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ĮVADAS

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2000/60/EB 2000 m. spalio 23 d. nustato
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje
pagrindus. Joje pabrėžiama, jog geros
vandens būklės turi būti siekiama
kiekviename upės baseine, koordinuojant
visas priemones, taikomas ir paviršinio, ir
požeminio vandens telkiniams, esantiems
toje pačioje ekologinėje, hidrologinėje ir
hidrogeologinėje sistemoje. 

Mokslinių tyrimų metu surenkami duomenys
apie vandens telkinių būklę ir pagrindinius
veiksnius, trukdančius pasiekti geresnę
vandens telkinių būklę. Šie duomenys
analizuojami Aplinkos apsaugos agentūroje
pagal Aplinkos Ministro
patvirtintą vandensaugos metodiką ir
pateikiami kaip priemonės, padėsiančios
pasiekti Europos Sąjungos ir Aplinkos
Ministerijos nustatytus vandensaugos tikslus.
Šios priemonės vėliau yra peržiūrimos ir
tvirtinamos Aplinkos ir Žemės Ūkio
ministrų.    

Gera vandens telkinių būklė vadinama gerai
funkcionuojanti ekosistema, užtikrinanti
sąlygas biologinei įvairovei gyventi. Upėse
įrengtos užtvankos pakeičia hidrologinį
rėžimą ir sutrikdo žuvų bei kitos gyvūnijos
migraciją, o hidroelektrinių turbinose dažnai
žūsta žuvys. 
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Siūlant priemones, galinčias pagerinti vandens būklę, identifikuojamos
didžiausią žalą darančios užtvankos. Siūlomos priemonės labiausiai atsižvelgia
į žuvų migracijos sąlygų gerinimą.

Vandenų srities plėtros 2017 -2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų
plane prie 2.3. uždavinio turime užtvankas, kuriose reikia sudaryti sąlygas
žuvų migracijai. 19 iš 25 projektų įgyvendinti yra priskirti Žuvininkystės
tarnybai prie žemės ūkio ministerijos. Tik 5 iš šių projektų yra ar bus
įgyvendinti.   

Projekto metu gilinomės į šiuos projektus stabdančius aspektus. Čia
pateikiame dabartinių procesų analizę ir identifikuotas kliūtis. Pasiūlymai šias
problemas spręsti pateikiami Užtvankų demontavimo procesų schemoje.
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ES Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimu Lietuvoje užsiima AM. Kartu su
ŽŪM, AM parengė ir patvirtino Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų
programos įgyvendinimo veiksmų planą (toliau - Planas). Antras šio Plano
uždavinys - sumažinti neigiamą hidromorfologinių pokyčių poveikį
paviršiniams vandens telkiniams, kurio viena iš sudedamųjų dalių - “2.3.
pagerinti žuvų migracijos sąlygas”.  

Dauguma Plane prie 2.3. uždavinio numatytų priemonių lieka neįgyvendintų.
Procese dažnai susiduriama su įvairiomis kliūtimis, savininkų ir kitų
suinteresuotųjų šalių pasipriešinimu, ką išryškinsime vėlesniuose žingsniuose.

Viena iš pirmųjų kliūčių įgyvendinant šį Planą yra tai, jog prieš nustatant
priemones trūko komunikacijos ir derinimo su savivaldybėmis ir privačiais
savininkais ir nebuvo įvertinta, ar šias priemones bus įmanoma įgyvendinti.
Pavyzdžiui, Estijoje toks planas rėmėsi realistišku įvertinimu, kokias užtvankas
pavyks demontuoti. Estijos Aplinkos ministro 2011 metais įkurta Vandenų
valdymo komisija, sudaryta iš suinteresuotų šalių, mokslininkų ir
suinteresuotų institucijų atstovų pateikė prioritetinį užtvankų, kurias,
įvertinus visas galimybes, įmanoma demontuoti per 5 metus, sąrašą ir kuriuo
buvo remtasi sudarinėjant planus vykdymui.  Pagrindinės priemonės,
numatytos prie Plano uždavinio 2.3. buvo - pertvarkyti slenkstį, pagerinti žuvų
migracijos sąlygas arba įrengti žuvų pralaidą, rekonstruoti žuvų pralaidą.
.

DABARTINIŲ PROCESŲ
ANALIZĖ 
Esama schema

1 kliūtis
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Pagrindinis atsakingas priemonių vykdytojas yra ŽT. Ši tarnyba organizuoja,
koordinuoja ir vykdo žuvų neršto ir migracijos sąlygų gerinimo darbus, žuvų
migracijos kelių, migracijos įrenginių priežiūrą, stebėseną ir t.t.. Ši institucija
nėra pavaldi AM, tačiau turi derinti veiksmus su AM. Įgyvendinant priemones,
trūko komunikacijos tarp šių institucijų.   

Pagal to paties Plano 2.3.2 uždavinį, Plane savivaldybės, kurios prižiūri
identifikuotas Užtvankas turėjo “atlikti šių objektų (užtvankų hidrotechninių
statinių) techninę inventorizaciją, įtraukti juos į apskaitą ir vadovaujantis
Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn
įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių
nuosavybėn įstatymo savivaldybėms priskirto valstybės turto perdavimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos
13 d. nutarimu Nr. 870 „Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių
nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“, perduoti Aplinkos ministerijai
priėmimo-perdavimo aktą”. Praktiškai ir savivaldybės, ir užtvankų savininkai,
pagal 2.3.3. uždavinį, panaudos sutartimi objektus turėjo perduoti tiesiogiai
ŽT.

Nors Aplinkos ministerijoje ir Aplinkos apsaugos agentūroje yra keliamas
užtvankų ar slenksčių kaip kliūčių migracijai pašalinimas, įvardytose
priemonėse tai neatsispindi. Priemonės įvardijamos aptakiai, naudojama
netinkama formuluotė palieka vietos interpretacijai skirtingoms institucijoms.
Pvz.: ŽT įgyvendinant tam tikrus projektus slenksčio pertvarkymas buvo
suprantamas kaip jo atstatymas, bet ne jo praardymas ar pašalinimas.

2 kliūtis

3 kliūtis
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Čia matome, jog didžioji dalis projektų visiškai sustojo jau šioje pirminėje
stadijoje, užtvankų ir jų statinių savininkams bei naudotojams nesutikus jų
perduoti panaudos teise. Žuvų migracijos sąlygų gerinimo ir užtvankų
demontavimo projektai dažniausiai reikalauja ypatingai daug derinimo su
suinteresuotomis šalimis, todėl ir šiais atvejais trūko tolimesnio derinimo su
savininkais ir naudotojais.

 Iš 19 užtvankų ŽT buvo perduotos 6. ŽT vykdo viešuosius pirkimus žuvitakių
projektavimui.

Už 19 projektų suderinimą ŽT buvo numatytas atsakingas vienas žmogus.
Taigi matomas žmogiškųjų resursų trūkumas šioje grandyje, kuri ypač svarbi
ir reikalaujanti daug laiko.   
Rezultate iš 19 užtvankų ŽT buvo neperduota 13 objektų. To priežastys: 

Dažnai mažųjų hidroelektrinių savininkai atsisakė perduoti statinius žuvitakių

įrengimui. Numanoma to priežastis - dėl turimų įrengti žuvitakių

sumažėsiantis hidroelektrinių efektyvumas. 

Objektas yra kultūros paveldas.  

Savivaldybė ar privatūs savininkai nenurodo aiškios priežasties. 

Privatus savininkas pateikė galimybę užtvanką parduoti, bet ne perduoti. 

Be esamos užtvankos/slenksčio negali vykti žuvininkystės ūkio veikla.

4 kliūtis

5 kliūtis
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Šis konsultacijos procesas gali užsitęsti mėnesiais, iki kol pateikiama galutinė
išvada. Pažymėtina, jog tokia konsultacija, įtraukiant ir specialistus
(akademinę bendruomenę) vykdoma tik pačiame viso proceso gale, kuomet
jau yra išleisti pinigai viešojo pirkimo konkursui ir sugaištas laikas. Kada
projektas po tokios konsultacijos nėra patvirtinamas, jau yra per vėlu ieškoti
alternatyvos.  
Projektai, kuriems finansavimas yra patvirtinamas, toliau įgyvendinami.   

Taigi esamoje situacijoje matome, jog esama kliūčių, kurios stabdo projektų
efektyvumą ir ko rezultate dauguma Plano priemonių lieka neįgyvendintų.
Sprendžiant šias kliūtis, svarbu atsakyti į klausimus - ką turime įgyvendinti,
kad užtikrintume projektų sėkmę, kas tai turi daryti ir kaip užtvankų
demontavimo ir kiti žuvų migracijos sąlygų gerinimo projektai turi būti
daromi, siekiant suinteresuotas šalis įtraukti į procesus kuo anksčiau bei
užtikrinant efektyvią komunikaciją?

Viešasis pirkimas vykdomas be derinimo su Aplinkos ministerija. Kaip nurodė
2 kliūtis, nekonkreti priemonių formuluotė paliko vietos interpretacijai,
dauguma ŽT numatytų priemonių buvo žuvitakių statymas. Šioje dalyje
derinimo tarp skirtingų institucijų taip pat trūksta. 

ŽT viešojo pirkimo konkursą laimėjusį projektą siunčia į AM ES investicijų ir
ekonominių priemonių departamento ES investicinių priemonių įgyvendinimo
skyrių dėl finansavimo patvirtinimo. Šis skyrius vertina, ar projektas atitinka
programos uždavinius, o kilus klausimams, konsultuojasi su kolegomis iš kitų
skyrių. Konkrečiai, konsultuojamasi su AM Taršos prevencijos politikos grupės
specialistais. Jie toliau konsultuojasi su AM Gamtos apsaugos politikos grupės
ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistais , o šie - su mokslininkais
ichtiologais. Surinkta informacija toliau grįžta į AM ES investicinių priemonių
įgyvendinimo skyrių, kuris patvirtina arba nepatvirtina projekto.

6 kliūtis

7 kliūtis
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Apibendrinant esamos situacijos schemą, iškėlėme klausimus, į kuriuos
svarbu atsakyti, siekiant efektyvaus projektų įgyvendinimo. Du iš jų - ką turime
įgyvendinti, kad užtikrintume projektų sėkmę ir kas tai turi vykdyti?  

Užtvankų inventorizacija yra vienas esminių aspektų, kurį akcentuoja projekto
metu kalbinti mokslininkai, savivaldybių atstovai ir kitos suinteresuotos šalys.
Turint detalią informaciją apie užtvankų būklę, jų poveikį ekosistemai ir
vandens būklei bei socio-ekonominę svarbą ar žalą, užtvankas galima išdėstyti
pagal svarbą. Taip pat svarbu suprasti užtvankų ir tvenkinių atliekamas
funkcijas vietos bendruomenėms ir visuomenei, įvertinti šių funkcijų svarbą ir
kiekvienos užtvankos demontavimą ar kitas alternatyvas svarstyti
individualiai.  Taigi atsakant į mūsų pirmąjį klausimą - ką turime įgyvendinti,
kad užtikrintume projektų sėkmę, šio “Kurk Lietuvai” projekto ir Aplinkos
ministerijos iniciatyva į Vandenų srities plėtros 2017 -2023 metų programos
įgyvendinimo veiksmų planą įtraukta priemonė - Užtvankų įvertinimo
ekologiniu ir socio-ekonominiu požiūriu studija (toliau - Studija). Šioje
Studijoje bus siekiama įvertinti turimas Lietuvos užtvankas tiek iš ekologinės,
tiek iš socio-ekonominės pusės, pastarajai kreipiant ypatingą dėmesį į kaštus,
kurių reikia užtvankų priežiūrai, jų remontui ir pan. Rezultate turi būti sudaryti
sąrašai užtvankų, kurios daro didžiausią neigiamą poveikį ekologinei
būklei bei tų, kurios turi mažiausią vertę socio-ekonominiu požiūriu. Ši
informacija leis identifikuoti užtvankas ir jų savininkus, su kuriais galima dirbti
toliau, tikintis sėkmingų rezultatų.
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Atsakant į antrąjį klausimą - kas tai turi vykdyti, šio “Kurk Lietuvai” projekto
iniciatyva užtikrinamas upių vientisumo atkūrimo projektų
koordinavimas - Aplinkos ministerijoje atsiranda upių vientisumo atkūrimo
projektų koordinatorius (toliau - koordinatorius).
Koordinatorius koordinuoja Studiją. Remiantis Studijos rezultatais
Koordinatorius identifikuoja scenarijus, kurie apibrėžia, kuriose upėse ar
jų atkarpose reikia įgyvendinti upių vientisumo atkūrimo projektus, vykdant
užtvankų demontavimą - įvertinama, ką galima demontuoti atsižvelgiant į
ekologinius ir socio-ekonominius rodiklius, kiek tokie projektai kainuotų, kaip
jie būtų finansuoti, kokias alternatyvas būtų galima/ reikėtų svarstyti (pvz.:
tvenkinys gyventojams, užtvankos išpirkimas ir kt.). Skirtinguose scenarijuose
įvertinami kaštai Valstybei. Be to, Koordinatorius vykdo konsultaciją su
mokslininkais-ekspertais ir specialistais, derinimą ir komunikaciją su užtvankų
savininkais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Kai kurias mokslininkų konsultacijas gali pakeisti loginis sprendimų medis -
tokiu atveju reikia turėti formalius objektyvius kriterijus, kuriais galėtų
vadovautis upių vientisumo atkūrimo projektus koordinuojantis asmuo ar
vėlesniuose žingsniuose ir įgyvendinanti institucija. Itin svarbu turėti įteisintą
hierarchiją, įgyvendinant upių vientisumo atkūrimo ir žuvų migracijos
sąlygų gerinimo projektus - prioritetas teikiamas pilnam ar daliniam
užtvankos demontavimui, jei tai neįmanoma, vėliau svarstomas natūralaus
žuvitakio variantas ir tik paskutinėje vietoje žiūrima į techninio žuvitakio
statymo galimybę.

Taigi Koordinatorius konsultuodamasis/-i su specialistais identifikuoja scenarijus
ir vykdo komunikaciją su identifikuotų užtvankų savininkais ir naudotojais
siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius. Priklausomai nuo savininko tipo, kalbama arba
su privačiu savininku, ar savivaldybės administracija. Jeigu užtvanka yra
bešeimininkis statinys, kalbama su tos savivaldybės, kurios teritorijoje yra
užtvanka, administracija. Komunikuojant pateikiami studijos rezultatai, faktinė
informacija dėl ekologinių ir socio-ekonominių aspektų, kartu diskutuojama dėl
galimų scenarijų, poreikių ir būdų juos suderinti. Prieš šį žingsnį, Koordinatorius
turi pasitarti su Viešųjų ryšių specialistais dėl komunikacijos strategijos.

9.



Kaip parodė šio “Kurk Lietuvai” projekto rėmuose vykdytas tyrimas su
savivaldybių atstovais, kalbant su savininkais svarbu parodyti, kokias funkcijas
užtvanka atlieka ir koks būtų užtvankos demontavimo poveikis aplinkai, pvz.:
ar užtvanka svarbi upės srovės reguliavimui ir pan. Pavyzdžiui, savivaldybėse,
kuriose užtvanka yra mieste, vietos bendruomenės išreiškia baimes, kad
demontavimas paveiks upės tėkmę ir vandens lygį įvairiais sezonais. Svarbūs
ir detalūs ekologinės užtvankos demontavimo naudos skaičiavimai. Kai kuriais
atvejais savivaldybės atstovai pažymėjo, jog net abejoja, kad atitinkamuose
upių ruožuose vyksta žuvų migracija arba, kad esančios užtvankos ar
užtvankų liekanos pastoja kelią žuvų migracijai.

Detali hidrologų konsultacija ir 2D modeliavimas yra reikalingi, kai pradedamas
planuoti  demontavimas. Kadangi kiekviena užtvanka skiriasi, kiekvienu atveju
turėtų būti atsižvelgiama į specialisto konsultaciją. Hidrologai modeliuoja, kaip
užtvanka turi būti griaunama, kokie galimi padariniai, kaip atrodys aplinka ir upė
po demontavimo. Tuo tarpu hidrotechnikai, atsižvelgdami į technines užtvankos
savybes, turi suplanuoti, kaip saugiai ir efektyviai užtvanką galima demontuoti.

Po pirmojo derinimo su identifikuotų užtvankų savininkais ir naudotojais,
Koordinatorius inicijuoja Užtvankų, kurių savininkai ir naudotojai sutinka su jų
pritaikymu žuvų migracijos sąlygoms gerinti, įtraukimą į tuo metu
numatytą Programą. Tai suderinama tarp AM ir ŽŪM.  

Koordinatorius, įtraukus užtvankas į Programą, vykdo tolesnį derinimą dėl
konkrečių priemonių. Keliamas klausimas, ar užtvankos savininkas/naudotojas
sutinka su jos demontavimu ir pateikiamomis sąlygomis. Jei gaunamas
sutikimas, patvirtinama užtvankos demontavimo priemonė, jei ne - žuvų
pralaidos įrengimo/rekonstravimo priemonė.
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Atitinkamai paskiriami už priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai,
kurie turi rūpintis projekto įgyvendinimu, kuruoti viešuosius pirkimus ir kt.
Užtvankų demontavimo projektus, vadovaujantis Aplinkos ministerijos
demontavimo modeliu, vykdo Aplinkos ministerijai pavaldžios
įstaigos (Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba,
Saugomų teritorijų administracijos) bei savivaldybių administracijos. Žuvų
pralaidų įrengimo/rekonstravimo projektus vykdyti paskiriama Žuvininkystės
tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, kuri organizuoja, koordinuoja ir vykdo
žuvų neršto ir migracijos sąlygų gerinimo darbus, žuvų migracijos kelių, bei
migracijos įrenginių priežiūrą, stebėseną ir t.t. Rengiant žuvų pralaidų projektus,
būtina konsultuotis su ekspertine grupe (ichtiologais ir žuvų pralaidų ekspertais)
ir vadovautis ekspertų sudaryta migracijos priemonių efektyvumo
hierarchija. Žinant, kokios žuvys nepraplaukia pro užtvanką, atitinkamai galima
planuoti, kokia žuvų pralaida reikalinga. Būtina vertinti visų žuvų judėjimą tiek į
viršų, tiek į apačią galinčius paveikti pralaidos aspektus: pralaidos plotis, gylis,
upės srovės greitis. Kiekvienu atveju tiek natūralių, tiek techninių žuvų pralaidų
variantų gali būti daug. Konkretaus varianto pasirinkimas priklauso nuo upės
tipo, reljefo ir kt.. Konsultacijos su tokia ekspertų grupe būtinybė turi būti
teisiškai reglamentuota.

Suomijos Tikkurila užtvankos demontavimo projekte pradžioje buvo
nuspręsta, jog projektas su šia užtvanka turi būti atliekamas, ir prieš
išsigryninant skirtingas alternatyvas ir konkretų planą, buvo
daromas išankstinis tyrimas, kuriame dalyvavo platus suinteresuotųjų šalių
tinklas. Šiuo tyrimu buvo siekiama suprasti pagrindinius miesto gyventojų ir
kitų suinteresuotųjų šalių poreikius bei rasti praktinius sprendimus užtvankos
ateičiai. Procese dalyvavo ekspertai, suinteresuotos šalys, sprendimus
priimantys asmenys, gyventojai - buvo siekiama išgirsti visų nuomones,
suprasti vietos poreikius bei kaip juos galima suderinti ir tai, jog rezultatas
būtų priimtas daugumos.  

Taip pat, buvo renkami duomenys apie potvynių valdymą, dirvožemio sudėtį,
rekreacinį naudojimą, kultūros paveldą ir vietos istoriją, žuvų populiacijas,
gamtos vertę, miesto kraštovaizdį ir pan. Informacija rinkta iš įvairių šaltinių -
miesto plėtros tikslai upės pakrantėje ir gretimose žemėse, senų nuotraukų,
miesto muziejaus, naudotojų ir techninių darbuotojų. Visa ši informacija buvo
išanalizuota ir nustatyta, kokie yra pagrindiniai vietos poreikiai ir vertybės ir
pagal tai pasiūlyti scenarijai bei priimtas galutinis sprendimas.
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Atsakingi vykdytojai vykdo ekspertinę konsultaciją parengti alternatyvius
priemonės įgyvendinimo scenarijus. Konsultuojamasi su specialistais hidrologais
ir hidrotechnikais, o žuvų pralaidos įrengimo/rekonstravimo atveju - ir su ichtiologais.  

 Parengtus priemonės įgyvendinimo scenarijus atsakingi vykdytojai vėliau pristato
visuomenei - vietos bendruomenėms ir kitoms suinteresuotoms šalims. Kartu su
ekspertais pagrindžiama, kuri iš alternatyvų yra pageidaujama ir dėl kokių (ekologinių,
socio-ekonominių, saugumo ir kt.) motyvų. Atsakoma į keliamus klausimus,
surenkamas grįžtamasis ryšys. Jei yra klausimų, kurie liko neatsakyti, išreiškiamas
nepasitenkinimas, organizuojamas dar vienas renginys. Rekomenduojama svarstyti,
kokios vietos organizacijos gali padėti vykdyti komunikacijos su vietos
bendruomenėmis, pvz.: regioninių parkų direkcijų atstovai, vietiniai NVO ar pan. 

Komunikacijos su visuomene strategijų ir būdų yra įvairių. Pavyzdžiui, Estijos
Sindi užtvankos atveju, be privalomų trijų, buvo daromi 4- 6 visuomenei
informuoti skirti renginiai siekiant atsakyti į klausimus, įsiklausyti į nuomones ir
supažindinti su projekto planais ir įtraukti vietinę žiniasklaidą. Sindi projekto
metu iš viso buvo sudarytos 6 alternatyvos, kartu su savivaldybe atrinktos ir
visuomenei pristatytos - trys. Vizualiai pristatytos alternatyvos parodė, kaip
aplinka atrodys įvairiais užtvankos rekonstravimo ar demontavimo atvejais.
Estijos aplinkos apsaugos agentūra pagrindė, dėl ko jiems atrodė, kad pilnas
užtvankos demontavimas yra geriausias sprendimas socio-ekonominiu ir
ekologiniu požiūriu. Šiam variantui buvo pagamintas 3D modelis, aiškiai
parodantis, kokie techniniai pasikeitimai laukia ir kaip aplinka bus pritaikyta
rekreacija.  

Anglijoje ir Velse veikia Aplinkos agentūros Nacionalinė žuvų pralaidų
patariamoji grupė
(ang. Environment Agency’s National Fish Pass Advisory Panel / ang. trump.
NFPAP) - ekspertų grupė, kuri tikrina žuvų pralaidų projektų efektyvumą.
NFPAP veikia nuo 1996 m., su tikslu teikti rekomendacijas Aplinkos agentūrai
dėl oficialaus leidimo žuvų pralaidoms išdavimo. Grupė taip pat veikia kaip
kompetencijos centras ir kreipia dėmesį į kitus su žuvų pralaidomis susijusius
klausimus (pvz.: hidroenergetikos sukeliamas problemas). Jie taip pat skatina
mokslinių tyrimų ir plėtros projektus, skirtus geriau suprasti žuvų pralaidų
reikalavimus, išsamios visų Anglijoje esančių žuvų pralaidų duomenų bazės
kūrimą ir palaikymą bei reikiamų įstatymų pakeitimą.

2 etapas. Planavimo ir įgyvendinimo fazė

12.



Be tiesioginių bendruomenių informavimo apie konkretų projektą, svarbu
lygiagrečiai vykdyti visuomenės švietimą šiuo klausimu. Pavyzdžiui, Suomijoje
buvo organizuojama kampanija, kurios metu buvo vykdomos piliečių apklausos,
susitikimai su politikais, kuriuose buvo kalbama apie hidroenergijos žalą
svarbioms gėlo vandens buveinėms. Taip pat buvo sukurta reklama,
iliustruojanti užtvankų žalą migruojančioms žuvims, vykdyti dokumentinių filmų
ir diskusijų šia tema renginiai.

Ekspertai iš Didžiosios Britanijos pataria iš pradžių bendrauti su žmonėmis
mažose grupelėse, komunikuoti su jų atstovais bei galvoti apie netradicinius
komunikacijos būdus - pavyzdžiui, Škotijoje komunikacija apie planuojamus
projektus vykdoma parodų formatu - jose dalyvauja agentūros specialistai,
žmonėms rodantys iliustracijas, nuotraukas ir vaizdžiai pateiktą faktinę
informaciją, atsakantys į žmonių klausimus. Taip pat yra daromi ir visuomenei
komunikuojami modeliai, parodantys, kaip upė atrodys po projekto. Jų patirtis
rodo, jog svarbu suprasti ir komunikuoti, kokia tokių projektų nauda vietos
bendruomenėms - pvz.: galbūt tai sumažėjusi potvynių rizika. Kartu svarbu
sugriauti įsivaizdavimą, jog užtvankos yra skirtos potvynių prevencijai, bei kitus
mitus. Kitos naudos, ypač urbanizuotose teritorijose, yra saugesnis priėjimas
prie upės, patrauklesni vaizdai į upę, atsiradusios rekreacinės erdvės, kurias
galima panaudoti vaikų žaidimų aikštelėms, piknikams, padidėjusi nekilnojamojo
turto vertė, pasikeitęs vietovės įvaizdis ir pan. 

Turint didesnės bendruomenės dalies pritarimą, apsisprendžiama ties viena
alternatyva.  

Tuomet vykdomas valstybinio arba privataus turto perdavimas atsakingam
vykdytojui - įgyvendinančiai institucijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimą „Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos
aprašo patvirtinimo“. 

Vėliau vyksta viešojo pirkimo projektui parengti derinimas. Projektą
įgyvendinantys atsakingi vykdytojai viešojo pirkimo specifikaciją derina su
Koordinatoriumi ir ekspertų grupe.
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Kada projektas yra parengtas, vyksta dar vienas derinimas su visuomene pagal
"Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl
teritorijų planavimo nuostatus". Žuvų pralaidos įrengimo/rekonstravimo atveju,
ichtiologai ir hidrobiologai įtraukiami į ekspertinę priežiūros grupę.  

Procese yra gaunami reikalingi leidimai. Galutinis projektas yra suderintas su
visomis suinteresuotomis šalimis, užtikrintas jo finansavimas. Tuomet jau vyksta
įgyvendinimas - rangovai pradeda darbus. Rezultate, priklausomai nuo
pasirinktos priemonės, turima atvertą upę demontavus užtvanką, arba turima
žuvų pralaida. Aplinkos ministerijoje vyksta projekto įvertinimas. Žuvų pralaidos
atveju, papildomus vertinimus atlieka ir ichtiologai, kurie žiūri į efektyvumą,
vykdo tyrimus. 
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