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Architektų 
komanda

Išsako rūpesčius 
ir poreikius

 

Kviečia dialogui 
ir jį moderuoja

 

Pilietinės galios indeksas
(Pilietinės visuomenės institutas)  

 

Architektų 
komanda

Dabartinis statybos projektų viešinimas (pagal Statybos įstatymą) yra formalus ir organizuojamas, kai
esminiai objekto sprendimai yra užfiksuoti, o pokyčius daryti sudėtinga. Siekiant gerinti visuomenės
dalyvavimo kokybę viešųjų erdvių formavime, rekomenduojama įtraukti visuomenę analizės ir užduoties
formulavimo etape, kuomet išsiaiškinami visuomenės poreikiai, įpročiai ir tradicijos, susijusios su vieta.

„Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“

Skirtingi rodikliai rodo,  kad visuomenei vis labiau rūpi jų
gyvenamosios vietovės reikalai, o dalyvavimas oficialiuose
renginiuose, kaip projektų pristatymai, yra vienas iš būdų, kuriais
visuomenė parodo, kad yra savo miesto dalis (LRBP esamos
būklės analizė, The Nielsen Company, 2018).

Gyventojų, dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus,
dalis procentais. Šaltinis: VRM 2020 m. veiklos ataskaita

Konfliktą užkoduojantis teisinis reguliavimas

Visuomenė vis labiau nori įsitraukti

Visuomenės dalyvavimo kokybės didinimas dalinai įgyvendintų
 įvairias nacionalines strategijas 

Dokumentai Rodikliai Siejasi su

LR aplinkos ministro 2021-
2023 strateginis planas,  

03-27 tikslas –  skatinti aktyvesnį
visuomenės įsitraukimą į aplinkos

formavimo procesus 

Gyventojų nurodžiusių, kad yra
informuoti apie teritorijų

planavimo ir statybos procesus
dalis (VTPSI)

EBPO rekomendacijos
(atviras viešasis valdymas) 

NPP 2 tikslas. 2.7 uždavinys. 
Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės
atsakomybės nuostatas visuomenėje bei

bendruomeniškumą 
Atsakingi: SADM (VRM, KM, AM) 

„Lietuva 2030“  
(Sumani visuomenė)  

NPP 8 tikslas. 8.4 uždavinys. 
Tobulinti viešojo valdymo sistemą,
didinti jos efektyvumą ir atvirumą

Atsakingi: VRM (ministerijos, LRVK)

Gyventojų per paskutinius
metus dalyvavusių sprendžiant
viešuosius vietos reikalus dalis

(VRM)

DVT 11 (11.3.2),  
„Lietuva 2030“  

(Sumanus valdymas) 
LR BP koncepcija (vietos ir

regiono identitetas) 

Savivaldybės 
komanda

Projektas

Visuomenė

Vienašališkai priima 
sprendimus

Teikia užduotį
 

Kuria sprendinius
 

Informuojama 
apie sprendinius

 Visuomenė

Savivaldybės 
komanda

Projektas

Kuria sprendinius
 

Specialistai teigia, kad siekiant kelti dalyvavimo kokybę,
visuomenę reikia įtraukti laiku ir metodiškai

ESAMYBĖ SIEKIAMYBĖ

Visa esamos situacijos analizė: http://kurklt.lt/projektai/miesto-ir-bendruomenes-dialogas/ 

Esamos situacijos analizės santrauka
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aplinkybių fone (paveldo, gamtinių ir kt.)

Beatričė Umbrasaitė, Brigita Mikolajūnaitė, Giedrė Puzinauskienė 


