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Vieta.

Ventspilis
175 kilometrai.

Liepoja
79 kilometrai.

Klaipėda
73 kilometrai.

Plotas
97 km² 

Klaipėdos regionas

Skuodo rajonas

175 km.

Mosėdis

Klaipėda

Ventspilis

Liepoja



2016
gyventojų 
Mosėdžio  

seniūnijoje.

963

gyventojai Mosėdžio 

miestelyje.

Gyventojai.



Žinomumas.

Respublikinis 
Vaclovo Into 

akmenų 
muziejus.



Žinomumas.

Vaclovo Into 

sodyba.

Žinomumas.



Kuršių genties istorijos muziejus.

Žinomumas.



Kiekvieną rytą važiuodama į darbą visada galvoju, o ką dar daugiau galiu
padaryti, kad Mosėdžio gyventojai būtų sėkmingi ir laimingi. Galvoju, kaip
įveikti įvairias kliūtis, kad vykdomi darbai būtų padaryti geriau.
Man nuoširdžiai rūpi kaip Mosėdyje jaučiasi į miestelį atvykę turistai. Todėl
visuose susitikimuose pagrindinis akcentas visada yra partnerystė ir
kooperacija.

Taip kasdien galvoju ne tik aš, bet ir kiti Mosėdyje veikiančių organizacijų vadovai! 



Kaip žinau, kad ir kiti organizacijų 
atstovai kasdien galvoja apie klestintį 
Mosėdį?
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Bendradarbiavimui ir kooperacijai 
visada atviri...

Respublikinis 
Vaclovo Into 
akmenų muziejus

Mosėdžio 
gimnazija

Mosėdžio 
vaikų lopšelis-
darželis

Mosėdžio pirminės 
sveikatos priežiūros 
centras

Mosėdžio 
seniūnija

Asociacija 
„Aukime“

UAB „Deltrian“
Vaclovo Into 
sodyba

Mosėdžio miestelio 

bendruomenė



Kaip vyksta partnerystė ir kooperacija 
Mosėdyje?

renginiai projektai

mokymai idėjos

vizija

susitikimai

Be jokių popierių: sutarčių, įsipareigojimų, deklaracijų, pasižadėjimų, protokolų!



ryšiai

ambasadoriai

kokybė

įtaka

prestižas

užtikrintumas

taupumas

racionalumas

bendrumas

iššūkių alkis

PARTNERYSTĖS IR 
KOOPERACIJOS 

REZULTATAS

įvaizdis džiugesys

palaikymas pasitikėjimas

didėjanti 

kompetencija
ribų praplėtimas

ekspertų 

konsultacijos
motyvacijatikėjimas

greitesnis problemų 

sprendimas







AR VISADA 
TAIP BUVO?



- Visada pirmiausia – žmonės! Visi.

- Jei sprendi žmonių problemas nuoširdžiai, gauni daugiau nei tikiesi.

- Būnant vienoje valtyje svarbu irkluoti visiems kartu ir į vieną pusę.

- Ieškoti progų švęsti. 

- „Geriausias būdas sužinoti, ar gali kuo nors pasitikėti,- jais pasitikėti“ Ernestas 

Hemingway‘us.

- Pažinti komandos narius. Kaip? Su kiekvienu išgerti arbatos.

- Tikėti. Komanda pasiekia geresnių rezultatų jei tiki vieni kitų galimybėmis.

- Dalintis. 

- „Kartu“ yra svarbiau už „Aš“.

KIEKVIENA DIENA  MOSĖDŽIUI!



Partnerystėms

Projektinėms/institucinėms/

regioninėms/tarptautinėms

Kooperacijai

Nevyriausybinio 

sektoriaus/verslo/švietimo

Jūsų naujiems 
potyriams

Konferencijoms/susirinkimams

/susitikimams/komandos 

formavimui/dvasiniam poilsiui

MOSĖDIS ATVIRAS



Partnership and cooperation – the 

basis for prosperous local 

communities

Jolanta Ažondenienė 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos 

seniūnė

mosedis@skuodas.lt

+37068603808

mailto:mosedis@skuodas.lt

