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Įžanga 
 
Demokratin÷je visuomen÷je stabilaus šalies vystymosi prielaida yra glaudus 
bendradarbiavimas su pilietine visuomene. Tačiau stiprios pilietin÷s visuomen÷s 
vystymosi prielaida yra stiprus, efektyvus viešasis sektorius, kur visuomen÷ dalyvauja 
visuose kompetentinguose sprendimų pri÷mimo procesuose.   
 
Kuriant planą būtina atsižvelgti į visų žmonių, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai gali 
paveikti planuojama veikla, pozicijas. Norint to pasiekti kuo veiksmingiau, būtina žinoti ir 
valdyti visuomen÷s dalyvavimo metodologiją. Daugelis Lietuvos rajonų savivaldybių 
rengia bendruosius planus, įvairius pl÷tros planus, skirtingus infrastruktūros tinklų 
rekonstrukcijos planus ir t. t. Be to, rengiami detalieji planai. Visi šie planavimo 
dokumentai numato aktyvų piliečių dalyvavimą ir tai, kad galiausiai reik÷s atsižvelgti į 
piliečių interesus.  
 
Atsižvelgdamas į 2006 m. pavasarį atliktas apklausas, Peipsi tarptautinio 
bendradarbiavimo centras pareng÷ visuomen÷s dalyvavimo mokymus; nustatant jų turinį 
buvo atsižvelgta į apklausų metu vietos valdžios atstovų išreikštus pageidavimus. Ši 
medžiaga pirmiausia yra papildoma medžiaga prie pranešimų, skaitomų Peipsi 
tarptautinio bendradarbiavimo centro visuomen÷s dalyvavimo mokymuose. Mes tikim÷s, 
kad mokymų medžiaga pad÷s jums būsimuose dalyvavimo procesuose rasti bendrą 
sprendimą atsižvelgiant į kiekvieną interesą. 
 
Mokymai buvo parengti pagal Interreg III B Programą (www.bsrinterreg.net/) (projektas 
TRABANT). TRABANT (anglų k. “Transnational River Basin Districts on the Eastern 
Side of the Baltic Sea Network“ („Tarptautinis upių baseinų rytin÷je Baltijos jūros dalyje 
tinklas“)) yra tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama pagerinti vandens 
kokybę Baltijos jūroje ir aplink ją. Projektu norima nustatyti įvairius vandens telkinių 
apsaugos aspektus, pavyzdžiui, sujungti ekologines specifikacijas ir erdvinius planus. 
Projekto tinklaviet÷ yra www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=174029&lan=en. 
Mokymų programą bendrai finansuoja Estijos Aplinkos investicijų centras (www.kik.ee). 
 
 
 
Linkime s÷kmingai įgyvendinti dalyvavimo procesą, 
 
Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centras  
tartu@ctc.ee 
 
VšĮ Baltijos Aplinkos forumas 
www.bef.lt 
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1. Supažindinimas su visuomen ÷s dalyvavimo esme ir 
dalyvavimo teisiniu pagrindu 

 
1.1. Supažindinimas su dalyvavimo id ÷ja 

 
Dalyvavimas – tai viešosios valdžios ir interesų grupių arba suinteresuotų asmenų 
tarpusavio veikla viešųjų sprendimų pri÷mimo procese. Svarbiausia nepamiršti, kad tai 
yra dvipus÷ veikla, ir dalyvavimo tikslas bus pasiektas tik tuomet, jei abi pus÷s bus 
pasirengusios prisid÷ti. 
 
Dalyvavimu yra siekiama nustatyti įvairius su sprendimu susijusius interesus ir 
skaidriame sprendimo pri÷mimo procese rasti kuo daugiau šalių patenkinantį sprendimą. 
Jei dalyvavimas bus efektyvus, visos šalys tur÷tų suprasti, kod÷l ir kuo remiantis buvo 
priimtas konkretus galutinis sprendimas. Asmenys, į kurių pozicijas nebuvo atsižvelgta, 
tur÷tų matyti argumentus, kuriais remiantis sprendime atspind÷tas interesas nusv÷r÷ jų 
interesus. 

 
Dalyvavimo id÷ja kilo iš demokratijos principo ir siekio šį principą įgyvendinti kuo 
efektyviau. Demokratijos sąlyga yra priimant visuomenei svarbius sprendimus 
apsvarstyti ir atspind÷ti įvairius interesus, o dalyvavimas yra priemon÷ užtikrinti, kad bus 
išsamiai išsiaiškinti įvairių grupių interesai, kad jie bus pasverti vienas kito atžvilgiu ir 
integruoti į sprendimo pri÷mimo procesą. Apie dalyvavimo svarbą išsamiau 
diskutuojama pastaruosius keletą dešimtmečių, kai buvo nustatyta, kad 
atstovaujamosios demokratijos siūlomos priemon÷s pakanka norint į bendruomen÷s 
taisyklių pri÷mimo procesą įtraukti kuo daugiau visuomen÷s narių. Pagrindin÷ 
atstovaujamosios demokratijos įgyvendinimo priemon÷ – dalyvavimas rinkimuose – 
pasirod÷ nepakankama be papildomų paramos priemonių. Jei sprendimų pri÷mimo 
procesas n÷ra pakankamai skaidrus ir žmon÷s nemato, kad jų interesai yra ginami, tik 
did÷s piliečių atitolimas nuo valdžios (t. y. bus mažas piliečių aktyvumas rinkimuose ir 
mažas susidom÷jimas visuomen÷s procesais), o kartu tai iškels klausimą d÷l valdžios 
priimtų sprendimų legitimumo (pavyzdžiui, jei 40% piliečių išrinkta valdžia sprendžia 
klausimus, susijusius su kiekvieno piliečio gyvenimu, kaip būti tikriems, kad buvo 
atsižvelgta į likusių 60% interesus?). 
 
Kaip atsakymas į pirmiau pamin÷tas problemas greta atstovaujamosios demokratijos 
išsivyst÷ dalyvavimo demokratijos id÷ja, kurios tikslai yra nustatyti bendrus interesus, 
įvardinti problemas ir rasti bendrus sprendimus. Dalyvavimo demokratijos metodas yra 
nuolatinis interesų grupių dialogas, o pagrindin÷ jos nuostata yra tai, kad dalyvavimas 
kūrimo politikoje ir sprendimų pri÷mimo procesuose turi vykti ne tik per rinkimus. 
Teigiama, kad ir grup÷ms, ir atskiriems žmon÷ms laikotarpis tarp rinkimų gali būti daug 
svarbesnis ir efektyvesnis laikas daryti įtaką politiniams sprendimams ir teis÷kūrai. 
 
Dalyvavimo pagrindą sudaro trys veiklos sritys: informavimas, konsultavimasis ir 
dalyvavimas. Informavimas yra vienašališka valdžios institucijos veikla, kuria interesų 
grup÷s informuojamos apie planuojamus sprendimus/planus. Konsultavimosi veikloje, 
pirma, valdžios institucija paprašo interesų grupių pareikšti savo pozicijas, o v÷liau 
interesų grup÷s teikia savo nuomones ir pasiūlymus. Iš esm÷s konsultavimosi metu 
sužinomi visi skirtingi interesai. Trečiojoje veiklos srityje – dalyvavime vyksta išreikštų 
interesų sugretinimas ir jų derinimas. Šios veiklos srities esm÷ yra interesų grupių 
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iniciatyva ir valdžios institucijos pasiūlyta galimyb÷ dalyvauti sprendimų pri÷mimo 
procese. 
 
Dalyvavimo teorijoje nemažai pasisakyta apie piliečių dalyvavimo laiptelius, kuriuos 1969 
m. suformulavo Arnstein. Jis skirsto dalyvavimą į aštuonis skirtingus lygius: 
 
8. Piliečių kontrol÷ 
7. Deleguota valdžia 
6. Partneryst÷ 
5. Nuteikimas 
4. Konsultavimasis 
3. Informavimas 
2. Psichoterapija 
1. Manipuliavimas 
 
Pagal šiuos dalyvavimo lygius piliečių valdžia efektyviai veiks tik septintame ir aštuntame 
lygiuose, kuriuose aiškiai matyti valdžios delegavimas ir piliečių kontrol÷, kaip vykdomas 
toks delegavimas. Kuo lygis aukštesnis, tuo mažiau valstyb÷ turi galimybių manipuliuoti 
savo piliečiais ir iš anksto planuoti savo sprendimus. Jei pirmuose dviejuose lygiuose 
dalyvavimo n÷ra, tai pradedant nuo ketvirto lygio galima kalb÷ti apie tam tikrą įtraukimą. 
Nuo trečio iki penkto lygio piliečiai tik išklausomi ir informuojami apie valdžios 
sprendimus, taigi negarantuojama, kad į piliečių pozicijas ir interesus bus atsižvelgta. 
Paskutiniuose trijuose lygiuose tur÷tų būti užtikrintas tikras visų piliečių dalyvavimas 
valdyme, taip pat galimyb÷ daryti įtaką sprendimų pri÷mimui. 
 
Dalyvavimo atveju galima atkreipti d÷mesį į daug skirtingų tikslų. Šie tikslai santykinai 
gali būti suskirstyti į ilgalaikius tikslus, kurių teigiamas poveikis bus akivaizdus platesniu 
demokratijos įgyvendinimo lygiu, ir trumpalaikius tikslus, kuriais per dalyvavimo 
sprendimų pri÷mimo procesą siekiama kuo skubiau gauti rezultatus. 
 
Iš ilgalaikių dalyvavimo tikslų mes jau pirmiau min÷jome didesnį sprendimų legitimumą ir 
žmonių atitolimo mažinimą. Legitimumas yra pasiekiamas tuomet, kai piliečiai supranta 
viešųjų sprendimų prielaidas ir argumentus, kurie faktiškai nul÷m÷ sprendimų pri÷mimo 
procesą. Toks supratimas leis piliečiams laikyti save susijusiais su sprendimus 
priimančiais asmenimis, taip pat įrodys, kad atskiro žmogaus nuomon÷ faktiškai šį tą 
reiškia ir kad pilietis gali susieti save su savo valstybe ir joje priimamais sprendimais. Jei 
pilietis mato, kad į jo interesus yra atsižvelgiama, jis juos gins, ir taip bus pasiektas dar 
vienas tikslas – didinti visuomen÷s aktyvumą. Skirtingų interesų reiškimas pad÷s 
pasiekti kitą ilgalaikį tikslą, t. y. pasiekti aukštesnę sprendimų pri÷mimo kokybę. N÷ 
vienas sprendimus priimantis asmuo negali teigti, kad jis pats žino kiekvieną 
reikšmingesnę smulkmeną. Bendravimas su interesų grup÷mis pad÷s sprendimus 
priimančiam asmeniui sužinoti visus argumentus ir, remiantis jais, priimti kuo aukštesn÷s 
kokyb÷s sprendimus, kurių nereik÷s keisti, jei paaišk÷s naujos aplinkyb÷s. Jei šių tikslų 
bus pasiekta, tai savo ruožtu sąlygos geresnį visuomen÷s supratimą apie viešuosius 
sprendimus.  
 
Iš sprendimų pri÷mimo proceso trumpalaikių tikslų galima būtų pamin÷ti tokius: padidinti 
kiekvienos šalies supratimą ir pasiekti, kad problemas suprastų visos šalys, gauti 
visuomen÷s pritarimą viešiesiems sprendimams, veiksmingai atsakyti į interesų grupių 
poreikius ir vengti sprendimų keitimo ar problemų v÷lesniame sprendimų pri÷mimo 
proceso etape.  
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1.2. Dalyvavimo teisinis pagrindas 

 
Dalyvavimo teisinį pagrindą sudaro nacionaliniai teis÷s aktai ir Lietuvai privalomi 
tarptautiniai standartai. Europos Sąjungos lygiu, pirmiausia – aplinkos srityje, yra 
dalyvavimo klausimus reguliuojančios direktyvos. Jei direktyva n÷ra tiesiogiai taikoma 
valstyb÷s nar÷s teis÷s sistemoje ir, kad galiotų, turi būti perkelta į nacionalinius teis÷s 
aktus (ką Lietuva yra padariusi), tuomet direktyvų reikalavimai atskirai čia n÷ra 
aprašomi. Bet nereikia užmiršti, kad kai kurios nacionalin÷s nuostatos yra daug 
pažangesn÷s už tai, ko reikalauja direktyvos (pavyzdžiui, direktyva d÷l informacijos apie 
aplinką prieinamumo ir direktyva d÷l poveikio aplinkai įvertinimo). 
 
Dalyvavimo pareigą turi kiekviena valdžios institucija, nesvarbu, kokia yra jos veiklos 
sritis. Kadangi aplinkos klausimuose dalyvavimo poreikis yra ypač stiprus d÷l tiesioginio 
sprendimų aplinkos srityje poveikio kiekvienai gyventojų grupei, šioje srityje buvo priimta 
keletas specialių įstatymų. Iš tarptautinių įsipareigojimų pamin÷tina Lietuvos ratifikuota 
dalyvavimo konvencija, kuri tiesiogiai reguliuoja aplinkos klausimus. Atsižvelgiant į tai, 
pateikiant teisinio reguliavimo apžvalgą visų pirma paaiškinamas bendras teisinis 
dalyvavimo pagrindas, o tuomet, jei yra kokių ypatumų, taikomų aplinkos sričiai 
reguliuoti, paaiškinami šie ypatumai bei su aplinka susiję standartai. Nereikia užmiršti, 
kad aplinkos apsaugos standartai n÷ra atskirti nuo likusio teisinio reguliavimo, taigi ir 
sprendžiant aplinkos apsaugos klausimus pirmiausia reikia remtis bendrais įstatymais ir 
tik tuomet – specialiaisiais aktais, kuriuose nustatytos specifikacijos. 
 
Nagrin÷jant piliečių dalyvavimo sprendimų pri÷mimo procese galimybes, būtina aptarti 
egzistuojančią teisinę bazę, užtikrinančią tokio dalyvavimo galimybes. Tokią galimybę 
garantuoja Konstitucija, tarptautin÷s sutartys, įstatymai. 
 
Lietuvos Respublikos Konstitucija  yra pagrindinis, aukščiausią galią turintis teis÷s 
aktas, kuriame nustatyti bendrieji principai, užtikrinantys piliečių dalyvavimą viešųjų 
reikalų tvarkyme, sprendimų pri÷mime. 
2 straipsnis. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. 
4 straipsnis. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai arba per demokratiškai 
išrinktus atstovus. 
5 straipsnis. Valdžios įstaigos tarnauja žmon÷ms. 
9 straipsnis. Svarbiausi valstyb÷s ir Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami 
referendumu. 
33 straipsnis. Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai tiek per 
demokratiškai išrinktus atstovus. Piliečiams laiduojama peticijos teis÷. 
35 straipsnis. Piliečiams laiduojama teis÷ laisvai vienytis į bendrijas, politines 
partijas ir asociacijas. 
68 straipsnis. Įstatymų leidybos teisę taip pat turi Lietuvos Respublikos piliečiai (50 tūkst. 
piliečių). 
 
Tarptautiniai teis ÷s aktai , kuriuose užtikrinamas piliečių dalyvavimas sprendimų 
pri÷mime. 
Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, tarptautin÷s sutartys, kurias ratifikavo Seimas, 
yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisin÷s sistemos dalis, tai reiškia, kad šie 
tarptautiniai teis÷s aktai yra tiesioginio taikymo, šių tarptautinių teis÷s aktų galia prilygsta 
įstatymų galiai, o Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos galiojimo Lietuvos 
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teisin÷je sistemoje praktika liudija, kad Konvencijos nuostatos praktiškai turi viršenybę 
Lietuvos įstatymų atžvilgiu. 
 
Europos Tarybos , kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra vietos demokratijos pl÷tojimas 
ir stiprinimas, priimti teis÷s aktai  taip pat turi didelę įtaką demokratijos stiprinimui 
Lietuvoje. Reik÷tų pamin÷ti Europos vietos savivaldos chartiją, kurioje pabr÷žiama, kad 
piliečių teis÷ dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus yra vienas iš demokratijos principų ir 
kad ši teis÷ tiesiogiai gali būti įgyvendinama būtent per vietos valdžios institucijas bei 
visą eilę Europos Tarybos ministrų rekomendacijų - pavyzdžiui Rekomendacija R(2001) 
19 „D÷l piliečių dalyvavimo vietos viešame gyvenime“ kviečia šalis nares nustatyti 
pagrindinius vietinio demokratinio dalyvavimo politikos principus, priemones ir būdus, 
skatinančius ir stiprinančius piliečių dalyvavimą vietos viešajame gyvenime, rinkimuose, 
tiesioginiame dalyvavime priimant sprendimus. Taip pat pateikiami siūlymai, kaip skatinti 
specifinių piliečių grupių dalyvavimą. 
 
Pamin÷tini šie tarptautiniai teis÷s aktai, reglamentuojantys piliečių dalyvavimą 
sprendimų pri÷mimo procesuose: 

• Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 
• Jungtinių Tautų visuotin÷ žmogaus teisių deklaracija 
• Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 
• Europos vietos savivaldos chartija 
• Europos Tarybos ministrų komiteto rekomendacijos: 

R (2001) 19 „D÷l piliečių dalyvavimo viešajame vietos gyvenime“ 
R(81) 18 „D÷l piliečių dalyvavimo vietiniame lygmenyje“ 
R (96) 2 „D÷l referendumų ir pilietinių iniciatyvų“ ir kiti. 

 
Visa eil÷ Lietuvos Respublikos įstatym ų detalizuoja Konstitucijos pagrindinius principus 
d÷l piliečių dalyvavimo: 

• Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas; 
• Politinių partijų įstatymas; 
• Asociacijų įstatymas; 
• Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas; 
• Susirinkimų įstatymas; 
• Peticijų įstatymas; 
• Vietos savivaldos įstatymas; 
• Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas; 
• Teritorijų planavimo įstatymas ir kiti. 

 
Kai kurie po įstatyminiai teis ÷s aktai  (Vyriausyb÷s nutarimai, ministrų įsakymai, 
savivaldybių tarybų sprendimai) taip pat nustato piliečių dalyvavimo galimybes, šio 
dalyvavimo procedūrą. Pamin÷tini: 

• Vietos gyventojų apklausų tvarka, patvirtinta Vyriausyb÷s; 
• Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose 

pavyzdin÷ tvarka, patvirtinta Vyriausyb÷s; 
• Savivaldybių tarybų veiklos reglamentai ir kiti teis÷s aktai. 

 
Visuomen ÷s informavimo įstatymas  (toliau – VIĮ) nustato viešosios informacijos 
rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos reng÷jų, skleid÷jų, 
jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir 
atsakomybę.  
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Informacijos apie aplink ą teikim ą reglamentuojantys teis ÷s aktai 
 
Aplinkos srityje pats svarbiausias praktinis dokumentas yra JT EEK Konvencija d÷l 
teis÷s gauti informaciją, visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus ir teis÷s kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija), kuri buvo pasirašyta 1998 m. 
Danijoje. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2001 m. Ši Konvencija papildo ir konkretizuoja 
konstitucines garantijas aplinkos klausimams ir nustato pagrindą, kuriuo remiantis šioje 
srityje turi būti priimami visi žemesnio lygio teis÷s aktai. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (2003/4/EB) d÷l visuomen÷s galimyb÷s 
susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančia Tarybos direktyvą 90/313/EEB 
 
Konvencijos ir Direktyvos reikalavimams įgyvendinti buvo sukurta teisinių ir organizacinių 
priemonių sistema. Svarbiausios jų:  
 

• Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999-10-22 nutarimu Nr. 1175 patvirtinta 
Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarka (Žin., 
1999, Nr. 90-2660). 2005 m. vasario 21 d. Nr. 198 patvirtintas atnaujintas 
Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos 
aprašas.  

 
• Valstyb÷s ir savivaldybių institucijų turimos Informacijos apie aplinką sąvadas.  

 
• Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002-09-25 nutarimu Nr. 1491 patvirtinta 

Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose 
pavyzdin÷ tvarka (Žin., 2002, Nr.94-4105). 

 
• LR Aplinkos ministro įsakymas d÷l „Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo 

ministerijoje tvarkos“, 2002 m. gruodžio 6 d. Nr. 624 
 

• LRV nutarimas Nr. 1175 d÷l „Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje 
teikimo visuomenei tvarkos“, 1999 m. spalio 22 d. 

 
• LR Aplinkos ministro įsakymas „D÷l aplinkos ministerijos dokumentų laikymo, 

informacijos teikimo pagal visuomen÷s paklausimus bei interesantų aptarnavimo 
reglamento papildymo“, 2000 m. rugs÷jo 20 d. Nr. 401 

 
• LR Aplinkos ministro įsakymas „Visuomen÷s informavimo ir dalyvavimo rengiant 

planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų 
tvarkymui, tvarkos aprašas“, 2005 m. liepos 26 d. Nr. D1-381 

 
Visuomenei teikiama informacija, susijusi su aplinkos kokyb÷s, gamtos išteklių, 
kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s išsaugojimo priemonių įgyvendinimu, teritorijų 
planavimo bei būsto ir statybos klausimais. Ministerijos specialistai konsultuoja ir nuolat 
dalyvauja įvairiose konferencijose, seminaruose, kitų institucijų įgyvendinamuose 
projektuose. Aplinkosauginis švietimas ir informavimas yra integruotas į teis÷s aktus, 
reglamentuojančius aplinkos apsaugą.  
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Kam tenka pareiga informuoti?  
 
Pagal VIĮ valstyb÷s ir savivaldybių institucijos bei įstaigos (toliau – VSI), viešosios teis÷s 
juridiniai asmenys, privatin÷s teis÷s juridiniai asmenys, jei jie vykdo viešuosius 
uždavinius, įmon÷s, turinčios specialias ar išimtines teises ar monopolį – d÷l informacijos 
apie prekių ir paslaugų tiekimo sąlygas ir kainas bei jų pasikeitimus, taip pat pelno 
nesiekiančios asociacijos, fondai ir valstyb÷s, VSI ar viešosios teis÷s juridinio asmens 
įsteigtos arba bendrai įsteigtos komercin÷s įmon÷s – d÷l informacijos apie iš valstyb÷s ar 
savivaldyb÷s biudžeto skirtų l÷šų panaudojimą informuoja visuomenę apie savo 
sprendimus ir atitinkamas jų pasekmes. 
 
Orhuso konvencija informavimo pareigą nustato „valstyb÷s institucijai“. VVĮ išvardytas 
sąrašas iš esm÷s atitinka Konvencijos 2 straipsnio 2 dalyje pateiktą valstyb÷s institucijos 
sąvoką. 
 
Kam tenka pareiga įtraukti? 
 
Kaip buvo min÷ta pirmiau, Orhuso konvencija įtraukimo pareigą nustato valstyb÷s 
institucijai, kurios apibr÷žimas pateiktas Konvencijoje. Remiantis LRV nutarimu 
patvirtintu „Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos 
aprašu“: Įstaigos pagal kompetenciją turi rengti ir skleisti visuomenei informaciją, 
nurodytą šio Aprašo 22 punkte. Jos užtikrina, kad ši informacija būtų lengvai prieinama 
visuomenei per viešąsias telekomunikacijų priemones (interneto tinklalapius, 
elektronines duomenų bazes). 
 
Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymą yra numatyta, kad poveikio aplinkai įvertinime ir poveikio aplinkai strateginio 
įvertinimo procese dalyvauja: 
1) atsakinga institucija – Aplinkos ministerija ar kita Vyriausyb÷s įgaliota institucija; 
2) planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektai: valstyb÷s 
institucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių 
apsaugą, ūkio pl÷trą ir žem÷s ūkio pl÷trą, ir savivaldybių institucijos; 
3) planuojamos ūkin÷s veiklos organizatorius (užsakovas); 
4) poveikio aplinkai vertinimo dokumentų reng÷jas; 
5) visuomen÷.  
Šios sąvokos yra apibr÷žtos atitinkamai įstatymo 1 straipsnyje ir 5 straipsnyje. 
Visuomen÷s informavimą ir dalyvavimą planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procese savo l÷šomis nustatyta tvarka organizuoja planuojamos ūkin÷s veiklos 
organizatorius (užsakovas). 
 
Planavimo procese įtraukimo pareiga tenka ministerijai, apskrities administracijai ar 
valstyb÷s ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nelygu, koks – nacionalinis ar 
apskrities, bendrasis ar detalusis – planas yra rengiamas.  
 
Kas tur ÷tų dalyvauti sprendimo pri ÷mimo procese?  
 
Remiantis LRV nutarimu patvirtintu „Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje 
teikimo visuomenei tvarkos aprašu“, 9 punktu, institucijos, gavusios visuomen÷s teikimą, 
jį turi registruoti nustatytos formos Visuomen÷s teikimų d÷l Planų ir programų rengimo, 
keitimo ar atnaujinimo registravimo ir įvertinimo žurnale. 10 punktu institucijos prieš 
priimdamos sprendimus d÷l rengiamų ir keičiamų ar atnaujinamų Planų ir programų, 
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nurodytų šio Tvarkos aprašo 2 punkte, privalo išnagrin÷ti, įvertinti ir tuomet 
atsižvelgti/neatsižvelgti į visuomen÷s teikimus. Jos parengia motyvuotą kiekvieno 
visuomen÷s teikimo įvertinimą ir įregistruoja jį nustatytos formos žurnale, nurodytame šio 
Tvarkos aprašo 9 punkte. 
 
Aplinkos srityje, kai kalbama apie dalyvavimo subjektus, Orhuso konvencijoje minimos 
„visuomen÷s“ ir „suinteresuotos visuomen÷s“ sąvokos. 2 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
visuomen÷ ir suinteresuota visuomen÷ apibr÷žiamos taip: 
„Visuomen÷ – tai vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų ir pagal nacionalinius 
įstatymus ar praktiką jų asociacijos, organizacijos arba grup÷s; „suinteresuota 
visuomen÷“ – tai visuomen÷, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje 
priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų pri÷mimo procesu; pagal šį 
apibr÷žimą nevyriausybin÷s organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos 
problemas ir veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, laikomos 
suinteresuotomis organizacijomis.“ 
 
Koki ų sprendim ų pri ÷mimo procese turi b ūti dalyvaujama?  
 
Sprendžiant aplinkos apsaugos klausimus, Orhuso konvencija įpareigoja informuoti 
visuomenę apie Konvencijos I priede išvardytas veiklos rūšis ir įtraukti į jas visuomenę. 
Šiame priede pateikiamas pagal sektorius sudarytas veiklos rūšių, kurios daro didelį 
poveikį aplinkai, sąrašas; tod÷l jų patvirtinimas ar atmetimas turi būti iš anksto aptartas 
su visuomene. Be išvardytų veiklos rūšių, valstyb÷s institucija taip pat kiekvienu kitu 
konkrečiu atveju analizuoja, ar veikla gali padaryti didelį poveikį aplinkai ir, jei atsakymas 
yra teigiamas, taip pat įtraukia visuomenę į sprendimų pri÷mimo procesą. 
 
Pagal galiojančius LR įstatymus visuomen÷s informavimo procesas būtinas, pavyzdžiui, 
atliekant poveikio aplinkai įvertinimą (įskaitant strateginį įvertinimą), rengiant įvairius 
planavimo dokumentus. 
 
Kada yra tinkamas momentas dalyvauti? 
 
Orhuso konvencijos nuostatos, apibr÷žiančios pradžios momentą, yra nekonkrečios, 
tačiau darytina prielaida, kad nacionaliniuose teis÷s aktuose numatyti proceso terminai 
kyla iš Konvencijoje įtvirtintų principų. Konvencijoje nustatyta, kad turi būti užtikrintas 
visuomen÷s dalyvavimas jau pradiniame planuojamos veiklos/paraiškos/sprendimo 
procedūros etape, kai yra visos galimyb÷s svarstyti įvairius variantus. Kad informuojama 
būtų tinkamai, turi būti nustatyti pagrįsti terminai, suteikiantys pakankamai laiko 
visuomenei pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos 
srityje.  
 
Pagal „Visuomen÷s informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas 
aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarką“ visuomen÷ gali kreiptis į 
institucijas, pateikdama teikimą per 30 kalendorinių dienų po informacijos apie rengiamą, 
keičiamą ar atnaujinamą planą ar programą paskelbimo spaudoje dienos. 
Pagal „Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą“ suinteresuota 
visuomen÷ per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę 
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti atsakingai institucijai motyvuotus pasiūlymus 
persvarstyti atrankos išvadą. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų reng÷jas pagal 
motyvuotus suinteresuotos visuomen÷s pasiūlymus pateikia patikslintą ataskaitą 
poveikio aplinkai vertinimo subjektams. Šie patikrina, ar ataskaitoje išsamiai išnagrin÷ti 
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jų kompetencijai priklausantys ir programoje numatyti klausimai. Taip pat reng÷jas 
atsakingai institucijai pateikia ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas d÷l 
ataskaitos ir planuojamos ūkin÷s veiklos galimybių bei argumentuotą suinteresuotos 
visuomen÷s pasiūlymų įvertinimą.  
Atsakinga institucija turi teisę pareikalauti pakartotinai organizuoti visuomen÷s viešą 
supažindinimą su ataskaita, jei po viešo supažindinimo su ataskaita ji yra iš esm÷s 
keičiama, taisoma ar papildoma (pavyzdžiui, siūlomos naujos vietos, technologijų 
alternatyvos, poveikį švelninančios priemon÷s ir t. t.) d÷l gautų poveikio aplinkai 
vertinimo subjektų motyvuotų išvadų bei atsakingos institucijos motyvuotų reikalavimų 
pataisyti ar papildyti ataskaitą. 
 
Pagal LR teritorijų planavimo įstatymą bendrasis, specialusis ir detalusis teritorijų 
planavimas yra viešas. Visuomenę su parengtais teritorijų planavimo dokumentais 
supažindina planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo konsultavimosi bei viešojo 
svarstymo metu: 
1) susipažinti su parengtais nacionalinio, regiono lygmens bendrojo ir specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentais skiriamas ne trumpesnis kaip dviejų m÷nesių 
laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip vienas m÷nuo – viešai ekspozicijai; 
2) susipažinti su parengtais rajono lygmens bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentais skiriamas ne trumpesnis kaip vieno m÷nesio laikotarpis, iš jo ne mažiau 
kaip 15 darbo dienų – viešai ekspozicijai; 
3) susipažinti su parengtais detaliaisiais planais skiriamas ne trumpesnis kaip 20 darbo 
dienų laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 10 darbo dienų – viešai ekspozicijai.  
 
Taigi, aukščiau min÷tuose įstatymuose aprašytas procesas gali būti sulygintas su 
Orhuso konvencijos principais, kad būtų galima įvertinti, ar, pavyzdžiui, visuomen÷s 
dalyvavimas užtikrinamas tokiame etape, kai yra visos galimyb÷s svarstyti įvairius 
variantus. 
 
Kaip teis ÷s aktai reglamentuoja dalyvavimo turin į?  
 
Pagal Orhuso konvenciją valstyb÷s institucija tur÷tų skatinti būsimuosius paraiškų 
dav÷jus, kad jie, prieš pateikdami prašymą, suteiktų informaciją apie savo prašymo 
tikslus.  
 
Konvencijoje nustatyta, kad visuomen÷s dalyvavimo procedūros leidžia visuomen÷s 
atstovams teikti pasiūlymus raštu arba prireikus viešo svarstymo ar klausimo svarstymo 
su paraiškos dav÷ju metu bet kokius komentarus, informaciją, analizę arba nuomonę. 
Priimant sprendimus tur÷tų būti laiku atsižvelgiama į visuomen÷s nuomonę d÷l 
dalyvavimo, o rengiant bendruosius teis÷s aktus į visuomen÷s pasiūlymus tur÷tų būti 
atsižvelgiama kuo labiau.  
 
Min÷tose nuostatose n÷ra labai aiškių nurodymų d÷l dalyvavimo turinio; jose greičiau 
įtvirtinti bendrieji kriterijai, kuriuos turi atitikti bet kokio pobūdžio įtraukimo veikla. Aiškios 
taisykl÷s n÷ra nustatytos, kadangi kiekvienu konkrečiu atveju reikia atsižvelgti į to 
konkretaus atvejo aplinkybes ir šių aplinkybių sukurtus poreikius. Tenkindamas tokius 
poreikius, valdžios įgaliojimus įgyvendinantis subjektas vis tiek turi įvertinti, ar ši veikla 
atitinka įstatymuose nustatytus kriterijus ir, atsižvelgdamas į juos, atitinkamai 
pakoreguoti savo veiklą. 
 
Pavyzdžiui, Estijos Aukščiausiasis Teismas yra pareiškęs taip:  
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„Atsižvelgdama į demokratijos principą ir gero administravimo praktiką, institucija privalo 
informuoti visuomenę apie esminius sprendimus daugiau nei nustatyta įstatymuose, jei 
akivaizdu, kad vien įstatymuose nustatytos priemon÷s nepakanka, kad informacija iš 
tiesų pasiektų suinteresuotus asmenis, ir papildomas informavimas nesukels neprotingų 
išlaidų. Šis reikalavimas yra taikytinas sprendimams aplinkos srityje.“ (2003 m. geguž÷s 
7 d. Aukščiausiojo Teismo nutartis administracin÷je byloje Nr. 3-3-1-31-03 (Pirita up÷s 
kraštovaizdžio saugomos teritorijos apsaugos taisyklių užginčijimas)  
 
Min÷toje teismo byloje asmenys, kraštovaizdžio saugomoje teritorijoje turintys 
įregistruotą nekilnojamąjį turtą, buvo informuoti apie apsaugos taisyklių nustatymą ir 
pakeitimą tik minimaliai, tiek, kiek buvo reikalaujama įstatymuose. Praktikoje teismas 
konstatavo, kad informavimo tikslas yra ne tik įvykdyti įstatymo reikalavimus, bet ir tai, 
kad asmenys iš tiesų sužinotų apie jiems poveikį darančių sprendimų pri÷mimą. Taigi 
teismas mums primin÷, kad valdžios institucijų užduotis yra sužinoti žmonių kaip 
valdančiųjų valią ir ją įvykdyti.  
 
Dalyvavimo rezultat ų įforminimas  
 
Dalyvavimo procesas gana retai baigiasi tuo, kad į visų dalyvaujančių asmenų interesus 
atsižvelgiama tiek, kiek to pageidaujama. Taigi labai svarbu yra procese įforminti 
svarbiausias aplinkybes, kad būtų užtikrintas argumentų ir svarstymo proceso 
skaidrumas. Dalyvavimo rezultatų įforminimas raštu pad÷s priminti proceso eigoje 
išd÷stytas pozicijas, o v÷liau – ir motyvuoti sprendimą, ir pad÷s išvengti situacijos, kai 
dalyviai gali pagalvoti, kad dalyvavimas buvo tik tariamas ir nepadar÷ jokio poveikio 
proceso galutiniam rezultatui.  
 
Pagal „Visuomen÷s informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas 
aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašą“ institucijos 
parengia motyvuotą kiekvieno visuomen÷s teikimo įvertinimą ir įregistruoja jį nustatytos 
formos žurnale. Pasibaigus pastabų ir pasiūlymų teikimo laikotarpiui, per 10 darbo dienų 
turi atsakyti teikimą pateikusiam asmeniui nurodydama sprendimą – ar į teikimą arba jo 
dalį buvo atsižvelgta ar jis buvo atmestas. Jei teikimas ar jo dalis atmesta, Institucija taip 
pat nurodo motyvus, kod÷l taip buvo padaryta. Institucija per 10 darbo dienų po Plano ar 
programos patvirtinimo turi pranešti visuomenei 5.2 punkte nurodytoje informavimo 
priemon÷je apie patvirtintą Planą ar programą, nurodydama pagrindinius motyvus, 
kuriais buvo remtasi priimant sprendimus rengiant, keičiant ar atnaujinant nurodytus 
Planus ir programas, taip pat statistinę informaciją apie visuomen÷s dalyvavimą: kiek 
fizinių, juridinių asmenų pateik÷ teikimus bei į kelis iš jų buvo atsižvelgta ar 
neatsižvelgta. 
 
Dalyvavimo/nedalyvavimo užgin čijimas  
 
Vienas iš dalyvavimo tikslų yra išvengti v÷lesnių ginčų ir poreikio iš naujo peržiūr÷ti 
sprendimus. Siekiant sudaryti sąlygas v÷liau patikrinti, ar dalyvavimas vyko tinkamai, 
įstatymuose yra numatyta galimyb÷ apskųsti sprendimus, kurie buvo priimti d÷l 
dalyvavimo metu vykdytos veiklos, arba patį dalyvavimo procesą. Šiame kontekste 
reik÷tų atskirti materialųjį ir procesinį apskundimą. Dalyvavimo procese valdžios 
institucija, priimdama sprendimus, naudojasi savo diskrecija, tad v÷lesniu patikrinimu 
(taip pat ir tuo, kurį atlieka teismai) nesikišama į diskrecijos turinį. Ginčyti galima tik 
procesinių dalyvavimo reikalavimų pažeidimą. Pavyzdžiui, asmuo negali ginčyti 
sprendimus priimančių subjektų naudojamų argumentų turinio ar to, kad sprendimas 
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neatspindi asmens pareikštos pozicijos. Tačiau galima ginčyti tai, kad nebuvo 
apsvarstyti įvairūs interesai ar kad sprendimą pri÷męs asmuo nenurod÷ motyvų. 
 
Pavyzdžiui, byloje d÷l Estijos Jämejala Hospital parko plano užginčijimo Aukščiausiasis 
Teismas pripažino rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimo panaikinimą pagrįstu d÷l to, 
kad iš Tarybos veiklos nebuvo akivaizdu, kad planuojant kal÷jimo ligonin÷s vietą buvo 
pakankamai išnagrin÷ti įvairių vietų privalumai ir trūkumai (įskaitant tai, kokią žalą 
kal÷jimo įsteigimas gali padaryti parkui). (Žr. Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 14 d. 
nutartį administracin÷je byloje Nr. 3-3-1-54-03) 
 
Dalyvavimą reglamentuojančios nuostatos yra akto pri÷mimui taikomų procesinių 
reikalavimų dalis, tod÷l, jei buvo pažeisti dalyvavimo reikalavimai, aktas gali būti 
pripažintas negaliojančiu tik tuomet, jei toks pažeidimas gal÷jo paveikti klausimo 
išsprendimą.  
 
Pagal teritorijų planavimo įstatymą asmenys, kurie mano, kad patvirtintų teritorijų 
planavimo dokumentų sprendiniai pažeidžia jų teises ar teis÷tus interesus, gali 
atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus apskųsti valstybinę teritorijų planavimo 
priežiūrą atliekančioms institucijoms arba teismui. Jie taip pat gali d÷l tokių sprendinių 
teis÷tumo kreiptis į apskrities viršininko administraciją arba į Vyriausyb÷s ar Aplinkos 
ministerijos įgaliotą instituciją pagal šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
kompetenciją. Apskrities viršininko administracija arba Vyriausyb÷s ar Aplinkos 
ministerijos įgaliota institucija Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka 
išnagrin÷ja asmens kreipimąsi ir, nustačiusi visuomen÷s ar valstyb÷s teisių ar teis÷tų 
interesų pažeidimą, inicijuoja atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių 
panaikinimą administracine tvarka, o nesant galimyb÷s teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius panaikinti administracine tvarka, kreipiasi į teismą.  
Asmenys, nesutikdami su apskrities viršininko administracijos sprendimu d÷l jų 
kreipimosi, gali paduoti skundą pagal nustatytą kompetenciją Vyriausyb÷s ar Aplinkos 
ministerijos įgaliotai institucijai. Vyriausyb÷s ar Aplinkos ministerijos įgaliota institucija 
Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka išnagrin÷ja asmens kreipimąsi ir, 
nustačiusi visuomen÷s ar valstyb÷s teisių ar teis÷tų interesų pažeidimą, inicijuoja 
atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių panaikinimą administracine tvarka, 
o nesant galimyb÷s teritorijų planavimo dokumentų sprendinius panaikinti administracine 
tvarka, kreipiasi į teismą. 
Asmenys, nesutikdami su Vyriausyb÷s ar Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos 
sprendimu, turi teisę d÷l viešojo intereso gynimo kreiptis į teismą. 
 
Aplinkos srityje pagal Orhuso konvenciją nevyriausybin÷s organizacijos, padedančios 
spręsti aplinkosaugos problemas, turi platesnę teisę kreiptis į teismą. Šių organizacijų 
teis÷ kreiptis į teismą yra paremta prielaida, kad, būdamos suinteresuotos visuomen÷s 
atstov÷s, jos turi pagrįstą interesą į sprendimą.  
 
Apibendrinant galima pasakyti, kad jei dalyvavimo etapai vienas po kito bus 
įgyvendinami tikslingai ir veiksmingai, tai tur÷tų užtikrinti kiek įmanoma mažesnį 
užginčytų sprendimų procentą, o jei sprendimas būtų užginčytas – suteikti sprendimus 
priimantiems asmenims tvirtesnį užtikrinimą, kad jų priimtas sprendimas liks galioti ir po 
teismo proceso.  
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2. Visuomen ÷s dalyvavimo principai ir reikalavimai pagal 
Teritorij ų planavimo įstatym ą  

 
2.1. Planavimo esm ÷ ir principas 

 
Pagrindinis planavimo tikslas, kaip apibr÷žta Planavimo įstatyme, yra susitarti d÷l 
planuojamos teritorijos pl÷tros principų ir sąlygų, kad planuojant tvarią ir subalansuotą 
erdv÷s pl÷trą, teritorijų planavimą, žem÷s naudojimą ir statybą būtų užtikrintos 
išankstin÷s sąlygos, kurios atsižvelgia į kiek įmanoma daugiau visuomen÷s narių 
poreikius ir interesus.   
 
Nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, būtina atsižvelgti į visuomen÷s poreikius, 
planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę pad÷tį, geologines sąlygas, 
urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žem÷s ūkio 
paskirties žem÷s naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, žem÷s ir kito nekilnojamojo turto 
savininkų ir trečiųjų asmenų teises, valstyb÷s saugumo ir gynybos poreikius. 
 
Planavimo metu reikia išspręsti didesnį ar mažesnį esminį prieštaravimą tarp poreikių 
išlaikyti esamą situaciją ir poreikių ją keisti. Vienas pagrindinių planavimo principų yra 
numatyti subalansuotą planuojamos teritorijos pl÷trą vienu metu vertinant įvairius pl÷tros 
aspektus. Tod÷l įvairių specialybių ir interesų grupių atstovai nuo pat pradžių tur÷tų 
dalyvauti rengiant planą, argumentuoti, informuoti ir mokyti vieni kitus, apsvarstyti 
įvairius pl÷tros variantus ir susitarti d÷l tvarios ir subalansuotos pl÷tros principų ir sąlygų.  
 

2.2. Galiojan čiame teritorij ų planavimo įstatyme nustatyti 
visuomen ÷s dalyvavimo reikalavimai 

 
Reikalavimas, kad visuomen÷ dalyvautų planavimo procese yra nustatytas teritorijų 
planavimo įstatyme, kuris reikalauja atsižvelgti į planavimo procesu suinteresuotų visų 
asmenų nuomones ir subalansuoti jas. Tai reiškia, kad rengiant planą 
bendradarbiavimas yra viena pačių svarbiausių s÷kmingo ir objektyvaus erdv÷s 
planavimo sąlygų. Tod÷l Teritorijų planavimo įstatymo 7 skirsnis – teritorijų planavimo 
viešumas – turi ypatingą reikšmę. Įstatyme išsamiai neaprašoma, kokiu būdu rengiant 
planą tur÷tų būti įtraukti žmon÷s, organizuojamos diskusijos ir vykdomas 
bendradarbiavimas. Tai priklauso nuo labai daug konkretaus plano dalykų: plano rūšies, 
planuojamos teritorijos vietos ir dydžio ir joje esančių vertybių, pokyčių apimties ir 
pobūdžio, galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto apimties ir pobūdžio, statymo 
pobūdžio ir t. t., atsižvelgdamos į kuriuos vietos valdžia, apskrities valdžia ar ministerija, 
organizuojančios plano rengimą, turi priimti sprendimą d÷l dalyvavimo ir informacijos 
teikimo apimties. 
 
Įstatymas palieka plano rengimo organizatoriui tikrai plačią laisvę, kokias dalyvavimo ir 
bendradarbiavimo formas pasirinkti naudoti rengiant planą, kiek ir su kuo bendrauti. 
Šiame kontekste, planuojant dalyvavimą ir bendradarbiavimą, reikia tur÷ti omenyje, kad 
savalaikis informavimas, bendradarbiavimas ir įtraukimas sukuria pasitik÷jimą ir žymiai 
sumažina neišsprendžiamų konfliktų pavojų. Kuo v÷liau ir kuo mažiau informuojami bei į 
plano rengimą įtraukiami įvairių interesų atstovai, tuo didesnis konfliktų pavojus. 
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Analizuojant įtvirtintas nuostatas tampa akivaizdi teritorijų planavimo įstatymo id÷ja: 
būtina sąlyga atsižvelgti į suinteresuotų asmenų interesus ir juos subalansuoti yra 
savalaikis ir atitinkamas suinteresuotų asmenų įtraukimas ir bendradarbiavimas su jais 
plano rengimo metu.  
 
Taigi planavimas yra susitarim ų radimo ir mokymosi per nuolatinį bendradarbiavimą 
procesas.  
 

3. Visuomen ÷s dalyvavimo principai ir reikalavimai pagal 
Bendr ąją vandens politikos direktyv ą  

 
3.1. Teisinis pagrindas 

 
Europos Sąjungos (ES) vandens politika ir Lietuvos vandens politika buvo suformuluotos 
ir apibr÷žtos nuo 2001 m., 2000 m. gruodį priimta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (2000/60/EB). 
Direktyvos, nustatančios Bendrijos vandens politikos veiksmų pagrindus, tikslas yra 
remiantis vienodais principais sukurti visose ES valstyb÷se nar÷se suderintus pagrindus, 
kad būtų galima organizuoti vandens apsaugą ir naudojimą. Taigi Vandens politikos 
pagrindų direktyva daro poveikį visų su vandens sritimi susijusių teis÷s aktų 
įgyvendinimui.  
 

 
3.2. Direktyvos tikslas 

 
Vandens politikos pagrindų direktyva yra siekiama iki 2015 m. užtikrinti visų vandens 
telkinių (požeminių, paviršinių, pakrančių vandenų) gerą arba kuo labiau panašią į 
natūralią būklę ir subalansuotą vandens naudojimą.  
 
Vienodi veiklos pagrindai pad÷s apsaugoti vandens ekosistemų būklę ir pagerinti ją, taip 
pat apsaugoti vandens ekosistemas nuo tolesnio blog÷jimo. Gyvybiškai svarbu 
apsaugoti vandens aplinką nuo teršalų, emisijų ir kitų pavojų bei žalingų medžiagų, kad 
būtų užtikrinti geros kokyb÷s paviršiniai ir požeminiai vandenys, kad vanduo būtų 
naudojamas subalansuotai.  
 
Paviršiniai vandenys yra geros būkl÷s tuomet, kai yra gera jų ekologin÷ ir chemin÷ 
būkl÷. Norint apibūdinti, ar ekologin÷ būkl÷ yra gera, naudojami biologin÷s kokyb÷s 
elementai, hidromorfologiniai ir fizin÷s-chemin÷s kokyb÷s veiksniai. Visi ekologinei būklei 
apibūdinti naudojami kokyb÷s elementai ir veiksniai turi būti suskirstyti į penkias 
skirtingas būkl÷s klases (labai gera, gera, prasta, bloga, labai bloga).  
 
Požeminiai vandenys yra geros būkl÷s tuomet, kai yra gera jų chemin÷ būkl÷ ir 
pakankamas kiekis. Požeminių vandenų būklei apibūdinti taikoma dviejų klasių 
klasifikacija: gera arba bloga.   
 

3.3. Nuotek ų surinkimo rajono principas  
 
Siekiant užtikrinti racionalų vandens tiekimo valdymą, kiekvienam up÷s baseinui ir 
pabaseiniui sudaromas vandens valdymo planas. Vienas pačių svarbiausių jo principų 
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yra vandens ekonomikos tvarkymas ir kontrol÷ pagal upių baseinus, taip panaikinant 
administracines ribas.  
 
Estijoje yra trys baseinai pagal nuotekų surinkimo rajonus – Rytų Estijos, Vakarų Estijos 
ir Koiva, ir aštuoni pabaseiniai – Viru, Peipsi, Võrtsjärv, Pandivere požeminio vandens, 
Pärnu, Matsalu, Vakarų salų ir Harju. 
 

3.4. Vandens valdymo planas ir visuomen ÷  
 
Baseino ir pabaseinio vandens valdymo planai iš esm÷s skiriasi detalizavimu. 
Pabaseinio vandens valdymo plane daugiausia d÷mesio skiriama vietos žmonių ir tos 
teritorijos įmonių vandens problemoms spręsti; tod÷l rengiant vandens valdymo planą 
būtinas glaudus gyventojų, vietos valdžios, įvairių valstyb÷s valdžios institucijų ir vietos 
įmonių bendradarbiavimas viso proceso metu. Taigi visuomen÷s dalyvavimas yra 
esmin÷ vandens valdymo planų rengimo proceso sudedamoji dalis, nes taip užtikrinama 
vandens naudotojų interesų apsauga. Siekiant sukelti ir padidinti visuomen÷s 
susidom÷jimą, rengiami vieši susitikimai, kuriuose gali pasisakyti kiekvienas. Be to, 
vandens valdymo plano reng÷jams labai svarbios yra vietos gyventojų pastabos apie 
vandens telkinio būklę. Pagal Vandens įstatymą į vandens valdymo plane aprašytus 
uždavinius, tikslus ir veiklą turi būti atsižvelgiama v÷liau, savivaldyb÷s viešojo vandens 
tiekimo ir kanalizacijos sistemos pl÷tros plane, rengiant bendruosius ir detaliuosius 
planus bei keičiant juos.  
 
Baseino vandens valdymo plano rengimą ir jo baigimą koordinuoja Aplinkos ministerija. 
Pabaseinio atveju – atitinkamo pabaseinio atsakinga aplinkos apsaugos valdžios 
institucija. Tarpvalstybinių vandens telkinių atveju į plano rengimą bus įtrauktos ir 
kaimynin÷s šalys, jei bus padarytas poveikis vandens telkinio vandeniui ar jis bus 
naudojamas.  
 
Vandens valdymo plano rengimą sudaro keletas etapų, kurių rezultatai pristatomi 
viešuose seminaruose ir susitikimuose. 
1) Pabaseinio aprašymas – atliekamas vandens telkinių tyrimas, nustatoma esama 
vandens telkinių būkl÷, renkama informacija apie būklę veikiančius veiksnius; 
2) Poveikio įvertinimas – vertinama vandens telkinio būklę veikiančių veiksnių reikšm÷ ir 
poveikio mastas, nustatomi potencialūs vandens būklę veikiantys veiksniai; 
3) Steb÷senos organizavimas – suorganizuojamos steb÷senos sistemos ir patikrinimo 
priemon÷s, kad būtų galima steb÷ti vandens telkinių būkl÷s pokyčius ir įvertinti 
priemonių, kurių buvo imtasi, veiksmingumą; 
4) Tikslų nustatymas – nustatomi tikslūs, išmatuojami tikslai, kurių reikia pasiekti, ir 
terminai kiekvienam tikslui pasiekti; 
5) Vandens naudojimo analiz÷ – vertinamos planuojamos priemon÷s (išlaidos), skirtos 
vandens būklei pagerinti, ir už naudojamą vandenį gautos pajamos; 
6) Priemonių programa – tikslams pasiekti parengiama priemonių programa, kurioje 
priemon÷s išd÷stomos eil÷s tvarka pagal efektyvumą; ji pradedama vykdyti iš karto po 
to, kai baigiamas vandens valdymo planas;  
7) Vandens valdymo plano patvirtinimas – suinteresuoti vandens naudotojai, apskričių 
valdžios institucijos, savivaldyb÷s ir ministerijos patvirtina vandens valdymo planą.  
 
Šiuo metu Aplinkos ministro įsakymu yra patvirtinti du pabaseinių vandens valdymo 
planai: Pandivere požeminio vandens ir Pärnu. Patvirtinimo laukia ir Vakarų salų bei Viru 
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planai. Likę pabaseinių vandens valdymo planai bus patvirtinti 2007 metų pirmąjį 
pusmetį. Baseinų vandens valdymo planai bus parengti iki 2009 metų.  
 

3.5. Vandens valdymo plano įgyvendinimas  
 

Siekiant koordinuoti patvirtinto pabaseinio vandens valdymo plano tikslų įvykdymą, 
vandens valdymo plano įgyvendinimą ir jo atnaujinimą Aplinkos ministro įsakymu bus 
sudaryta koordinacin÷ darbo grup÷, kuri: 
1) koordinuos vandens valdymo plano taikymą ir atnaujinimą tarp suinteresuotų šalių; 
2) su suinteresuotomis šalimis derins vandens valdymo plane numatytą veiklą; 
3) teiks vandens valdymo plane numatytos veiklos įvertinimus ir rekomendacijas, 
pristatys veiklos rezultatus, ataskaitas ir teiks rekomendacijas kaip patikslinti vandens 
valdymo planą ir suderinti jį su kitais veiksmų planais ir programomis; 
4) nustatys pabaseinio vandens valdymo plano priemonių plane numatytų objektų ir 
priemonių pirmenyb÷s eilę ir teiks pasiūlymus savivaldybei d÷l paraiškų projektų 
rengimo.  
 
Pagrindiniai darbo grup÷s nariai yra pabaseinio teritorijos aplinkos apsaugos valdžios 
institucijų atstovai ir, prireikus, darbo grup÷s diskusijose gali būti paprašyta dalyvauti 
tokių asmenų:  
1) pabaseinio teritorijos savivaldybių atstovai; 
2) pabaseinio teritorijos apskrities valdžios atstovai; 
3) pabaseinio teritorijos gamintojų atstovai; 
4) žem÷s gerinimo tarnybų atstovai; 
5) sveikatos apsaugos tarnybų atstovai; 
6) vietos vandens įmonių atstovai; 
7) nevyriausybinių aplinkos apsaugos organizacijų atstovai; 
8) kitos suinteresuotos šalys. 
 
Darbo grup÷ pateiks Aplinkos ministerijai metinę ataskaitą apie vandens valdymo plano 
įgyvendinimą ir vandens valdymo plane nustatytų tikslų pasiekimą.  
 

4. Dalyvavimo formos 
 

Ederi Ojasoo, Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centras  
 

4.1. Interes ų grupi ų analiz ÷ 
 

Yra keletas priežasčių, kod÷l visuomen÷ turi dalyvauti dalyvavimo procese:  
1. Žmonių įtraukimas padidins planuojamą projektą, proceso kokybę. 
2. Tai pagerins numatytų planų įgyvendinimą ir pad÷s išvengti galimų teismo 

procesų bei uždelsimo.  
3. Dalyvavimas padidins demokratiją ir apsaugos asmens interesus.  
4. Jame visuomenei bus pristatyti teisiniai reikalavimai ir apribojimai.  
5. Tai padidins piliečių socialinį aktyvumą. 
6. Tai sumažins galimus ateities konfliktus su visuomene, kurie atsirastų 

įgyvendinant projektą.  
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7. Dalyvavimas leis gauti daugiau informacijos apie vietos tradicijas ir sąlygas.  
8. Tai padidins veiklos skaidrumą ir sprendimus priimančių asmenų atsakomybę. 

 
Dalyvavimo procesui įvykdyti reikia atsakingos organizacijos ir komandos. Atsižvelgiant į 
dalyvavimo proceso sud÷tingumą, dalyvavimo komandą gali sudaryti nuo vieno 
žmogaus iki visos organizacijos.  
 
Pirmoji ir pati svarbiausia dalyvavimo proceso dalis yra nustatyti tikslą ir dalyvaujančias 
interesų grupes. Norint nustatyti, kas tur÷tų dalyvauti, patartina atlikti tikslin÷s grup÷s 
analizę. Pagrindiniai klausimai atliekant tikslin÷s grup÷s analizę yra tokie:  

1. Kokios yra pagrindin÷s interesų grup÷s?  
2. Kokie yra jų tarpusavio santykiai?  
3. Ar interesų grup÷s konfliktuoja tarpusavyje?  
4. Kaip interesų grup÷s suvokia ir įvardija problemą? 
5. Kokie yra pagrindiniai interesų grupių rūpesčiai ir kaip jas būtų galima paskatinti 

dalyvauti?  
 
Atsižvelgiant į dalyvavimo tikslą, turi būti nustatyti interesų grupių kriterijai. Interesų 
grup÷s gali būti skirstomos pagal geografinį, socialinį-ekonominį, veiklos ir kt. kriterijus. 
Toliau nurodytoje schemoje pateikiamas vienas iš galimų interesų grupių nustatymo 
pavyzdžių. Pirmajame interesų grupių nustatymo etape dalyvavimo proceso darbo grup÷ 
parengia galimą kandidatų sąrašą. Tinkamesnis sąrašas gali būti parengtas kolektyvinio 
id÷jų svarstymo (angl. k. „brainstorming“) metu pirmajame dalyvavimo procese, kad, 
siekiant proceso rezultatų, interesų grup÷ms būtų sukeltas didesnis dalyvavimo pojūtis. 
Schemoje naudinga atskirai nurodyti visus etapus.  
 
Interesų grup÷s turi būti išanalizuotos per tą laiką, per kurį turi būti parengta dalyvavimo 
strategija. Rengiant strategiją reikia atsakyti į tokius klausimus: 

1. Kod÷l žmon÷s tur÷tų dalyvauti arba ko planuojama pasiekti jų dalyvavimu?  
2. Kas tur÷tų dalyvauti?  
3. Kada žmon÷s tur÷tų dalyvauti procese ir kokia apimtimi?  
4. Koks yra rezultato mastas?  
5. Kokio organizatoriaus, iniciatoriaus reikia ir kas bendradarbiauja šiame procese?  
6. Kokie metodai ir priemon÷s naudojami procesui atlikti?  
7. Kokių reik÷s papildomų išteklių?  
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4.2. Dalyvavimo metodai ir j ų pasirinkimas  
 
Pagal dalyvavimo tikslą dalyvavimas yra skirstomas į tris sritis: informavim ą, 
konsultavim ąsi ir dalyvavim ą. Atsižvelgiant į šį suskirstymą, galima pažym÷ti labiausiai 
paplitusias ir formalizuotas dalyvavimo formas. Atsižvelgiant į dalyvavimo tikslą, turi būti 
pasirinkta tinkama forma ir priemon÷s, kuriomis bus įgyvendinamas dalyvavimo 
procesas. Toliau pateikiamoje lentel÷je pristatoma formų apžvalga.  

2 a. Sušaukti nustatytas interesų 
grupes, kad būtų galima kartu 
nustatyti, kokių interesų grupių 
trūksta  

2 b. Pasamdyti išor÷s 
konsultantą, kuris, kaip 
pašalinis proceso steb÷tojas, 
išanalizuotų interesų grupes  

3. Apibūdinti interesų grupių tarpusavio santykius, 
taip pat konfliktus  

4. Pažym÷ti, kaip tikslin÷s grup÷s suvokia įvairias 
problemas  

5. Atkreipti d÷mesį į dalykus, kurie kelia tikslinių 
grupių susirūpinimą, ir kuriuos jos laiko problemomis 

6. Įvertinti interesų grupių išteklius (informaciją, laiką, 
pinigus, valdžią, įsigilinimą į temą ir t. t.) Kurie yra 
naudingi vykdant procesą, o kurie gali kliudyti  

1. Darbo grup÷je nustatyti galimą interesų grupių 
sąrašą  
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Informavimas 
(tam tikros informacijos perdavimas piliečiams)  

Konsultavimasis 
(tik atgalinio ryšio 
gavimas) 

Dalyvavimas 
(aktyvus 
bendradarbiavimas su 
piliečiais)  

Formos  
•1 Piliečių susipažinimas su dokumentais 

(dokumentų siuntimas el. paštu ar paštu, 
dokumentų patalpinimas tinklaviet÷se, 
kopijavimas vietoje, institucijose ir t. t.) 

•2 Dokumentų registrai, katalogai, rodykl÷s  
•3 Klausimų ir atsakymų lapai, pavyzdžiui, 

internete  
•4 Oficialūs dokumentai, projektai, 

ataskaitos, vadovai  
•5 Vieši pranešimai, spaudos konferencijos, 

interviu, kalbos ir pranešimai  
•6 Informacijos centro paslaugos  
•7 Brošiūros, skelbimai, audio-video 

medžiaga, informaciniai biuleteniai ir 
platus jų skleidimas  

•8 Tiesioginio susirašin÷jimo medžiaga, 
reklama, laikraščiai  

•9 Bendradarbiavimas su pelno 
nesiekiančias asociacijas 
atstovaujančiomis organizacijomis norint 
keistis informacija ir t. t.  

Konsultavimasis raštu  
Patariamieji organai  
Vieši pos÷džiai  
Tikslin÷s grup÷s 
Interviu 
Piliečių „komisijos“  
Bendrovių „komisijos“  
Darbo grup÷s 
Seminarai 
Konferencijos 
Referendumai 
Apklausos 
Klausimynai  
Apskritojo stalo 
konferencijos  

Piliečių forumai 
Konsensuso 
konferencijos  
Piliečių „teismai“  
Planavimo grup÷s  
Vizualizavimas 
Vaidmenų žaidimai 
Kolektyvinis id÷jų 
svarstymas 
Problemos/priežasties 
analiz÷s  

 
Renkantis dalyvavimo metodą reikia įvertinti atvirumą, galutinį rezultatą, proceso greitį ir 
dalyvavimo turinį (žr. toliau pateiktą lentelę)  
 
Principas  Patarimai, kur į metod ą pasirinkti  
Atvirumas 1) Naudokite tokius metodus ir priemones, kurie leistų susipažinti su informacija. 

2) Pasirinkite metodus ir priemones, kad sprendimų pri÷mimo procesas būtų skaidrus. 
3) Leiskite interesų grup÷ms patikrinti duomenų, metodų ir priemonių naudingumą. 

Galutinis 
rezultatas 

1) Naudokite įvairius metodus ir priemones skirtingiems požiūriams paaiškinti. 
2) Pasirinkite tinkamus metodus ir priemones, paremtus interesų grup÷mis žiniomis. 
3) Sudarykite sąlygas, kad metodai ir priemon÷s būtų lankstūs ir juos būtų galima 
pakeisti susiklosčius ypatingoms aplinkyb÷ms.  

Greitis 1) Naudokite įvairius metodus ir priemones dalyvavimo procesui paspartinti ir užtikrinti, 
kad jis būtų efektyvesnis. 
2) Skatinkite interesų grupių bendradarbiavimą ir kolektyvinį problemų suvokimą. 

Turinys 1) Naudokite priemones žinioms rinkti ir sistemai suprasti.  
2) Registruokite veiklą ir rezultatus.  

 
Norint pasiekti veiksmingų dalyvavimo proceso rezultatų reikia įtraukti kiek įmanoma 
daugiau interesų grupių, taigi skirti laiko ir pinigų. Kadangi interesų grupių interesai ir 
veikla labai skiriasi, dalyvavimo procesas netur÷tų vykti tik pagal tam tikrą vieną metodą. 
Tuo pačiu metu nereikia užmiršti, kad nereikia naudoti per daug skirtingų dalyvavimo 
metodų. Metodų gausa interesų grupes gali supainioti.  
 
Dalyvavimo procesas pagal laikotarpius taip pat gali būti skirstomas į tris etapus:  
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1 pradžios etapas (dalyvavimo strategijos parengimas ir dalyvavimo 
inicijavimas)  

2 organizavimas ir įgyvendinimas  
3 įvertinimas  (steb÷sena) 

 
Renkantis dalyvavimo formas labai svarbu išanalizuoti jų suderinamumą su dalyvavimo 
tikslu, aplinkybę, ar tai yra informavimas, konsultavimasis ar dalyvavimas, ir dalyvavimo 
laikotarpius. Būtina atminti, kad ne kiekvienai problemai tinka aktyvus ir visapusiškas 
piliečių dalyvavimas. Dalyvavimo mastas labai priklauso nuo to, kaip greitai įvairios 
tikslin÷s grup÷s įsisavina informaciją ir kokia yra rezultato svarba interesų grup÷ms. 
Gana dažnai dalyvavimo mastą nustato jo iniciatorius. Tokiu atveju labai naudinga ir su 
interesų grup÷mis der÷tis d÷l dalyvavimo proceso laiko ir masto, kad būtų gautas 
kiekvienos šalies pritarimas. Toliau pateikiama lentel÷ padeda nustatyti kai kurių 
dalyvavimo formų naudojimą atsižvelgiant į etapą ir veiklos sritį. Lentel÷je pateikiami tik 
keli pavyzdžiai.  
 
Ženklai + - ir 0 žymi metodo efektyvumą.  
+ reiškia, kad metodo efektyvumas yra didelis 
0 reiškia, kad metodo naudojimo efektyvumas yra vidutinis  
- reiškia, kad atitinkamame dalyvavimo etape arba atitinkamoje rūšyje dalyvavimo 
formos efektyvumas yra mažas  
 
Metodas  Pradinis 

etapas  
Įgyven-
dinim- 
as 

Įvertini-
mas  

Informa-
vimas  

Konsul-
tavima-
sis  

Dalyva-
vimas  

Kolektyvinis id÷jų 
svarstymas 

+ + 0 - 0 + 

Apklausa 0 + 0 - + - 
Vieši pos÷džiai + + 0 + + - 
Tikslin÷ grup÷ + + 0 - + + 
Interviu 0 + 0 + + 0 
Konsultavimasis raštu - + 0 0 + - 
Piliečių „teismas“  0 + - + + + 
Piliečių komisija - + 0 - + 0 
Klausimynai - + - - + - 
Patariamieji organai + 0 - 0 0 + 
Komisijos - + + - 0 + 
Referendumai - + - - 0 - 
Vaidmenų žaidimai 0 + - 0 + + 
Seminarai, 
konferencijos  

- + - 0 + + 

Darbo grup÷s + + 0 0 + + 
Vizualizavimas - + - - 0 + 
Apskritojo stalo 
konferencijos  

0 + - + + + 
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1) Kolektyvinis id ÷jų svarstymas  – diskusija, kurioje yra atstovaujamos įvairios 
interesų grup÷s ir kurios tikslas yra kolektyviai aptarti daug naujų id÷jų, 
susijusių su nagrin÷jama tema. Tai padeda generuoti naujas id÷jas, jas įvertinti 
ir susisteminti, taip pat išspręsti problemas.  

 
2) Apklausa  – apklausa, atliekama norint sužinoti didel÷s žmonių grup÷s 

nuomonę. Svarbu nepamiršti, kad klausimai turi būti paprasti ir aiškūs. Tam 
reikia daug parengiamojo darbo. Ir klausimų parengimui, ir apklausos vykdymui 
reikia gana daug laiko ir išteklių. 

 
3) Vieši pos ÷džiai  – viešas pos÷dis yra visuomen÷s susitikimas temai aptarti. 

Dažnai pareigūnai susitinka su piliečiais ir interesų grup÷mis. Gali dalyvauti 
kiekvienas suinteresuotas asmuo. Kuo atviresn÷s konsultavimosi formos 
naudojamos, tuo mažesn÷ tikimyb÷, kad kaip grįžtamasis ryšys iš piliečių ir 
interesų grupių gaunama informacija ir komentarai bus atsitiktiniai ir tuo 
mažesnis pavojus, kad priimant sprendimus bus atsižvelgta tik į iš kelių 
socialinių grupių gautą informaciją. Panašu į forumą, kuriame pateikiami 
klausimai ir atsakymai. Viešo pos÷džio metu renkamos galimyb÷s problemai 
išspręsti.  

 
4) Bendrov ÷s „komisijos“ – statistiškai reprezentatyviai atrinktos bendrov÷s, 

kurių kaip konsultantų užduotis yra aptarti daugiausia ekonominius klausimus. 
Panašios į piliečių komisijas.  

 
5) Tikslin ÷s grup ÷s – tikslin÷ grup÷ yra mažoje grup÷je tam tikra tema 

organizuojama suplanuota diskusija. Tai puiki galimyb÷ dalyviams pasimokyti iš 
savo diskusijų partnerių patirties. Tikslin÷s grup÷s privalumas palyginti su 
išsamiu interviu yra tai, kad informaciją galima gauti greičiau, kadangi reikia 
suplanuoti mažiau susitikimų ir, be to, grupinis darbas leidžia žmon÷ms 
pasinaudoti iš kitų žmonių gautomis id÷jomis, kad jie gal÷tų aiškiau išreikšti 
savo požiūrį.  

 
6) Interviu  – interviu yra diskusija, kurioje pateikiami atviri klausimai ir suteikiama 

galimyb÷ plačiau apžvelgti temą iš savo pus÷s. Tai padeda jums labiau įsigilinti 
į žmonių požiūrį ir jų argumentus. Tai leidžia surinkti kokybišką medžiagą apie 
nagrin÷jamą temą.  

 
7) Konsultavimasis raštu  – konsultavimasis raštu yra tam tikrų dokumentų 

teikimas ir siuntimas piliečiams ir interesų grup÷ms, kad jie pateiktų savo 
komentarus. Greitas ir paprastas bendravimo būdas, pavyzdžiui, su interesų 
grup÷mis, kurių nuomon÷ yra reikalinga. Paprastai konsultavimasis vyksta 
raštu, tačiau galimi ir kiti variantai.  

 
8) Pilie čių „teismai“  – problemos sprendimo ieškojimas naudojant į teismo 

pos÷dį panašų metodą. Tai ekspertinis tyrimas, kuriame 10-12 piliečių 
atsitiktinai atrenkami būti teis÷jais. Tyrimas yra atviras kiekvienam. Temai 
aptarti 4-10 dienų vyksta pos÷dis. Paskutinę dieną priimamas sprendimas, 
kuris nebūtinai turi būti pilnas susitarimas.  

 
9) Pilie čių „komisijos“  – piliečių komisija yra atsitiktinai atrinktų piliečių grup÷, 

kuri dvi dienas pos÷džiauja, kad įd÷miai įsigilintų į visuomenei svarbią 
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problemą. Komisijos nariai atidžiai išklauso skirtingų ekspertų nuomonių ir 
pateikia savo rekomendacijas, kaip būtų galima išspręsti problemą. Piliečių 
komisija: 

a) suteikia galimybę dalyviams tinkamai susipažinti su viena ar keliomis 
visuomenei svarbiomis problemomis;  

b) suteikia galimybę įvairioms šalims pristatyti savo pozicijas d÷l problemos; 
c) suteikia informacijos apie visuomen÷s vertybes, mintis, poreikius ir interesus.  

 
10) Klausimynai  – Klausimynai daugiausia yra naudojami norint sužinoti tam tikros 

atrinktos imties nuomonę. Klausimynai parengiami ir su siūlomais atsakymais, 
ir su atvirais klausimais. Klausimynai leidžia kiekybiškai išanalizuoti duomenis. 
Klausimynų atveju dažnai sunku tinkamai subalansuoti imtį. Be to, dažnai jie 
neleidžia įsigilinti į temą.  

 
11) Neformalus konsultavimasis – neformalus konsultavimasis apima visą 

neformalų bendravimą su interesų grup÷mis (skambučius telefonu, laiškus ir el. 
laiškus, kvietimus į neformalius susitikimus ir t. t.). Tikslas yra tik surinkti 
informaciją. Metodas yra lankstus ir greitas, tačiau nelabai skaidrus.  

 
12) Patariamieji organai  – patariamieji organai yra interesų grupių organai, 

sudaryti atsižvelgiant į dalyvavimo tikslus, teikiantys patarimus, kaip išspręsti 
kai kurias problemas, ir padedantys rasti konsensusą. Juose yra įvairių 
institucijų, organizacijų ir t. t. atstovų. Tai gali būti ir trumpalaikiai, ir ilgalaikiai 
tarybos, komisijos, komitetai ir t. t. Patariamieji organai gali ir patys vykdyti 
dalyvavimo procesus, pavyzdžiui, organizuodami viešus pos÷džius ar 
naudodami kitas panašias formas.  

 
13) Planavimo grup ÷s – aktyvi piliečių diskusija apie viešojo sektoriaus iškeltus 

dalykus. Dalyviai, tarpusavyje išsamiai aptardami atitinkamą klausimą, susidaro 
nuomonę; diskusijos pabaigoje parengiama ataskaita. Sudaro ne daugiau kaip 
25 žmon÷s. 

 
14) Referendumai  – nuomon÷s apklausa, kurios metu, norint sužinoti plačią 

nuomonę, apklausiama didel÷ visuomen÷s dalis. Užduodama nedaug 
klausimų, kad respondentai gal÷tų pasirinkti iš kelių variantų.  

 
15) Vaidmen ų žaidimai  – aktyvus piliečių dalyvavimas, kurio metu dalyviai veikia 

įsivaizduojamoje situacijoje, vaidindami jiems duotus vaidmenis. Padidina 
įvairių tikslinių grupių tarpusavio bendravimą ir padeda geriau suprasti 
problemų turinį. Suteikia dalyviams galimybę pažvelgti į situaciją iš jiems 
nebūdingo vaidmens pus÷s.  

 
16) Seminarai, konferencijos  – debatai organizatorių nurodytomis temomis ir 

būdais. Metodai, kurie ir informuoja, ir atspindi piliečių dalyvavimą. Dažnai 
perskaityti pranešimą seminare ar konferencijoje yra kviečiamas ekspertas, 
kuris yra aptariamos temos specialistas. Po pranešimo vyksta diskusijos.  

 
17) Darbo grup ÷s – interaktyvūs susitikimai, kuriuose piliečiams suteikiama 

galimyb÷ išreikšti savo nuomonę ir būti sprendimus priimančiais asmenimis.  
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18) Vizualizavimas  – neformalioje aplinkoje rengiama diskusija, po kurios 
sukuriama bendruomen÷s ar paslaugos vizija. Jos metu atkreipiamas d÷mesys 
į įvairių socialinių grupių poreikius ir ateities planus. Parengiama plati 
visuomen÷s ir jos grupių galimos pl÷tros ir galimų pirmenybių apžvalga. 
Padidina interesų grupių tarpusavio bendradarbiavimą ir supratimą.  

 
19) Apskritojo stalo konferencija – atvira diskusija tarp dalyvių-praneš÷jų, kurią 

skatina organizatoriai.  
 

5. Praktin ÷s visuomen ÷s dalyvavimo priemon ÷s  
 

Angelika Rehemaa ir Kristina Kurm, Peipsi tarptautinio 
bendradarbiavimo centras  

 
Bendravimas yra būtina dalyvavimo sąlyga. Dalyvavimas neįmanomas be keitimosi 
informacija, pranešimų perdavimo ir gavimo.  
 

5.1. Pasyvūs ir aktyv ūs informacijos perdavimo metodai  
 
Informacijos perdavimo metodai santykinai gali būti skirstomi į aktyvius ir pasyvius. 
Pasyvių metodų atveju žmon÷ms užtikrinama galimyb÷ gauti informaciją: pagrindiniai 
elementai yra vieši ir prieinami; vietos gyventojai žino, kokiais telefonais skambinti iškilus 
klausimams ir t. t. Taikant aktyvius metodus, informacijai perduoti gali būti naudojami 
įvairūs informacijos perdavimo kanalai: laikraščiai, žurnalai, televizija, radijas, internetas. 
Prireikus susisiekiama su svarbios tikslin÷s grup÷s atstovais, informacijai perduoti 
surengiami susitikimai ir brifingai.  
 
Prieš planuojant informavimą (visuomen÷s įtraukimą), būtina atsakyti į tokius klausimus:  

1 Kokias žinias jūs norite perduoti?  
2 Kam, kokiai tikslinei grupei jos yra skirtos?  
3 Kaip užtikrinti, kad informacija pasieks tikslinę grupę?  
4 Koks kanalas yra tinkamiausias konkrečioms žinioms perduoti?  

 
5.2. Viešieji ryšiai 

 
Visuomen÷s dalyvavimas, be abejo, gali būti susijęs su viešaisiais ryšiais, kurie yra 
priemon÷ organizacijos ir jos tikslinių grupių dvišaliam bendravimui valdyti ir organizuoti. 
Viešieji ryšiai padeda sukurti ir išlaikyti gerą organizacijos reputaciją tarp įvairių tikslinių 
grupių. Viešųjų ryšių tikslas yra sukurti pasitik÷jimą. Profesionaliai planuojami ir 
įgyvendinami viešieji ryšiai pad÷s pasiekti organizacijos tikslus.  
 

5.3. Santykiai su žiniasklaida ir tiesioginis bendr avimas  
 
Pats efektyviausias būdas informuoti visuomenę ir tikslines grupes yra tai daryti per 
žiniasklaidą. Taigi bendravimas su žiniasklaida yra sudedamoji viešųjų ryšių dalis. 
 
Žiniasklaida daro įtaką viešosios nuomon÷s formavimui. Tiesioginio bendravimo atveju 
neįmanoma vienu metu perduoti informacijos didelei auditorijai, o betarpiškas 
bendravimas per žiniasklaidą suteikia puikią galimybę paaiškinti požiūrį, gauti grįžtamąjį 
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ryšį ir išvengti informacijos iškraipymo, kuris taip lengvai nutinka platinamo pranešimo 
atveju, ir t. t.   
 

5.4. Tikslin ÷s grup ÷s 
 
Prieš perduodant informaciją, turi būti nustatytos tikslin÷s grup÷s, kurioms ši informacija 
yra skirta. Nustatant tikslines grupes būtina identifikuoti organizacijai svarbius ekspertus, 
nuomon÷s formuotojus ir t. t., kurių nuomonę tikslin÷s grup÷s labai vertina. 
Organizacijos tiesioginis bendravimas su tiksline grupe ne visuomet yra veiksmingas; 
neutralus trečiojo asmens komentaras gali būti labiau įtikinamas.  
 
Pavyzdžiui, pelno nesiekiančios asociacijos tikslin÷s grup÷s yra nariai (vidaus tikslin÷s 
grup÷s), finansiniai r÷m÷jai, galimi asociacijos r÷m÷jai, valstyb÷s valdžios institucijos, 
politikai, savavaldžios agentūros, kitos pelno nesiekiančios ir profesin÷s organizacijos, 
užsienio partneriai, žurnalistai ir kt.  
 
Įvairių tikslinių grupių atstovai naudoja skirtingus žiniasklaidos kanalus. Naudinga žinoti, 
kuriam žiniasklaidos kanalui viena ar kita tikslin÷ grup÷ teikia pirmenybę. Be abejo, 
būtina ir naudoti tikslinei grupei priimtiną ir jos suprantamą kalbą; pavyzdžiui, jaunimui 
skirtoje informacijoje visiškai pateisinama naudoti jaunimui būdingą kalbą.  
 

5.5. Žiniasklaidos kanal ų ypatyb ÷s  
 
Kiekvienas žiniasklaidos kanalas turi savų ypatumų, kuriuos viešųjų ryšių specialistas 
tur÷tų žinoti ir įvertinti. Žiniasklaidos kanalai gali būti klasifikuojami į rašytinę žiniasklaidą 
(laikraščiai, žurnalai, naujienų agentūros), elektroninę žiniasklaidą (radijas, televizija) ir 
naująją žiniasklaidą (internetas). 
 
Jei kelias minutes trukusio skambučio telefonu pakanka naujienai pranešti, tai ilgesniam 
naujienų straipsniui laikraštyje reikia daugiau laiko: bendrauti su keliais šaltiniais, 
parengti tekstą, jį suredaguoti, rasti iliustracijų, parengti maketą ir t. t. TV programai 
parengti gali prireikti dar daugiau laiko: suplanuoti id÷ją, atvykti į vietą su kameromis, 
apšvietimo ir įgarsinimo įranga, ir t. t. Vaizdas per televiziją yra svarbesnis informacijos 
pardav÷jas nei tekstas. Televizija yra didžiausią auditoriją turintis žiniasklaidos kanalas, 
o radijo privalumas yra jo skubumas. Naujoji žiniasklaida tarp žiniasklaidos rūšių 
išsikovojo ypač svarbią vietą: naujienos internete pasiekia vartotoją per kelias minutes, 
galimyb÷s gauti informaciją yra neribotos.  
 
Žiniasklaidos kanalus taip pat galima suklasifikuoti pagal jų skleidžiamos informacijos 
pagrindą: į vietinę, regioninę ir nacionalinę. Kaip antai: nacionalinis dienraštis, vietos 
apskrities laikraštis, keletą apskričių apimanti regionin÷ radijo stotis.  
 

5.6. Keletas b ūdų informacijai perduoti  

 
Pranešimas spaudai 
 
Prieš perduodant informaciją reikia rūpestingai parengti tekstą ir tik tuomet pasirinkti 
tinkamą kanalą informacijai perduoti. Kitaip tariant, reikia atsakyti į tokius klausimus:  
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1 Ką pasakyti ir kod÷l? 
2 Kam ši informacija yra svarbi?  
3 Kam yra skirtas pranešimas?  
4 Ar pranešimas turi naujienos vertę?  
5 Kokios formos turi būti pranešimas, kad tikslin÷ grup÷ jį suprastų?  
6 Ar kas nors jau yra paskelbęs pranešimų ta pačia tema?  

 
Pranešimas spaudai išreiškia naujienų pranešimą, kuris turi būti perduotas pasirinktoms 
tikslin÷ms grup÷ms. Kad pranešimas peržengtų naujienoms taikomą slenkstį, jis turi 
atitikti bent tris-keturis naujienų kriterijus. Naujienų kriterijai yra tokie:  

1 Aktualumas – pranešimas yra apie aktualią temą, apie kurios įvairius aspektus 
yra nemažai diskutuota ir rašyta.  

2 Reikšm÷ – daugeliui žmonių šio pranešimo sužinojimas yra labai reikšmingas, ši 
informacija gali padaryti poveikį sprendimams, pasirinkimams ir t. t.  

3 Ypatingumas – pranešime yra kažkas sensacingo ir neįprasto. Pavyzdžiui, 
naujiena yra tuomet, jei žmogus įkanda šuniui, o ne šuo įkanda žmogui.  

4 Geografinis ir emocinis artumas – pranešime aprašytas įvykis nutinka netoli; 
toliau nutikę įvykę mažiau domina žmones. 

5 Naujumas – pranešime aprašytas įvykis nutiko per pastarąsias 24 valandas arba 
dar įvyks.  

6 Konfliktin÷ situacija – pranešime atspind÷ti skirtingų šalių nesutarimai, ginčai, 
prieštaravimai. 

7 Įžymumas – pranešime pamin÷ti su įvykiais susiję garsūs žmon÷s.  
 
Greta naujienų kriterijų reikia atsižvelgti ir į kai kurias kitas aplinkybes. Labai svarbu 
prieš perduodant pranešimą įvertinti žiniasklaidos kanalo pobūdį ir orientaciją 
(pavyzdžiui, žurnalo „Kroonika“ skaitytojas nenor÷s rasti žurnale straipsnio apie Estijos 
regionin÷s pl÷tros problemas). Kurią nors dieną naujienos slenkstį bus peržengti sunkiau 
nei kitomis dienoms, kadangi skirtingomis dienomis naujienų skaičius yra skirtingas. 
Pagalba tiksliniams žurnalistams (žurnalistui, kuris reguliariai rašo/kalba apie tam tikrą 
sritį) taip pat pad÷s gauti reikia atspindį žiniasklaidoje, tačiau žurnalistas būtinai turi 
išlaikyti savo savarankiškumą. Taip pat labai svarbu žinoti leid÷jo biuro darbo proceso 
ypatumus; pavyzdžiui, jūs turite atsižvelgti į tai, kad žurnalistui reikia pakankamai laiko 
savo darbui atlikti.  
 
Pranešimas spaudai yra lengviausias kelias pasiūlyti žiniasklaidai informaciją. 
Pranešime spaudai turi būti organizacijos ir spaudos pranešimo perdav÷jo pavadinimas 
(pavard÷, vardas), adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, pranešimo spaudai 
išleidimo diena. Pranešimo spaudai pavadinimas yra trumpas, aiškus ir informuoja apie 
tai, kas jame bus skelbiama. Pageidautina pavadinime vartoti veikiamosios rūšies 
veiksmažodį. Rengiant pranešimą spaudai, naudinga atsižvelgti į atvirkščią žurnalistinio 
naujienų straipsnio, kuriame svarbiausia turi būti aprašyta pradžioje, struktūrą. 
Pranešime spaudai turi būti atsakyta į šešis klausimas: kas, ką, kur, kada, kod÷l, kaip. 
Pirmoji pranešimo spaudai pastraipa turi sukelti susidom÷jimą, o po jos turi eiti temos 
išd÷stymas, citatos, detal÷s ir t. t. Pranešimas spaudai turi būti trumpas, teisingas, 
tikslus ir aiškus.   
 
Nuomon ÷s straipsnis 
 
Jei norite paaiškinti požiūrį ar išreikšti nuomonę, galite parašyti laikraščiui komentarą ar 
nuomon÷s straipsnį. Laikraščių nuomonių skilties tikslas yra pad÷ti skaitytojams 
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susidaryti savo nuomonę nagrin÷jamais klausimais. Gera žurnalistin÷ praktika yra 
suteikti galimybę pasisakyti kiekvienai konfliktin÷s situacijos šaliai. Paprastai nuomon÷s 
straipsnį sudaro keturios dalys: įvadas, nuomon÷, detal÷s ir išvados. Įvade trumpai ir 
patraukliai pristatomas pagrindas, paskatinęs parašyti nuomon÷s straipsnį. Tuomet 
pateikiate savo nuomonę ir detales, paremiančias jūsų nuomonę. Nuomon÷s straipsnio 
pabaigoje pateikiami pasiūlymai ir rekomenduojami sprendimai, galintys pakeisti 
situaciją.  
 
Spaudos konferencija 
 
Be to, kiekviena organizacija turi galimybę suorganizuoti spaudos konferenciją ar 
brifingą savo pranešimui perduoti. Tam reikia parengti informaciją, kurią nor÷site 
perduoti, pasiruošti atsakymus į galimus klausimus, paskirti praneš÷jus, parengti 
pagalbinę medžiagą žurnalistams, rasti įvykiui tinkamą patalpą ir išsiųsti kvietimus. 
Spaudos konferencijoje praneš÷jas tur÷tų kalb÷ti suprantamai ir vengti sud÷tingų 
profesinių terminų. Jūs turite įvertinti galimybę, kad įvykiui pasibaigus žurnalistai galbūt 
nor÷s papildomai gauti individualius interviu.  
 
Tinklaviet ÷ 
 
Labai svarbus kanalas informacijai perduoti taip pat yra organizacijos tinklaviet÷, kuri gali 
būti laikoma organizacijos vizitine kortele. Kurdami ir administruodami ją, turite apgalvoti 
tokius dalykus: kokios informacijos reikia tikslin÷ms grup÷ms, kokie tur÷tų būti 
tinklaviet÷s struktūra ir dizainas, kaip užtikrinti, kad informacija tinklaviet÷je būtų nuolat 
atnaujinama.  
 
Rekomendacijos, kaip bendrauti su spauda  
 
Prieš atsakant į žurnalisto klausimus naudinga susitarti, kur ir kaip bus perduodama 
informacija. Apskritai nereikia į žurnalisto klausimus atsakin÷ti nedelsiant, kadangi 
neparuoštas atsakymas gali būti neaiškus ir netinkamas. Tod÷l naudinga pasilikti laiko 
pasiruošimui. Jei klausimai vis tiek lieka neaiškūs, reikia užduoti konkretizuojančius 
klausimus. Jei atsakyti atsisakoma, turi būti paaiškinta, kod÷l negalima atsakyti. 
Paprastas pasakymas „Jokių komentarų“ n÷ra pakankamai geras. Su žurnalistu nereikia 
būti arogantiškam ar kukliam. Žurnalistas atlieka savo darbą prašydamas informacijos, 
tad tikslinga jam pad÷ti, kad būtų užmegzti geri santykiai.  
 

6. Pelno nesiekian čių asociacij ų dalyvavimas 
visuomen ÷s įtraukime  

 
Peep Mardiste, Estijos žaliųjų jud÷jimas FoE 

 
6.1. Asociacij ų dalyvavimo s ąlygos: pilie čių asociacij ų 

sugeb ÷jimas bendradarbiauti  
 
Išsivysčiusioje pilietin÷je visuomen÷je piliečių asociacijos turi vaidinti labai svarbų 
vaidmenį. Pilietin÷ visuomen÷ yra laikoma išsivysčiusia, jei visi trys jos sektoriai yra 
stiprūs: paj÷gus viešasis sektorius, stiprus privatus sektorius ir aktyvios piliečių 
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asociacijos. Kad visuomen÷ veiktų nešališkai reikia, kad asociacijos sugeb÷tų pateisinti 
tai, ko iš jų tikimasi, ir įvykdyti joms skirtus uždavinius. Vienas iš asociacijų uždavinių yra 
ginti visuomen÷s interesus per asociacijų dalyvavimą įvairiausiuose pl÷tros procesuose 
(įskaitant tuos, kurie yra susiję su vandens apsauga).  
 
Įvairiose visuomen÷se piliečių asociacijos vaidina skirtingus vaidmenis ir turi skirtingą 
reikšmę. Asociacijos tampa žymia j÷ga tik tuomet, jei jos yra gerai organizuotos ir turi 
gerus tarpusavio ryšius bei ryšius su kitais partneriais. Pirmasis geresn÷s organizacijos 
pavyzdys yra sektorinių „sk÷tinių“ organizacijų ir asociacijų federacijų kūrimas ir stipryb÷. 
Jei vieno sektoriaus asociacijos (pavyzdžiui, socialin÷s pagalbos ar aplinkos apsaugos) 
praktikoje sugeba aktyviai bendradarbiauti ir sukurti „sk÷tines“ organizacijas ir 
federacijas, kad gal÷tų keistis informacija ir bendradarbiauti, o ne konkuruoja 
tarpusavyje ar veikia kaip priešinink÷s, tuomet galime kalb÷ti apie pilietin÷s visuomen÷s 
organizacijos pirmąjį lygį.  
 
Glaudus tam tikros srities asociacijų bendradarbiavimas yra naudingas d÷l įvairių 
priežasčių. Pirma, d÷l to asociacijų veikla bus efektyvesn÷. Glaudžiau ir patikimiau 
keisdamosi informacija tarpusavyje, vienos srities asociacijos gal÷s tarpusavyje 
pasidalinti uždavinius ir specializuotis, sumažindamos bereikalingą dubliavimąsi ir 
konkurenciją. Antra, bendradarbiavimas sektoriuje taip pat sukurs pagrindą keistis 
id÷jomis, kuriomis remiantis atsiras bendros pozicijos asociacijoms svarbiomis temomis. 
Būtent tod÷l ir viešasis, ir privatus sektorius kaip partneriams pirmenybę teikia 
„sk÷tin÷ms“ organizacijoms ir tam tikros srities asociacijų bendradarbiavimo 
platformoms: dažnai d÷l prieštaringų pozicijų yra sunku vaisingai bendrauti su atskiromis 
organizacijomis. Sektoriaus asociacijų federacijos bus mieliau kviečiamos atvykti į 
diskusijas ir prisijungti prie ekspertų grupių. 
 
Estijoje praktiškai visų pagrindinių sektorių asociacijos yra sukūrusios srities „sk÷tines“ 
organizacijas ar bendradarbiavimo tinklus. Kai kurios iš jų yra pamin÷tos šiame sąraše:  

1 Švietimas (Estijos mokytojų asociacija, Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo 
asociacija) 

2 Sveikata (Estijos gydytojų asociacija, Estijos ligoninių asociacija)  
3 Aplinkos apsauga (Estijos aplinkos apsaugos NVO taryba)  
4 Socialinis darbas (Estijos socialin÷s srities apskritasis stalas)  
5 Kultūra (Estijos pagrindinių liaudies kultūros bendruomenių asociacija)  
6 Religija (Estijos bažnyčių taryba)  
7 Studentai (Estijos studentų sąjungų federacija)  
8 Kaimo gyvenimas (Estijos kaimo jud÷jimas Kodukant, Estijos ūkininkų federacija)  

 
Be glaudaus asociacijų bendradarbiavimo pagal sritis, pilietin÷s visuomen÷s vystymuisi 
didelę reikšmę turi ir skirtingų sričių asociacijų bendradarbiavimas. Labai svarbus yra 
skirtingų veiklos sričių, skirtingus interesus ir tikslus turinčių asociacijų sugeb÷jimas 
bendradarbiauti tarpusavyje ir suformuluoti bendrus interesus. Kai skirtingose srityse 
veikiančios asociacijos sugeba susitarti d÷l bendrų tikslų ir bendradarbiauti tarpusavyje, 
galime kalb÷ti apie naują pilietin÷s visuomen÷s vystimosi etapą.  
 
Turime nemažai teigiamų įvairių sektorių piliečių asociacijų bendradarbiavimo pavyzdžių. 
Nuo 1991 metų veikia Estijos pelno nesiekiančių organizacijų tinklas (EMSL). EMSL 
vienija ir atskirų sričių federacijas, ir „sk÷tines“ organizacijas. Jos tikslas yra kovoti už 
pilietin÷s iniciatyvos ir pilietin÷s visuomen÷s vystymąsi. Tinklo, atliekančio visuomen÷s 
interesus ginančių laisvų asociacijų advokato vaidmenį, veikla buvo labai vaisinga ir tiek 
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viešasis, tiek ir privatus sektorius laiko jį rimtu partneriu. Estijos pelno nesiekiančių 
organizacijų apskritasis stalas (EMÜ) yra kitas pavyzdys, kai skirtingose Estijos 
gyvenimo srityse veikiančios asociacijos bendradarbiauja siekdamos bendrų pozicijų 
pagrindiniais nepelno sektoriaus klausimais. Kiekviena Estijoje įregistruota asociacija 
gali dalyvauti metin÷je EMÜ generalin÷je asambl÷joje tur÷dama lygias teises balsuoti; 
joje jos gali inicijuoti ir patvirtinti asociacijoms svarbius kreipimusis ir pasiūlymus. 2002 
m. EMÜ buvo priimtas svarbus dokumentas, geriau paaiškinantis piliečių asociacijų 
vertybes ir pozicijas: Piliečių asociacijų etikos kodeksas. Etikos kodekse nustatyti 
garbingos asociacijų veiklos principai (demokratinis valdymas, protingas l÷šų 
naudojimas, atsakomyb÷, skaidrumas ir t. t.). 
 

6.2. Asociacij ų dalyvavimo s ąlygos: teisinis pagrindas  
 
Piliečių asociacijų dalyvavimas valstyb÷s ir vietos valdžios institucijų inicijuotuose 
procesuose bus s÷kmingas, jei dalyvavimas vyks remiantis visų suprantama vienoda 
procedūra, o ne bet kaip. Tod÷l labai svarbu, kad ir atskiri piliečiai, ir viešasis sektorius 
parengtų, patvirtintų ir įgyvendintų piliečių asociacijų dalyvavimo taisykles glaudžiai 
bendradarbiaudami su asociacijomis. Šios taisykl÷s gali būti platesnio viešojo sektoriaus 
ir asociacijų bendradarbiavimo koncepcijos dalis arba atitinkamoje teis÷je įtvirtintos labai 
smulkios ir praktiškos taisykl÷s.  
 
Platesnių susitarimų d÷l viešojo sektoriaus ir asociacijų bendradarbiavimo pasaulyje yra 
neįtik÷tinai mažai. Geriausiai žinomi iš jų yra atskiri bendradarbiavimo pagrindai 
Jungtin÷je Karalyst÷je (COMPACT susitarimai Anglijoje, Šiaur÷s Airijoje, Škotijoje ir 
Velse), ACCORD Kanadoje ir Kroatijos susitarimas. Estijoje taip pat yra susitarimas tarp 
valdžios ir trečiojo sektoriaus: Estijos pilietin÷s visuomen÷s vystymo koncepcija (EKAK). 
2002 m. parlamentas patvirtino EKAK ir jos įgyvendinimui prižiūr÷ti buvo įkurtas EKAK 
jungtinis komitetas, kurį sudaro ir politikai, ir asociacijų atstovai. 2006 m. buvo parengta 
2007-2010 m. strategija pilietinei iniciatyvai praktiškai įgyvendinant EKAK remti (KATS). 
 
Piliečių asociacijų ir valdžios susitarimai yra labai svarbūs, tačiau kol kas dalyvavimo 
kontekste pasaulyje jų yra palyginti nedaug. Dar svarbiau yra reikalauti dalyvavimo ir jo 
praktinio organizavimo per įpareigojančius nacionalinius teis÷s aktus ir tarptautines 
konvencijas. Įvairių nacionalinių lygių teis÷s aktuose yra numatytas reikalavimas 
informuoti visuomenę ir įtraukti interesų grupes; paprastai dalyvavimo reikalavimas yra 
numatytas, pavyzdžiui, teis÷s aktuose, reglamentuojančiuose planavimo procesus, 
poveikio aplinkai įvertinimą ar leidimų išdavimą. Tarptautiniu lygiu svarbus pirmasis 
dokumentas, skleidžiantis gerą dalyvavimo praktiką, buvo vadinamoji Orhuso 
konvencija, kuri yra skirta žmonių teisei susipažinti su aplinkos apsaugos informacija ir 
dalyvauti priimant sprendimus aplinkos apsaugos srityje. Nors Konvencija reglamentuoja 
tik aplinkos apsaugos sritį, kadangi buvo pasirašyta 1998 m., ji tapo pavyzdžiu daugeliui 
iniciatyvų d÷l dalyvavimo ir kitose srityse.  
 

6.3. Asociacij ų galimyb ÷s dalyvauti sprendim ų pri ÷mimo 
procesuose  

 
Jei šalies ar regiono asociacijos sugeba gerai bendradarbiauti tarpusavyje ir nustatyti 
bendrus tikslus, tai yra tinkama sąlyga aktyviai dalyvauti viešojo sektoriaus sprendimų 
pri÷mimo procesuose. Asociacijų, veikiančių šalyse, kuriose yra išpl÷tota dalyvavimo 
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demokratija, kur visuomen÷s dalyvavimo priemon÷s yra naudojamos kiekvieną dieną, 
pad÷tis yra dar geresn÷. Tokiose šalyse asociacijų ind÷lis priklauso tik nuo jų 
susidom÷jimo ir galimyb÷s pasisakyti. Tačiau dalyvavimo pareigos neįtvirtinimas 
atitinkamuose nacionaliniuose ar regioniniuose teis÷s aktuose arba nusistov÷jusios 
tradicijos nebuvimas nebus piliečių asociacijoms neįveikiama kliūtis pasisakyti 
sprendimų pri÷mimo procesuose.   
 
Asociacijų dalyvavimo kontekste labai svarbus yra jų legitimumas. Svarbiausia, kad 
pirmiausia būtų įtraukiamos nepriklausomos organizacijos ir tos organizacijos, kurios 
veikia visuomen÷s interesais. Nepriklausomose asociacijose viešosios valdžios 
institucija (valstyb÷s ar vietos valdžios institucija) neturi galimyb÷s kontroliuoti – per savo 
atstovus organizacijos taryboje ar finansuodamos organizaciją. Visuomen÷s interesais 
veikiančiomis asociacijomis paprastai laikomos tos, kurios gina ne tik savo narių, bet ir 
visuomen÷s plačiąja prasme interesus (t. y. tos, kurios saugo ir gina visuomen÷s 
interesus). 
 
Dalyvavimui nepakaks to, jei į sprendimų pri÷mimo procesą bus įtrauktos kelios 
legitimumo neturinčios asociacijos, pavyzdžiui, tik verslo interesais veikiančios 
asociacijos (pavyzdžiui, naftos bendrovių asociacija) arba valstyb÷s valdžios institucijos 
kontroliuojamos asociacijos. Svarbiausia, kad kiekvienai suinteresuotai asociacijai būtų 
sudarytos vienodos galimyb÷s dalyvauti ir kad asociacijos gal÷tų pačios parinkti savo 
atstovus, pavyzdžiui, ekspertų komitetuose.  
 
Viena iš aktyvaus dalyvavimo prielaidų yra didelis asociacijų susidom÷jimas aptariama 
tema (pavyzdžiui, vandens apsauga). Viešajam sektoriui sunku priimti asociaciją labai 
specializuotos temos pagrindin÷je grup÷je, jei iki tol ši asociacija ta tema niekada 
nepasisak÷. Jei asociacija turi bendrą interesą nuolat dalyvauti procesuose, ji turi būti 
susipažinusi su pad÷timi – būti kompetentinga ir tur÷ti suformuotą nuomonę atitinkama 
tema. Kuo aktyvesn÷ yra asociacija skelbdama apie savo požiūrį (pavyzdžiui, viešose 
diskusijose, susirašin÷jant su institucijomis, taip pat žiniasklaidoje), tuo didesnis jos 
legitimumas kitų partnerių akyse ir, atitinkamai, jos pasisakymų debatuose svarba.  
 
Asociacijų galimyb÷s dalyvauti yra vis didesn÷s. Net ir maža, vietos lygiu veikianti 
asociacija gali dalyvauti esminiuose debatuose, kuriuose nustatomos valstyb÷s ateities 
kryptys, jeigu ji yra pakankamai suinteresuota ir kompetentinga. Be to, asociacijos gali 
dalyvauti ir paneuropiniuose sprendimų pri÷mimo procesuose Europos Sąjungos 
valstyb÷se nar÷se (įskaitant ir Estiją), jei jos turi atitinkamų įgūdžių. Yra keletas būdų 
dalyvauti rengiant Europos Sąjungos teis÷s aktų projektus, kurių kiekvienas turi savų 
ypatumų: per Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, Europos Parlamentą, 
Europos Komisiją, Europos Sąjungos Tarybą. Europoje tapo papročiu sudaryti galimybę 
piliečių asociacijoms pasisakyti, tod÷l asociacijos visada tur÷tų aiškiai išreikšti savo norą 
dalyvauti ir aktyviai ginti savo interesus.  
 

6.4. Aktyvaus asociacijos dalyvavimo sprendim ų pri ÷mimo 
procesuose pavyzdys: Estijos aplinkos apsaugos NVO taryba 

(EKO) 
 

Kitaip nei daugelyje kitų sričių (pavyzdžiui, švietimo, kultūros, socialin÷je srityje), 
rimtesnis Estijos aplinkos apsaugos asociacijų bendradarbiavimas prasid÷jo tik 2000 m. 
pradžioje. Tai dar labiau steb÷tina d÷l to, kad Estijoje aplinkos apsaugos asociacijos turi 
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gana ilgą istoriją: 1853 m. buvo įsteigta Estijos gamtininkų bendrija; be to, ilgą istoriją turi 
ir, pavyzdžiui, Estijos ornitologų bendrija (1921 m.), Tartu studentų gamtos apsaugos 
ratelis (1958 m.), Estijos gamtos išsaugojimo bendrija (1966 m.), Estijos žaliųjų 
jud÷jimas-FoE (1988 m.) ir t. t. 
 
Estijos aplinkos apsaugos NVO taryba buvo įsteigta 2001 m. kaip aplinkos apsaugos 
asociacijų nacionalinio lygio bendradarbiavimo organas. Viena iš pagrindinių EKO 
funkcijų yra aktyvus keitimasis informacija tarp organizacijų ir bendrų nuomonių 
esminiais nacionalin÷s aplinkos apsaugos politikos klausimais formulavimas. Savo 9 
organizacijoms-nar÷ms EKO užtikrina papildomą vertę, kadangi ji sudaro galimybę 
keistis nuomon÷mis labai įvairiais socialinio gyvenimo klausimais, užtikrina uždavinių 
pasidalijimą ir sumažina bereikalingą organizacijų konkurenciją. Tačiau d÷l to EKO 
netapo papildoma našta savo organizacijoms-nar÷ms: tai visiškai neformalus 
bendradarbiavimo organas, neturintis nuolatinio sekretoriato, personalo ar netgi 
biudžeto. Svarbiausias yra bendras poreikis dažnai keistis informacija ir nuomon÷mis. 
 
Tačiau Estijos aplinkos apsaugos NVO taryba jokiu būdu neatstovauja visų aplinkos 
apsaugos asociacijų – ji yra skirta toms asociacijoms, kurios yra suinteresuotos dalyvauti 
nacionaliniuose aplinkos apsaugos procesuose. Vis d÷lto daugelis valdžios institucijų 
(pirmiausia Aplinkos ministerija) pripažino EKO kaip profesinį partnerį. Estijos aplinkos 
apsaugos NVO taryba pareng÷ didel÷s apimties komentarus apie atskirus aplinkos 
apsaugos srities įstatymų projektus ir pl÷tros planus. Pripažįstant vertingą praktinį EKO 
ind÷lį, 2005 metais EKO atstovas iš viso buvo pakviestas dalyvauti 20-yje nacionalinių 
komitetų arba ekspertų grupių. Šios institucijos apima labai įvairias sritis, pradedant nuo 
grynai aplinkos apsaugos klausimų (aplinkos išsaugojimo pl÷tros plano pagrindin÷ 
grup÷) ir baigiant pilietin÷s visuomen÷s vystymosi klausimais (EKAK jungtinis 
komitetas). Daugelis kitų Estijos nepelno sektorių asociacijų laiko šią neformalią, tačiau 
labai veiksmingą EKO bendradarbiavimo formą pavyzdžiu.  
 

7. Dalyvavimo proceso vertinimas 
 

Ederi Ojasoo, Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centras 
 

7.1. Dalyvavimo proceso steb ÷jimas ir vertinimas bei jo svarba 
 
Svarbus dalyvavimo proceso etapas yra jo vertinimas ir steb÷jimas. Pagrindinis 
vertinimo ir steb÷jimo tikslas yra įvertinti atliktus darbus ir jų naudingumą ir organizatorių, 
ir dalyvių atžvilgiu.  
 
Dalyvavimo proceso vertinimas padeda užtikrinti ir integruoti visiems jo dalyviams 
projekto teikiamą naudą. Tai, savo ruožtu, leidžia s÷kmingiau bendradarbiauti ateityje. 
Be to, tai padeda vadybininkams gilinti savo žinias apie dalyvavimo procesą ir, 
atitinkamai, veiksmingiau dalyvauti naujuose projektuose.  
 
Vertinant dalyvavimo procesą der÷tų atsižvelgti į tris aspektus: turin į, santykius  ir 
proced ūras .  
 
Analizuojant su turiniu susijusią proceso dalį būtina įvertinti temas ir nagrin÷jamus 
klausimus: kokia problema svarstoma, į ką atsižvelgiama, o į ką – ne. Tai padeda 
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apžvelgti tas problemas, kurios yra svarbios dalyviams, tačiau kurių svarbos 
organizatoriai iš pradžių galbūt neįvertino. Turinio analiz÷ padeda suprasti, ar visos 
tikslin÷s grup÷s vienodai suprato tikslus. Turinio analiz÷ taip pat padeda skatinti veiklą, 
kurios reikia norint s÷kmingiau bendradarbiauti ir interpretuoti galutinius rezultatus.  
 
Kitas svarbus aspektas, kurį būtina įvertinti, yra besivystantys socialiniai santykiai. Čia 
nagrin÷jama kas yra organizatorius ir kokie yra jų tarpusavio santykiai. Kuo glaudžiau 
įvairios socialin÷s grup÷s bendrauja tarpusavyje, tuo didesn÷ yra dalyvavimo proceso 
socialin÷ vert÷ ir tuo jis naudingesnis siekiant pl÷toti procesą bei atskleisti jo prid÷tinę 
vertę. Socialinių santykių analiz÷ taip pat svarbi siekiant steb÷ti išteklių investavimą 
(tuomet geriau suvokiama, kod÷l priimami tam tikri sprendimai), geriau išsiaiškinti, kaip 
užtikrinti finansines investicijas (kod÷l pinigai leidžiami tam tikriems dalykams). Be to, 
analiz÷ užtikrina žinias apie panašias programas ir tinklus bei jų paj÷gumo įvertinimą. Be 
abejo, labai svarbu skirti d÷mesio dalyviams: rezultatų steb÷jimas ir net nereikšmingų 
pasiekimų įvertinimas yra vienas būdų paskatinti tikslines grupes dalyvauti procese! 
Vertinant santykius taip pat yra svarbu nenukrypti nuo temos ir skatinti dalyvius 
bendradarbiauti.  
 
Analizuojant procesą neišvengiamai tenka įvertinti, kaip buvo organizuotas dalyvavimas. 
Proceso įvertinimas padeda geriau suprasti nacionalinę ir vietos politiką, įstatymus ir 
taisykles. Be to, tai padeda perprasti dalyvių veiklos praeitį, kultūrą ir ankstesnę patirtį. 
 
Dažniausia suklystama manant, kad visos tikslin÷s grup÷s domisi atitinkamu klausimu. 
Tod÷l galima sulaukti nemalonaus netik÷tumo, kai paaišk÷ja, kad į susitikimą atvyko ne 
visos tikslin÷s grup÷s. Taip pat dažnai siūlomi netinkami rodikliai ir metodai. Be to, gali 
likti neaišku, kaip ketinama pasinaudoti informacija ir kas ja tur÷tų naudotis. Skirtingi su 
informacijos naudojimu susiję lūkesčiai gali sukelti susierzinimą ir nenorą dalyvauti 
procese. O galiausiai gali pasirodyti, kad surinkta informacija praktikoje yra netinkama 
naudoti.  
 
Vertinimą gali atlikti tam tikslui pasamdytas konsultantas, tikrintojas ar projekto 
iniciatoriaus atstovas. Vertintojas savarankiškai nustato būtinus rodiklius ir vertinimo 
kriterijus. Rinkdamas duomenis ir nustatydamas rodiklius, samdytas vertintojas gali 
susisiekti su tikslin÷mis grup÷mis.   
 
Toliau pateiktoje lentel÷je nurodyti rodikliai, suteikiantys galimybę pasirinkti, ar vertinti 
procesą pagal tikslines grupes, ar pasitelkti samdytą vertintoją. „X“ reiškia tinkamiausią 
variantą ir, jei vertinama viduriniame stulpelyje nurodyta sritis/problema, tinkamiausią 
vertinimo tipą. 
 
 Sritys/problemos  Vertinimas pagal 

tikslines grupes  
Samdyto 
vertintojo 
atliekamas 
vertinimas  

Turinys  Pabr÷žiamos tikslin÷s grup÷s įgytos žinios X  
 Pabr÷žiamas atsiskaitymas  x 
 Papildomai prie projekto plano paliekama 

galimyb÷ vertinti kitas problemas 
X  

Santykiai  Svarbus vaidmuo tenka geb÷jimui spręsti 
problemas 

X  

 Tikslin÷s grup÷s įgauna patirties, naudingos X  
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būsimiems projektams 
 Kyla pavojus, kad dominuojančios tikslin÷s 

grup÷s pasinaudos dalyvavimo procesu savo 
reikm÷ms 

 x 

 Vertintojas yra samdytas „išorinis“ ekspertas  x 
 Samdytas ekspertas yra proceso 

konsultantas 
X  

Proced ūros  Tikslin÷s grup÷s dalyvauja steb÷jimo 
procese 

X x 

 Tikslin÷s grup÷s dalyvauja nustatant tikslus 
ir veiklos apimtį 

X  

 Veiklą riboja pinigai ir laikas  x 
 

7.2. Vertinimo rodikliai 
 
Stebimos ir vertinamos sritys turi būti nurodomos projekte ar vertinimo plane. Jei 
vertinimą atlieka dalyviai, reikia pasirengti tam, kad d÷l netik÷tų projekto rezultatų ar 
tikslinių grupių pateiktų pasiūlymų v÷liau teks iš naujo vertinti problemas.  
 
Jei susitariama, kokios sritys bus vertinamos, reikia pasirinkti kiekvienos jos vertinimo 
rodiklius. Rodikliai , tai lengvai įvertinami kriterijai, kurie suteikia informacijos apie tam 
tikromis sąlygomis vykstančius pokyčius. Tinkamas rodiklis yra lengvai įvertinama, 
tikslus, besikeičiantis b÷gant laikui ir lengvai pritaikomas. 
 
Proceso vertinimui pasirinkti rodikliai turi apimti ir akivaizdžius, ir šalutinius pokyčius. Tai 
ypač svarbu tuose projektuose, kuriuose vertinama asmenin÷ ir socialin÷ pažanga.  
 
Kadangi vertintojai paprastai negali iš anksto numatyti įvykių, kartais verta iš anksto 
nenustatin÷ti rodiklių. Jie dažnai priklauso nuo vietov÷s ir kiekvienu atveju turi būti nuolat 
tikrinami! 
 
Toliau pateikta lentel÷ pagrįsta angliškojo HarmoniCOP (angl. harmonising collaborative 
planning – bendrojo planavimo harmonizavimo) pavyzdžiu. Pirmiausia nustatomi 
vertinimo procese taikomi kriterijai. Taigi neįmanoma atrinkti tinkamiausių rodiklių, t. y. 
tokių, kuriuos lengviausia pasiekti. Atitinkamai, atlikus vertinimą visas procesas gali 
pasirodyti geresnis negu yra iš tiesų. Lentel÷je pateikiama išsami vertinimo metu 
naudojamų kriterijų ir rodiklių apžvalga. Pateiktuose pavyzdžiuose nurodoma, kaip 
nustatyti s÷km÷s kriterijus ar veiksnius ir kaip, pasirinkus tinkamus rodiklius, padaryti 
juos išmatuojamais. 
 
S÷km÷s kriterijai/veiksniai  Rodiklis  
1. Visų pagrindinių sektorių, tikslinių 
grupių ir geografinių vietovių 
dalyvavimas 

Tikslin÷s grup÷s (tipas ir kaičius), kurios buvo vertintos 

 Procese dalyvavusios tikslin÷s grup÷s (tipas ir skaičius) 
2. Veiksmingas informacijos apie 
procesą ir tikslinių grupių vaidmenį 
jame perdavimas 

Tikslinių grupių, iki to momento gavusių informaciją apie 
procesą bei susijusių grupių vaidmenį, skaičius   

 Tikslinių grupių, suprantančių procesą ir savo vaidmenį 
jame, skaičius 

3. Dalyvavimo metodų apimties 
tikrinimas 

Tikslinių grupių, iki to momento gavusių informaciją apie 
procesą bei susijusių grupių vaidmenį, skaičius   



 

Visuomen÷s dalyvavimo vadovas 35 Sukurta TRABANT projekto metu 
 
Šis tinklapis sukurtas finansiškai remiant Europos Bendrijai. Čia išreikštos BEF pažiūros jokiu būdu neatspindi 
Europos Bendrijos oficialios nuomon÷s 

 

 Tikslinių grupių, suprantančių procesą ir savo vaidmenį 
jame, skaičius 

 Grįžtamoji informacija apie tai, ko buvo išmokta ir 
pasiūlymai, kaip tobulinti veiklą 

4. Tikslinių grupių geb÷jimo priimti 
kolektyvinius sprendimus didinimas 

Tikslinių grupių, manančių, kad procesas buvo naudingas, 
skaičius 

 Tikslinių grupių, manančių, kad jų ind÷lis iš tikrųjų kažką 
pakeit÷, skaičius 

 Tikslinių grupių, norinčių dalyvauti tolesniuose proceso 
etapuose, skaičius 

5. Tikslinių grupių noro veikti vandens 
valdymo srityje didinimas 

Tikslinių grupių, tikrai norinčių veikti min÷toje srityje, skaičius 

6. Tikslinių grupių tarpusavio 
supratimo, kalbant apie požiūrį ir 
užimamas pozicijas, didinimas 

Kitų grupių pozicijų supratimo lygis 

 Būdai, kuriais tikslin÷s grup÷s praneša apie savo konfliktus 
 
 

7.3. Dalyvavimo proceso vertinimo metodika, priemon ÷s ir 
metodai 

 
Egzistuoja daugyb÷ metodų ir priemonių, skirtų steb÷ti ir vertinti dalyvavimo projekte 
aspektus. Dauguma tokių metodų ir priemonių gali būti panaudoti taip pat ir kituose 
dalyvavimo etapuose ir gali būti atitinkamai keičiami, kad atitiktų specifinius vertinimo 
poreikius.  
 
Prieš pradedant vertinimo procesą der÷tų įvardinti informacijos poreikį ir apibr÷žti 
tinkamiausias priemones. Tuomet galima taikyti keturis vertinimo metodus:  
 
• Neformal ūs vertinimai.  Neformalūs pokalbiai su gyventojais ir visuomenin÷mis 
organizacijomis. Taip pat svarbios ir valstyb÷s pareigūnų bei vadovų vidaus diskusijos ir 
vertinimai. 
 
• Kiekybini ų duomen ų rinkimas ir vertinimas . Norint surinkti tokius duomenis iš 
skirtingų ministerijų ir juos palyginti, reikia sukurti vieningą tvarką ir nustatyti vertinimo 
mastą. 
 
• Dalyvi ų ir visuomen ÷s nuomon ÷s apklausa. 
 
• Apžvalga-vertinimas.  Tai yra sisteminis ir intensyvus veiklos vertinimas, kuris gali 
apimti plataus masto skirtingos informacijos rinkimą ir išsamią analizę. Jis taikomas 
tuomet, kai veikla yra labai svarbi, jai reikia daug išteklių, ji yra eksperimentin÷ ar 
komplikuota. 
 
Klausimynai apie lūkesčius ir grįžtamoji informacija padeda steb÷ti ir vertinti procesą 
ankstyvajame jo etape. Siekiant suprasti neišsakytą tikslinių grupių požiūrį yra naudinga 
paprašyti dalyvių pranešti apie savo lūkesčius prieš seminarą bei pareikšti savo 
nuomonę po jo.  
 
Kad kiekvienas dalyvis gal÷tų pareikšti savo įvertinimą, prieš pat pasibaigiant procesui 
kiekvienam jų išdalinamas vertinimo lapas. Tokiame klausimyne užduodami klausimai 
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apie proceso privalumus ir trūkumus, prašoma pateikti pasiūlymus ką der÷tų patobulinti 
bei id÷jas ir pageidavimus dalyvauti tolesniame procese.  
 
Itin svarbu, kad dalyviai dalyvautų tolesniame procese ir jiems būtų suteikta galimyb÷ 
pareikšti savo pastabas apie rezultatų pagrįstumą ir aktualumą bei tai, kaip jie gal÷tų būti 
gerinami ateityje. Grįžtamoji informacija arba tikslinių grupių atsiliepimai gali būti 
gaunami pasinaudojant interneto tinklaviete ar apklausiant telefonu arba išsamiai 
asmeniškai. Vis d÷lto, siekiant išvengti nusivylimo ar konfliktų, būtų protinga, 
atsižvelgiant į esamus žmogiškuosius, laiko ir finansinius išteklius, tikslinių grupių prašyti 
pateikti daugiau informacijos, nei įmanoma apdoroti. Pavyzdžiui, kurti interneto 
tinklavietę, kurioje visuomen÷ gal÷tų pareikšti savo nuomonę, n÷ra pati geriausi mintis, 
jei negalite skirti pakankamai žmonių, kurie tvarkytų ir klasifikuotų gaunamą informaciją, 
pastabas ir pasiūlymus. Dažnai tolesniuose proceso etapuose paaišk÷ja, kad faktiškai 
n÷ra pakankamai išteklių, galinčių užtikrinti visoms tikslin÷ms grup÷ms atstovavimą, 
kompetenciją ir teisingumą. D÷l šios priežasties, norint veiksmingiau vykdyti dalyvavimo 
procesą, būtina pasitelkti daugiau išteklių.  
 

7.4. Vertinimo klausim ų sąrašas 
 

Socialinis mokymasis 
 
Vertinant pirmiausia der÷tų atsakyti į klausimus ar proceso metu vyko socialinis 
mokymasis (bendras tikslinių grupių mokymasis) ir kaip jis vyko. Socialinio mokymosi 
požymiai yra tokie: 

1 Pagil÷jo dalyvių žinios apie jiems aktualių probleminių sričių priežastis ir 
pasekmes 

2 Pasikeit÷ dalyvių požiūris ir jie tapo tolerantiškesni kitokioms nuomon÷ms 
3 Dalyviai geriau supranta kitų žmonių požiūrį 
4 Bendra intervencija vyko s÷kmingai 

 
Toliau pateikiamas veiklos, kuri gali būti vykdoma vertinant tam tikrus socialinio 
mokymosi komponentus bei pateikiant bendrą išsamų įvertinimą, sąrašas. 
 
Veiksmai, kuriais išreiškiamas 
poži ūrį 

√ Veiksmai, kuriais sprendžiama 
problema  

√ 

Tikslinių grupių d÷mesio pritraukimas 
ir sąmoningumo išugdymas 

 Savo nuomon÷s pristatymas kitiems  

Aktyviausiųjų mobilizavimas: 
atsidavimas bendradarbiavimui 

 Bendrų problemų nustatymas, išteklių 
užtikrinimas 

 

Tikslinių grupių ir organizatorių veiklos 
teis÷tumo užtikrinimas 

 Informacinio leidinio sukūrimas ir 
išplatinimas 

 

Skirtumų r÷mimas  Alternatyvių galimybių radimas  
Ind÷lio ir interesų susiejimas  Intervencijos strategijos parinkimas  
Derybos, susijusios su vaidmenimis ir 
asmenimis 

 Konkrečių žingsnių planavimas  

Dalyvių ir jų atstovaujamų organizacijų 
atsidavimo veiklai užtikrinimas 

 Įgyvendinimas  

Veiksmų, kurių imtasi, ir pasiektų 
susitarimų palyginimas 

 Galutinių rezultatų vertinimas  
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7.5. Su dalyvavimu susijusi rizika 
 
Esant bet kokios formos dalyvavimui egzistuoja pavojus, kad bus atstovaujamos ne 
visos tikslin÷s grup÷s, kad teis÷ dalyvauti nebus vienareikšm÷ ar dalyvavimas bus 
sutelktas į faktinį globojimą. Ypač kalbant apie „jautrias“ temas, egzistuoja rizika, kad 
tikslin÷s grup÷s nepateiks objektyvios informacijos ir, paprašytos įvertinti kai kurioms 
politikos sritims vykdyti numatytas išlaidas, netur÷s motyvacijos konservatyviai įvertinti 
galimas su pagrindine jų veikla susijusias išlaidas valstyb÷s akimis. Su „jautriomis“ 
sritimis susijusios problemos gali kilti, jei: 

• Daug skirtingų tikslinių grupių nagrin÷s skirtingas temas; 
• Situacija kels prieštaringus jausmus, išryškins skirtingas vertybes ir lūkesčius; 
• Skirtingų šaltinių pateikta informacija bus prieštaringa ar abejotina; 
• Skirtingos tikslin÷s grup÷s priklauso skirtingai kultūrai, joms būdingi skirtingi 

bendravimo įpročiai ir pažiūros; 
• Neseniai buvo susidariusios konfliktin÷s situacijos ir nebuvo išspręstos 

problemos ta pačia tema; 
• Sprendžiant problemą susiduriama su daugybe ambicijų ir neišmanymo; 
• Tikslinių grupių tarpusavio santykiai n÷ra užmegzti, yra skurdūs ar prasti; 
• Jei situacija atitinkamu metu tinkamai neišsprendžiama, konfliktas gali kilti 

artimiausioje ateityje. 
 
Pasiekti veiksmingo dalyvavimo yra sud÷tinga ir, laiko ir išteklių atžvilgiu, gali pasirodyti 
brangu. N÷ra tokių dalyvavimo priemonių, kurios pad÷tų užmegzti kontaktą su kiekviena 
grupe – mažiau organizuotos, mažesn÷s ir ne taip aiškiai apibr÷žtos tikslin÷s grup÷s gali 
likti neįtrauktos į procesą. Be to, ne visos priemon÷s tinka bet kokiai situacijai. Tuo pat 
metu plataus masto konsultavimas paprastai gali būti labiau formali ir tiksliai 
struktūrizuota procedūra. Bendraujant su tikslin÷mis grup÷mis gali kilti pavojus, kad 
koordinatoriai bendraus su asmenimis, kurie faktiškai dažnai prisistato kaip tikslin÷s 
grup÷s atstovai ir n÷ra būdų įsitikinti, kad jie tikrai atstovauja atitinkamą tikslinę grupę ar 
visuomen÷s dalį. D÷l šios priežasties būtent koordinatoriams visuomet būtina žinoti, 
kokios tikslin÷s grup÷s ir kokiais pagrindais yra atstovaujamos, taip pat kokią dalį 
gyventojų tokios tikslin÷s grup÷s atstovauja. Iš tikslinių grupių gaunama informacija gali 
būti vienašališka, nepakankamos kokyb÷s ar nesusijusi su tema.  
 
Jei konsultavimo paslaugos suteikiamos per v÷lai, sprendimu suinteresuotos šalys 
nebesugeb÷s įtakoti problemos suformulavimo ar keisti esamos politikos ar įstatymų. O 
pastarasis dalykas, vis d÷lto, yra bene svarbiausia dalyvavimo proceso dalis. Kita vertus, 
konsultavimas labai ankstyvoje stadijoje gali tapti labiau skirtingų tikslinių grupių 
specifinių interesų akcentavimu ir jų pačių interesų, pristatant juos kaip bendrus 
visuomen÷s interesus, pabr÷žimu. Dalyvavimo atveju taip pat egzistuoja vadinamasis 
dalyvavimo nuovargis, kuris kyla tuomet, kai tikslin÷s grup÷s, kurių nuomon÷s ir 
komentarų prašoma, jaučia, jog d÷l kokių nors priežasčių nesugeb÷s pateikti išsamaus 
atsakymo, jog jos neatitinka keliamų reikalavimų, jog į ankstesnius jų pasiūlymus nebuvo 
atsižvelgta arba toks ignoravimas nebuvo pagrįstas.  
 
Planuojant konsultacijas der÷tų tur÷ti omenyje, kad su dalyvavimu susijusios išlaidos turi 
būti minimalios ir atsakymams pateikti turi būti skirta pakankamai laiko. Svarbiausias 
aspektas, kurį būtina pabr÷žti, yra poreikis užmegzti tarpusavio pasitik÷jimą. Tinkamai ir 
pagal geros praktikos reikalavimus bei principus suplanavus konsultavimo procesą, 
dalyvavimo nuovargis gali būti žymiai sumažintas. 
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8. Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centro taik omi 
visuomen ÷s dalyvavimo metodai  

 
Šiame skyriuje pristatomi visuomen÷s dalyvavimo metodai, kuriuos taiko ir Peipsi 
tarptautinio bendradarbiavimo centras.  
 

8.1. Tikslin ÷s grup ÷s apklausa 
 
Metodo aprašymas 

Tikslin÷ grup÷ yra mažoje grup÷je tam tikra tema organizuojama suplanuota diskusija. 
Tai puiki galimyb÷ dalyviams pasimokyti iš savo diskusijų partnerių patirties. Tikslin÷s 
grup÷s privalumas palyginti su išsamiu interviu yra tai, kad informaciją galima gauti 
greičiau, kadangi reikia suplanuoti mažiau susitikimų ir, be to, grupinis darbas leidžia 
žmon÷ms pasinaudoti iš kitų žmonių gautomis id÷jomis, kad jie gal÷tų aiškiau išreikšti 
savo požiūrį. 
 
Atlikta veikla 
 
2003 m. Emajõgi up÷s teritorijoje Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centras atliko 9 
tikslinių grupių interviu, kuriuose dalyvavo aplinkos apsaugos aktyvistai, vietos mokyklos 
aplinkos apsaugos klas÷s moksleiviai, kaimo aktyvistai, vandens turizmo verslininkai, 
žvejai, ūkininkai, Vasarnamių asociacijos atstovai, Irklavimo klubas, vietos valdžios 
institucijos ir pelno nesiekiančios asociacijos. Tikslin÷se grup÷se buvo nagrin÷jamos su 
vandens ekonomika susijusios temos. Žmon÷s gana noriai sutiko dalyvauti tikslin÷se 
grup÷se, tačiau buvo pareikšta ir tokių nuomonių, kad jie netur÷s tam pakankamai laiko. 
Dauguma tikslinių grupių rinkosi Tartu. Visų pirma buvo apsvarstyti atsakymai į 
klausimus, kaip dalyviai supranta vandens ekonomiką, kokia yra aplinkos būkl÷ šalia 
Emajõgi up÷s ir kokios yra vietos aplinkos apsaugos problemos.  
 
Rezultatai 
 
Tikslin÷s grup÷s metodas atskleid÷ tikslinių grupių prieštaravimus d÷l to, ar leisti žmogui 
įsikišti, kad gamtos teritorijos būtų lengviau prieinamos lankytojams, ar palikti jas 
nepaliestas. Tikslinių grupių dalyviams sąvoka „vandens ekonomika“ nebuvo lengvai 
suprantama. Daugiausia tai buvo siejama su žmonių vartojamu vandeniu, jo valymu, 
vandens transportu. Buvo pamin÷tas ir vandens trūkumas bei vandens telkinių 
patrauklumas. Vandens transporto srityje kilo aršių diskusijų d÷l jo pertekliaus ir 
kontrol÷s trūkumo. Moksleiviai pasisak÷ už aktyvesnę aplinkos apsaugą šioje teritorijoje 
nei iki šiol. Tačiau kitoms tikslin÷ms grup÷ms atrod÷, kad didesn÷ aplinkos apsauga 
kliudys tradicin÷ms žmonių veiklos sritims, taip pat naujesnei pl÷tros veiklai ir verslui. 
Buvo konstatuota, kad žuvų išteklių būkl÷ yra prasta. Buvo patvirtinta, kad informacijos 
apie aplinkos apsaugą skleidimas apskritai yra patenkinamas ir pakankamas, tačiau 
buvo pareikšta, kad reik÷tų būti labiau suinteresuotiems šią sistemą patobulinti.  
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Analiz ÷ 
 
Šis visuomen÷s dalyvavimo metodas – tikslin÷s grup÷s metodas yra veiksmingas, jeigu 
yra stiprūs iniciatoriai. Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centro suorganizuotose 
tikslin÷se grup÷se klausimus daugiausia užduodavo moderatorius. Žvejų ir aplinkos 
apsaugos organizacijų atstovų tikslin÷se grup÷se moderatorius tur÷jo žymiai mažiau 
darbo nei kitų grupių debatuose. Kadangi Estijoje šis metodas n÷ra plačiai naudojamas, 
pirmasis dalyvavimas suk÷l÷ žmon÷ms neaiškumų ir išankstinį nusistatymą. Apskritai 
tikslinių grupių apklausos dav÷ reikiamą rezultatą, o atrinktų tikslinių grupių dalyvavimo 
veikla buvo gerokai stipresn÷ nei prognozuota. Tikslin÷se grup÷se atliktos apklausos 
padar÷ poveikį visuomen÷s nuomonei ir jos norui keisti problemas, taip pat suteik÷ daug 
informacijos, kuri iš pradžių nebuvo žinoma. Diskusijos daugiausia vyko laisvai ir lengvai; 
daugeliu atvejų diskusijose vieni asmenys papildydavo kitus arba keisdavosi informacija.  
 
Apibendrinant galima pasakyti, kad tikslinių grupių apklausos metodas kaip visuomen÷s 
dalyvavimo metodas yra veiksmingas ir labai geras norint pasitarti su žmon÷mis ir 
sudaryti galimybes jiems aktyviai dalyvauti. Jį galima taikyti ir dalyvavimo etapo 
pradiniame bei įgyvendinimo etapuose. 
 

8.2. Pilie čių komisija 
 
Metodo aprašymas 
 
Piliečių komisija yra atsitiktinai atrinktų piliečių grup÷, kuri dvi dienas pos÷džiauja, kad 
įd÷miai įsigilintų į visuomenei svarbią problemą. Komisijos nariai atidžiai išklauso 
skirtingų ekspertų nuomonių ir pateikia savo rekomendacijas, kaip būtų galima išspręsti 
problemą. Piliečių komisija: 

• suteikia galimybę dalyviams tinkamai susipažinti su viena ar keliomis visuomenei 
svarbiomis problemomis;  

• suteikia galimybę įvairioms šalims pristatyti savo pozicijas d÷l problemos; 
• suteikia informacijos apie visuomen÷s vertybes, mintis, poreikius ir interesus. 

 
Atlikta veikla 
 
2003 m. lapkritį Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centras suorganizavo piliečių 
komisiją „Vandens transportas Emajõgi up÷je Alam-Pedja gamtiniame rezervate“, kurioje 
dalyvavo Puhja ir Rannu vietos gyventojai. 
 
Pasirengimas prasid÷jo likus dviem m÷nesiams iki piliečių komisijos susirinkimo. Buvo 
surengta keletas susitikimų su vietos politikais, aplinkos apsaugos specialistais ir pelno 
nesiekiančiomis asociacijomis. Ta pati tema buvo aptarta ir su Tartu up÷s uosto verslo 
sektoriaus atstovais. Susitikimai pad÷jo rasti geriausią komisijos dalyvių atrankos būdą, 
komisijos vadovą ir liudininkus; jie taip pat užtikrino piliečių aktyvumą dalyvaujant 
procese.  
 
Dalyviai buvo atrinkti atsitiktinai. Norint sušaukti piliečių komisiją, kartu su laikraščiais 
buvo išdalinta apie 800 pranešimų, į kuriuos gauti 49 atsakymai. Dalyvių lytis, amžiųs, 
išsilavinimas ir užimtumas buvo skirtingi. Pageidaujančių dalyvauti žmonių procentas 
buvo 6.1%; tai galima paaiškinti tik neseniai Estijoje atsiradusia visuomen÷s dalyvavimo 
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tradicija. Iš viso piliečių komisijoje dalyvavo 14 žmonių: 8 moterys ir 6 vyrai. Susitikimą 
ved÷ profesionalus moderatorius.  

 
Piliečių komisija daugiausia d÷mesio skyr÷ klausimui, koks gal÷tų būti aplinkos 
apsaugos aktyvistų, įmonių ir vietos gyventojų kompromisas d÷l vandens transporto 
Emajõgi up÷je Alam-Pedja gamtiniame rezervate.  
 
Dvi dienas liudininkai pristatin÷jo savo viziją, kaip išspręsti up÷s transporto klausimą. 
Tuomet piliečiai pasidalijo į keturias grupes, kuriose reng÷ savo rekomendacijas ir 
pasiūlymus, kaip pagerinti vandens eismą Emajõgi upe.  
 
Rezultatai 
 
Vietos valdžios institucijų atstovai labai entuziastingai sutiko piliečių komisijos id÷ją ir 
labai dom÷josi rezultatais. Grupių darbo rezultatai parod÷, kad vietos gyventojai buvo 
suinteresuoti išreikšti nuomonę Emajõgi up÷s vandens transporto pl÷tros klausimais. 
Pasiektas konsensusas, kad pl÷tojant laivų eismą, svarbiausia atsižvelgti į vietos 
gyventojų nuomonę ir į gamtinę aplinką. Tai paliudijo keli ekspertai – liudininkai, kurie 
aptariama tema perskait÷ pranešimą, pripažindami, kad jie negalvojo, jog vietos 
gyventojai tiek daug žinos apie šią problemą. Visi pripažino, kad piliečių komisija pagilino 
dalyvių žinias apie su vandeniu ir vandens transportu susijusius dalykus.  
 
Analiz ÷ 
 
Piliečių komisija įrod÷, kad piliečiai sugeba priimti kvalifikuotus sprendimus, jei apie 
atitinkamą sritį jiems suteikiama pakankamai informacijos. Apskritai piliečių komisijos 
atmosfera buvo labai šilta. Visi dalyviai jaut÷si jos dalimi ir jaut÷ tai, kad su jų nuomone 
yra skaitomasi. Piliečių komisija užtikrino, kad kolektyvinis mąstymas malonioje ir 
kūrybingoje atmosferoje padeda išvengti problemų ir pasiekti kompromisų.  
 
Apibendrinant galima pasakyti, kad šis visuomen÷s dalyvavimo metodas gali būti 
taikomas dažniau nei iki šiol. Kadangi tai yra gana brangus ir daug laiko atimantis 
metodas, tikslinga jį naudoti dideliems konfliktams spręsti.  
 
 

8.3. Vaidmen ų žaidimai 
 
Vaidmenų žaidimas yra toks dalyvavimo būdas, kuris leidžia dalyviams bendrauti 
tarpusavyje atliekant įvairius vaidmenis ir tokiu būdu perduoti savo viziją apie aptariamą 
temą ir suprasti kitų interesų grupių ir dalyvių nuomones. 
 
Vaidmenų žaidimai leidžia rengti dialogus bendru lygiu. Vaidmenų žaidime visi dalyviai 
gauna naujo visuomen÷s nario vaidmenį, kurio nuomonę jie atstovaus vaidinamoje 
situacijoje (jų vaidmenys n÷ra susiję su tikru jų darbu ar įprastu socialiniu kontekstu). 
Vaidmenų žaidimo tikslas yra pagerinti žmonių suvokimą apie skirtingų interesų grupių 
nuomones ir žaismingu bei kūrybingu būdu rasti problemų sprendimus.  
 
Žaidimui atlikti pirmiausia reikia parengti žaidimo scenarijų, vaidmenų aprašymą ir 
probleminę užduotį, paruošti žaidimui reikiamas sąlygas (vietą, popierių), trumpai 
surašyti taisykles, parengti steb÷jimo priemones (pavyzdžiui, video kamerą, diktofoną ir 
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t. t.), kad būtų lengviau gauti atgalinį ryšį. Žaidimo metu žaidimo ved÷jas turi užtikrinti 
žaidimo dinamiškumą ir tinkamą atmosferą, taip pat daryti reikiamus užrašus ir steb÷ti 
žaidimo vyksmą. Žaidimui pasibaigus žeidimo ved÷jas turi pateikti atgalinį ryšį, 
analizuodamas žaidimo pažangą ir galutinį rezultatą.  
 
Vaidmenų žaidimų ypatumas yra jų įvairov÷. N÷ra vieno nustatyto scenarijaus vaidmenų 
žaidimui. Vaidmenų žaidimas gali būti organizuojamas kaip vaizduojamas susitikimas, 
diskusijų grup÷, viešas pos÷dis, forumas ir t. t. Vaidmenų žaidime gali būti vaizduojami 
įvairūs dalyvavimo metodai. Toliau pateikiami du Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo 
centro įgyvendintų vaidmenų žaidimų pavyzdžiai: interneto forumas ir apskritojo stalo 
konferencija.  
 

8.4. Vaidmen ų žaidimas moksleiviams 
 
Metodo aprašymas 
 
Vienas paprasčiausių vaidmenų žaidimų moksleiviams yra interneto forumas, kuris 
leidžia dalyvauti gana didelei grupei moksleivių iš įvairių sričių. Žaidimo ved÷jui paprasta 
ir lengva vykdyti žaidimą ir jį analizuoti. Šiam metodui įgyvendinti reikia veikiančios 
atitinkamos interneto tinklaviet÷s, kurioje vyks veiksmas. Moksleivių grup÷s veikia kaip 
tam tikros interesų grup÷s ir atitinkamoje forumo dalyje turi pateikti savo nuomonę apie 
diskutuojamas temas.  

 
Atlikta veikla 
 
ORK vaidmenų žaidimas buvo vaikams skirtas bandomasis visuomen÷s dalyvavimo 
projektas, kurį pagal 2005-2006 m. TRABANT (angl. k. „Transnational River Basin 
Districts on the Eastern Side of the Baltic Sea Network” – „Tarptautinis upių baseinų 
rytin÷je Baltijos jūros dalyje tinklas“) projektą atliko Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo 
centras. Su planavimu ir dalyvavimu susijęs simuliacinis žaidimas prasid÷jo 2005 m. 
lapkričio 1 d., o baig÷si 2006 m. pavasarį. Didžiausias d÷mesys ORK buvo skirtas dviem 
svarbiausiems klausimams: uosto statybai ir atostogų miesto sukūrimui gamtos 
išsaugojimo teritorijoje. Situacinio žaidimo tikslas buvo paaiškinti ir pristatyti Estijos 
mokyklų 7 ir 8 klasių mokiniams poreikį į įvairią planavimo veiklą įtraukti skirtingas 
interesų grupes.  
 
Kad būtų galima įgyvendinti vaidmenų žaidimą, buvo sukurta speciali tinklaviet÷ - 
www.ctc.ee/ork. Žaidime dalyvavo moksleivių grup÷s iš visos Estijos. Žaidimą sudar÷ dvi 
dalys ir po kiekvienos jų buvo surengtas apibendrinantis grupių susitikimas.  
 
Rezultatai  
 
Vaidmenų žaidimas internete sulauk÷ nemažai teigiamos reakcijos ir iš moksleivių, ir iš 
mokytojų. Buvo labai malonu, kad viso žaidimo metu vaikai sugeb÷jo išlaikyti 
vaizduojamą aplinką. Grup÷s puikiai apsiprato su savo vaidmenimis ir, atsižvelgdamos į 
savo viziją, pristat÷ savo nuomones. Susitikimuose, kuriuose buvo vaizduojami įvairių 
grupių susitikimai, kildavo aktyvios diskusijos, kurių metu moksleiviai sugeb÷jo išlaikyti 
savo vaidmenis. Tai taip pat leido apžvelgti, kaip vaikai suvokia ir supranta nagrin÷jamą 
problemą ir to pasekmes. Apibendrinant galima pasakyti, kad gamtos ir aplinkos 
apsaugos srityse vaikų žinios buvo silpnos, o socialin÷se-ekonomin÷se srityse – 
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stipresn÷s. Pavyzdžiui, jie puikiai suvokia, kad senatv÷je pensininkams reikia pagalbos ir 
kad jaunimas nori naujų, gražių namų, tačiau jie nejaučia saugomų gyvūnų ir augalų 
rūšių vert÷s – jie buvo pasirengę jų arealuose statyti ekonomiką pl÷tojančias struktūras.  

 
Analiz ÷ 
 
Vaidmenų žaidimas yra tinkamas (moksleivių) dalyvavimo metodas siekiant nustatyti 
dalyvių požiūrį svarbiausiais aplinkos apsaugos, teritorijų planavimo ir ekonomikos 
pl÷tros poveikio aplinkai klausimais. Jis tinka piliečiams informuoti ir juos įtraukti, leidžia 
apžvelgti, kokiu mastu suvokiama problema ir kokios yra dalyvių šios srities žinios. 
Moksleivių nuomone, tai taip pat yra aktyvus ir linksmas metodas.  

 
8.5. Vaidmen ų žaidimai suaugusiesiems Peipsi tarptautinio 

bendradarbiavimo centro vasaros mokykloje  
 
Metodo aprašymas 
 
Seminaruose ir diskusijose vaidmenų žaidimas gali būti aktyvi diskusija pagal nustatytą 
scenarijų apie vaizduojamą problemą įsivaizduojamoje aplinkoje. Dalyviams suteikiami 
vaidmenys, kurių interesus jie turi atstovauti spręsdami situacijos užduotis. Žaidimo 
ved÷jas turi pristatyti problemos scenarijų, vaidmenis ir jų aprašymą bei leisti dalyviams 
laisvai diskutuoti atliekant savo naujus vaidmenis.  
 

Atlikta veikla  
 
2006 m. rugpjūčio 26 d. Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centras atliko visuomen÷s 
dalyvavimo mokymus kaip bandomąjį projektą tarptautinio bendradarbiavimo vasaros 
mokykloje. Buvo panaudotas tas pats žaidimo scenarijus kaip ir interneto vaidmenų 
žaidime, kuris 2005-2006 m. buvo skirtas vaikams. Žaidimo tikslas buvo priversti 
dalyvius pagalvoti apie tai, kaip sunku rasti konsensusą. Prieš pradedant vaidmenų 
žaidimą buvo pristatyta visuomen÷s dalyvavimo teorin÷ apžvalga, metodai ir patarimai, 
kaip įtraukti visuomenę. Po seminaro dalyviai tur÷jo vaizduoti apskritojo stalo 
konferenciją ir pasiekti visas šalis tenkinantį sprendimą.  

 
Rezultatai 
 
Atlikus vaidmenų žaidimą buvo pasiektas sprendimas, kuris buvo palankesnis tiems 
asmenims, kurie reišk÷si aktyviau, intensyviau įsijaut÷ į savo vaidmenis ir gal÷jo ginti 
savo vaidmens požiūrį ir taip padaryti įtaką galutiniam sprendimui. Žaidimo diskusijų 
dalyviai pripažino, kad teorijoje dalyvavimas yra daug lengvesnis nei praktikoje. Jie 
sutiko, kad šis metodas būtinai tur÷tų būti naudojamas įvairių tikslinių grupių 
susitikimuose, kadangi išbandytas procesas atspind÷jo sprendimų pri÷mimo procesą ir 
realiame gyvenime. Mažiau pasireiškusių interesų grupių atstovai buvo palikti nuošalyje 
ir priimant galutinį sprendimą jų nuomon÷s nebuvo klausiama. Tai, kad sprendimą 
pri÷m÷ tik stipriausios grup÷s, paaišk÷jo ne prieš žaidimo analizę, tad buvo visuotinai 
pripažinta, kad, norint sužinoti visuomen÷s nuomonę, reikia skatinti ir tylesnes bei 
kuklesnes interesų grupes.  
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Analiz ÷ 
 
Vaidmenų žaidimo naudojimas yra puikus dalyvavimo metodas, kadangi jis padeda 
suprasti sprendimų pri÷mimo schemą. Vaidmenų žaidimas atskleidžia dalyviams, kaip 
sunku yra priimti tokį sprendimą, kuriame būtų įvertinti visų tikslinių grupių interesai. 
Nagrin÷to pavyzdžio atveju dalyviai iš pradžių buvo kuklūs, tačiau žaidimo eigoje 
santūrios diskusijos išsivyst÷ į karštus debatus ginant žmonių teises ir reikalavimus.  
 
Teigiama vaidmenų žaidimų pus÷ yra tai, kad jie suartina žmones. Ilgai bus apie ką 
diskutuoti analizuojant baigtą žaidimą ir iššifruojant žaidimo temą. Situacija, kai daugelis 
dalyvių turi atstovauti tokio vaidmens interesams, kurie neatitinka jo tikrojo vaidmens 
interesų, leidžia geriau suprasti skirtingų interesų grupių pozicijas. Vaidmenų žaidimas 
yra veiksmingas metodas pradiniame dalyvavimo etape, taip pat pačiame dalyvavimo 
procese; jis tinka aktyviam piliečių dalyvavimui ir konsultavimuisi. Kai scenarijus yra 
geras, konfliktas vyksta produktyviai ir problema suvokiama, gana didel÷ tikimyb÷, kad 
vaidmenų žaidimas bus s÷kmingas; žaidimo ved÷jo vaidmuo valdant žaidimą bus 
mažesnis nei dalyvių.  
 

8.6. Interviu 
 
Metodo aprašymas 
 
Interviu ir apklausos yra du labiausiai paplitę visuomen÷s nuomon÷s apklausos metodai. 
Struktūrizuoto interviu atveju naudojamas parengtas klausimynas, o išsamus interviu 
greičiau yra diskusija suteikiant galimybę žmogui pačiam plačiau apžvelgti temą (tačiau 
taip pat remiamasi klausimų planu). Interviu leidžia apie nagrin÷jamą temą surinkti 
kokybišką informaciją. Tai padeda pasverti žmonių požiūrius ir labiau įsigilinti į 
konkrečias žmonių nuomones bei jų priežastis.   

 
Atlikta veikla 
 
Rengdamas visuomen÷s dalyvavimo mokymo programą, 2006 m. Peipsi tarptautinio 
bendradarbiavimo centras atliko nuomon÷s apklausą. Apklausos tikslas buvo sužinoti 
apie vietos valdžios institucijų dalyvavimo patirtį ir mokymo poreikius, taip pat temas, 
kurias būtų galima aptarti būsimuose mokymuose. Apklausa nor÷ta gauti atsakymus į 
tris klausimus: 

1) Ką pareigūnai žino apie visuomen÷s dalyvavimo reikalavimus?  
2) Kiek pareigūnai žino apie dalyvavimo metodus ir priemones?  
3) Ko pareigūnai tikisi iš visuomen÷s dalyvavimo mokymų?  
 

Apklausa buvo vykdoma pagal struktūrizuotą klausimyną atliekant interviu telefonu, 
tačiau prireikus užduodant papildomų, konkretizuojančių klausimų. Apklausa buvo 
atliekama penkiose Estijos apskrityse, kurios skyr÷si viena nuo kitos geografine ir 
socialine-ekonomine pad÷timi. Kiekvienoje apskrityje buvo apklausta po vieną apskrities 
valdžios, miesto valdžios atstovą ir 2-6 vietos valdžios institucijų atstovus, 
dalyvaujančius sprendžiant su planavimu susijusius klausimus. Iš viso buvo apklausti 28 
pareigūnai.  
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Rezultatai 
 
Atlikus apklausą paaišk÷jo, kad vietos valdžios institucijų atstovai labai gerai supranta 
visuomen÷s dalyvavimo įvairiuose procesuose poreikį. Dalyvavimo mokymai buvo 
laikomi būtinais ir labai svarbiais norint padidinti pareigūnų darbo produktyvumą. Iš 
apklausos taip pat paaišk÷jo, kad apskrities ir valdžios pareigūnų kompetencija 
dalyvavimo srityje buvo aukštesn÷ nei rajono savivaldybių atstovų. Tai gal÷jo sąlygoti ir 
tai, kad rajonų savivaldybių valdžios institucijose yra mažiau atitinkamos specializacijos 
specialistų, tod÷l, pavyzdžiui, ir planavimo klausimus ar funkcijas gali vykdyti kitokios 
kvalifikacijos pareigūnas.  

 
Analiz ÷ 
 
Interviu naudojimas atliekant visuomen÷s nuomon÷s apklausas yra efektyvus 
konsultavimosi su piliečiais metodas. Metodas yra veiksmingas ankstyvajame 
dalyvavimo etape, planuojant ir nustatant problemas. Galimas interviu imančio žmogaus 
ir respondento dialogas. Taip pat suteikia galimybę išanalizuoti respondento nuomonę ir 
jai įtaką darančius veiksnius. Interviu dav÷jui suteikiama galimyb÷ pareikšti savo 
nuomonę be trečiojo asmens įsikišimo ar trukdymo. Visuomen÷s dalyvavimo kontekste 
interviu metodas yra geras norint sužinoti tam tikros tikslin÷s grup÷s nuomonę. Jo metu 
pateikiami aiškūs atsakymai į interviu imančio žmogaus klausimus, taip pat bazin÷ 
informacija.   
 

8.7. Vizualizavimas 
 
Metodo aprašymas 
 
Vizualizavimas yra neformalioje aplinkoje rengiama diskusija, po kurios sukuriama 
bendruomen÷s ar paslaugos pl÷tros vizija. Jos metu atkreipiamas d÷mesys į įvairių 
socialinių grupių poreikius ir ateities planus. Parengiama plati visuomen÷s ir jos grupių 
galimos pl÷tros ir galimų pirmenybių apžvalga. Padidina interesų grupių tarpusavio 
bendradarbiavimą ir supratimą. Dažnai vizualizavimas n÷ra tvirtas ateities planas, o 
greičiau plati visuomen÷s ir jos grupių galimos pl÷tros ir galimų pirmenybių apžvalga. 
Vizualizavimas gana dažnai naudojamas susitarimams pasiekti, bendradarbiavimo 
atmosferai sukurti, taip pat konkrečiam klausimui išspręsti.  
 
Toliau pateikiamas Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centro atlikto vizualizavimo 
pavyzdys; jo metu buvo aptartos tarptautinio bendradarbiavimo problemos ir pasiūlyti visi 
įmanomi jų sprendimo būdai.  

 

Atlikta veikla 
 
Trejus metus Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centras organizavo tarptautinę 
vasaros mokyklą tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. Vasaros mokyklos tikslas 
buvo suteikti pelno nesiekiančioms asociacijoms ir vietos valdžios institucijoms žinių apie 
įvairius tarptautinio bendradarbiavimo aspektus, pavyzdžiui, tarptautinio 
bendradarbiavimo istoriją, formas, struktūras, įvairias paramos programas, Europos 
regionus ir t. t. Be akademinių paskaitų vyko grupių ir individualūs darbai. Vienas 
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pagrindinių vasaros mokyklos tikslų yra surasti naujų id÷jų, kad per įvairius projektus 
tarptautinis bendradarbiavimas būtų efektyvesnis nei iki šiol. Grupių darbo tikslas yra 
kūrybiškai ir id÷jiškai spręsti tarptautines problemas, grup÷je parengti projektą, sukurti 
gerai veikiančio tarptautinio bendradarbiavimo viziją ir ją paremiančią veiklą. Vasaros 
mokykloje žmon÷s užsiimdavo vizualizavimu keletą kartų per savaitę. Tam jiems buvo 
skirta kiek įmanoma daugiau laiko ir sukurta neformali aplinka. Nors iš pradžių vasaros 
mokyklos dalyviai buvo nepažįstami, d÷l vasaros mokykloje vykusių pasitarimų ir 
diskusijų žmon÷s greitai susipažino ir v÷liau tai užtikrino vizualizavimo atvirumą.  
 
Rezultatai 
 
Vasaros mokyklos dalyviai pasiskirst÷ į grupes, kad, atsižvelgdami į savo interesus, 
gal÷tų atlikti grupių darbą. Kiekviena grup÷ apibr÷ž÷ problemą, kurią būtų galima 
išspręsti bendradarbiaujant. Visą savaitę buvo išsamiai analizuojami tikslai, tikslin÷s 
grup÷s, veikla ir galimi finansiniai šaltiniai, o paskutinę vasaros mokyklos dieną buvo 
pristatytos labai gerai paruoštos ir faktiškai veiksmingų projektų id÷jos.  
 
2006 m. vasaros mokyklos projektų id÷jos buvo tokios: 

1. Tarptautin÷ partneryst÷ jaunimo dalyvavimui padidinti. Projekto tikslas yra 
padidinti jaunimo dalyvavimą sprendimų pri÷mimo procesuose nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygiu.  

2. Tarptautin÷s vandens ekonomika. Projekto tikslas yra pagerinti tarptautinių 
vandens telkinių būklę sukuriant nuotekų surinkimo rajono valdymo sistemą.  

3. Vietos valdžios institucijų, verslo įmonių ir pelno nesiekiančių organizacijų 
bendradarbiavimo gerinimas pl÷tojant IT technologijas. Padidinti min÷tų 
institucijų administracinius geb÷jimus ir informacijos mainus įgyvendinant naujas 
IT technologijas. Šiame projekte Estijos partneriai gali būti geri mokytojai, 
kadangi šioje srityje mes esame pasiekę daugiau nei bet kuri kita dalyvaujanti 
šalis.  

 
Vienam iš 2006 m. projektų šiuo metu jau yra skirtas finansavimas ir jis bus 
įgyvendinamas, o kitas laukia atsakymo iš finansuotojo.  
 
Dalyviai labai aukštai įvertino grupių darbo reikalingumą ir naudingumą. Buvo pasteb÷ti 
realūs rezultatai ir galimyb÷ praktiškai dirbti su rezultatais.  
 
Analiz ÷ 
 
Asmenys, dalyvavę grup÷s darbe, kuriame buvo numatytas jų projekto id÷jos siektinas 
rezultatas, bendravo tarpusavyje ir vasaros mokyklai pasibaigus, kad toliau rengtų 
projekto id÷ją. Tai įrodo, kad toks metodas gerai veikia siekiant pagerinti ir paskatinti 
bendradarbiavimą.  
 
Didesn÷se grup÷se buvo sunkiau taip apibr÷žti bendrą temą ar problemą, kad tai atitiktų 
visų lūkesčius. Optimalus grup÷s dydis gal÷tų būti 5-7 žmon÷s. 
 
Būtina tur÷ti gerą grup÷s vadovą, kuris valdytų procesą ir nukreiptų jį teisinga linkme, 
nes kitaip žmon÷s tik ginčysis ir kalb÷s įvairiausiomis temomis. Grup÷s vadovo funkcija 
taip pat yra steb÷ti, kad visi dalyviai tur÷tų galimybę pasiūlyti savo id÷ją, ir atskirti svarbią 
informaciją nuo nesvarbios.  
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Visuomenei įtraukti panaudotas metodas labai gerai veik÷ kaip grup÷s darbas ir dav÷ 
gerų rezultatų.  
 

8.8. Apskritojo stalo konferencija 
 

Metodo aprašymas 
 
Apskritojo stalo konferencija yra įvairių tikslinių grupių atstovų atvira diskusija.  
 
Atlikta veikla  
 
2006 m. liepos-spalio m÷n. vykdant turizmo projektą Peipsi Veetee (Peipsi vandens 
kelias) buvo surengtos trys apskritojo stalo diskusijos, kuriose dalyvavo vietos kultūros 
aktyvistai, vietos valdžios pareigūnai, turizmo ir verslo atstovai ir įvairių sričių ekspertai. 
Apskritojo stalo susitikimų tikslas buvo prisid÷ti prie Peipsi ežero regiono pl÷tros, kad šis 
regionas taptų išsivysčiusia ir patrauklia ekonomikos ir turizmo teritorija, kuri sudarytų 
sąlygas žmogaus aplinkos gerinimui ir aktyviam ežero pakrant÷s gyventojų dalyvavimui 
bendruomen÷s veikloje.  
 
Rezultatai 
 
Apskritojo stalo diskusijoje buvo atstovaujamos visos interesų grup÷s, turinčios 
nuomonę apie min÷tą klausimą. Pagrindinis uždavinys – susidaryti bendrą esamos 
situacijos vaizdą – buvo pasiektas. Visi dalyviai apžvelg÷ tai, ką jie padar÷ šiame 
regione turizmo ir kultūros srityse, kokie yra jų ateities planai ir ką galima būtų padaryti 
kolektyviai. Po apskritojo stalo diskusijų buvo parengta ataskaita, kuria bus galima remtis 
kuriant tolesnius pl÷tros planus.  
 
Analiz ÷ 
 
D÷l gana neformalios struktūros apskritojo stalo diskusijose kiekvienas dalyvis tur÷jo 
galimybę išreikšti savo nuomonę. Kadangi apskritojo stalo diskusijų temos buvo gana 
bendros, dalyvių interesai buvo gana lankstūs.  

 
8.9. Patariamieji organai  

 
Metodo aprašymas 
 
Patariamieji organai yra interesų grupių organai, sudaryti atsižvelgiant į dalyvavimo 
tikslus, teikiantys patarimus, kaip išspręsti kai kurias problemas, ir padedantys rasti 
konsensusą. Juose yra įvairių institucijų, organizacijų ir t. t. atstovų. Tai gali būti ir 
trumpalaikiai, ir ilgalaikiai tarybos, komisijos, komitetai ir t. t. Patariamieji organai gali ir 
patys vykdyti dalyvavimo procesus, pavyzdžiui, organizuodami viešus pos÷džius ar 
naudodami kitas panašias formas. 

 

Atlikta veikla 
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Peipsi taryba yra teritorijos atstovaujamasis organas, kurio tikslas yra prisid÷ti prie 
teritorijos tvarios pl÷tros skatinimo užtikrinant šios ir kitos Peipsi ežero pus÷s skirtingų 
sektorių ir administracinių regionų glaudesnį bendradarbiavimą.  

 
Pirmajame etape Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centro iniciatyva buvo surengti 
susitikimai su apskrities valdžios institucijomis, rajonų savivaldyb÷mis ir pelno 
nesiekiančiomis organizacijomis siekiant nustatyti teritorijos problemas ir 
bendradarbiavimo bei atstovavimo organo – Peipsi tarybos – poreikį bei galimas jos 
darbo priemones. Be to, kartu buvo pasiūlytos ir galutin÷s projekto id÷jos.  
 
Atsižvelgiant į susitikimų rezultatus buvo sudarytos trys darbo grup÷s toms sritims, 
kuriose reikia padaryti daugiausia darbo: vandens transporto, turizmo; aplinkos 
apsaugos; švietimo, kultūros. Tikimasi, kad Tarybos veikloje dalyvaus visuomen÷s, 
verslo ir trečiojo sektoriaus atstovai. Darbo grup÷se kaip vizituojantys nariai dalyvauja 
ekspertai.  
 
Rezultatai 
 
Šiuo metu Peipsi taryba neveikia, kadangi vietoje n÷ra iniciatyvos išlaikyti Tarybą 
veikiančią ir ją valdyti.  
 
Analiz ÷ 

 

Taryba veik÷ tol, kol ją vald÷ Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centras. Id÷ja buvo 
tokia, kad Peipsi tarptautinio bendradarbiavimo centras inicijuos procesą, bet v÷liau 
darbo grup÷s veiks savarankiškai, remdamosi vietos iniciatyva. Tačiau tokia iniciatyva iš 
piliečių nekilo.  

 

Kadangi tai n÷ra tiesioginis piliečių dalyvavimas, o greičiau piliečių dalyvavimu paremtas 
vienas bendradarbiavimo metodų, jis pirmiausia veiks nagrin÷jant tokias temas, d÷l kurių 
patariamojo organo nariai jaučia didelę pareigą ir norą jas aptarti ir pagerinti situaciją.  

 

9. Uždavinius remiantis mokymas  
 

Ederi Ojasoo 
 

Toliau pateiksime keletą praktinių visuomen÷s dalyvavimą remiančios mokymo 
programos užduočių.  
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9.1. Rajonų savivaldybi ų valdžios problemos d ÷l vandens 

rezervuar ų valymo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasroviui upe yra keturi vandens rezervuarai. Pirmuosius tris reikia sutvarkyti, o 
ketvirtasis jau yra sutvarkytas.  
 
Jei leistum÷t÷s pasroviui upe, pirmiausia jums kelyje pasitaikytų pirmasis rezervuaras. 
Jis yra gana gilus ir tod÷l geros būkl÷s, tačiau po kelių metų rezervuarą vis tiek reik÷s 
išvalyti. Tai bus įmanoma padaryti tik išpumpuojant nuos÷das. Deja, negalima sumažinti 
vandens lygio rezervuare ir tuomet pašalinti nuos÷dų, kadangi vandens yra labai daug ir 
į rezervuarą jo v÷l prib÷gtų labai pamažu, tod÷l ilgą laiką žemiau esantys vandens 
telkiniai būtų sausi. To negalima leisti, kadangi vandens telkiniuose vykdant bet kokią 
veiklą up÷s vagoje turi būti užtikrintas sanitarinio vandens kiekis. 
 
Toliau leidžiantis pasroviui bus antroji rajono savivaldyb÷, kurioje yra net du rezervuarai. 
Abu rezervuarus reikia išvalyti. Pirmajame rezervuare įmanoma sumažinti vandens lygį ir 
pašalinti nuos÷das, tačiau jei rezervuaro vandens lygį sumažintum÷te dabar, jūs v÷l 
užterštum÷te toliau pasroviui esantį jau išvalytą rezervuarą. Žinoma, toliau esanti rajono 
savivaldyb÷ su tuo nesutiks. Antrąjį rezervuarą išvalyti bus nesunku, nes tai mažas, 
negilus ežeras nuožulniais krantais. Kaimo gyventojų iniciatyva buvo iškelta rezervuaro 
atkūrimo ir up÷s išvalymo id÷ja. Šis rezervuaras yra svarbus ir d÷l to, kad jame gyvena 
žaliosios varl÷s! Geriausias laikas jam išvalyti yra tada, kai buožgalviai jau būna išlipę į 
krantą, t. y. antroje vasaros pus÷je. Be abejo, darbus reikia baigti iki tada, kai varl÷s 
žiemai pasislepia dumble. Šis laikas taip pat yra geriausias paukščiams, kadangi 
jaunikliai jau gali išskristi.  
 
Dar toliau pasroviui bus trečioji rajono savivaldyb÷, kuriame yra jau sutvarkytas 
rezervuaras. Rajono savivaldyb÷s gyventojai labai tuo džiaugiasi ir yra laimingi, tod÷l 
nenori nieko gird÷ti apie savo kaimynų veiklą, kadangi tai padarytų žalos jų jau išvalytam 
rezervuarui.    
 
Apibendrinant reikia pasakyti, kad problema yra tai, jog žemiau upe esantys vandens 
telkiniai yra sutvarkyti, o aukščiau – nesutvarkyti. Rajonų savivaldyb÷s bijo, kad jei vieną 
dieną bus imtasi sutvarkyti aukščiau, prieš srovę esančius rezervuarus, iškils gr÷sm÷ 
žemiau, pasroviui esantiems jau sutvarkytiems vandens telkiniams. Iki šiol, regis, 

1-ojo rajono 
savivaldyb÷ 

2-ojo rajono 
savivaldyb÷ 

3-ojo rajono 
savivaldyb÷ 
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problemos nebuvo įmanoma išspręsti. Tačiau jūs turite prad÷ti žinodami, kad kiekvieną 
problemą įmanoma išspręsti! Koks bus subalansuotas sprendimas?  
 
Jūsų užduotis yra sudaryti tris grupes, atstovauti tris rajonų savivaldybes ir žaisti 
diskutuojant ir ieškant kolektyvinio sprendimo.  
 

9.2. Žuvų neršykl ų atkūrimas  
 
Daugelyje Estijos upių, kuriose istoriškai gyvena up÷takiai, yra nedaug neršyklų ir 
žuvims būtinų arealų, kadangi up÷s užut÷kiai užsineša dumblu, up÷s užtvenkiamos ir 
taip dingsta daugelis greitai tekančių up÷s srovių.  Viena iš galimybių problemai išspręsti 
yra sukurti žuvims dirbtines neršyklas. Tokios dirbtin÷s neršyklos jau yra įrengtos keliose 
Estijos up÷se. Norint atkurti neršyklas, bus įrengtos vietos, kuriose bus sukurta greita 
srov÷, kad jos atitiktų žuvų reprodukcijai reikiamas up÷s vietas, o up÷s vaga bus 
padengta gargždu. Vienas tokių vandens telkinių, kuriame buvo atkurtos neršyklos, yra 
Looga upelis. 
 
Pirmoji dirbtin÷ neršykla margiesiems up÷takiams Looga upelio viduryje buvo įrengta 
2001 metais. Reikiamos medžiagos (gargždas) buvo rankiniu būdu atrinktos iš 
natūralaus  žvyro. Jau pirmąjį rudenį steb÷tojai nustat÷, kad neršykla yra naudojama – 
neršykloje buvo rastos 6-7 neršimo vietos (5-6 m. ilgio, 6 m. pločio). Neršimo vietų buvo 
rasta ir antrąjį rudenį; akivaizdu, kad nuo tol jos yra naudojamos. Puukli upelyje, kuriame 
yra gana panašios gamtin÷s sąlygos, taip pat buvo panaudotas toks pat stambus 
žvirgždas, tačiau tomis neršyklomis žuvys dar neprad÷jo naudotis.  
 
Kadangi neršyklų atkūrimas nebūtinai kiekviename vandens telkinyje yra s÷kmingas, jis 
nebuvo praktikuojamas daugelyje vandens telkinių. Tačiau tai yra viena iš vos kelių 
galimybių mūsų vandens telkiniuose pagerinti lašišų išteklius. Ką reik÷tų padaryti, kad 
up÷se būtų ir toliau įrengiamos neršyklos, ir kaip rasti, kas inicijuotų tokią veiklą? Ką 
daryti, jei up÷ teka per daug savivaldybių, kaimynin÷s rajonų savivaldyb÷s n÷ra tuo 
suinteresuotos, o neršyklų įrengimas tik jūsų savivaldyb÷je nepagerintų pad÷ties visoje 
up÷je?  
 
Jūsų užduotis yra savo grup÷je rasti kiek įmanoma daugiau tinkamų atsakymų į tokius 
klausimus: 

1 Jei panaši problema kiltų jūsų savivaldyb÷je ir jums reik÷tų ją spręsti, ką jūs 
darytum÷te?  

2 Į ką jūs kreiptum÷t÷s iškilus neršyklos atkūrimo problemai?  
3 Kaip jūs įtrauktum÷te vietos gyventojus į margųjų up÷takių neršyklų vietų 

atkūrimą? Kaip žinote, pavien÷s pastangos nebus labai vaisingos. Būtina pakeisti 
didesnių socialinių grupių mąstymo būdą. Bet apie ką reik÷tų pakeisti jų mąstymo 
būdą? Kaip tai tur÷tų būti padaryta?  

 
9.3. Dalyvaujan čių interes ų grupi ų ir jų tiksl ų nustatymas  

 
Kolmesoo rajono savivaldyb÷ yra gana maža savivaldyb÷, kurioje gyvena apie 2 500 
gyventojų. Jūsų užduotis yra parengti Kolmesoo rajono savivaldyb÷s detalųjį planą. Jūs 
esate išor÷s ekspertas ir nedaug žinote apie rajono savivaldyb÷s vidaus problemas. Yra 
žinoma, kad bendruomen÷s ir vietos valdžios bendravimas n÷ra itin sklandus. Rajono 
savivaldyb÷je yra mokykla, tačiau jai nepakanka vietos. Maža vietos ir kai kurioms 
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socialin÷ms institucijoms, pavyzdžiui, vaikų darželiui, bendrosios praktikos gydytojų 
centrui ir t. t. Ilgą laiką buvo rūpinamasi tik rajono savivaldyb÷s užsienio ryšiais ir 
bendradarbiavimo su kaimyninių rajonų savivaldyb÷mis stiprinimu. Būtina iš esm÷s 
reformuoti vietinio gyvenimo poreikius. Tikimasi, kad naujas bendrasis planas pad÷s 
užtikrinti geresnę pl÷trą. Tačiau tik neseniai buvo baigtas Soodevahe ežero nuotekų 
surinkimo rajono vandens valdymo planas, kuriame be nacionalinių žem÷s naudojimo 
apribojimų numatyta ir nemažai žem÷s naudojimo bei veiklos apribojimų planuojamoje 
teritorijoje.  Atsižvelgiant į tai, būtų protinga abu dalykus suderinti tarpusavyje. Tačiau 
kaip tai padaryti?  
 
Jūsų užduotis yra nustatyti dalyvavimo proceso tikslus ir dalyvaujančias grupes (kod÷l 
būtent šios grup÷s, kod÷l procesas yra joms svarbus, kod÷l jos yra svarbios procesą 
vykdančioms šalims?) Antroji užduotis yra nuspręsti, kokiais metodais jūs pasieksite 
pasirinktas interesų grupes? Kokiais informavimo šaltiniais? Kokį bendravimo lygį 
tur÷tum÷te pasirinkti (oficialų ar draugišką bendravimą, pareiškimus ir t. t.)?   

 
9.4. Pranešimas spaudai ir naujien ų pranešimas 

 
Kolmesoo rajono savivaldyb÷ (žr. ankstesnį skyrių) nusprend÷ plastikines roges 
gaminančiai įmonei išduoti leidimą netoli rajono savivaldyb÷s centro įsteigti dukterinę 
bendrovę, taip siekdama pagerinti vietos gyvenimą. Rajono savivaldyb÷s valdžia 
visokiais būdais pritaria šiai id÷jai, nes tai sukurs rajono savivaldyb÷je naujų darbo vietų, 
uždirbs pinigų bei reklamuos rajono savivaldybę. Tai, savo ruožtu, bus stimulas atvykti 
naujiems gyventojams ir paskatins ekonominę pl÷trą. Kita vertus, vietos gyventojai į tai 
žiūri gana skeptiškai, kadangi jie labai vertina savo santykinai nepaliestą aplinką. Jie taip 
pat bijo, kad rogučių gamybos bendrov÷ atsiveš į rajono savivaldybę darbo j÷gos iš 
svetur, o šie žmon÷s nevertins vietos aplinkos (tai kultūrinę ir gamtinę vertę turtinti 
teritorija). Gali būti, kad įtarimus suk÷l÷ stiprus bendruomen÷s jausmas. Projektas 
suk÷l÷ abejonių ir apskrities aplinkos apsaugos institucijai, kurios nuomone rogučių 
gamykla gali padaryti aplinkai žalingą poveikį. Kadangi žaliava yra plastmas÷, gaminant 
rogutes neišvengiamai atsiras ir išmetamų teršalų.  
 
Jūsų užduotis yra parengti pranešimą spaudai atsižvelgiant į savo grup÷s vaidmenį. 
Grup÷s yra tokios: 

a) rajono savivaldyb÷s valdžia  
b) aplinkos apsaugos valdžios institucija 
c) vietos gyventojai 

 
Tur÷site tai padaryti per 15 minučių! 

 

9.5. Vaidmen ų žaidimas 
 
Vaidmenų žaidimas yra puiki galimyb÷ sustiprinti bendravimą tarp interesų grupių, kurios 
kasdien nesusitinka. Vaidmenų žaidimas leis diskutuoti tam tikra nustatyta tema labai 
bendrame lygyje ir atliekant naujus vaidmenis. 
 
Žaidimą vykdančio asmens užduotis yra sugalvoti vaidmenų žaidimo scenarijų ir 
nustatyti žaidimo taisykles. Žaidimo metu svarbu steb÷ti įvykių eigą ir užsirašin÷ti 
pastabas, kad pasibaigus žaidimui būtų galima viską aptarti. 
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Toliau rasite su planavimu susijusio vaidmenų žaidimo pavyzdį.  
 

Žaidimo scenarijus „Pastatykime didel į uost ą“  
 
Dviejų šalių – Lärtas  ir Estuka  – pasienyje yra didelis Baabua ežeras, kurio plotas yra 
2611 km 2. Ežero biota yra ypač gausi, kadangi natūrali gyvenamoji aplinka yra labai 
mažai trikdoma. Čia nevykdoma jokia didesn÷ ekonomin÷ veikla, ir ežeras yra tapęs 
daugelio saugomų rūšių namais. Netoli ežero gyvenantys gyventojai yra pasiskirstę 
gana netolygiai. Aplink ežerą yra kaimų, miestų ir visiškai negyvenamų teritorijų.  
 
Žvejyba yra pagrindin÷ pakrančių kaimų natūrin÷ sritis. Žiemą kaimo vyrai ištisas 
savaites s÷di ant ledo su mešker÷mis, kad prasimaitintų patys ir išmaitintų savo šeimas. 
Kadangi per ežerą eina siena tarp valstybių, nuo senų laikų Lärtas ir Estuka konkuruoja 
tarpusavyje – visų Baabua ežero kaimų tikslas yra sugauti daugiau žuvų už kaimyninę 
šalį ir gretimus kaimus. Neseniai pad÷tis pager÷jo ir abiejų šalių žvejų kaimai ÷m÷ 
bendradarbiauti. Regionas yra labai neįprastas ir patrauklus taip pat ir kultūrine prasme. 
Iš kartos į kartą yra perduodami papročiai ir tradicijos, kurių laikosi ir šiandienos 
jaunimas, kuris juos šiek tiek pritaik÷, kad jie būtų šiuolaikiškesni. 
 
Didžiausia Baabua ežero pakrant÷je esanti Estuka gyvenviet÷ yra Tüguuru miestas, 
kuriame gyvena 15 000 gyventojų. Pastaruoju metu miesto gyvenimas ÷m÷ labai greitai 
vystytis, kadangi prieš metus į miestą gyventi atvyko gerai žinomo verslininko Dollar 
šeima. Netik÷tai mieste atsirado du nauji verslai. O dabar verslininkas pl÷toja naują 
id÷ją. Kaip ir vietos gyventojai, jis taip pat nori išnaudoti ežero išteklius, tačiau truputį 
kitaip.  
 
Verslininkas Dollar nusprend÷ pastatyti naują didelį uostą ir taip išnaudoti viso ežero 
žvejybos potencialą ir vandens kelius. Pagal jo planą, prašmatnūs balti kruiziniai laivai 
plukdytų abiejų šalių keleivius iš Estuka miesto Tüguuru į Lärtas miestą Rõba . 
Verslininkas taip pat planuoja paleisti į ežerą du didelius žvejybos laivus, pasamdyti 
juose dirbti vietinius žvejus ir taip padaryti žvejybą efektyvesne. Jis taip pat planuoja 
sukurti vietinę žvejybos pramonę, pritraukti į regioną daugiau užsienio investuotojų ir 
tuomet viską jiems labai pelningai parduoti. Uosto statytojas (verslininkas Dollar) ketina 
kuo greičiau įforminti visus reikiamus dokumentus ir per metus atplukdyti laivus į naująjį 
uostą. 
 
Vietos gyventojai yra šiek tiek išsigandę d÷l šios naujos id÷jos. Jiems buvo papasakota 
apie geresnę ateitį ir didesnę gerovę, kuri ateitų į regioną pastačius naują uostą. Jiems 
buvo pažad÷ta, kad naujajame uoste bus sukurta naujų darbo vietų, kad pl÷sis prekyba 
ir turizmas, mieste atsiras naujų verslo klientų ir atsikels nauji gyventojai. Vietos žvejai 
nuogąstauja, kad jei atvyks nauji laivai, jie nebegal÷s išplaukti į ežerą su savo mažais 
laiveliais. Nuostabus žvejo gyvenimas prie miesto išnyks. Vietoj to atsiras prabangus 
kurortas su viešbučiais ir sveikatos centrais. Žvejai bijo netekti savo tradicinio gyvenimo 
būdo ir darbo. Už aplinkos apsaugą kovojantys žmon÷s yra nusiteikę prieš planuojamą 
veiklą. Jie bijo, kad uždaras vandens telkinys bus užterštas nafta, ežere staigiai 
sumaž÷s žuvų išteklių ir pasikeis biologinis arealas. Kultūros tyrin÷tojai nuogąstauja, kad 
vietos kultūra išnyks. Taigi iškilo didelis projekto pl÷totojų ir už aplinkos apsaugą 
kovojančių žmonių interesų konfliktas.  
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Supažindinimas su vaidmenimis ir užduotys 
 
Žaidimo dalyviai turi galimybę pasirinkti kurį nors iš toliau aprašytų vaidmenų. Nor÷dami 
pasiekti savo tikslą – pastatyti uostą arba uždrausti jo statybą – jūs turite rasti savo 
sąjungininkų. Jūsų užduotis yra žaisti apskritojo stalo konferenciją, kurios pabaigoje 
pasiekiamas konsensusas: statyti uostą ar ne; jei taip, tuomet kokiomis sąlygomis ir 
kokie jam bus taikomi reikalavimai. Savo komandoje turite susitarti d÷l tikslaus jūsų 
vaidmens ir taktikos ir, derantis su kitomis šalimis, rasti visas šalis tenkinančius 
kompromisus. Du žmon÷s vaidinis pos÷džio pirmininko vaidmenį. Žaidimo metu jūs turite 
rasti kuo daugiau jūsų id÷jas palaikančių žmonių, kadangi tuomet tapsite stipresni ir 
gal÷site viską pakreipti sau naudinga linkme. Galutiniame rezultate turi būti atsižvelgta į 
visų grupių interesus! Kiekvienas turi vienodą teisę į savo norus! 
 
1. Vietos pakran čių žvejai 
 
Jūs jau seniai užsiimate žvejyba ir taip užtikrinate savo šeimai pragyvenimą. Dabar kilo 
pavojus, kad iš jūsų bus atimtas jūsų nepriklausomas gyvenimo būdas ir pajamos, o 
vietoje to bus suteiktas apmokamo darbuotojo gyvenimas ir pajamos. Žvejybos laivai 
gal÷s sugauti ežere daug daugiau žuvų ir tai jums kelia susirūpinimą ir nerimą. Be to, 
dings ir jūsų laivų prisišvartavimo vietos, nes jos bus statybų aikštel÷je. Jūs vertinate 
dabartinę pad÷tį vietos gyvenime tokią, kokia ji yra, ir norite ją išsaugoti. Intensyvus laivų 
eismas (ir galimas užteršimas nafta) išgąsdins žuvis ir kitą ežero fauną ir ji iš jo dings.  
 

Jūs esate suinteresuotas der÷tis ir pasinaudoti savo gudrumu, kad rastum÷te 
bendruomenei geriausią įmanomą sprendimą. Jeigu norite būti stiprūs, jums būtina rasti 
sąjungininkų. Ir neužmirškite pasitelkti žurnalistus, kad informuotum÷te kitus apie savo 
veiklą ir id÷jas! 
 
2. Uosto statytojas, pl ÷totojas 
 
Jūs esate stambus verslininkas, kuris galvoja tik apie pelną. Uosto statybą jūs matote tik 
iš teigiamos pus÷s. Negana to, kad iš to jūs gausite daug pinigų, uosto statyba bus 
naudinga ir tolesnei miesto pl÷trai. Mieste būtų sukurta nauja infrastruktūra (ryšių linijos, 
kelių tinklas ir t. t.), kad būtų užtikrintas geresnis susisiekimas tarp uosto ir kitų miestų. 
Uostas būtų stambus vietos gyventojų darbdavys, d÷l to padid÷tų ir miesto gyventojų 
skaičius. Be to, miestą aplankys daugiau turistų – tai bus papildomas miesto pajamų 
šaltinis. Tačiau jūsų id÷joms kliudo vietos gyventojai, kurie, regis, jūsų nesupranta. Tarp 
vietos gyventojų yra ir jūsų sąjungininkų, ir priešininkų. Be to, jums dažnai tenka ginčytis 
su spauda, kadangi žurnalistai nuolat stengiasi iš kiekvieno jūsų pasakyto teiginio sukurti 
naują istoriją.  
 
Jūsų interesas yra bet kokia kaina pastatyti uostą. Kuo daugiau pelno uždirbs uostas, 
tuo geriau. 
 
3. Organizuoti smulkieji vietos verslininkai 
 
Jūs ir jūsų šeimos seniai gyvenate šiame mieste ir tod÷l esate suinteresuoti, kad miestas 
pl÷stųsi ir jūsų šeimoms būtų sukurta ir (arba) išlaikyta aukšto lygio gyvenamoji aplinka. 
Tačiau jūsų veiklos sritis yra smulkus verslas (parduotuv÷, kepykla, siuvykla, automobilių 
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remonto įmon÷, grožio salonas, viešbutis/kempingas ir t. t.), ir norint pl÷toti bei skatinti 
verslą, reikia, kad į miestą atvyktų naujų žmonių (kurie naudotųsi jūsų teikiamomis 
paslaugomis ir pirktų jūsų parduotuv÷se). Pagrindinis jūsų tikslas yra uždirbti daugiau 
pelno, tod÷l jūs turite apsvarstyti, ar uosto statyba pad÷s jūsų verslui.  
 
Jūs esate suinteresuoti pagerinti savo gyvenimą, gauti naujų darbų ir išsaugoti dabartinį 
ramų ir saugų gyvenimo būdą. Jūs taip pat turite pagalvoti, kaip būtų galima pasinaudoti 
infrastruktūros pl÷tra, kuri vyks kartu su uosto statyba. Tačiau ar miestui tapus uostu 
jūsų smulkiam verslui neiškils gr÷sm÷, kai mieste atsiras didel÷s konkuruojančios 
bendrov÷s, kurios gal÷s pasiūlyti mažesnes kainas ir galiausiai išstums jus iš rinkos? 
 
4. Vietos gyventojai 
 
Jūs jau seniai gyvenate šiame mieste ir esate suinteresuoti išlaikyti vietinę gerovę. Jūs 
esate susirūpinę savo miesto ateitimi, kadangi čia n÷ra pakankamai darbo ir jaunimas 
renkasi daugiau galimybių teikiantį gyvenimą dideliuose miestuose. Tuo pačiu metu jūs 
taip pat esate susirūpinę d÷l pastatyto uosto pasekmių – intensyvesnio eismo, didelių 
pastatų uoste, kurie galbūt nelabai der÷s su mažo miestelio medine architektūra, be to, 
uosto pastatas iškreips visos pakrant÷s vaizdą. Taip pat yra pavojus, kad, pastačius 
uostą, prasid÷s aktyvi prekyba su kitu ežero krantu ir į miestą atsikels didel÷s įmon÷s – 
iš tiesų jos sukurs darbo vietų vietos gyventojams, tačiau ne investuos į miesto pl÷trą, o 
greičiau išveš iš miesto visą pelną. Regiono kultūra yra labai specifin÷ ir tod÷l traukia 
turistus. Bet prad÷jus plūsti lankytojų minioms gali kilti pavojus, kad jūsų kultūra ir 
papročiai taps komerciniu objektu.  
 
Jūsų esate suinteresuoti pagerinti gyvenimą mieste ir užtikrinti greitesnę bei geresnę 
socialin÷s ir ekonomin÷s aplinkos pl÷trą. Tuo pačiu metu jūs norite išsaugoti kultūrinį 
palikimą ir perduoti jį ateities kartoms. 
 
5. Žalieji 
 
Jūs esate vietos aplinkosaugininkai, priklausantys pasaulinei aplinkos apsaugos 
asociacijai. Jums yra svarbūs visi reikšmingesni ir ne tokie reikšmingi sprendimai, 
darantis poveikį aplinkai. Jūs kovojate už tai, kad pasaulyje neįsivyrautų chaosas, kad 
žmon÷s nesunaikintų gamtos, o per tai – ir patys savęs. Jūs laikote labai svarbiu 
ekologišką ir „žalią“ mąstymą, kuris užtikrina gamtos ir žmonių sukurtos dirbtin÷s 
aplinkos stabilumą. Uosto statybą jūs laikote realiu pavojumi saugomoms rūšims, 
pakrantei, ekosistemoms. Kadangi uosto statytojas nepritaria jūsų mąstymui, jūsų 
požiūriai yra skirtingi ir jūs nuolat su uosto statytoju kariaujate žodžių karą. 
  
Jūs esate suinteresuoti bet kokia kaina sustabdyti uosto statybą arba, išimtiniu atveju, 
kartu su uosto pl÷totoju rasti sprendimą, kaip visa tai padaryti aplinkai nekenksmingu ir 
tvariu būdu. Uosto statyba priklauso nuo jūsų. 
 
6. Žurnalistai 
 
Jūs dirbate vietos laikraštyje, kuriame skelbiama ir vietos, ir nacionalin÷ informacija. Šiuo 
metu jūs esate ypač užimti ir dirbate labai įdomų darbą. D÷l naujojo uosto Tüguuru 
mieste statybos tarp uosto statytojų ir tų, kurie kovoja už aplinkos apsaugą, vyksta labai 
karšta žodžių kova. Pamažu klostosi situacija, kai visos suinteresuotos pus÷s ima 
skirstytis į dvi priešininkų stovyklas: tuos, kurie yra už uostą, ir tuos, kurie yra prieš jį. 
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Kadangi jūs esate nešališkas žurnalistas, jūs stengiat÷s aprašyti ir atspind÷ti skirtingų 
šalių ir pusių nuomones. Jūs stebite procesą ir turite apibendrinti ir pranešti 
suinteresuotųjų grupių požiūrius, o v÷liau – ir suinteresuotųjų grupių asociacijų požiūrius.  
 
Jūs esate suinteresuoti kuo įdomiau aprašyti vietos gyvenimą laikraštyje. Jei kuri nors 
suinteresuotoji šalis neatsiunt÷ jums naujausios informacijos, patys paklauskite jos, ką ji 
tuo metu daro ir ką ji mano apie susidariusią pad÷tį. Tuo pačiu metu jūs esate nešališka 
suinteresuotoji šalis, kurios, pasibaigus žaidimui, bus paprašyta pareikšti nuomonę. 
 
7. Vietos kult ūros saugotojai 
 
Jūs esate vietos kultūros aktyvistų pelno nesiekianti asociacija, kuri mieste organizuoja ir 
didesnius kultūrinius renginius. Pastačius uostą miesto kultūrinis gyvenimas taip pat 
taptų įvairesnis. Miestas išsivyst÷ iš buvusio žvejų kaimelio, taigi žvejyba ir ryšys su 
ežeru visuomet buvo neatskiriama vietos ežero pakrant÷s kultūros dalis. Regione šis 
miestas ištisus dešimtmečius gars÷ja savo žuvies festivaliu. Be to, vietos Kultūros klubo 
antrojo aukšto tuščiuose kambariuose planuojama įrengti Baabua ežero muziejų. 
Kultūros klubo pastabas yra pagarbos vertas medinis pastatas, pastatytas 20 amžiaus 
pradžioje, tačiau kol kas nesaugomas kaip kultūros paveldas.  
 
Jūs esate suinteresuoti išsaugoti gyvybingą vietos ežero pakrant÷s kultūrą ir neleisti, kad 
d÷l pastatyto uosto poveikio ji išnyktų ar jai būtų pakenkta. 
 
8. Vietos valdžia 
 
Jau dešimtmečius jūsų miesto pl÷tra yra sustojusi, kadangi jau seniai nebuvo sukurta ar 
pastatyta kas nors nauja. Jūs esate labai laimingi, kad galiausiai verslininkai rado kelią į 
jūsų miestą ir jūsų mažame mieste pagaliau prad÷s virti gyvenimas. Pastaruosius pora 
dešimtmečių gyvenimas mieste buvo toks pat: parduotuv÷s yra ten, kur jos ir buvo prieš 
penkiasdešimt metų, prisišvartavimo krantin÷ yra sena ir supuvusi, namai tampa 
aptriušusiais ir griūna, o tvoros išvirto. Čia n÷ra nieko, ką būtų galima parodyti turistams 
ar miestelio gyventojams. Ekonomin÷ pažanga praktiškai nevyksta. Taigi id÷ja apie 
uosto statybą yra atviros durys į daugybę naujų galimybių. Pastačius uostą bus sukurta 
naujų darbo vietų ir jūs gal÷site skelbti, kad pritraukiate investicijas ir t. t. Tačiau miesto 
gyventojai yra labai įtarūs. Panašu, kad jie nelabai suvokia uosto svarbos. Už aplinkos 
apsaugą kovojantis jaunimas taip pat kelia susirūpinimą, kadangi jie nestokoja energijos 
ginčytis ir skųstis. Jums ypač svarbu gauti spaudos pritarimą. Tod÷l jūs turite elgtis labai 
atsargiai, kad nepatektum÷te į žurnalistų ugnį ir neišreikštum÷te netinkamos nuomon÷s. 

 
Jūs esate suinteresuoti derybų būdu ir pasitelkus protingumą rasti bendruomenei 
geriausią sprendimą. 
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