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Pirmas žingsnis link to - uždavinių ir indikatorių lokalizavimas. Tai reiškia, jog DVT yra
pritaikomi šalies kontekstui ir įtraukiami į nacionalinius teisės aktus bei strateginius
dokumentus, jiems įgyvendinti sukuriamas planas ir biudžeto paskirstymas, bei aktyviai
ieškoma partnerių visuose sektoriuose šiam tikslui realizuoti.   

Siekdama užtikrinti darnų valstybių vystymąsi, 2015 m. Jungtinių Tautų organizacija (JTO)
patvirtino 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT), apimančių socialinės aplinkos gerinimo,
ekonominio vystymosi, aplinkosaugos bei bendradarbiavimo sritis (žr. 1 pav.). Kiekvienas iš
šių tikslų turi atskirą sąrašą uždavinių (iš viso 169), kurių įgyvendinimui matuoti siūlomi
įvairūs rodikliai (iš viso 244). DVT remiasi tais pačiais pamatiniais principais kaip darnus
vystymasis – partneryste tarp aplinkosauginės, socialinės ir ekonominės dimensijų,
platesnė DV sąvoka taip pat įtraukia partnerystės ir taikos svarbą (angl. 5 p’s: People,
Planet, Prosperity, Peace and Partnership). 

1 pav. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai. (Šaltinis: Darbotvarkė 2030, 2015)
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Tiek JTO, tiek kitos organizacijos bei
universitetai šiam procesui palengvinti yra
publikavę gidus, rekomenduojančius DVT
integracijos modelius. Šioje gerųjų
praktikų analizėje bus remiamasi tiek
minėtais gidais, tiek užsienio šalių DVT
integracijos pavyzdžiais.  Svarbu atkreipti
dėmesį ir į projekto “Darnaus vystymosi
tikslų integravimas į teritorijų planavimą”
gerųjų užsienio praktikų analizę, kuri taip
pat padėjo informuoti šį projektą.  
 
Esamos situacijos analizė atskleidė
egzistuojančias spragas Lietuvos
pastangose integruoti DVT į strateginį
planavimą. Šioje užsienio gerųjų praktikų
analizėje pateikiamas DVT integravimo į
nacionalinius strateginius dokumentus ir
su juo susijusių procesų aprašas, kuriam
sudaryti remtasi oficialiomis JTO
rekomendacijomis bei nepriklausomais
akademiniais modeliais. Pirmame skyriuje
aptariamas bendras DVT integravimo
procesas, toliau aptariamos pasirinktinos
šio proceso dalys: antrame skyriuje
gilinamasi į suinteresuotųjų šalių įtraukimo
svarbą, trečiame į egzistuojančių planų
peržiūrėjimą ir DVT pritaikymo
nacionaliniam kontekstui procesą, ir
ketvirtame aptariama stebėsenos
sistema, atsakomybė bei atskaitomybė.
Kiekviena proceso dalis aptariama
dokumente buvo pasirinkta dėl Lietuvos
esamos situacijos analizės metu
pastebėtų spragų ir yra iliustruojama
geriausiais užsienio pavyzdžiais.  
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DVT ĮTRAUKIMO PROCESAS

DVT yra atviri ir lankstūs, o tinkamiausias jų
pritakymo būdas yra skirtingas ir
pasirinktinas kiekvienai šaliai. Ši gerųjų
užsienio praktikų dalis apžvelgia Jungtinių
Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų siūlomą
DVT integravimo į valstybinę politiką procesą
naudodamasi Nyderlandų, Norvegijos,
Vokietijos ir Slovėnijos pavyzdžiais.  
 
 JTO paruoštas DVT integravimo gidas 
pabrėžia aštuonis svarbiausius žingsnius
DVT integravimui į strategijas, planus ir
planavimo procesus (žr. 2 pav.). Visi
žingsniai yra skirstomi į tris grupes
planavimas, vykdymas bei tikrinimas. Iš
aštuonių siūlomų veiklos sričių, penkios
turėtų būti pradedamos kuo anksčiau (pvz.
esamų planų peržiūra ir adaptavimas,
horizontali įstatyminė integracija bei
stebėsenos ir atskaitingumo skatinimas). Kiti
žingsniai, matomi dešinėje, yra skirti
tolimesniam DVT integracijos progresui.  
Išskirti DVT integracijos žingsniai:   

2 pav. Rekomendacijos 2030 Darbotvarkės integracijai.
(Šaltinis: UNDG, 2017)  

1. Supratimo/sąmoningumo didinimas. JTO pabrėžia visuomenės sąmoningumo dėl
DVT ir jų ryšių su nacionaliniais prioritetais bei įsitraukimo svarbą. Visuomenės
įsitraukimą galima skatinti per įvadinius seminarus, visuomenės informavimo
kampanijas, bei papildomų galimybių valdymą. (Papildomas galimybių valdymas tai
informacijos skleidimas per įvairius susitikimus ir renginius skatinant viešojo sektoriaus
atstovų ir suinteresuotųjų šalių susidomėjimą darbotvarke ir DVT). 
 
2. Įvairių suinteresuotų šalių įtraukimas. Partnerystė tarp viešojo sektoriaus ir įvairių
suinteresuotųjų šalių - akademijos, visuomenės, ekspertų, privačiojo sektoriaus ar kitų -
yra būtina siekiant DVT pripažinimo ir kokybiško integravimo. To pasiekti galima per
ankstyvą pirminį suinteresuotųjų šalių (SŠ) įtraukimą, tęstinį darbą su nacionalinėmis
daugiašalėmis institucijomis ir organizacijomis, dialogo palaikymo užtikrinimu bei
viešųjų-privačiųjų partnerysčių skatinimu.   
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3. Egzistuojančių planų peržiūrėjimas ir DVT pritaikymas nacionaliniam kontekstui.
Ankstyvose DVT integracijos stadijose yra būtina gerai suprasti kaip egzistuojantys
nacionaliniai planai ir dokumentai siejasi ir tiek turiniu, tiek ambicija atspindi DVT. Tai
galima atlikti peržiūrint egzistuojančias strategijas ir planus siekiant identifikuoti
egzistuojančias spragas, suprantant ryšius tarp DVT nacionaliniame kontekste, teikiant
pirmines rekomendacijas seimui ir vyriausybei nustatant šaliai tinkamus tikslus ir
siekiamybes, bei formuojant šalies viziją, strategijas ir planus. Šio žingsnio metu itin
svarbu atsižvelgti į egzistuojančias spragas bei pasitelkti ateities prognozes, scenarijus ir
sisteminį mąstymą.    
 
4. Horizontalaus politikos krypčių integralumas. Siekiant integruoti DVT į nacionalinę
politika būtina suprasti, jog problemos su kuriomis susiduriame yra “tarpusavyje
susijusios ir reikalauja integruotų sprendimų... Norint jas spręsti efektyviai reikia naujo
požiūrio” (UNDP, 2017). Svarbiausia šio naujo požiūrio dalis yra darnaus vystymosi
kompleksiškumo ir tarpusavio sąsajų supratimas. Integruota politikos analizė gali
užtikrinti siūlomų politikos krypčių, programų bei tikslų tapatumą su šaliai pritaikytais
DVT, koordinuojami instituciniai mechanizmai leidžia užmegzti formalias partnerystes
tarp ministerijų ir atsakingų institucijų, o integruotas modeliavimas padeda suprasti ir
paaiškinti šią tarpusavyje susijusią sistemą. Naudingas įrankis siekiant užtikrinti
horizontalų politikos integralumą yra institucinė ir konteksto analizė (angl. The
Institutional and Context Analysis) (UNDP, 2017). Šis procesas gali būti naudojamas
rasti priežastis, kodėl egzistuoja spragos tarp formalių teisės aktų nustatančių, kaip
turėtų vyksti procesai ir praktikos, bei parodyti procesus paveikiančius dabartinę
situaciją. Tokia analizė suteikia rekomendacijas galimiems veiksmas su atsargiai
įvertintu kontekstu.   
 
5. Vertikalaus politikos krypčių integralumo užtikrinimas. Vertikalus politikos krypčių
nuoseklumas ir integracija tarp vyriausybės, visuomenės, privataus sektoriaus ir kitų
dalyvių yra būtinas horizontalios integracijos tęsinys (4 žingsnis). Šį procesą galima
įgyvendinti per institucinius koordinavimo mechanizmus, skirtus skatinti partnerystėms ir
nuoseklumo koordinavimui, naudojantis konsultacinėmis organizacijomis sudarytomis iš
įvairių SŠ. Taip pat galima panaudoti egzistuojančius Darbotvarkės 21 tinklus,
lokalizuotus stebėsenos ir vertinimo mechanizmus, poveikio vertinimo procesus bei
integruotą modeliavimą siekiant suprasti nacionalinių įstatymų ir programų poveikį ir
naudą regioniniu ir vietiniu lygmeniu (UN,1992).   
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6. Finansavimo ir biudžeto kūrimas ateičiai. Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030
 pabrėžia, jog ,,[m]ūsų pastangų pagrindas bus nuoseklios nacionalinės darnaus
vystymosi strategijos, pagrįstos kompleksinėmis nacionalinėmis finansavimo
programomis” (2015: 30). Tai nurodo poreikį derinti politinę valią kartu su atitinkamais
finansiniais resursais bei plėtoti įstatyminę bazę ir institucinius sugebėjimus, sumažinti
finansinius poreikius. Finansavimo ateities poreikiams užtikrinimui reikia įvertinti
egzistuojančius finansavimo šaltinius DVD 2030 įgyvendinimui, atsižvelgti į kitus
finansavimo mechanizmus siūlomus Adis Abebos veiksmų darbotvarkėje  (angl. Addis
Adaba Action Agenda) bei įgalinti strategijas skirtas efektyvesniam finansų
pasiskirstymui.  
 
7. Stebėsena, vertinimas ir atsakomybė. Reguliari stebėsena ir peržiūra yra svarbi DVD
2030 įgyvendinimui. Būtina užtikrinti, kad statistinės sistemos, sugebėjimai,
metodologijos ir mechanizmai egzistuoja siekiant sekti progresą ir užtikrinti atskaitomybę
bei visų suinteresuotųjų šalių įsitraukimą. Pagrindiniai etapai šiaip žingsniui įgyvendinti
yra: rodiklių kūrimas ir duomenų rinkimas, duomenų išskaidymas užtikrinant, kad niekas
nėra paliekamas užnugaryje, įtraukus stebėsenos ir duomenų rinkimo procesas, reguliari
peržiūra naudojantis savanoriškomis DVT įgyvendinimo ataskaitomis (angl. Voluntary
National Review, VNR), DVT raportavimo gairių naudojimas ir kitų stebėsenos procesų
peržiūra.   
 
8.  Rizikų vertinimas ir prisitaikomumo skatinimas. Rizikų ir kylančių problemų
identifikavimas ir pasirengimas joms yra būtina sėkmingam darbotvarkės įgyvendinimui.
Taip pat svarbu reguliariai reflektuoti apie DVT įgyvendinimo sėkmes ir trūkumus
užtikrinant optimalią DVT integracijos eigą. Siekiant pastebėti ir prisitaikyti prie kylančių
iššūkių, reikia prisitaikančio valdymo, rizikų analizės ir valdymo bei reguliarių scenarijų
planavimo ir testavimo procesų.   
 
Šie žingsniai gali veikti kaip žemėlapis siekiantiems geriau suprasti DVT integracijos
procesą ir padėti išskirti prioritetus šioje srityje. Remiantis šia informacija, tolimesnėje
analizėje dėmesys bus sutelkiamas ties suinteresuotųjų šalių įtraukimo svarba (2
žingsnis), egzistuojančių planų peržiūros ir DVT pritaikymo procesu  (3 žingsnis) bei
stebėsenos sistemos plėtojimu (7 žingsnis).   
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Kitų šalių praktika, bei JTO rekomendacijos pabrėžia, jog tik su visų suinteresuotųjų šalių
pagalba galima tikėtis pasiekti išsamų ir apgalvotą darnaus vystymosi principų
pritaikymą šalyje. Tad ir pats DVT integracijos procesas privalo būti pagrįstas kuo
platesniu įvairių grupių dalyvavimu: konsultacijos turėtų būti atviros ir aktyviai
stengiančios įtraukti dažnai nereprezentuojamas ar  socialiai atskirtas grupes (pvz.
vaikai, migrantai). Rekomenduojama rengti diskusijas su valdžios ir NVO atstovais,
pilietine visuomene, bendruomenių organizacijomis, akademikais, socialinių judėjimų
dalyviais, vaikais ir jaunimu, bei privačiu sektoriumi (UNDG, 2017).  
 
Tarptautinių organizacijų rekomendacijos bei kitų šalių pavyzdžiai pabrėžia, jog yra
naudinga turėti instituciją atsakingą už bendradarbiavimo kuravimą. Turint vieną
instituciją atsakingą už bendradarbiavimo DVT klausimais kuravimą lengviau užtikrinti,
jog visos suinteresuotosios šalys bus įtraukiamos į procesą tinkamu laiku, vyks
produktyvus tęstinis dialogas ir naujų partnerysčių užmezgimas. Pavyzdžiui, Danijos
veiksmų plano, kuriuo nustatomas daugialypių suinteresuotųjų šalių dalyvavimo ir
partnerystės pagrindas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, koordinatoriumi ir
įgyvendintoju paskirta Danijos Finansų ministerija. Koordinavimo procesui asistuoja tarp-
ministerinė darbo grupė. Finansų ministerijos ir tarp-ministerinės darbo grupės
pasirinkimu yra tikimasi pabrėžti DVD 2030 universalumą (Halonen et al, 2017: 18).
Bendradarbiavimo proceso koordinavimas vykdomas atsakingos universalios institucijos
palengvina įvairių suinteresuotųjų šalių įtraukimą.   
 
Pavyzdžiui, nors verslo atstovai dažnai nėra matomi kaip galimi partneriai DVT
integracijai, taikantys socialinės atsakomybės koncepciją savo įmonėse ir dalindamiesi
savo turimomis žiniomis jie gali tapti nepamainomais partneriais integracijos procese.
 Norvegijos ministerijos ir privatus sektorius palaiko glaudų ryšį darnumo klausimais.
Užsienio reikalų ministerija yra atsakinga už įmonių socialinės atsakomybės klausimų
koordinavimą, tuo tarpu Sveikatos ministerija organizuoja reguliarius susitikimus su
įmonėmis kurti, stebėti ir palaikyti gerbūvio bei sveikos mitybos standartus. Pastebėtina,
jog įmonių atstovai buvo įtraukti į  JT aukščiausiojo lygio susitikimo (HLPF) Norvegijos
delegaciją (Halonen et al, 2017).DVD 2030 (2017: 31) taip pat pabrėžia privataus
sektoriaus įsitraukimo svarbą: “Raginame visas įmones pasitelkti kūrybingumą ir
naujoves sprendžiant darniam vystymuisi iškilusius sunkumus.” Verslo atstovų žinios ir
jų taikymas yra svarbūs DVT integracijos procese.   

ĮVAIRIŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMAS



Vokietijos vyriausybė organizuoja dialogo
forumus tris arba keturis kartus per metus,
kviesdama pasisakyti atstovus iš valstybinių
ir savivaldos institucijų, akademijos, NVO ir
privataus sektoriaus ir net bažnyčių. Šie
forumai skatina dažną dalijimąsi
informacija, idėjomis bei sėkmės istorijomis.
Vokietija skatino įvairių suinteresuotųjų
šalių įsitraukimą ir dialogą atnaujinant
Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją  ir
ruošiant Savanorišką DVT ataskaitą JTO
aukščiausiojo lygio susitikimui dar 2016
metais (German Federal Government,
2016).   
 
Tuo pat metu, Vokietijos darnaus vystymosi
taryba (vok. Rat für Nachhaltige
Entwicklung (RNE)) įkurta 2001 metais yra
įstaiga patarianti Vokietijos federalinei
vyriausybei. Ši taryba organizuoja
kampanijas skatinančias diskusiją darnaus
vystymosi ir darnaus vystymosi tikslų
klausimais. Toliau šias veiklas plėtoja
regioninis darnaus vystymosi strategijų
tinklas (vok. Regionale Netzstellen
Nachhaltigkeitsstrategien) skatindamas
informacijos dalinimąsi ir partnerystes tarp
įvairių darnaus vystymosi iniciatyvų (RNE,
2015). Šie pavyzdžiai parodo Vokietijos
įsipareigojimą įtraukti kuo daugiau
suinteresuotųjų šalių taip skatinant
partnerystę siekiant DVT ir užtikrinant, kad
niekas nebus paliktas užnugaryje. 

GERASIS  PAVYZDYS :   
VOKIETIJA  
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Siekiant integruoti DVT į nacionalinę politiką reikia suprasti tiek esamus strateginius
dokumentus, jų aprėptį ir limitus, tiek kaip geriausia pritaikyti 17 tarpusavyje susijusių
tikslų. JTO parengtas vadovas nacionalinių strategijų rengėjams 2030 m.
Darbotvarkės integravimas darniam vystymuisi bei JT plėtros programos parengtas
integracijos vertinimo įrankis (Rapid Integrated Assessment (RIA))6 išskiria atskirus
etapus šiam DVT lokalizavimo ir integracijos į strategijas žinginiui: egzistuojančių
planų peržiūra ir trūkumų identifikavimas, DVT ryšių supratimas, pirminių
rekomendacijų galimiems DVT teikimas, rodiklių atrinkimas (aptariamas 4 skyriuje) ir
vizijų kūrimas.  
 
Egzistuojančių strategijų ir planų peržiūros bei trūkumų identifikavimo metu yra
įvertinama, ar kiekvienas iš 169 DVT uždavinių yra a) įtraukti į strateginius
dokumentus (taip/ne), b) jei taip, ar jie atspindimi pilnai ar dalinai. Uždaviniai gali atitikti
keturias kategorijas:  

EGZISTUOJANČIŲ PLANŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR DVT
PRITAIKYMAS NACIONALINIAM KONTEKSTUI

Uždavinys atsispindi šalies strategijose;
Uždavinys dalinai atsispindi šalies strategijose; 
Uždavinys neįtrauktas; 
Uždavinys neaktualus šalies vystymuisi, arba jam spręsti reikalingas
regioninis ar globalus bendradarbiavimas. (UNDP, 2017) 

Tokia analizė turėtų funkcionuoti kaip pamatas tolesnėms rekomendacijoms, kaip
galima tobulinti valstybės strateginį planavimą. Jeigu įmanoma, rekomenduotina
įtraukti ir išteklių paskirstymo analizę, kuri galėtų atskleisti labiausiai prioretizuojamas
problemas šalyje, atskleidžiant galimai apleistas sritis.    
 
Po egzistuojančių strategijų ir planų peržiūros naudinga geriau suprasti DVT
tarpusavio ryšius. Diegiant darnaus vystymosi principus ypatingai svarbu vengti
sektorinio mąstymo. Tikslai yra tarpusavyje susiję, tad kiekvieno jų pasiekimas
priklauso nuo kitų tikslų įgyvendinimo. 
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Pavyzdžiui, David Le Blanc analizė rodo, kad 12 DVT (Atsakingas vartojimas ir
gamyba) yra susijęs su keturiolika kitų tikslų, 10 DVT (Sumažinti nelygybę) siejasi su
dvylika kitų tikslų, o 1 DVT  (Sumažinti skurdą) ir 8 DVT (Deramas darbas ir
ekonominis augimas) su dešimt (žr. 5 pav.) (UNDESA, 2015). Tuo tarpu Tarptautinės
mokslo tarybos ,,DVT sąveikos gidas: nuo mokslo iki įgyvendinimo” (2017), parodo
kaip kiekvienas iš DVT siejasi su kitais tikslais, pabrėždamas antro, trečio, septinto ir
keturiolikto tikslo ryšius. Integracijos proceso metu JTO rekomenduoja įvardinti bent
porą institucijų, atsakingų už kiekvieno atskiro DVT ir jų uždavinių įgyvendinimą.
Įvardinus kelis skirtingus sektorius užtikrinamas sprendinių holistiškumas (UNDP,
2017). Tai parodo būtinybę DVT matyti kaip uždavinių ir rodiklių visumą, neatskiriamai
susijusius tarpusavyje.    

3 pav. DVT tarpusavio ryšiai. Didesni skrituliai pažymi DVT, o maži DVT uždavinius.  
(Adaptuota pagal UNDESA, 2015)
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Atlikus analizę, kiek dabartiniai nacionalinių strategijų tikslai jau atspindi DVT, radus
spragas, bei nubrėžus DVT sąsajų ir atsakingų institucijų žemėlapius,
suinteresuotosios šalys turėtų suformuluoti pradines rekomendacijas vyriausybei.
Rekomendacijos turėtų apibrėžti, kurie ekonominiai, socialiniai ir aplinkosaugos
darnaus vystymosi aspektai gali padėti pasiekti ilgalaikius nacionalinius vystymosi
tikslus, bei kaip egzistuojančios nacionalinės strategijos galėtų būti papildytos, kad
šiuos tikslus atspindėtų.  Į šias rekomendacijas reikėtų įtraukti ir potencialius rodiklių
rinkinius, bei patarimus vyriausybei, kaip DVT gali būti integruojami į strateginius
dokumentus (UNDP, 2017). Vokietijos pavyzdys parodo tapatų procesą - 2015 metais
Vokietijos darnaus vystymosi taryba analizavo kiekvieną DVT ir kartu su ekspertais
tyrė ar DVT sprendžia problemą, kuri egzistuoja ir Vokietijoje, ir atitinkamai kūrė
tolimesnius planus (RNE, 2015).   
 
Tolimesniame DVT integravimo į nacionalines strategijas etape siūloma sekti šaliai
įprastines tokių strategijų kūrimo procedūras, naudojantis pateiktomis DVT
rekomendacijomis bei ypatingą dėmesį skiriant ir vadovaujantis tokiais principais kaip
prognozavimas (foresight) ir sisteminis mąstymas (systems thinking) (UNDP, 2017).
Prognozavimas apibrėžiamas kaip sistemingas, įtraukus informacijos apie ateitį
rinkimas, bei vidutinės-ilgos trukmės vizijos kūrimas, leidžiantis priimti tinkamus
sprendimus dabar, ir sutelkti bendras pajėgas juos įgyvendinti (EC, 2007). Jis
paremtas keturiais principais: aktyviu veikėjų, kurie gali prisidėti prie ateities
formavimo, įgalinimu; atvirumu alternatyviems ateities scenarijams; įvairių visuomenės
sektorių įtraukumu; ir daugiadiscipliniškumu. Sisteminis mąstymas šiuo atveju
pakartotinai pabrėžia, kad DVT veikia kaip vienas nuo kito priklausoma sistema ir kad
DVT yra daugiau nei skirtingų tikslų rinkinys (Sisteminio mąstymo apibrėžimas pagal
Meadows, 2008). DVT tarpusavio ryšių supratimas ir pritaikymas šalies kontekstui yra
itin svarbus siekiant maksimizuoti DVT naudą ir užtikrinti darnią ilgalaikę plėtrą.  



DVT lokalizavimas ir integralus pritaikymas nacionaliniam kontekstui yra išskirtinis
Slovėnijoje. Kitose šalyse, DVT yra integruojami netiesiogiai, tačiau Slovėnijos
vystymosi strategija iki 2030 m. pačiame dokumente parodo lokalizuotų DVT sąryšius
su penkiomis strateginėmis orientacijomis ir dvylika šalies vystymosi prioritetų (žr. 6
pav.) (Slovenian Development Strategy, 2017).  
 
Šios strateginės orientacijos yra glaudžiai susijusios su pamatiniais DVT principais:
įtrauki, sveika, saugi ir atsakinga visuomenė tapati socialinei DV dimensijai; aukšto
produktyvumo ekonomika, kurianti pridėtinę vertę visiems atitinka ekonominę DV
dimensiją; išsaugota natūrali aplinka pabrėžia aplinkosauginę dimensiją. Kitos dvi
Slovėnijos orientacijos kompetencija ir valdymo efektyvumas bei mokymasis
gyvenimui visą gyvenimą yra tarpsektorinės, ir pritaikytos šalies poreikiams, taip
kurdamos platesnę Slovėnijos gyventojams reikalingą viziją. VNR taip pat pabrėžė
DVT naudą Slovėnijos strateginiame planavime, nes padėjo užtikrinti pasirinktų
uždavinių  kompleksiškumą, glaudžius tarpusavio ryšius ir nepalikti nieko užnugaryje
(VNR Slovenia, 2017). Slovėnijos pavyzdys pabrėžia DVT pritaikymo nacionaliniam
kontekstui naudą.   

6 pav. Slovėnijos 12 vystymosi prioritetų tapatumas su DVT (Šaltinis: Slovenia 2030, 2017)
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STEBĖSENA, ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

Paskutinis UN siūlomas žingsnis aptariamas šioje apžvalgoje yra stebėsena,
atskaitomybė ir atsakomybė. Įsipareigodamos įgyvendinti DVT, šalys taip pat
įsipareigoja kurti ir atlikti reguliarią sisteminę stebėseną DVT įgyvendinimui iki 2030.
Siekiant to yra būtina užtikrinti, kad atitinkamos statistinės sistemos, sugebėjimai,
metodologijos ir mechanizmai egzistuoja taip įgalinant galimybę sekti progresą ir
užtikrinti atskaitomybę bei visų suinteresuotųjų šalių įsitraukimą. Rodikliai turi ypatingą
svarbą, nes gali apibendrinti didelį kiekį sudėtingos informacijos būtinos DVT suvokimui
ir įgyvendinimui ir įgalinti sisteminį požiūrš (Bossel, 1999).   
 
Sėkmingai DVT rodiklių sistemai reikalingi tie patys pamatiniai parametrai kaip ir bet
kokiai kitai rodiklių sistemai. Hardi ir Zdan (1997) pabrėžia, jog DV rodikliai turi sekti
pamatines gaires: 1. Vizija ir tikslai 2. Holistiškumas 3. Esminiai elementai 4. Tinkama
apimtis 5. Praktinis susitelkimas 6. Atvirumas 7. Komunikacija 8. Platus SŠ įtraukimas ir
dalyvavimas  9. Nuolatinis / tęstinis vertinimas 10. Instituciniai sugebėjimai. Toks
procesas padeda užtikrinti rodiklių naudą ir sistemos tvarumą. SDSN (2015) taip pat
pažymi pagrindinius DVT stebėsenos sistemos ir rodiklių bruožus:

Riboto kiekio ir užtikrinamo suderinamumo 
Paprasti, vieno-kintamojo rodikliai, su aiškiomis pasekmėmis politikos
įgyvendinimui  
Įgalinantys dažną reguliarią stebėseną  
Paremti konsensusu ir atitinkantys tarptautinius įsipareigojimus   
Sudaryti iš patikimų duomenų šaltinių  
Išskaidyti (pagal amžių, lytį, pajamas ir pan.)  
Universalūs  
Daugiausiai orientuoti į rezultatą  
Paremti mokslu ir perspektyvine vizija  
Apimantys platesnes problemas ar sąlygas  
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DVT rodikliai gali būti stebėsenos pamatas tiek vietiniu, tiek globaliu mastu, kas gali
paskatinti atskaitomybę. Detali rodiklių sistema gali padėti DVT ir su jais susijusiems
uždavimams tapti valdymo įrankiu, kuris padės pasaulinei bendruomenei kurti tvaresnes
įgyvendinimo strategijas bei tinkamai valdyti biudžetą (SDSN, 2015). Rodikliai ne tik
matuoja DVT progresą, bet ir padeda užtikrinti suinteresuotų šalių atsakomybę.  



Siūlyti stebėsenos mechanizmai ir rodikliai buvo skirstomi į keturias grupes: globalius,
regioninius, nacionalinius ir tematinius (žr. 7 pav.). Globalūs stebėsenos rodikliai yra
suderinti tarp visų šalių siekiant užtikrinti ir remti pasaulinę DVT stebėseną. Regioniniai
rodikliai, tokie kaip Europos Sąjungos šimto rodiklių rinkinys, padeda vertinti progresą
regioniniame kontekste ir lyginti pažangą su kaimyninėmis šalimis (Eurostat, 2017).
Papildomi nacionaliniai rodikliai leidžia valstybėms atpažinti ir stebėti jiems specifinius
iššūkius. Tematiniai rodikliai naudojami episteminių bendruomenių padeda parodyti
papildomą informaciją, dažnai neatspindimą tradicinių rodiklių.  Nors šios grupės papildo
viena kita, jos taip pat pabrėžia kai kuriuos sunkumus atsirandančius siekiant sukurti
harmonizuotą rodiklių sistemą - didelius kaštus informacijos rinkimui ir sistematizavimui,
įtampą tarp poreikio suvienodintiems rodikliams bei rodikliams atspindintiems vietines
aplinkybes (SDSN, 2015).  DVT rodiklių sistema bando surinkti kuo daugiau pozityvių
elementų iš skirtingų stebėsenos sistemų tipų. Tokia daugiasluoksnė stebėsena skatina
atskaitomybę visais lygiais – tiek globaliu tiek nacionaliniu, taip dar labiau įgalindama
sėkmingą DVT integraciją.   
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7 pav. DVT stebėsenos ir rodiklių tipai. (Šaltinis: SDSN, 2015)   



Svarbu paminėti, jog kai kurie papildomi
nacionaliniai rodikliai yra taikytini ne visoms
šalims, pavyzdžiui rodikliai skirti gydymui
dėl užleistų tropinių ligų reikalingi tik šalims
kur tropinės ligos yra probleminė sritis
(SDSN, 2015). Tuo tarpu kitos suteikia
šalims galimybę pritaikyti sudėtingas
problemas, tokias kaip nelygybė, bei jų
stebėseną specifiniam kontekstui bei
gyventojų poreikiams. Šie papildomi
rodikliai gali būti matomi kaip meniu, iš
kurio šalis turi pasirinkti jai labiausiai
tinkamus rodiklius. Nacionalinė stebėsena
yra pati svarbiausia globalių DVT
stebėsenos dalis ir priklauso nuo kiekvienos
šalies sau išsikeltų rodiklių rinkinių.  
 
Stipri nacionalinė atsakomybė yra būtina
sėkmingam DVT įgyvendinimui, todėl
stebėsena turi atliepti nacionalinius
poreikius ir problemas. ,,The Road to
Dignity by 2030” raportas pažymi, jog DVT
turėtų ,,būti grindžiami nacionaliniais ir
vietiniais mechanizmais ir procesais su
plačiu įvairių suinteresuotųjų šalių
dalyvavimu”(SDSN, 2014). Taigi,
 nacionalinė DVT stebėsenos sistema  gali
funkcionuoti kaip puikus atospyrio taškas
skatinant geresnį duomenų rinkimą ir
dalinimąsi, atsakomybę bei atskaitomybe
nacionaliniu, regioniniu ir globaliu
lygmeniu.   



Nyderlandų pavyzdys parodo sėkmingą DVT rodiklių integracijos procesą.
Nyderlanduose įgyvendinant stebėsenos procesą Statistikos biuras konsultuoja
vyriausybę (Lucas et al, 2016). Integracijos procesas buvo pradėtas egzistuojančios
politikos susijusios su aplinkosauga analize. Buvo nustatyta, ar jau turimi nacionaliniai
rodikliai pakankamai ambicingi, išplėsti, ir ar jų įgyvendinimo terminas sutampa su
DVT (2030 metai), bei atskleista, kurie iš DVT rodiklių iš viso neįtraukti. Toks tyrimas
leido adaptuoti turimus rodiklius, pakeičiant jų taikytinas vertes bei įgyvendinimo
terminus, ir išvystyti šalyje iki tol netaikytinus DVT uždavinius. Tam, kad būtų
nustatytos siekiamos DVT rodiklių vertės nacionaliniame kontekste, buvo naudojamasi
jau egzistuojančiomis ES ir JTO sutartyse bei įsipareigojimuose įvardytomis vertėmis.   
Nyderlandų patirtis pabrėžia, kad kriterijų adaptavimas nacionaliniam kontekstui
reikalauja gero sąsajų tarp atskirų DVT ir jų uždavinių supratimo. Lucas et al (2016)
aptardami visą integracijos procesą pabrėžia, kad atskiri tikslai negali būti padalinti
tarp ministerijų - reikalingas atsakomybių persidengimas ir vyriausybės įsitraukimas.   
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8 pav, Antroji Nyderlandų DVT ataskaita besiremianti
DVT(Šaltinis: Statistics Netherlands, 2018) 

 
 

Tada pateikus pasiūlymus reikalingiems ir
šalies kontekstui tinkamiems rodikliams ar
rodiklių rinkiniams gaunamas įvairių
suinteresuotųjų šalių pritarimas, užtikrinamos
persidengiančios atsakomybės ir užtikrinamas
aiškus grįžtamasis ryšys visuomenei –
darnaus vystymosi statistikos ataskaita.  Toks
įtraukus ir stebėsenos sistemos tapatumą su
vietiniu kontekstu užtikrinantis procesas
padeda sėkmingai DVT stebėsenai.   



Ši užsienio gerųjų praktikų analizė parodė
pamokas iš tarptautinių organizacijų ir
užsienio šalių. Iš pradžių buvo aptarta
galima DVT integracijos į strateginį
planavimą eiga, parodant skirtingus
tarpusavyje susijusius žingsnius, kurių šalis
gali imtis. Tuomet dėmėsys buvo sutelktas
ties suinteresuotųjų šalių sutelkimo svarba.
Čia Vokietijos pavyzdys parodė galimus
įtraukimo metodus ir naudą. Slovėnijos
pavyzdys iliustravo galimą esamų
dokumentų peržiūrą ir DVT integraciją. Taip
pat naudojant Nyderlandų pavyzdį aptarta
galima stebėsenos ir atskaitomumo
sistema. Visi pavyzdžiai ir JTO siūlomos
intervencijos pabrėžia atsakomybės, tarp-
sektorinio bendradarbiavimo bei
nuoseklaus sisteminio poveikio svarbą.   

IŠVADOS



Bossel, H. (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, Method,
Applications. A Report to the Balaton Group 
Center for Theory of Change (2016b). Theory of Change Online (TOCO).
http://www.theoryofchange.org/toco-software/.  
Crawford, J. (2015). Sustainable Development Planning and Strategy Formulation:
An Integrated Systems Approach. Presentation delivered at the UNDESA Workshop
on Integrated Approaches to Sustainable Development.  
ESDN (2015). The European context for monitoring and reviewing SDGs: How EU
Member States and the European level are approaching the Post-2015 Agenda.
European Sustainable Development Network,  
Eurostat (2017). Indicators for monitoring SDGs in an EU context.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524/7736915/EU-SDG-indicator-set-
with-cover-note-170531.pdf  
GIZ (2016). Partners for Review: A Transnational Multi-stakeholder Network for a
Robust Review Process. German Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development, Implemented by GIZ. http://www.partners-for-
review.de/assets/concept-note_p4r_kick-off-meeting.pdf  
GN-NCSDS (2015). Global Network of National Councils for Sustainable
Development and Similar Bodies. Website at: www.ncsds.org. GRI (2015). The
Global Reporting Initiative.  
Halonen, M., Persson, A., Sepponen, S., Kehler Siebert, C., BrÃ¶ckl, M.,Vaahtera,
A., Quinn, S., Trimmer, C. and Isokangas, A. (2017)  Sustainable Development
Action: the Nordic Way Implementation of the Global 2030 Agenda for Sustainable
Development in Nordic Cooperation. Nordic Council of Ministers. 
Hardi, P. and T. Zdan, 1997. Assessing Sustainable Development: Principles in
Practice. Winnipeg: IISD.  
Lucas P. et al. (2016), Sustainable Development Goals in the Netherlands: Building
blocks for Environmental policy for 2030. PBL Netherlands Environmental
Assessment Agency, The Hague. 
Meadows, D.H. (2008) Thinking in Systems: A Primer. White River Junction, Chelsea
Green Publishing, VT 
OECD (2017). Measuring distance to the SDG targets:  An assessment of where
OECD countries stand. http://www.oecd.org/sdd/OECD-Measuring-Distance-to-SDG-
Targets.pdf 
RNE (2015). Germany's Sustainability Architecture and the SDGs: Statement
provided by the German Council for Sustainable Development to Federal Minister
Peter Altmaier.  

U Ž S I E N I O  G E R Ų J Ų  P R A K T I K Ų  AN A L I Z Ė

ŠALTINIAI 



RNE (2016). OpenSDGclub.Berlin. Hosted by the German Council for Sustainable
Development. https://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/ 
SDSN (2015) Indicators and monitoring framework for the Sustainable Development
Goals: Launching a data revolution for the SDGs
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2013150612-FINAL-SDSN-
Indicator-Report1.pdf  
Simonaitytė, K. ir Punytė, I. (2018) Darnaus vystymosi tikslų integravimas ir
lokalizavimas: gerųjų užsienio praktikų analizė. http://kurklt.lt/wp-
content/uploads/2018/07/DVT-integravimas_geroji-u%C5%BEsienio-
praktika_v0710.pdf 
Stakeholder Forum (2015). Building the Europe We Want: Models for civil society
involvement in the implementation of the Post-2015 agenda at the EU level. Study by
Stakeholder Forum for the European Economic and Social Committee.
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.36483   
Statistics Netherlands (2018). The Sustainable Development Goals: the situation for
the Netherlands. https://www.cbs.nl/en-gb/publication/2018/10/the-sdgs-the-situation-
for-the-netherlands  
Tarptautinė mokslo taryba (2017). DVT sąveikos gidas: nuo mokslo iki įgyvendinimo.
https://council.science/cms/2017/05/SDGs-Guide-to-Interactions.pdf  
The German Federal Government (2016). Report of the German Federal Government
to the High-level Political Forum on Sustainable Development 2016. 
UNDESA (2015). Towards integration at last? The sustainable development goals as a
network of targets. UN Department of Economic and Social Affairs. DESA Working
Paper No. 141. 
UN (1992). Agenda 21: United Nations Programme of Action from Rio. Earth
Summit. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 
UNDG (2017). Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development:
Reference Guide for UN Country Teams. https://undg.org/document/mainstreaming-
the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-un-country-teams/ 
UNDP (2017). Rapid Integrated Assessment (RIA) Tool to facilitate mainstreaming of
SDGs into national and local plans.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-
goals/rapid-integrated-assessment---mainstreaming-sdgs-into-national-a.html  
UNSD in collaboration with the Friends of the Chair group (2014). Compendium of
statistical notes for the Open Working Group on Sustainable Development Goals.
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3647Compendium%20of%2
0statistical%20notes.pdf  
VNR Slovenia (2017). Voluntary National Review on the Implementation of the 2030
Agenda Report to the UN High Level Political Forum 2017 on Sustainable
Development
Nuotraukos: pixabay.com ir canva.com 

U Ž S I E N I O  G E R Ų J Ų  P R A K T I K Ų  AN A L I Z Ė



KONTAKTAI

Agnė  Bura i ty tė  

agne .bura i ty te@kurk l t . l t  

 

Eleonora  Lekav ič iūtė  

eleonora , lekav ic iute@kurk l t . l t

UŽSIENIO  GERŲJŲ  PRAKTIKŲ  ANALIZĖ

LAPKRITIS  2018


