Lietuvos istorijos tyrin toj vadina
perversm amžiumi. Trys okupacijos, dukart atkurta nepriklausomyb , o kiek dar kit
vairi negand buvo gri te užgriuvusios ia gyvenusius žmones. Tod l ir svarbu suvokti,
kas ši didžiuli permain metais dar takos socialinei strukt rai ir l m socialin tvark .
Reikia pasakyti, kad XX amžius toli gražu n ra vienalytis, ir tod l nat raliai
tyrin jim

objektu gali b ti keletas gana skirting

šio amžiaus laikotarpi , kurie, be

abejon s, l m valstybingumo atk rim Lietuvoje, valstyb s ir viešojo valdymo vystym .
Daugelis tyrin toj , taip pat ir gyvi liudininkai išskiria laikotarp tarp dviej pasaulini
kar . Pasak j , per šiuos dvidešimt met , ypa šio laikotarpio antrajame dešimtmetyje, nors
ir buvo didel

socialin

diferenciacija (labiau miestuose), vyravo socialin

tvarka

(ypatingai kaime). Tad nat ralus klausimas, kas tai l m , nuo ko priklaus , kad per
18

Yra ir kitoki nuomoni . Štai, anot Andriaus Bielskio, „lietuvi s monei apskritai b dinga socialumo
stoka. Tiek m s , tiek kaimynini šali folklore nuolat pašiepiamas lietuvi pavydas bei nenoras pad ti
vienas kitam. Pavydima geriau gyvenan iam, daugiau turin iam, pavydima karjeros, žmonos (vyro) ir pan.
visa tai svarbu atkreipti d mes ne tik tod l, kad spar iai besiformuojan ios klasin s visuomen s kontekste
atsiranda dar daugiau priežas i kilti pavydui ir jis tikriausiai dar labiau paplis m s visuomen je, bet ir d l
to, kad pavydas užkerta keli bet kokiam susitelkimui ar bendradarbiavimui, siekiant bendro tikslo. O be
sugeb jimo susitelkti, kuris leidžia tam tikrai bendruomenei ar žmoni grupei ne tik suformuluoti ir
gyvendinti savo bendrus tikslus, bet ir suvokti, koks yra j bendrasis g ris, iš principo ne manoma sukurti
pilietin visuomen [15, p. 27].

53

palyginti trump laik buvo pasiekti ar tiesiog tur jo galimyb s reikštis tautos ir valstyb s
egzistencijai svarb s faktoriai. Kadangi valstyb ir viešojo administravimo strukt ros buvo
kuriamos naujai, neturint beveik jokios patirties, valstyb s t stinumo tradicij , tik k
pasibaigus pasauliniam karui, tad svarbu, kokie faktoriai l m

socialin

tvark

—

politiniai, ekonominiai, kult riniai ar kt. Matyt, vien kuri išskirti negalima — ger
socialin tvark nul m vis ši faktori , kurie gal jo takoti vietos bendruomen , visuma.
Apie politini veiksm raišk per Nepriklausomyb s 20 – met jau buvo užsiminta
šio skyriaus pradžioje. Ekonomini veiksni pasireiškim , be kita ko, charakterizuoja ir
1922 metais prad ta vykdyti žem s reforma, kurios pagrindas buvo kaim skirstymas
vienkiemius. Reformos ištakos siekia XX amžiaus pradži , kai, dar Lietuvai b nant carin s
Rusijos sud tyje, buvo vykdoma Stolypino reforma. Jos metu buvo siekiama išardyti
bendruomenin žem s valdym kaip nepažang ir ekonomikos stabd . Tyrin tojai pastebi,
kad šis tipas Lietuvoje beveik neprigijo, kadangi „Lietuvoje bendruomeninio žem s
valdymo nebuvo“ [26, p. 90], ta iau negalima visiškai nuneigti šio reiškinio takos,
kadangi tai buvo oficiali carin s Rusijos vykdoma ekonomin politika ir vienaip ar kitaip
ji, be abejon s, reišk si ir Lietuvoje.
Tyrin tojai (istorikai, etnografai) pastebi, kad kaime buvo bendruomeninis
sugyvenimas, o kaimo bendruomen atstovaujantis organas buvo kaimo sueiga. Dar kitaip
skirtingose Lietuvos vietose ji vadinama: krivule, krivuile, kuopa, skodu, virbe. Tai kaimo
vyr susirinkimas kaimo bendruomen s reikalams aptarti. Šis kaimo savivaldos organas
atsirado, formuojantis kaimams, ir beveik visas savo funkcijas prarado, kaimams
išsiskirs ius

vienkiemius, nors kai kurios funkcijos (pvz., bendras gyvuli ganymas)

išliko labai ilgai, o daugum kit puikiai prisimena prieš Antr j pasaulin kar gim
žmon s.
V. Ma iekaus kaimo sueigos funkcijos skirstomos išorines ir vidines.
Išorin s b t šios:
Valdžia per kaimo sueigas paskelbdavo savo manifestus, statymus, sakymus, pranešimus;
Pasiskirstydavo užd tus valstybinius mokes ius;
Pasiskirstydavo prievoles(keli taisymo, pasto i ir kt.);
Svarstydavo turtinius gin us su dvaru, kitais kaimais;
Tardavosi su kitu kaimu d l bendro naudojimo tilt ir liept statybos, piev ir pelki sausinimo ir
kt.;
Tardavosi d l carin s policijos vaišinimo, kad pasisekt nusl pti dal kaimo žem s (b t mažesn s
prievol s- S. N.);
Tardavosi d l statymo ap jimo (daraktorin mokykla).
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Vidin s funkcijos – tartis d l vairi bendruomen s reikal :
D l kolektyvin s nuosavyb s pasidalijimo (pievos, ganyklos, miškai, ežerai);
D l kai kuri darb (esant trilaukei s jomainai-m šlavežtis,šienapj t ir kt.);
D l bendro gyvuli ganymo (ši funkcija bene ilgiausiai išliko Lietuvos kaime, kadangi dar ir 7-8
dešimtme iais kaime aug vaikai prisimena bendras ganiavas - S. N.)
D l kaimo žemi melioravimo;
D l kolektyvini sutar i su kalviais ir mal nininkais;
D l padeg li šalpos, nusenusi elget karšinimo ir laidojimo;
D l našli ir nepilname i globos;
D l vagi ir nusikalt li sekimo ir baudimo;
D l kaimo reputacijos (svarstydavo, priimti ar nepriimti tartinos reputacijos žem s nuominink
kaim , sp davo t vus d l dukter elgesio, smerkdavo dirban ius šventadieniais, nenusišluojan ius
ties sodyba gatv s);
Aptardavo nelaimes ir ieškodavo j priežas i (gaisrai, gyvuli kritimas ir pan.);
Rinkdavo kaimo pareig nus;
Samdydavo daraktori , kerdži ;
Aptardavo kaimo skirstym si vienkiemius;
Tardavosi d l kaimo kryži , koplytstulpi statymo (ši funkcija, o gal veikiau paprotys ypatingai
atgijo Atgimimo metais ir yra gyvas iki šiol –S. N.);
Spr sdavo kapini aptv rimo, k rimo ir kt. klausimus.

Net 1922 metais prad toje vykdyti žem s reformoje kaimo sueiga taip pat vaidino
svarb

vaidmen – ji tur jo paduoti prašym apygardos žem s tvarkytojui d l kaimo

skirstymo vienkiemiais. Reformos

statyme buvo sakoma: „…kaim

skirstymas

viens džiais privalomas visam kaimui, jei skirstytis nutar ne mažiau kaip vienas tre dalis
to kaimo kinink …“ [233, p. 8]. Šios reformos „ kiškoji“ nauda buvo akivaizdi, ta iau
socialiniu poži riu buvo pastebima, kad „nuken ia kaimo visuomeninis kult rinis
gyvenimas, nes vienkiemiai izoliuoja gyventojus, ir sumaž ja gyventoj bendravimas bei
visuomenin veikla“ [6, p. 38].
Reikia atkreipti d mes , kad kiekviena vietos bendruomen tur davo savo lyder ,
kaimo seni n . Juo rinkim b du tapdavo turintis autoritet , iniciatyvus, o plintant raštui,
b tinai raštingas kaimo žmogus. Ši institucija yra gana sena, ir sunku nuspr sti d l jos
kilm s pradžios. Matyt, tai bus susij su sena bendruomen s tradicija, esant neaiškumams,
klausti patarimo genties vyresni j . Tuo pa iu, formuojantis centrinei valdžiai, sivyravo
reikalavimas, kad centralizuotoje sistemoje b t valdoma kad ir mažiausia žmoni grup
(vietos bendruomen ), ir buvo skiriami tam tikri atstovai, galiotiniai iš paties kaimo.
S km garantuota b davo tada, kai paskyrimas sutapdavo su kaimo pasirinkimu. Jau
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viename XVII amžiaus dokument „1604 m. instrukcija seni nams ir sruties vals iaus
nuostatai“ randame daug duomen

apie to laikotarpio kaimo buit , seni n

funkcijas

(tikrinti „kaimuose esan ias nam duonkepes, jauj , linini krosnis, priži r ti, kad b t
išvalyti suodžiai, nubraukyti voratinkliai“. Taip pat nurodoma, kiek galima sužad tuvi ir
krikštyn metu išgerti alaus, o jei kas nurodym nesilaikys, seni nas nubaus „valdžios
naudai 10 marki

bauda, o kaimo naudai – viena statine alaus“ [221, p. 67- 68] .

Instrukcijoje minimas ir vietos bendruomen s paprotys tur ti kaimo al , kuris naudojamas
bendriems reikalams.
Iš „Instrukcijos seni nams“ aišk ja, kad 16 – 17 a. pradžioje Mažojoje Lietuvoje tebebuvo gyvas
paprotys kaimo bendruomenei nuolat tur ti vairiems reikalams alaus. „Alaus fond “, sprendžiant iš
aptariamojo dokumento, sudarydavo iš dalies bendruomeninink
Instrukcijoje pabr žiama,

jog

„kaimo

bendras

alus visuomet

baudos už vairius prasižengimus.
kaime

laikomas

išskyrus

maro

metus“.Aptariama tokia bendro alaus g rimo tvarka: jis turi b ti geriamas tik vietoje ir niekam nesiun iamas
namus, „alus turi b ti geriamas su saiku“, niekas negali b ti ver iamas jo gerti daugiau, negu pats nori ar
gali, be to, be seni no ar jo pad j j sutikimo negali b ti išgertuves pakviestas kas nors svetimas. Kadangi
bendro alaus g rimas žinomas ir kitur Lietuvoje, matyt, tai yra senovin kaimo bendruomen s tradicija“[221,
p. 68]

Neabejotin kaimo sueigos tak socialiniam gyvenimui demonstruoja sprendim
pri mimas ir j galia: „nors sueigos nutarimai nerašyti, bet jie buvo privalomi visiems
sodžiaus gyventojams“ [75, p. 86]. Dažniausiai sueiga klausimus svarstydavo tol, kol
besigin ydami prieidavo prie bendros nuomon s, arba nulemdavo balsavimas rankos
pak limu. Daugumos nuomonei paklusdavo visas kaimas ir tik retais atvejais „kaimo vyrai
panaudodavo prievart ir j ga priversdavo laikytis priimt nutarim “ [139, p. 144]. Kaip
matome, kaimo sueigos funkcijos gana vairios, ta iau dažniausiai buvo sprendžiami kaimo
socialiniai reikalai arba, kaip dabar dažnai sakome, socialinio saugumo reikalai (nusenusi
t v išlaikymas, našli , našlai i globa). Tam buvo nustatyta aiški tvarka. Jei naujasis kio
savininkas nevykdydavo savo, kaip išimtininko, pareig , kaimo sueiga paskirdavo glob j ,
„kurio pareiga buvo ži r ti, kad kio savininkas išimtinink neskriaust , laiku atiduot
vis išimtin “ [138, p. 125] arba „jei mirdavo abu t vai ir likdavo nepilname i vaik ,
tuomet iš ar iau gyvenan i s žining žmoni , neb tinai gimini , kaimas skirdavo du tris
glob jus, kuri pareiga buvo iki vaik pilnametyst s globoti k , r pintis vaik gyvenimo
s lygomis“ [91, p. 280]. Apie glob jo funkcijas rašoma ir kituose šaltiniuose. Pvz.,
kraštotyriniuose leidiniuose apie Platelius, Rietav , Dieveniškes rašoma apie glob j
skai i , kas skirdavo, kuo r pindavosi ir t.t. [165, p. 463; 173, p. 372; 32, p. 407].
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Dabartiniu metu dažnai girdime pasakymus — valstyb s vaizdis, miesto vaizdis,
politiko vaizdis ir pan. Tai n ra naujos s vokos, atsiradusios modernios ar postmodernios
visuomen s laikotarpiu. Lietuvos paprotin je teis je randame vaizd kaip vertyb

ar

bruož , tik, matyt, skiriasi vertinimo kriterijai ar pasireiškimo b dai. Lietuviško
bendruomeniško kaimo viešosios nuomon s kriterijai buvo šie – sekmadieni
šven i šventimas, kaimo gatv s atkarpos ties sodyba nusišlavimas, jimas

ir kit

bažny i ,

išsimaudymas prieš šv. Kal das, šv. Velykas ir t. t., ta iau reikia pažym ti, kad asmenin
žmoni gyvenim kaimo bendruomen kišosi tiek, kiek buvo susij su viso kaimo gerove
(pvz, jei d l nevalyt

kamin

kildavo gaisras, pakenkdavo ir kaimynams) ir kaimo

autoritetu (pvz., kaimas tur jo b ti tvarkingas, kadangi kitaip prieš pravažiuojan ius b t
negarb kaimui).
Ypa daug graži ir prasming papro i randame, analizuodami talk tradicijas.
Tai kartu ir tvarkos užtikrinimo priemon , b das visiems ir visus svarbiausius darbus
atlikti laiku, neb ti nevalyvam ir t.t. Etnografin je medžiagoje randame aprašom
m šlavežio, šienapj t s, lin rovimo, gyvuli ganymo, arimo, rugiapj t s,k limo, kiauli
skerdimo, skalbimo, plunksn pl šymo talk papro i : „19 a. pab. ir 20 a. pr. linams rauti
Naumies io apylinki

valstiet s telkdavosi

moter

talkas, už pagalb

kaimyn ms

atitalkindamos taip pat per linarov . <…>Vietomis 20 a. tre iajame – ketvirtajame
dešimtmetyje pasitaikydavo ir naktini

linarovio talk , už kurias talkininkavusiems

nereik jo atidirbti. Dažniausiai tokias talkas su t v ar šeiminink leidimu susikviesdavo
nam jaunimas iš apylink s jaunuomen s. Už darb talkininkams šiuo atveju duodavo
gerus naktipie ius, b davo kvie iamas muzikantas ir leidžiama pasišokti“ [96, p. 270]. Dar
apie talk tradicijas rašoma ir kituose etnografiniuose leidiniuose [91, p. 346; 173, p. 382].
Talkos19 lietuvi tradicijose yra svarbios kaip vienas pagrindini bendruomenišk
sugyvenim l musi veiksni , kadangi tai, kas vykdavo prieš talkas (kvietimas
ruošimasis

talk ir

talk ), darbas ir bendravimas talkos metu (tai trukdavo ne vien dien ) ir

patalkiai su linksmyb mis yra ištisas bendruomeniškos savik ros procesas, tik iš pirmo
19

2001 met tyrimo Vietos bendruomen metu buvo analizuotas ir poži ris talkas, ir j kokyb .
Respondent atsakymai patvirtino prielaid , kad talkos šiandienos kaime baigia nunykti. Tik 10%
respondent atsak , kad talkos vyksta kaime laikantis tradicij , ta iau 15% teigia, kad jos iš viso nevyksta.
48% respondent teigia, kad talkos baigia nunykti, o 14% respondent sako, kad papras iau pasisamdyti
žmog už pinigus. Tad faktiškai 77% atsakym patvirtina, kad šis vietos bendruomen telk s veiksnys neb ra
gyvybingas. Tiesa, kai kas gali teigti, kad dabartiniu metu labai dažnai mieste gyvenantys vaikai, gimin s, o
kartais ir draugai vyksta kaim talkinti. Iš ties tokios ši dien talk formos yra, ta iau nuo etnografiniuose
leidiniuose aprašom talk skiriasi tuo, kad jose talkina artimais giminyst s ar draugyst s santykiais susij
žmon s, ir pati talka yra trumpalaik pramoga.
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žvilgsnio nesud tingas. Bet b tent

ia atsiskleisdavo psichologin s, kult rin s,

ekonomin s, tautin s bendruomeninink nuostatos.
Be abejon s, ne tik papro iai vaidino svarb vaidmen , išlaikant lietuvi , kaip
bendruomen s, tautin identitet . S. Daukantas yra pasteb j s, kad „lietuvyb s simboliai –
ne vien išoriniai etnin s kult ros požymiai, bet ir žmogaus vidin kult ra, jo sugeb jimas
išlaikyti dvasios ir k no harmonij “ [138, p. 61].
Aišku, dalis bendruomeniškumo veiksni , laikui b gant, transformavosi

naujas

formas, kurios n ra pakankamai aktyvios, matomos, bet, skatinant jas, galima tik tis j
raiškos ir suaktyv jimo. Ta iau apie tai galvodami turime nepamiršti, kad ryškiai pakito
socialin baz , kur gali reikštis bendruomeniškumas, pakito žmoni

ir žmoni

grupi

(potenciali bendruomeninink ir bendruomeni ) santykis su darbu, skirtingai vertinamos
skirtingos visuomen s grup s ir t.t., ta iau, anot sociologo R. Nisbeto, „kartu su
bendruomen s atgavimu matome papro i

ir tradicij , patriarchalinio ir korporacinio

autoriteto atgavim …“ [153, p. 182].
Be abejon s, turime užduoti klausim , kod l per Nepriklausomyb s 20-met
pavyko ne tik išlaikyti, bet ir sudaryti s lygas atsiskleisti kitoms vietos bendruomen s
formoms. Matyt, atsakyti

š klausim bus lengviau, jei atkreipsime d mes

tarpukario

Lietuvos švietimo sistem . Joje buvo dedami svarb s bendruomeniško aukl jimo
pagrindai. Konceptualiuose to laiko veikaluose A. Maceinos „Tautinis aukl jimas“ ir A.
Šerkšno „Mokyklin bendruomen “ randame teorijas apie bendruomeni raišk švietimo
srityje. Remiantis šiais veikalais, buvo organizuojamas praktinis darbas, ap m s vis
sistem t.y. pedagog ir inteligentijos ruošim , j darb visuomen je, klas je. „Tuo atveju
(kai mokytojas klas je yra autoritetas ir siekiame to paties tikslo – S.N.) bendruomen n ra
mas , bet darni to paties tikslo siekianti grup . Taip apipavidalinta grup yra klas s
bendruomen

pamokos metu: mokytojas yra sugestinuoj s autoritetas, o pamokoje

teikiamos mokomosios medžiagos pasisavinimas – vis klas s nari bendras siekiamasis
tikslas“ [191, p. 71]. Mokytojas kaip autoritetas turi tur ti tiksl net ir per pertraukas,
mokyklos vakaruose, susirinkimuose, tada mokykla reikšis kaip bendruomen . Apie toki
Lietuvos mokykl savo prisiminimus pateikia to laikotarpio gyvi liudininkai — mokytojai
ir daugyb mokini . Jie teigia, kad b tent mokytojas buvo autoritetas, ved s mokinius
siekti krypting

tiksl , kurie pirmiausia buvo išbandomi ir realizuojami vietos

bendruomen je. Bendruomeniniame aukl jime buvo laikomasi ši princip : „1. Žmogus
turi b ti rengiamas bendruomeniniam gyvenimui: šeimai, tautai, žmogui. 2. Kiekvienos
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bendruomen s kokyb gl di atskiro jos nario kokyb je, nuo kurio mokytojas turi prad ti
vis bendruomenin aukl jim . 3. Bendruomeniniam gyvenimui žmog galima parengti tik
per bendruomen , leidžiant jam (br stant) nuolat jausti, kad bendruomen sudaro s lygas
atskiro individo pilnutiniam išsivystymui; bet kadangi atskiras individas yra tos
bendruomen s narys, tai tuo pa iu jis yra kito pilnutiniam išsivystymui s lyga. 4. Šitokia
bendruomen , per kuri galime parengti žmog

ateities bendruomeniniam gyvenimui,

tegali tarnauti tik dvasiniai koncentruota ir mokytojo asmenyb je sutelkta klas : anarchiška
klas ugdo ne b simus pozityvius bendruomen s narius, bet anarchistus“ [191, p. 140].
Iš to, kas pasakyta, matome, jog XX amžiaus pradžioje Lietuvos kaimuose ir
miesteliuose vietos bendruomeniškum

takojo šie faktoriai – darbas, turtas, dvasin s

vertyb s, tvarka, valdžia, sutarimas, interesas ir juos pagrindžiantys veiksmai, k

ir

parodome 3 paveiksle20.

Bendras
sutarimas

Bendras
interesas

Tarpusavio susitarimas, socialinis
saugumas

Bendra
valdžia

Esant skirtingoms
nuomon ms,
svarstoma tol, kol
pasiekiamas
sutarimas

Bendra
tvarka

Kaimo sueigos
sprendimai, mokykla, bažny ia

Bendros
vertyb s

Dirbant kio darbus, linksminantis, baudžiant
nusižengusius

Bendras
turtas

10 Dievo sakym , etnokult ra

Ganiava, talkos

Bendras
darbas

Ganyklos, keliai,
ežerai, miškai

Bendruomeniškumui daro tak :

3 pav. Bendruomeniškumui tak darantys faktoriai ir veiksmai
R. Grigas teigia, jog tarpukario Lietuvos socialin s organizacijos tipas yra
vadinamas archajiniu. „Jau pati archajiškumo s voka nusako, jog šis tautos socialin s
organizacijos tipas yra orientuotas

praeit ,

socialinio paveldo absoliutinim

ir jo

t stinum . Žmogaus, bendruomen s gyvenimas ia teka reguliuojamas palyginti griežt
papro i

bei tradicij , nerašyt , ta iau kanonizuot

socialinio elgesio norm . J

nesilaikymas paprastai užtraukia visuotin pasmerkim . Valdžios institutas ia grindžiamas
paprotine teise, autoriteto pripažinimu, iš kurio kaip atpildo laukiama paternalistin s
globos. Individualus ir grupinis konfliktas ia gali b ti aiškinamas ne kaip konfliktas tarp
20

Paveiksle tradicijos nenurodomos tod l, kad jas žvelgiame iš perspektyvos, kai jos pradeda veikti žmoni
grupes.
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individ

ar grupi , bet kaip kolonizuot

elgsenos norm

nepaisymas ir išš kis

egzistuojan iai tvarkai bei papro iams. <...> Archajin socialin organizacija Lietuvoje
(suprantama, kaimo bendruomen s) dar tebevyravo XIX-XX a. sand roje. Jos atšvait
gausiai galima pasteb ti ir tarpukari Lietuvoje. Ji mus nostalgiškai tebevilioja, kadangi
mums primena m s šaknis, m s dvasios prot vyn , m s kaimišk j prigimt , audrina
mumyse tebet nan i

bendruomenin

(gentin ) pas mon , moderniosios civilizacijos

užslopintus, bet iki galo dar nenumarintus archetipus“ [51, p. 16].
Taigi tarpukario laikotarpiu Lietuvoje vietos bendruomen

pirmiausia r m si

prigimtine-paprotine teise ir tautos kult ra. Kadangi vietos bendruomen
bendradarbiavo su vietos savivalda, tai

galino daug

vairiausi

reikal

glaudžiai
tvarkyti

savarankiškai, gyvenamojoje vietoje — tai yra funkcionuoti vietos bendruomenei.
2.2. Sovietinis laikotarpis — pertraukta bendruomeniškumo tradicija.
Nagrin jant vietos bendruomen s vystym si, galima remtis sociologo R. Grigo
si lomu skirstymu
pusiau formal j

tris tautos socialin s organizacijos strukt ros tipus — neformal j ,
ir formal j . Remiantis šio autoriaus suformuluotais socialin s

organizacijos tipais, numat me j

santyk su vietos bendruomene ir tai pateikiame

paveiksle nr.4.

NEFORMALI

VIETOS

BENDRUOMEN

PUSIAU
FORMALI

Valstybin s ir vietos valdžios
staigos, institucijos,, darbo
kolektyvai

Politin s partijos,
s jungos, draugijos,
bažny ia

Žmoni : interesai, elgsena,
tarpusavio santykiai, istorin
atmintis, etnokult ra

FORMALI

4 pav. Socialin s organizacijos tipai ir vietos bendruomen
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Kaip min ta šio darbo

vadin je dalyje, funkcionali vietos bendruomen

priskiriama neformaliai, o bendruomeni centrai, nevyriausybin s organizacijos (NVO)
formaliai strukt rai.
Analizuodamas tarpukario Lietuvos vieš j gyvenim R. Grigas akcentuoja, jog
„Lietuva, kaip nepriklausoma valstyb , k r si besiremdama lietuviškuoju kaimu, o ne
susvetim jusiu miestu, kurio viduramži

prad tas korporatyvizmo tradicijas pad jo

sugriauti dar ir Rusijos imperijos politika“ [54, p. 236].
Tai n ra specifiška tik Lietuvai — Europos istorijoje visais laikais svarb vaidmen
vaidino kaimo gyventojai valstie iai, kadangi jie sudar didžiausi visuomen s dal 21.
B tent kaime buvo dedami pagrindai kult rai ir fizinei egzistencijai (maitino miest ir
kaim ). Tod l tyrin jant socialines konstrukcijas turime skirti pakankamai d mesio kaime
egzistavusiai vietos bendruomenei ir jos transformacijoms. Neabejotinai XIX – XX a.
vykstant industrializacijai Europoje prasid jo dideli poky iai: augo miestai, keit si ir
žem s

kio ir valstietijos pad tis. Šis procesas „pakeit tiek žem s

kio produkcijos

gamyb , tiek socialines kaimo strukt ras — žem s kis staiga suklest jo, jo našumas
did jo, ta iau, kita vertus, valstietijos vaidmuo visuomen je sumaž jo“ [175, p. 208]. Šis
vyksmas Europoje pagr stas laikme io atnešt pažangi ekonomini motyv veikimu.
Kiek kitaip iki II pasaulinio karo ir po jo (o tai paliet ir Lietuv ) vyko Soviet
S jungoje. Pažangos

ia buvo siekiama politin mis priemon mis, t. y.

kis buvo

kolektyvizuojamas sukuriant dideles agrarines bendroves, sunaikinamos tradicin s
kininkavimo formos. Nors Soviet S jungos kaimo bendruomen je vyravo nusivylimas
XX a. ketvirtame dešimtmetyje net 90% Rusijos žem s

kio strukt r

buvo

sukolektyvintos.
D l kolektyvizacijos žem s kis patyr ilgalaik kriz , ir tik šešto dešimtme io
pradžioje buvo pasiekti tre io dešimtme io pabaigos žem s kio rodikliai. Bet ir toliau
atkakliai buvo siekiama pakeisti kaimo žmogaus prigimt — jis buvo paverstas žem s kio
darbininku ir kartu buvo sunaikintas žem s savininko jausmas22. D l vis ši priežas i
Soviet S jungoje šeštame ir septintame dešimtme iuose prasid jo masinis traukimasis iš
kaimo

miest , kas, be abejon s, tur jo didžiul s takos tiek miesto, tiek kaimo vietos

bendruomen s funkcionavimui.
21

H. Bermanas laikosi nuomon s, kad Vakar Europoje jau XI – XIIamžiais atsiranda miestai, kuri reikšm
tolygiai auga.
22
K lietuviui reiškia žem atskleidžia A. Maceina. Anot jo, lietuvišk individualyb formavo keletas
faktori tarp kuri yra ir kinis, o jo esm yra ta, kad lietuviams b dinga matriarchatin kult ra yra žem s
dirbimo kult ra. [136, p. 102].
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Atsižvelgdami

prieš tai aptart politin situacij , l musi socialin gyvenim ,

aptarkime, kokie faktoriai ir veiksmai koki

tak tur jo Lietuvos vietos bendruomenei.

Išskirtini šie faktoriai: okupacinis – represinis, nuosavyb s form prievartin kaita, planinis
viening gyvenvie i sistemos k rimas, vienkiemi naikinimas, kult ros ideologizavimas,
religijos persekiojimas ir kt. Visa tai griov iki okupacijos egzistavus bendruomeniškum
ir vienaip ar kitaip turi recidyvin poveik dabar.
Okupacinis veiksnys s lygojo kitus Lietuvai lemtingus vykius — ištis dešimtmet
vykusi aktyvi pasipriešinimo kov , ir deportacijas. „…be teismo ir kaltinim pareiškimo
1941 m. birželio 14 – 18 d. per 16200 žmoni , daugiausia politinio ir kult rinio Lietuvos
elito atstov , buvo ištremti Sibir . <…> D l represij pirmosios okupacijos metu Lietuva
neteko per 30000 gyventoj . <…> Stalinizmo teroro metais vienaip ar kitaip nukent jo
apie 300000 žmoni . Apie 60000 – 70000 žmoni buvo nužudyti, nubausti mirties bausme,
žuvo kovose su ginklu rankose ar mir tremtyje“ [80, p. 411, 428].
Partizanin kova truko ne vienerius metus, kas, be abejon s, liudija apie Lietuvos
kaimo bendruomen s stipryb , kadangi priešinosi visa tauta, bent jau pagrindin jos dalis.
„1946 m. ruden LKP CK plenume M. Gedvilas kalb jo: „klasi kov (suprask, nacionalin
pasipriešinim – L.T.) mes juntame kiekvien dien ir visur: kaimuose ir miesteliuose,
mon se ir staigose, mokyklose ir miškuose“ [207, p. 150]. Nuolat sprendžiant gyvyb s ar
mirties klausim , buvo suduotas triuškinantis sm gis Lietuvos kaime vyravusiam
bendruomeniškumo jausmui. Kaimynas prad jo nepasitik ti, netgi bijoti, savo kaimyno.
Tai paveik vietos bendruomen s vidinius santykius, kadangi kaimynyst laikyta nuo seno
svarbiausiu bendruomen pl tot s veiksniu.23
Be abejo, kaimo bendruomen s, kaimynišk santyki nereikia idealizuoti, kadangi
vykdavo ir kivir , ir nesutarim , pasitaikydavo apkalb tarp kaimyn , ta iau lemiamais
momentais visados b davo išsaugomas bendruomen s solidarumas. Itin didel išbandym
su milžiniškais padariniais, bendruomeniškumas patyr pokario metais, kadangi „Nuo
1940 met vasaros viena kit keitusios okupacijos, Antrasis pasaulinis karas, bet labiausiai
baisus ir kruvinas pokaris ( karas po karo) išsekino Lietuv . Tauta pavargo belaukdama
permain ir susitaik su tikrove.

kininkai, svarbiausia socialin partizan atrama, virto

kol kie iais, o j vaikai — komjaunuoliais“ [208, p. 158].
23

Atskir sodyb bei šeim solidarumas ir draugyst jau senov je pad jo gintis nuo išor s prieš , o v liau,
šiam pavojui pra jus, peraugdavo b tinyb taikiai sugyventi. Taikus sugyvenimas tapo b tinas ir d l bendr
kininkavimo form – priži r ti arimus, ganyklas, statyti naujus trobesius ar pad ti kaimynui remontuoti
senus (ypatinga kaimyn pagalba buvo suteikiama kilus gaisrui ar užklupus kokiai kitai negandai), taip pat ir
d l socialini ryši – vedybos, bažny ios ar mokyklos lankymas, kaimo švent s ir t. t.

62

Ard vietos bendruomen Lietuvoje ir planinis vieningos gyvenvie i sistemos
k rimas (taip Lietuva buvo jungta

Soviet S jungos teritorijos planavimo ekonominiu

principu sistem ). Svarbiausias jos tikslas buvo optimalus gamybos išd stymas visoje
šalies teritorijoje. Norint tai gyvendinti, reik jo „derinti gamybos išd stym su bendru
dirban i j balansu kaime ir mieste, <…> nustatyti gyvenvie i

takos zon ribas, derinti

jas su administraciniu teritoriniu padalijimu“ [210, p. 60].
Šis planas pagal parengt schem buvo prad tas gyvendinti nuo 1964 met ,o
Soviet Lietuva tapo lyg eksperimentiniu gyvenvie i sistemos k rimo poligonu. Aišku,
svarbiausias miest ir kaim atsiradimo ir vystymosi pagrindas visada buvo gamyba, ta iau
paprastai tai vyksta ne prievartiniu – planiniu b du, o nat raliu miesto ir kaimo gyventoj
skai iaus reguliavimo b du. Intensyv jant gamybai mieste, kaimo gyventoj

skai ius

maž ja. Lietuvoje šis procesas buvo priverstinis.
Tre iasis veiksnys, neigiamai veik s vietos bendruomen , buvo vienkiemi

24

naikinimas. Tai buvo vienas iš pagrindini politini uždavini , kadangi „vienkieminiai
kaimai dar septintajame dešimtmetyje Lietuvoje sudar apie 70
paplit

visoje Respublikoje“ [210, p. 58]. Nuo 1965 met

vis kaim ir buvo
valstyb

pradeda teikti

materialin pagalb persikeliantiems iš vienkiemi „numelioruotiesiems“, (taip vadinami
naikinam vienkiemi savininkai). Pagal schem buvo numatyta palikti tik apie 10
vienkiemi , turin i istorin , etnografin , architekt rin reikšm , taip pat nekliudan i
žem s kio gamybai, t.y. kol ki k rimuisi.
Taigi Lietuvos socialistiniame kaime vyko procesai, paviršutiniškai žvelgiant
patraukl s savo forma ir iš dalies formuojantys vietos bendruomen s naujo tipo socialinius
ryšius: buvo kuriamos naujo tipo kol kin s ir tarybini
kaim

ki gyvenviet s. „Nuo sen j

jos skiriasi moksliškai pagr stu išplanavimu kokybiškai skirtingais tipiniais

gyvenamaisiais ir kiniais pastatais. Tai naujos gyvenviet s, su jose esan iu visuomeniniu–
kult riniu, gyvenamuoju ir

kiniu–gamybiniu sektoriumi. Tokio tipo gyvenviet s turi

vandentiek ir kanalizacij , yra elektrifikuotos ir bus gazifikuotos“ [26, p. 117]. Ta iau
nauji socialiniai ryšiai vietos bendruomen je savo turiniu buvo ydingi kadangi materialin
gerov Lietuvos kaime buvo kuriama siekiant ideologini tiksl ; be to, buvo deklaruojama,
kad ilgametis Lietuvos etninis ir kult rinis paveldas yra neigiamas dalykas. Tai suduoda
sm g

žmogaus socializacijai, kadangi atsiranda dvilypumas, prisitaik liškumas —

daugeliui gyventoj b dingi bruožai.
24

Lietuviško vienkiemi kaimo sistema buvo prad ta kurti dar Žygimanto Augusto valak reformos laikais.

63

Vietos bendruomen s santykius kei ia ir nuosavyb s form

kaita — anks iau

šeimos gyvenimas buvo grindžiamas priva ia nuosavybe ir bendru darbu, o sovietin je
Lietuvoje darbas buvo prad tas suvokti kaip darbas kažkam, kaip prievol . Tarpukario
Lietuvoje gamybin je sferoje buvo formuojama kooperatyvin dvasia, o Soviet Lietuvoje
sigali kolektyvizmas. Pagrindinis skirtumas nuo kooperatyvizmo buvo tas, kad ribojama
žmogaus individualyb . Ir tai darydavo tiek kolektyvo vadovai, tiek kolektyvo nariai savo
koleg atžvilgiu. Tokiu b du formuojasi vidutinyb , ilgainiui nyksta bet koks eilinio nario
iniciatyvumas, k rybiškumas ir atsakomyb

— šie bruožai tampa išskirtin

vadov

prerogatyva. (Aišku, tai tiko sovietinei sistemai, bet kaip akivaizdus anachronizmas
pasireiškia atkurtoje demokratin je Lietuvoje. Ypatingai tai ryšku Lietuvos kaime, kuriame
besireiškianti vietin bendruomen yra šio darbo objektas.)
Sunaikinta Lietuvos kooperacin sistema sudav sm g ne tik gamybinei sistemai,
bet ir žmoni tarpusavio santykiams, kadangi tikroje kooperacijoje šalia gamybos yra
r pinamasi ir nari

švietimu bei aukl jimu. Žini

jie gaudavo per paskaitas, kursus,

lankydami mokyklas ir liaudies universitetus. Buvo r pinamasi „ir pa ia savo
ekonomiškojo darbo technika: per visuotinius susirinkimus, kur diskutuojami
klausimai, per gausingus valdom j
darbininkai turi progos sigilinti

organ

pos džius, kur ir paprasti

kiški

kininkai, ir

ekonomiškas problemas“ [90, p. 76; 80]. „Tuo

laikotarpiu (20 a. pr.) prad jo pla iai kurtis žem s kio rateliai.<…>Žem s kio rateliai
tvark

toki

ranki

(moderni ) paskirstym

naudotis, o taip pat ruoš

paskaitas,

užsakin jo speciali spaud , organizavo parodas ir pan.“ [90, p. 19]. Taip sovietiniais
metais buvo sunaikinta tradicija, kurios praradimo nuostolius jau iame ir dabar, kadangi
atk rus Nepriklausomyb kaime gyvenantiems žmon ms nauji kininkavimo b dai buvo
si lomi be tam b tinos kult ros formavimo. Kaimo žmogus – kol kietis – jau buvo
atprat s nuo galimyb s svarstyti apie efektyvesn

kininkavim ir jam nebuvo sudaromos

galimyb s šviestis, kaip kininkauti naujomis s lygomis. Be to, irstant sovietinei kaimo
organizacinei strukt rai — kol kiams ir tarybiniams kiams — ir nesant kit veikian i
vietos bendruomen s form , nebuvo joki galimybi diskutuoti, keistis nuomon mis apie
kininkavimo b dus, formas, išskyrus vien klausim — kaip pasidalinti esam turt .
Deja, tai nedaroma dar ir dabar, pra jus po Nepriklausomyb s atk rimo daugiau kaip
dešimtme iui. Pasitaiko ir ret išim i . Tiesa, rajonuose veikia žem s kio konsultavimo
tarnybos, ta iau j

veiklos subjektas yra kaimo žmogus, pradedantis versl

ar

intensyvinantis gamyb , o toki žmoni kaime yra labai nedaug, ir kaimo bendruomen je
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jie sudaro nedidel dal . O dauguma kaime gyvenan i žmoni palikti likimo valiai, nors
kaimo žmogus susiduria su naujais išš kiais — š syk su reikalavimais, kurie iškyla mums
esant ES nariais.
Negalima nuneigti, kad laikui b gant keit si tiek Lietuvos miesto, tiek kaimo
vaizdas, žmon ms atsirado daugiau patogum , tik pabr žtina, kad viso to pagrindas buvo
prievartinis valstie i sujungimas kol kius. (Kitaip buvo daroma 1922 m. vykdant žem s
reform : ar skirstytis vienkiemius ar ne, nuspr sdavo sueigos metu.) Be to žmones veik
ir skland s gandas: šiemet dar moka už nugriaunamas sodybas, bet kaip bus kit met —
neaišku. Tai iš dalies skatino apsispr sti ir pasiryžti keltis
vaikus

nauj j gyvenviet ar pas

miest ir gyventi „jausmais, prisiminimais senajame tradiciniame, o praktiniais

veiksmais — naujajame, prie kurio jis irgi pritapo, adaptavosi, pasaulyje. Ta iau toks
susidvejinimas s lygojo vidin tamp , psichologin vertybi konflikt “ [54, p. 202 – 203].
Visi anks iau nurodyti faktoriai, susij su visa Lietuvos to meto socialine strukt ra,
buvo vykdomi ne evoliuciniu, o revoliuciniu (prievartiniu) b du. Ta iau ilgainiui,
kei iantis kartoms, prievartinis elementas vis mažiau buvo pastebimas, o ideologizuotas
m stymas „taip reikia“ arba „taip turi b ti“ vis tvir iau sitvirtino žmoni

s mon je.

Nepriklausomoje Lietuvoje gim ir gyven žmon s vardan ramaus gyvenimo ir savo vaik
gerov s užima susitaik lišk pozicij ir taip formuojasi pseudovertyb s, tarp j ir kitokio
pob džio ir bendruomeniškumas, kuris vadinamas kolektyviškumu. Visa tai, kas anks iau
pasakyta, labiausiai veik

neformal j

to laikme io Soviet

Lietuvos socialin s

organizacijos strukt rin tip .
Prie viso to, kas pasakyta, reikia aptarti ir to laikotarpio kult ros funkcionavim ,
kadangi ši sritis priskiriama šiam tipui. Nauji, graž s kult ros namai, ypa ekonomiškai
paj giuose tarybiniuose kiuose bei kol kiuose, daugyb meno vadov ir j vadovaujam
kolektyv , vietini kolektyv sporto ir kult ros švent s, profesionali kolektyv ir atlik j
koncertai net ir mažuose kaimuose — tai savotiška idil iš Soviet Lietuvos paskutini j
met egzistavimo. Ta iau, jei tarpukario Lietuvoje tautin kult ra reišk si nat raliai, kaip
gyvenimo sankloda, kaip dvasinis santykis su aplinka, tai Soviet Lietuvoje tie, kurie
žinojo ir mok jo, liaudies dainas, žaidimus, praktikavo etnokult ros elementus, pasikeitus
socialin ms aplinkyb ms, visa tai „pamiršo“, nors tai buvo vietos bendruomen s brand ,
savitum , dvasin sveikum rodantys ženklai. Kas atsitiko? Kult rin s elgsenos t stinumas
Soviet Lietuvoje buvo nuvertinti, perduoti profesional – meno vadov , tam reikiam
išsilavinim

turin i

darbuotoj

rankas. Jie tapo atsakingi ne tik už šio darbo
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organizavim , bet ir už kult rin – menin lyg . Tai s lygojo kitas svarbus sovietinio
gyvenimo b do bruožas – visk daryti per socialistinio lenktyniavimo prizm . Iš esm s tai
ir nul m , kad meno, sporto kolektyv skai ius išaugo ir tuo pa iu augo reikalavimai
jiems, o tai s lygojo geresni j , turin i laiko repeticijoms, o v liau ir profesionalesni
gyventoj atrinkim . Kiti tapo nebereikalingi, o laikui b gant, ypa iš jaunesn s kartos, ir
nebegal jo dalyvauti, kadangi jau nemok jo t dain ir žaidim . Be to, dažnai liaudies
dainos, šokiai, žaidimai papras iausiai buvo laikomi atgyvena ir nebetiko kuriant
socialistin Lietuv .
Be abejo, jaunim

veik

ir išš kiai, vykstantys pasaulin je kult roje, ta iau

svarbiausia, kad jiems šeimoje, mokykloje beveik nebuvo skiepijamos etnokult rin s
vertyb s. Tradicini

kult ros vertybi

nykimui takos tur jo ir darbo bei nuosavyb s

pob džio pasikeitimas. Juk, išryšk jus supratimui, kad valstybiniame darbe dirbama ne
sau, o kitam, neliko ir kuo džiaugtis t.y. darbo aplinkos, objekto , ranki garbinimo
tradicijos, kas ypa svarbu lietuvi etnokult roje25.
Ilgainiui kitos vertyb s tampa daugelio žmoni , turin i vienok ar kitok santyk su
naujo pob džio ir turinio kult ra, savastimi. Atsirad naujo tipo socialiniai santykiai tampa
prasti daugumai žmoni . Jie palaipsniui prisitaiko prie aplinkos, kuri nereikalauja jausm
gilumo ir emocinio imlumo. sitvirtina paviršutiniškumas, kuris dažnai, išoriškai ži rint,
produktyvesnis, labiau matomas.
Dar vienas, pusiau formalus socialin s organizacijos tipas, kurio pagrind sudaro
savanoriškas žmoni

jungimasis

visuomenines ir nevyriausybines organizacijas.

Tyrin tojai beveik vieningai pripaž sta — sovietiniais laikais savanoriškumo nebuvo. Tiek
buvimas vienintel je partijoje, tiek kitose nevyriausybin se organizacijose, kuri iš ties
net negalima vadinti nevyriausybin mis, kadangi jos visiškai priklaus

nuo valdžios

kontrol s, neatspind jo nevyriausybin ms organizacijoms b ding bruož , t.y. nejung
pilie i

labiau organizuotas grupes, neišreišk j interes ir neatstovavo j santykiams su

valdžios institucijomis.
Atskirai reikia aptarti jaunimo ir vaik raišk pusiau formalios socialin s strukt ros
egzistavime. Jaunosios kartos dalyvavimas organizacij veikloje sudaro s lygas ugdytis
organizacinius sugeb jimus, reikštis iniciatyvumui, tarpusavio pagalbai, pareigingumui ir
kitiems bruožams. Iš dalies visa tai jaunimas gal jo gauti tarybin ideologij reiškusi
25

Tai labai panašu situacij vaik namuose, kur nedainuojamos lopšin s, nes n ra tikrojo giminyst s ryšio
ir meil s.
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spaliuk , pionieri , komjaunimo organizacijose. Pripaž stant teigiamus organizacinius
aspektus ir pla iau neanalizuojant žalingo ideologinio poveikio, turime akcentuoti, jog
esant vienai organizacijai, kurios nariais gali ir turi b ti beveik visi atitinkamo amžiaus
jaunuoliai, buvo prarandamas bet kokios konkurencijos aspektas, veiklos form
Analizuodami pusiau formali

strukt r

raišk

vairov .

vietos bendruomen je ir dabar

pastebime neigiamus sovietme io laikotarpio padarinius – pilie i s mon deformuota,
iniciatyvumo stoka, bendruomenini

interes

suvokimo nykimas. Šie padariniai vis

neigiamesniu aspektu pasireiškia tada, kai ši dien problemas reikia spr sti ilgesn laik
sovietin je sistemoje gyvenusiems žmon ms. Antra vertus, po Nepriklausomyb s atk rimo
Lietuvos kaime vyko naujas kokybinis l žis, skaudžiai paliet s egzistavusi

vietos

bendruomen . Kaimo žmon s, nesugeb j suprasti laikme io sud tingumo ir prisitaikyti
bei rasti savo vietos socialin je sanklodoje, jau iasi niekam nereikalingi, daug kuo
nusivyl , tod l nat ralu, kad vietos bendruomen s veikloje dažnai yra pasyv s steb tojai.
Kadangi tr ksta aktyvi dabarties Lietuvos kaimo bendruomen s dalyvi , pastebime ir
menk vietos bendruomen s funkcionavim .
Problemos yra apraizgiusios visas vietos socialines strukt ras, tarp j ir bažnytin –
parapin organizacij . Nepriklausomyb s atk rimas praeityje vietos bendruomenei svarbiai
strukt rai – parapijai buvo itin reikšmingas, nors darytina prielaida, kad parapija toli gražu
nebevaidina ir nevaidins tokio vaidmens, kok vaidino tarpukario Lietuvoje. Soviet
valdžiai pavyko bažnytin s organizacijos veikim
konjunkt rin . Tiesa, b davo ir išim i

išskaidyti, padaryti kontroliuojam ,

– tiek “Kronikos” leidimas, tiek vaik

katekizavimas, pamokslai, mažai ar visai neatspindintys oficialiosios valdžios pozicijos,
buvo dažnas reiškinys ne vienoje, o daugelyje Lietuvos bažny i , ir tai telk vietos
bendruomen s tikin iuosius, bet visa tai vyko atskir

kunig , taip suprantan i

misij , pastangomis, o ne vieningu visos bažnytin s vyresnyb s ir kunig

savo

sutarimu.

Kadangi nebuvo sutarimo, tai vietos bendruomen s viename iš segment – parapijose,
nebuvo ir veikimo. Be to, gyventojai, kurie sudar vietos bendruomen s pagrind , buvo
suskaldyti mažiausiai

tris dalis: neslepiantys savo religini

sitikinim , slepiantys savo

religinius sitikinimus ir pasisakantys prieš tik jim (ateistai). Kadangi lietuviams katalik
tik jimas vaidino didel vaidmen daug amži , o sovietme iu vietos bendruomen je
vieningo arba artimo poži rio šiuo itin svarbiu klausimu nebuvo, kiti socialiniai institutai,
gal j telkti vietos bendruomen , taip pat nebuvo paj g s atstatyti prarast solidarumo
jausm .
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Be to, bažny ios socialin

vaidmen

mažino vis labiau

sigalintys nauji

postmodernaus pasaulio reiškiniai: spauda, televizija, radijas, meno ir filosofini srovi
prieinamumas.
Pusiau formalios strukt ros, kaip b tiniausio vietos bendruomen s elemento,
veikim nul m formalioji strukt ra. Jai priklaus didžioji socialin s sferos dalis, tod l ir
jos taka vietos bendruomenei buvo didžiausia. Kad atspind tume vietos bendruomen s
veikim , paanalizuosime tik tris institucijas, kurios, istoriškai ži rint, vaidino didžiausi
vaidmen formuojant vietos bendruomen . Tai mokykla, vietos valdžia, darbo kolektyvas.
Pirmoji institucija – mokykla – vaidina didžiausi

tak jaunam žmogui, o antrasis

ir tre iasis komponentai nuolat veikia suaugusi j žmoni gyvenim . sivaizduokim, kad
Soviet Lietuvoje žmogus neformalioje aplinkoje b t patyr s šiltus, gilius tarpusavio
santykius, kuri fasadiškum , kaip esame pabr ž anks iau, sunku ir rodyti. Kaip šie
santykiai prigyt formalioje aplinkoje? Mokykla, anot R. Grigo [51, p. 106 – 107], atspindi
ne tik susiklos iusi tautos kult r ir jos valstybingumo situacij , bet ir bene aktyviausiai
jas veikia. Mokykla efektyviai gali skiepyti šeimos tradicijas, prasmingam gyvenimui
b tinas dvasines — dorovines vertybes, priklausymo bendruomenei pajaut , prisirišim
prie t višk s — gyvenamosios vietov s. Ta iau sovietin je mokykloje buvo kitaip. Patys
b dingiausi bruožai buvo žmogaus, atsiduodan io valdžios diktatui, ruošimas, jauno
žmogaus — mankurto, praradusio savo istorin

atmint , formavimas. Tam tarnavo

marksizmu–leninizmu, ateizmu, tarybiniu patriotizmu paremtas mokymo turinys ir po
tr mim (mokytojai jau 1941 m. birželio 14–18 dienomis pirmuosiuose tr mimuose buvo
gausiausias socialinis sluoksnis) ir kit

represij

susiformavusi nauja pedagog

karta,

uoliai padedanti vykdyti ideologin valdžios politik .
Tiesa, šiai tezei galima ir prieštarauti, juk sovietin mokykla ir joje k rybiškai
dirbantys mokytojai paruoš daugyb asmenybi , kurios žinomos Lietuvoje ir pasaulyje.
Tai tiesa, ir tai reikia pripažinti. Antra vertus, kas gali pasakyti, kiek gal jo b ti daugiau
paruošta veiklesni , iniciatyvesni , k rybiškesni asmenybi , jei tiek moksleiviams, tiek
mokytojams neb t reik j švaistyti j g ir iniciatyvos ideologizuot , trumpalaiki moksl
studijavimui. Galima tik numanyti, kad kitaip šiandien atrodyt vietos bendruomen je
mokytojas, trykštantis iniciatyva, nebijantis prisiimti atsakomyb s pats ir skatinantis
mokinius tai daryti, kai sprendžiami vietos klausimai. Akivaizdu, kad mokytojas nejaust
moralinio diskomforto d l to, k jis dar praeityje, ir aktyviau vis dalyk pamokose, o ne
tik specializuotose kalb t apie tautin savigarb , kult r , patriotizm ir pilietiškum .
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Vietos bendruomen je mokytojas iš aktyvaus bendruomen s vedlio yra tap s
pasyviu steb toju, k daro vietos valdžia, kurios pagrindin funkcija buvo klusniai ir
tiksliai vykdyti centrin s valdžios nurodymus. Tod l vietos valdžios pareig nai sovietiniais
metais autoriteto vietos bendruomen je tur jo tiek, kiek tai buvo susij su galimybe geriau
gyventi, o ne su galimybe vietos žmones traukti
valdžios sprendim

valdym ar daryti tak centrin s

pri mimui. Dar viena formaliosios strukt ros institucija – darbo

kolektyvas, funkcionuojantis gamybin je srityje. Neabejotina, kad po Antrojo pasaulinio
karo, kaip ir kitas Europos valstybes, Lietuv
industrializacija, o gamybini

santyki

kur kas intensyviau b t

virsmas b t

palietusi

privert s keistis nusistov jusius

socialinius santykius. Ta iau vedama viena kininkavimo forma – kolektyvinis kis. Taip
nutraukiama ilgamet tradicija – individualus kininkavimas, paremtas asmenin s veiklos
laisve netrukdomai dirbti savo žem je. Išlik

patriarchaliniai santykiai ir tradicinis

m stymas prievarta kei iami tuo, kad neb ra sodyb savinink verslinink , o atsiranda
kio darbininkai. Bendruomen s stipryb

– bendr

šeimos darb

– pakei ia darbas

prievarta sukurtame kol kyje ar tarybiniame kyje.
Atsiranda dvejopas galvojimas: ten dirbu tod l, kad reikia, o namuose tod l, kad to
reikalauja mano ir mano šeimos interesai. Kol ki ir tarybini

ki pradinis turtas buvo

vis žmoni , tod l ir poži ris kolektyvizacijos pradžioje bendr turt buvo kaip kažkada
buvus „mano“, tod l visiškai suprantamas žmoni

noras tur ti tai, kas tau kažkada

priklaus . O kadangi pasiimti ta forma, kuria buvo atiduota, negalima, buvo ieškoma, kaip
atsiimti kitais b dais. Taip pamažu sigali „kombinavimas“ iš valdiško darbo, kas net
nevadinama vagyst mis. Tiek turto apsaugai, tiek darbo organizavimui pamažu did ja
valdinink „armija“, kuri poži ris n ra vienodas. Net ir gerbiamas kol kio pirmininkas
ar partijos sekretorius buvo vadinamas „ponu“. Ir tai n ra atsitiktinumas ar koks specifinis
lietuviškas bruožas, kadangi ir Europos kaimo bendruomen je „kaimo valdytojas buvo
valstie i priešininkas, kurio nem go ir nuo kurio bendromis pastangomis gyn si visi
kaimo gyventojai“ [175, p. 180].
Tuometiniai ideologai jaut tyl priešiškum , tod l ieškojo vairiausi b d , kaip
patraukti daugum

savo pus , t.y.

kol kio pirmininko ar tarybinio kio direktoriaus

pus , stengdamiesi j padaryti kolektyvo (bendruomen s) lyderiu. Daugiausia ia buvo
pasiekta išnaudojant ekonomines priemones, pavyzdžiui, leidimas statyboms, gyvuli
laikymui (kaime), materialini vertybi , gyvenamojo ploto sigijimui. Be to, žmones veik
ir palaipsniui ger jantis materialinis gyvenimas, ypa kaime. „Jau devintame dešimtmetyje
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reto kol kio centrin gyvenviet netur jo mokyklos, kult ros nam , ambulatorijos, buitinio
aptarnavimo staigos, nekalbant jau apie vaik daržel , parduotuv , ryši skyri . Tod l
užaugus pirmai pokario kartai, kuriai vis mažiau k nors reišk t v sentimentai senajam
vienkiemiui, jaunos šeimos pa ios m keltis gyvenvietes“ [23, p. 29].
Taip palaipsniui pamirštant sen sias vertybes ir žmon ms keliantis

kol kines

gyvenvietes, maž jant erdviniam atstumui tarp žmoni , anot S. B dvy io [23, p. 30],
kol kiuose formuojasi stiprios, palyginti savarankiškos kaimo bendrijos, o kol kiai,
tur dami savo rankose materialinius resursus, skirtingai nuo apylinki

taryb , tampa

bendrij k rimo ir pl tojimo priemone.Autorius, tai pagr sdamas, kaip pavyzdžius pateikia
ekonomiškai ir administraciškai žinomus kol kius, ta iau nieko nemini apie ekonomiškai
atsilikusius, blog administratori valdomus kol kius, kuri Lietuvoje buvo ne taip mažai.
Kaip ten funkcionavo vietos bendruomen , kaip t

kol ki

ir tarybini

ki

žmoni

galvosenoje skleid si bendruomenin s mon ?
Panašias apraiškas aptinkame ir mieste – ekonomiškai paj giuose gamybiniuose
kolektyvuose

buvo

lengviau

naudojantis

min toms

priemon ms

suformuoti

pseudobendruomeniškum , ta iau miest gamybiniai kolektyvai su vietos bendruomene
mažai k turi bendro, ir tai jau n ra šio darbo objektas.
2.3. Vietos bendruomen atk rusioje nepriklausomyb Lietuvoje.
Atk rus nepriklausomyb , Lietuvos žmon s susid r su politinio, ekonominio ir
socialinio pob džio išš kiais. Vietos bendruomen je – kaimuose ir miesteliuose –
gyvenantys žmon s ir susid r su šiais išš kiais, kurie per beveik du atkurtos Lietuvos
dešimtme ius tur jo didžiul s takos ne tik valstybin s valdžios, bet ir visuomen s
institucij , tarp j ir vietos bendruomen s viešajam administravimui. Nepriklausomyb s
pradžioje tokio administravimo beveik nebuvo – visus klausimus buvo paliekama spr sti
pa iam individui. Paskutiniaisiais metais administravimas (turime galvoje administravimas
„iš viršaus“) vis labiau apima ir tas gyvenimo sferas, kuriose jis kaip tik tur t b ti bent
minimalus. Anot K. Masiulio, atomizuoto visuomeninio b vio veikti negali nei kairi j
m gstamas centralistinis valstyb s veikimas, nei dešini j

liberal

aukštinamas

individualizmas. Valstybei imantis glob jiškos ir perd m šakotos veiklos yra pakertamos
asmenin s iniciatyvos paskatos: kam veikti individualiai ten, kur veikia ir turi veikti
valstyb . Pilie iai Lietuvoje (kaip, beje, ir elitas) vis dar mielai kuo didesn atsakomyb už
savo gerov , išsilavinim , sveikat priskiria valstybei, sau pasilikdami tik teises reikalauti.
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Ta iau valstyb s galimyb s yra ribotos, ir taip socialistiškai jai kraunama pareiga yra
nerealizuojama [142, p.54]. Ryškus šio laikotarpio bruožas yra tas, kad tiek politikai, tiek
gyventojai savo siekius sieja su centrine valdžia, kuri yra labai toli nuo vietos
bendruomen s. Patogiau ir papras iau reikalauti, kad valdžia duot ir spr st , negu kad
sudaryt s lygas vietos bendruomeni žmon ms savarankiškai r pintis savo poreikiais ir
juo labiau savo artimiausia aplinka, vietos bendruomene. Analizuojant, kaip kito politika
bendruomeniškumo ir vietos bendruomeni atžvilgiu, turime ži r ti, kaip demokratin je
Lietuvoje šioje srityje savo ideologij

formavo politin s partijos ir j

lyderiai, tap

valstyb s ar vyriausyb s vadovais. Kauno technologijos universiteto Politikos ir viešojo
administravimo instituto profesorius Algis Krupavi ius atliko Lietuvos Respublikos
vyriausyb s, 2000- j met savivaldos ir 2000- j met Seimo rinkim program bei
prezidento Valdo Adamkaus pranešim analiz – j domino, kiek juose pamin tas žodis
bendruomen . Pastebima tendencija, kad šis žodis vartojamas vis dažniau, t.y.paskutini
keturi vyriausybi programose absoliutus skai ius iš vis teksto vienet išlieka daugmaž
pastovus (apie 1,5%). Prezidento pranešimuose absoliutus skai ius sudaro daugiau kaip
3%. Išsamesnius duomenis galima rasti priede nr. 1. Tai parodo tam tikras politini lyderi
vertybines nuostatas bendruomeniškumo klausimu, Be to, anot K. Masiulio, dalyvavimo
praktika Lietuvos savivaldoje n ra išpl tota, partijos nesugeba b ti tokios praktikos
iniciatoriais ir organizatoriais. Kita vertus, šios neišnaudotos galimyb s turi dideles
bendruomenin s politikos potencijas: gyventoj

demokratini

l kes i

tendencija yra

akivaizdi. Gyventojai ypa aiškiai pasisako už demokratinius poky ius ir demokratin
s veikos su valdžia stili . Tod l diegiant atitinkamus partinio veikimo ir savivaldos
institucij administravimo standartus ir ugdant gyventoj dalyvavimo politikoje g džius,
galime sulaukti greit ir reikšming poslinki [142, p.38].
Kadangi vietos bendruomen yra ar iau vietos valdžios, savivaldos, tai nagrin jant
vykstan i

koreliacij

tarp vietos valdžios ir vietos bendruomen s per beveik du

dešimtme ius po nepriklausomyb s atk rimo, žmon ms opi

klausim

sprendimo

priklausomumas nuo vietos valdžios keit si labai pamažu. Išryšk jo trys etapai. Pirmasis –
1990 – 1995 metais, kai juridini prielaid

savivaldai nebuvo, kadangi buvo prat sta

soviet Lietuvos tradicija: vietos valdžia buvo vykdom j komitet rankose, kurie buvo
centrin s vadžios padalinys. Pilie i

iniciatyva gal jo pasireikšti tik renkant vietines

tarybas. Apie vietos bendruomen s iniciatyvas, vietos bendruomeniškum nebuvo nei
kalbama, nei kas nors daroma. Antrasis – 1995 – 2000 m., prasid j s pri mus vietos
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savivaldos pagrind
1995, 1997 met

statym , savivaldybi

taryb

rinkimai. Vietos gyventoj

pavaduotojus, kuriama savivaldybi

rinkim

statym , pagal kur

vyko

išrinktos tarybos išrenka merus, mer

asociacija. Kadangi centrin

ir vietin

valdžia

renkama politini partij pagrindu, o po 1995 met savivaldybi taryb rinkim nesutapo
centrin s ir vietin s valdžios politin dauguma, vietos valdžios atstovai atvirai, dr siai
kelia savo reikalavimus centrinei valdžiai. Tuo pat metu padaug ja vietos valdžios
skatinam arba savaveiksmi iniciatyv vietose. Kuriasi pilie i komitetai, bendruomeni
tarybos ar kitokie savaveiksmiai žmoni dariniai, kuri tikslas – dalyvauti, sprendžiant
vietos problemas. Apie bendruomen , bendruomeniškum

pradedama diskutuoti ir

vietiniu, ir centriniu lygiu.
Tre iasis etapas prasid jo 2000 metais. Apie bendruomeni stiprinim ir daugiau
teisi suteikim vietos valdžiai rašoma daugelio pagrindini partij rinkim programas26,
diskutuojama, reikalingas ar nereikalingas bendruomeni
savivaldos

statymas, ar pakaks apsiriboti

statymo papildymais, susijusiais su vietos bendruomeni

Savivaldyb ms administruoti sugr žinama žem , diskutuojama d l mer

galinimu.
rinkimo

tiesioginiu b du. 2002 m. atliekami pakeitimai savivaldos statyme, kur atsiranda skyriai
apie vietos bendruomen s dalyvavim

tvarkant vietos reikalus ir vietos gyventoj

apklausas, ir išleidžiamas vidaus reikal ministro sakymas, patvirtinantis seni nij taryb
nuostatus. „Dažnai lankydamasis
seni nais bei gird damas j

vairiuose Lietuvos rajonuose ir susitikdamas su

problemas, suprantu, kiek svarbi ši institucija. Tod l,

siekdamas stiprinti bendruomeni vaidmen , patvirtinau pavyzdinius seni nijos tarybos
nuostatus. Esu sitikin s, kad svarbiausias ir artimiausias žmon ms valdžios žmogus yra
seni nas. Jis geriausiai žino žmoni r pes ius, vargus, džiaugsmus. Manau, kad ateityje
reik t

pagalvoti net apie tiesioginius seni n

rinkimus. Tai dar labiau paskatint

kiekvieno Lietuvos gyventojo integralum ir k rybing dalyvavim , tvirtinant demokratij
m s valstyb je,“ teigia tuometinis vidaus reikal ministras [14, p. 8]. Tai yra svarbu,
kadangi Lietuvoje susiduriama su situacija, kai vyrauja silpni gyventoj
bendravimo ryšiai, gyventoj strukt rin

tarpusavio

vairov ir t. t. D l to tr ksta bendradarbiavimo

tarp žmoni ir savivaldyb s, viešojo administravimo tarnautoj . [25, p. 53].
Naujas išš kis Lietuvai ir jos žmon ms yra ir m s buvimas Europos S jungoje. Be
teigiam aspekt , yra pagrindo nerimauti jau vien d l to, kad šiandien girdime argumentus
26

Kauno technologijos universiteto profesoriaus A. Krupavi iaus atliktas politini
program palyginamasis tyrimas, su kuriuo galima susipažinti priede nr.1.
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partij

ir rinkim

„už“ ar „prieš“ integracij ekonomin je, politin je, kult rin je srityse, beveik negirdime
socialin s srities (vietos bendruomen s, kaip grup s saviorganizacija, yra šios srities
veikimo lauke) argument . Net ir ES dokumentuose neakcentuojama, kad socialin s
politikos ir administravimo reikalai ES b t traktuojami kaip prioritetiniai. Tod l Lietuva,
pasitikusi naujus išš kius, pati turi skirti daug d mesio juos priimdama ir naudodamasi
europine patirtimi, kadangi, kaip teigiama Strasb ro sekretoriato memorandume „D l
pilie i dalyvavimo visuomeniniame vietos gyvenime“, visos Europos šalys dabar svarsto
vietos demokratijos vystym si. Tarp šali

es nemenk

skirtum , bet jos turin ios ir

bendr r pes i : „faktiškas vietos bendruomeni sugeb jimas atlikti priskirt vaidmen “,
„pilie i ir vietos tarybos nari santyki kokyb bei pilie i dalyvavimo vietos politiniame
procese mastas“ [167, p. 6]. Kitame Europos Tarybos dokumente – Europos kaimo
vietovi

chartijoje – nusakomi pagrindiniai kaimo vietovi

vystymo bei apsaugos

pagrindai, apib dinami kriz kaimo vietov se atspindintys bruožai, kai „per pastaruosius
kelis dešimtme ius kaimas prarado institucijas, kurios k nijo jo identiškum : išnyko
parapijos, susijung mokyklos, anks iau nepriklausomos mažos vietov s viešojo sektoriaus
ir regionini reform kontekste buvo sugrupuotos didesnius vienetus ir t. t.“ [44, p. 8].
Pastaruosius kelet met matome poky ius žmoni pilietinio aktyvumo srityje, ir
tai pirmiausia yra susij su formali bendruomenini organizacij – bendruomeni centr
k rimu. VU Socialini studij centro vadovas dr. A. Povili nas teigia, kad Lietuvoje
kaimišk j bendruomeni organizacij skai ius 2003–2004 metais išaugo nuo 300 iki 800
[164]. Tai pozityvus reiškinys, kurio d ka galima tik tis, kad kartu su kitais veiksmais
bendruomeni centrai keis kaimo bendruomeni funkcionavim . Pagrindiniai faktoriai,
stimuliuojantys BC k rim si yra 2001 metais steigta kaimo bendruomeni s junga ir ES
parama, kurios d ka nemaža kaimo bendruomeni

pagerino savo gyvenimo s lygas.

Pastebimas ir negatyvus reiškinys, kad vykdomi projektai yra per daug lokalaus pob džio,
nesugebama rasti partneri , trukdo ir ambicijos veikti ne drauge, o konkuruoti.
Vis d lto vietos bendruomen s iniciatyv yra gausu, ir dalis j
kad dar kart

ia išvardintos tam,

pabr žtume, kas sudaro funkcionalios vietos bendruomen s samprat .

Sistemindami (kult ra, sportas, inovacijos, sveikos gyvensenos propagavimas, labdara,
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savišvieta) vietos bendruomen se vykstan i veikl

27

, pastebime didesn iniciatyvum ir

rengini gaus kult ros srityje.
Alytaus apskritis. Veisiej ( Lazdij raj.) bendruomen sureng jau penkt j meninink plener
„Veisiej

pavasaris 2005“, kuriame dalyvavo iš visos Lietuvos atvažiav 16 meninink

– 3 kalviai, 3

skulptoriai ir 10 dailinink . Bendruomen džiugina, kad išvažiuodami plenero dalyviai miesteliui padovanoja
vien ar du savo darbus.
Kauno apskritis. 2003 m. registruotos Jonavos rajono bendruomen s branduol sudaro kininkai,
tremtiniai, kult ros darbuotojai. Panoteriški galvose kirba daug graži id j – jie buvusiame miestelio
mokyklos pastate siekia kurti kraštie i namus, o šalia Panoteri esan iame Piliakalnio kaime išsaugoti
lietuvio dramaturgo Petro Vai i no gimt j sodyb . Bendruomen s nariai žymaus kraštie io garbei jau ne
kart reng Lietuvos kaimo m g j teatr festival „ T višk s pastog “ Žaginio kaimo bendruomen „
Bitupis“, registruota 2003 m. balandžio 16 d., vykd jaunimo muzikin projekt „Kitoks ritmas“. Projekt
finansavo Valstybin jaunimo reikal taryba ir skyr 2500 Lt., už kuriuos buvo nupirktos trys akustin s
gitaros ir d del s. Pagrindinis projekto tikslas buvo dr sinti ir pl toti Žaiginio kaimo jaun

žmoni

bendravimo poreik ir muzikinius sugeb jimus. Dešimties dien intensyvaus muzikavimo studija pritrauk
per trisdešimt jaunuoli . Kai kurie ištrauk savo t veli , senoli apdulk jusias gitaras, skolinosi instrumentus
iš kaimyn , giminai i , draug . Vaikai, jaunimas tiesiog užsikr t magišku gitaros styg skamb jimu ir
kantriai mok si, klaus si intensyvaus muzikavimo studijos vadov s pamok . Projekto pabaigoje buvo
surengta sakralin s muzikos švent
Klaip dos apskritis. Budriuose (Kretingos raj.) bus atidarytas senovini buities apyvokos daikt ,
ranki muziejus. Galimyb

kurti tok muziej atsirado kaimo bendruomen s tarybai parengus projekt „

Liks seni daiktai – liks žmoni prisiminimas“ ir gavus l š jam gyvendinti. Pasak šio projekto vadov s V.
Jonkuvien s, senovinius daiktus su mokinukais jie prad jo rinkti prieš por met , „ jome per kaim ,
teiravom s, ar toki

daikt

dar turima, praš m padovanoti“. V. Jonkuvien s teigimu, senovini

daikt

muziejus leidžia išsaugoti senienas, pristatyti jas visuomenei, supažindinti jaun j kart , kokius daiktus
buityje kažkada naudojo j seneliai, proseneliai. Bendruomen s nariai planuoja, rinkdami daiktus, kaupti
informacij , užsirašyti domesnius pasakojimus apie sen j daikt , kurie b dingi vienam ar kitam amatui,
panaudojim , susipažinti su aud j , virvi suk j , duonos kep j amatu, rinkti medžiag apie Budri ir
Nausodžio, kit aplinkini kaim darbo šven i – duonos kepimo, s jos, rugiapj t s, ganiavos – papro ius.
Sukaupta medžiaga bus naudojama organizuojant kult rinius ir švie iamuosius renginius, traukta mokini
ugdymo program .
Panev žio apskritis. Panev žio rajono Uli n kaimo gyventojai 2006 met T vo dien pamin jo
ypatingai. Švent s išvakar se ant tvenkinio kranto supilto kalniuko Uli n vyrai užk l kaimo žmoni per
dvi dienas pastatyt medin laiv , kuris tapo kaimo simboliu. Id ja pastatyti laiv kilo tautodailininkui
Dainiui Gvergždžiui. Meniškos prigimties vyras kaimo žmoni palaikymo nesitik j s, ta iau gandas apie
statyb greitai pasklido po kaim , žmon s prad jo rinktis
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statybviet . Ypating entuziazm demonstravo

2003 – 2006 met vietos bendruomeni funkcionalumo pavyzdžiai, susisteminti pagal apskritis ir
savivaldybes naudojant Valstie i laikraš io skyrelio „Kaimo bendruomen “ publikacijas, kurias apibendrino
M. Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto bakalaur Egl Steponavi i t .
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kaimo vaikai. Jie net kelioms dienoms buvo sik r palapin se. Vyresni jaunuoliai talkino prie statybos, o
mažesnieji r pinosi malkomis, ruoš laužaviet . Prie svajoni laivo uli nie iai jau rinkosi šv sti Jonini ,
ta iau D. Gvergždys su bendražygiais turi ir daugiau id j . Planuoja šalia laivo pastatyti skulpt r , nori
Uli nus pakviesti skulptorius, tautodailininkus ir surengti meno dienas.
Maždaug prieš dvejus metus

senoli klub susib r Rokiškio rajono Obeli miestelio pagyven

žmon s tapo aktoriais, sulaukusiais didžiulio susidom jimo. Bendruomenei parodyt spektaklio „Tamošius
Bekepuris“ premjer ži r jo perpildyta sal . Du m nesius atkakliai ir drausmingai repetav senyvo amžiaus
obelie iai tryško energija scenoje. Spektaklyje pasirod daugiau kaip pus šimto senoli klubo nari vaidino,
šoko, dainavo. J paži r ti susirink ži rovai netilpo Obeli meninio lavinimo centro sal je. „Tamoši
Bekepur “ išvysti panoro ir kit

rajono miesteli

žmon s. Anot spektaklio režisier s, “Pasiruošimas

spektakliui buvo labai domus ir senoliams daug džiaugsmo suteik s procesas. Juk visk dar me patys.
Moterys gal tris savaites vaikš iojo po vadinamuosius „gari nus“ ir rinkosi scenai reikalingus drabužius...“.
Šiauli apskritis. Alkiškiuose (Akmen s raj.) Aldonos Tenien s iniciatyvos d ka buvo suburtas
ne gali j klubas „Žv rutis“, ji taip pat buvo ir bendruomen s k r ja.

klubo susirinkimus renkasi ne tik

ne galieji, klubo durys atviros visiems kaimelio gyventojams. Bendruomen s nariai labiausiai laukia
„darbeli dienos“, kai mokomasi daryti vairius rankdarbius, dainuojama, ruošiamasi koncertams.
Taurag s apskritis. Adakavo bendruomen buvo pirmoji bendruomen Taurag je, registravusi savo
bendruomen , nors ir anks iau aktyviai veik : kasmet kaimo mokykloje vykdavo bendruomen s švent s,
kartu buvo šven iamos Užgav n s, Jonin s, vasaros ir rudens darb pabaigtuv s bei kitos švent s. Ypa
kult rin

veikl

bendruomen

suaktyvino 2003 metais, j gas suvienijo Akadavo pagrindin

biblioteka, kult ros namai. Bendruomen

sijung

mokykla,

mokyklos moksleivi parlamento organizuot akcij

„Dovanoju Kal d švent vienišiems“, vasario 16-a taip pat šven iama parapijos sal je. Gaur s seni nijoje
veikian ios bendruomen s aktyviai dalyvauja vairi

kult rini

rengini

organizavime, yra surengusios

akcij „ Žodžio skonis burnoj“, aktyviai dalyvavo Gaur s miestelio rengini organizavime.
Utenos apskritis. Zaras rajono, Samani kaimo bendruomen n ra didel , ta iau labai aktyvi.
Kaimo bendruomen turi savo bendruomen s namus – tai kaimelio kult ros namai, kuriuose vyksta vair s
renginiai, kitos švent s. Tai beveik vienintelis kaimelio traukos centras, tad kiekvienas gyventojas r pinasi
kult ros nam aplinka bei pa io pastato b sena per organizuojamas visuomenines talkas. Anykš i rajono
Viešint moter bendruomen kartu šven ia kalendorines šventes: Užgav nes, Velykas, Motinos dien ,
Kal das, o taip pat ir savo tradicines šventes: „Atvelykis Viešintose“, „Jonin s“, pamini svarbiausius miesto
ir šalies vykius, bando kurti savitas Viešint tradicijas, aptaria aktualias problemas, siekia prad ti bendrauti
su kitomis bendruomen mis.
Vilniaus apskritis. Elektr n bendruomen s centro pagrindin veiklos kryptis – kult ra. Per vis
centro gyvavimo laikotarp bendruomen s nariai dalyvavo daugyb je akcij ir projekt , Elektr n 40- iui
gyventojai suneš nuotraukas apie Elektr nus ir paruoš album . Centre bendruomen s nariai organizuoja
savo darb , rankdarbi parodas.

pirm j parod centro nar s suneš savo rankdarbius, kuriuos vertino

bendruomen s nariai, buvo atrinkti trys geriausi darbai, kuri autoriams buvo teiktos atminimo dovan l s.
Antra paroda suorganizuota PIAT nar s Cezaros Vai i nien s, tai vašeliu nerti ir labai kruopšt s darbai.
simintina paroda Elektr n

bendruomen s iniciatyv
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centre vyko 2002-12-06 iki 2003-02-06. Parodos

autor

– dekoratyvaus siuvin jimo meistr

Eugenija Purien , jos parodos apži r ti atvyko net p. A.

Adamkien .

Yra sakoma, kad aplinka, kurioje gyvena žmogus, daug pasako ir apie pat žmog .
Atlikus išsami vietos bendruomeni veiklos analiz , galime tik pritarti šiam posakiui.
Daugelio iniciatyvi vietos bendruomeni prioritetas yra aplinkos sutvarkymas, švaros
palaikymas, gamtos apsauga.
Alytaus apskritis. Merkin s (Alytaus raj.) kaimo bendruomen oficialiai registruota 2003 m. gruod ,
iškart susid r su labai rimta užduotimi – prad jo kov prieš netoli Alytaus, ant Nemuno, planuojam statyti
hidroelektrin . Bendruomen derino savo interesus su Alytaus apskrities viršininku, apskrities miest ir
rajon

merais, kad d l komercini

interes

b t

kuo mažiau pakenkta unikaliam kraštovaizdžiui ir

kult riniam palikimui. Darguži (Var nos raj.) kaimo bendruomen kasmet organizuoja aplinkos tvarkymo
talk , prisimindama sen sias tradicijas.
Kauno apskritis. Ilgakiemio (Kauno raj.) vietos bendruomen kiekvien pavasar organizuoja švaros
talkas, švarina po žiemos Šlapokšnos upelio, kuris teka per gyvenviet ir yra m gstama gyventoj susib rimo
vieta, pakrantes. Bendruomen rinko parašus prašymui aplinkos apsaugos ministerijai, kad ši atkreipt
d mes

kiauli komplekso savinink savivaliavim pilant ant lauk prie pat gyvenviet s srutas ir nesilaikant

agronomikos taisykli

jas apdirbant ir gyventojus nuodijant amoniaku. Aplinkos apsaugos ministerija

bendruomen s nari kreipim si sureagavo ir min tiems savininkams buvo pritaikytos priemon s. Jonavos
rajono Žeimi

bendruomen

aplinkos tvarkym

skatina rengdama

vairiausius konkursus, kasmet

organizuojami „Gražiausio g lyno“, „Gražiausios sodybos“, „Šiuolaikiškiausios sodybos“ rinkimai, derliaus
švent , ruden organizuojama g li puokš i paroda- konkursas
Klaip dos apskritis. 2002 met pavasar sik r Drevernos bendruomen . Tik sik r , visi vieningai
suskubo ruoštis Drevernos 750 met jubiliejui – organizavo talkas, švarino, gražino Drevern . V liau buvo
susir pinta vandens ir kanalizacijos sistem

atnaujinimu, pamario sutvarkymu. Gropiški

kaimo

bendruomen s gyventojai suprasdami, kad gyvena patrauklioje turistams vietoje, stengiasi pl toti kaimo
turizmo verslus, planuoja sutvarkyti Minijos krantin , rengti baidari sustojimo viet , dvira i tak , sporto
aikštyn .
Marijampol s apskritis. Kelm s rajono Kraži
gyvenviet s aplinkos b klei gerinti, bendruomeni

bendruomen s veikloje daug d mesio skiriama
iniciatyva

rengtas poilsinis takas Petrališk se,

sutvarkytas Pašil s gyvenviet s parkas, Kraži miestelyje atsodintas parkas.
Panev žio apskritis. Ramygalos ( Panev žio raj.) vietos bendruomen , kurta 2002 m. nuolat palaiko
ryš su Krekenavos regioniniu parku, parengusiu turistin maršrut dvira i gerb jams ir autoturistams po
Pašili stumbryn ir kitas simintinas vietas. Palaikant unikal gamtos grož , bendruomen organizavo švaros
akcij , inicijavo „Pavyzdingiausios sodybos“ konkurs . Vidiški

(Panev žio raj.) gyvenviet je vietos

bendruomen s nari d ka yra gražinama aplinka: sodinami medžiai, g lynai, šienaujamos pakel s. Panev žio
rajono Miežiški miestelyje prie Nev žio up s pakrant s iškilo skulpt r parkas, kur iniciatoriai pavadino
Angel sl niu. Viet prie up s, kurioje Miežiški gyventojai ir šventes šven ia, ir ilsisi, išpuoš patys
miestelio gyventojai. Bendruomen pasitelk Naujamies io meninink D. Dirs , kuris atvyko kartu su
mokiniu M. Poviliausku. Prie j prisid jo Miežiški drož jas J. Gasaitis. Bendruomen s nariai yra pasiryž
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pl sti park , ateityje planuoja pastatyti pav sin , nutiesti palei Nev ž p s i j tak , sutvarkyti toliau esant
parkel .
Šiauli apskritis. Aukšteli ( Radviliškio raj.) vietos bendruomen aktyviai vykdo ekologin veikl ,
2002 m. Aukštelk kaimas buvo pripažintas padar s didžiausi pažang tvarkydamas aplink . Kasmet kaime
organizuojamos sodyb

apži ros ir apdovanojami geriausiai besitvarkantys šeimininkai. 2003 metais

Aukšteli kaimo gyventojams B. ir V. Bluzgiams suteiktas geriausiai respublikoje besitvarkan ios kaimo
sodybos vardas. Alsi (Joniškio raj.) vietos bendruomen s nariai teigia, kad „N ra nyki kaim , yra tik
apsn d

žmon s...“, nors šiame kaime n ra nei mokyklos, nei bažny ios, nei kult ros nam , vietos

bendruomen pasiryžusi keisti Alysi , kaip nykaus kaimo, vaizd . Bendruomen jau reng vaik žaidimo
aikšteles, padar

s pyni , sm lio d ži , veis

g lynus.Akmen s rajono Ventos kaimo bendruomen s

„Briedis“ aktyvistai prieš kelet met burdamiesi

kaimo bendruomen , pirmiausia užsibr ž pagražinti

gyvenviet . Tvark ir grož m gstantiems žmon ms užkliuvo vairiom paši r m, malkin m, šiukšlyn liais
užgriozdinta gyvenviet . Aktyvistai nelauk , kas k duos ar dovanos, nekeik d l kaimie i apsileidimo
valdžios, o pareng projekt ir iš Jungtini Taut finansavimo fondo bei rajono savivaldyb s biudžeto gavo
daugiau nei 130 t kst. lit kaimo aplinkai sutvarkyti.
Telši

apskritis. Ukrin

(Mažeiki

raj.) kaimo bendruomen s taryba pra jus pavasar pareng

projekt “Tik gražioj aplinkoj graž s žmon s gyvena” ir savivaldyb s skelbtame konkurse laim jo dalin
finansavim . Pagal š projekt buvo sutvarkytas gyvenviet s centras, rengtas g lynas, pakloti takeliai per
žali vej . Bendruomen taip pat sutvark aplink , per talkas buvo iškopti šiukšlynai, nušienautos vejos,
patvoriai. Rudeniop surengtas gražiausios sodybos konkursas. Plinkši

(Mažeiki

raj.) bendruomen

prad jusi kovoti prieš verslinink ketinimus Plinkši aukštapelk je kasti durpes, net pati nesitik jo, kad
sulauks šitiek palaikymo, kad d l j
bendruomen

aukštapelk s išsaugojimo

kov

pakils ne tik visa Mažeiki

bet ir Lietuvos žalieji, Lietuvos gamtos fondas, atskiri žinomi šalies mokslininkai bei

gamtininkai. Plinkši durpynas yra ne tik Lietuvos masto, bet ir Europos svarbi vietov . Aukštapelk je
ornitologai yra nustat net 22 paukš i

r šis, kurie yra rašyti

Raudon j knyg . Ta iau, nepaisant

išskirtin s savo pad ties, kuri gina net tarptautiniai statymai, Plinkši aukštapelk atsid r verslinink
taikinyje. Pagal Mažeiki rajono savivaldyb s patvirtint detal j plan buvo leista kasti durpes, tam tur jo
b ti nusausinta dalis Plinkši aukštapelk s, kas neišvengiamai pražudyt vienintel rajone Plinkši ežer .
Kad šito b t

išvengta Plinkši

bendruomen , remiama bendramin i , prokuroro kreip si

apygardos

administracin teism , kad b t panaikintas Mažeiki rajono savivaldyb s tarybos sprendimas. Teismas
prokuroro prašym patenkino, taigi bendruomen s d ka buvo išsaugota unikali Plinkši gamta.
Utenos apskritis. Leli n (Utenos raj.) bendruomen nuo pat savo veiklos pradžios (2003 m.)
didžiul d mes skyr ekologinei veiklai, reng projektus, buvo pagaminti ir pastatyti suolai Pakalni
poilsiaviet je prie Vidinksto ežero, Antalg je prie Ilgio ežero, prie tvenkinio Leli nuose, Stabulanki kaimo
kapinait se, Leli n miestelio skverelyje, seni nijos, globos nam kiemuose. Organizuotos talkos tvarkant
Nork n , Pakalni

piliakalnius, surengtas seminaras V. Neliupšio dekoratyvini

augal

kyje, kuriame

dalyvavo gražiai besitvarkantys ir priži rintys aplink seni nijos gyventojai ir atstovai iš kit bendruomeni .
Vilniaus apskritis. 2006 met

gruodžio 12 dien

R dnink

kaimo laisvalaikio sal je vyko

susitikimas su Viešosios mon s „Grunto valymo technologijos“ darbuotojais. Susitikimo metu buvo
aptariama grunto valymo aikštel s R dnink kaime rengimo galimyb . Vš atstovas J. Kriš i nas kalb jo
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apie nekenksming valymo technologij bei jos naud . Ta iau R dnink kaimo gyventojai pateik kelet
priežas i , d l kuri buvo atsisakyta rengti kaime grunto valymo aikštel : netoli planuojamos aikštel s b ga
Merkio up , kuri yra ichtiologinis draustinis, aikštel b t ant R dnink girios teritorijos ribos, o R dnink
giria yra biosferos poligonas, pavasario potvynio metu yra užtvindymo gr sm , rengus grunto valymo
aikštel maž s kaimo patrauklumas ekoturizmo ir investicij atžvilgu. Taigi buvo nuspr sta R dnink kaime
grunto valymo aikštel s ne rengin ti. Pilait s (Vilniaus raj.) bendruomen aktyviai veik , kad apsaugot
unikal Pilait s miško vaizd ir j pastangos nenu jo veltui. Lietuvos Aukš iausiasis teismas kovo 1 dien
(2004 m.) galutinai išsprend pusantr met trukusi byl ir nustat , kad Vilniaus miesto savivaldyb ,
Pilait s mišk panaudos pagrindais perduodama priva iam Žv ryno golfo klubui, pažeid

statymus. Teismo

sprendimas, kuriuo panaikinama sutartis tarp Vilniaus miesto savivaldyb s ir Žv ryno golfo klubo, yra
galutinis ir neskundžiamas. Svarstant, kas l m

tok teismo sprendim , teiktina nemažai reikšm s ir

bendruomen s pastangoms, kai 2003 m. kovo m nes apskund Vilniaus apygardos administraciniam teismui
Vilniaus miesto valdybos patvirtint detal j golfo lauk Pilait je plan , Pilait s bendruomen byl laim jo.
Savivaldyb apskund sprendim Vyriausiajam administraciniam teismui, ta iau ir v l Pilait s bendruomen
byl laim jo. V liau, bylos nagrin jimo metu Aukš iausiajame teisme, savivaldyb s atstovas J. Elzbergas
pažym jo, kad b tent tas visuomen s laim jimas „pad jo“ Žv ryno golfo klubui apsispr sti ir atsisakyti
tolimesni pretenzij

Pilait s mišk . Taigi Pilait s bendruomen , kurta pa i gyventoj iniciatyva, sub r

daug iniciatyvi ir k rybing žmoni , kuriems užteko ryžto ir valios siekti užsibr žto tikslo.

Lietuvos Respublikos k no kult ros ir sporto strategijos 2005–2015 metams 5
skyriuje „Sporto visiems pl tojimas“ pažymima, kad reikalinga sudaryti s lygas visiems
gyventojams organizuotai sportuoti, organizuoti daugiau sporto visiems rengini , formuoti
teigiam visuomen s poži r

sveikat kaip didžiausi vertyb . Vietos bendruomen s irgi

imasi iniciatyvios ir stengiasi populiarinti sport .
Marijampol s apskritis. Šaki bendruomen s centras kartu su Šaki miesto Griškab džio gatv s
daugiabu i nam gyventojais ši vasar prad jo gyvendinti projekt – šalia gyvenam j nam numatyta
rengti žaidim aikštel vaikams nuo 1 iki 12 met , kad jie gal t aktyviai ir saugiai žaisti lauke. Šakie iai
džiaugiasi, kad daugiabu i

nam

kiemuose dar bus pastatytos s pyn s,

iuožykla, vairios kopet l s

vaikams, sm lio d ž , pav sin .
Panev žio apskritis. Panev žio rajono Pali niškio bendruomen s žmon s jau gali naudotis
treniruokli sale. Bendruomen s pirmininko Jono Kvedaravi iaus bei sporto metodininko Sigito Janušio
pastangomis pagrindin s mokyklos r syje jau padaryta daugiau nei pus vis darb .

sutvarkyt r sio dal

vyrai suneš pa i sumeistrautus, taip pat du originalius treniruoklius, pastat teniso stal , kur vakarais
susirenka jaunimas. Paraš ir laim j projekt , finansavim pali niškie iai gavo iš rajono kredito unijos,
rajono savivaldyb s. Visus sal s rengimo darbus atliko patys bendruomen s nariai, pad jo seni no atsi sti
viešuosius darbus dirbti dirbantys darbininkai.
Utenos apskritis. Mol t rajone, Sugin iuose buvo surengtas seni nijos krepšinio turnyras. Rengti
krepšinio empionat subrendo mokykloje pasta ius sporto sal . Greitai savaitgaliais, po pamok kamuolio
„pagainioti“ noriai m rinktis ne tik moksleiviai, bet ir kiti gyventojai. Tod l, siekdama sutelkti kaim
bendruomenes, seni nija ir m si organizuoti krepšinio turnyr . Buvo sukurti turnyro nuostatai bei paskirta
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krepšinio turnyro vyriausioji teis ja. Nor rungtyniauti krepšinio aikštel je parod net aštuonios komandos :
iš Skudutiški , Verbiški , Sidabrini , Sugin i kaim bei uždar j akcini bendrovi „R stin troba“ ir
„Balzena“.
Vilniaus apskritis. 2003 m. buvo

kurta Šventup s (Ukmerg s raj.) kaimo bendruomen .

Bendruomen s nariai paraš projekt “Sveik ir aktyvi žmoni bendruomen ” ir gavo finansavim . Už 1
t kstant lit buvo suremontuota sporto sal , sutvarkyta futbolo ir krepšinio, žaidim aikštel , kur dažniausiai
renkasi kaimo jaunimas, o taip pat ir pagyven žmon s, norintys turiningai praleisti laisvalaik .
Kauno apskritis. Jonavos rajono Žeimi bendruomen aktyviai veikia sporto srityje, organizuoja
sporto varžybas tarp kart : vaikai – t vai (krepšinis), taip pat rengiamos vairios varžybos su kaimynin mis
bendruomen mis.

Vietos bendruomen s siekia ne tik suteikti savo kaimui ar miesteliui materialin s
naudos, bet taip pat pad ti žmon ms tobul ti, skatinti juos savo j gomis siekti užsibr žt
tiksl , o tam padeda šviet jiška veikla.
Kauno apskritis. Prien rajono Naujosios

tos kaimo bendruomen s tikslai – vienyti seni nijos

žmones, ugdyti j bendruomeniškum , r pintis j gerove. Bendruomen s tikslus ir atitiko Naujojoje

toje

organizuotas renginys „Mes esame“. Šiam renginiui, kuris buvo skirtas seni nijoje gyvenan ioms
daugiavaik ms šeimoms, pagal parašyt projekt gavo l š iš Baltijos – Amerikos partneryst s programos
fondo. Bendruomen s projekto tikslas – integruoti daugiavaiki šeim vaikus visavert gyvenim . T dien
rengin buvo pakviesti iki dešimties met amžiaus vaikai, j t veliai, mokytojai, seni nijos darbuotojai bei
Prien psichologin s pedagogin s tarnybos darbuotoja Virginija Lukšien . Viešnia iš Prien t vams pateik
žini apie vaik aukl jim . Renginio metu buvo sudarytos s lygos bendrauti t vams ir j vaikams, artimiau
susipažinti su seni nijos darbuotojais, mokytojais. Vaikai šio bendravimo metu labai prapl t savo akirat ,
jiems buvo organizuota piešini parod l “ Mano pasaulis”.
Klaip dos apskritis. Senosios pilties (Kretingos raj.) kaime vis savait vyko k rybin pažintin
vaik ir jaunimo stovykla „Pažabok pilties v j “. Tai jau antrasis šios bendruomen s ir koncerno „Achemos
grup “ valdomos bendrov s „ Achemos Hidrostotys“ projektas, skatinantis vietos mokini užimtum vasaros
metu bei ugdantis k rybišk jaunimo poži r

aplink . Ipiltiškiai, padedami profesionalios fotograf s,

mok si fotografijos meno, pla iau susipažino su elektros energijos gamyba iš vandens ir v jo, sureng
jaun j fotograf darb konkursus „Žvelgiu
j gaini

statybviet

v j “ ir „Kaip švie ia vanduo“. Taip pat aplankyta v jo

Kretingos rajone, dalyvauta ekskursijoje po Anykš i

krašt , pab ta vienoje

moderniausi Lietuvos Kavarsko hidroelektrin je.
Marijampol s apskritis. 2003 m. prasid jo P stap dži
atkreip d mes , kad vis daugiau P stap dži

bendruomen s veikla. Bendruomen

kaimo jaunimo ken ia nuo nesuplanuotos popamokin s

veiklos, nuo neturiningo laisvalaikio praleidimo. Tod l pagrindin

P stap dži

kaimo bendruomen s

problema – jaunimo užimtumas, mokymosi motyvacijos stoka. Šiai problemai išspr sti P stap dži
bendruomen

pareng

projekt

„Mes galim“, atliko bendruomen s jaunimo problem

tyrim , sureng

vieš sias diskusijas, kuriose dalyvavo atstovai iš vairi rajon bendruomeni , valstybini institucij . Suburta
Jaunimo reikal Tarnyba, kuri r pinasi jaunimo klausim atstovavimu valstybin se valdžios institucijose.
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Taigi P stap dži bendruomenei vykdant projekt „Mes galim“ gyta jaunimo interes atstovavimo patirtis,
bendruomen ir toliau pasiryžusi pad ti kaimo bendruomen s jaunimui pažinti save, juos aktyvinti.
Šiauli

apskritis. Kelm s rajono Junkil

kaimo bendruomen

– viena veikliausi

rajone.

Bendruomen s nariai daug keliauja, daug bendrauja su kitomis bendruomen mis, išvyksta pasižmon ti.
Pirmoji j kelion buvo Kaltin nus, pas kunig Petr Linkevi i . Bendruomen taip pat buvo Burbiškyje
per pat tulpi žyd jim , vyko Druskininkus, aplank Barsty ius ir Sed , Orvyd sodyb ir Liepalot kaimo
bendruomen Šaki rajone, k jau kalb ti apie aplinkini vietovi bendruomenes. Berž n bendruomen s
moterys mok j žmones kiaušinius senoviškai dažyti, Petrališk je gražios sodybos paslap i ieškojo, o pas I.
Ma ernien Ušnoje mok si sveikos mitybos.
Telši apskritis. Babrungo seni nijoje (Plung s raj.) gyvuojanti bendruomen „T višk “ gyvendino
jau ne vien projekt , kuriam l š gavo iš vairi tarptautini fond . 2004 m. Jod n kaime buvo surengtas
seminaras apie kaimo amat skatinim . Seminaro lektoriai – Žem s kio r m amat centro „Verpst “
atstovai ir reklamos bei pardavimo vadybos specialistai supažindino su verslo pradžiamoksliu, gamini
kokyb s reikalavimais Europos S jungoje, aiškino, k kaimo amatininkai gali padaryti ne tik savo pa i
bui iai, kaimynams ar gimin ms, bet ir s kmingai parduoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. B. Namaj nas
papasakojo, kaip reikia prad ti versl , kokius dokumentus paruošti ir gauti leidimus. Kita b tina s lyga,
norint pasiekti rezultat , - toje vietov je gyvenan i amatinink vienijimasis. „T višk s“ nariai suvok , kad
tik susijungus darni komand , galima gyvendinti daug domi ir nauding verslo projekt .
Utenos apskritis. Viešint (Anykš i raj.) moter bendruomen s tikslas yra, kad moterys tur t
užsi mim , laisv

vakar

praleidim , galimyb

susitikti su žymiais žmon mis bei gauti reikiamos

informacijos joms r pimais klausimais. Bendruomen organizuoja vairias išvykas, vykstama
Kryži

Palang ,

kaln , Kretingos žiemos sod ir vienuolyn . Bendruomen s nar s lank si Kernav je Mindaugo

kar navimo švent je, g r josi senov s amatais. Anot moter , susitikimai, išvykos turi pažintin – mokom j
reikšm . Viešint moter bendruomen je bet kuris gyventojas gali gauti informacijos socialiniais klausimais
arba gali b ti nukreiptas kur bus suteikta reikalinga informacija. Nuo pat moter bendruomen s k rimo
vyksta seminarai, mokymai, diskusijos, „apskriti stalai”. Seminarai vyko temomis : „Moter

darbinimo

g dži ugdymas”, „Moter pasitik jimo savimi didinimas”.
Vilniaus apskritis. Pabrad s (Šven ioni raj.) vietos bendruomen s pagrindinis siekis – tai Pabrad s
miesto bei aplinkini kaim bendruomeni telkimas, bendr problem sprendimas. Savo veikl bendruomen
prad jo nuo vaik mokymosi s lyg gerinimo, išnagrin jus visas esamas ir su tuo susijusias problemas, buvo
prieita

išvados, kad mokykloje did jant mokini

Bendruomen

skai iui, vaikai neturi tinkam

aktyviai bendradarbiavo su Šven ioni

mokymosi s lyg .

rajono savivaldyb s meru, Vilniaus apskrities

viršininku, LR Švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriumi ir pasiek ap iuopiam rezultat – 2003 m.
rugs jo 1 d. mokykloje buvo atidarytas pirmas naujas priestatas, skirtas pradin ms klas ms, moksleivi
mokymo procesas prad tas vykdyti viena pamaina, pager jo mokymosi ir darbo s lygos. Elektr n
(Elektr n sav.) bendruomen s centras organizuoja šviet jišk gyventoj užimtum . Bendruomen s nariai
kelet kart lank si LR Seime, Vilniaus operos ir baleto teatre, buvo Kauno Muzikiniame teatre, aplank
Pažaislio vienuolyn , apži r jo Kauno senamiest . Bendruomen s nariai centr gali kasdien ateiti paskaityti
spaudos, taip pat centre yra bibliotek l . Elektr n bendruomen s iniciatyv centre lankosi sve iai ne tik iš
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Lietuvos, bet ir iš užsienio, kelet kart buvo Hamlet Trust (D. Britanija) fondo direktor Jo Lucas, Baltijos –
Amerikos partneryst s programos direktor Birut Jotautait , moter delegacija iš Vokietijos.

Vietos bendruomen s suvokia, kad mažam kaimui ar miesteliui siekiant savo tiksl
svarbiausia bendradarbiavimas, savitarpio pagalba, tod l dauguma bendruomeni skatina
savo narius pad ti vieni kitiems nelaimi atveju, paremti tas socialines grupes, kurios
ver iasi sunkiausiai, t.y. organizuoja labdaring veikl .
Marijampol s apskritis. J rat s (Kazl R dos sav.) miestelio gyventojai k r asociacij „J rat s
miestelio bendruomen “. Bendruomen s nari asmenini ryši d ka buvo gauta pusantros tonos labdara iš
Lietuvos rom moter ir vaik bendrijos „ Laura“. Labdara buvo išdalyta 25- ioms J rat je ir aplinkiniuose
kaimuose vargingai gyvenan ioms daugiavaik ms šeimoms.
Šiauli apskritis. Kelm s rajono Minupi kaimo bendruomen “Draugyst ” ir Minupi pradin
mokykla organizavo akcij “Gerumo diena”, skirt sunkiai besiver iantiems kelmiškiams, ateinantiems
pavalgyti

Kelm s labdaros valgykl . Šiai id jai pritar Minupi kaimo bendruomen ir vietos pradin s

mokyklos mokytojos. Netrukus

Minupi pradin mokykl bendruomen s nariai, mokini t vai ir patys

vaikai atgabeno ne vien maiš bulvi , mork . Surinktoms rudens g ryb ms nuvežti transport skyr Kelm s
rajono savivaldyb s Socialini paslaug tarnyba ir Užvan io seni nija.
Utenos apskritis. Samani (Zaras raj.) bendruomen džiaugiasi tur dama aktyv jaunim , kuris
visada dalyvauja visose švent se, talkose. Nemažai jaunimo yra ne kart dalyvav gerumo akcijoje “ Kiškio
lauktuv s”, kuri vyksta Utenoje prieš Šv. Velykas. Atvyk

akcij šio kaimelio jaunieji savanoriai agituoja

tam tikro prekybos centro pirk jus nupirkti ir paaukoti maisto produkt tam tikrai socialiniai grupei žmoni .
Dalis maisto produkt , surinkt akcijos metu, atiduodama Samani kaimo bendruomen s pirmininkui, kuris,
pasitar s su kitais gyventojais, nutaria kam labiausiai reikia t produkt j kaimelyje ir atiduoda, ir visa tai
Samani kaimelio jaun j savanori d ka.

Vietos bendruomeni

veikloje labai svarbi

viet

užima sveikos gyvensenos

propagavimas.
Panev žio apskritis. Panev žio rajono Sujet bendruomen s nar s, prieš kelerius metus išklausiusios
vaistažoli auginimo kursus, vis dažniau vairiose švent se si lo laukuose, miškuose surinktus bei savo
išaugintus augalus ir ragina vertinti žoleli

gali . Siekdamos dar pagilinti vaistažoli

auginimo žinias,

sujetišk s šiemet važiavo Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje organizuotus kursus, iš kuri gr žo su
naujomis id jomis ir nauj vaistažoli bei prieskoni augal daigeliais. Anot bendruomen s, „žolel s yra
sveika ir skanu“.
Šiauli apskritis. Joniškio rajono Kirna i kaimo bendruomen organizavo paskait „Draugaukim
be žaling

pro i “, kurios paskaityti buvo pakviestas Šiauli priklausomybi centro ved jas E. Zeverta.

Diskusijoje dalyvavo ir rajono Socialin s paramos skyriaus ved ja J. Puidokien , policijos pareig nai.
Padiskutav susirinkusieji pri jo prie vieningos išvados, jog pats geriausias ginklas kovojant su žalingais
pro iais – žmogaus užimtumas. Kelm s rajono Grini kaimo bendruomen dalyvaudama Vš „Vietin s
iniciatyvos“ projekte sireng fizioterapijos kabinet , organizavo renginius, kuriuose kaimo žmones mok
sveiko gyvenimo pro i , apskritai – teigiamo poži rio
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gyvenim . Šiais stres

laikais tokia pagalba

žmon ms labai reikalinga. Valpaini kaimo (Kelm s raj.) bendruomen pasirinko sveikatingumo program –
sigijo masažuokli , sureng

paskaitas apie netradicin

medicin . J

kaimynai, Vaiguvos kaimo

bendruomen , m si šaltini paieškos. Surado net tris, o vien , kurio vanduo labiausiai tinkamas vartoti,
sutvark – dabar kiekvienas kaimo žmogus ar pakeleivis gali atsigaivinti skaniu šaltinio vandeniu. Mockai i
kaimo (Kelm s raj.) bendruomen nutar daugiau d mesio skirti moterims ir vaikams – k r moter
sveikatingumo klub .
Telši apskritis. Rietavo savivaldyb je atlikti projektai buvo labai skirtingi. Pavyzdžiui, Daug d
kaimo bendruomen apsiži r jo, kad seni nijos administraciniame pastate per dien apsilanko daugiau kaip
100 žmoni , tod l nutar vandens kokyb s gerinimo darbus prad ti nuo seni nijos – pastate reng vandens
filtr . Kokybišku vandeniu džiaugiasi bibliotekos, kult ros nam , medicinos punkto bei seni nijos lankytojai
ir mokyklos mokiniai. Labardži kaimo bendruomen
tvenkin ir mok

sireng masažo paslaug centr , susitvark didel

kaimo gyventojus sveikai gyventi, gr dintis, pagelb ti vieni kitiems. Lioli

kaimo

bendruomen gaut param panaudojo labai konkretiems darbams atlikti – ištyr artezini gr žini vandens
kokyb , suremontavo du vandens bokštus ir mok savo kaimo gyventojus, kaip reikia nuolat priži r ti
artezinius gr žinius. Meding n seni nijos bendruomen sureng paskait cikl jaunimui apie tolerancij ir
sveiko gyvenimo propagavim bei reng poilsio zon Minijos up s pakrant je.
Vilniaus apskritis. Slidži

(Ukmerg s raj.) kaimo bendruomen

intensyviai dirba su jaunimu,

stengiasi diegti sveikos gyvensenos pro ius. Buvo parašyti net du projektai „Varsa“, skirti jaunimo
užimtumui, sportinei veiklai organizuoti. Jaunimui buvo organizuojamas sveiko gyvenimo b do seminaras,
išvyka Širvint basein . Vasaros pabaigoje jaunieji sližie iai atliko dviej dien ekologin žyg , kurio metu
ne tik ils josi prie Širvintos ir Šventosios upi santakos, bet ir ši upi pakrant se rinko šiukšles.
Klaip dos

apskritis.

Kretingos

kaimiškosios

seni nijos

bendruomen se

(Vydmantuose,

Kurmai iuose, Padvariuose, R dai iuose) ypa aktyviai r pinamasi vaik , jaunimo ir vyresnio amžiaus
žmoni užimtumu ir sveiko gyvenimo b do propagavimu per sport ir prevencin projektin veikl . Veikia
sporto klubai, kasmet vyksta tradicin s seni nijos sporto ir sveikatinimo švent s, ypa populiarus Vasario 16osios b gimas, vairi sporto šak turnyrai, kiti bendruomeni sveikatingumo renginiai.

Šiuolaikiniame pasaulyje naujovi

sisavinimas tampa pagrindiniu s km s rodikliu.

Vietos bendruomen se siekiama, kad inovacijos b t taip pat lengvai prieinamos kaip ir
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tod l diegia vairias inovacijas.
Alytaus apskritis. Var nos rajono savivaldyb je sik rusi Marcinkoni kaimo bendruomen yra
viena iniciatyviausi

bendruomeni

rajone, ši bendruomen

pareng

projekt

ir dalyvavo konkurse

“Skaitmenini bendruomeni link” ir j laim jo. Dabar marcinkoniškiai turi penkis kompiuterius ir vis
rang , rengia naujus šviet jiškus projektus.
Kauno apskritis. Veiveri (Prien raj.) miestelio bibliotekoje bendruomen s d ka buvo atidarytas
interneto centras, kur finansavo Vidaus reikal ministerija ir Verslo paramos informacin s visuomen s
pl tros aljansas „ Langas

ateit “. Nedaug tr ko, kad nemokamos interneto prieigos neb t , mat

bendruomen s nariai apie galimyb

dalyvauti projekte sužinojo, tik likus dviem parom iki paraiškos

padavimo datos. Atsidav bendruomen s nariai projekt raš naktimis ir laim jo. Jau prieš interneto centro
atidarym vietiniai žmon s sp jo išm ginti „pasaulinio voratinklio“ privalumus. Teko sudarin ti grafik , kas
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ir kada „nardys“ virtualioje erdv je. Veiverie iai pripažino ir praktin interneto naud , jiems dauguma
darbovie i

atlyginim perveda

mok jimo korteles. Dabar jie daugel s skait

gal s sutvarkyti savo

miestelio centre.
Panev žio apskritis. Ramygalos miesto – Garuck kaimo bendruomen s pastang d ka 2003 m.
buvo atidarytas viešas interneto centras. Ramygalie iai ir miestelio sve iai turi galimyb nemokamai naudoti
kompiuteriu ir interneto ryšiu. Pasvalio rajono Pump n bendruomen , laim jusi Atviros Lietuvos fondo
projekt , išleido kompaktin disk apie Pump n krašto praeit , dabart ir ateit . Taip pat buvo suorganizuoti
kompiuterinio raštingumo kursai, kuriuos baig 21 žmogus. Dar dešim iai bendruomen s nari pradinio
raštingumo kursai buvo rengiami mokykloje.
Utenos apskritis. Balnink

(Mol t

rajonas) miestelio bendruomen

2004 m. vykd

projekt

„Skaitmenin s technologijos padeda Balninkams“. Vykdant š projekt , mokiniai mok t vus kompiuterinio
raštingumo, kartu buvo tobulinama bendruomen s interneto svetain .

2.4. Išvados
1.

Lietuvos kaime vietos bendruomen s išliko kur kas ilgiau nei Vakar Europoje, ir
XX a. 3 – 4 dešimtme iais jos funkcionavimas buvo akivaizdus. Nors j veik
politiniai ir ekonominiai veiksniai, ta iau stiprus kult rinis paveldas, besiremi s
paprotine teise, ir švietimo sistema, paremta bendruomenišku aukl jimu, vieš j
reikal tvarkymas remiantis neformaliomis strukt romis buvo tie segmentai, kurie
leido vietos bendruomenei išlaikyti savo funkcionalum , t. y. užtikrinti socialin
tvark , glaudžiai bendradarbiaujant su vieš ja valdžia.

2.

Nagrin jant sovietinio laikotarpio viešosios politikos gyvendinim , akivaizdu, kad
buvo

remiamasi

formaliuoju

socialin s

organizacijos

tipu,

tod l

vietos

bendruomen s funkcionalumas ir nebuvo reikalingas. Vykstantys industrializacijos
procesai ir Soviet S jungos politiniai sprendimai buvo paremti prievarta, tod l
besiformuojantis naujo tipo vietos bendruomeniškumas vykstant partizaninei kovai,
deportacijoms, kolektyvizacijai ir kuriant viening gyvenvie i sistem buvo iš
dalies patraukl s savo forma, bet ne turiniu, tod l jis vadintinas pseudo
bendruomeniškumu
3.

Atskleisti politiniai – administraciniai, istoriniai – kult riniai bendruomeniškumo
aspektai, suponuoja, kad tyrin jant bendruomeniškum reikia naujai nagrin ti, kaip
postmodernioje epochoje vietos bendruomen telkia tokie faktoriai kaip: vietos
valdžia, mokykla, kult rin veikla, parapija, socialinis ir fizinis saugumas.

4.

Bendruomenišk gyvensen liudijantys bruožai (patvirtinimus randame kalbinink ,
istorik , etnograf

darbuose) reiškiasi šiais faktoriais: ekonominiais (bendras
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darbas, talkos, kooperatyvai, bendras turtas ir kt.), kult riniais (apeigos, švent s,
moralini

klausim

akcentavimas,

r pinimasis

kaimo

administraciniais (cechai miestuose, kaimo sueigos, kaim

vaizdžiu

ir

kt.),

seni nai, parapijos

veikla, švietimo organizavimas ir kt.), teis tvarkiniais (nuostatos Lietuvos
Statutuose, bendruomen s galia bausti nusikalt lius, turto apsauga ir kt.).
5.

Sovietiniu laikotarpiu ekonomini , kult rini , administracini , teis tvarkini
veiksni

funkcionavimo metodas iš horizontalaus (paremto susitarimu) buvo

pakeistas vertikal (paremt nurodymu), tod l tai neigiamai veik nat ral kaim
ir miesteli vietos bendruomeni funkcionavim .
6.

Atk rus

Lietuvos

nepriklausomyb

gyvendinami

decentralizavimo ir subsidiarumo principai, j

viešosios

politikos

d ka atsiskleidžia vietos

bendruomen s funkcionavimo apraiškos savivaldos sistemoje.
7.

Labiausiai

pastebimas

faktorius,

kuris

dažnai

sutapatinamas

su

vietos

bendruomene, yra BC (bendruomeni centr ) formali organizacij steigimasis.
8.

Vietos bendruomeni iniciatyvomis, leidžian iomis formuoti funkcionalios vietos
bendruomen s samprat , galime laikyti šias: kult ra, sportas, inovacijos, sveikos
gyvensenos propagavimas, labdara, savišvieta.
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3 DALIS. VIETOS BENDRUOMEN FUNKCINIU ATŽVILGIU.
3.1. Vietos bendruomen – svarbiausias pilietin s visuomen s elementas
Pilietin s visuomen s samprat Vakar pasaulio autoriai grindžia šiais bruožais:
pilie io pareiga, tik jimas valstybe, dalyvavimas, atliekant karin ir valstyb s valdymo
prievoles, pilie i

veikla

vairiose asocijuotose gyvenamosios vietov s grup se,

nuosavyb s apsauga ir kt.
Jau Romos valstyb s laikotarpiu buvo akcentuojamas pilie i pareig klausimas;
buvo teigiama, kad pilietis privalo išpažinti valstyb s tik jim , tur ti nuosavyb , atlikti
karin prievol , dalyvauti liaudies susirinkimuose ir kt. Pasak viešojo administravimo
tyrin tojo R. B. Denhardto, „tarp pilie i

ir j

valdžios turi b ti sveika ir aktyvi

„tarpininkavimo institucij “ sistema, kuri savo d mes telkia

pilie i

troškimus bei

interesus ir kartu teikia patirties, kuri geriau paruošia tuos pilie ius veikti didesn je
politin je sistemoje. Šeimos, darbo grup s, bažny ia, pilie i

asociacijos, kaimynijos,

savanoriškos organizacijos, netgi sporto grup s užmezga ryšius tarp individo ir platesn s
visuomen s. Mažesn s grup s, kuri visum galima b t vadinti „pilietine visuomene“,
yra svarbios tod l, kad žmon ms reikia aktyviai apskai iuoti savo interesus bendruomen s
interes kontekste [31, p. 248]. Teigiama, kad pilietin visuomen – tai socialin tvarka, ir
aiškinama, kokios yra tos tvarkos egzistavimo s lygos [178, p. 29].
Lietuvoje pilietin s visuomen s tradicija siekia XIV-XV amži

ir turi tokias

išraiškas, kaip statymo viršenyb , susitarimai d l teisi ir pareig , nuosavyb s apsauga,
solidarumo ryšiai, socialin tvarka.
Vienas pirm j pilie i teisi apologet Lietuvos istorijoje buvo A. Volanas. Jis
pabr ž , kad pilie i aktyvios pozicijos b tinyb tiesiogiai susijusi su statymo viršenyb s
pripažinimu. „Ten, kur tokia viršenyb

pripaž stama, pilie iai privalo b ti politiškai

aktyv s, patys serg ti teis tum ir prisiimti atsakomyb už tas pasekmes, kurias sukelia
statymui priešinga valdovo veikla. Jei valdovas pažeidžia statymus, o pilie iai tam
nepasipriešina, tai d l to kalti ir jie“ [223, p. 192]. Faktiškai b davo sudaroma visuomenin
sutartis, kur kiekvienas, net ir valdovas, atsisakydavo savival s, saugodamas prigimtines
laisves, ir kartu su kitais tar si d l viešo gyvenimo s lyg , visiems garantuojan i laisv s,
gyvyb s ir nuosavyb s apsaug . Taip buvo sukurta politin arba pilietin visuomen [158,
p. 54].
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Tiesa, jau nurodant Didži j Lietuvos kunigaikš i privilegijas, buvo pabr žiama
statymo viršenyb , t.y. kai statymais suvaržoma ne tik pilie i , bet ir valdovo galia. Tod l
ir Lietuvos Statutuose, kurie laikomi ne tik vienais ankstyviausi Europin s teis s šaltini ,
bet ir dokumentais, kuriuose anks iausiai buvo prad tos riboti centrin s valdžios galios,
išvardijamos sutarties šali

– valdovo ir „pilie i “ — tarpusavio teis s ir pareigos ir

pasižadama „išlaikyti vis bajor , kunigaikš i , pon , v liavinink ir vis paprast bajor
ir miestie i bei j žmoni teises ir laisves, m s prot vi ar m s suteiktas“ [213, p. 150].
Vienas žymiausi Lietuvos teisinink P.Leonas XX amžiuje nurod šiuos pilie io
bruožus: teisin laisv (ji reiškia laisv neklausyti kit

statym , kaip tik t , kuriems jis

pareišk

teis

savo sutikim ); pilietin

lygyb

(reiškian i

nepripažinti tautoje nieko

viršesnio už save, kaip tik t , kuris turi moralin j g susieti pareiga taip, kaip anas j );
pilietin savarankiškum (reiškiant , kad pilietis už savo egzistencij ir išsilaikym tautoje
gali b ti d kingas ne kito valiai, o tik savo teis ms ir j goms, kaip viso vieneto nario);
pilietin asmenyb ( reiškian i , kad pilietis visuose teis s reikaluose gali apsieiti be kito
atstovavimo); [107, p. 20]. Dabar pilietin s visuomen s k rimo srityje yra pastebimas
Lietuvos visuomen s noras laisv ti, kurti pilietinio solidarumo ryšius, padoresn socialin
tvark
Kaip matyti iš anks iau nurodyt autori , tiek Vakar , tiek Lietuvos pilietin s
visuomen s suvokimo tradicija iš esm s nesiskiria ir remiasi tokiais pat ar panašiais
postulatais.Reikia pabr žti, kad analizuojant pilietin visuomen kalbama apie pilietiškum
globali ja ir lokali ja prasm mis. Pilietiškumo globalin supratim rodo teiginiai, kad
pilietiškumas turi ilg istorij , siekia krikš ioniškosios prigimtin s teis s apm stymus ir
ateina iki m s dien , tod l tai vis pirma yra id ja [178]. Lokališkumas suprantamas kaip
konkret s darbai ar žmoni sutelkti dariniai, siekiantys gyvendinti id j , pvz.: „asociacijos
išugdo savo nari bendradarbiavimo pro ius, solidarum ir visuomeniškumo dvasi “[169]
arba „pabr žiamos savanoriškos s jungos, bažny ios ir bendruomen s, rodin jama, kad
sprendimai turi b ti priimami vietose“[178].
Bendruomeniškumo (vietos bendruomen s) samprat

formuluodami, autoriai

vertina kalbam j reiškin globali ja ir lokali ja prasme. Bendruomeniškumas, kaip ir
pilietin visuomen , yra istoriškai susiformav s ir nuolat kintantis visuomen s socialini
grupi

s veikos b das ir d l to tai taip pat yra id ja. Šiai id jai suteikiamos tokios

išraiškos, kaip bendri interesai, bendros vertyb s, bendros problemos/priešai, fizin
tarpusavio s veika konkre iais laikotarpiais, tarpusavio parama, artimumas ir kt. Visa tai
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gali reikštis globali ja prasme, (pirmoje dalyje nurod me tokius autorius kaip B.
Andersonas, A. Lingis, R. Nisbetas ir k.t.), o kadangi kiekvienai id jai yra reikalinga
raiškos vieta, tai ta vieta ir yra vietos bendruomen , antra vertus, ir bendruomeniškumas
lokali ja prasme.
B tent vietos bendruomen se galime matyti, kad vyksta tam tikras veiksmas –
institucinis, kult rinis, socialinis (toki vietos bendruomen vadiname funkcionalia, kitaip
tariant, – veiklia, darbinga), o b tent funkcionalioje vietos bendruomen je formuojasi tam
tikras gyvenimo b das (papro iai, tradicijos).
Taigi, atsakant klausim , kas bendra tarp pilietin s visuomen s ir bendruomen s,
galime teigti, kad šios s vokos turinio atžvilgiu tarpusavyje yra susijusios ir viena kit
papildan ios, ir labiau apibr žia pa ias id jas. O vietos bendruomen galima suprasti kaip
pilietin s visuomen s ar bendruomen s id jos

gyvendinim

Pilietin s visuomen s ir bendruomeniškumo betarpišk

konkre ioje vietov je.

s lyt pagrindžia ir termino

„pilietin bendruomen “, vartojimas (demokratinio valdymo s km priklauso nuo to, kiek
jos aplinka priart ja prie „pilietin s bendruomen s“ idealo [218], arba kalbantis apie
keturis pilietin s bendruomen s indeksus – balsavim , dalyvavim
laikraš i

skaitym

ir sporto bei kult rini

asociacij

gaus

referendumuose,

[169] bei tai, kad

bendruomenes telkianti politika pilie iams yra rim iausias b das savo rankomis kurti
pilietin visuomen .
M s
visuomen

laikais, net ir Vakar

pasaulyje girdisi bals , kad terminas pilietin

jau paseno. Tai neigia Vestminsterio (Didžioji Britanija) universiteto

profesorius Džonas Kimas [88, p. 20], teigdamas, kad b tent m s laikais vis daugiau
d mesio skiriama pilietiškumo, kaip vienos iš pagrindini vertybi , reikaling žmoni ,
ypa jaun , formavimui. Pilietin je visuomen je kaip svarbiausi principai akcentuojami ir
iškeliami šie:
Individo asmens laisv nuo prievartos;
Individ ir žmoni grupi galimyb reikšti savo socialin identiškum .
Kalb dami apie pilietin

visuomen , neturime pamiršti ir stipri

nacionalini

valstybi funkcionavimo faktoriaus. O juk pilietin visuomen ir valstyb turi tendencij
funkcionuoti kaip du b tini elementai, „atskiri ir tuo pa iu metu susiduriantys, vienas nuo
kito priklausantys, kaip dvi vidin s dalys vienoje sistemoje, kur valdžia – ar ji vykdoma
šeimoje, ar korporacijos direktori

taryboje, ar vyriausybin je staigoje – visada gali

atsidurti visuomen s d mesio centre gali tapti kompromisu ar susitarimo objektu“ [88, p.
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10]. Be to, anot D. Kimo, demokratija gali b ti pl tojama reformuojant rinkim sistem ,
pvz., vedant proporcin rinkim

sistem , ple iant vietos savivald (ji yra priešprieša

centralizacijai), atšaukiant statymus apie „valstybin paslapt “, nes jais tik atsiribojama
nuo visuomen s nuomon s [88, p. 63].
Atsižvelgiant

pilietin s visuomen s interpretavimo tradicijas, išskiriami šie jai

b dingi bruožai: pagalba mobilizuojant visuomen s pl tros resursus, kurie yra
nepasiekiami politinei valdžiai, švietimo funkcijos atlikimas ugdant demokratinei
santvarkai svarbius g džius, socialinio kapitalo telkimas ir socialin atskirties mažinimas,
ir k t.
Tiesa, labai dažnai demokratija sivaizduojama tik kaip dalyvavimas rinkimuose,
partij konkurencija ir t.t. Ta iau vis labiau svarbu ne tik tai, kad žmon s balsuoja, bet ir
kur balsuoja, t.y. reikia traukti visuomeninio gyvenimo faktori . Pabr ždami „kur“, turime
galvoje ne konkre i balsavimo viet . Kai balsavimas vyksta vietos bendruomen je, ne tik
renkant vietos ar centrin valdži , bet ir sprendžiant daugyb kit vietos bendruomen s
pilie iams aktuali klausim , labiau tvirtinama demokratija. B tent vietos bendruomen je
realiai, o ne deklaratyviai galime gyvendinti tiek demokratijos, tiek pilietin s visuomen s
principus, kadangi pilie iai b tent vietose turi priimin ti didži j dal sprendim , kurie
tiesiogiai lie ia j gyvenim . Tik vietos bendruomen s nariai su retom išimtim turi panaši
pasaul ži r , panašiai vertina kaimyn elges , elgiasi pagal panašius standartus, ir „daug
kas prisideda prie šio kognityvinio ir norminio pasaulio suk rimo: buitiniai papro iai,
tradicijos, normos, religiniai sitikinimai, istorin s tiesos ir mitai, bendruomen s ir jos
nari savivaizda. Ši ir kit ne vardyt element vaidmuo ir svarba kei iasi priklausomai
nuo konkre ios bendruomen s, jos vystymosi stadijos ir kit

veiksni “ [47, p. 135].

Nagrin jant š klausim , svarbu pabr žti ir tai, kokie institutai, funkcionuojantys vietos
bendruomen je, gali atlikti pilietin visuomen formuojant vaidmen . J yra keletas ir
neb tinai visose vietos bendruomen se tie patys, ta iau j

veiklos rezultatyvumas

priklauso iš dalies nuo gamybinio, socialinio, kult rinio, valdžios ir fizinio saugumo
institut funkcionavimo.
V. K. Paulikas kaim ir miesteli bendruomeni aktyvum ir gyvybingum mato j
galiose si sti žmones rajon tarybas juos išrenkant. Anot jo, kai tokios galimyb s n ra,
bendruomen s tampa abejingos savo likimui, savo miestelio ar kaimo reikalams, o
„centrin s valdžios statymais neskatinamas miesteli ir kaim bendruomeni atstovavimas
nulemia bendruomeniškumo deficit , pilietiškumo nebuvim ...”[177, p. 335]. Su autoriumi
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galima sutikti tik iš dalies, t.y. politine prasme, kad politikai nemato reikalo sprendimais
valdži

artinti prie žmoni , o vadybine prasme ne visada decentralizuotas valdymas

pasiteisina, kadangi jei metodai naudojami nedemokratiniai, o autokratiniai, tai jokiu b du
nestimuliuos pilietiškumo vystymosi. Disertacijos tyrimo tikslas ir yra išsiaiškinti, kaip
esant dabartinei savivaldos administracini vienet sistemai ir apim iai, veikia vadybiniai
veiksniai, kurie gali skatinti funkcionalios vietos bendruomen s formavim si.
Vakar

pasaulyje, ypa

JAV, vietos bendruomen s veikla grindžiama pilie i

iniciatyvomis. Tod l, laikantis H. Tamo [111, p. 66] suformuluot

komunitarizmo

princip , vietos bendruomen se pilie iai turi organizuoti bendrus vietos problem
svarstymus. Taip vystysis vietos bendruomen s nari

tarpusavio atsakomyb ir lygios

vietos bendruomen s pilie i galimyb s dalyvauti vis jiems aktuali klausim svarstyme.
Šis klausimas dar aktualesnis, Lietuvai stojus ES, kadangi tiek nacionalin , tiek
pilietin iniciatyva tur t b ti viena iš svarbiausi vertybi . Juk pilietiškumas kartu yra ir
vis

Lietuvos žmoni

solidarumas išlaikant nacionalin

„Preliminari rekomendacija d l pilie i

savimon . ES dokumentuose

dalyvavimo visuomeniniame vietos gyvenime

(2001)“ [167] yra išreiškiamas r pestis d l pilie i
gyvenime, kadangi tai siejasi su demokratini

dalyvavimo vietos bendruomen s

institucij

vystymusi. Nors ir kinta

dalyvavimo vietos visuomeniniame gyvenime formos, svarbu, kad vietos politika neb t
izoliuota ir, laikant j platesnio proceso dalimi, visokeriopai pl tojama.
Visos komunitarizmo koncepcijos skiria didel d mes pilietin s visuomen s
k rimui vairiausiomis formomis. Rašytojas, viešosios politikos teoretikas Frances Moore
Lappe apie tai sako: „Bendruomen – tai n ra panašus m stymas, bendruomen – tai
kasdienin

patirtis darbo vietose, kaimynyst je, bažny ioje ir pilie i

grup se.

Bendruomen s projektai yra puik s pavyzdžiai žmoni , susirinkusi kartu, nors tarp j yra
vis klasi , baltaodži , afroamerikie i , profesional , vienuoli , buhalteri , teisinink . Jie,
pavyzdžiui, išsirenka kandidatus
rink j

mokyklos taryb ir ži ri, kaip jie sugeba siklausyti

r pes ius. Tai abipusis procesas, kai valdininkai pripaž sta atsiskaitomyb

ir

pilie iai aktyviai dalyvauja“ [30, p. 7].
Atskirose valstyb se vietos bendruomenei suteiktas konstuticingumas ir pav.
Vokietijos konstitucijoje nurodoma, kad tauta turi tur ti savo atstovus žem se, apskrityse ir
bendruomen se. Be to, Vokietijos vietos savivaldos statyme rašoma apie bendruomen s
susirinkim , kaip vien
Susirinkim , susivienijim

iš tiesiogin s demokratijos form
teis

garantuoja galimyb
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mažose gyvenviet se.

Vokietijoje pilie iams dalyvauti

vietin s valdžios organuose ir formuoti vietos politik . Svarbi vieta skiriama ir partijoms
vietos valdžios organuose, nes partijos nariai tiesiogiai dirba vietose ir lemia politinius
sprendimus. Dar vienas svarbus komponentas yra juridin apsauga, kadangi kiekvienas
pilietis gali apsk sti bet kur valdžios sprendim . Visi šie išvardyti komponentai parodo,
kaip Vokietijoje pilie iams galima dalyvauti vietos politikoje, t.y. b ti aktyviais vietos
bendruomen s nariais [48, p. 6].
Tiek organizuojantis pilie i komitetus, tiek skatinant kitas vietos bendruomen s
aktyvumo formas net ir nusakant pilietin s visuomen s išsivystymo lygmen , pats
svarbiausias klausimas yra pilie i organizuotumo laipsnis. Deja, jis Lietuvoje kol kas yra
labai žemas. „Tik 9% 1998 m. apklaust gyventoj nurod , kad jie priklauso kokiai nors
organizacijai, o kitose demokratin se visuomen se pilie i organizuotumas siekia 70% “
[166, p. 22]. Ta iau aktualus ir klausimas, nuo ko priklauso tiek pilie i organizuotumo
laipsnis, tiek ir pa ios pilietin s visuomen s branda? Jei pripažinsime, kad pilietin
visuomen

yra „id ja daugeliui k nijanti etin socialin s tvarkos ideal , kuris jeigu

ne veikia, tai bent jau harmonizuoja konfliktuojan ius asmeninio intereso ir socialinio
g rio reikalavimus“ [178, p. 9] tai „bendruomen

arba bendruomeniškumas visada

konkret s“ [178, p. 245]. Tod l turime ieškoti, konkre i faktori veikimo takojan i
pilietin s visuomen s raišk b tent vietos bendruomen je. Vietos bendruomen vystysis,
jei jos nariai – pilie iai aktyviai tvarkys vis sri i vietos bendruomen s reikalus, o ne tik,
kaip kai kas teigia, r pinsis socialiniais ir kult riniais reikalais. Išvardijamos penkios
priežastys [1], kurios trukdo kurtis pilietinei visuomenei Lietuvoje ir tampa kli timis
paprastam žmogui b ti pilie iu, tramdan iu valdinink savival ir siekian iu savo teisi
gyvendinimo. Tai informacijos stoka apie institucij
pilie i

nutarimus ir veiksmus, paprast

žemas gyvenimo lygis, ribojantis galimybes kreiptis

poži ris, kad kreiptis

teism

advokatus, tradicinis

yra negarbinga, nepasitik jimas teismais, baim

d l

valdininko keršto už kritik .
Visos nurodytos priežastys yra svarbios, ta iau labiausiai kelia nerim
paskutiniosios, t. y. Baim s, priežasties egzistavimas. Panašios tendencijos buvo pasteb tos
ir atliekant tyrim „Veikianti bendruomen 1997 – 2000“ (žr. pried nr. 3). Tad kyla
klausimas, kod l ši itin neigiama priežastis egzistuoja, nors jau antr j dešimtmet
gyvename Nepriklausomoje valstyb je? Girdisi bals , kaltinan i politikus, t.y kad jie
atlieka politinius „valymus“ po rinkim . Su tuo galima sutikti tik iš dalies, kadangi ši
priežast lemia pasirinktas vietos atstovaujamos ir vykdomosios valdžios modelis ir
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nekokybiška viešojo administravimo sistema, kurioje, ypa

vietos bendruomen je,

politiniam elitui priklauso tiek vietos politikai, tiek valstyb s tarnautojai. Politikai, gav
valdži , ja naudojasi, vertindami ne tarnautoj

kvalifikacij , o ži r dami

lojalumo, o tarnautojai dažnai patys išprovokuoja toki

politik

politinio

reakcij , kadangi

gyvendindami administravimo funkcijas tarnybos metu peržengia ribas ir užsiima partine
politika28. Tod l neabejotinai svarbu nuolat kelti vietos politinio elito kompetencijos lyg ,
kad jie savo pavyzdžiu šalint ne tik baim s, bet ir kitas tiek pilietinei visuomenei, tiek ir
vietos bendruomenei efektyviai funkcionuoti trukdan ias priežastis.
Pastaruoju metu pilietin s visuomen s id ja siejama su Roberto Putnamo, Charleso
Tayloro, Edwardo Shilso, Michaelio Waltzerio ar Danielio Bello darbais, kuriems pilietin
visuomen – tai „reikalavimas sugr žti prie valdomo masto socialinio gyvenimo“ ar kai
„pabr žiamos savanoriškos s jungos, bažny ios ir bendruomen s,

rodin jama, kad

sprendimai turi b ti priimami vietose“[178, p. 13–14].
3.2. Vietos bendruomen s vaidmuo savivaldos sistemoje.
Savivaldyb yra formali viešoji institucija, veikianti tam tikroje teritorijoje, kurioje
yra keletas formali vietos bendruomeni , bet funkcionali vietos bendruomeni gali b ti,
o gali ir neb ti. M s

supratimas remiasi tuo, kad esant konstituciniam valdži

pasidalijimui egzistuoja nat ralus konfliktas tarp centrin s valdžios ir vietin s valdžios.
Senos demokratin s valstyb s yra prie to priprat ir jose vyksta normali konkurent kova,
kas išsikovos daugiau teisi . Kiekviena valstyb

ieško jai b dingo ir optimaliausio

socialini – politini j g balanso, kuris skatint pilietin s visuomen s raid . Tai ir yra
svarbiausias klausimas, kadangi jei visk

spr s tik centrin

valdžia, gyventojai bus

pasyv s, o kiek v liau tas pasyvumas sukels revoliucingum , kuriam peraugus
antagonistin konflikt , nukent s valstyb . Antra vertus, jei labai daug gali bus suteikta
vietos valdžiai, palaipsniui vienos teritorijos labiau išsivystys, kitos silpniau, valstyb je
atsiras nereikalingos disproporcijos, o tai tur s takos valstyb s – tautos identiteto
vieningumui, taip pat silpnins valstyb kaip viening politin , socialin , kin strukt r .
Tad konfliktas tarp centrin s ir vietos valdžios yra susij s su pastangomis daugiau teisi
tur ti ar jas susigr žinti ir yra nat rali vidaus politikos išdava.

28

Valstyb s tarnautojai – administracijos darbuotojai turi užsiimti vieš ja politika, o tai toli gražu ne tas pats,
kas partin politika. Deja, tinkamas užsi mimas vieš ja politika priklauso nuo anks iau min t kategorij
darbuotoj kvalifikacijos.
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Remiantis tuo, kaip dabar suprantama vietos savivalda su savo principais ir veiklos
formomis, galima nedviprasmiškai teigti, kad tai ilgalaikis kompromis paieškos rezultatas
tarp vietos bendruomen s ir valstyb s. Vietos savivaldos id ja kyla iš žmoni asmenin s
laisv s, saugumo, gerov s siekimo. Šiandienin vietos savivaldos samprata daugelyje šali
grindžiama šiomis nuostatomis: valstyb s valdžios decentralizavimu, socialinio–
ekonominio valdymo debiurokratizavimu, pilie i iniciatyvos išlaisvinimu ir j aktyvinimu
bei priimam sprendim vietos savivaldoje efektyvumu.
Analizuodami santyk tarp vietos valdžios ir vietos bendruomen s, pažvelkime
istorin

patirt , kadangi tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Vakar

Europos valstyb se

ankstyvaisiais viduramžiais egzistavo centrin valdžia ir bendruomen , kuri tur jo savo
valdži . XVII amžiuje atsirado teorijos, kurios skelb , kad vietos bendruomen yra senesn
už valstyb ir kad tokia bendruomen turi teis savo reikalus spr sti, nepriklausomai nuo
centrin s valdžios. Aišku, jog tai, k mes dabar vadiname vietos valdžia (savivalda),
anks iau buvo tiesiog bendruomen . Tad pagal prigimt , funkcijas tiek vietos valdžia, tiek
bendruomen pagal XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus supratim , yra artimos viena
kitai s vokos. O kod l buv skirtumai vis ryšk jo? Žvelgdami Lietuvos istorij , matome,
jog v lyvajame feodalizme, o ypa Lietuv

jungus Rusijos sud t 29, keit si žem nauda,

t.y. valstie io šeima, kuri naudojosi žem s sklypu, tapo kolektyvinio žem s naudotojo
(kaimo bendruomen s) dalininke. Pradedamas rinkti bendruomen s (kaimo) atstovas,
stipr ja kaimo (teritorin ) bendruomen , silpn ja atskiro bendruomen s nario vaidmuo.
Tas dar labiau išryšk ja prasid jus pramoniniam perversmui. Dalis gyventoj , buvusi
bendruomen s nari , tampa nepriklausomi nuo bendruomen s. Nebepriklausomi
egzistenciškai nuo vietos bendruomen s, ta iau funkciškai ir net juridiškai jie patenka
centrin s valdžios priklausomyb . Tai ypa

svarbu prekybininkams, amatininkams,

kariams. Tai pastebi ir vietos bendruomeni lyderiai, kurie ieško b d savo pozicijoms
sustiprinti. Taip atsiranda neformali vietos valdžia. Be abejo, tokio „instrumento“
atsiradim skatino ir centrin valdžia, kadangi tai buvo puiki priemon administruoti vietos
gyventojus, t. y. buvusius bendruomenininkus. Šiame tarpsnyje ir v liau konfliktiškumo
tarp vietos valdžios ir vietos bendruomen s yra gana daug, kadangi vietos valdžia tapo
centrin s valdžios rankiu žmon ms valdyti, o tie žmon s ir yra vietos bendruomen .
Atsiradus konflikt moderniaisiais laikais palaipsniui mažina tokie svarb s faktoriai, kaip
29

Kitokie agrariniai–socialiniai santykiai klost si Užnemun je, kadangi ji priklaus
Že pospolitos padalijimo iki 1814 met karo.
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Pr sijai nuo III

pilie i

iniciatyvos, demokratizacija, kas ir apib dinama kaip pilietin s visuomen s

egzistavimas.
Vietos savivaldos ir savivaldyb s s vokos ne visuose šaltiniuose apibr žiamos
vienodai, savivaldos apibr žimas, sudarytas remiantis 2000 metais priimtu Vietos
savivaldos statymo pakeitimo statymu, yra toks: „Vietos savivalda – valstyb s teritorijos
administracinio vieneto – savivaldyb s teis

laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal

Lietuvos Respublikos konstitucij ir statymus per gyventoj tiesiogiai išrinkt atstov
savivaldyb s taryb bei jos sudarytas vykdom sias institucijas“ [123, p. 1]. ia kalbama tik
apie formalias valdžios institucijas, ta iau kituose straipsniuose apibr žiamos neformalios
valdžios nuostatos. Ta iau nagrin jamu klausimu yra kur kas svarbiau, kaip šios
statymin s nuostatos persikelia

gyvenim . A. Astrauskas30, kalb damas apie

savivaldyb s bendruomen (tiesa, jis neapibr žia jos sampratos), jai priskiria ši funkcij –
vietos

reikal

tvarkymas

tiesiogin s

demokratijos

raiškos

formomis

(rinkimai,

referendumai, apklausos, peticijos, sueigos ir k t. Atkreipiame d mes , kad min to
autoriaus savivaldyb s bendruomenei priskiriamos veiklos formos labiau yra susijusios su
vietos

reikal

tvarkymu

tiesiogin s

demokratijos

raiškos

formomis

(rinkimai,

referendumai, ir t. t) t. y. politin mis, stokojant (tokiai galima priskirti sueigas) kitoki
vietos bendruomen s raiškos form . Galb t tai ir atspindi real centrin s valdžios poži r
savivald

Lietuvoje. Tuo tarpu daugelyje Vakar

demokratini

valstybi

vietos

bendruomenei priskiriama kur kas daugiau funkcij , tod l ten vietos bendruomeni
vaidmuo yra didesnis ir pilie i (bendruomen s nari ) aktyvumas priimant sprendimus yra
svaresnis.
Savivalda priklauso nuo to, kur priimamas sprendimas (savivaldyb s, vietos
bendruomen s teritorijoje), kas priima sprendim

(savivaldyb s tarnautojai, vietos

politikai) ir kokiu b du priimamas sprendimas (tariantis su gyventojais, vietos
bendruomene).
Tiek poži ris vietos savivald , tiek jai priskiriam funkcij skai ius priklauso nuo
valstybinio poži rio

vietos savivald . Kaip teigia R.Lazdynas31, „istorin patirtis ir

politin filosofija suformavo du skirtingus poži rius

vietin savivald – autoritarin ir

demokratin “ [104, p.14]. Autoritarinio poži rio esm
30

ta, kad „pasireiškia griežta

A. Astrauskas [4, p. 12], yra ne tik mokslininkas, bet ir viešosios politikos gyvendintojas savivaldos
srityje, kadangi yra dirb s prezident A. Brazausko ir V. Adamkaus patar ju savivaldos klausimais, šiuo
metu (2007) LR seimo Valstyb s ir savivaldybi reikal komiteto patar jas.
31
R. Lazdynas yra Šiauli miesto tarybos narys, paraš s ne vien publikacij savivaldos klausimais.
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valstybin s valdžios kontrol vietos savivaldos institucijoms tiek renkant mokes ius, tiek
vykdant ne tik valstyb s deleguotas (dažniausiai – primestas), bet prigimtin mis laikomas
savivaldos funkcijas.<…> Pototalitarin se šalyse taip pat išliko panašus poži ris

vietos

savivald , nes tiek visuomen je, tiek daug kur biurokratiniame aparate dar gajus
sitikinimas, kad tik partija (anks iau) ir vyriausyb (dabar) geriau žino, ko žmogui reikia,
ir „r pinasi“juo“ [104, p. 14]. Kiek kitaip yra, kai vyrauja demokratinis poži ris
savivald . Ji „grindžiama griežtu valstyb s ir savivaldyb s funkcij atribojimu, mokestini
pajam bazi ir biudžet atskyrimu bei galiojim funkcijoms vykdyti pasiskirstymu tarp
valstyb s, regiono ir savivaldyb s. Funkcij

perskirstymas ar perdavimas iš valstyb s

takos sferos savivaldyb ms ir atvirkš iai galimas tik sutarties pagrindu ir užtikrinant
savalaik j finansavim “ [104, p. 14]. Skirtingas poži ris savivald , be jokios abejon s,
lemia skirting poži r

vietos bendruomen .

Be to, savivaldos institucijos yra pavaldžios tik

statymui, o ne vietos

bendruomenei, kadangi pas mus ne visos savivaldos institucijos ir pareigyb s yra
renkamos. Pavyzdžiui, JAV renkami ne tik municipalini taryb nariai, bet ir šerifai,
iždininkai, mokykl inspektoriai, miest direktoriai ir kiti pareig nai. Tai skatina vietos
bendruomen s narius ne tik dalyvauti rinkimuose, bet ir dom tis, k renka, o išrinkus
reikalauti atsiskaityti vietos bendruomenei už priimamus sprendimus.
Demokratin s savivaldos sistemoje kur kas svarbesn vaidmen turi vaidinti
seni nija, kuri yra „savivaldyb s administracijos strukt rinis teritorinis padalinys,
veikiantis tam tikroje savivaldyb s teritorijos dalyje. Seni nijos aptarnaujamos teritorijos
ribas savo sprendimu nustato savivaldyb s taryba“ [123, p. 20]. Seni nij vaidmuo vietos
bendruomen s žmoni

buvo patvirtintas ir VU Socialini

respondentai „palankiausiai vertina t

studij

centro tyrimu, kur

valdžios institucij , su kuria bendruomenin ms

organizacijoms tenka dažniausiai susidurti sprendžiant klausimus, susijusius su veikla, t.y.
seni nija“[180, p. 40]. Ta iau, seni nij

vaidmens funkcionali

savik roje nereikia pervertinti. Nereik t

galvoti, kad be j

vietos bendruomeni

takos nebus tvarkos ar

stabilumo, kadangi, anot F. A. Hayeko „vis sprendim koncentracija valdžios rankose
savaime sukuria pad t , kai bet kokia visuomen s strukt ra yra primetama iš viršaus, o
individai tampa tarpusavyje pakei iamais vienetais, kuri nesieja jokie kiti apibr žti arba
tvar s santykiai, išskyrus tuos, kuriuos nustato visa apiman ios organizacijos
reikalavimai“[62, p. 34].
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Visa tai rodo, kad vietos valdžios ir vietos bendruomen s klausimai pradedami
nagrin ti giliau ir išryšk ja tokie aspektai: kaip pasidalyti darbus tarp centrin s ir vietin s
valdžios bei privataus sektoriaus, kaip decentralizuoti socialin ms funkcijoms vykdyti
skiriamas l šas, kokias teises ir atsakomybes galima perduoti vietos bendruomenei, koks
vietos valdžios santykis su vietos bendruomeni iniciatyvomis ir t.t.
Ta iau Lietuvos nueitas kelias po Nepriklausomyb s atk rimo ple iant vietos
savivald ir traukiant pilie ius, bendruomenes vietos klausim svarstym leidžia teigti,
kad vietos savivalda ir vietos bendruomen – tai ne dvi savarankiškos sistemos, o viena
sistema, kuri

s lygiškai galime pavadinti vietos iniciatyva, kurioje susipina vietos

savivalda

vietos

ir

bendruomen

viena

kit

papildydamos

konkurencijos

ir

bendradarbiavimo elementais. Vietos savivalda, labiau biurokratizuota ir strukt rizuota,
bet vietos bendruomen , mobilesn , žmogiškesn ir vairesn pagal veiklos formas bei
metodus. Tai ir vaizduojama paveiksle nr. 5.

Vietos valdžia

Vietos bendruomen

Vietos

iniciatyva

5 pav. Vietos valdžios ir vietos bendruomen s koreliacija
Vis d lto turime numatyti ir galimus faktorius, lemian ius vietos valdžios
institucij ir vietos bendruomen s ne tik bendradarbiavim , bet ir priešprieš . Pirmiausia, ir
bene pats svarbiausias – politinis faktorius. Jis atsiranda tod l, kad vietos valdžios –
savivaldyb s strukt r prigimties pagrindas yra politin s partijos, kadangi j s rašuose
esantys kandidatai išrenkami
savivaldybi taryb rinkim

vietos valdži . Remiantis Lietuvos Respublikos

statymu susitarimas vyksta ne tarp pilie i , o tarp politini

partij deleguot atstov , tad iš esm s tarp politini partij , kadangi jos: formuoja rinkim
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komisijas, sudaro kandidat

savivaldyb s tarybas s rašus, skiria savo atstov rinkim

komisijoje, užsiima rinkim agitacija, skiria steb tojus rinkim metu.
Tokiu b du sitvirtina politin s valdžios siekimo principas vietos (savivaldyb s)
lygiu. Ta iau savivaldyb s lygiu, tai nereiškia, kad ir vietos bendruomen s lygiu32. Matyt,
tur tume daug š teigin patvirtinan i

fakt , iš kuri

galima b t

daryti išvad , kad

siekimas valdžios siekimas, ideologinis susipriešinimas tur s takos funkcionalioms vietos
bendruomen ms, o galb t jas naikins33. Ta iau tiek vietos bendruomen s atgimimas, tiek ir
apsisaugojimas nuo politikos keliamo pavojaus gl di ne kur kitur, o pa ioje vietos
bendruomen je – ji turi išmokti politika naudotis tik kaip tam tikru laikinu instrumentu
vietos valdžiai pakeisti ar atnaujinti per kuo trumpesn laikotarp , kuriam pasibaigus, toliau
vykt vietos bendruomen s funkcionavimas ir savivaldos stiprinimas.
Kiti faktoriai, lemiantys priešprieš tarp vietos valdžios ir bendruomen s, gali b ti
šie: skirtingi interesai tarp vietos valdžios ir vietos bendruomen s, lyderi nesutarimai,
vietos valdžios nepasitik jimas naujais lyderiais – bendruomeni k r jais, nevertinamas
bendruomeni veiklos rezultatyvumas, nesupratimas bendruomeni veiklos reikalingumo,
nepalaikymas bendruomeni veiklos ir k.t.34, kai tuo tarpu telkian iais faktoriais be jau
aptarto seni nijos kaip valdžios, laikytume mokyklos, parapijos, kult rin s veiklos,
socialinio ir fizinio saugumo funkcionavim vietos bendruomen je.
Svarbiausias klausimas, kaip padaryti, kad faktoriai lemiantys vietos bendruomen s
funkcionalum vietos savivaldos sistemoje, b t rezultatyvesni. Atrodo, kad tam klostosi
palankios tiek išorin s, tiek vidin s s lygos. Kalb dami apie išorinius faktorius pirmiausia
turime galvoje kintan i

viešojo administravimo aplink , t.y. besiformuojant nauj

vadybin poži r – nauj j vieš j vadyb . Tiek disertacijos autoriaus, tiek ir kit nuomone,
„naujosios viešosios vadybos nuostatos ypa reikšmingos vietos savivaldos institucijoms,
nes jos dirba mažiau formalizuotoje ir biurokratiniu poži riu pažeistoje sistemoje“ [177, p.
32

B tent siekiant valdžios, anot Thomo Hobbeso, pasireiškia žmogaus, pilie io, bendruomenininko egoizmas
ir individualizmas. Šios savyb s bei j atstovaujama ideologija, vykstant rinkimams vietos valdži , atskiria
nat raliai bendraujan ius žmones, ardo bendruomenišk dvasi . Priešingos nuomon s šiuo klausimu, nors
problemiška tai pritaikyti postmoderniems laikams, laik si Jeanas Jacquesas Rousseau, kuris „nemat
skirtumo tarp valstyb s ir “bendruomen s”. Bendruomen s – tai grup s, kurioms individai jau ia
priklausomyb s jausm , pareig ir sipareigojim . <…> Mes prisijungiame prie politin s, profesin s ar
poilsiui skirtos grup s, tik damiesi akivaizdžios naudos. Tuo tarpu sipareigojimas bendruomenei yra susij s
su sitikinimu, kad visos m s viltys (net mums nežinomos) bus patenkintos“ [231, p. 11].
33
Kaip jau min jome, visai kitokios nuomon s laikosi V. K. Paulikas, anot kurio „akivaizdu, kad Lietuvos
kaim ir miesteli bendruomen s gali b ti aktyvios ir gyvybingos tik tuo atveju, jei jos turi galimyb si sti
savo žmones juos išrinkdamos per savivaldybi taryb rinkimus rajon savivaldybes“ [177, p. 335].
34
Remiamasi tyrimu, atliktu tarp Kauno technologijos universiteto SMC vadinio mokymo bendrosios
programos 2001–2002 met klausytoj .
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15]. Be to, kadangi šio darbo objektas yra vietos bendruomen s (neformalios
organizacijos), tai jose formalizacijos, biurokratiškumo yra dar mažiau ir dalies naujojo
viešojo valdymo bruož

taikymas funkcionalioje vietos bendruomen je yra savaime

suprantamas. ia turime galvoje, kad ir personalo traukim

sprendim pri mim – patys

funkcionalios vietos bendruomen s nariai yra personalas ir tik jiems dalyvaujant viskas turi
b ti sprendžiama; arba sumažinimas administracijos kontrol s – patys vietos
bendruomen s nariai funkcionalioje vietos bendruomen je save kontroliuoja; arba
atsakomyb už rezultatus sivedant rodiklius – funkcionalioje vietos bendruomen je vyksta
konkreti veikla, kuri dažnai ir turi rodikli išraišk ; arba paslaug teikimas esant kuo
mažesn m administravimo išlaidoms yra v lgi ne kas kita, kaip tai, kad funkcionalioje
vietos bendruomen je skatinami filantropini

ir kit

geranorišk

motyv

savanorišk

administravim gali prisiimti vietos bendruomen s žmon s.
Kai kalbame apie vidinius faktorius palankius vietos bendruomen s savivaldos
sistemoje funkcionalumui, tai turime galvoje, kad Lietuvos valstyb je yra susidariusios
palankios s lygos vykdyti decentralizacij , - priimti teis s aktus, kurie funkcijas iš
centrini valstyb s valdymo subjekt perduoda savivaldos valdymo subjektams (tik tina,
kad savivaldyb s dal funkcij perduos vietos bendruomen ms). Tai taip pat susij su
vieš j paslaug teikimu, kadangi laikomasi nuomon s, kad , kur kas efektyvesnis vieš j
g rybi paskirstymas ir vieš j paslaug teikimas vyksta administraciniuose vienetuose
gyvenan ioms bendruomen ms [177, p. 38]. Kad decentralizavimas b t realus, tai yra tai
atsispind t vietos politikos k rimo ir gyvendinimo procese, turime kalb ti apie kitokias
žmoni

s veikos formas, ypa

tas, kurios paremtos bendradarbiavimu, kadangi

“bendradarbiavimas gali b ti s kmingas tada, kai

sprendim pri mimo procesus bus

traukti pilie iai, kuo vairesn s interes grup s bei viešosios organizacijos [177, p. 42].
Kalbant, apie vietos savivaldos institucij bendradarbiavim , kyla klausimas su kuo? M s
darbo temai aktualu kalb ti apie savivaldyb s politik , administracijos ir vietos
bendruomen s (ir jos subjekt ) bendradarbiavim . Pats bendradarbiavimas turi vairias
formas - (kai kurie autoriai tai vadina s veikos tipais [177, p. 43] - tinklai, kooperacija,
partneryst , koalicijos, integracinis bendradarbiavimas, ir visos šios formos neabejotinai
turi

savo

privalum ,

bet,

m s

nuomone,

savivaldos

institucijoms

ir

vietos

bendruomen ms labiausiai tinkamas, atsižvelgiant tikslus ir uždavinius bei strukt ros ir
proces ypatybes, yra partneryst s tipas. Tai bandysime pagr sti, atlikdami tyrim “Vietos
bendruomen – 2007”.
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K. Masiulio manymu, „savivaldybi lygmeniu užtikrinti pilie i ir vietos interes
grupi dalyvavim yra kur kas lengviau, nes interes grupi gausa ia yra menkesn , o ir
sprendžiamos problemos gyventojams s lygiškai suprantamos [177, p. 310], o, anot
R.Denhardto,35 savivaldyb s darbuotojai dažnai b na susij su sprendimais, kurie daro
poveik j draugams, kaimynams. Jei r pinamasi jais, tai tur s takos sprendimams, o jei
reikia pakeisti nusistov jusi tvark , vietos bendruomen (atskiri pilie iai) gali daryti
stipr spaudim . Kad to b t išvengta, reikia sukurti ir propaguoti sprendim pri mimo
taisykles, susiderinim , ataskaitas ir t. t. [31, p. 126]. Funkcionali vietos bendruomen ir
bus tada, kai vietos gyventojai kartu su vietos valdžia išsiugdys priklausymo vietos
bendruomenei jausm , formuos supratim ir atsakomyb už kartu aptartus ir priimtus
vietos valdžios sprendimus t. y. dalyvaus viešojoje politikoje.
3.3. Vietos bendruomen s funkciniai veiksmai Vakar šalyse.
Vakar

šalyse s lygos apsprendžian ios vietos bendruomen s funkcionalum

ateina iš ideologini - vertybini nuostat besireiškian i valstybi viešojoje politikoje.
Neži rint, kad ištakos siekia seniausius laikus, kad žmonija prarado ši vertyb , dar XIX a.
pasak Augustas Comteo’as: „Bendruomen prarasta; bendruomen reikia atkurti...“ [153,
p. 102]. Jo susidom jim bendruomene jau tada nul m tradicini susivienijim form
irimas ir nauj form , pasi lyt industrializacijos vystymosi, atsiradimas.
Dabartiniu metu mes jau kalbame apie postmoderni visuomen , kurioje itin ryški
skaitmenin revoliucija, kuri „esmingai kei ia ne tik gamybos ir valdymo technologijas,
bet ir žmoni gyvenimo b d , bendravim ir darb . Komunikacij technologijos iš esm s
kei ia valstyb s ir visuomen s valdym ,

skaitant vyriausyb s paslaug

teikim ,

administracinius procesus, demokratini institucij pob d , privataus sektoriaus vaidmen ,
pilie i

ir valstyb s santykius, taip pat informacijos tinklais apipintos ekonomikos

valdym “ [126, p. 5]. Aišku, kad komunikacin s technologijos pa ios savaime dar
nesukuria bendruomeniškumo, priešingai, gali j ardyti, nors ir ne visi mokslininkai
technologij

vystimesi

žvelgia pavoj .36 Kei iantis gausiais informacijos srautais,

lengviau gali atsirasti laikinosios bendruomen s, bet ne pasitik jimu ir stabilumu
grindžiami žmoni kasdieniniai ryšiai, bendravimas ir bendradarbiavimas.
35

R.Denhartas yra vienas iš t mokslinink , tyrin jan i nauj j vieš j administravim , kurio esm yra
didesnis pilie i ir bendruomeni traukimas valdymo proces .
36
Profesor Danguol Beresnevi ien , pateikdama psichologin bendruomen s k rimo model , mano, jog
informacin s technologijos prisideda prie bendruomen s k rimo, ieškant socialini partneri ar organizuojant
bendruomen s komercin veikl [11, p. 44].

98

Iš ženkl (vienas iš j , autori ir analitini darb apie komunitarizm gausa, k
steng m s pagr sti 1 dalyje) galime daryti prielaid , jog Vakar pasaulyje formuojasi ištisa
komunitarin s (bendruomeniškos) veiklos sistema (paveikslas nr. 6) traukianti tris
svarbius segmentus – valdži , aktyvius pilie ius ir kitus žmones, kurie gyvena vietos
bendruomen je.

Komunitarizmas
ir pilie iai

Komunitarizmas
ir valdžia

Komunitarizmas
ir žmoni grup s
VAKAR
PASAULIO
VISUOMEN

6 pav. Komunitarizmas Vakar pasaulyje
Turime pasakyti, kad šio darbo tikslas n ra nagrin ti kiek komunitarizmas yra
vertyb , o kiek ideologija, o mums svarbu kiek šis reiškinys veikia Vakar šali vietos
bendruomen se. M s

sitikinimu, komunitaristini id j santykis su valdžia, pilie iais ir

žmoni grup mis yra svarbus suvokiant vietos bendruomen s funkcionalum .
Komunitarizmo ideologijoje b t galima išskirti dvi vyraujan ias kryptis ir jas
s lygiškai pavadinant — europine (tradicine) ir anglosaksiškaja (administracine).
Europin

(tradicin )

bendruomeniškumo

kryptis.

Demokratin se

Europos

valstyb se išlaikoma bendruomeniškumo tradicija, besit sianti nuo sen laik , kai tiesiog
žmon s gyveno bendruomen se ir buvo susij vietos bendruomen siejan iais ryšiais. Šie
ryšiai, vykstant pramoniniam perversmui, industrializacijai, o XX amžiaus pabaigoje
skaitmeninei revoliucijai, vis labiau tr kin ja. Ta iau neži rint to yra išlaikyta daugyb
tradicini

form .

ia vietos bendruomen s k rimas vyksta lygiagre iai su kasdieniu

gyvenimu, o bendruomeniškas jausmas sustiprinamas tradicin mis švent mis, kurios yra
papildomos naujoviškomis formomis. Vokietijos, Pranc zijos, Italijos ar kitos Europos
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šalies žmogui klausimas, k J s darote burdami bendruomenes, kaip J s jas skatinate, yra
sunkiai suprantamas, kadangi jis gyvena ne kur kitur, o b tent bendruomen je. Vokietijoje,
Suomijoje miest , miesteli

savivaldos

statymai tiesiog vadinami Bendruomen s

pagrindiniais statymais. Juose nurodoma, kaip bendruomen s gyventojai buriami svarbi
klausim sprendimui, kaip pateikiama informacija (iš anksto – laikraš iuose, raštiškais bei
viešais žodiniais pranešimais). Be to, nurodoma, kad „Gyventoj susirinkimai yra ypatinga
rengini r šis, nes kalbama apie ketinimus ir planavim , turin ius reikšm s bendruomen s
strukt ros pl tojimui ir daran ius takos daugeliui bendruomen s nari “ [156, p. 2].
Nuolatiniam bendruomen s gyvenimui vadovauja direktorius (pas mus –
administracijos direktorius), kuris

statyme vadinamas bendruomen s direktoriumi

(Gemeinde direktor). ia beveik nevartojamas žodis „savivalda“, kadangi ir taip aišku, jog
bendruomen pati save valdo.
Ypatingai bendruomeniškos tradicijos Vokietijoje pastebimos tradicini šven i metu. Šven iant
800 met Ninborgo miestelio švent alyvauja beveik visi miestelio – vietos bendruomen s nariai, per gana
vairias formas, kurios yra: XIII a. karžygi b rio vaikš iojimu po miestel ir susitikimu su dabartine miesto
valdžia; pob viu palapin je, kurioje vien s dim viet buvo 1000 (miestelyje iš viso yra 4000 gyventoj ), o
jo šeimininkai buvo sportininkai, atstovaujantys vairiems sporto klubams; šauli

karaliaus išrinkimu

dalyvaujant vyrams taikliausio šaulio varžybose; sekmadien dalyvavimu šv.Mišiose (šioje Vokietijos dalyje
– katalik tik jimas) miesto vadov , organizacij vadov su organizacij v liavomis ir vis bažny ioje
esan i žmoni bendras giedojimas ir šv.Komunijos pri mimas; istorin eisena, kurioje dalyvauja darbo
kolektyvai, kaimynai, draugai, sve iai vaizduoja kok nors savo arba valstyb s gyvenimo etap , o ži rovai
s di savo kiemuose ir vaišina eisenos dalyvius g rimais arba tiesiog palydi juos plojimais. Eisena praeina pro
rengtus septynerius didelius vartus kuriuos prieš švent padar miestelio bendruomen s žmon s.

Tokios bendruomeniško kasdieninio darbo ir tradicini šven i šventimo apraiškos
b dingos ir kitiems nedideliems Vokietijos miesteliams.
Dar viena populiari bendruomeniško veikimo forma – kaimynin s gatvi

švent s. Daugelis

Miunsterio miesto gyventoj nori bendrauti su šalia gyvenan iais kaimynais. Gyvenviet se vien kart per
metus suruošiamose kaimynin se gatvi švent se bendrauja visi kaimynai, dideli ir maži, moterys ir vaikai.
Tai yra viena iš t pagrind , kod l ten gyvenantys žmon s (kelios j kartos) labai nenoriai keliasi gyventi kur
kitur, nebent tik b tinumui esant. Žmon s mielai gyvena tarp savo kaimyn , pasidalina vargais ir
džiaugsmais, daugel problem kaimynyst je išsprendžia vietoje. Rengiantis tokiai šventei kasmet renkama
viena šeimos pora, kuri r pinasi visais švent s organizavimo reikalais, o at jus laikui švent organizuoti,
einama pas kaimynus ir prašoma juos kaimyn , kurie nori tokioje švent je dalyvauti, susirinkim . Kai kurie
iš kaimyn

sipareigoja organizuoti žaidimus ir prizus, kai kurie pradeda pinti vainikus ar kitokius

papuošalus, reikalingus gatvei išpuošti. Dvi dienas prieš švent važiuoja suaugusieji

mišk ir par pina

lapuo i šak , kad gal t vis gatv išpuošti.Taip parodoma visiems, kad ia bus šven iama gatv s švent ir
kad ia tokia graži kaimynyst puosel jama.

100

Skandinaviškas bendruomeniškumas taip pat labai artimas Vakar

Europos

tradiciniam bendruomeniškumui. Švedijoje vietos savivalda per m bendruomeniškumo
tradicijas, nuo sen laik , kai šeim galvos susirink spr sdavo nesutarimus. „Nuo 1862 m.
tebesilaikoma ir nuostatos, kad savivalda turi b ti patik ta neprofesionalams, kurie šiuo
metu renkami pagal partij s rašus. Nors šiuo atžvilgiu miest ir kaim komunos kiek
skiriasi. Miestuose tarnautojai tur jo labai ribot
institucijai, kurios veik
valdymo dekretai suteik
savininkui) teis

šalia neprofesional

tak

vietinei biurokratijai ir mero

administracijos. <...> 1862 m. vietinio

kiekvienam komunos ar landstingo nariui (gyventojui ar

pateikti „vietinius reikalavimus“, kad b t

patikrintas savivaldyb s

sprendim teis tumas. Daugelyje šali n ra tokios „actio popularis“ formos atitikmen ,
<...> ši teis patvirtina, jog vietin valdžia – tai pilie i susirinkimas, kur kiekvienas narys
gali patikrinti savo išrinkto atstovo sprendim “ [219, p. 3]. Be to, Švedijoje egzistuoja
keturi tip vietinis valdymas – komunos, landstingai, parapijos ir vyskupyst s, kurie
tarpusavyje bendradarbiauja spr sdami pilie i

problemas. Ir visa tai

teisinta

konstitucijoje, kur apibr žiamas pilie i ir visuomeninio sektoriaus santykis. Be to, pilie i
taka gali reikštis ir neformaliais b dais, pavyzdžiui, nuomoni formavimo grupi veikla ir
panašiai. Vis daugiau atsakomyb s už veikl vietose prisiima visuomenin s organizacijos,
kurios tvarko laisvalaikio, poilsio organizavimo reikalus. Tai futbolo aikš i , teniso kort ,
slidin jimo bazi , žirgyn , autodrom

tvarkymas, o, be to, pastaruoju metu jos vis

aktyvesn s ir socialin je srityje — kuriami seneli r pybos ar narkologiniai centrai ir t. t.
Analizuojant vertybinius poky ius, galima išskirti dvi tendencijas: 1) žmon s
Švedijoje vis labiau vertina pasitenkinim gyvenimu ir saviraišk , 2) siekia didesnio
išskirtinumo, vairov s, individualumo [219, p. 4].
Tiesa, tiek Vakar Europoje, tiek Skandinavijoje pastebime ir anglosaksiškosios
(administracin s) bendruomeniškumo sistemos apraišk . Jos esm sudaro tai, kad žmon s,
kažkada gyven bendruomen mis, buvo j prarad ir dabar gr žta prie savo ištak ir vairiai
administraciniais b dais ( sikišus valdžiai, kuriant bendruomenines organizacijas, kurios
vadinasi bendruomeni centrai) atkuria bendruomenes, o tiksliau bendruomenišk veikim ,
poži r sprendžiant vietos problemas.
Pav. bendruomen s centr pradininku laikomas anglikon bažny ios vikaras Samuelis Augustus
Barnettas, kuris pasi l savo parapijoje steigti universiteto bendruomen . „...bendruomen Londone buvo
kurta 1884 metais ir anksti mirusio istoriko bei pagrindinio Oksfordo universiteto r m jo Arnoldo
Toynbee‘o atminimui pagerbti pavadinta „Toynbee Hall“. <...> Gyventojai ateidavo ia „mokytis ir mokyti,
gauti ir duoti.“ Jie gyveno toje pa ioje bendruomen je, nor dami apie j kuo daugiau sužinoti, ir ji jiems
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buvo lyg tramplynas gyvendinant poky ius visuomen s strukt roje bei jos moraliniame kodekse. <...>
Šiandien Tarptautin

bendruomeni

federacij

(IFS – angl. International Federation of Settlemants

Neighbourhood Centres) sudaro 16 federacij ir 25 pavieniai centrai, tarp jos nari yra s jung ir individuali
asmen iš 24 šali , atstovaujan i apie 4500 vietini organizacij “ [70, p. 13 – 15].

Taigi bendruomen s centras arba bendruomen s namai – tai vieta, kuri gerai žino
ir lengvai gali pasiekti gyvenamojo mikrorajono gyventojai. Nuo ryto iki v lyvo vakaro ia
vyksta vair s užsi mimai: mokymosi kursai suaugusiems (pvz., angl k., kompiuteri ,
siuvimo, slaugos), veikia laisvalaikio klubai vairi

pom gi

ir amžiaus žmon ms,

kaimynai susirenka aptarti aplinkos tvarkymo klausim , sunkum

turintys žmon s

susitinka su panašaus likimo kaimynais, pasidalina savo b domis ir tokiu b du padeda sau
ir kitiems išspr sti socialines problemas. Visos paslaugos yra teikiamos nemokamai arba
už simbolin

mokest . Bendruomen s centras – tai namai, atviri visiems rajono

gyventojams nepriklausomai nuo tautyb s, religini ar politini

sitikinim . Visus juos

vienija tradiciškai susiklost s priklausymas tai pa iai bendruomenei, kuri

s lygoja

gyvenamoji vieta, bendri interesai. Bendruomen s centras turi nevyriausybin s, pelno
nesiekian ios organizacijos juridin status . Jame dirba vienas ar keli profesionalai ir kelios
dešimtys savanori , atliekan i kvalifikuot darb , vadovaujan i

vairiems užsi mimams,

projektams, programoms. Centro veikla planuojama ištyrus bendruomen s poreikius,
aktyviai bendradarbiaujama su vietin s valdžios institucijomis.
Vis d lto labiausiai anglosaksiškoji (administracin ) bendruomen yra funkcionali
Amerikos žemyne ir kitose buvusiose D. Britanijos kolonijose. Šios formos bendruomen s
apib dinim prad sime pasiremdami Alex’u de Toqueville’u, kuris teigia, jog „Naujosios
Anglijos gyventojas yra prisiriš s prie savo bendruomen s, nes prisideda prie jos valdymo;
jis j myli, nes ia jam n ra ko sk stis likimu, jis deda j visas viltis ir su ja sieja savo
ateit ; jis dalyvauja kiekviename bendruomen s vykyje, nes šioje tegu ir ribotoje, bet jam
prieinamoje srityje jis mokosi valdyti visuomen , pratinasi prie nustatytos tvarkos, kuri be
revoliucij ir perversm atveria keli laisvei, susigyvena su ja, pamažu t tvark pam gsta,
suvokia valdymo sistemos darn ir galiausiai aiškiai perpranta, kokios iš ties yra jos
pareigos ir kokios teis s“ [199, p. 79]. Iš šios citatos išryšk ja ir amerikietiškosios
bendruomen s administracinis pob dis: bendruomen glaudžiai suaugusi su valdžia, ypa
per socialinius-politinius svertus. Pastaruosius galima pagr sti Misisip s valstijos rinkim
sistema, kur per 4 metus ia renkamos 36 valdžios pozicijos. Pirmoje pozicijoje yra JAV
prezidento ir viceprezidento rinkimai, o 36-ojoje – mokyklos tarybos rinkimai. Trisdešimt
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šešta pozicija visai nerodo rinkim

nereikšmingumo – tiek prezidento, tiek mokyklos

tarybos rinkimus stebi ir padeda organizuoti speciali valstijos sekretoriaus staiga.
Ta iau didžiausias d mesys pastaruoju metu JAV skiriamas geros kaimynyst s
bendruomeni pl totei. Š d mes rodo visos oficialios valdžios staigos. Taip pilie iai
pajunta, jog tai, k jie daro, yra reikšminga.
Geros kaimynyst s bendruomen s – tai pats naujausias pilie i iniciatyvos raiškos
b das. Pavyzdžiui, Mineapolyje vykdoma programa, apimanti daugel

socialini ,

infrastrukt ros projekt , kuriais suinteresuoti gyventojai. Sprendimus daro, juos
gyvendina ir kontroliuoja vykdym tos bendruomen s nariai. Kad bendruomen s centrus
pripaž sta ir valdžia ir tuo pa iu j reikšmingum liudija tai, kad kasmetiniame miesto
biudžete bendruomeni centrams skiriama apie 10 procent .
Žmoni noras ne kritikuoti ar kaltinti, o kontroliuoti savo ateities k rim rodo esant
brandži

pilietin

visuomen . Jie supranta, kad visuomeninis gyvenimas neapsiriboja

dalyvavimu rinkimuose. Kiekviena problema: ar mokymo kokyb , ar oro užterštumas, ar
neturt li

šalpa – turi r p ti ne tik valdžiai, bet ir tos bendruomen s nariams.

Bendruomen s veiklos efektyvumas, be abejo, priklauso nuo vadov . Jie turi gerai sutarti
su valdžia ir su pilie iais, kad rast

geriausi

sprendim

bendruomenei aktualiais

klausimais. Geros kaimynyst s bendruomen je išeinamas savitarpio supratimo ir
tolerancijos pradžiamokslis palengvina tarpusavio santykius darbo kolektyvuose, politin je
veikloje37.
Kanadoje b ti savanoriu, t.y. dirbti žmoni

labui, yra privalumas, nusipelnantis didžiausios

pagarbos. O ir ta pagarba ne materialin , o dvasin , tod l vien Ontario provincijoje gaisrinink savanori
apie 90 procent . J nuotraukos puošia savivaldybi patalpas, tuos žmones paž sta vietos gyventojai, jais
giriamasi sve iams. Mažesni miesteli , kuriuose gyvena 10 – 20 t kst. gyventoj , policijos nuovadose prie
telefon ir kompiuteri dirba tik savanoriai pensininkai, o tvirti vyrai policininkai patruliuoja. Ta iau jiems
b t sunku, jei gyventojai nesijungt

saugios kaimynyst s grupes. Miest gatv se statomi kelio ženklai,

kuriose nupiešta budri akis, sauganti kaimyno namus. Lentel je užrašas „Šioje bendruomen je veikia saugios
kaimynyst s grup “. Ir kaip žinoti tam, kuris ketina nedorai elgtis, ar budri kaimyno akis nestebi jo, ar sp ti
keli gatv s vyrai neatskub s paklausti, ko jis ia ieško, o gal senut , s d jusi ir ži r jusi pro lang ,
pasteb jusi tartinai besielgiant , praneša policijai, kad ši atvykt išsiaiškinti. Taip veikdama bendruomen
sukuria nepalank psichologin klimat nedor liams.

37

Lietuvoje žmon s dažniausiai galvoja tik apie save, nors lyg ir apgailestauja, kad kaimyn užpuol , bet
tikisi, kad jo nepalies. Tod l ir aliarmo neskuba kelti, o nusikalt liai veikia atvirai ir ž liai, nes puikiai žino,
kad vargu ar kas bandys jiems pastoti keli .

103

Kanadie iai sako, jog suformuoti bendruomenišk dvasi reikia daug pastang ir
laiko. Jie daug d mesio skiria jaunimo aukl jimui. T vai rodo pavyzd

vaikams

jungdamiesi t v grupes (Block Parent). Grupi nariai vienas kitam padeda spr sti vaik
aukl jimo problemas, reikalui esant, palieka pasaugoti mažame ius vaikus kaimynams,
ypa nedirbantiems ar pensininkams. Mokytojai, jei jie turi problem d l vaik elgesio
mokykloje, kai t vai darbe, kreipiasi suaugus j iš tos gatv s, kurioje gyvena mokinys, ir
neatid liojant viskas išsiaiškinama. Taip jaunam žmogui nuolat rodomas d mesys, taip jis
nuo vaikyst s pajunta, kad gyvena bendruomen je. „Šiandien visose Jungtin se Valstijose
k rybiški pedagogai dalyvauja savo institucij ir bendruomeni ryši atstatymo procese.
Jie kuria naujus aljansus, kurie pripaž sta, kad sveikos mokyklos ir sveikos bendruomen s
papildo ir stiprina viena kit . Kod l taip atsitinka? Stiprus ir besit siantis aljansas turi b ti
pagr stas mokykl vadov ir bendruomen s lyderi , kurie dalint si svarbiomis vertyb mis
ir interesais. Abi grup s turi suprasti, kad sveikos bendruomen s remia švietim ir kad gera
mokykla yra geriausia bendruomen s ateities garantija. Mokykloms mes patikime raktus
nuo bendruomeni ateities“ [93, p. 209].
Mokyklos ir bendruomen s aljansas turi b ti pagr stas pagrindini

vertybi ,

interes ir pasiekim pasidalijimu. Abi pus s turi suprasti, kad tik stipri bendruomen
remia švietim , tuo pa iu metu vietin s mokyklos, integravusios savo išteklius
bendruomen , tampa patikimiausia garantija bendruomen s puikiai atei iai.
Gal tod l, kad JAV bendruomeniškumo pradžiamokslio mokoma mokyklose,
galime kalb ti apie visuotin komunitaristinio aukl jimo sistem , apiman i vis valstyb .
„Vakar

politin šviesuomen jau seniai pam go tokius konservatyvius žodžius, kaip

šeima, gimin , kaimynija ir bendruomen – ne veltui jie dažnai vartojami kaip valstyb s ir
jos valdžios eufemizmas. 1984 metais Demokrat partijos suvažiavime, vykusiame San
Francisco, gubernatorius Cuomo daugiau kaip dvidešimt kart pavartojo žod „šeima“,
ta iau kalb damas ne apie šeim , o apie vis amerikie i nacij “ [154, p. 127]. Tiesa, yra
tikimasi, kad komunitarizmas atgaivins ir savanoriškum , kaip alternatyv

valstyb s

teikiamoms socialin ms ir švietimo paslaugoms.
JAV prezidentai38 rodo vis daugiau d mesio komunitarizmui lyg ir patvirtindami R.
Nisbeto teigin , „kad politin valstyb privalo kuo mažiau kištis ekonomikos, visuomen s

38

Pasidom jus vien pastar j met JAV administracijos ir tos šalies pilie i veikla šioje srityje, matyti,
kokiu intensyvumu ir kaip ši vertyb socializuojama. Vien paanalizavus dviej paskutini JAV prezident —
B. Clintono ir Dž. Busho — poži r bendruomen , galima teigti, jog bendruomeniškumas JAV išgyvenamas
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ir moral s dalykus ir, antra vertus, daryti visk , k galima, kad stipr t ir pl st si šeimos,
vietin s bendruomen s ir savanorišk

kooperatini

bendrij

funkcijos. <...> deramas

valstyb s autoritetas turi b ti grindžiamas keturiais principais: koordinacija, subordinacija,
delegavimu ir dalyvavimu“ [154, p. 50].
Jei pirmieji du principai aktualesni valdžios tarpusavio santykiams, tai dalyvavimas
ir delegavimas sujungia vis bendruomen , t.y. j sulydo su valdžia, kadangi dal savo
funkcij

JAV valdžia deleguoja pilie iams, o pilie iai

valdymo procesus sitraukia

dalyvaudami. „Pilietini id j , dažniausiai vardijam kaip komunitarizmas, pl tojimas yra
svarbus dalyvavimo valdžioje modeli atsiradimui. Pagrindin komunitar id ja ta, kad
individualizmas, jungtas

rink , yra nevaldomas taip pat kaip ir kai kurios dalyvavimo

valdyme id jos. Užuot galvojus apie individuali naud ir valdži formaliose strukt rose,
reikia pirmiausia galvoti apie vykdomos politikos tak bendruomenei ir apibr žti, kaip
bendruomen gali b ti daugiau tiesiogiai traukta teikti paslaugas“ [60, p. 58]. B tent
pilie i

traukimas

vietos vykius (politinius, kult rinius, ekonominius, socialinius,

gamybinius ar kitokius) yra svarbiausia, kad b t
bendruomen .

sukurta veikli ir stipri vietos

ia galime pasiremti JAV populiariomis vietos bendruomeniškumo

skatinimo formomis, iš kuri populiariausia yra pilie i komitet veikla.
JAV Minesotos valstijoje veikia Nacionalin pilie i lyga (NCL). Jos nariai tiki, kad bendruomen s
gali didele dalimi kontroliuoti savo ateit , bet joms reikia tinkam priemoni . NCL suk r Pilie i kodeks
kaip priemon

vertinti bendruomen s pilietin –fizin –infrastrukt r . Dešimt kodekso komponent skirti

apib dinti g džiams ir vystymosi raidai, kurie privalo b ti bendruomen je, kad ji efektyviai gal t spr sti
savo specifines ir unikalias problemas. Ar problema b t kokybiška mokykl sistema, ar oro užterštumo, ar
žmoni su mažomis pajamomis apgyvendinimas, efektyvi problem sprendimo g dži poreikis yra tas
pats.
iš naujo. Prezidento B. Clintono ir jo administracijos d mesys šiai temai buvo toks išskirtinis, kad net buvo
prad ta kalb ti apie tai, kad „bendruomeniškumas pad jo suformuoti nauj politin er “ [30, p. 3].
Analizav Dž. Busho inauguracin kalb yra pasteb j , kad „Busho inauguracin kalba „buvo
komunitaristin “, gausi toki žodži kaip „pilietiškumas“ (civility), „atsakomyb “ (responsibility) ir
„bendruomen “ (community). Ir tai neatsitiktinai: Dž. Busho patar jai rašydami kalb konsultavosi su R.
Putnamu (JAV sociologas, tyrin jantis pilietinio aktyvumo problematik ). Be to Dž. Bushas savo Balt j
r m komand pakviet kelet lyderiaujan i „pilietin s visuomen s k rimo teoretik – buvus Indianapolio
mer Stephen Goldsmith , Pennsylvanios universiteto profesori John Dilulio ir kt. …“ [144, p. 1]. Žinant
JAV vykstan i socialini –kult rini proces sklaid kitas šalis, darytina prielaida, kad Lietuvoje, pl tojant
bendruomeniškum , bus sekama ne tik Vakar Europos, bet ir JAV bendruomeni k rimo patirtimi. Jau ir
dabar yra pastebima, kad ši patirt bandoma kopijuoti. Taip yra tod l, kad sukurt model kartais lengviau
pritaikyti negu sugalvoti k nors naujo, netradicinio, ypa jei tas modelis plinta su taigiu paaiškinimu ar
finansin mis injekcijomis. Be abejo, šioje srityje daug k lems ir m s tradicin s kult ros kontekstas ir
bendri poky iai, kadangi, anot JAV politologo Zbigniewo Brzezinskio, „kult rinius ir filosofinius poky ius
sukelia istorijos bangos, o ne vairialypiai politiniai sprendimai. Šiems poky iams gali daryti tak padid j s
dorovinis ir etinis susipratimas,<…> poky iai gali vykti tik iš esm s pervertinus sitikinimus, nulemian ius
visuomen s elges …“ [20, p. 227].
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Vietos bendruomen privalo visuose sektoriuose tur ti stiprius lyderius, kurie sugeba dirbti drauge
su informuotais, suinteresuotais pilie iais, kad pasiekt konsensus strateginiais bendruomenei ir aplink j
esan iam regionui aktualiais klausimais. Tada bendruomen s sugeb s spr sti joms kylan ias problemas.
Pilie i

kodeksas yra viena iš priemoni , padedan i

sugeb jimus, suteikdamas metod

ir proced r

bendruomen ms ugdyti problem

sprendimo

pirmiausia identifikuoti ir atpažinti savo silpn sias ir

stipri sias puses, o po to strukt rizuoti vairius poži rius bendroms problemoms spr sti.
Pilie i

kodeksas susideda iš dešimties sud tini

dali , savotišk

taisykli

reglamentuojan i

vairias sritis: pilie i dalyvavim , vadovavim bendruomenei, valdžios veikl , savanoriškum ir filantropij ,
tarpgrupinius santykius, pilietin aukl jim , bendruomen s informavim , sugeb jim bendrauti ir konsensuso
siekim , bendruomen s vizijos k rim ir didžiavimosi savo bendruomene ugdym .

JAV komunitarizmas yra ir politin kryptis, tiek kair s, tiek dešin s. Ir ia n ra
ryški skirtum , kadangi tiek vieni, tiek kiti pažymi ne pelno organizacij reikšmingum
viešajame sektoriuje kaip priemon problemoms spr sti. Jie siekia, kad valdžia sukurt kuo
daugiau grupi tre iajame sektoriuje. Yra pastebima, kad Europoje tai vyksta kur kas
pasyviau nei JAV, ta iau ir ia pasitaiko, kad NVO valdžios institucij priimamos kaip
konkurentai, o ne kaip pagalbininkai. Netgi NVO viešieji ryšiai dažnai b na s kmingesni
su verslo atstovais nei su valdžia.
Tokia yra komunitarizmo praktika JAV ir Europos šalyse. Tiesa, gin e tarp
komunitar ir liberal pastarieji teigia, jog „pakankamai sud tingoje visuomen je kažin ar
egzistuoja toks dalykas kaip visiems bendros vertyb s. <…> lygiai taip pat klaidina ir
komunitar pateikiami tikr bendruomeni istoriniai pavyzdžiai“ [86, p. 47 – 48].
Sociologas Michaelis Walceris (Michael Walzer) teigia, jog „pirmasis dalykas, kur jie
gauna, yra bendruomen s laiduojamas saugumas ir gerov . Teigin galima apversti:
bendruomen s r pinimasis svarbus tod l, kad ji moko mus vertinti naryst “ [86, p. 463].
Komunitarizmo oponentai teigia, kad nors ir did ja troškimas bendruomeniškumui,
ta iau did ja nesugeb jimas bendrum gyvendinti, vis sunkiau užmegzti bendruomeniškus
ryšius.
Margaret Te er yra pasakiusi, „kad n ra visuomen s, tik pavieniai individai<…>
Išties mes einame visuomen , kuri veikiau yra tik sankaupa išoriškai ir iš vidaus izoliuot
individ , kuri

kontaktus lemia trumpalaikiai išlaid

ir naudos skai iavimai. Tiems

žmon ms nuolat kyla klausimas: kas man iš to?“ [33, p. 4].
Atsakym

galima gauti tik žmon ms stebint atgimstan ias bendruomeniškas

iniciatyvas, vietos bendruomeni

veikl , arba patiems sijungiant

bendruomenišk

veikim , t.y. pilie i viešuosiuos veiksmus ir valdžios viešosios politikos vykdym .
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3.4. Išvados
1.

Šiuolaikiniame pasaulyje daug kalbama apie pilietin visuomen , tod l logiška, kad
norima matyti ir jos nat rali išraišk , kuri, m s nuomone, yra ne kas kita, kaip
valstyb je besireiškian i funkcionali vietos bendruomeni visuma.

2.

Jei funkcionalios vietos bendruomen s yra pilietin s visuomen s pagrindas, tai
instrumentai, kuri

d ka vietos bendruomen s tampa funkcionalios, yra tarp

instrument , kurie tarnauja pilietin s visuomen s k rimui. Vienas iš toki
instrument yra savivalda.
3.

Savivaldos turinys skirtingose valstyb se skiriasi, ta iau kai kalbame apie ger ,
reali savivald , jos ne sivaizduojame be savivaldyb s teritorijoje funkcionuojan i
vietos bendruomeni .

4.

Vietos bendruomeni funkcionalumas, ypa dabar, daug priklauso nuo centrin s ir
vietos valdžios tradicinio administravimo ir naujojo viešojo valdymo princip ,
toki

kaip decentralizavimas, veiklos orientavimas

rezultatus, atsakomyb s

perk limas kolektyvui ir kit , diegimo kasdieniniame gyvenime.
5.

Tik tis, kad vietos bendruomen s Lietuvoje bus funkcionalesn s ir tuo pa iu
visuomen pilietiškesn , leidžia Vakar
bendruomeni

pavyzdžiai.

Tai

šalyse matomi funkcionuojan i

liudija,

kad

ne

kokios

nors

vietos

sud tingos

administracin s sistemos ar modeliai yra pilietiškumo išraiška, o kasdieniniame
gyvenime vykstan ios vietos bendruomen s iniciatyvos.
6.

Nors tyrin jant Vakar

valstybes galima ap iuopti du vietos bendruomen s

veikimo kelius, ta iau tiek europietiškasis (tradicinis), kuriame vyrauja švent s,
gatvi

gyventoj

susirinkimai, kaimyn

sueigos, parapij

funkcionavimas,

atsisakymas savivaldos statymo pavadinimo ir j vadinant vietos bendruomen s
statymu, ar anglosaksiškasis (administracinis), kur svarb
bendruomen s centrai, savanoryst , mokykl
nacionalin s pilie i

lygos ar prezident

vaidmen vaidina

bendruomeniškos programos,

komunitarin

veikla yra real s

instrumentai, kuriuos galime panaudoti modeliuodami funkcionali

vietos

bendruomeni vadybines sistemas Lietuvoje.
7.

Konfliktas tarp centrin s ir vietin s valdžios yra nat ralus, kadangi siekiama j g
balanso tarp ši valdžios grandži , turint tiksl kokybiškiau tenkinti gyventoj
viešuosius poreikius, o konfliktas tarp vietos valdžios ir vietos bendruomen s yra
moderniojo pasaulio reiškinys.

savivaldos funkcij organizavim ir sprendim
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pri mim

traukus vietos bendruomen , atsiranda daugiau emocij , reiškiasi

kult rin s vertyb s, viešieji interesai – tai vietos valdžios sprendimams suteikia
nauj

kokyb , kas yra itin svarbu funkcionalioje vietos bendruomen je

gyvenan iam žmogui.
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4 DALIS. VIETOS BENDRUOMEN S FUNKCIONALUMO PROBLEM
TYRIMAS.
4.1. Funkcionalumo tyrimo metodika
Metodai. Darbe buvo derinti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai.
1. Mokslin s literat ros, tyrim ir dokument analiz . Siekiant gyvendinti disertacijoje
iškeltus uždavinius, buvo analizuojami užsienio ir Lietuvos autori

darbai. Mokslin

literat ra, pasirinkus dal mokslinink , kuri darbuose analizuojamas bendruomeniškumas
ar jo formos, sisteminama ir analizuojama pirmoje dalyje. Taip pat buvo analizuojami
Lietuvos Respublikos statymai, Vyriausyb s nutarimai ir kiti norminiai, tarp j Europos
S jungos, dokumentai, reglamentuojantys bendrij , bendruomeni veikl . Tai atskleid
nagrin jamos temos ištirtum , aktualum bei pad jo pasirengti tyrimams: daryti prielaidas,
išvadas ir apibendrinti surinkt medžiag .
2. Empirinis tyrimas.
Tikslas – išsiaiškinti pagrindinius vietos bendruomen s funkcionalumo faktorius ir
veiksmus39, kuri praktinis naudojimas prisid t prie funkcionalios bendruomen s k rimo.
Uždaviniai:
1. Susisteminus mokslin s literat ros, atlikt tyrim , dokument ir informacijos šaltini
medžiag apie bendruomeniškum formuojan ius faktorius, atlikti anketin ir kokybin
(interviu) tyrimus ir patikrinti ši faktori funkcionalum dabartiniu metu.
2. Nusta ius faktorius, kurie dabartiniu metu labiausiai lemia vietos bendruomeniškum ,
anketiniu tyrimu išsiaiškinti, kokie vadybiniai veiksmai turi b ti atliekami siekiant vietos
bendruomen s funkcionalumo.
Tyrimo planas.
Pirmoji apklausa „Vietos bendruomen 2001“ buvo atliekama 2001 m. birželio 1–15
dienomis, jai parengtos dvi anketos – respondentams ir ekspertams. Tyrimo generalin
visuma yra vis

48 Lietuvos Respublikos rajonini

vykdytas penki

apskri i

savivaldybi

gyventojai, tyrimas

penkiose rajonin se: Alytaus, Anykš i , Birž , Jurbarko ir

Širvint – savivaldyb se. Šie rajonai buvo parinkti, atsižvelgiant skirting j lokalizacij
bei savit Lietuvos region

politin , ekonomin , kult rin , etnin vystym si. Vis d lto

39

Kad vienodai traktuotume s vokas faktorius ir veiksmas, remdamiesi „Tarptautini žodži žodynu“ (2001.
Vilnius: Alma litera. P. 226. P. 918), paaiškiname, kad faktorius [lot. factor – darytojas, gamintojas] – j ga,
sukelianti ir vedanti kur nors reiškin ; veiksnys – proceso varomoji j ga, b tina jo vyksmo s lyga. Veiksmas:
baigtinis veikimo tarpsnis, pav. žmogaus veiksmai.
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reik t pasakyti, kad d l bendros ekonomikos, vienodo švietimo, gyventoj migracijos
skirtumai spar iai nyksta. Juos, ypa sovietiniais metais, pakeit vienoda gyvensena, kuri
l m ta pati visos šalies politin ir socialin santvarka, bendra ekonomika, standartin
statyba, tos pa ios televizijos ir radijo laidos, spauda, Lietuv pasiekian ios pasaulio
mados, vienos bendrin s kalbos reikalavimai. Nepaisant to, per Nepriklausomyb s metus
pasteb jome daugyb skirting vietini iniciatyv šalies regionuose (regionin s televizijos,
radijo laidos, spauda, sportin s varžybos ir netgi vesti regiono, kaip padar žemai iai,
pasai ir kt.). Tai liudija apie atskir bendrij specifini skirtum egzistavim ir nat ral j
poreik , at jus laikui, pasireikšti. Tod l darytina prielaida, kad ir bendruomeniškumo
formos skirtinguose Lietuvos regionuose40 gali reikštis skirtingai. Šiame tyrime Alytaus r.
atstovauja Dz kijos regionui, Anykš i r. – Ryt Aukštaitijos regionui, Birž r. – Šiaur s
Lietuvos regionui, Jurbarko r. – Žemaitijos regionui ir Širvint r. – Ryt Aukštaitijos
regionui. Iš viso Lietuvos rajonin se savivaldyb se gyvena 1875,5 t kst., o savivaldyb se,
kur vyko tyrimas, priskai iuojama 180,5 t kst. gyventoj .
Tyrimo kontekste svarbiausia kiekybin informacija gaunama iš seni nij – vietos
bendruomen s – gyventoj . Tirt savivaldybi gyventojai sudaro vadinam j generalin
visum . Paprastai kiekybiniuose socialiniuose tyrimuose reprezentatyvumo atžvilgiu
vyrauja 0,05 paklaidos reikalavimas, ta iau d l ribot tyrimo resurs ji buvo truput l
padidinta – iki 0,06. Imties dydis, taikant vien iš galim formuli , yra 277 respondentai.

n=

² + 1_

(n – atrankos dydis,

N

– paklaidos dydis (0,05), N – generalin s visumos dydis.)

Siekiant išvengti duomen tr kumo d l neaiškiai ar nepilnai užpildyt anket , buvo
apklausta truput l daugiau – 290 respondent . Eliminavus nepilnas anketas, galutinis
imties dydis yra 281.
Kiekviename rajone buvo parinkta po dvi seni nijas – viena, kur pastebima daugiau
bendruomeniškos veiklos iniciatyv (veiksm ), o kita, kur toki iniciatyv n ra arba jos
labai menkos. Taip Alytaus r. buvo parinktos Miroslavo ir Punios seni nijos, Anykš i r. –
Sv das ir Kurkli seni nijos, Birž r. – Vabalninko ir Pa eriaukšt s seni nijos, Jurbarko
r. – Raudon s ir Girdži seni nijos ir Širvint r. – iobiškio ir Alioni seni nijos.
40

Atsižvelgiant gamtinius, etnografinius, ekonominius, geografinius ypatumus, Lietuvoje išskiriami septyni
regionai [211, p. 177].
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Kiekvienos savivaldyb s dviejose seni nijose respondent

kontingentas buvo

pasirinktas taikant atsitiktin sistemin atrank : anketa respondentams (30 žm.) išplatinta
kas tre iam valstyb s tarnautojui, kas tre iam samdomam darbininkui, dirbantiems žem s
kyje arba versle, kas ketvirtam kininkui, kas penktam mokytojui ir dešimt –dvylikt
klasi
atsak

mokiniui, pensininkui ir bedarbiui.

anket ekspertams kiekvienoje seni nijoje

7–8 respondentai: seni nas, kunigas, mokyklos direktorius, kult ros nam

direktorius, gamybinio kolektyvo, kur dirba ne mažiau kaip 5 žmon s (bendrov ,
kooperatyvas, individuali mon ), vadovas ir dviej –trij

visuomenini

organizacij

vadovai. Atrankin s imtys pagal seni nijas nurodytos lentel je nr. 2.
2 lentel Tyrimo Vietos bendruomen 2001 atrankin s imtys
Savivaldyb ,
seni nija

Bendruomeniškumo raiška

Alytaus r.
Miroslavas
Alytaus r.
Punia
Anykš i r.
Sv dasai
Anykš i r.
Kurkliai
Birž r.
Vabalninkas
Birž r.
Pa eriaukšt
Jurbarko r.
Raudon
Jurbarko r.
Girdžiai
Širvint r.
iobiškis
Širvint r.
Alionys

Reiškiasi

IŠ VISO

Iš viso
gyventoj rajone
(t kst.)*
32

Iš viso
gyventoj
seni nijoje

Apklaust j
skai ius

Apklaust j

4300

30

0,7

Reiškiasi silpnai
arba nesireiškia

32

2410

30

1,2

Reiškiasi

35

2880

29

1,0

Reiškiasi silpnai
arba nesireiškia

35

1840

16

0,9

Reiškiasi

35

1910

38

2,0

Reiškiasi silpnai
arba nesireiškia

35

1910

20

1,0

Reiškiasi

38

1880

29

1,5

Reiškiasi silpnai
arba nesireiškia

38

1550

30

1,9

Reiškiasi

20

1130

29

2,6

Reiškiasi silpnai
arba nesireiškia

20

1180

30

2,5

320

20990

281

1,3

* Savivaldybi gyventoj skai ius nurodomas remiantis 2001 m. surašymo duomenis. Seni nij gyventoj
skai i pateik seni nai. Seni nijas, kuriose bendruomeniškumas reiškiasi labiau ir kuriose silpniau, parinko
merai: Alytaus r. A. Vrubliauskas, Širvint r. V. Šimon lis, Birž r. V. Zurba, Jurbarko r. A. Zairys ir pats
disertacijos autorius (tuo metu Anykš i r. meras).

Tyrimas buvo vykdomas apklausos b du, o tyrimo atlik jas buvo seni nijos
seni nas, kuris, remdamasis tyrimo instrukcija, paaiškindavo pasirinktam respondentui
tyrimo tiksl , palikdavo anket ir j paimdavo po dviej
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dien . Po apklausos daliai

respondent

buvo paskambinta, norint

sitikinti seni n

darbo kokybe. Apklausos

anonimiškumas buvo užtikrintas.
Respondent

pasiskirstymas pagal veiklos pob d yra beveik tolygus. Pagal

amžiaus grupes yra kiek mažiau atsak respondent , kuri amžius viršija 61 metus, ta iau
manytume, kad tai yra tyrimo objektyvioji pus , kadangi vyresni žmon s, prisimindami
bendruomeniškumo apraiškas, kur laik buvusias po II-ojo pasaulinio karo, gali kiek
kritiškiau ži r ti

dabartin situacij . Dabar tik nuo jaunesni žmoni priklauso, ar jie

bandys ieškoti atgaivos bendruomen je, ar toliau links individualizm ir uždarum .
Pirmini

duomen

analiz

remiasi aprašom ja statistika (procentiniai dažniai,

vidurkiai). Duomen kodavimas ir apdorojimas atliktas naudojant kompiuterin program
SPSS 13.0/Windows. Darbe taip pat naudoti antriniai sociologini tyrim bei statistini
rinkini duomenys.
Antrosios apklausos „Vietos bendruomen 2007“ metu buvo naudojama anketa,
sukurta pagal Likerto skal . Tirta, kaip pasirinktose institucijose ir veiklos sferose reiškiasi
tam tikri vietos bendruomen s funkcionalum skatinantys veiksmai. Anketa sudaryta iš 53
uždar

klausim . Anketoje buvo palikta galimyb

respondentams atvirame klausime

pateikti savo nuomon , ta iau tokia galimybe n vienas respondentas nepasinaudojo.
Atsakym skal buvo tokia: visiškai nesutinku; nesutinku; nei sutinku, nei nesutinku;
sutinku; visiškai sutinku. Anketa išdalinta KTU Savivaldos mokymo centro kartu su
Jungtini

Taut

vystymo programa bei LR vidaus reikal

vykdomo projekto „Vietos pl tros strategij

ministerija 2005–2007 m.

gyvendinimas Lietuvoje: vieš j paslaug

teikimo gerinimas stiprinant partneryst s ryši

k rimo ir tinkamo finans

valdymo

geb jimus“ mokymo programos klausytojams. Jie atstovavo Marijampol s, Utenos,
Kauno, Panev žio, Telši , Vilniaus, Alytaus, Klaip dos apskrityse esan i 17 savivaldybi
(Širvint r., Elektr n , Šven ioni r., Raseini r., Jonavos r., K daini r., Panev žio m. ir
Panev žio r., Birž r., Pasvalio r., Telši r., Plung s r., Utenos r., Var nos r., Kazl R dos
ir Neringos) politikams (30 išdalinta, gr žo 21) ir administracijos darbuotojams (100
išdalinta, gr žo 92). Politikai ir administracijos darbuotojai, kaip tikslin s tyrimo grup s,
buvo pasirinkti, kadangi viešosios politikos procese vyksta nuolatin s veika tarp interes
grupi (funkcionalios vietos bendruomen s ir yra interes grup s) ir biurokratijos (politikai
ir administracija). Tiek politik , tiek administracijos daromi sprendimai vietos
bendruomeni atžvilgiu turi neabejotin

tak formuojant ir vykdant funkcionalios vietos

bendruomen s formavimo politik .
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3 lentel Tyrimo Vietos bendruomen 2007 atrankin s imtys
Apskritis

Savivaldyb

Apklausta politik

Alytaus

Var nos r.

2

Apklausta
administracijos
darbuotoj
7

Kauno

Jonavos r.

2

5

K daini r.

2

5

Raseini r.

2

4

Klaip dos

Neringos

1

3

Marijampol s

Kazl R dos

1

5

Panev žio

Birž r.

1

5

Panev žio m.

1

6

Panev žio r.

1

5

Pasvalio r.

1

5

Utenos

Utenos r.

1

5

Telši

Plung s r.

1

7

Rietavo

1

5

Telši r.
Vilniaus

5

Elektr n

2

7

Širvint r.

1

8

Šven ioni r.

1

5

Anketos apdorotos naudojant SPSS 13.0/Windows program . Patikimumo
intervalai buvo skai iuojami siekiant palyginti teigiamus intervalus Likerto skal je (4 ir 5)
ir neigiamus (1 ir 2).
Tre ioji apklausa „Vietos bendruomen 2006“ vyko, kad išryškintume praktinius
problemos aspektus ir patikrintume bendruomeniškos veiklos kaitos tendencijas per
pastaruosius 3–5 metus, atlikome kokybin tyrim . J atlikti paskatino ir pats tyrimo
dalykas – vietos bendruomen s funkcionalumas, kur apibr žti vien kiekybiniais rodikliais
yra gana sud tinga. Vietos bendruomen

telkian i

veiksni

samprata Lietuvos

visuomen je analizuojama, remiantis 2006 m. birželio 1–10 d. disertacijos autoriaus
vykdyto kokybinio visuomen s nuostat
bendruomen

tyrimo duomenimis. Tyrimas „Vietos

2006“ vyko keturiose Lietuvos vietov se: Kazl

R doje, Kelm je,

Sv dasuose (Anykš i r.) ir Domeikavoje (Kauno r.). Kazl R da pasirinkta kaip Piet
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Lietuvos gyventoj

nuomon

reprezentuojanti gyvenviet , kuri yra naujai

kurtos

savivaldyb s centras; Kelm – Vakar Lietuvos gyvenviet , esanti rajonin s savivaldyb s
dalis, be to, ji yra tipiška laikomos rajonin s savivaldyb s centras. Sv dasai pasirinkti kaip
Vidurio Lietuvos gyventoj

nuomon

reprezentuojanti gyvenviet , o Domeikava –

priemies io gyvenviet , reprezentuojanti aplink didelius miestus gyvenan i

žmoni

bendruomeniškas nuostatas. Manoma, kad šios vietov s, esan ios skirtingose Lietuvos
vietose, atspindi vidutin Lietuvos gyventoj poži r

vietos bendruomen telkian ius

veiksnius. Iš viso rašyti 24 iš dalies strukt ruoti interviu (po 6 kiekvienoje vietov je).
speciali sias (sudarytas iš tam tikros socialin s kategorijos žmoni ) grupes buvo kvie iami
eiliniai kaimo gyventojai, atsižvelgiant

vis galim kaimo/miestelio gyventoj

vairov

pagal amži ir kitus socialinius parametrus, t. y. tiek jaunimas, tiek darbingo, tiek pensinio
amžiaus žmon s; taip pat vyrai bei moterys – ir priklausantys, ir nepriklausantys
bendruomenin ms organizacijoms. Taigi galima teigti, kad, sudarant grupes, d mesys buvo
koncentruotas

kaimo ir miestelio gyventojus, o atskiri atstovai pasirinkti, turint tiksl

pasiekti

galima

kaip

platesn s

reprezentacijos

pagal

pagrindinius

socialinius,

demografinius rodiklius. Be to, autoriui buvo svarbus dalyvavimo bendruomeniškoje
veikloje faktorius.
Buvo tirta respondent nuomon šiais klausimais:
K j s apib dintum te kaip bendruomenišk veikl , bendruomeniškum ?
Kas turi didžiausi tak bendruomeniškai veiklai ir bendruomeniškumui?
Ar pastebite bendruomeniškos veiklos kitim J s gyvenviet je per pastaruosius 3–
5 metus ir jei taip, kas tai rodo?
Kok vaidmen J s vietos bendruomen je vaidina vietos bendruomen telkiantys
veiksniai (a) mokykla, b) seni nija, c) bažny ia, d) kult rin veikla, e) socialin
veikla) ir ko dar tik tum t s?
K J s galvojate apie tai, kas J s kaimo, miestelio jaunimui daro teigiam ar
neigiam tak ?
Už tyrim duomen tikrum atsako šios disertacijos autorius.
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4 lentel Tyrimo Vietos bendruomen 2006 respondent pasiskirstymas
UŽSI MIMAS, LYTIS

AMŽIUS

IŠSILAVINIMAS

Seni nas

45 m.

aukštasis

Seni nas

42 m.

aukštasis

Seni nas

52 m.

aukštasis

Tarnautoja

38 m.

spec. vidurinis

Medik

30 m.

spec. vidurinis

Darbininkas

54 m.

nebaigtas vidurinis

Bedarbis

23 m.

vidurinis

Kult ros darbuotoja Kult ros

41 m.

spec. vidurinis

darbuotoja

29 m.

spec. vidurinis

Kult ros darbuotojas

40 m.

aukštasis

Pedagog

46 m.

aukštasis

Pedagog

60 m.

spec. vidurinis

Bibliotekinink

53 m.

vidurinis

Bibliotekinink

41 m.

aukštasis

kinink

34 m.

spec. vidurinis

kininkas

50 m.

vidurinis

Vadybinink

36 m.

aukštasis

Inžinierius

58 m.

aukštasis

Pensininkas

66 m.

nebaigtas aukštasis

Pensinink

64 m.

vidurinis

Pensininkas

63 m.

spec. vidurinis

Pensininkas

68 m.

vidurinis

Moksleiv

18 m.

nebaigtas vidurinis

Moksleiv

17 m.

nebaigtas vidurinis

4.2. Šiuolaikin funkcionali vietos bendruomen Lietuvos kaimuose ir miesteliuose
takojan i faktori ir veiksm analiz
Šiuolaikin

vietos bendruomen

telkian ius faktorius atrinkome naudodamiesi

lyginamuoju metodu. Atrink pa ius takingiausius tradicinius faktorius ži r jome, ar jie
egzistuoja dabartin je viešojoje politikoje41. Taip atrinkome dvi institucijas, veikian ias
41

Tai pad jo padaryti autoriaus atlikti tyrimai Savivalda ir bendruomen 1999 ir steb jimas Veikianti vietos
bendruomen 1997–2000. Pastarasis tyrimas tur jo tyrimo dalyvaujant ir steb jimo dalyvaujant (angliškai –
participatory research, participatory observation ) bruož . Tyrimo dalyvaujant metod yra aptar s dr.
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teritoriniu principu, – savivaldyb (seni nija) ir bažny ia (parapija), dar dvi institucijas,
kuri

taka vietos bendruomenei labai svarbi, – mokykla ir kult ros staigos ir du

reiškinius, vykstan ius vietos bendruomen je, – žmogaus fizinis saugumas ir socialin
pagalba. Pirmiausia tyrimais Vietos bendruomen

2001 ir Vietos bendruomen

2006

nor jome išsiaiškinti, ar atrinkti faktoriai yra svarb s stimuliuojant vietos bendruomen s
funkcionavim , o tyrimu Vietos bendruomen 2007 aiškinom s vadybinius veiksmus,
lemian ius vietos bendruomen s funkcionalum . Nor dami patikrinti respondent
patikimum ,

empirin tyrim

ved me informacijos technologijas, pagalb

nelaimei, pinigin param ir talkas, d l kuri

atsitikus

efektyvumo bendruomeniškumo srityje

šiuolaikin je viešojoje politikoje yra susiformavusi aiškesn nuomon , o homogeniškum
tyr me remdamiesi respondent amži .
Viešajame gyvenime girdime teiginius apie „problemišk šiuolaikin gyvenim “
arba apie „valdžios pamiršt žmog “, tod l pirmiausia tikrinome, ar šiuolaikinis žmogus
dar tiki, kad jam kas nors gali pad ti. Respondentams pateik me jiems puikias žinomas
institucijas – bažny i , seni nij ir kult ros namus, tarpukario Lietuvos gausi Šauli
organizacij , kurios veikla sovietiniais metais buvo nutraukta ir atkurta tik Atgimimo
metais, Vakar

šalyse aktyviai veikian ius pilie i

komitetus, kuri

veikimo form

propaguoja Lietuvoje veikiantys filantropiniai fondai, ir politines partijas. Paaišk jo, kad
didžiausi pasitik jim turi seni nija, bažny ia ir kult ros namai ir labai menk (k liudija
ir sistemingai vykstantys respublikiniai visuomen s nuomon s tyrimai) politin s partijos
(žr. paveiksl nr. 7).
Po to tyr me t

pa i

respondent

– ekspert

(jais buvo formal s lyderiai –

seni nai, mokykl direktoriai, kunigai ir t. t.) – santyk su bendruomeniškumu, hipotetiškai
galvodami, kad vienas naujausi šiuolaikin s Lietuvos epochos bruož – kompiuterizacija
ir bendruomeniškumas yra antipodai (žr. paveiksl

nr. 8). Paaišk jo, kad tie, kurie

pripaž sta moderni technologij svarb m s gyvenime, pripaž sta ir bendruomeniškum .

Ar nas Povili nas str. „Tyrimas dalyvaujant, kaip socialini inovacij technologija“ (2003). Prieduose nr. 2
ir nr. 3 pateikiami žvalgomosios anketin s apklausos rezultatai.

116

Politin s partijos

3
22

Pilie i (bendruomen s)
komitetas

44

32

30

6

32

Šauli organizacija

59

6
18

Kult ros namai

60

18
10

Bažny ia

52

29

Seni nija

25
0
Turi

7 pav. Faktori

10

20

Iš dalies

Neturi

75
30

40

50

60

70

80

taka gyventoj problem sprendime (ekspertai), proc.

5

46

4

23

3

16

2

6

1

3

0

1

-1
-2
-3

1

-4
-5

3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

8 pav. Moderni technologij poveikis bendruomeniškiems žmon ms (ekspertai),
proc. (- 5 buvo žymima, kad bendruomeni vaidmuo visai nereikšmingas, o + 5, kad labai
reikšmingas).
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Po to išsiaiškinome j

poži r

bendruomeni

k rim si39 (paveikslas nr. 9).

Paaišk jo, kad dauguma pritaria Lietuvos viešajame gyvenime jau vykstan iam
bendruomeni (bendruomeni centr ) k rimosi procesui.
Respondent anketoje Vietos bendruomen 2001 pateik me institucijas, kuriomis
labiausiai pasitik jo ekspertai, – seni nij , bažny i

ir kult ros namus, ir prid jome

mokykl , bendras šventes, talkas, pagalba atsitikus nelaimei ir pinigin param .
Šie respondentai patvirtino neabejotin seni nijos, bažny ios ir kult ros nam

tak

žmoni bendravime bei išryškino mokyklos, bendr šven i , pagalbos nelaim s atveju ir iš
dalies pinigin s paramos svarb

žmoni

bendravime. Nepastebima, respondent

ir

respondent -ekspert ryškesni nuomoni išsiskyrimo.

80
70

67

67

67

60
50
40

54

50
43

42

45

36

30

29
26

48

43

42
39
33

57
51

38

34

26

21
16

20
10
0

33

32
28

29

7

10
3

Seni nija

6

4
Bažny ia

9

Mokykla

Ekspertai Turi daug
Respondentai Turi daug

7

9

Kult ros
namai

5

4
Talkos

Ekspertai Nedidel taka
Respondentai Nedidel taka

9 pav. Faktori

14

1

Bendros
švent s

25

23
20

22

39
35

7

4

Pagalba
atsitikus
nelaimei

7

Pinigin
parama

Ekspertai Neturi
Respondentai Neturi

taka žmoni bendravime, proc.

Kiek skirtingas tendencijas pastebime vertinant mokyklos vaidmen
bendruomen s telkime, kadangi tarp ekspert

vietos

yra šiek tiek daugiau manan i , kad

mokyklos vaidmuo nežymus. Tai patvirtino ir kokybinis tyrimas Vietos bendruomen –
2006, apie tai pla iau analizuojama 4.2.3 dalyje.Taip pat paaišk jo, kad talkos, kurios, kaip
rod

mokslin s

literat ros

tyrimas,

kažkada

vaidino

didžiul

vaidmen

vietos

bendruomen s funkcionavime, šiuolaikin je visuomen je jo yra netekusios.
39

Kai buvo atliekamas šis tyrimas, ryškesn takoskyra tarp formali bendruomeni centr ir neformali
vietos bendruomeni visai nebuvo diskusijos objektas.
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Tyrime aiškinom s dar vien gana dažnai viešojoje politikoje vartojam teigin , kad
bendruomeniškumas yra silpnas d l prastos ekonomin s situacijos, o bendruomeni
k rimasis priklauso nuo pinigin s paramos. Deja, ekspert nuomon šiuo klausimu yra
labai skirtinga. Jauniausio amžiaus ekspert nuomon s pasiskirst vienodai, vyresni kaip
30 met ekspertai nurodo didžiul pinigin tak , o vyriausi ekspertai mano, kad pinigai ia
nevaidina jokio vaidmens (žr. priedo nr. 7, paveiksl nr. 1).
Tyrime taik me ir neparametrin kriterij , kadangi stebimas kintamasis n ra
normalusis, be to, š kriterij kaip papildom taikome d l mažos imties. Kaip matome iš
lentel je nr. 5 pateikt duomen , Kruskal Wallis H testo reikšmingumo lygmuo pirmu ir
tre iu atvejais yra mažesnis negu 0,05, tod l darytina išvada, kad nagrin jamose amžiaus
grup se yra statistiškai reikšming skirtum tarp vertinim rang lygi , t.y., bent tarp
dviej amžiaus grupi vertinimo rang lygi yra statistiškai reikšmingas skirtumas su 95%
garantija.
Vis
dviej

amžiaus grupi

nepriklausom

im i

tarpusavio palyginimo rezultatai, naudojant neparametrin
Mann-Whitney U test

(žr. lentel

reikšmingi skirtumai pažym ti tamsiau) ir grafiniai vidurki

nr. 6 – statistiškai
amžiaus grup se

atvaizdavimas (žr. paveikslus nr. 10, nr. 11, nr. 12 – reikia atkreipti d mes , kad didesn s
vert s grafikuose reiškia mažesn bažny ios arba mokyklos, arba seni nijos tak !) leidžia
daryti tokias išvadas:
51-60 m. amžiaus grup s atstovai statistiškai reikšmingai (su 95% garantija)
mažiau

pritaria

teiginiui,

kad

bažny ia

šiuo

metu

labiausiai

skatina

bendruomeniškum negu 31- 40 met ir virš 61 m. amžiaus grupi atstovai.
Iki 30 m. amžiaus grup s atstovai statistiškai reikšmingai (su 95% garantija)
mažiau

pritaria

teiginiui,

kad

seni nija

šiuo

metu

labiausiai

skatina

bendruomeniškum negu 31- 40 met , 41-50 met ir 51-60 met amžiaus grupi
atstovai.
Visos amžiaus grup s vienodai vertina mokyklos atliekam bendruomeniškumo
skatinim .
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5 lentel K nepriklausom im i neparametrini test rezultatai (nepriklausomas
kintamasis – amžiaus grup s)
N

Asimptotiniai
reikšmingumo lygmenys

Labiausiai šiuo metu skatina
bendruomeniškum :
Bažny ia

61

Mokykla
Seni nija

61
65

Kruskal
Wallis H
testo
,019
,875
,028

Medianos
testo*
,293
,913
,016

* Medianos testas yra bendresnis ir mažesn s galios negu Kruskal Wallis H, tod l vert t vadovautis Kruskal
Wallis H testo rezultatais, juolab, kad amžiaus grupi por lyginimas (žr. lentel nr. 6) geriau suderinamas su
Kruskal Wallis H, o ne Medianos testo rezultatais.

6 lentel Dviej nepriklausom im i neparametrini test rezultatai
(nepriklausomas kintamasis – amžiaus grup s)

Lyginamos
amžiaus
grup s*
1-2
1-3
1-4
1-5
2-3
2-4
2-5
3-4
3-5
4-5

Mann-Whitney U testo reikšmingumo lygmuo (tikslus,
dvipusis)
Bažny ia
Mokykla
Seni nija
,592
,912
,317
,400
,532
,004
,484
,023
,286
,050

,701
,678
,439
,667
,967
,542
,968
,536
,924
1,000

* 1 - iki 30 m., 2 - 31-40 m., 3 – 41-50 m., 4 – 50-61 m., 5 – virš 61 m.
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,018
,004
,023
,067
,349
,907
,630
,599
1,000
1,000

Bažny ia skatina bendruomeniškum

2,00

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00
iki 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 ir daugiau

Amžiaus grup s

10 pav. Bažny ios takos skatinant bendruomeniškum vertinimo vidurkiai pagal
amžiaus grupes (1-turi daug takos, 2- turi nedidel tak , 3-neturi takos).

Mokykla skatina bendruomeniškum

2,00

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00
iki 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 ir daugiau

Amžiaus grup s

11 pav. Mokyklos takos skatinant bendruomeniškum vertinimo vidurkiai pagal
amžiaus grupes (1-turi daug takos, 2- turi nedidel tak , 3-neturi takos).
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Seni nija skatina bendruomeniškum

2,00

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00
iki 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 ir daugiau

Amžiaus grup s

12 pav. Seni nijos takos skatinant bendruomeniškum vertinimo vidurkiai pagal
amžiaus grupes (1-turi daug takos, 2- turi nedidel tak , 3-neturi takos).
Tokiu b du paaišk jo, kad detalesniam tyrimui, kas turi didžiausi

tak Lietuvos

kaimuose ir miesteliuose formuojant bendruomeniškum , kokius veiksmus atliekant
atsirast funkcionalios vietos bendruomen s, verta pasirinkti seni nij , bažny i , mokykl ,
kult ros

staigas ir socialinio ir fizinio žmogaus saugumo organizavim

bendruomen je. Tod l tyrimus Vietos bendruomen
fokusavom s

detalesn

ši

faktori

2001, Vietos bendruomen

analiz , o tyrim

Vietos bendruomen

vietos
2006
2007

vadybini veiksm tyrim .
4.2.1. Vietos valdžios (seni nijos) institucinis vaidmuo vietos bendruomen s
funkcionavimui.
Vietos valdžios samprata. Savivaldos esm yra ta, kad: 1) sprendim pri mimas yra
decentralizuotas (savivaldyb s taryboje, savivaldyb s administracijoje, seni nijoje, vietos
bendruomen je ir t. t.), 2) sprendimus priima skirtingos asmen

grup s (savivaldyb s

tarnautojai, vietos politikai, bendruomen s atstovai, neformal s lyderiai), 3) sprendimai
priimami keliais b dais (tariantis su gyventojais, vietos bendruomene). Šiuolaikiniame
viešojo administravimo procese tai vadinama dalyvavimu. Naujoji viešoji vadyba

122

akcentuoja tokius principus, kaip bendruomen s valdžia: galiojimas, o ne tarnavimas,
decentralizuota valdžia: nuo hierarchijos prie dalyvavimo. Stiprinant seni nij vaidmen
savivaldoje ir ieškant b d aktyvinti seni nijos gyventojus 2002 metais vidaus reikal
ministras pasiraš sakym , patvirtinant „pavyzdinius seni nijos tarybos nuostatus“ [14, p.
8–9]. Tik tina, kad visose Lietuvos savivaldyb se ir tokiu b du skatinama veikla duos
rezultat

– veikian ias vietos bendruomenes, vadovaujamas seni nij

taryb

40

ar kit

formali strukt r . Vietos savivaldos statyme taip pat yra numatyta bendruomen s atstov
– seni nij taryb

– institucija. Ji leidžia bendruomenei aktyviai reikštis, tod l reikia

aktyviau naudotis šiuo vietos savivald leidžian iu pl sti mechanizmu ir daryti tak vietos
savivaldybei, kai ji priima sprendimus, lie ian ius vienos ar kitos seni nijos gyvenim .
Vietos valdžios šiuolaikinis funkcionalumas. Dabartin s savivaldos sistemoje
seni nija yra tas administracinis padalinys, kuris yra ar iausiai vietos bendruomen s. Tiek
pagal

statym

„Seni nija yra savivaldyb s administracijos strukt rinis teritorinis

padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldyb s teritorijos dalyje. Seni nijos aptarnaujamos
teritorijos ribas savo sprendimu nustato savivaldyb s taryba“ [123, p. 20], tiek pagal vietos
gyventoj

poži r seni nija asocijuojasi su tam tikra teritorija – vietos bendruomen s

gyvenamu plotu. Autoriaus nuomone, seni nija n ra tikra vietos bendruomen , kadangi
dauguma seni nij Lietuvoje yra didel s savo gyventoj skai iumi, o svarbiausia sudarytos
iš keli ar keliolikos gyvenam j vietovi . Ta iau seni nija, kaip administracinis vietos
valdžios padalinys, gali suvaidinti didel vaidmen joje esan i gyvenam j vietovi –
vietos bendruomeni – funkcionavime. Pa ios seni nijos veikimas priklauso nuo keli
veiksni : vietos valdžios – tarybos, mero, administracijos direktoriaus ir ypa seni no
poži rio

valdymo decentralizavim , vietos bendruomen s neformali lyderi poži rio

atsakomyb s prisi mim

sprendžiant vietos problemas, vietos bendruomen s vietos

politikos supratimo lygio ir nuo praktin s s km s vietos bendruomen je sprendžiant vietos
problemas. Tod l tyrimo Vietos bendruomen 2001 metu buvo aiškintasi, kokia seni nijos
institucijos taka bendruomeniškumui. Respondentai patvirtino hipotetin teigin apie
seni nijos žmoni

pasitik jim

seni nija, tod l darytina prielaida, jog seni nija gali

pastebimai prisid ti prie vietos bendruomen s funkcionavimo. Tai matyti paveiksle nr. 13.
40

Vidaus reikal ministerija vykd tyrim Vietos demokratija – 2003, po kurio paaišk jo, jog 25% apklaust
savivaldybi dar neturi net patvirtint seni nij taryb nuostat , o vietos bendruomenes jungianti taryba
veikia 34% apklaust j savivaldybi . Tiesa, savivaldyb se, kur vietos bendruomeni atstovavimas
savivaldyb s valdžios skatinamas, veikian i taryb darbe dalyvauja pilie iai, kuri skai ius labai vairus –
nuo 1 iki 23 nari .
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Paaišk jo ir tai, jog poži ris

seni nij skirtingose amžiaus grup se (žr. priedas nr. 7,

paveikslas nr. 2) yra skirtingas, kadangi jauniausiems respondentams seni nija nevaidina
jokio vaidmens, o amžiui did jant did ja ir seni nijos taka. Galimas daiktas, kad jaunimas
tur jo mažai reikal

su seni nu ir tod l nesitiki iš jo didel s pagalbos, o vyriausi

respondentai, matyt, nusivyl

ribotomis seni no funkcin mis galiomis, pernelyg

nesureikšmina jo vaidmens. Tokiu b du, reikia svarstyti, kaip seni nija, kaip institucija,
turi vadybiškai organizuoti veikl didindama savo tak jaunesnio amžiaus gyventojams,
vietos bendruomen s nariams.

Neturi

Nedidel

7

taka

29

Turi daug

43
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40
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13 pav. Seni nijos taka skatinant bendruomeniškum , proc.
Seni nijos funkcijos skirstomos

organizacines (j vykdymas labai priklauso nuo

seni nijos darbuotoj , o kartu ir vietos bendruomen s, iniciatyvos, sugeb jimo — tai
vieš j paslaug , socialin s paramos organizavimas ir t. t. ) ir direktyvines (duomen
rinkimas, pasi lym merui, administracijos direktoriui teikimas ir kt.). Esamos funkcijos,
ypa seni no atribojimas nuo edukacini , ypa kult rini vieš j paslaug organizavimo
(kaip parod atlikti tyrimai, tai yra itin svarbi vietos bendruomen s veikimo sfera) iš esm s
daro seni nij daugiau
vietos žmoni

kini

vieš j

paslaug

organizatore. Nepaneigiant j

svarbos

gyvenime, vis d lto tai riboja seni nijos veikl vietos bendruomen je,

kadangi seni nija negali b ti veiklos organizator švietimo ar kult ros srityse, perduoti
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( galinti) vietos bendruomen pa i spr sti tam tikrus aktualius klausimus. Autoriaus
nuomone, reikalinga didinti seni nijos funkcionalum , t. y. seni nija turi b ti ne
strukt rinis teritorinis padalinys, o filialas, turintis savivaldyb s tarybos perduotas juridinio
asmens funkcijas ir galintis savarankiškai priimti savarankiškus sprendimus, reikalingus
vietos bendruomenei, tuo pa iu ir perduoti tam tikras funkcijas vietos bendruomeni
organizuotoms strukt roms, pavyzdžiui, bendruomeni centrams.
Kokybinio tyrimo Vietos bendruomen 2006 metu respondentai taip pat pažym jo
svarb seni nijos vaidmen . Matoma tendencija, kalbant apie seni nij , pabr žti seni no
vaidmen , pvz., teigiama: „politin se partijose aktyviausi žmon s“; „kunigas ir seni nas,
du svarbiausi asmenys“ ir t. t. Respondentai pastebi ir seni nijos priklausomum nuo
valdžios, kalb dami apie politin aspekt ar mažas seni nijos galias. Tai leidžia daryti
išvad , kad, suteikiant daugiau teisi seni nijai, b t efektyvesn ir vietos bendruomen s
veikla. Antra vertus, respondentai pastebi, kad vietos bendruomen gali veikti ten, kur
negali seni nija, kaip valdžios staiga. Tiesa, koki

nors konkre i

veikimo viet

nenurodo, bet jau iamas vidinis tik jimas: „Seni nija tik administruoja, o bendruomen
gali daugiau. Politinis aspektas turi daug takos, kad ir darai gera bendruomenei, bet jei ne
tos paži ros su savivaldyb s valdžia, tai n ra palaikymo, daug kas blokuojama. Bet
politikos nepavyks išvengti, kadangi politin se partijose aktyviausi žmon s. Arba tuos,
kurie aktyviau pasireiškia bendruomeniškoje veikoje, po to pas save patraukia politin s
partijos“ (seni nas, 42 m.); „taip, seni nija mums labai daug padeda, bet realiai ji gali
mažiau nei vietos bendruomen , ypa tais atvejais, kai seni nas eina

bendruomen s

taryb “ (kult ros darbuotoja, 29 m.); „suvokiame, kad seni nijos žmon s turi daug darbo,
bet neturi valdžios“ (bibliotekinink , 53 m.); „kunigas ir seni nas, du svarbiausi asmenys,
gaila, n ra policininko“ (bibliotekinink , 41 m.); „visados teikiame param ir kitoki
pagalb bendruomen s tarybai ir tuo parodome, kad jie yra reikalingi, kad kažk gali. Jei
parodytume kitaip, jiems b t gana sunku veikti“ (seni nas, 54 m.); „seni nija, pagrindin
vieta, kuri gali pad ti bendruomenei“ (kult ros darbuotojas, 40 m.); „be seni nijos
pagalbos b t

sunku k

nors padaryti, o bendruomen

išsprendžia dal r pes i “

(darbininkas, 54 m.); „o iš ko sprendžia, kaip dirba savivaldyb , ogi iš to, kaip žmon s
gyvena seni nijose, tod l seni nijos supratimas, k gali bendruomen , labai svarbus“
(pensininkas, 66 m.); „bendruomen s ir seni nijos interesai sutampa. Bus laikas, kai
seni nija su bendruomene sudarin s sutartis d l paslaug , bet tam reikia, kad savivaldyb
pasitik t “ (inžinierius, 63 m.).
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Iš respondent

atsakym

akivaizdžiai matyti, kad žmon s seni nijai skiria itin

didel vaidmen (lyginant su mokykla, bažny ia, kult ros staigomis), tai neabejotinai
prisideda ir prie teigiamo seni nijos vaizdžio vietos bendruomen je formavimosi.
Tyrimas Vietos bendruomen 2001 patvirtino, kad vietos bendruomen s nariai
esant probleminei situacijai (pvz., asociali motina nepriži ri savo vaik ) kreipt si
seni n , taip teigia 34 procentai respondent (paveikslas nr. 14). Gaila, kad stebin i
situacij (itin pasyvi ) taip pat yra palyginti daug – 32 procentai ir b tent tai mažai dera su
vietos bendruomen s funkcionalumu, kadangi aktyviai veikian i (tariasi, k daryti, išbara
motin ) yra tik 20 procent .

6

Praneš policijai

7

Išbar motin

Kaimynai prad jo tartis, kad
reikia jiems imtis koki
priemoni

14

Steb jo, kas bus

32

Praneš seni nui

34
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14 pav. Vietos bendruomen s nari elgesys esant probleminei situacijai, proc.
Tiesa, pasteb jome, kad tiek seni nijos, tiek seni no vaidmuo skirtingose vietov se
yra nevienodas (žr. paveiksl nr. 15), ta iau tai yra objektyvus faktorius, priklausantis nuo
paties seni no ir seni nijos darbuotoj

pasirinkto vadybinio stiliaus, ir jis nepaneigia

bendr pasteb jim d l poži rio seni nijos ir vietos bendruomen s funkcionalum .
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Praneš seni nui

15 pav. Bendruomen s nari elgesys esant probleminei situacijai skirtingose vietose,
proc.
Nustat , kad tiek seni nijai kaip institucijai, tiek seni nui bendruomeniškumo
formavime vertybine prasme rodomas didelis pasitik jimas, privalome išsiaiškinti
konkre ius veiksnius, kuriuos atliekant did t

vietos bendruomen s funkcionalumas.

Kalb dami apie bendruomeniškum , savivaldybi administracij atstovai41 nurodo, kad
menko pilie i dalyvavimo, silpno bendruomeniškumo Lietuvoje pagrindin s priežastys
yra šios: 1) interes tarp bendruomeni skirtumai, lyderi stoka, 2) nepasitik jimas naujais
lyderiais – bendruomeni iniciatoriais, 3) žmon s nejau ia, kad jie gali tur ti takos vietos
problem sprendimui, 4) nematoma akivaizdaus bendruomeni veiklos rezultatyvumo, 5)
žmoni abejingumas, 6) vertybi perkainavimas vystantis technologijoms, 7) pilietin s
s mon s stoka, 8) be to, ir valdžia neskatina bendruomeni vystymosi.
Vakar šali patirtis liudija, kad vietos bendruomen bus funkcionali, jei politin
valdžia skatins ir užtikrins pilie i

sitraukim

vietos problem

sprendim , reikal

tvarkym .42 Steb jimas Veikianti bendruomen (1997–2000) vyko dviejose savivaldyb se
41

Remiamasi Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro 2000–2003 met vadinio
mokymo bendrosios programos klausytoj nurodytomis priežastimis.
42
Kai kurie poslinkiai šia linkme Lietuvoje pasijuto po 1997 met savivaldos rinkim , kai T vyn s s jungos
(Lietuvos konservatori ) taryb nariai, atstovaujantys šiai partijai ir sudar daugum miest ir rajon
tarybose, prad jo gyvendinti savo rinkimin program , kurioje didelis d mesys buvo skiriamas
bendruomeni veiklos skatinimui naudojant vairiausius b dus.
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– Anykš i rajone ir Kauno rajone. Anykš i r. bendruomen s buvo aktyvinamos skatinti
seni nus kurti seni nijose bendruomen s komitetus, o kiekvienoje vietos bendruomen je
surengti neetatinio seni no rinkimus. Kauno rajone buvo pasirašytas mero potvarkis apie
b tin bendruomeni
traukti „biudžetini

taryb

sudarym . Be seni no ir jo pavaduotojo, buvo numatyta

staig , veikian i seni nij teritorijoje, vadovus, tradicini religini

bendruomeni ir bendrij , veikian i seni nij teritorijoje, atstovus, policijos nuovados
atstov , moni , organizacij , kinink , teikian i pagalb seni nijai ar jos teritorijoje
veikian ioms ir savivaldyb s reguliavimo sferoje esan ioms biudžetin ms staigoms ir
organizacijoms, atstovus, visuomenini

organizacij , s jung , fond , atstovus ir kitus

aktyvius bendruomen s narius“ [69, p. 94]. Tiek viename, tiek kitame rajone merai
asmeniškai globojo susik rusius bendruomeni komitetus, su jais susitikdavo, tardavosi,
rengdavo šventes ir vykdavo

vietos bendruomeni

šventes. Jaut si, kad vietos

bendruomen s funkcionuoja, žmon s darosi aktyvesni. Ta iau po 2000- j met rinkim ,
pasikeitus politinei valdžiai Anykš i rajone tiek viet bendruomeni komitetai, tiek vietos
bendruomen s su retomis išimtimis beveik ar visiškai nutrauk savo veikl arba ta veikla
tapo epizodin . Kitaip yra Kauno rajone – ia ir naujas meras t s savo pirmtako veikl ,
tod l vietos bendruomeni

savik ra šiame rajone vyksta ir gauna nauj brand . Tai

akivaizdus pavyzdys, kaip vietos bendruomen s funkcionavimas priklauso nuo politin s
valios.
Tod l tyrimo Vietos bendruomen
savivaldybi

2007 metu respondentais pasirinkome

politikus ir administracijos darbuotojus, nuo kuri

atliekam

vertybinio,

juridinio ar vadybinio pob džio veiksm priklauso vietos bendruomen s funkcionalumas.
Tirdami

savivaldyb je

(seni nijoje)

atliekamus

bendruomen s funkcionalum , juos taip pat skirst me

veiksmus,

skatinan ius

vietos

vadybinio, juridinio ir vertybinio

pob džio. Respondentai – administracijos darbuotojai – deklaravo neutralum (nei sutinku,
nei nesutinku) arba pritar

(sutinku ir visiškai sutinku) vadybiniams ir juridiniams

veiksmams, o respondent politik nuomon s išsiskyr d l vadybini veiksm ir kur kas
labiau sutapo (sutinku ir visiškai sutinku) d l juridini ir vertybini veiksm . Atskirai
analizuojant funkcinius veiksmus, tarp respondent administracijos darbuotoj (žr. lentel
nr. 7) didžiausio palaikymo sulauk

šie juridiniai veiksmai – „savivaldyb s

administracijoje buvimas darbuotojo, kuris koordinuot

bendruomeni

iniciatyvas“

(93,5%) ir „l š skyrimas iš savivaldyb s biudžeto bendruomeni projektams“ (92,3%).
Daugiausia nepritarimo sulauk vadybinis veiksmas, kad „seni nijos darbuotojai
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savo

funkcij vykdym

traukt vietos bendruomeni žmones“ (22%) ir vertybinis veiksmas –

„seni no iniciatyvumas kuriant patariam sias seni nij tarybas“ (6,5%).
7 lentel Savivaldyb je ir seni nijoje atliekami veiksmai svarb s, kad kaim ir
miesteli vietos bendruomen s b t funkcionalios (administracijos darbuotojai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

Seni nijos darbuotojai savo
funkcij vykdym traukia
vietos bendruomeni žmones

33,0

22,0

3,1

Seni no iniciatyvumas kuriant
patariam sias seni nij tarybas

47,8

6,5

3,5

Savivaldyb s biudžete
skiriamos l šos vietos
bendruomeni projektams

92,3

3,3

4,6

Savivaldyb s administracijoje
yra darbuotojas,
koordinuojantis bendruomeni
iniciatyvas

93,5

3,3

4,6

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“

Respondentai politikai (žr. lentel

nr. 8) taip pat labiausiai pritar

anks iau

nurodytiems juridiniams veiksmams, taip pat vadybiniam veiksmui – „savivaldyb je
vykstantiems BC (bendruomeni

centr ) koordinaciniams pasitarimams“ (100%) ir

vertybiniam veiksmui – „seni no iniciatyvumui kuriant patariam sias seni nij tarybas“
(95,2%). Nepritarimo – vadybinis veiksnys – kad „sisteming seni nij funkcij vertinim
atlikt
vietos

vietos bendruomeni
bendruomeni

žmon s“ (28,6%) ir kad, „seni nijos darbuotojai skatint

žmones

pasirengti

(strateginius) planus“ (23,8%).
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savo

gyvenamosios

vietov s

vystymo

8 lentel Savivaldyb je ir seni nijoje atliekami veiksmai svarb s, kad kaim ir
miesteli vietos bendruomen s b t funkcionalios (politikai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

Seni nijos darbuotojai skatina
vietos bendruomenes
pasirengti savo vietov s
vystymo planus

66,7

23,8

3,4

Seni nijos funkcijas
sistemingai vertina vietos
bendruomeni žmon s

71,4

28,6

3,4

Seni no iniciatyvumas kuriant
patariam sias seni nij tarybas

95,2

0,0

4,4

Savivaldyb je vyksta BC
koordinaciniai pasitarimai

100,0

0,0

4,2

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“

Kaip matome iš duomen
administracijos darbuotoj

(žr. paveikslas nr. 16), labiausiai politik

ir

nuomon s sutampa d l „seni no iniciatyvumo kuriant

patariam sias tarybas“.

48

Visiškai sutinku

7
48

Sutinku

41
4

Nei sutinku, nei nesutinku

46

Nesutinku

5

Visiškai nesutinku

1
0

10

20

Administracijos darbuotojas

30

40

Politikas

16 pav. Seni no iniciatyvumas kuriant patariam sias seni nij tarybas, proc.
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Išvados:
1.

Tyrimai patvirtino, kad seni nija kaip institucija vietos bendruomen s telkime

vaidina svarb vaidmen daugumai seni nijos gyventoj , išskyrus jaunim iki 30 met ir
vyresnius kaip 60 met žmones. Tik tina, kad pirmoji respondent grup netur jo reikal
su seni nija, o antroji grup yra nusivylusi (menkos administracin s galios) dabartiniu
seni nij atliekamu vaidmeniu, kur vykdo seni nijos kaip savivaldyb s administracijos
padalinys.
2.

Seni no, kaip lyderio, vaidmen sprendžiant problemiškas situacijas pripaž sta

absoliuti dauguma vietos bendruomen s gyventoj , tod l savivaldyb s taryba, meras turi
atkreipti tai d mes ir suteikti daugiau teisi ir pareig seni nijoms ne tik kin je, bet ir
kult rin je, edukacin je veikloje, o pastarasis savo vadybin

veikl

turi organizuoti

traukdamas vietos bendruomen s narius.
3.

Iš daugelio vadybini veiksm vietos politikai, administracijos darbuotojai, tarp j

ir seni nas, prioritet turi suteikti šiems veiksmams: savivaldyb s administracijoje paskirti
darbuotoj , koordinuojant vietos bendruomeni iniciatyvas, savivaldyb s biudžete skirti
l š

vietos bendruomeni

projektams, savivaldyb je vykdyti BC koordinacinius

pasitarimus.
4.

Vietos politikai ir administracijos darbuotojai kartu su bendruomeni aktyvu turi

diskutuoti d l seni no vaidmens kuriant patariam sias tarybas, kadangi seni nui rodant per
daug iniciatyvumo jas kuriant, galimas vyraujan ios seni no takos susiformavimas, o visai
nedalyvaujant – pavojus, kad kai kuriose vietos bendruomen se tokios tarybos nesusikurs
ir nuo d l to nukent s vietos bendruomen s funkcionalumas.
5.

Savivaldyb s administracijos ir seni nij

švie iamuosius seminarus, kad jie nebijot

darbuotojams reikalinga organizuoti

savo funkcij

vykdym

traukti vietos

bendruomeni žmones, kadangi visos funkcijos, kurias vykdo savivaldyb s administracija
yra skirtos b tent vietos bendruomen s žmon ms, o pastariesiems nedalyvaujant veikloje,
did ja nepasitenkinimas tuo, kas ir kaip daroma, t. y. vietos bendruomen ne galinama k
nors atlikti (funkcionuoti), o laukiama, kad valdžios institucijos visk padarys.
6.

Išryšk jo ir n dienos Lietuvos viešosios politikos praktikoje pastebima nuostata,

kad politikai menkai arba visai nedalyvauja rengiant strateginius planus, tod l ir vietos
bendruomen s funkcionalumo veiksmuose politikai nemato poreikio, kad seni nijos
darbuotojai skatint vietos bendruomenes pasirengti savo vietov s vystymo (strateginius)
planus.
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4.2.2. Bažny ios (parapijos) institucinis vaidmuo vietos bendruomen s
funkcionavimui.
Bažny ios (parapijos) samprata. Bažny ia (parapija) pagal teritorin atstovavim ir
hierarchin pavaldum yra iš dalies panaši seni nij . Žinome, kad tiek Lietuvos istorijoje,
tiek ir kit

šali

(pvz., mums netolimoje Švedijoje) bažny ios (parapijos) institucinis

vaidmuo buvo net didesnis negu vietos valdžios. Tod l šios nevalstybin s institucijos
vaidmuo vietos bendruomen

darant funkcionalesn

yra nagrin tinas. Religini

bendruomeni ir bendrij veikl reglamentuoja atskiras Lietuvos Respublikos religini
bendruomeni ir bendrij
asmen

statymas [119], kuriame religin bendruomen apibr žiama kaip

grup , siekianti gyvendinti tos pa ios religijos tikslus. Ji gali b ti vietinis

atitinkamos religin s bendrijos padalinys.
Pasak arkivyskupo S. Tamkevi iaus, tai, kas at jo iš soviet

laik , t ra tik

geografin s ribos. Jei b t stipri bendruomen , tai neb t Lietuvoje tiek savižudybi ,
depresijos, vienišumo. Tod l bažny ios r pestis pad ti kurti religines bendruomenes, o
kadangi j

nariai yra vietos bendruomeni

subjektai, tai kartu ir funkcionalias vietos

bendruomenes.
Manome, kad pats religin s bendruomen s k rimasis eina iš dviej
pirmasis – tai kulto tarn

interesas sukurti bendruomen , t. y. nuolatini

šaltini :
šalinink

organizacij su tvirtomis teis mis ir pareigomis, o antrasis – žmoni tik jimas ir noras, kad
tik jimo išpažin j b t kuo daugiau ir jie b t organizuoti.
Viduramžiais parapija buvo, anot Maxo Weberio, „pasyvus bažnytinis junginys,
turintis paskirstyti tam tikras prievoles ir priklausantis dvasininko kompetencijai“ [228, p.
78]. Tai gal jo lemti ir vietos bendruomen s nefunkcionavimas. Laikui b gant kai kurios
religijos organizaciškai vis labiau steng si pajungti bendruomen s narius. Pavyzdžiui,
reformat

religijoje43 (net ir ten, kur šiai religijai priklauso visi vietos bendruomen s

gyventojai) stojimo religin bendruomen s lyga yra forminama sutartimi.
43

Atrodo, kad protestantizmas gerokai kitaip negu krikš ionyb traktavo parapijos vaidmen . Štai anot S.
Pivoro [2001: 110–114], galima kalb ti apie Švedijos, kur vyravo liuteronyb , parapijin pilietin
visuomen . Jis teigia, jog 19 a. Švedijos parapijose buvo siviešpatav s savarankiškas vietos reikal
kolektyvinis, bendruomeninis tvarkymas, kur valstyb s valdžia nesikišo. Nors kaimo bendruomen
Švedijoje, skirtingai nuo parapijos, niekada netapo juridiniu asmeniu, ta iau ji buvo svarbi parapijos
savivaldos dalis, parapijiniai susirinkimai panaudodavo savo tikslams kaimo bendruomeni pareig nus,
pirmiausia seni nus. Švedijos liuteron bažny ioje pamald metu buvo skaitomi valstyb s teis s aktai,
parapijos susirinkimo protokolai. Daugel pa ios bažny ios išlaikymo klausim tur jo spr sti patys
parapijie iai, jie tur jo nustatyti ir pastori , mokytoj ir bažny ios tarnautoj atlyginimus. Pastoriaus namo,
kit bažnytini pastat statymas ir remontas buvo parapijie i prievol , d l kurios jie tur jo susitarti
parapijos susirinkime.
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Lietuvoje vyraujanti katalik bažny ia šiuo metu yra praradusi bendruomenišk
pob d , kadangi už visk atsakingas klebonas: remontai, liturgija, švietimas, renginiai,
ryšiai su valdžia, ligoniai, šalpa ir t. t. Dar neseniai ir mišios vykdavo tik kunigams
suprantama kalba, tik jie skaitydavo skaitinius. Siekiant, kad vietos bendruomen je44
bažny ia b t

vienas iš bendruomeniškum

bendruomen s žmon s ir tikintieji matyt

skatinan i
bažny i

veiksni , reikia, kad vietos

bendruomen je, o ne šalia jos.

Bažny ia tai turi atlikti per administracin išraišk – parapij , kuri ir yra tam tikra vietos
bendruomen .
Pirmiausia tai yra žmoni dvasin s, dorovin s kult ros ugdymas, visiems žmon ms
priimtin

vertybi , elgesio norm

formavimas. Visais laikais buvo skatinama

bendruomenin s mon , o tai padeda žmon ms veikti vienišum , susvetim jim . Pasak
R. Grigo, „kiekvienas, kuris yra dalyvav s bendrose pamaldose, bendrame vis j dalyvi
giedojime, bendrose procesijose, ta iau ne kaip ateizuotos s mon s pažeistas pašalietis, o
kaip normaliai tikintis arba tik jim , kaip dvasini vertybi pasaul suvokiantis žmogus,
tas gerai supranta sielos kerteles palie ian ios bendrumo su kitais pajautos esm . To
bendrumo, kuris gimsta ne d l b tinumo tenkinti neatid liotinas buitines ar medžiagines
reikmes, bet d l dvasini

vertybi , bendro dvasinio išgyvenimo ir transcendentalumo

pajautos. Kaip tik tokia pajauta ir tokiais sielos išgyvenimais yra grindžiama ir dorovin
žmogaus atsakomyb kitiems žmon ms ir visai tautai“[51, p. 129].
Uždaviniai, kuriuos turi spr sti parapin
bendruomenei, kadangi j
sprend jai bus

tie

bendruomen , aktual s ir vietos

sprendimas vyks beveik arba toje pa ioje teritorijoje ir

patys žmon s.

Krikš ioniška

bendruomen

„negali

šalintis

visuomen s,<…>visatos grožis yra m s buvein – veikimo išvien ženklas, kad m s
kvartalas ar miestas b t didesnio teisingumo, ramyb s ir draugyst s, k rybingumo ir
žmogiško augimo vieta“ [214, p. 311].
Ta iau, pasak Irenos Leli gien s [105, p. 25], individo socializacijos procese ir
šiuolaikin je visuomen je religin s organizacijos (parapin s bendruomen s) atliks šias
funkcijas: vertybinis orientavimas – stengimasis suformuoti tam tikr poži r
vertybes ir atitinkam

religines

tik jim ; elgesio reguliavimas – vykstant masin ms apeigoms

formuojamas atitinkamas elgesys; komunikacin funkcija – vyksta nari bendravimas, jas
lydin ios atitinkamos normos diegiamos

gyvenim ; gailestingumo funkcija – tiek

44

Mažojoje Lietuvoje seniau b davo parenkama iki penkiolikos krikšto t v : siuv ja, vaistininkas, stalius,
kalvis, aud ja, puodžius, stogdengys, mokytoja, žemdirbys. T vai taip užtikrindavo vaiko ateit – gyvenim
bendruomen je.
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bendruomen je, tiek už jos rib vyksta gailestinga – labdaringa veikla; kompensacin
funkcija — padedama tikintiesiems suvokti savo problemas, teikiama dvasin atspara
vykstant sukr timams; ugdomoji funkcija – žmogus ugdomas religijos dvasia.
Bažny ios (parapijos) šiuolaikinis funkcionalumas. Tyrimu Vietos bendruomen
2001 buvo norima išsiaiškinti, kaip šiuolaikin mis s lygomis ži rima praeityje itin svarb
vietin s

bendruomen s

telkime

faktori

–

parapin

bendruomen .

Pirmiausia

išsiaiškinome, kaip apskritai vertinama bažny ios taka buriant žmones. Vis

amžiaus

grupi respondentai pripažino tokios takos egzistavim , o 61 m. ir vyresni respondentai
laiko j absoliu ia (žr. paveiksl nr. 17).

61 ir daugiau
100
7
51-60

65
7
5
50

41-50
40
4
31-40

42
50

iki 30

75
25
0

20
Turi daug

Nedidel

40
taka

60

80

100

Neturi

17 pav. Bažny ios taka buriant žmones bendrauti (ekspertai), proc.
Tyrime aiškinom s ir tai, kokia bažny ios taka šiuolaikiniam jaunimui. Tiek
respondentai, tiek ekspertai patvirtino (žr. paveikslas nr. 18), kad ir šiais laikais bažny ia
jaunimui tak turi ir tod l gali b ti vienu iš vietos bendruomen telkian i faktori .
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Taip, turi

Iš dalies

Ne, neturi

ekspertai

Nežinau

respondentai

18 pav. Bažny ios taka jaunimui, proc.
Kokybinis tyrimas Vietos bendruomen
bažny ios veikl

2006 atskleid , jog respondentai

vietos bendruomen je ži ri, pirmiausia tur dami galvoje klebono

veikim . B tent „gero ar blogo“ klebono vaidmuo ia yra itin svarbus, t. y. svarbesnis negu
seni no ir turintis daug didesn reikšm nei mokyklos direktoriaus, kult ros nam ar
bibliotekos ved jo ar kokios kitos institucijos vadovo asmenyb . Respondentai šio
kokybinio tyrimo metu klebono vaidmen bendruomen je nusako taip: „klebonas „nulis“,
gerai, kad bendruomen s pirmininkas yra ir pastoracin s tarybos pirmininkas, tai jis visk
tvarko, tod l ir taryboje dirba daug bendruomen s aktyvist “ (seni nas, 45 m.); „m s
pastoracin taryba labai veikli, yra netgi atskiros komisijos – finansin , statybos, kult rin “
(pensininkas, 66 m.); „priklauso nuo kunigo, bet aktyvi

žmoni

visame rajone

vienetai“(pedagog , 46 m.); „nevaidina, kadangi klebonas neveiklus, bet yra klebon , kurie
telkia žmones ir taip aktyvina bendruomen “ (darbininkas, 54 m.); „telkimas bus tada, kai
eilinis pilietis jus bažny ios atram . Daug klebon , užuot sujung žmones ir parod , kad
juos supranta, yra užsidar “ (kult ros darbuotojas, 40 m.); „m s klebonas – dvasios
žmogus, ne kininkas, tai jam mažai r pi, kas dedasi už bažny ios sien “ (seni nas, 50
m.); „vargoninink yra sutelkusi jaunimo, tikim s veiklos iš skaut , o bažny ios komitetas
labai garbaus amžiaus, tai n r ko tik tis. Kai sutvark me koply i , tai ir klebonas gyr , kad
tiek daug žmoni , ypa

jaunimo dalyvavo“ (pensinink , 64 m.); „tegu klebonas
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nelinksniuoja

jaunimo,

kad

jaunimas

blogas,

tai

bus

daugiau

dalyvaujan i “

(bibliotekinink , 41 m.); „taip, kunigo žodis svarus, gal reikia daugiau d mesio jaunimui.
Man atrodo, kad sunku pakli ti bažny ios bendruomen “ (bibliotekinink , 53 m.); „tiek
bendruomen , tiek bažny ia turi skatinti pilietiškum “ (vadybinink , 36 m.); „klebono kaip
n ra, jam ner pi bendruomen . O prieš tai buvo veiklus. Nors, tiesa, ir dabartinis vien
syk palaik – leido bendruomenei tvarkyti aplink ir sekmadien , nes tada technik
gavome, taigi jo autoritetas svarbus“ (pensininkas, 68 m.); „man atrodo, kad stengiasi
pritraukti veiklai, bet jaunimas neiniciatyvus. Kai klebonas kalbasi, tai labai svarbu.“
(moksleiv , 17 m.); „bažny ia – infolenta, o klebonas – SIELA. Nor t si, kad daugiau
veiklos b t prie bažny ios“ (kult ros darbuotoja, 29 m.); „mes tai palaikom glaud ryš .
Klebonas bendruomen s renginiuose yra aktyvus dalyvis – šventina v liav , skelbia
informacij ir kt. Reikia palaikyti ryšius su visais, o su bažny ia – b tina“ (seni nas, 42
m.).
Atrodo, kad respondentai, atsakydami

š klausim , daugiau link kalb ti apie

kunigo, kaip lyderio, vaidmen , ir neakcentuoja bažny ios, t. y. vis tikin i j , kur yra ir
pastoracin taryba. O b tent tokia veikla tur t tradicin savit pavadinim – parapija, ir
atlikdama tam tikrus veiksmus parapijoje vietos bendruomen daryt dar funkcionalesn .
Kokie bažny ioje (parapijoje) gali b ti atliekami veiksmai aiškinom s tyrime – Vietos
bendruomen

2007. Analizuojant vietos bendruomen s funkcionalum

skatinan ius

veiksmus vadybiniu, juridiniu ir vertybiniu pob džiu ir vieni, ir kiti respondentai neparod
vienareikšmiško pritarimo kuriai nors ši

veiksm

grupei. Tarp funkcini

veiksm

respondent – administracijos darbuotoj – didžiausio pritarimo (90%) susilauk vadybinis
veiksmas, kad „parapijos taryba yra parapijie i išrinktas kolegialus organas“, o didžiausio
nepritarimo (35,6%) susilauk

vadybinis veiksmas, kad „parapijos taryba spr st

tik

klebono pasi lytus klausimus“, bei juridinis veiksmas (48,9%), kad „dvasininkai b t
bendruomeni taryb nariais“ (žr. lentel nr. 9)
Tarp respondent

politik

absoliutaus pritarimo (100%) sulauk

vadybinis

veiksmas – „dvasininkai bendrauja su tikin iaisiais ne tik bažny ioje, bet ir parapijoje“ ir
beveik absoliutaus (90,5%) palaikymo, kad „parapijos taryba sprendžia dvasinink

ir

parapijie i – vietos bendruomen s nari pasi lytus klausimus“ ir vertybinis veiksmas
(90,4%) – „dvasinink

dalyvavimas vietos bendruomeni

renginiuose“. Nepritar

respondentai politikai (28,6%) juridiniam veiksmui, kad „parapijos taryba gauna l š iš
biudžeto vietos bendruomenei aktuali

socialini , kult rini , saugumo klausim
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sprendimui“, ir vadybiniams veiksmams – kad „parapijos taryba sprendžia tik klebono
pasi lytus klausimus“ (61,9%) ir, „parapijos taryba yra klebono sudarytas kolegialus
organas“ (47,6%) (žr. lentel nr. 10).
9 lentel Bažny ios (parapijos) veiksmai svarb s, kad kaim ir miesteli vietos
bendruomen s b t funkcionalios (administracijos darbuotojai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

Parapijos taryba sprendžia tik
klebono pasi lytus klausimus

8,0

35,6

2,76

Vietos dvasininkai yra
bendruomeni taryb nariais

51,1

7,6

3,5

Parapijos taryba yra
parapijie i išrinktas
kolegialus organas

90,1

0,0

4,2

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“

10 lentel Bažny ios (parapijos) veiksmai svarb s, kad kaim ir miesteli vietos
bendruomen s b t funkcionalios (politikai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

Parapijos taryba sprendžia tik
klebono pasi lytus klausimus

0,0

61,9

2,2

Parapijos taryba yra klebono
sudarytas kolegialus organus

33,4

28,6

3,1

Parapijos taryba gauna l š iš
biudžeto vietos bendruomenei
aktuali socialini , kult rini ,
saugumo klausim sprendimui

52,4

23,8

3,3

Dvasininkai dalyvauja vietos
bendruomen s renginiuose

90,4

0,0

4,2

Parapijos taryba sprendžia
dvasinink ir parapijie i –
vietos bendruomen s nari
pasi lytus klausimus

90,5

0,0

4,2

Dvasininkai bendrauja su
tikin iaisiais ne tik bažny ioje,
bet ir parapijoje

100,0

0,0

4,2

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
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** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“

Labiausiai neigiam nuostat vieni ir kiti respondentai (žr. paveikslas nr. 18)
išreišk veiksmui, kad parapijos taryba spr stu tik klebono pasi lytus klausimus.
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18 pav. Parapijos taryba sprendžia tik klebono pasi lytus klausimus, proc.
Išvados:
1.

Tyrimu nustatyta, jog terp bendruomeniškai veiklai parapijos bendruomen je yra

– per 70 procent respondent atsak , jog priklausoma religinei bendruomenei tod l, kad
tai malonu ir kad laikomasi tradicij ; o tiriant, koki

tak jaunimui turi bažny ia, daugiau

kaip 50 procent atsak , jog bažny ia tak jaunimui turi.
2.

Tyrimas Vietos bendruomen 2001 parod , kad vietos gyventoj poži ris parapij

su jos administraciniu vienetu bažny ia šiuolaikin je modernioje visuomen je yra
pozityvus, tod l bažny ia (parapija), atlikdama tam tikrus veiksmus, gali prisid ti prie
vietos bendruomen s funkcionalumo.
3.

Labai svarbus vaidmuo tenka kunigui-lyderiui , kuris savo veikloje remiasi

viešumo, parapijie i

dalyvavimo, darb

ir atsakomybi

pasidalinimo principais.

Dvasininkai, kurie geb s atsakomybe pasidalinti bent su parapijos komiteto nariais, pad s
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pagrindus šiuolaikin s parapijos vietos bendruomen je funkcionavimui ir prisid s prie
vietos bendruomen s funkcionavimo.
4.

Dvasininkams reikia atkreipti d mes

kolegialum sudarant parapij tarybas ir

atsisakant autokratinio parapij taryb veikimo principo, kai svarstomus klausimus si lo
tik klebonas, kadangi absoliuti dauguma vietos bendruomen s nari tai laiko labai svarbiu
veiksmu.
5.

Politiniame lygmenyje – savivaldybi tarybose – turi b ti diskutuojama d l l š iš

biudžeto skyrimo parapij taryboms vykdant vietos bendruomen ms aktualius socialinius,
kult rinius, fizinio saugumo projektus, kadangi vietos bendruomen s žmon s tai priima
nevienareikšmiškai. Galimas daiktas, ia pad t didesnis viešumas, kam skiriami pinigai, ir
atsiskaitomumas, koki rezultat yra pasiekta.
6.

Dalis

vietos

bendruomen s

nari

negali

sivaizduoti

dvasininko

eiliniu

bendruomen s tarybos nariu, ir d l to kaltas, matyt, ne tik bažny ios uždarumas, bet ir
susiformav s dvasininko-lyderio, o ne dvasininko-dalyvio tipas, kur pakeisti gali tik patys
dvasininkai.
4.2.3. Mokyklos institucinis vaidmuo vietos bendruomen s funkcionavime.
Mokyklos

bendruomen s

samprata.

Kiekviename

gyvenimo

laikotarpyje

skirtingoms institucijoms keliami vis nauji uždaviniai. Mokykla yra ta institucija, kuriai
keliami uždaviniai skirtingais laikotarpiais yra panaš s. Mokykla yra žini , informacijos
suteikimo, jauno žmogaus aukl jimo institucija. Pastebime skirtumus, kaip keliami
uždaviniai pasiekiami. Tarpukario Lietuvoje „etin s kult ros puosel jim

Lietuvos

mokyklos laik pirmaeiliu uždaviniu. <…>didelis d mesys buvo skiriamas savo t višk s ir
visos Lietuvos pažinimui. <…> Tautin

mokykla skiepijo vaikams meil

gamtai,

mok jim pažinti, kartu d jo pamatus gamtosaugos tradicijoms. <…>Tautin s mokyklos
tradicij t stinumas atsispind jo mokykl kronikose, mokykl sukak i min jimuose<…>
Toki šven i tikslas – išmokyti myl ti savo mokykl , ja didžiuotis, jausti save kolektyvo
nariu“ [28, p. 116–117]. Pasak R. Grigo, dabar svarbu, ar „mokykla gali prisid ti
skiepydama šeimos tradicijas, priklausymo bendruomenei pajautim , j

socialin

reikšmingum ir ypa ugdydama individo tautin s moningum , kaip prigimtin žmogaus
pilietiškumo ir aktyvumo pagrind “ [54, p. 159].
Vadovaujantis švietimo statymu, mokykl

bendruomeni

tarybos privalo b ti

kiekvienoje mokykloje ir, aišku, organizuoti mokyklos bendruomen s veikl . Kad
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mokyklos bendruomen s veikla yra specifiška, yra pabr žusi ir R. Dobranskien . Anot jos,
specifiškum lemia „bendruomen s sud tis (mokiniai, j

t vai, pedagogai; j

amžius,

išsilavinimas; interesai, poreikiai, tikslai; skai ius; santykiai ir kt.)“[35, p. 66]. B tent d l
to galime sakyti, kad mokyklos bendruomen

jungia vis

arba beveik vis

r ši

bendruomeniškas iniciatyvas, esan ias vietos bendruomen je, ir to d ka mokykloje ir
mokoma, ir mokomasi vietos demokratijos. Taip yra tod l, kad mokyklos bendruomen s
nariai yra kit vietos bendruomeni dalyviai. Tik tina, kad mokyklos bendruomen s nariai
perkels efektyviausias šios bendruomen s veiklos formas ir
mokyklos bendruomen gali pretenduoti

kitas bendruomenes, t. y.

kit bendruomeni nari mokym ir, aišku,

dalyvaudama kit bendruomeni veikloje, tuo pa iu perims ir panaudos j patirt .
Kiekvienos mokyklos bendruomen , skirtingai negu kitos vietos bendruomen je
egzistuojan ios bendruomen s, disponuoja dideliais žmogiškaisiais ir materialiniais
ištekliais. Tai matome autoriaus sudarytame 19 paveiksle. Ši ištekli panaudojimas vietos
bendruomen s veikloje sudarys palankias s lygas vietos demokratijai pl toti.
1. Jaunimas – su savo energija ir
galimyb mis daug k gali padaryti bendruomen s reikalams.

2. Patogumas – gali vykti
susirinkimai, švent s ir t. t.

5. Mokytojai – jie yra išsilavin ,
tod l gal t b ti aktyv s
bendruomenin je veikloje.

Mokyklos
našas vietos
bendruomen

4. Bendruomen s nari
švietimas – mokykloje gali vykti
suaugusi j švietimas.

3. Medžiagos ir ranga – tuo, kas
yra mokykloje, gali naudotis
bendruomen s žmon s.

19 pav. Mokyklos ištekliai vietos bendruomen je
Tuo pa iu mokyklos bendruomen

tiek strukt riniu, tiek psichologiniu, tiek

socialiniu aspektu yra labai sud tinga, jei ne pati sud tingiausia, kadangi j
skirtingo amžiaus, išsilavinimo, lyties, poži rio

sudaro

gyvenim ir gyvenimiškas vertybes

žmon s. Ta iau viena bendra jungtis yra –mokykla jungia kelias kartas (joje dirbama,
mokomasi, vaikai mokosi ar mokysis). Tai tvirta jungtis, kurios neturi n vienas kitas
vietin s bendruomen s subjektas, ir j privalome išnaudoti, ieškodami pozityvi veiklos
form . Tai svarbu ir mokyklai, ir vietos bendruomenei. Tai, kas aukš iau išvardinta, rodo,
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jog mokykla vietos bendruomen je visada turi daug partneri , kuriuos matome autoriaus
sudarytame paveiksle nr. 21.

Viešosios
institucijos:

Privat s asmenys:

jaunimas, menininkai,
mokslininkai, pagyven
žmon s

biblioteka, kult ros
namai, policija, ligonin

Mokykla ir
jos
partneriai

Privatus sektorius:
verslininkai, bankai

Organizacijos:

visuomenin s
organizacijos, staigos,
bažny ia, politin s
partijos

21 pav. Mokyklos partneriai
Mokyklos bendruomen s funkcionalumas. Tyrimu Vietos bendruomen 2001 buvo
aiškinamasi, mokyklos, kaip vieno iš faktori burian i žmones funkcionalumas vietos
bendruomen je. Tendencijas matome paveiksle nr. 22. Vis amžiaus grupi respondentai
mato pozityvi mokyklos tak buriant žmones bendrauti, bet atkreiptinas d mesys, kad
vyresnio amžiaus respondentai mokyklos tak

vietos bendruomen s telkime mato

svaresn .
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22 pav. Mokyklos taka žmoni bendravime (ekspertai), proc.
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Matydami, kad jaunesni respondentai skeptiškesni mokyklos vaidmeniui buriant
žmones bendrauti vietos bendruomen je, tyr me, kokie kiti faktoriai vietos bendruomen je
turi didžiausi

tak jaunimui. Tod l dar me prielaid , kad mokykla, panaudodama savo

tak jaunimui, gali gyvendinti vietos bendruomen s iniciatyvas ir tuo prisid ti prie vietos
bendruomen funkcionalumo stiprinimo.
Tyrimu Vietos bendruomen 2001 buvo aiškintasi kult rinio faktoriaus svarba
mokyklos bendruomen je, kadangi Bendrojo lavinimo mokykl bendrosiose programose
teigiama, kad „mokykla – bendruomen bendruomen je, sociumo kult ros centras, tautos
tradicij

ir papro i

dalyvavim

puosel toja“[115, p. 9]. Tiriant vietos bendruomen s žmoni

mokyklose vykstan iose švent se ir kod l reikia mokyklose populiarinti

liaudies papro ius, nustat me, kad absoliuti respondent dauguma pagrindine dalyvavimo
mokyklos švent se priežastimi laiko nor pabendrauti su paž stamais. Tuo pripaž stama,
kad švent s yra itin pozityvus vietos bendruomen telkiantis veiksmas. Paaišk jo, ir kitas
dalykas – beveik 80 procent respondent pagrindine liaudies papro i populiarinimo
priežastimi mokyklose laiko b tinyb
edukacin aspekt , o ne galimyb

jaunimui perduoti žinias apie papro ius, t.y.

jaunimui pabendrauti. Tai matome priede nr. 7

paveiksluose nr. 3 ir 4.
Taigi mokykla n ra ir negali b ti vietos bendruomen je institucija, betarpiškai
susijusi tik su edukacine veikla. Respondentai tikisi, kad aukl jamoji, kult rin -pažintin ir
kita veikla gali b ti panaudojama vietos bendruomenei telkti. Tai s kmingai gali vykti ir
tod l, kad mokykloje funkcionuojant mokyklinei bendruomenei galima išmokti (ir
išmokyti) tiek mokytojui, tiek moksleiviui, tiek t vui, kaip gali b ti telkiama vietos
bendruomen . ia atsirandantis supratimas apie bendruomeniškumo svarb turi pozityvias
s lygas sklisti tarp vietos bendruomen s žmoni .
Kokybinis tyrimas Vietos bendruomen 2006 parod , kad vietos bendruomen je
mokykla nevaidina ap iuopiamo vaidmens. Vis d lto galima teigti, kad vietos
bendruomen s funkcionalum didina supratingi mokyklos vadovai, geri j santykiai su
vietos bendruomeni žmon mis ir mokyklos pagalba vietos bendruomen s reikalams savo
materialine baze. Respondentai mokyklos pasyvum teisina mokyklos specifika, supranta
ir didel mokytoj užimtum , be to, nurodoma, kad dalis pedagog dirba ir gyvena ne toje
pa ioje vietos bendruomen je. Vis d lto jau iamas l kestis, kad mokykla aktyviau
sijungt

vietos bendruomen s veikl , kadangi ne vienas respondentas pabr ž , kad
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„anks iau mokykla buvo kitokia“ (pensininkas, 66 m.); „o sovietiniais laikais buvo kitaip,
mokykla visk organizavo, o kult ros namai tik pad davo“ (pensininkas, 68 m.).
Štai kaip pasiskirsto kit

respondent

nuomon s: „mokykla jau iasi kaip

autonomija. Manau jie turi švietimo problem . O šiaip tai mokyklos vadovai sutaria su
visais. Gal iš j reikia daugiau tik tis kult rin s ir sportin s veiklos“ (inžinierius, 63 m.);
„mokykla labai geranoriška savo baze“ (kult ros darbuotoja, 41 m.); „mokykla labai
geranoriška savo baze, o šiaip pedagogai nuvargsta, gal d l to nedalyvauja. Manau, kad
kitaip veikti jie ir negali.“ (seni nas, 45 m.); „m s mokykla atsilieka, mokytojai tur t
b ti vedliai, bet yra tik vienas kitas. Nor t si daugiau aktyvumo“ (pensininkas, 66 m.);
„priklauso nuo mokyklos vadovo ir to, ar mokytojai važin ja ar vietoje gyvena, nors
sivaizduoti vietos bendruomen be mokyklos yra sunku“ (darbininkas, 54 m.); „yra m s
rajone mokykl , kur vietos bendruomen s veikloje jos yra ašis, bet dauguma yra pasyvios,
ir ne vien tai lemia važin jantys mokytojai. Manau, pats darbo pob dis, popierizmas
išsekina mokytojus, kad jie mažai ko benori“ (pedagog , 46 m.); „mokykla pasyvi, ir
keista, kaip jai ner pi, kokioje terp je jie gyvena, tai kokia jos perspektyva“ (kult ros
darbuotojas, 40 m.); „jei nori suprasti vaikus, tai turi juos žinoti gyvenamoje aplinkoje, tai
kaip nedalyvauti vietos bendruomen s veikloje. O mokytojai to nesupranta…“ (medik , 30
m.); „mokytojai apkrauti popierizmu, dar namuose dirba, tod l ir pasyv s “ (pensinink , 64
m.); „iš mokyklos nieko nesitikiu, kadangi mokykla atskira respublika“ (bibliotekinink ,
41 m.); „nieko nesitikime net ir iš direktoriaus pasikeitimo“ ( kinink , 38 m.); „mokykla
pasyvi, gal švietimo skyrius duoda daug darbo – planai, dalykin

veikla ir t. t.“

(vadybinink , 36 m.); „reikia didesnio mokyklos atvirumo, o d l veiklos vietos
bendruomen je jie sako, kad to n ra j darbo plane, tod l jie dirba iki piet . Reik t , kad
bendruomeniška veikla atsirast

programose, daugiau d mesio tur t

b ti skiriama

pilietiniam ugdymui“ (kult ros darbuotoja, 29 m.); „pa ioje mokykloje matau daug
kurian i , aktyviai talkinan i

mokini , bet viskas vyksta viduje. Gal tik tokios

organizacijos kaip „Raudonasis kryžius“, „Jaunimo klubas“ vykdo platesn

veikl .

Iniciatyvesn s tik direktor ir pavaduotoja, o mokytojai – ne.“ (moksleiv , 18 m.).
Neabejotina, kad kokybiškas edukacin s funkcijos vykdymas yra pagrindin
mokyklos funkcija, ta iau tiriamieji, to neneigdami, išreiškia aktyvesnio mokyklos
vaidmens vietos bendruomen s gyvenime l kest . Galima tik pritarti respondentams, kad
tai labai svarbu – mokyklose esantis ne tik materialinis, bet ir žmogiškasis potencialas
(mokytojai, vaikai, o per juos ir t vai) gal t
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prisid ti prie vietos bendruomen s

funkcionalumo atlikdami tam tikrus veiksnius. Tyrimu Vietos bendruomen

2007

mokykloje atliekamus veiksmus, skatinan ius vietos bendruomen s funkcionalum ,
analizuojant vadybiniu, juridiniu ir vertybiniu pob džiu administracijos darbuotojai ir
politikai daugiau vienareikšmiškumo deklaruodami neutralum

(nei sutinku, nei

nesutinku), ar jiems pritardami (sutinku arba visiškai sutinku) išreišk juridiniams ar
vertybiniams veiksniams. Vienareikšmiškai (100%) respondentai – administracijos
darbuotojai pritaria vertybiniam veiksniui – „pedagogai skatina mokinius dalyvauti vietos
bendruomeni iniciatyvose“ ( žr. paveiksl nr. 23).
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23 pav. Pedagogai skatina mokinius dalyvauti vietos bendruomeni iniciatyvose, proc.
Daugiausia prieštaravim
lentel

nr. 11) – suk l

bendruomen s žmoni

respondentams – administracijos darbuotojams (žr.

vadybiniai veiksmai – „pedagogai organizuot

savišviet “ (19,6%) ir „

edukacines programas

vietos

traukiama

medžiaga apie bendruomeniškum “ (14,1%).
Respondentai politikai (žr. 12 lentel ) labiausiai pritaria vadybiniam veiksmui, kad
„mokyklose vykt vietos bendruomeni renginiai“ (95,2%) ir visiškai pritaria vertybiniams
veiksmams – „pedagogai skatina mokinius dalyvauti vietos bendruomeni iniciatyvose“
(100%) ir „pedagogai patys aktyviai dalyvauja vietos bendruomeni iniciatyvose“ (100%).
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Tuo tarpu jie nepritaria vadybinei nuostatai, kad

„mokyklos needukacini

funkcij

vykdymo vertinim traukiami vietos bendruomeni žmon s“.
11 lentel Mokykloje atliekami veiksmai yra svarb s, kad kaim ir miesteli vietos
bendruomen s b t funkcionalios (administracijos darbuotojai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

Pedagogai edukacines
sistemas traukia medžiag
apie bendruomeniškum

78,3

14,1

3,8

Pedagogai sistemingai
organizuoja vietos
bendruomen s žmoni
savišviet

80,4

12,0

3,8

Pedagogai skatina mokinius
dalyvauti vietos bendruomeni
iniciatyvose

100,0

0,0

4,2

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“

12 lentel Mokykloje atliekami veiksmai yra svarb s, kad kaim ir miesteli vietos
bendruomen s b t funkcionalios (politikai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

mokyklos needukacini
funkcij vykdymo vertinim
traukiami vietos
bendruomeni žmon s

9,5

28,5

2,7

Mokyklose vyksta vietos
bendruomeni renginiai

95,2

0,0

4,1

Pedagogai patys aktyviai
dalyvauja vietos bendruomeni
iniciatyvose

100,0

0,0

4,3

Pedagogai skatina mokinius
dalyvauti vietos bendruomeni
iniciatyvose

100,0

0,0

4,7

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“
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Išvados:
1.

Turimi empiriniai duomenys patvirtina, kad mokykl , kaip vietos bendruomen s

institucij , burian i

vietos bendruomen s žmones, poži ris yra pozityvus, ta iau

dabartiniu metu mokyklos vaidmuo vietos bendruomen je yra pasyvus ir tai ryškiai
disonuoja su respondent l kes iais mokyklos atžvilgiu.
2.

Rezultatyvaus veikimo vietos bendruomen s funkcionalume leidžia tik tis

edukacini

mokyklos funkcij

persipynimas su kult rin mis, socialin mis ir kitomis

svarbiomis vietos bendruomenei funkcijomis. Taip pat svarbus yra mokyklos
daugiafunkciškumas, nes veikianti mokyklos bendruomen negali apsieiti be daugelio
vietos bendruomen je esan i

socialini

partneri

– vieš j

institucij , verslo ir

nevyriausybinio sektoriaus.
3.

Viena iš tradiciškai stipriausi vietos bendruomen s narius telkian i form yra

švent s, liaudies tradicijos, b tent jos šiandienos mokyklos bendruomen je labiausiai
reiškiasi. Tod l reikia, jog vietos bendruomen s kult riniai renginiai vykt mokyklose ir
kartu su mokykla, tai bus gana stiprus vietos bendruomen s funkcionalumo faktorius.
4.

Analizuojant konkre ius veiksmus išryšk jo, kad pedagog

misija yra skatinti

mokinius dalyvauti vietos bendruomen s iniciatyvose, tai neatsiejama nuo pa i mokytoj
dalyvavimo, taip pat svarbu, kad tokie renginiai vykt mokyklose, kadangi išsisprendžia
resurs (patalpos ir kt.) problem .
5.

Švietimo politik

formuojantys (ministerija) ir

gyvendinantys (savivaldybi

švietimo skyriai ir mokykl administracijos) subjektai tur t pagalvoti, ar nepritarimas
tokiems

veiksmams,

bendruomeniškum

ir

kaip

edukacines

programas

mokyklos needukacini

funkcij

traukiama
vertinim

medžiaga

apie

traukiami vietos

bendruomen s žmon s, nedidina izoliacijos tarp švietimo paslaugos teik jo (mokyklos) ir
gav jo (vietos bendruomen s gyventojo), d l ko paskui nuken ia paslaugos kokyb .
4.2.4. Kult ros staig (kult ros nam , bibliotek ) institucinis vaidmuo vietos
bendruomen s funkcionavimui.
Kult ros samprata vietos lygmeniu. Dvidešimtame amžiuje Lietuvai dukart teko
rodyti kult rinio paveldo stipryb . Pirm syk iš carin s imperijos išsivadavus ir kuriant
savo kult r , o antr syk soviet

okupacijos metais kult ros d ka išsaugant tautin

tapatyb . Dabar atk rusi Nepriklausomyb
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Lietuva išgyvena pereinam j

laikotarp

derindamasi prie laisvos rinkos, kurdama atvir visuomen ir glaudesnius santykius su
Europos šalimis.
Kult ra yra kuriama nacionaliniu ir vietos lygmeniu, ir vienu, ir kitu lygmeniu
sukurtos kult ros reikšm yra nekelia abejoni . Europos vietos savivaldos chartija daug
kalba apie decentralizavimo princip taikym visose politikos srityse. „Jeigu galiojimus
deleguoja centrin s ir regionin s valdžios organas, tuomet vietin s valdžios organai turi
teis

gyvendinti juos savo nuoži ra kaip galima labiau atsižvelgiant vietos s lygas [45,

p.7].“ Europos kaimo vietovi

chartijoje straipsnyje, skirtame kult rai, kalbama apie

„kaimo vietovi bei region kult rin palikim “ ir, be kit priemoni , numatoma „stiprinti
region kult rin kaimo gyventoj identiškum ir skatinti bendruomeni veikl “ [44, p.
14].
Kult ros decentralizavimas turi b ti pagr stas centrin s valdžios susitarimu su
savivaldyb mis, kadangi tik pastarosios, dirbdamos su vietos institucijomis – kult ros
namais, bibliotekomis – ir menininkais, gali iš esm s atnaujinti kult ros ir visuomen s
santykius. Tai nebus lengva, kadangi kit šali patirtis, kur vietos valdžia seniai remia
kult r , rodo, jog paprastai prireikia daug met , kad atsirast tokios paramos tradicijos.
Tyrin tojai (J. Kaupas, K. Drunga ir kt.) pažymi lietuvi

kult ros turinio

kolektyvistin (bendruomenišk ) pob d , nurodydami, kad „jei lietuvi kult ra ir negal jo
ignoruoti individualizmo – kadangi jisai, matyti, XIX amžiaus gale arba ir anks iau
egzistavo kaip socialinis reiškinys, jinai j vertino neigiamai, kaip bendruomen griaunant
egoizm . Atsakingo individualizmo sampratos tradicin lietuvi kult ra apskritai netur jo“
[83, p. 323].
Dažnai vietos bendruomen s žmogui s voka kult ra asocijuojasi su švente.
Praradusios tradicijos prasm švent s tampa dirbtinos ar reikalaujan ios vairi skatinimo
priemoni , tarkim, alkoholio. Dažnai švent suvokiama kaip pob vis, „per kur geriama ir
valgoma; organizuojami šokiai, bet

juos sitraukia tik atskiros poros, o dažniausiai

šokama pavieniui“ [214, p. 318]. O tikra švent yra ženklas viso to, kas pranoksta
kasdienyb , simbolizuoja, ko žmogus trokšta. „Švent yra ap iuopiama bendruomen s
tikslingumo raiška. Ir tod l švent tampa bendruomeninio gyvenimo esme. Per švent
kasdienyb , pyktis ir mažos rietenos pamirštamos. Švent

– tai tarsi gyvenimo

pakyl jimas. Ir juo labiau kasdienyb vargina, juo nuobodesn ji yra, juo labiau širdims
reikia švent s ir žav jimosi meto. Širdims reikia prog
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susirinkti kartu, kartu d koti,

giedoti, šokti, kartu s sti už išskirtinio stalo. Kiekviena bendruomen , kaip ir kiekviena
tauta, turi savo šven i liturgij [214, p. 319].“
Tarpukario Lietuvoje visuomenin svarb vietos bendruomen je tur jo vairios
švent s. Pasak I. epien s, „gimus k dikiui, buvo šven iamos radynos. <…>…vykdavo
apg l apeigos ir k dikis b davo priimamas

kaimo bendruomen . <…> Ypa svarbus

vykis b davo vestuv s, kuriose dalyvaudavo visas kaimas. Reikšmingiausi vestuvi
momentai – nuotakos atskyrimas nuo savo bendruomen s ir per jimas
bendruomen . <…>kaimo bendruomen

kit – vyro

atsisveikindavo ir su mirštan iu žmogumi,

stengdavosi gr žinti skolas jam dar gyvam esant, susitaikyti, jei prieš tai buvo susipyk .
Savo ruožtu mirštantysis prašydavo kaimo žmoni atleidimo, nor davo, kad niekas nelikt
žeistas ar nuskriaustas“ [28, p. 66]. Ta iau dabartin je vietos bendruomen je jos jau
nebefunkcionuoja arba funkcionuoja tik išimtiniais, pavieniais atvejais.
Kult ros staig vietos bendruomen je funkcionalumas. Tyrimo Vietos bendruomen
2001 metu pirmiausia buvo siekiama išsiaiškinti, kokia yra bendr

šven i

taka

bendruomeniškumui ir koks vaidmuo vietos bendruomen s telkime tenka vienai iš vietos
bendruomen s institucij – kult ros namams.
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Rezultatus, parodan ius akivaizdži

bendr

šven i

tak

bendruomeniškumui,

matome paveiksle nr. 24. Kiek kitaip respondentai (žr. paveikslas nr. 25) galvoja apie
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kult ros nam

tak , kadangi matome, kad tik jaunesnio amžiaus žmon ms tai svarbu.

Panašios ir ekspert tendencijos (žr. priedas nr. 7 paveikslai nr. 5 ir nr. 6).
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vietos bendruomen s kult rinei tradicijai

sovietiniais laikais profesionalioji kult ra, kuri d l ideologin s politikos buvo „atvežtin “,
tod l ir negal jo tapti vietos bendruomen s kult ros dalimi. Galime tik pridurti, kad b tent
tokiai kult rai, o tiksliau meno kolektyv pasirodymams jau ia didžiausi nostalgij kaimo
bendruomen s žmogus. B tent toki kolektyv pasirodymams ir buvo pritaikyti kaimo
arba kol kini centr – gyvenvie i kult ros namai, kurie dabar spar iai nyksta. Be to, ir
kult ros namuose dirbusi profesionali administracija, organizavusi kult rin darb , prarado
savo paskirt .
Tyrimu Vietos bendruomen

2001 išsiaiškinta, kad daugelis (67%) patys

nedalyvauja; dalyvaujan i dauguma nurodo priežast „kadangi smagu“, mažuma (12%)
teigia, kad dalyvauja, „kai prašo“; kit dalyvavim vertindami, 50% respondent mano,
kad dauguma dalyvauja, „kadangi smagu“, o 31% nurodo atsakym , kad „dalyvauja
priprašyti“. Kaip matome, dauguma respondent patys ne sitraukia
vertindami, pabr žia, kad smagu dalyvauti
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veikl , bet iš šalies

Tiriant pasitvirtino, kad tose seni nijose, kur manyta, jog bendruomeniška raiška
aktyvesn , bendr šven i yra daugiau – nuo 73% (Vabalninkas) iki 93% (Raudon ).
Skirting amžiaus grupi respondentai vienodai pastebi vykstan ias bendras šventes.
Dar vienas tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, koks poži ris

kažkada Lietuvoje

gyvybingas bendras šventes su kaimynais (žr. paveikslas nr. 26). Šiuo aspektu neišryšk jo,
kad aktyvesn se ar mažiau aktyviose bendruomen se, b t

skirtingos tendencijos (žr.

priedas nr.7 paveikslas nr. 7). Tiriant skirtingo amžiaus grupes (žr. priedas nr. 7 lentel
nr.1) paaišk jo, kad b tent vyresnio amžiaus respondentai ilgisi toki šven i . Matyt, jie
prisimena, kad anks iau tokios švent s buvo kur kas dažniau (žr. paveikslus nr. 40 ir nr. 41
ir lentel nr. 5).
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Kokybinis tyrimas Vietos bendruomen
nuostat , kad kult rin

2006 taip pat patvirtino respondent

veikla svarbi vietos bendruomen je. Dažname atsakyme

akcentuojama, kad be jos neapsieina n viena vietos bendruomen . „Kiekviename kaime
tur t b ti jei ne kult ros namai, tai bent biblioteka. Kartais žmon s patys suneša knygas ir
padaro mažas bibliotekas, ir tai traukia žmones“ (seni nas, 42 m.); „kadangi aš pati dirbu
kult ros namuose, tai apie mus ir sukasi bendruomeniška veikla. Mums padeda biblioteka,
kuri renka medžiag apie bendruomen s veikl . Kult ros darbuotojai turi suprasti, kad
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bendruomen yra j ga ir jei bus aktyvi bendruomen , bus visai kitokia kult rinio darbo
prasm “ (kult ros darbuotoja, 29 m.); „labai gerai, jei yra kult ros namai ir biblioteka; jei
šios institucijos sutaria, tai puiku, bet b na, kad jos varžosi, kas k padar “ (pensininkas,
68 m.); „svarbu, kad kult ros namai daryt ir paprastus darbus, o ne tik parodai. Vaikai
sitraukt , bet n ra palaikymo – nei stalo teniso, nei diskotek – nejaugi tai nesvarbu“
(bibliotekinink , 41 m.); „kuo gilesnis kaimas, tuo labiau nori kult rin s veiklos, tik mes
neturime s lyg

nuvykti, neturime aparat ros ir kt.“ (kult ros darbuotojas, 40 m.);

„žmon s v l pasiilgo kult rini rengini … <…> „pagal esamas darbo s lygas, tai daug
padarome, o kai dar padeda bendruomen , tai itin daug…<…> net kult ros namus
atstat me“ (kult ros darbuotoja, 41 m.).
Kaip matome, respondentai suvokia, kad kult rin s veiklos pagrindas yra specifini
patalp (bibliotekos, kult ros nam , sporto sal s) buvimas ir juose vykstantys renginiai,
kas ir yra neabejotinas vietos bendruomen s funkcionalumo požymis, kadangi šios
patalpos tarnauja ne kam kitam, o vietos gyventojams.
Kokius vadybinius veiksmus reikia atlikti, kad kult ros institucijos prisid t prie
vietos bendruomen s funkcionalumo, aiškinom s tyrime Vietos bendruomen

2007.

Paaišk jo, kad kult ros staigose (kult ros namuose, bibliotekose) atliekami veiksmai,
skatinantys vietos bendruomen s funkcionalum , susilauk daugiausia (kaip ir žmogaus
fizinis saugumas) respondent politik ir administracijos darbuotoj palaikymo (sutinku ir
visiškai sutinku). Respondentai administracijos darbuotojai (žr. lentel nr. 13) neigiamai
vertina (23,9%) tik vadybin veiksm , kad
vertinim

b t

„vietos kult ros nam , bibliotek veiklos

traukiami vietos bendruomen s žmon s“. Labiausia respondentai

administracijos darbuotojai pritaria nuostatoms, kad kult ros staigose vyksta vietos
bendruomeni

renginiai, kult ros

staig

darbuotojai palaiko vietos bendruomen s

kult rines iniciatyvas, kult ros staig darbuotojai rodo iniciatyv bendrauti su mokykla,
bažny ia, vietos policininku. Tai rodo, jog administracija (biurokratija) prisid s ar bent jau
nesudarys biurokratini

barjer

vietos kult ros

bendruomeni aktyvu.
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staigoms bendraujant su vietos

13 lentel Kult ros staigos atliekami veiksmai yra svarb s, kad kaim ir miesteli
vietos bendruomen s b t funkcionalios (administracijos darbuotojai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

vietos kult ros nam
vertinim traukiami vietos
bendruomeni žmon s

66,3

23,9

3,5

Kult ros staig darbuotojai
rodo iniciatyv bendrauti su
mokykla, bažny ia, vietos
policininku

100,0

0,0

4,4

Kult ros staigose vyksta
vietos bendruomeni renginiai

100,0

0,0

4,7

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“

14 lentel Kult ros staigos atliekami veiksmai yra svarb s, kad kaim ir miesteli
vietos bendruomen s b t funkcionalios (politikai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

Kult ros staig vadovai
koordinuoja savo veikl su
vietos bendruomeni lyderiais

100,0

0,0

4,1

BC sudaromos s lygos
naudotis kult ros staig
resursais (patalpos, tel.,
kompiuteris ir t.t.)

100,0

0,0

4,1

Kult ros staig darbuotojai
rodo iniciatyv bendrauti su
mokykla, bažny ia, vietos
policininku

100,0

0,0

4,1

vietos kult ros nam
vertinim traukiami vietos
bendruomeni žmon s

100,0

0,0

4,2

kaim , miesteli kult rini
rengini planavim traukiami
vietos bendruomeni žmon s

100,0

0,0

4,4

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“
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Respondentai politikai 100% pritaria šiems veiksmams (žr. lentel

nr. 14):

„kult ros staig vadovai koordinuoja savo veikl su vietos bendruomeni lyderiais“, „
kaim , miesteli kult rini rengini planavim
„ vietos kult ros nam veiklos vertinim

traukiami vietos bendruomeni žmon s“,

traukiami vietos bendruomeni žmon s“, „BC

sudaromos s lygos naudotis kult ros staig resursais (patalpos, telefonas, kompiuteris ir
t. t.)“, „kult ros staig darbuotojai palaiko vietos bendruomen s kult rines iniciatyvas“,
„kult ros staig

darbuotojai rodo iniciatyv

bendrauti su mokykla, bažny ia, vietos

policininku“.
Pasteb ta, kad tiek administracijos darbuotojai, tiek politikai sutaria, d l ši
veiksm , t. y., kad „kult ros staigos darbuotojai palaiko vietos bendruomen s kult rines
iniciatyvas“ (žr. paveikslas nr. 27) ir „kult ros staigos darbuotojai rodo iniciatyv
bendrauti su mokykla, bažny ia, vietos policininku“ (žr. paveikslas nr. 28). Politik ir
administracijos darbuotoj

pritarimas šiems veiksmams rodo politinio supratimo ir

administracin s valios buvim , o pritarimas tiek vadybinio, tiek juridinio tiek vertybinio
pob džio veiksniams rodo sistematiškum , kuris itin svarbus siekiant rezultato - vietos
bendruomen s funkcionavimo kult ros srityje.
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27 pav. Kult ros staigos darbuotojai palaiko vietos bendruomen s kult rines
iniciatyvas, proc.
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28 pav. Kult ros staigos darbuotojai rodo iniciatyv bendrauti su mokykla, bažny ia,
vietos policininku, proc.
Išvados:
1.

Kult ra yra viena iš vietos bendruomen s veiklos sri i , kur pagal Europos

savivaldos chartij

ir LR Vietos savivaldos

decentralizacijos princip

ir tod l

statym

galima

gyvendinti visišk

ia yra pla ios galimyb s

gyvendinti vietos

bendruomen s iniciatyvas.
2.

Tyrimas Vietos bendruomen 2001 patvirtino tradicij , liaudies šven i šventimo

vietos bendruomen je svarb .
3.

Tiriant pasteb ta, jog tai, kad gana mažas procentas vietos bendruomen s žmoni

dalyvauja meno kolektyv veikloje, yra posovietinio laikotarpio bruožas, kadangi kažkada
gausiai dalyvav

meno kolektyvuose vietos bendruomen s nariai dabar, kai neb ra

organizatori – profesional , tapo abejingi ir nebedalyvauja, tai sudaro s lygas vietos
bendruomen je plisti masinei kult rai, kuri mažina vietos bendruomen s kult rin
funkcionalum .
4.

Vietos

bendruomen s

kult ros

institucij

atliekami

vadybiniai

veiksmai

organizuojant renginius vietos bendruomen se liudija, kad šie veiksmai turi palaikym tiek
politik

(politin valia), tiek administracijos darbuotoj
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(sisteminis veikimas), kas be

jokios abejon s leidžia tik tis, kad b tent kult rinis vietos bendruomen s funkcionalumas
yra vietos bendruomen s funkcionalumo pagrindas.
5.

Prioritetiniai veiksmai, kurie pirmiausia tur t b ti atliekami šiuolaikin se vietos

bendruomen s kult ros

staigose yra šie: kult ros

staig

darbuotoj

rodomas

iniciatyvumas bendraujant su mokykla, bažny ia, vietos policininku, kult ros staig
darbuotoj palaikymas vietos bendruomen s kult rini iniciatyv , kult ros staigose vietos
bendruomen s rengini

organizavimas ir kult ros staig

vadov

koordinavimas savo

veiklos su vietos bendruomeni lyderiais.
4.2.5. Fizinio žmogaus saugumo organizavimas – vietos bendruomen s funkcija
Saugios vietos bendruomen s samprata. Žmoni gyvenimo tikslas yra dvasin s ir
socialin s gerov s suk rimas. Viena iš socialin s gerov s dali

yra fizinis saugumas.

Teisininkas Petras Leonas teig : „tvarka civilizuotuose kraštuose kuriama ne vyriausyb s
veikimu, o susiklosto bendrai veikiant vairi taut grupi bendriems interesams.<…>
bendri interesai reguliuoja susib rusi

pagal interesus žmoni

sumanymus ir kuria

atitinkamus statymus, kurie yra veiksmingesni už visuomenei nedalyvaujant biurokratijos
sukurtus“ [108, p. 28]. Vis d lto, kad ir kokie geri b t
vietos bendruomen s žmoni

statymai, jie dar negarantuoja

saugumo. Žmogui, kad laikyt si statym , reikalingi j

serg tojai. Tiesa, kažkada istorijoje su šiuo uždaviniu neblogai susidorojo pati
bendruomen . Ta iau, laikui b gant, prireik daugyb s statym ir tuo pa iu žmogaus
saugum

užtikrinan i

institucij . Nat ralu, kad gyventojai, o jie yra ir mokes i

mok tojai, tikisi iš ši strukt r , išlaikom iš j mokes i , efektyvaus darbo, t. y. saugios
aplinkos. Deja, ši tarnyb daug ja, jos profesional ja, ta iau žmogui pavoj kelian i
vairi r ši veik ne maž ja, o daug ja. Kod l taip? Matyt, tod l, kad intensyv jant
gyvenimo grei iui, plintant modernizacijai, valstybin s tarnybos, net ir labiausiai
išsivys iusiose pasaulio šalyse yra nepaj gios veikti žmoni saugumui kelian i gr sm .
Tiesa, pas mus

visas šias strukt ras žmon s ži ri kaip

represines, kuri

nevalia

neklausyti, kurios yra prieš žmog , o ne už žmog . Vakar pasaulyje žmog saugan i
strukt r veikl ži rima kiek kitaip. J – gaisrinink , policinink , ekolog – veikla yra
vertinama kaip tos vietos bendruomen s ekolog , gaisrinink , policinink

veikla.

„Demokratini valstybi patirtis tikinamai rodo vykstan ias priešingas socialini proces
tendencijas. Valstyb s teis saugos staig , policijos „ekspansija“, palaikant bendruomen s
vieš j tvark , pastebimai maž ja.

policijos funkcij
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vykdym vis labiau sitraukia

neformalios

ir

pusiau

formalios

institucijos.

Policijos

staigos,

aptarnaujan ios

bendruomen , tampa neatskiriama tos bendruomen s dalimi [102, p. 9].“
Matyt, tai ir bus svarbiausia išeitis, užtikrinanti saugesn

aplink . Tokioje

bendruomen je policija yra partneryst s institucija, kurios pagrindinis uždavinys – suteikti
pagalb kiekvienam gyventojui, kad b t užkirstas kelias pavojams, kylantiems vietos
bendruomen s nario saugumui. Jeigu kalbame apie partneryst , tuomet reikia tik tis, kad
tvarkos palaikymo procese dalyvaut ir antra pus – bendruomen s atstovai.45
Saugios vietos bendruomen s funkcionalumas. Tyrimu Vietos bendruomen 2001 ir
buvo aiškintasi, ar šiuolaikin s vietos bendruomen s žmon s pastebi, kad patys
bendruomen s nariai gal t

dalyvauti viešosios tvarkos užtikrinime, koks poži ris

praeityje Lietuvoje s kmingai vieš j

tvark

užtikrinusi

Šauli

organizacij

ir ar

suprantama, kad tik patys gali užtikrinti saugum bendruomen je. Pasitvirtino hipotetinis
teiginys, kad šiuo metu bendruomen s atstovai beveik nedalyvauja vietos bendruomen s
tvarkos palaikymo procese, kadangi respondentai gal jo nurodyti tik pavienius jiems
žinomus atvejus, kai j paž stami sutramd viešosios tvarkos pažeid jus. Beveik 70% vis
respondent , o kai kuriose seni nijose ( iobiškis, Raudon ) daugiau kaip 80% nurod ,
toki

atvej

nežinantys. Analizuojant skirting

amžiaus respondent

poži r

ši

problem , nepasteb tas skirting amžiaus grupi žmoni poži rio skirtumas (žr. priedas
nr.7 lentel s nr. 2 ir nr. 3). Nuomoni pasiskirstym matome paveiksle nr. 29.
Buvo tirta, kaip šiuolaikin je vietos bendruomen je gali funkcionuoti kažkada
buvusi s kminga ir populiari saugumo užtikrinimo forma – veikimas Šauli s jungoje,
paaišk jo, jog žmon s supranta, jog dalyvavimas Šauli

45

s jungos veikloje ir kitose

Reikia pažym ti, kad Lietuvos tarpukario istorijoje panaši filosofija jau vyravo. Jos funkcin pagrind
sudar Šauli organizacijos veikla. „Lietuvos žmoni turtui ir gyvybei ginti buvo reikalinga tvirta, ginkl
valdanti ranka. Tokiose aplinkyb se gimtas savisaugos jausmas vert Lietuvos žmones griebtis ginklo, gintis
patiems ir daryti tvark savo kaimuose ir miesteliuose. vairiose Lietuvos vietose spontaniškai steig si
pilie i apsaugos b riai, garb s milicijos kuopos ir kiti ginkluoti partizaninio pob džio susib rimai, kuri
nariai, patys apsir pin ginklais ir iš savo tarpo išsirink vadus, nepasitraukdami iš savo sodyb , talkino
kariuomenei kovoti su Lietuvos priešais.“ 1939 metais Šauli s jungoje buvo per 70 t kstan i nari , kurie
d jo svar ind l ne tik karin , bet ir kult rin krašto gyvenim . „Be to, nemažai nuveik ir Šauli
ugniagesi b riai; žmones apmokydavo apsisaugoti nuo kenksming chemini medžiag , galimo karo atveju
– nuo l ktuv puolimo, suteikti medicinos pagalb ir pan. Ženklus Šauli s jungos našas bendr j žmoni ,
ypa kaimo, švietim , kult r – apie 70 procent šauli buvo iš kinink ir žem s kio darbinink . Šauliu
buvo kas antras mokytojas, inžinierius, aukšt j mokykl d stytojas, mokslininkas. [92, p. 244]“
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savanoriškose pasipriešinimo netvarkai grup se yra reali galimyb , užtikrinti asmenin ir
artim j saugum
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Ne vien syk

. Tai matome priedo nr.7 paveiksle nr. 8.
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46

Ieškoma ir kit visuomenini grupi , kurias b t galima traukti saugios vietos bendruomen s k rim .
1998 m. priimtas Policijos r m jo statymas, kuris teisino pilie i pagalbos teikim , kad b t užtikrintas
visuomen s saugumas. Dar vienas svarbus žingsnis, skatinantis policijos ir bendruomen s atstov
bendradarbiavim , buvo respublikinio jud jimo „Stabdyk nusikalstamum “ registravimas. Kur laik apie tai
buvo daug šnekama. Kai valdžioje buvo T vyn s S jungos (Lietuvos Konservatoriai) partija, buvo
visokeriopai skatinamas šio jud jimo grupi k rimasis vietos bendruomen se. Deja, pastaruoju metu apie š
jud jim mažai kas girdima; valdžios neproteguojama iniciatyva dar nebuvo leidusi šakn
vietos
bendruomen ir tod l nesuranda aktyvesn s ir reikšmingesn s vietos bendruomen je. Galimas daiktas, kad
šis jud jimas kol kas neprigijo ir tod l, kad jo id ja atvežta iš Kanados, t. y. anglosaksiškojo administravimo
šalies ir sunkiai adaptuojama kontinentinei viešojo administravimo tradicijai priklausan iai Lietuvai. Vis
d lto, kad ir kaip baigt si vienos ar kitos iniciatyvos, kurios prisideda prie saugesn s aplinkos k rimo, jos yra
reikalingos. Angl mokslininkas L. P. Brownas, tyrin j s Japonijos policijos veikl , padar išvad , kad
policijos ir visuomen s bendradarbiavimas šioje šalyje užtikrinamas vairiomis formomis. Štai keletas j :
policijos postai (b del s) ryšiams su gyventojais palaikyti, policijos asociacija, besir pinanti žmon mis,
bendradarbiavusiais su policija, nusikaltim prevencijos asociacijos, keli saugumo asociacijos, jaunimo
globos draugijos, policijos ir gyventoj ryši ir dialog forumai [74, p. 29] ir, matyt, daugiausia d mesio
vairiose pasaulio šalyse susilaukusi sistema „koban“. „Dažniausiai tai dviej aukšt namas bendruomen s
teritorijoje. Iš kit nam jis išsiskiria tik vis par prie namo degan ia raudona lempa. Antrajame aukšte
gyvena policininkas su savo šeima. Pirmajame yra policijos nuovada. ia vis par – dien ir nakt – gali
kreiptis bendruomen s nariai. Jei „koban“ policijos pareig nas yra išvyk s, j pakei ia žmona. „Koban“ yra
glaudžiai suaugusi su bendruomene. Policijos pareig nas n ra svetimas: jis ia gyvena, ia dirba, dalyvauja
visuose bendruomen s renginiuose, puikiai žino visk , kas vyksta bendruomen je, visas jos problemas.
„Koban“ policininkas teikia vairias paslaugas. Jis aiškina, kaip rasti keli , paskolina sk t , kai lyja,
konsultuoja gyventojus teisiniais klausimais, sprendžia gin us, tikrina, ar gerai priži rimi senesni žmon s,
d sto mokykloje, propaguodamas svarbiausias japon vertybes: drausm , pagarb , ištverm . Beveik visi
„koban“ leidžia laikrašt [74, p. 29].
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Matydami, kad fizinio saugumo užtikrinimui vietos bendruomen je respondentai
skiria didel d mes , tyr me veiksmus, kurie pad t t fizin saugum pasiekti. Be jokios
abejon s, šio fizinio saugumo gyvendintojos turi b ti jau anks iau m s aptartos svarbios
vietos bendruomen s funkcionalume vietos institucijos – seni nija, bažny ia, mokykla,
kult ros

staigos. Tyrimas Vietos bendruomen

2007 parod , kad fizin

saugum

užtikrinantys veiksmai vietos bendruomen je, kartu su kult riniais veiksmais susilauk
daugiausia teigiamo (sutinku arba visiškai sutinku) respondent vertinimo.
15 lentel Žmogaus saugum užtikrinantys veiksmai yra svarb s, kad kaim ir
miesteli vietos bendruomen s b t funkcionalios (politikai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

Yra policininkas, kuris nuolat
bendrauja su seni nu,
mokyklos direktoriumi,
klebonu, kult ros nam
bibliotekos direktoriumi

100,0

0,0

4,1

Yra policininkas, kuris
pastoviai dalyvauja vietos
bendruomeni renginiuose

100,0

0,0

4,1

Saugumas kaimuose ir
miesteliuose tiriamas
sistemingai apklausiant vietos
bendruomeni žmones

100,0

0,0

4,2

Savivaldyb ir policijos
komisariatas bendradarbiauja
skatindami kurtis „Stabdyk
nusikalstamum “ grupes

100,0

0,0

4,6

Savivaldyb je sudaromos
s lygos kaimuose ir
miesteliuose gyvenantiems ir
dirbantiems policininkams

100,0

0,0

4,6

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“

Respondentai administracijos darbuotojai neutralum

išsak

(nei sutinku, nei

nesutinku) tik d l juridinio veiksmo, kad „vietos policininkas yra BC (bendruomen s
centro) narys“ ir vertybiniams veiksmams – „policininkas nuolat bendrauja su seni nu,
klebonu, kult ros nam , bibliotekos ir mokyklos direktoriais“ ir „policininkas pastoviai
dalyvauja vietos bendruomeni renginiuose“. Respondentai politikai (žr. lentel nr. 15)
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neutralum

išreišk

(nei sutinku, nei nesutinku) juridiniam veiksmui, kad vietos

policininkas yra bendruomen s centras narys ir vadybiniam veiksmui – „politiniai ir
administraciniai lyderiai yra apmokomi, kaip organizuoti vietos bendruomen s žmones
elgtis esant fizinei gr smei“ ir absoliu iai pritar (100%) šiems veiksmams: „saugumas
kaimuose ir miesteliuose tiriamas sistemingai apklausiant vietos bendruomeni žmones“,
„savivaldyb

ir policijos komisariatas bendradarbiauja skatindami kurtis „Stabdyk

nusikalstamum “ grupes“, „savivaldyb je sudaromos s lygos kaimuose ir miesteliuose
gyvenantiems ir dirbantiems policininkams“, „vietos bendruomen s žmon s gerai žino
policinink , kuris nors ir negyvena j kaime ar miestelyje, bet esant reikalui

j galima

kreiptis“, „yra policininkas, kuris nuolat bendrauja su seni nu, mokyklos direktoriumi,
klebonu, kult ros nam , bibliotekos direktoriumi“, „yra policininkas, kuris pastoviai
dalyvauja vietos bendruomeni renginiuose“.
Absoliutaus pritarimo (100%) abiejose respondent grup se sulauk veiksmas, kad
vietos bendruomen s žmon s gerai žino policinink ir j kreipiasi, nors šis ir negyvena j
kaime ar miestelyje. (žr. paveiksl nr. 30).
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30 pav. Vietos bendruomen s žmon s gerai žino policinink , kuris nors ir negyvena j
kaime ar miestelyje, bet esant reikalui j galima kreiptis, proc.
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Išvados:
1.

Nepaisant to, kad teis saugos j gos strukt ros ple iasi ir profesional ja, ta iau

vietos bendruomen je žmogui gyventi yra nesaugu. Vakar
pasiekiama traukiant pa ius vietos bendruomen s žmones

demokratijos šalyse tai

„Stabdyk nusikalstamum “

grupes, (Lietuvoje prieš Antr j pasaulin kar buvo Šauli organizacija), ta iau šiuo metu,
kaip parod tyrimas, savanori dalyvavimas tvarkos palaikyme gana žemas.
2.

Tyrimas Vietos bendruomen

2007 parod , jog s kmingo saugios vietos

bendruomen s modelio k rimui vietos politik ir administracijos darbuotoj nuostatos yra
pozityvios ir kad atliekami veiksmai turi tiek politik (politin valia), tiek administracijos
darbuotoj (sisteminis veikimas) palaikym , kas, be jokios abejon s, leidžia tik tis, kad
b tent šioje srityje vietos bendruomen s veikimas gali tapti funkcionalesnis.
3.

Kaip parod tyrimas Vietos bendruomen 2007, labai svarbus vaidmuo ugdant

fizin saugum vietos bendruomen je tenka policijos darbuotojui, tod l reikalinga, kad
veiksmus derint tiek centrinio lygio valdžia (policijos komisariatai), tiek vietos valdžia
(savivaldyb s taryba, meras, administracija).
4.

Prioritetiniai veiksmai didinant vietos bendruomen s fizin saugum

sistemingai tirti gyventoj

saugum

b t

šie:

kaimuose ir miesteliuose apklausiant vietos

bendruomeni žmones, savivaldybei ir policijos komisariatams bendradarbiauti skatinant
kurtis „Stabdyk nusikalstamum “ grupes, savivaldybi

taryboms sudaryti s lygas

kaimuose ir miesteliuose apsigyventi policininkams, policijos komisariatams informuoti
vietos bendruomen s žmones apie policinink , kuris nors ir negyvena j
miestelyje, bet esant reikalui

kur galima kreiptis,

kvalifikacinio rengimo programas traukti pareig

kaime ar

policinink pareigin instrukcij ,
sistemingai bendrauti su seni nu,

mokyklos direktoriumi, klebonu, kult ros nam , bibliotekos direktoriais ir nuolatin
policininko dalyvavim vietos bendruomeni renginiuose.
4.2.6. Socialin s pagalbos žmogui organizavimas – vietos bendruomen s funkcija.
Socialin s pagalbos vietos bendruomen je samprata. Svarbi savivaldos funkcija
yra socialini paslaug organizavimas, kadangi ne visi žmon s sugeba pasir pinti savimi.
Nieko keisto, jei iš prigimties ar d l nelaim s jie yra ne gal s arba, d l socialini ekonomini problem tap bedarbiais, prašosi pagalbos. domiausia yra tre ia socialini
paslaug

subjekt

grup – žmon s, kurie d l savo charakterio savybi

ne sivaizduoja

gyvenimo, kad jais kas nors nesir pint (valstyb , vairios organizacijos, geri žmon s ir
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t. t.), o pastaruoju metu atsiranda vis garsiau sakan i

– manimi privalo pasir pinti.

Etnografiniai tyrin jimai liudija, kad kitoks buvo globos pob dis vietos bendruomen je47
(ne tik Lietuvoje), o Lietuvos viešojoje politikoje tie bruožai dar gyvavo tarpukario
laikotarpiu. „Bendruomen je buvo nuo seno suformuoti pagalbos, globos, gailestingumo
sampratos bei elgesio modeliai, kurie garantuodavo pagalb savo nariams, jiems patyrus
nes km , nuskurdus, susirgus, nusenus. Tai pad davo jiems fiziškai ir dvasiškai išlikti.
R pes io savo šeimos, gimin s, kaimo nariais filosofija buvo svarbus jau senais laikais
išugdytas bendruomeninio

gyvenimo,

kult ros

pamatas.

Kaimas

yra

solidarus:

„atstumtieji“ (nesantuokiniai vaikai, elgetos) priglaudžiami, jais r pinamasi [225, p. 111].“
Analizuojant bendruomeni
bendruomeni

organizavimosi istorij

pastebima, kad „darbas su

socialiniu planavimu ir organizavimu prasid jo nuo praktin s veiklos

program , vystantis 19 a. socialiniams jud jimams. Tai labdaringos pagalbos draugij
organizavimo ir labdaring poskyri vargšams“ [92, p. 64]. XIX amžiuje prad jusi plisti
atskir asmen filantropija pavieniams asmenims, šeimoms arba grup ms šiuo metu jau
yra smarkiai išsipl tusi. Tai iš vienos pus s s lygoja sud tingas socialinis ekonominis
gyvenimas (yra siekian i paramos ir yra galin i teikti param ). Be to, ger jant gyvenimo
kokybei, pastebima, jog atskiriems asmenims reikalinga vis daugiau dvasini ir fizini j g
prisitaikyti prie vairi
darbas. Vakar

socialini

situacij . Vienas iš b d

tai padaryti yra socialinis

Europoje XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje labdaringos veiklos

centrai iš savanorišk agent r , perkeliami

kurtas valstybines socialinio apr pinimo

organizacijas. Aišku, šalia lieka ir nevalstybin filantropin -karitatyvin veikla. Ta iau po
Antrojo pasaulinio karo (apie 1950–1960 metus) atsiranda nauja socialini

paslaug

organizavimo forma, t. y. kai socialiniai klausimai sprendžiami viešosioms institucijoms
traukiant pilie ius

bendr

problem

sprendim . Faktiškai egzistuoja trys socialini

paslaug organizavimo problem sprendimo b dai vietos bendruomen je: sprendžia vietos

47

Alasdair MacIntyre‘is, kalb damas apie dorybes, pamini tradicines vertybes, gerai žinomas nuo seniausi
laik – teisingumas, nuosaikumas, s žiningumas, narsumas – iškelia doryb , kuri b dinga bendruomenei –
„misericordia, pasigail jimas, gailestingumas“ [71, p. 619]. Jos mastas peržengia bendruomen s ribas. Tiesa,
kalb damas apie nelaim , jis teigia, kad „ kiekvienas m s , palaikan i bendruomeninius santykius, turi
žinoti, kad d mesys, skiriamas mus ištikusiai didelei ir staigiai nelaimei, pavyzdžiui, negaliai, bus
proporcingas nelaimei, o ne egzistuojantiems ir m s palaikomiems santykiams [137, p. 177], ta iau ar tas
d mesys išvis atsiras, jei nebus palaikoma joki bendruomenišk santyki ?
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valdžia bei vyriausybin s institucijos, sprendžia filantropin s – karitatyvin s –
organizacijos, sprendžia valdžios institucijos, traukdamos pilie ius.49
Socialin je kaim

ir miesteli

sistemoje, svarbi viet tur t

užimti socialinis

pedagogas. Pasak I. Leli gien s, „kaimo bendruomen s socialinis pedagogas – tai savo
bendruomen s nari

pagalbininkas, patar jas, gyn jas ir atrama, vaik

ir suaugusi j ,

visuomenei naudingos veiklos organizatorius“ [106, p. 342]. Kadangi šiandien šios
pareigyb s dar neturi net miest mokyklos, socialinio pedagogo veikla kaime, miestelyje
kol kas t ra teorinis, o ne praktinis dalykas.
Kalbant apie socialin

pagalb

vietos bendruomen je, tai ji negalima be

partneriškos veiklos su vietos valdžia (seni nija), bažny ia(parapija), mokykla ir kult ros
staigomis. Pagal savivaldos funkcijas ir ieškant, kur pilie iai (vietos bendruomen ) gali
pasireikšti, kaip tik socialinio darbo sfera yra labiausiai tinkama. Taip yra ne tik d l nuolat
augan io socialin s paramos prašytoj skai iaus, bet ir tod l, kad ia kol kas n ra sukurta
veikian i strukt r . Savivaldybi socialin s r pybos skyriuose dirba po kelet darbuotoj ,
kurie d l nuolat augan io darbo kr vio negali efektyviai dalyvauti socialini paslaug
organizavimo sistemoje.
Analizuojant b dus, kuriais vykdoma socialini paslaug politika, dabartiniu metu
labiausiai paplit s b das yra dirbti pagal princip – pad sime, jei bus prašoma ir tai
49

Skandinavijos šalyse, Pranc zijoje, Olandijoje visuomen s interes apsaug ir viešosios tvarkos
užtikrinim reglamentuoja sukurti bendruomen s teis tvarkos kodeksai (Act of Community Policing),
kuriuose numatomas vairi socialines paslaugas gyventojams teikian i institucij bendradarbiavimas,
pavyzdžiui:
policija (šiai organizacijai priklauso visas personalas, pradedant vadovu ir baigiant civiliu darbuotoju.
Policija turi dirbti su kiekvienu žmogumi atskirai, kad išsiaiškint nusikaltim baim s ir objektyvaus
nusikaltim lygio santyk .);
bendruomen (j sudaro kiekvienas bendruomen s narys. Jeigu tai b t „kaimyn bendruomen “
(neighbourhood community), j sudaryt kiekvienas gyventojas. Bendruomen yra ypa svarbi policijai
dirbant su visuomene, nes nusikaltimai, neramumai ir nesikaltim baim gali j , turin i bendrus interesus
ir gyvenan i tam tikroje teritorijoje, suburti. Tai ir yra paskata gyventojams dirbti kartu su policijos
pareig nu.);
vietini valstyb s institucij renkami civiliai pareig nai (meras, kiti savivaldyb s tarnautojai ir pan. Vietos
valdžia organizuoja veikl atitinkamo rajono lygiu, r pinasi skirting visuomen s sluoksni integracija,
skatina socialin susitelkim policijai dirbant su visuomene ir pan.);
verslo bendruomen (j sudaro atitinkamoje bendruomen je esan ios komercine (verslo) veikla
užsiiman ios priva ios mon s arba pavieniai verslininkai. Sudaromi bendruomenin s ir priva ios
partneryst s projektai, susij su vagyst mis iš parduotuvi ir pirk j apgaudin jimu; jiems vadovauja
fondas, sudarytas iš verslo žmoni , vietos valdžios atstov ir policijos.);
kitos agent ros (jas sudaro visuomeninio nevyriausybinio pob džio institucijos, t. y. socialin s technin s
pagalbos tarnybos, greitosios medicines pagalbos tarnybos, nepelno siekian ios organizacijos, asociacijos,
fondai, nam , sod bendrijos. Policija stengiasi atsižvelgti ši institucij interesus, užmegzti kuo
glaudesnius ryšius su j darbuotojais, siekdama kuo geriau ir grei iau keistis informacija);
žiniasklaidos institucijos (jas sudaro vizualinio, elektroninio pob džio informacijos teikimo institucijos,
spausdinam leidini agent ros ir t. t.) [79, p. 21].
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reglamentuos teis s aktai. traukus pilie ius (bendruomen )

š darb , pamažu bus

sudarytos s lygos dirbti pagal kit princip – pad sime tiems, kuriems pagalba reikalinga.
Š b d bus galima gyvendinti tada, kai patys bendruomen s nariai aktyviai steb s ir
tarsis, kam iš j ar aplinkini žmoni arba grupi reikalinga socialin pagalba. Savivaldos
institucijoms

traukus

socialini

problem

sprendim

pilie ius (bendruomen ),

argumentuo iau nustatysime tuos, kurie gaunam pagalb , ypa iš valdžios institucij ,
naudoja ne pagal paskirt (perka alkohol , narkotikus) arba suteikiama pagalba n ra tikrai
b tina. Aišku, kyla klausimas, o kas po to, jei bus nustatyta, kad teikiama pagalba
panaudojama neefektyviai. Manome, toki

duomen

tur jimas, pirmiausia pasitarnaus

esamos situacijos analizei, o po to bus ieškoma ir sprendim .
Socialin s pagalbos vaidmuo vietos bendruomen s funkcionalume. Tyrimu Vietos
bendruomen 2001 buvo siekiama išsiaiškinti, kok vaidmen šiuolaikin mis s lygomis,
tarp

vairi

veiksm

burian i

žmones, vaidina pagalba atsitikus nelaimei. Anot

respondent (žr. paveiksl nr. 31), šis veiksmas pats veiksmingiausias. Gal tik vyriausios
grup s respondent atsakymai kiek kitokie, ta iau manoma, kad tikriausiai vyresni žmon s
atsakydami galvojo ir apie tai, kad anks iau tokia pagalba buvo dar labiau paplitusi.
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31 pav. Pagalbos nelaim je taka žmoni bendravime (ekspertai), proc.
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Taip pat aiškintasi, kas lemia žmoni dalyvavim labdaringoje veikloje ir kaip
skiriasi motyvacija dalyvauti vietos bendruomen s socialin je veikloje priklausomai nuo
amžiaus.
Pastebime, kad dalis žmoni susidaro negatyv poži r (akcentuoja pasipelnym ,
savireklam ir t. t.) labdaringos – karitatyvin s – veiklos motyvus vietos bendruomen je.
Tai gali b ti susij su dažnai žiniasklaidoje skelbiamais negatyviais pavyzdžiais. Ta iau
tyrimas parod , kad daugelis (per 70%) bendruomen s žmoni

pozityviai vertina

labdaringos veiklos organizavim vietos bendruomen je (mano, kad tai prasminga veikla,
pagalba vargstan iam). Diferencijuojant labdaringos veiklos nuostatas pagal seni nijas,
pastebima, kad pozityvesn s nuostatos vyrauja veiklesn se bendruomen se (Sv dasai,
Miroslavas, Raudon , Vabalninkas). Nurodytose bendruomen se beveik n ra neigiamai
manan i apie labdaring veikl . Rezultatus galime matyti (priedas nr. 7 paveikslas nr. 9)
ir paveiksle nr. 32.
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Supranta, jog reikia organizuoti toki prasming veikl

32 pav. Dalyvavimas labdaringoje veikloje skirtingose vietov se, proc.
Kokybiniu tyrimu Vietos bendruomen 2006 nustatyta, kad socialin pagalba yra
suprantama ir vertinama ne tik kaip svarbi savivaldos, bet ir vietos bendruomen s funkcija.
Vietos gyventojai pabr žia, kad jie dirba š darb ir tik b tent jie gal t padaryti j gerai,
bet trukdan iu veiksniu vardijama vyriausyb . Ypa akcentuojami dabartin s pašalp

164

skirstymo tvarkos tr kumai. Tai akivaizdžiai matyti iš ši atsakym : „bendruomen žinot
daugiau apie socialin s veiklos organizavim , ir tai b t geriau“ (inžinierius, 58 m.); „ger
žmoni d ka k r me vaik dienos centr , kur vietos verslininkai jau tre ius metus remia
sausainiais. Nuskriaust

vaik

yra daug, ir jei vyriausyb

ir savivaldyb

duot

bendruomenei, tai viskas b t geriau, kadangi ši geriau mato, kam reikia, o kam ne. Štai
pašalp

pinigais pas mus neduoda

rankas, kad nepragert , ir taip nusprend

bendruomen s taryba, nors taip ir negalima pagal vyriausyb s nustatyt

tvark “

(tarnautoja, 38 m.); „o kas geriau už bendruomen s narius gali žinoti pašalp skirstymo
pad t “ (vadybinink , 36 m.). Pasitaik ir toki atsakym , kai teigiama, kad ne pašalpos
yra svarbiausia paramos forma: „pašalpos bendruomenei neturi takos, gal kitaip b t , jei
b t nepinigin forma, tai labiau sijungt “ (kult ros darbuotoja, 29 m.); „taip, žmon s gal
ir negali fiziškai, bet reikia jiems pad ti dvasiškai“ (moksleiv , 18 m.). Dažnai iš socialin s
veiklos aspekt respondentai mini žmoni , kurie nepaj gia vieni tvarkytis, glob . Šitoje
srityje, j manymu, bendruomen labiausiai veikia ir gal t dar daugiau veikti: „socialin
veikla bendruomen je yra svarbu. Tai su negalia, vieniš

globa“ (seni nas, 50 m.);

„socialiniai darbuotojai vieni nepaj gus be bendruomen s aktyvo pagalbos, nors dirba
gerai“ (pensinink , 64 m.); „dalis žmoni prašo tik tada, kai yra labai blogai, o šiaip tai
nenori parodyti savo negalios“ (bibliotekinink , 53 m.); „tai svarbu, kadangi
bendruomen s taryboje yra atsakingi žmon s, kurie lanko ne galiuosius, padeda pildyti
paraiškas d l pas li deklaravimo, sutvarko kitus dokumentus“ (seni nas, 42 m.); jaunim
„Caritas“ ir „Raudonasis kryžius“ stengiasi traukti veikl “ (moksleiv , 17 m.).
Nat ralu, kad socialin pagalb žvelgiama gana pla iai – nuo to, kad vyriausyb
neleidžia organizuoti socialin s globos vietos bendruomen je kokybiškiau ir l kes io š
darb

atlikti patiems, iki to, kad nesitenkinama laukimu ir veikiama arba bent jau

pozityviai ži rima

veikian ias socialin s pagalbos organizacijas, o taip pat ir vietos

bendruomen s institucijas – seni nij , bažny i , mokykl , kult ros staigas, kurios
atlikdamos tam tikrus veiksnius, prisid t prie socialin s pagalbos vietos bendruomen je, o
tuo pa iu ir prie vietos bendruomen s funkcionalumo. Šie veiksniai buvo tikrinami tyrimu
Vietos bendruomen 2007.
Analizuodami veiksmus, skatinan ius vietos bendruomen s funkcionalum ,
vadybiniu, juridiniu ir vertybiniu pob džiu respondentai administracijos darbuotojai
neutraliai (nei sutinku, nei nesutinku) ir teigiamai (sutinku ir visiškai sutinku) vertina
juridinius ir vertybinius veiksmus, o respondentai politikai neutraliai (nei sutinku, nei
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nesutinku) ir teigiamai (sutinku ir visiškai sutinku) – vadybinius ir tik teigiamai (sutinku ir
visiškai sutinku) – vertybinius veiksmus.
Analizuojant atskirai respondent administracijos darbuotoj ir politik nuomon ,
absoliu iai (100%) pritariama vertybiniam veiksmui – „seni nijoje (savivaldyb je)
vertinama filantrop veikla sistemingai juos pagerbiant“ (žr. paveiksl nr. 32).”
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32 pav. Seni nijoje vertinama filantrop veikla, jie sistemingai pagerbiami, proc.
Respondentai administracijos darbuotojai nepritaria vadybiniams veiksmams –
„seni nijos socialinis darbuotojas dalyvauja BC (bendruomen s centras) susirinkimuose“
(15,2%) ir „savivaldyb je yra speciali programa, kaip vietos žmones traukti

socialini

problem sprendim “ (16,3%) (žr. lentel nr. 16).
Respondentai politikai taip pat visiškai (100%) pritaria vertybiniams veiksmams –
„seni nijoje (savivaldyb je) vertinama socialin pagalb teikian i veikla sistemingai juos
pagerbiant“ ir „seni nijoje (savivaldyb je) vertinama filantrop veikla sistemingai juos
pagerbiant“, o labiausiai nepritaria juridiniams veiksmams – „seni nijos socialinis
darbuotojas yra BC (bendruomen s centras) narys“ (14,3%) ir kad „savivaldyb s biudžeto
išmokos mokamos tik pritarus seni nijos patariamajai tarybai“(19,0%) (žr. paveiksl nr.
54) (žr. lentel nr. 17).

166

16 lentel Žmogaus saugum užtikrinantys veiksmai yra svarb s, kad kaim ir
miesteli vietos bendruomen s b t funkcionalios (administracijos darbuotojai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

Savivaldyb je yra speciali
programa, kaip vietos
bendruomeni žmones traukti
socialini problem
sprendim

57,6

16,3

3,4

Seni nijos socialinis
darbuotojas dalyvauja BC
susirinkimuose

69,6

15,2

3,5

Seni nijoje vertinama
filantrop veikla, jie
sistemingai pagerbiami

92,4

0,0

4,2

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“

17 lentel Žmogaus saugum užtikrinantys veiksmai yra svarb s, kad kaim ir
miesteli vietos bendruomen s b t funkcionalios (politikai)
Teiginys

Sutinkan i j su

Nesutinkan i j su

Vertinim

teiginiu dalis*, %

teiginiu dalis**, %

vidurkis***

Savivaldyb s biudžeto
išmokos mokamos tik pritarus
seni nijos patariamajai tarybai

0,0

14,3

2,9

Seni nijos socialinis
darbuotojas yra BC narys

4,8

19,0

2,9

Seni nijoje vertinama
filantrop veikla, jie
sistemingai pagerbiami

100,0

0,0

4,2

Seni nijoje vertinama
socialin pagalb teikian i
veikla, jie sistemingai
pagerbiami

100,0

0,0

4,3

* apjungtos atsakym kategorijos „visiškai nesutinku“ ir „nesutinku
** apjungtos atsakym kategorijos „visiškai sutinku“ ir „sutinku“
*** „1“ žymi atsakym „visiškai nesutinku“, 5 – atsakym „visiškai sutinku“
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Išvados:
1.

Šiuo metu nei Lietuvos vietos savivaldoje, nei vietos bendruomen je n ra

efektyvios socialini paslaug teikimo sistemos, kadangi po Nepriklausomyb s atk rimo,
perimdama dal išlikusi

funkcij

ir diegdama naujas, ši sistema tik kuriasi, tod l

respondentai labai nevienareikšmiškai žvelgia

tuos pa ius socialin s pagalbos

komponentus.
2.

Tyrimu išsiaiškinta, jog funkcionali vietos bendruomen yra nusiteikusi ieškoti

priemoni , kuriomis bus užkirstas kelias neigiamiems reiškiniams (alkoholizmo plitimui ir
kt.), be to, yra pozityviai nusiteikusi suteikiant pagalb vargstan iam vietos bendruomen s
nariui.
3.

Socialin pagalb s lygojantys veiksmai savivaldyb se stokoja tiek politin s valios,

tiek gyvendinimo sistematiškumo, kadangi vietos politikai ir administracijos darbuotojai
vertina skirtingus veiksmus, o sutariama tik d l filantrop pagerbimo svarbos.
4.

Kuriant vietos bendruomen je socialin s pagalbos sistem ir tuo prisidedant prie

vietos bendruomen s funkcionalumo, politikai ir administracijos darbuotojai turi remtis
šiais prioritetais: sistemingu vietos bendruomen je socialin
filantrop

pagerbimu, skatinant socialin

pagalb

pagalb

teikian i

ir

teikian ias organizacijas sudaryti

socialini paslaug teikimo sutartis ir savivaldyb s socialin s pagalbos politik kreipti
tuos vietos bendruomen s žmones, kurie negali pasir pinti savimi, o ne velt džius.
5.

Diskutuoti politiniame ir administraciniame lygmenyse, kod l savivaldybi

administracij

darbuotojai nepritaria specialioms programoms, kaip

traukti vietos

bendruomen s žmones socialini problem sprendim , o politikai – seni nij patariam j
taryb

galinimui skirstant savivaldyb s biudžeto l šas socialin ms išmokoms.
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IŠVADOS
1.

Pasitvirtino hipotez Nr.1, kad instituciniai faktoriai (seni nija, mokykla, bažny ia,
kult ros namai) ir fizinio saugumo bei socialin s pagalbos organizavimas vietos
bendruomen je turi didesn

tak

vietos bendruomen s funkcionavimui negu

politin s partijos, talkos ar pinigin parama.
2.

Nepasitvirtino hipotez

Nr.2, kad vietos savivaldos institucijose (seni nijoje,

mokykloje, kult ros staigose), parapijose ir socialin bei fizin saugum kaimuose
ir miesteliuose organizuojant yra bendruomeniškum lemian i veiksm sistema,
tod l ir vietos bendruomen n ra funkcionali.
3.

Mokslin s literat ros, etnografin s medžiagos analiz parod , jog XX amžiaus
pradžios vietos bendruomeniškumas lokaliame viešojo valdymo lygmenyje
Lietuvoje r m si paprotine teise ir kult riniu paveldu, o sovietin je Lietuvoje
pakitus turiniui ir pasyviai stebint vyresniajai kartai, bendruomeniškumas palankiai
buvo priimtas jaunesn s kartos. Toks formalus ir pusiau formalus socialin s
organizacijos tipas per savo institutus ard , naikino arba sovietinei sistemai pritaik
neformal j socialin s organizacijos tip , kuris Lietuvoje egzistuoja ir dabar. Taigi
bendruomeniškumo nykimas tiesiogiai susij s su Lietuvos gyventoj

gyvosios

(praktikuojamos) etnokult ros ir tautin s savimon s nykimu per okupacijos metus
ir dabartiniu metu intensyv jan ia globalizacija bei plintan ia masine kult ra.
4.

Pasteb ta, kad vietos bendruomen s samprata po Nepriklausomyb s atk rimo
dažnai tapatinama su BC (bendruomen s centras) t.y. formalios bendruomenin s
organizacijos samprata, ta iau tai n ra tas pats kas funkcionali vietos bendruomen
– pilietin s visuomen s pagrindas.

5.

Sukurti funkcionaliai vietos bendruomenei formuojasi palank s politiniai –
administraciniai (nuostatos vietos savivaldos statyme apie seni nij patariam sias
tarybas, taip pat vyriausyb s ir politini
bendruomen s

interesus

priimant

partij

programose, kalb jimas apie

sprendimus

administracijose atsiradimas bendruomeni

tarybose,

specialist

savivaldybi

ir kt.); socialiniai-

psichologiniai ( sitikinimas, kad skurdo, socialin s atskirties, nusikalstamumo,
smurto Lietuvos kaimuose ir miesteliuose negalima sumažinti individualiais
veiksmais, o tik vietos bendruomen s nariams veikiant kartu, kadangi vietos
bendruomen

yra kaip tik ta strukt ra, kuri giminyst s, teritorijos artumo,
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institucini ryši – mokykla, seni nija, bažny ia – pagrindu gali pad ti dabartin je
situacijoje atsid rusiam žmogui); kult riniai – religiniai (žmogus nori išreikšti save
arba bent b ti tarp mokan i

save išreikšti ir veikti remiantis etnin mis,

kult rin mis ir religin mis tradicijomis); ekonominiai (Lietuvos gal jimas naudotis
ES biudžeto finansine parama vykdant vairias socialines programas, nukreiptas iš
dalies kaim ir miesteli socialinei ir inžinerinei infrastrukt rai atnaujinti, vietos
iniciatyvoms skatinti) faktoriai.
6.

Galima teigti, kad Lietuvos kaimuose ir miesteliuose gali prigyti europietiškasis
(tradicinis) vietos bendruomen s veiklos modelis, kuriame vyrauja švent s, gatvi
gyventoj susirinkimai, kaimyn sueigos, parapij funkcionavimas, o miestuose –
anglosaksiškasis (administracinis), kur svarb

vaidmen vaidina bendruomen s

centrai, savanoryst , mokykl bendruomeniškos programos ir kt.
7.

Vietos bendruomen s funkcionalumui svarb s bus tradiciniai faktoriai: pagalba
nelaim je, bendros švent s, o talkos nebevaidins svarbesnio vaidmens. Kalbant
apie institucijas, vietos valdžia (seni nija), bažny ia (parapija), mokykla, kult ros
namai, biblioteka gali suvaidinti pozityv

vaidmen

vietos bendruomen s

funkcionalumo didinime. Vis d lto daugiausia tikimasi iš vietos valdžios
(seni nijos) ir mokyklos.
8.

Siekiant vietos bendruomen s funkcionalumo šiose srityse pirmiausia kreiptinas
d mesys tai, kad: kult rin je srityje reikia keisti vietos gyventoj nuostat , kad ia
dalyvaujama, kai prašoma; socialin s pagalbos srityje – kad socialin s pagalbos
organizavimas ar pareiga pad ti vargstan iajam yra vidin
saugumo srityje – kad tvarkos palaikymo, nusikalt li

vertyb ; o fizinio
sutramdymo atvej

populiarinimas prisid s prie baim s likti vienišam prieš linkusius

tvarkos

pažeidimus sumažinimo.
Praktin s rekomendacijos, kurias si lome atsižvelgti kuriant funkcionali vietos
bendruomen :
1. Vietos valdžiai (seni nijai):
Vietos politikams ir administracijos darbuotojams su bendruomeni

aktyvu

diskutuoti d l seni no vaidmens kuriant patariam sias tarybas, laikantis nuostatos,
kad šis vaidmuo b t inicijuojantis, o ne uzurpuojantis.
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Vietos politikams atkreipti d mes
turi b ti aktyvus, o poži ris

tai, kad j vaidmuo vietos strategij k rime

seni nijos darbuotojus, skatinan ius vietos

bendruomenes parengti savo vietov s vystymo (strateginius) planus, pozityvus.
Savivaldyb s administracijos ir seni nij

darbuotojams kelti kvalifikacij

tiksliniuose seminaruose, kuriuose b t analizuojama, kaip

tarnybini funkcij

vykdym traukti vietos bendruomeni žmones, kadangi j atliekamos funkcijos yra
ne kas kita, kaip paslaugos vietos bendruomen s žmon ms, kurias vykdant kartu,
kyla paslaugos kokyb .
Siekiant vietos bendruomen s funkcionalumo, vietos politikai, administracijos
darbuotojai, tarp j

ir seni nas, prioritet

turi suteikti šiems vadybiniams

veiksmams: savivaldyb s administracijoje paskirti darbuotoj , koordinuojant
bendruomeni iniciatyvas, savivaldyb s biudžete skirti l šas vietos bendruomeni
projektams, savivaldyb se vykdyti sistemingus BC koordinacinius pasitarimus.
2. Bažny iai (parapijai):
Diskutuoti d l l š iš biudžeto skyrimo parapij taryboms, kurios vykdo vietos
bendruomen ms aktualius socialinius, kult rinius, saugumo projektus. Taip b t
užtikrinamas viešumas, kam skiriami pinigai, ir atsiskaitomumas d l pasiekt
rezultat už gautus biudžeto pinigus.
Dvasininkams neatsisakyti b ti vietos bendruomen s tarybos nariais ir taip
praktiškai parodyti bažny ios atvirum

ir neabejingum

vietos bendruomen s

problemoms, o savo dalyvavimu tvirtinti vietos bendruomen s tarybos svarb .
Siekiant vietos bendruomen s funkcionalumo dvasininkai prioritet turi suteikti
šiems

vadybiniams

veiksmams:

atsisakymui autokratinio parapij

kolegialumui
taryb

sudarant

parapij

tarybas,

veikimo principo, kai svarstomus

klausimas si lo tik dvasininkai.
3. Mokyklai:
Ruošiant pedagogus ir kvalifikacijos k limo metu sutelkti d mes
pedagog

misij

eina ir mokini

tai, kad

skatinimas dalyvauti vietos bendruomen s

veikloje, o tai nebus pasiekta be pa i mokytoj dalyvavimo.
Vietos bendruomen s renginiams ideali vieta yra mokykla, tod l mokykl
administratoriai turi gauti steig j pritarim d l mokyklos resurs panaudojimo
tvarkos vietos bendruomeni poreikiams.
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Švietimo politikos formuotojai (ministerija) ir gyvendintojai (savivaldybi
švietimo skyriai ir mokykl administracijos) tur t numatyti rekomendacijas, kaip
metodin mis priemon mis

edukacines programas

traukti medžiag

apie

bendruomeniškum ir juridines priemones, kad vertinant needukacini mokyklos
funkcij

gyvendinim , b t

traukiami vietos bendruomen s žmon s.

Siekiant vietos bendruomen s funkcionalumo, mokyklos prioritetus turi suteikti
šiems vadybiniams veiksmams: pedagogai skatina mokinius dalyvauti vietos
bendruomeni

iniciatyvose, BC sudaromos s lygos naudotis mokykl

resursais

(patalpos, telefonas, kompiuteris ir t. t.), mokyklose vyksta vietos bendruomeni
renginiai ir mokyklos vadovai koordinuoja savo veikl su vietos bendruomeni
lyderiais.
4. Kult ros staigoms (kult ros namai, biblioteka):
Kadangi kult ros srityje galima pasiekti visišk

decentralizacij , tai vietos

bendruomen ms šioje srityje vietos valdžia gali suteikti absoliu i veikimo laisv ,
kad vietos bendruomen pamatyt savo funkcin gali .
Kviesti vietos politikus, administracijos darbuotojus organizuojamus renginius
vietos bendruomen je, kadangi tai patvirtina vietos bendruomen s funkcionalum
ir formuoja svarbias vertybines (tradicij , papro i ) nuostatas visiems dalyviams –
tai sudaro atsvar masinei kult rai.
Siekiant vietos bendruomen s funkcionalumo kult ros staigos (kult ros namai,
biblioteka) prioritetus turi suteikti šiems vadybiniams veiksmams: kult ros staig
darbuotojai turi rodyti iniciatyvum bendraudami su mokykla, bažny ia, vietos
policininku, kult ros

staig

darbuotojai turi palaikyti vietos bendruomen s

kult rines iniciatyvas (kad ir palyginti m g jiškas), kult ros staigose organizuoti
vietos bendruomeni

renginius ir kult ros staig

vadovams koordinuoti savo

veikl su vietos bendruomeni lyderiais.
5. Fizinio saugumo organizavimas:
Policijos komisariatai ir vietos valdžia turi surasti juridinius ir vadybinius
b dus, kad su vietos bendruomeni

žmon mis dirbantys policininkai tapt

bendruomeni policininkais.
Siekiant vietos bendruomen s funkcionalumo, prioritetiniai veiksniai didinant
vietos bendruomen s fizin saugum tur t b ti šie: sistemingai tirti gyventoj
saugum

kaimuose ir miesteliuose apklausiant vietos bendruomeni
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žmones;

savivaldybei ir policijos komisariatams bendradarbiauti skatinant kurtis „Stabdyk
nusikalstamum “ grupes; savivaldybi

taryboms sudaryti s lygas kaimuose ir

miesteliuose apsigyventi policininkams; policijos komisariatams informuoti vietos
bendruomen s žmones apie policinink , kuris nors ir negyvena j

kaime ar

miestelyje, bet esant reikalui j galima kreiptis; policinink pareigin instrukcij ,
kvalifikacinio rengimo programas traukti pareig sistemingai bendrauti su seni nu,
mokyklos direktoriumi, klebonu, kult ros nam , bibliotekos direktoriais ir nuolatin
policininko dalyvavim vietos bendruomeni renginiuose.
6. Socialin s pagalbos organizavimas:
Vietos politikams apsispr sti d l seni nij

patariam j

taryb

galinimo

sprendžiant daugiau socialin s pagalbos klausim , tarp j skirstant savivaldyb s
biudžeto l šas socialin ms išmokoms.
Savivaldyb s administracijos ir seni nij

socialiniams darbuotojams kelti

kvalifikacij tiksliniuose seminaruose, kuriuose b t analizuojama, kaip ir kam turi
b ti kuriamos specialios programos, traukian ios vietos bendruomen s žmones
socialini problem sprendim .
Siekiant vietos bendruomen s funkcionalumo, prioritetiniai veiksmai didinant
vietos bendruomen s socialin s pagalbos teikim b t šie: sistemingai pagerbti
teikian ius socialin pagalb ir filantropus, skatinti socialin pagalb teikian ias
organizacijas, sudaryti socialini

paslaug

socialin s pagalbos politik orientuoti

tuos vietos bendruomen s žmones, kurie

negali pasir pinti savimi, o ne velt džius.
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PRIEDAI
PRIEDAS NR. 1
Bendruomeniškas nuostatas atspindintys ženklai prezident , seimo ir savivaldos
rinkim bei vyriausybi programose

1999 m.
2000 m.
2001 m.
2002 m.

LCS
Liberal
s junga
ND/MP
NS
TS/LK
LDDP/LSDP
LKDP
LVP
Viso

Prezidento pranešimai
N
2
1,9
5
5,1
3
2,1
4
2,7

N viso
103
99
144
149

2000 m. savivaldos rinkimai
N
N viso
7
10
67

2000 m. seimo rinkimai
N
N viso
5
2,6
193

2
1
3
16

2
3,2
4,8
19

98
31
63
84

11

2,3

480

2
21
4
16
1

0,52
2,1
0,74
2,5
0,38

387
996
541
6,35
262

29

8,5

343

0
0,31
0
0
0,96
1,1
2,7
1,3
1,3

N viso
411
962
466
600
519
474
510
397
468

Vyriausyb s programos
N
0
3
0
0
5
5
14
5
6

1990-1991 – K.Prunskien
1991-1992 – G.Vagnorius
1992-1993 – B.Lubys
1993-1996 – A.Šleževi ius
1996-1999 – G.Vagnorius
1999 – R.Paksas
1999-2000 – A.Kubilius
2000-2001 – R.Paksas
2001 – A.Brazauskas

Sutartiniai ženklai:
N – absoliutus skai ius bendruomeniškum išreiškian i ženkl nuo vis teksto vienet .
P.S. Tyrimas atliktas Kauno Technologijos Universiteto Politikos ir viešojo
administravimo instituto profesoriaus Algio Krupavi iaus.
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PRIEDAS NR. 2
Žvalgomoji anketin apklausa. „Savivalda ir bendruomen 1999“.

Ji buvo atlikta 1999 m. balandžio-geguž s m nesiais. visas 56 savivaldybes buvo išsiuntin ta
anketa, kuria siekta išsiaiškinti, kaip suvokia bendruomen , kokius tikslus jai kelia savivaldybi lyderiai –
merai, administratoriai, seni nai, gydymo, švietimo, kult ros staig ir parapij vadovai. Buvo analizuojami
ši savivaldybi duomenys: Panev žio ir Visagino miest bei Kauno, Jonavos, Prien , Šaki , Anykš i ,
Ignalinos, Pakruojo, Klaip dos, Pasvalio, K daini rajon . Respondent atranka priklaus nuo savivaldyb s
mero, kur buvo kreiptasi, siun iant anket , poži rio: kaip jis ži ri bendruomeniškum ir dalyvavimo
tyrime svarb . Iš dalies atsakiusi skai ius buvo savotiškas kiekybinis indikatorius, parodantis, kuri
savivaldybi lyderiams 1999 m. r p jo bendruomeniškumo tema.

Gerb. respondente,
Mes pareng me anket apie bendruomeniškumo ir bendruomen s pad t J s savivaldyb je.
Anketos tikslas – išsiaiškinti, ar šiandien J s savivaldyb je funkcionuoja ir kaip funkcionuoja
bendruomen s, k J s manote apie j reikalingum . Manau, jog tai bendras m s vis reikalas ir r pestis,
tod l tikiuosi, jog ši anket maloniai sutiks atsakyti merai, mer pavaduotojai, administratoriai, seni nai,
gydymo, švietimo, kult ros staig ir parapij vadovai. Iš anksto d koju Jums ir tikiuosi anket iš J s
sulaukti iki 1999 m. balandžio 15 d., o ateityje J s gausite apibendrint anket duomenis.
Anykš i rajono meras

Saulius Nefas

Tyrimas “Savivalda ir bendruomen 1999”
1. J s nuomone,
(pasirinkt atsakym
a) žmoni grup
b) žmoni grup
c) žmoni grup
d) žmoni grup

kuris apibr žimas teisingiausiai nusako kas yra bendruomen ?:
pažym kite)
;
, susieta gamybiniais bei darbo santykiais;
, turinti tarpusavyje bendr interes ;
, turinti bendras tradicijas.

2. Kaip Jums atrodo, kada prasideda bendruomeniška veikla?
a) sudaromas žmoni grup s s rašas ir išrenkamas vadovas;
b) pasirašoma darbo sutartis;
c) susiburia žmon s, kurie susitaria d l bendr tiksl ir veiklos;
d) atliekamas konkretus darbas.
3. Kas, J s nuomone, turi didžiausi tak bendruomeni raidai? (išrinkite tris
svarbiausius atsakymus, 1, 2, 3 balus, kai trys balai reiškia svarbiausi ).
a) nuo lyderio, suburian io turin i interes žmoni grup ;
b) nuo valdžios institucij leidimo;
c) nuo vietos tradicij ;
d) nuo žmoni vidinio poreikio;
e) nuo socialinio-ekonominio gyvenimo problem .
4. Kaip galvojate, kas tur t reglamentuoti bendruomeni veikl ?
a) Konstitucija;
b) Vietos savivaldos statymas;
c) suinteresuotos žmoni grup s nusistatyta tvarka;
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5. Kaip atrodo, kam savivaldyb turi teikti prioritet r pindamasi bendruomeni pl tote?
a) lyderi paieškoms;
b) skiriant l šas;
c) suprantant bendruomeni reikalingum ateities gyvenime;
d) telkiant žmones problemoms spr sti bei programoms ruošti;
e) vykdant aiškinam j darb apie bendruomenes.
6. Kaip galvojate, kur dedami bendruomeniškumo pagrindai?
a) gyvenamojoje vietoje;
b) parapijoje;
c) šeimoje;
d) darbo kolektyve;
e) mokykloje.
7. Koki veikian i bendruomeni J s savivaldyb s teritorijoje yra daugiausia?
a) mokykl ;
b) parapij ;
c) geros kaimynyst s;
d) kraštie i ;
e) gyvenam j nam bendrij .
8. Kaip Jums atrodo, kas stiprina bendruomenes?
a) darbas;
b) bendr problem sprendimas;
c) tradicijos;
d) bendra malda;
e) gyvenimas kaimynyst je.
9. Kaip galvojate, kas labiausiai l m m s prot vi bendruomenišk gyvenim ?
a) gyvenimas kaime;
b) bendruomeniška žmogaus prigimtis;
c) mažai mechanizuotas kasdienis darbas;
d) papro iai;
e) tik jimas.
10. Kaip manote, kokie svarbiausi bažnytin s bendruomen s gyvastingumo šaltiniai?
a) tik jimas;
b) bendra malda;
c) parapijos lyderio buvimas;
d) žmoni konservatyvumas;
e) priešprieša pasaulietinei valdžiai.
11. J s manymu, kada bendruomeni vystymasis suaktyv ja?
a) kylant pragyvenimo lygiui;
b) pri mus special statym ;
c) vykus didelei nelaimei;
d) žmon ms suprantant, kad reikia prisiimti atsakomyb už kylan ias problemas.
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12. Kas, J s nuomone, tur t rodyti didesn aktyvum pl todami bendruomenes?
a) patys žmon s;
b) savivaldyb s;
c) neformal s lyderiai;
d) statym leid jai;
e) politin s partijos;
13. Kaip galvojate, koki bendruomeni J s savivaldyb je veikla artimiausiu metu gali
suaktyv ti?
a) daugiabu i nam bendrij ;
b) mokykl ;
c) geros kaimynyst s;
d) kraštie i bendrij ;
e) parapij ;
14. Ar turi b ti skatinama bendruomenin s mon ? (apibraukite vien iš trij atsakym ).
Taip
15. Ar pastebite kit
teritorijoje?
Taip

Ne
taut

Nežinau

bendruomeniško gyvenimo apraišk
Ne

J s

Nežinau

16. Ar dalyvautum te bažnytin s bendruomen s veikloje, jei ji b t
atviresn ?
Taip

Ne

savivaldyb s

šiuolaikiškesn ,

Nežinau

17. Ar dalyvautum te pasaulietin s bendruomen s veikloje?
Taip

Ne

Nežinau

18. Ar nor tum te inicijuoti bendruomen s susik rim ?
Taip

Ne

Nežinau

D koju už atsakymus. Jei Jus sudomino ši tema – su malonumo lauksiu J s
žinut s, kuri, tikiuosi, peraugs bendradarbiavim .
Anykš i rajono meras
S.Nefas 1999m.
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Žvalgomosios anketin s apklausos „Savivalda ir bendruomen 1999“, rezultatai.
Savivaldyb ,
anket sk.
Prien r. (21)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

b2

c20

a5

b13

a7

a5

a9

b15

b6

a13

c10

a11

a9

t18

t0

t13

c17

d1

d6

c4

c2

d3

b2

d5

b6

e7

c3

t14
ne4
nz3

t4
ne5
nz12

t35
ne4
nz5

t28
ne3
nz13

t9
ne0
nz0

t8
ne0
nz2

t26
ne3
nz9

t9
ne9nz17

t8
ne1
nz1

t6
ne2
nz2

t10
ne5
nz6

t7
ne7
nz7

t2
ne1
nz2

t2
ne1
nz2

t6
ne0
nz0

t3
ne1
nz2

t7
ne0
nz0

t4
ne2
nz1

t3
ne0
nz0

t2
ne0
nz1

t2
ne0
nz2

t2
ne2
nz0

d2
Kauno r. (45)

e5

ne0

ne18

ne1

nz3

nz3

nz8

c36

a15

b26

b7

a21

a29

a5

a33

a3

a33

a7

t41

t9

t27

c5

c14

c13

c14

c5

b20

c10

c9

b4

b18

ne2

ne29

ne7

d14

d14

d20

e5

e7

d12

d30

c6

c10

nz0

nz6

nz10

t10

e13

c9

c7

a3

b4

c3

a6

c7

b9

a2

a7

b1

a8

b3

d1

d2

d6

c5

d6

b2

d2

c1

b4

c2

c1

b1

c3

c2

c1

d8

c1

d2

b7

c34

a12

a4

b5

a5

a25

a5

a8

a30

c15

a34

a24

c26

d4

d18

b19

c9

c20

c3

b28

b12

c9

d22

c6

c22

d21

e6

e9

c5

d12

b9

d2

a2

a2

a2

b5

b3

a4

b5

c7

c7

d3

c3

c2

c3

c2

c14

c18

a6

a3

b4

a5

a8

b16

d5

d2

d8

b5

c5

c11

b5

c3

c4

c13

d9

d2

c3

e3
Šaki r. (21)

b40

b5
c3

d5

d5
Ignalinos r.(10)

b3
c2

b10

e8

Jonavos r. (39)

b6
c5

c30
d3
Anykš i r.(10)

d6
c3

d4

t2

t8

ne5

ne1

nz1

nz1

t35

t14

t15

b2

b8

ne0

ne16

ne5

c2

c3

nz3

nz8

nz20

b3

a6

b2

a8

a8

t10

t2

t5

d2

c4

c4

c1

c1

ne0

ne6

ne2

d4

d1

d1

nz0

nz2

nz3

b9

a10

a2

a16

a3

t18

t2

t10

c5

c2

c4

d2

b4

ne0

ne18

ne7

c5

nz0

nz1

nz4

t3

t1

t2

e2

d6

d8

d2
Pasvalio r. (5)

a1

c5

c4

Klaip dos r.(6)

a3

b4

c1

c1

c1

a1

a2

a1

a3

a4

a1

b4

b2

c1

c2

b2

ne0

ne3

ne2

d2

c2

nz2

nz1

nz1

d3

c3

c2

c1

d1

d1

b1

a2

a3

b1

b2

a2

a5

b5

b3

a5

c2

c5

c3

c2

c5

d2

e3

e1

c1

d3

b1

d3

a5

a6

a1

a3

t6

t1

t4

b1

ne0

ne

ne0

nz0

2

nz2

e2

nz3
Pakruojo r.(7)

K daini r. (5)

b1

a1

a2

c5

c6

d4

a1

c4

a1
c1

c2

c5

c2

a4

a3

d4

c2

e3

a3

a1

a2

a3

c2

c2

c3

d2
Panev žio
(5)

m.

c3

c3

b5

a1

a2

a3

c2

c4

c4

d4

b3

a3

c2

a2

b2

d2

c2

c2

b3

d2

a7

a4

t4

t0

t4

b2

ne0

ne5

ne0

nz2

nz2

nz2

t3

t2

t2

ne0

ne1

ne0

nz1

nz1

nz3

c2

a1

a1

b1

a1

a2

d2

c2

c3

c2

c2

b3

a1
d2

a3

c2

a1

a2

t3

t2

t2

d2

c2

b2

ne0

ne1

ne1

nz0

nz1

nz1

Paaiškinimai: a1, b4, c2 ir t.t –pažym ti atsakymai, k jie reiškia yra anketoje. t – taip, ne – ne ir nz – nežinau.
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PRIEDAS NR. 3
Steb jimas „Veikianti vietos bendruomen 1997–2000“.
Jis buvo vykdomas Kauno ir Anykš i rajon savivaldyb se 1997–2000 metais.
Steb jim atliko rajon merai – Donatas Jankauskas ir šios disertacijos autorius. Steb jimo
planas buvo šis:
1. Kaip veikia vietos bendruomen s, jei yra išlikusios bendruomeniškos formos,
nesunykusios sovietiniais metais.
2. Koki tak bendruomeni veiklai turi vietos lyderi aktyvumas?
3. Koki

tak bendruomeni veiklai turi politin s nuostatos ar politini lyderi

skatinimas?
4. Koki tak bendruomeniškai veiklai turi veiklos teisinis reglamentavimas?
5. Kokios bendruomeniškumo formos evoliucionuoja spar iausiai?
6. Kaip bendruomeniškos veiklos formos funkcionuoja neveikiant vienam ar
keliems veiksniams, darantiems jiems tak ?
7. Koki tak bendruomeni veiklai turi finansiniai ir dvasiniai resursai.
8. Kaip galima apib dinti santykius tarp formalaus lyderio – seni no ir neformali
lyderi – bendruomeni seni n .
Steb jimas buvo nestrukt rinis. Jo objektas buvo dviej rajon seni nijose esan ios
vietos bendruomen s, kurios buvo skatinamos imtis vairi vietos bendruomen telkian i
iniciatyv . Stebimi buvo vietos bendruomeni lyderiai, kurie dalyvavo seni nij taryb
veikloje bei seni nij – vietos bendruomeni aktyvesni žmon s, kurie paprastai imasi
iniciatyv

vietos bendruomen se. Buvo stebima, kokios vietin s iniciatyvos labiausiai

traukia vietos bendruomen s žmones iš skirting socialini grupi (jaunimas, moterys),
koks formali ir neformali lyderi vaidmuo ir kaip kinta situacija, b gant laikui:
tik prad jus propaguoti bendruomeniškum kaip vertyb ;
suk rus formalias institucijas – seni nij bendruomeni tarybas;
pasikeitus merams.
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PRIEDAS NR. 4

“Žmoni bendravimas”
Nuo sen senov s žmon s ieškojo vairiausi bendravimo form . Skirtingais laikais,
skirtingose vietose, skirtingai yra bendraujama.
Nor tume išsiaiškinti, kaip tai vyksta J s seni nijoje. Kreipiam s
žmog , kuris turite

takos bendruomenin s gyvensenos pagrind

seni nijoje, rajone. Tod l Jus ir prašome atsakyti

Jus, kaip

atk rimui savo

anket , kuri skirta šios srities

ekspertams.

,

Prašome J s atidžiai perskaityti anket . Mums svarbu, kad klausimus J s
atsakytum te nuoširdžiai.

Jei Jums niekas netrukdys, tai pildymui sugaišite 10-15 min.
D kojame ir linkime s km s!
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KLAUSIMAI APIE ŠVENTES IR TRADICIJAS
1.Ar J s gyvenamoje vietoje šv. Velykos ir šv. Kal dos šven iamos kartu su
kaimynais? Apibraukite vien atsakym .
1. Šven iamos.
2. Nešven iamos.
2. Jeigu šven iamos, tai kaip dažnai?
Apibraukite vien atsakym
1.
2.
3.

Dažnai
Niekada
Retai

3. Ar J s gyvenviet se žmon s turi bendruomeni šven i ?
1.Turi
2. Neturi
3. Nežinau
4.Kaip J s manote, kod l mokyklose tur t b ti populiarinami liaudies papro iai?
(galite pažym ti kelis atsakymus).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaunimo žinojimui.
Jaunimas turi daugiau prog susiburti.
To reikalauja mokomosios programos.
Mokytojai supranta j reikšm .
Mokiniai nori kuo daugiau šven i .
Reikalauja direktorius.
Kita nuomon

5. Ar dalyvaujate mokyklose vykstan iose švent se?
1. Dalyvauju.
2. Nedalyvauju.
6.Kod l J s dalyvaujate mokykloje vykstan iose švent se? (apibraukite vien
atsakym ).
1. Malonu pabendrauti su jaunimu ir paž stamais.
2. Mokytojai labai prašo ateiti.
3. N ra k veikti.
4. Ateinu iš pro io.
5. Kita nuomon
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7. Kaip manote, kod l J s paž stami (kaimynai) dalyvauja mišiose ir religiniuose
susib rimuose (apibraukite vien atsakym ).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yra religingi.
Iš inercijos.
Yra tikintys ir jiems malonu priklausyti parapijinei bendruomenei.
Kad tokios tradicijos.
Toki nepaž stu.
Kita nuomon

8. Ar vyksta talkos J s miestelyje (kaime)?
1. Vyksta.
2. Nevyksta.
3. Nežinau.
9. Jei vyksta, tai kaip J s manote, kod l? (galite apibraukti kelis atsakymus).
1.
2.
3.

Laikomasi tradicij .
Yra vienas, kitas vyresnio
amžiaus organizatorius.
Pad ti negalintiems
žmon ms.

4.
5.

Smagu bendrauti talk metu ir po j .
Kita nuomon .yksta talkos.

KLAUSIMAI APIE MENO SAVIVEIKL
IR LABDARING VEIKL
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10. Ar dalyvaujate kokio nors meno
kolektyvo veikloje? (apibraukite vien
atsakym ).
1. Dalyvauju.
2.Nedalyvauju.
11. Kod l dalyvaujate kokio nors meno
kolektyvo veikloje?
1. Dalyvauju, kadangi smagu.
2. Dalyvauju, kai prašo.
3. Nedalyvauju.
4. Kita nuomon ……………………......
………………………………………......

12. Kaip manote, kod l J s kaimo
(miestelio) gyventojai dalyvauja meno
kolektyv veikloje (apibraukite vien
atsakym ).
1. Dalyvauja, kadangi smagu.
2. Dalyvauja priprašyti.
3. Dalyvauja nor dami parodyti save.
4. Kita nuomon ………………………........
………………………………………….......

13. Kaip manote, kod l J s gyvenamosios vietos žmon s dalyvauja labdaringoje
veikloje (apibraukite vien atsakym ).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turi daug laisvo laiko.
Jau ia pareig pad ti vargstan iam.
Nori parodyti save.
Siekia pasipelnyti.
Supranta, jog reikalinga organizuoti toki prasming veikl .
Kita nuomon …………………………………………………………….

Kit dviej užduo i žym jimo pavyzdys.
Jeigu manote, kad poveikis mažas, žymite 1,2ir t.t, o jei didelis – 10, 9 ir t.t.

+ 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
14. Kaip manote, kok poveik žmoni susib rimai
kolektyvus turi kovojant su
alkoholizacija ir narkomanija?
(+1 – jokio poveikio, +10 – didžiul poveik ; apveskite ratuku).
+1

+2

+3

+4

+5 +6 +7 +8 +9 +10

15. Kaip manote, ar svarbu, kad žmon s dalyvaut valdžios organizuojamose ekologin se
talkose?
(+1 – menka reikšm , +10 – labai reikšminga; apveskite ratuku).
+1

+2

+3

+4

+5 +6 +7 +8 +9 +10

Kaip ia padaryti

tvark ?
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16. Ar Jums žinoma atvej , kai J s paž stami ar kaimynai susiorganizavo ir
sutramd viešosios tvarkos ardytojus? (apveskite ratuku).
1.Žinoma

2.Nežinoma.

Jeigu
žinoma,
aprašykite:
……………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….…….........
.....
17. Kaip manote, kod l žmon s dalyvauja „Šauli “ organizacijoje ar kitose
pasipriešinimo netvarkai grup se? Apveskite ratuku.
1. Turi daug laisvo laiko.
2. Nori pasipuikuoti.
3. Supranta, kad tik patys gali užtikrinti savo ir artim j saugum .
4. Gauna atlyginim .
5. Kita nuomon ……………………………………………………….
18. Kaip galvojate, ar J s kaimynai (paž stami) dalyvaut pilie i komitet
veikloje?
(PILIE I KOMITETAS – SUSIB R+ ŽMON S PROBLEMAI AR PROBLEMOMS
SPR+STI). (Apibraukite ratuku vien atsakym ).

1. Dalyvaut
2. Nedalyvaut
19. Jei J s kaimynai (paž stami) dalyvaut pilie i komitet veikloje, tai kod l?
1. Nori vadovauti.
2. Prisiima atsakomyb už problem sprendim .
3. Nori paži r ti, kas ia bus.
4. Neturi k veikti..
5. Kita nuomon …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
20. Kaip manote, kas šiuo metu daro didžiausi tak kaimo-miestelio jaunimui.
(apibraukite po vien atsakym kiekvienoje eilut je).
VEISNIAI
1. Jaunimo organizacijos
2. Bažny ia
3. Mokykla
4. T vai
5. Tradicijos
6. Kaimo-miestelio bendros švent s

Turi
1
1
1
1
1
1
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Iš dalies
2
2
2
2
2
2

Neturi
3
3
3
3
3
3

Nežinau
4
4
4
4
4
4

7. Sporto kolektyvai
8. Meno kolektyvai
9. Draugai
10. Televizija

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

21. Kaip manote, kas labiausiai šiuo metu turi takos buriant žmones bendrauti?
(apibraukite po vien atsakym kiekvienoje eilut je).
VEIKSNIAI

1. Bažny ia
2. Mokykla
3. Seni nija
4. Kult ros namai
5. Bendros švent s
6. Talkos
7. Pagalba atsitikus nelaimei
8. Pinigin parama

Turi
1
1
1
1
1
1
1
1

PERSKAITYKITE ŠI GYVENIMIŠK

Iš dalies
2
2
2
2
2
2
2
2

Neturi
3
3
3
3
3
3
3
3

Nežinau
4
4
4
4
4
4
4
4

ISTORIJ

Vienoje šeimoje, kuri gyveno miestelio centre, buvo nepilname iai vaikai – 15,
14 ir 5 metuk . Mama, nusivylusi, kad prarado darb , uždarius mokykl , prad jo
girtauti, dažnai neb davo namuose. Pas vyresnius vaikus dažnai prad jo lankytis
tartini draugai, o patys vaikai nustojo lankyti mokykl , esan i už 7 kilometr . Tai
t s si 6 m nesius ir tai žinojo dauguma miestelio gyventoj .
ir pasakykite, kaip J s nuomone elg si kaimynai? (apibraukite vien atsakym )
1.
2.
3.
4.
5.

Steb jo kas bus.
Išbar motin .
Praneš policijai.
Praneš seni nui.
Kaimynai prad jo tartis, kad reikia jiems imtis koki nors priemoni .

O gal J s turite savo pasi lym , k reik t daryti. Parašykite:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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ATSAKYKITE KELET KLAUSIM APIE SAVE
Jums tinkan ius atsakymus rašykite arba pažym kite šitaip
A. Lytis (pažym kite kvadrat )

moteris

B. Amžius ( rašykite)
C. Išsilavinimas (pažym kite
kvadrat )
D. Šeimynin pad tis
(pažym kite kvadrat )
E. J s esate (atsakyti neb tina)

vyras

Man …… metai(- )
pradinis,

vidurinis, nebaigtas aukštasis,
aukštasis

viengungis(- ), šeima, šeimoje vienas
vaikas, šeimoje daugiau nei vienas vaikas
valstyb s tarnautojas, mokytojas,
mokinys, pensininkas, bedarbis,
dirbate samdomu darbininku,
kininkas.

PATIKRINKITE, AR NEPALIKOTE NEATSAKYT KLAUSIM . MUMS J S NUOMON
LABAI SVARBI !

D KOJAME UŽ DALYVAVIM APKLAUSOJE IR LINKIME S KM S !

Tyrim atlieka: Vilniaus pedagoginio universiteto Politologijos ir sociologijos katedra, adresas: Vilnius T.Šev enkos 31, tel.: 8-22233086.
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PRIEDAS NR. 5

(EKSPERTAMS)

“Žmoni bendravimas”
Nuo sen senov s žmon s ieškojo vairiausi bendravimo form . Skirtingais laikais,
skirtingose vietose, skirtingai yra bendraujama.
Nor tume išsiaiškinti, kaip tai vyksta J s seni nijoje. Kreipiam s
žmog , kuris turite

takos bendruomenin s gyvensenos pagrind

seni nijoje, rajone. Tod l Jus ir prašome atsakyti

Jus, kaip

atk rimui savo

anket , kuri skirta šios srities

ekspertams.

,

Prašome J s atidžiai perskaityti anket . Mums svarbu, kad klausimus J s
atsakytum te nuoširdžiai.

Jei Jums niekas netrukdys, tai pildymui sugaišite 10-15 min.
D kojame ir linkime s km s!
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Žym jimo pavyzdys, kai reikia žym ti skal je:
Jeigu manote, kad poveikis daugiau negu mažas, tai žymite šitaip:
- +1 +2 +

+4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

Manoma, kad žmon s dirbantys su šiuolaikin mis technologijomis
kompiuteriais) neskiria d mesio bendruomeniniam gyvenimui.

(pvz.

1. Kaip manote, ar modernias technologijas (kompiuteriai, mobil s telefonai ir t.t.)
sisavinantiems XXI a. žmon ms reikalingas bendruomeni buvimas?
(-5 –visai nereikalingas, +5 – labia reikalingas; apveskite ratuku).
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Pažym kite pasirinkt atsakym taip

2. Kaip J s manote, kiek J s gyvenamosios vietov s žmoni pritaria
bendruomeni k rimuisi?

3. Kiek iš pritarian i bendruomeni
veiklai, patys dalyvauja veikloje?
Vienetai
Iki 50
Dauguma

Vienetai
Iki 50
Dauguma

4. Kaip manote, kas šiuo metu turi didžiausi tak kaimo – mietelio jaunimui.
(apibraukite po vien atsakym kiekvienoje eilut je).
Turi takos
1. Jaunimo organizacijos.
2. Bažny ia.
3. Mokykla.
4. T vai.
5. Tradicijos.
6. Kaimo-miestelio bendros švent s.
7. Sporto kolektyvai.
8. Meno kolektyvai.
9. Draugai.
10. Televizija.

Taip, turi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

202

Iš dalies
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ne,
neturi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nežinau
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5. Kaip manote, koki tak kovoje su alkoholizacija gali tur ti žmoni
b rimasis bendruomenes? (+1- jokios takos, +10 – didžiul tak ; apveskite
ratuku).
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

6. Kok poveik J s gyvenamoje vietov je gyventoj
spr sti turi:
(apibraukite po vien atsakym kiekvienoje eilut je)
Ar turi poveikio
1. Bažny ia.
2. Seni nija.
3. Šauli organizacija.
4. Pilie i (bendruomen s) komitetas.
5. Politin s partijos.
6. Kult ros namai.

Turi
1
1
1
1
1
1

organizavimui, j

Iš dalies
2
2
2
2
2
2

Neturi
3
3
3
3
3
3

problemoms

Nežinau
4
4
4
4
4
4

7. Kaip manote, kas labiausiai skatina žmones jungtis bendruomenes?
(apibraukite vien iš nurodyt atsakym ).
1. Noras padaryti kažk naudingo kitiems.
2. Klausomasi vidinio balso.
3. Noras gyti bendravimo g dži .
4. Noras išsiaiškinti asmenin pašaukim .
5. Kita nuomon …………………………………………………………
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8. Kaip manote, kas labiausiai šiuo metu skatina bendruomeniškum ?
(apibraukti reikia kiekvienoje eilut je po vien pasirinkt atsakym ).
VEIKSNIAI

Turi daug

1. Bažny ia.
2. Mokykla.
3. Seni nija.
4. Kult ros namai.
5. Bendros švent s.
6. Talkos.
7. Pagalba atsitikus nelaimei.
8. Pinigin parama.

K

1
1
1
1
1
1
1
1

Nedidel
taka
2
2
2
2
2
2
2
2

Neturi
3
3
3
3
3
3
3
3

Nežinau
4
4
4
4
4
4
4
4

IA SUGALVOJUS?

9. Kaip manote, kaip aktyviai vietos bendruomen gali takoti problem sprendim
šiose srityse: (+ – labai neaktyviai, +10 – labai aktyviai) – pasirinkt aktyvumo laipsn
apibraukite.
Švietimas.

+1

+2

+3

+4

+5 +6 +7 +8 +9 +10

Socialin r pyba.

+1

+2

+3

+4

+5 +6 +7 +8 +9 +10

Kult riniai renginiai.

+1

+2

+3

+4

+5 +6 +7 +8 +9 +10

Žmoni religingumas.

+1

+2

+3

+4

+5 +6 +7 +8 +9 +10

Saugumo užtikrinimas.

+1

+2

+3

+4

+5 +6 +7 +8 +9 +10

Administravime (valdžios veikla). +1 +2
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+3

+4

+5 +6 +7 +8 +9 +10

PAKLAUSYKITE ŠIOS GYVENIMIŠKOS ISTORIJOS IR. …

Miestelio pakraštyje augo gražus miškelis, kur kažkada buvo sodin patys
gyventojai. Deja, per daug met nevalyvi žmon s ten prad jo pilti šiukšles.
Žmon s tarpusavyje pasib davodavovienas kitam, ne syk tai sak seni nui, kad
reikia užkirsti tam keli , bet situacija nesikeit . Prieš naujus mokslo metus
miestelyje prad jo dirbti naujas mokytojas, kuris greitai pakviet vaik t vus,
kad sutvarkyt miškel . Gyventojai susirinko ir sutvark , o po to – padar
gegužin , d kojo mokytojui.
Kaip manote, kaip elgt si J s seni nas.(apibraukite vien iš atsakym ).
1. Pad t mokytojui organizuoti.
2. T dien išvykt iš seni nijos.
3. Nedalyvaut talkoje.
4. Dalyvaut talkoje.
5. Išsikviest mokytoj seni nij ir pasakyt , kad jis kišasi ne savo reikalus.
O gal J s turite savo pasi lym , k reik jo daryti. Parašykite:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ATSAKYKITE KELET KLAUSIM APIE SAVE

Jums tinkan ius atsakymus rašykite arba pažym kite šitaip
A. Lytis (pažym kite kvadrat )

moteris

B. Amžius ( rašykite)

vyras

Man …… metai(- )

C. Išsilavinimas (pažym kite
kvadrat )

pradinis,

D. Šeimynin pad tis
(pažym kite kvadrat )

viengungis(- ), šeima, šeima su vienu
vaiku, šeima su daugiau nei vienu vaiku

vidurinis, nebaigtas aukštasis,
aukštasis

PATIKRINKITE, AR NEPALIKOTE NEATSAKYT KLAUSIM . MUMS J S NUOMON
LABAI SVARBI !
D KOJAME UŽ DALYVAVIM APKLAUSOJE IR LINKIME S KM S !
Tyrim atlieka: Vilniaus Pedagoginio universiteto Politologijos ir sociologijos katedra, adresas: Vilnius
T.Šev enkos 31, tel.: 8-22-233086.
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PRIEDAS NR. 6

Tyrimo anketa
„Vietos bendruomen – 2007“
M. Romerio universiteto viešojo administravimo katedros mokslininkai siekia
išsiaiškinti, kaip funkcionuoja J s savivaldyb je (seni nijoje) vietos bendruomen s,
kas lemia j funkcionalum (darbingum ).

Prašome J s atidžiai perskaityti anket . Mums svarbu, kad klausimus J s
atsakytum te nuoširdžiai.

Jei Jums niekas netrukdys, tai j užpildysite per 10-15 min.
D kojame ir linkime s km s!
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Kas yra vietos bendruomen ?
Šio tyrimo autoriai j apibr žia taip:

Vietos bendruomen yra grup žmoni , gyvenan i ir veikian i apibr žtoje
teritorijoje, susijusi bendru interesu ir vidiniu jausmu, jog jie priklauso tai
pa iai žmoni grupei. Vietos (teritorini ) bendruomeni gali b ti vairaus
dydžio ir net vien kitose, pvz., seni nijoje – keli kaim bendruomen s ar vieno
kaimo, miestelio.

Kod l šiandien svarbu kalb ti apie vietos bendruomen ?
Palaipsniui sitikiname, kad demokratin je valstyb je decentralizacijos
principas reiškiasi tada, kai centrin valdžia pasidalina galiomis ir
atsakomyb mis(funkcijomis) su vietos valdžia, o vietos valdžia pasidalina
galiomis ir atsakomyb mis(funkcijomis) su pilie iais, organizuotais vairias
savirealizacijos grupes, tame tarpe ir vietos bendruomenes.
Šiuolaikin je valstyb ne sivaizduojama be pilietin s visuomen s, o pilietin s
visuomen s pagrindas ir yra funkcionali vietos bendruomen .
Subsidiarumo principo praktinis gyvendinimas, kuris sako, kad bet kokioje
situacijoje didžiausia atsakomyb turi atitekti individams, bet jai jie
nepaj gia jos išspr sti, tada ji perkeliama vietos bendruomenei ir tik tada,
kai ir ia negalima išspr sti, perkeliama valdžiai.

Kas yra funkcionali vietos bendruomen ?
Visi žmon s gyvena tam tikroje teritorijoje- kaime, mistelyje, gatv je,
mikrorajone, mieste ir t.t. bet funkcionalumas išreiškia b tent tai, k tie žmon s
veikia vietos bendruomen s labui , o d ka to veikimo tarp vietos bendruomen s
žmoni

atsiranda bendr

interes , kurie iš paviršutinišk

form

perauga

vidinius jausmus.

Apie koki teritorij vietos bendruomenes reikia galvoti

dalyvaujant tyrime?
Apie kaim ir miesteli vietos bendruomenes.
Mes jums atsak me svarbius klausimus, kurie jums gali iškilti. Tikim s, supratote
kokiais klausimais bus tyrimas.
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Prad kime darb .
I. Savivaldyb (seni nija) ir vietos bendruomen .
Ar sutinkate, kad šie savivaldyb je ir seni nijoje atliekami veiksmai svarb s, kad
kaim ir mieteli vietos bendruomen s b t funkcionalios(veiklios, darbingos)?
(Apibraukite po vien atsakym kiekvienoje eilut je.)
Funkciniai veiksniai:
(01vadybiniai)
(02 juridiniai)
(03 vertybiniai)
01 Savivaldyb je vyksta BC

nei
sutinku,
nei
nesutinku

sutinku

visiškai
sutinku

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

visiškai
nesutinku

nesutinku

1

2

1

(bendruomeni centr ) koordinaciniai
pasitarimai
01 Seni nijos funkcijas sistemingai
vertina vietos bendruomeni žmon s
01 Seni nijos darbuotojai savo
funkcij vykdym traukia vietos
bendruomeni žmones
01 Seni nijos darbuotojai skatina vietos
bendruomenes parengti savo vietov s
vystymo(strateginius)planus
02 Savivaldyb s administracijoje yra
darbuotojas, koordinuojantis
bendruomeni iniciatyvas
02 Savivaldyb s biudžete skiriamos
l šos vietos bendruomeni projektams
02 Gyvenamosios vietov s atstovai,
numatyti savivaldos statyme, turi gauti
daugiau teisi
02 Seni nas – vietos bendruomeni
komiteto narys
03 Seni no iniciatyvumas kuriant
patariam sias seni nij tarybas
03 Savivaldyb s politik ir
administracijos vadov lankymasis
vietos bendruomeni renginiuose ir j
veiklos skatinimas
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II. Bažny ia (parapija) ir vietos bendruomen .

Ar sutinkate, kad šie bažny ios (parapijos) veiksmai svarb s, kad kaim ir mieteli
vietos bendruomen s b t funkcionalios (veiklios, darbingos)? (Apibraukite po vien
atsakym kiekvienoje eilut je.)
Funkciniai veiksniai:
(01 vadybiniai)
(02 juridiniai)
(03 vertybiniai)
01 Dvasininkai bendrauja su

nei
sutinku,
nei
nesutinku

sutinku

visiškai
sutinku

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

visiškai
nesutinku

nesutinku

1

2

1

tikin iaisiais ne tik bažny ioje, bet ir
parapijoje
01 Dvasininkai rodo iniciatyv
bendrauti su mokyklos, kult ros nam ,
bibliotekos, seni nijos, policijos
vadovais
01 Parapijos taryba yra parapijie i
išrinktas kolegialus organas
01 Parapijos taryba yra klebono
sudarytas kolegialus organas
01 Parapijos taryba sprendžia tik
klebono pasi lytus klausimus
01 Parapijos taryba sprendžia
dvasinink ir parapijie i – vietos
bendruomen s nari pasi lytus
klausimus
02 Parapijos taryba gauna l š iš
biudžeto vietos bendruomenei aktuali
socialini , kult rini , saugumo
klausim sprendimui
02 Vietos dvasininkai yra
bendruomeni taryb nariai
03 Dvasininkai propaguoja
bendruomeniškas iniciatyvas
03 Dvasininkai dalyvauja vietos
bendruomen s renginiuose
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III. Mokykla ir vietos bendruomen .

Ar sutinkate, kad mokykloje atliekami veiksmai yra svarb s, kad kaim ir mieteli
vietos bendruomen s b t funkcionalios (veiklios, darbingos)? (Apibraukite po vien
atsakym kiekvienoje eilut je.)
Funkciniai veiksniai

(01 vadybiniai)
(02 juridiniai)
(03 vertybiniai)
01 Mokyklos vadovai koordinuoja savo

visiškai
nesutinku

nesutinku

nei
sutinku,
nei
nesutinku

sutinku

visiškai
sutinku

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

veikl su vietos bendruomeni lyderiais
01 Mokyklose vyksta vietos
bendruomeni renginiai
01 Pedagogai sistemingai organizuoja
vietos bendruomen s žmoni savišviet
01 mokyklos needukacini funkcij
vykdymo vertinim traukiami vietos
bendruomeni žmon s
02 Pedagogai edukacines programas
traukia medžiag apie
bendruomeniškum
02 BC sudaromos s lygos naudotis
mokykl resursais (patalpos, telefonas,
kompiuteris ir t.t.)
02 Pedagogai yra seni nij
bendruomeni taryb nariai
03 Pedagogai skatina mokinius
dalyvauti vietos bendruomeni
iniciatyvose
03 Pedagogai patys aktyviai dalyvauja
vietos bendruomeni iniciatyvose
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IV. Kult ros staigos (kult ros namai, biblioteka) ir vietos bendruomen .

Ar sutinkate, kad kult ros staigose atliekami veiksniai yra svarb s, kad kaim ir
mieteli vietos bendruomen s b t funkcionalios (veiklios, darbingos)? (Apibraukite
po vien atsakym kiekvienoje eilut je.)
Funkciniai veiksniai
(01 vadybiniai)
(02 juridiniai)
(03 vertybiniai)

01 Kult ros staig vadovai

visiškai
nesutinku

nesutinku

nei
sutinku,
nei
nesutinku

sutinku

visiškai
sutinku

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

koordinuoja savo veikl su vietos
bendruomeni lyderiais
01 Kult ros staigose vyksta vietos
bendruomeni renginiai
01 kaim , miesteli kult rini
rengini planavim

traukiami

vietos bendruomeni žmon s
01 vietos kult ros nam veiklos
vertinim traukiami vietos
bendruomeni žmon s
02 Kult ros staig darbuotojai yra
seni nij bendruomeni taryb
nariai
02 BC sudaromos s lygos naudotis
kult ros staig resursais (patalpos,
telefonas, kompiuteris ir t.t.)
03 Kult ros staig darbuotojai
palaiko vietos bendruomen s
kult rines iniciatyvas
03 Kult ros staig darbuotojai rodo
iniciatyv bendrauti su mokykla,
bažny ia, vietos policininku
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V.Socialin pagalba ir vietos bendruomen .

Ar sutinkate, kad socialin s pagalbos veiksmai yra svarb s, kad kaim ir mieteli
vietos bendruomen s b t funkcionalios(veiklios, darbingos)? (Apibraukite po vien
atsakym kiekvienoje eilut je.)
Funkciniai veiksniai

(01 vadybiniai)
(02 juridiniai)
(03 vertybiniai)
01 Seni nijos socialinis darbuotojas

visiškai
nesutinku

nesutinku

nei
sutinku,
nei
nesutinku

sutinku

visiškai
sutinku

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

dalyvauja BC susirinkimuose
01 Seni nijos(savivaldyb s) socialin s
pagalbos politikoje prioritetai teikiami
tiems, kurie negali pasir pinti savimi, o
ne velt džiams
01 Savivaldyb je yra speciali programa,
kaip vietos bendruomeni žmones
traukti socialini problem sprendim
02 Savivaldyb s biudžeto išmokos
mokomos tik pritarus seni nijos
patariamajai tarybai
02 Caritatyvin s ir kt. socialin s
pagalbos organizacijos, sudaro sutartis
d l socialini paslaug teikimo
02 Seni nijos socialinis darbuotojas yra
BC narys.
03 Seni nijoje(savivaldyb je) vertinama
socialin pagalb teikian i veikla, jie
sistemingai pagerbiami
03 Seni nijoje(savivaldyb je) vertinama
filantrop veikla, jie sistemingai
pagerbiami
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VI. Žmogaus fizinis saugumas ir vietos bendruomen .

Ar sutinkate, kad žmogaus saugum užtikrinantys veiksmai yra svarb s, kad kaim
ir miesteli vietos bendruomen s b t funkcionalios (veiklios, darbingos)?
(Apibraukite po vien atsakym kiekvienoje eilut je.)
visiškai
nesutinku

nesutinku

nei
sutinku,
nei
nesutinku

sutinku

visiškai
sutinku

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

02 Vietos policininkas yra BC narys

1

2

3

4

5

03 Yra policininkas, kuris nuolat

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Funkciniai veiksniai

(01 vadybiniai)
(02 juridiniai)
(03 vertybiniai)
01 Saugumas kaimuose ir miesteliuose
tiriamas sistemingai apklausiant vietos
bendruomeni žmones
01 Savivaldyb ir policijos komisariatas
bendradarbiauja skatindami kurtis
„Stabdyk nusikalstamum ” grupes
01 Politiniai ir administraciniai lyderiai
yra mokomi, kaip organizuoti vietos
bendruomen s žmones, kilus fizinei
gr smei
02 Savivaldyb je sudaromos s lygos
kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems
ir dirbantiems policininkams
02 Vietos bendruomen s žmon s gerai
žino policinink , kuris nors ir
negyvena j kaime ar miestelyje, bet
esant reikalui j galima kreiptis

bendrauja su seni nu, mokyklos
direktoriumi, klebonu, kult ros nam ,
bibliotekos direktoriumi
03 Yra policininkas, kuris pastoviai
dalyvauja vietos bendruomeni
renginiuose
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VII. Kokius svarbius veiksmus kaimuose ir miesteliuose, kuri mes nenurod me, bet
kurie prisid t prie funkcionalios(veiklios, darbingos) vietos bendruomen s k rimo,
J s galite nurodyti? :

ATSAKYKITE KELET KLAUSIM APIE SAVE

Jums tinkan ius atsakymus rašykite arba pažym kite šitaip
A. Lytis (pažym kite kvadrat )

moteris

B. Amžius ( rašykite)

vyras

Man …… metai(- )

C. Išsilavinimas (pažym kite
kvadrat )

pradinis,

D. Šeimynin pad tis
(pažym kite kvadrat )

viengungis(- ), šeima, šeima su vienu
vaiku, šeima su daugiau nei vienu vaiku

E. Pareigos (pažym kite
kvadrat )

politikas,

vidurinis, nebaigtas aukštasis,
aukštasis

administracijos darbuotojas.

PATIKRINKITE, AR NEPALIKOTE NEATSAKYT KLAUSIM . MUMS J S NUOMON
LABAI SVARBI !
D KOJAME UŽ DALYVAVIM APKLAUSOJE IR LINKIME S KM S !
Tyrim atlieka M. Romerio universiteto Viešojo administravimo katedra (adresas: Vilnius, Valakupi - 5,
tel.: 8-687- 35228).
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PRIEDAS NR. 7
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2 pav. Seni nijos taka buriant žmones bendrauti (ekspertai), proc.

Kita nuomon

18
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1 lentel Švent s šven iamos su kaimynais
KAIP DAŽNAI ŠVENT S ŠVEN IAMOS KARTU SU KAIMYNAIS?
DAŽNAI

AMŽIAUS

NIEKADA

IŠ VISO:

RETAI

GRUP S

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Iki 30

16

24

20

29

32

47

68

31–40

10

14

17

24

43

62

70

41–50

16

26

18

29

28

45

62

51–60

8

18

11

26

24

56

43

61 ir daugiau

3

10

10

35

16

55

29

IŠ VISO:

53

19

76

28

143

53

272

70
65
60

60
53

50

47

45
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50
44

32

33

30

23

20

28
21

20

17

14

29
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21

17

10

18

7

6

Niekada

Retai

7 pav.Šven i šventimas su kaimynais gyvenviet se, proc.
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2 lentel Ar Jums žinomi atvejai, kai J s paž stami ar kaimynai sutramd viešosios
tvarkos ardytojus?
ŽINOMI VIEŠOSIOS TVARKOS ARDYTOJ SUTRAMDYMO
ATVEJAI
Taip
GYVENVIET

Ne

Ne vien syk

IŠ
VISO:

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Sv dasai

9

33

16

60

2

7

27

Miroslavas

6

20

21

70

3

10

30

Kurkliai

3

19

11

69

2

12

16

Punia

12

40

18

60

Girdžiai

7

23

21

70

2

7

30

iobiškis

3

10

22

80

3

10

28

Alionys

4

14

21

72

4

14

29

Raudon

1

3

28

97

Pa eriaukšt

3

15

10

50

7

35

20

Vabalninkas

10

26

26

69

2

5

38

IŠ VISO:

58

21

194

70

25

9

277

30

29

3 lentel Ar Jums žinomi atvejai, kai J s paž stami ar kaimynai sutramd viešosios
tvarkos ardytojus?
ŽINOMI VIEŠOSIOS TVARKOS ARDYTOJ SUTRAMDYMO ATVEJAI
Taip

AMŽIAUS

Ne

Ne vien syk

IŠ VISO:

GRUP S

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Dažnis

Proc.

Iki 30

15

21

56

78

1

1

72

31 – 40

16

22

48

68

7

10

71

41 – 50

13

21

41

65

9

14

63

51 – 60

11

26

27

63

5

11

43

61 ir daugiau

3

11

21

78

3

11

27

IŠ VISO:

58

21

193

70

25

9

276

219

3%

6%

32%

59%

Iš dalies

Neturi

Nežinau

Neatsak

8 pav. Šauli organizacijos taka gyventoj organizavime

Jau ia pareig pad ti
vargstan iam

47

Supranta, jog reikalinga
organizuoti toki prasming
veikl
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Nori parodyti save

9

Siekia pasipelnyti

6

Neturi k veikti
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9 pav. Dalyvavimo labdaringoje veikloje motyvai, proc.
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