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Įžanga
Sveikiname atvertus šį
vadovą, kuriame sužinosite
apie dalyvavimu pagrįstą
kraštovaizdžio planavimą!

1.1. Pratarmė
Jei skaitote šį vadovą, vadinasi, jūs rimtai domitės kraštovaizdžiais
ir galbūt esate teritorijų planuotojas, gamtosaugininkas, vietinis
politikas ar administracinių sprendimų priėmėjas, o gal net
akademikas.
Mūsų tikslas – pateikti jums naujų idėjų ir suteikti įkvėpimo
siekiant, kad kraštovaizdžio planavimo ir valdymo procesai atneštų
vertingą ilgalaikę naudą visiems šių procesų dalyviams bei pačiam
kraštovaizdžiui.
Antrajame ir trečiajame skyriuose yra paaiškinta ankstyvo piliečių
įsitraukimo ir aktyvaus dalyvavimo nauda, kuri gali būti ne visiems
akivaizdi. Ketvirtajame skyriuje rasite svarbiausius apibrėžimus,
susijusius su įvairiomis „dalyvavimo laiptelių” pakopomis.
Bendresnės išvados apie kai kurių Europos šalių teisinę bazę,
reglamentuojančią mūsų diskutuojamus klausimus, yra pateiktos
šeštajame ir septintajame skyriuose. Tačiau šio vadovo pagrindinė
dalis yra penktasis skyrius, įskaitant jame pateiktas priemones
ir metodus. Šiame skyriuje rasite įvairios medžiagos nuo bendrų
informacinių metodų, tokių kaip visuotiniai susirinkimai ir interneto
puslapiai iki labiau interaktyvių konsultacinių priemonių ir visišku
piliečių įsitraukimu pagrįstų kontrolės mechanizmų – visa tai yra
paaiškinta glaustai ir praktiškai, kad galėtumėte šią informaciją kuo
įmanoma lengviau pritaikyti. Ypač rekomenduojame 5.1 skirsnį
„Įžanga”, kuriame pateikti pavyzdžiai, kaip palaipsniui didinant
pasitikėjimą sudaryti sąlygas dalyvavimo procesui. Šis žingsnis,
kurio svarba dažnai yra nepakankamai įvertinama, vaidina esminį
vaidmenį, ypač tose šalyse, kuriose pilietiška visuomenė dar nėra
visiškai susiformavusi.
Šis vadovas nepateikia recepto, kuriuo galėtumėte vadovautis
nuo pradžios iki galo, o greičiau siūlo pasirinkti ir derinti tinkamas
priemones, pritaikant jas prie konkrečių vietos ir planavimo
aplinkybių bei sąlygų. Kai kurioms šalims yra parengtos detalesnės
gairės dėl suinteresuotųjų šalių dalyvavimo (žr. skirsnį „Literatūra ir
nuorodos“).

Projekto „LIFEscape” bandomoji vietovė: Vombsänkan, Skåne, Švedija.

Projektas „LIFEscape” jau baigiasi, tačiau bendradarbiavimas
ir patirties mainai tarp Šiaurės ir Rytų Europos šalių toliau tęsis
pasitelkiant „LIFEscape” dalyvavimu pagrįsto kraštovaizdžio
planavimo forumą (angl. LIFEscape Forum for Participative
Landscape Planning) (www.lifescape.eu). Be to, kraštovaizdžio
planavimo praktika toliau keisis, siekiant patenkinti Europos
kraštovaizdžio konvencijos poreikius, taigi grįžtamasis ryšys
iš šio vadovo naudotojų pasitarnaus ateityje leidžiant pataisytus
šio vadovo leidimus. Laukiame jūsų komentarų apie galimus
patobulinimus, kuriuos galite siųsti adresu, pateiktu vidinėje
viršelio pusėje.

Į ž an ga
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1.2. Santrauka
Projekto „LIFEscape” tikslas – parodyti, kaip vietiniu lygiu
įgyvendinti Europos kraštovaizdžio konvenciją vykdant veiklą
keturiose teritorijose. Projektas yra orientuotas į dalyvavimu
pagrįstą kraštovaizdžio planavimą ir priemones, padėsiančias
plačiajai visuomenei labiau įsitraukti į planavimą ir valdymą.
Palaikant dialogą su plačiąja visuomene ir išbandant įvairių metodų
ir priemonių veiksmingumą, šiuo projektu siekiama suteikti
gilesnių žinių, padedančių praktiškai užtikrinti dalyvavimu pagrįstą
kraštovaizdžio planavimą.
Svarbiausia sąlyga, leidžianti siekti aktyvesnio dalyvavimo – tai visos
organizacijos vieningas noras siekti šio tikslo. Aktyvesnis dalyvavimas
reikalauja atnaujintų darbo modelių ir atsakomybės dalijimosi tarp
skirtingų departamentų ir skirtingų pareigūnų, o taip pat tarp išrinktų
vadovų ir tarnautojų. Aktyvesnis dalyvavimas taip pat reikalauja
naujų prioritetų išteklių ir laiko planavime. Tačiau galiausiai viskas

Projekto „LIFEscape” bandomoji vietovė: Tude Å, Zelandijos sala, Danija.

8

Įž a n g a

susiveda į požiūrį – ar organizacija yra pasirengusi priimti plačiosios
visuomenės indėlį? Jei vadovybės lygmenyje nėra aiškiai išreikšto
noro dirbti šia linkme, bus sunku pasiekti kokių nors rezultatų.
Aktyvesnis dalyvavimas dažnai reikalauja daugiau laiko, vadinasi,
ir daugiau išteklių. Susitikimams su visuomenės nariais ir dialogo
palaikymui turi būti skiriama pakankamai laiko, norint, kad būtų
pasiekti kūrybingi sprendimai. Tačiau kartais dialogas gali netgi
sutaupyti laiko, jei ateityje tai padeda išvengti konfliktų ir netinkamų
sprendimų. Dabartiniai piliečiai yra pakankamai išsilavinę ir įsitraukę
į juos liečiančių klausimų sprendimą ir reiškia protestą, jei yra vykdomi,
jų akimis, netinkami projektai arba priimami netinkami sprendimai.
Plačiosios visuomenės nariai taip pat yra sukaupę daug žinių, kurios
gali pasitarnauti planavimo srityje. Pareigūnai ir politikai negali visko
žinoti apie vietines problemas ir daugeliu atveju jiems reikia vietinės
bendruomenės pagalbos. Yra daugybė įvairių metodų ir priemonių,

Projekto „LIFEscape” bandomoji vietovė: Łęcze, Varmijos Mozūrija, Lenkija.

kuriais siekiama aktyviau palaikyti dialogą su piliečiais, ir jie atima
daugiau ar mažiau laiko. Taigi labai svarbu kuo anksčiau nuspręsti,
kokių tikslų bus siekiama, ir skirti išteklių ir laiko jų įgyvendinimui.
Dalyvavimas gali vykti įvairiais būdais ir gali daryti įvairaus dydžio
įtaką. Arnsten’o „dalyvavimo laipteliai” įvairius dalyvavimo lygius
prilygina aštuonioms pakopoms: nuo neigiamo dalyvavimo,
kuris vyksta manipuliacijų forma, iki siuntėjo arba gavėjo
kontroliuojamos veiklos. Švedijos vietos savivaldos institucijų ir
regionų asociacija remiasi panašiu apibrėžimu, kurį sudaro penkios
pakopos aukštesniojoje Arnsteino „laiptelių” dalyje, apimančios
konstruktyvesnes dalyvavimo formas. Šios pakopos – tai
informavimas, konsultacijos, dialogas, įtaka ir bendri sprendimai.
Ataskaitoje yra aprašyti 40 skirtingų metodų ir priemonių, skirtų
dalyvavimu pagrįstam kraštovaizdžio planavimui, ir jie priskirti
penkioms skirtingoms pakopoms.
Vietiniame ir regioniniame planavime dažnai akcentuojami
pageidaujami kraštovaizdžio pokyčiai, pvz., nauji pastatai, keliai ar
energijos gamyba, tačiau, pasak Konvencijos, planavimo procesas
taip pat yra svarbus esamų kraštovaizdžių vertybių lokalizavimui ir
išsaugojimui. Dažnai tai yra naujovė vietiniame planavimo procese.
Norint imtis šių į ateitį orientuotų priemonių, reikia vykdyti planavimo
procesą. Visa tai bendrais bruožas yra aprašyta ataskaitoje.

Planuojant kraštovaizdį, kartais priimamas sprendimas įdiegti tam
tikrą apsaugos priemonę, siekiant apsaugoti kraštovaizdžio vertybes.
Įdiegus šią apsaugos priemonę, toliau seka ilgas kraštovaizdžio
tvarkymo procesas. Tai ypač akivaizdu tiems, kas tvarko saugomas
zonas, tokias kaip rezervatai, kraštovaizdžio parkai ir nacionaliniai
parkai. Europos kraštovaizdžio konvencijos 1 straipsnio d punkte
taip pat akcentuojami šie aspektai. Ataskaitoje pateikiamos bendros
rekomendacijos tiems, kurie dirba kraštovaizdžio apsaugos srityje.

1.3. Kas yra kraštovaizdis?
Terminas „kraštovaizdis” – tai sudėtinga ir daugialypė sąvoka.
Skirtingi žmonės kraštovaizdį suvokia skirtingai, todėl kiekvienas,
remdamasis savo patirtimi, pateiktų skirtingą atsakymą, kas
yra kraštovaizdis. Vis dėlto, vertinant kraštovaizdį, galime rasti
bendrų požiūrio taškų. Kiekviename laikmetyje vyrauja normos,
pagal kurias žmonės sprendžia, kas yra gražu, o kas negražu, kas
chaotiška, o kas tvarkinga, kas yra gerai ir kas blogai. Šios įdiegtos
normos mums padeda susikurti panašų pasaulėvaizdį. Menas,
literatūra, kinas, gamtosauga ir turizmo sektorius – tai keletas
pavyzdžių, kas daro įtaką mūsų pasaulėvaizdžiui.

Į ž an ga
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Įprastas būdas apibūdinti kraštovaizdį - žvelgti iš vizualinės
perspektyvos. Kraštovaizdis yra vaizdas, kurį mes matome.
Tai atspindi ir sinonimiškas terminas „peizažas”, kuris istoriškai
pradėtas vartoti kalbant apie kraštovaizdžio tapybą. Kraštovaizdį
taip pat galime apibūdinti kaip ekologinę mus supančią aplinką,
maisto, prieglobsčio ir kitų ekonominių išteklių šaltinį, nuo kurio
visi priklausome. Šios kraštovaizdžio funkcijos yra tyrinėjamos
tokiose mokslo srityse, kaip pvz., kraštovaizdžio ekologija. Trečiasis
kraštovaizdžio apibrėžimas – tai visuma, jungianti žmones
ir aplinką. Žmogus yra kraštovaizdžio dalis, o kraštovaizdis
– žmogaus dalis. Galime sakyti, kad kraštovaizdis yra gamtinių
ir / arba žmogiškųjų veiksnių sąveikos rezultatas. Šiuo platesniu
„kraštovaizdžio” supratimu remiamasi Europos kraštovaizdžio
konvencijoje.

1.4. Europos kraštovaizdžio
konvencija
Europos kraštovaizdžio konvencija – tai vizija, kurioje apibrėžta,
kokią svarbą žmonės galėtų ir turėtų teikti kraštovaizdžiui.
Šia konvencija taip pat siekiama parodyti, kaip tam tikromis
kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir planavimo priemonėmis
ateityje galėtume užtikrinti tvarią kraštovaizdžio plėtrą. Ši konvencija,
parengta bendradarbiaujant Europos valstybėms, buvo priimta
kaip tarptautinė sutartis 2000 m. spalio 20 d. Florencijoje
vadovaujant Europos Tarybai. Kiekviena valstybė yra savarankiškai
atsakinga už konvencijoje numatytų tikslų įgyvendinimą. Dauguma
Europos valstybių yra šią konvenciją ratifikavusios, t. y. oficialiai
patvirtinusios šios konvencijos siekius ir siūlomas priemones šiems
siekiams įgyvendinti. Kraštovaizdžio konvencija taip pat siekiama
skatinti bendradarbiavimą Europos šalių viduje sprendžiant su
kraštovaizdžiu susijusius klausimus, nes vienas iš konvencijos tikslų
- sustiprinti visuomenės bei vietinių bendruomenių dalyvavimą
šiame procese. Konvencija taikoma įvairaus tipo kraštovaizdžiams
– tiek miesto, tiek kaimo – su kuriais žmonės susiduria
kasdieniniame gyvenime arba poilsiaudami. Siekiant užtikrinti
įvairių kraštovaizdžių plėtrą, reikia susidaryti visapusišką vaizdą apie
kraštovaizdžių vertybes.
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Europos kraštovaizdžio konvencija siekia nukreipti plėtros
pastangas į socialine prasme turtingesnę aplinką, kur visi gali
dalyvauti ir daryti įtaką plėtros procesams. Norint maksimaliai
įgyvendinti šį tikslą, reikalingas glaudus bendradarbiavimas tarp
valdžios institucijų, organizacijų, korporacijų bei privačių asmenų.
Be to, šios pastangos padės užtikrinti platesnį visuomenės narių
dalyvavimą sprendimų, susijusiu su kraštovaizdžio klausimais,
priėmimo procese tiek vietiniu, tiek regioniniu lygiu. Todėl
dalyvavimu pagrįstas kraštovaizdžio planavimas yra esminis
veiksnys įgyvendinant konvencijos siekius.
Kraštovaizdžio konvencija sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui
aktyviai dalyvauti sprendžiant klausimus, susijusius su
kraštovaizdžio išteklių naudojimu ir vystymu. Nuomonės šiais
klausimais yra labai įvairios ir priklauso nuo to, ką žmonės pastebi
ir ką vertina savo vietiniame kraštovaizdyje.

Projekto „LIFEscape” bandomoji vietovė: Žemaitijos nacionalinis parkas, Žemaitija, Lietuva.
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Kam reikalingas dalyvavimu
pagrįstas kraštovaizdžio
planavimas?
Demokratija yra daugialypė sąvoka, turinti daug
išraiškos formų. Daugelyje Europos šalių yra įtvirtinta
atstovaujamoji demokratija, o tai reiškia, kad patys
žmonės renka atstovus visuotiniuose rinkimuose.
Piliečiai perduoda sprendimų priėmimų galią
politikams, kurie yra savo ruožtu atsakingi už savo
sprendimus iki kitų rinkimų. Politikai palaiko įvairaus
artumo ryšius su piliečiais laikotarpiu tarp rinkimų.
Europoje vyrauja tokia tendencija, kad kiekvienas
politikas atstovauja vis daugiau ir daugiau piliečių.
Tai vyksta vietiniu lygiu, tačiau padidėjus Europos
Sąjungos įtakai, tai būdinga ir politikams, kurie
paskiriami Europos lygiu. Šis veiksnys prisideda prie
mažėjančio dalyvavimo „Didžiojoje demokratijoje”
(nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu). Daugelis siekia
dalyvauti vietiniuose reikaluose, t. y. „mažojoje
demokratijoje”, ir daryti jiems įtaką. Todėl Europa
susiduria su svarbiu politiniu klausimu, kaip padidinti
pasitikėjimą demokratija ir piliečių dalyvavimą
įvairiomis formomis, tokiomis kaip aktyvesnis
dalyvavimas vietiniame ir regioniniame planavime.

Yra keturi pagrindiniai motyvai, kodėl verta
piliečius įtraukti į valdymo procesus:
•

•

•

•

veiksmingesnis valdymas, pvz., užtikrinamas
teisėtumas, pasitikėjimas, kontrolė ir tinkami
sprendimai
geresnės paslaugos: pagerinamas
produktyvumas ir kokybė ir sukuriamos
paslaugos, kurios geriau patenkina asmens
poreikius
žinių kaupimas: didinama dalyvių
kompetencija, gilinamos žinios, skatinamas
informuotumas ir pasitikėjimas savimi
aktyvus pilietiškumas: skatinami glaudesni
santykiai tarp piliečių ir savivaldybės /
apygardos administracijos ir mažinamas
piliečių atitrūkimas.

Kartais geriau atsisakyti dialogo su piliečiais,
pvz. toliau pateiktais atvejais:
•
•

•

kai sprendimas yra jau priimtas ir jo pakeisti
neįmanoma
kai dialogas palaikomas vien todėl, kad to
reikalaujama, o ne todėl, kad išties norima
sužinoti piliečių nuomonę
kai dialogą pasitelkiama norint atidėti tam
tikro klausimo sprendimą, nes jį sprendžiant
susiduriama su sunkumais, bet pats dialogas
nėra laikomas svarbia sprendimų priėmimo
dalimi.

Supažindinimas su povandeniniu gyvenimu. Projekto metu buvo surengtas susitikimas,
kurio metu visuomenė buvo supažindinta su Klingaväl upės gyvenimu, galėjo išbandyti
tinklelius, skirtus vandens gyvūnų gaudymui, stebėti pro vandens teleskopą. Vėliau buvo
diskutuojama apie žmogaus veiklos poveikį vandens kokybei. Hemmestorp vandens
malūnas, Švedija.

2.1. Visi esame dalyviai –
Kraštovaizdis ir demokratija
Aktyvesnis piliečių dalyvavimas sprendimų priėmime, planavime
ir valdyme yra aptariamas įvairiuose kontekstuose. Tarptautiniu
lygiu ypatingos svarbos turi dvi konvencijos: Orhuso konvencija ir
Kraštovaizdžio konvencija. Orhuso konvencijoje numatyta suteikti
piliečiams teisę gauti informaciją, dalyvauti sprendimų priėmime
ir kreiptis į teismą aplinkos klausimais (Orhuso konvencija, 1998
m. birželio 25 d.). Ši konvencija yra ypatinga tuo, kad ji sujungia
aplinkos klausimus ir žmogaus teises. Demokratijos procesas
turi būti vystomas taip, kad jis apimtų sąveiką tarp piliečių ir
valstybės. Ši konvencija iš esmės sprendžia klausimus, susijusius
su santykiais tarp piliečių ir vyriausybės, taip pat ji tarnauja kaip
susitarimas, įtvirtinantis valdžios institucijų įsipareigojimus,
skaidrumo reikalavimus ir valdžios institucijų uždavinį patenkinti
piliečių poreikius. Piliečiai turi teisę gauti prieigą prie informacijos,
susijusios su aplinka, teisę išsakyti savo nuomonę dėl sprendimų,
susijusių su aplinka, o taip pat teisę apskųsti su aplinka susijusius
sprendimus ar kitais būdais siekti, kad jų teisių pažeidimai būtų
teisiškai išnagrinėti.
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politinis klausimas, valstybinių įstaigų planavimas yra daugiau viešas
klausimas. Taigi platus dialogas yra labai svarbus, siekiant rasti
sprendimus, kurie padėtų patenkinti bendrus interesus, neleidžiant
ekonomiškai stiprioms grupėms pasiglemžti daugiau išteklių
ekonomiškai silpnesniųjų grupių sąskaita.

2.2 Tvari plėtra – kurkime
ateitį kartu

Trelleborg muziejaus pristatymas mokomosios kelionės metu, 2011 m. lapkričio 29 d.
Korsør, Danija.

Kraštovaizdžio konvencija taip pat apima aiškų demokratijos
aspektą. Pirma, todėl, kad ši konvencija akcentuoja socialinę
kraštovaizdžio svarbą, ir, antra, todėl, kad ji pabrėžia žmonėms
suteikiamos galimybės aktyviai dalyvauti kraštovaizdžio vertinime
ir valdyme svarbą. Demokratinis aspektas taip pat aiškiai matomas
konvencijoje pateiktame kraštovaizdžio apibrėžime: kraštovaizdis
– tai „žmonių suvokiama vietovė, kurios pobūdį nulėmė gamtos
ir (arba) žmonijos faktorių veikimas arba sąveika”. Konvencijos
2 straipsnio 2 dalyje numatomas konvencijos tikslas: „nustatyti ir
įgyvendinti kraštovaizdžio politiką, kuria siekiama saugoti, tvarkyti
ir planuoti kraštovaizdį imantis 6 straipsnyje nustatytų konkrečių
priemonių” ir „nustatyti plačiosios visuomenės, vietos ir regionų
valdžios institucijų bei kitų dalyvių, suinteresuotų ankstesniame
punkte paminėtos kraštovaizdžio politikos formavimu u ir
įgyvendinimu, dalyvavimo tvarką”.
Panašu, kad politiniuose debatuose yra prieitas susitarimas, jog
aktyvesnis ir platus įsitraukimas į politiką yra veiksmingiausia
priemonė, padedanti sumažinti nepasitikėjimą politikais, piliečių
atitolimą nuo valdžios ir paskatinti daugiau rinkėjų dalyvauti
rinkimuose. Sudėtingomis ekonomikos sąlygomis paaštrėja
konkurencija dėl valstybinių išteklių ir padidėja viešųjų paslaugų
poreikis tarp įvairių piliečių grupių. Nors išteklių paskirstymas yra
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Aplinkosaugos problemos ir siekis užtikrinti tvarius visuomenės
pokyčius reikalauja dialogo tarp piliečių ir valdžios institucijų.
Tvari plėtra remiasi pačių žmonių iniciatyva keisti gyvensenos
įpročius, siekiant mažiau vartoti produktus ir paslaugas, kuriems
sunaudojami dideli kiekiai gamtinių išteklių. Visos priemonės,
skirtos pasiekti tvarią plėtrą, reikalauja tam tikros formos dialogo,
kai planuotojai ir kiti valstybės tarnautojai bei politikai siūlo
alternatyvas kompromisams pasiekti. Akivaizdus to pavyzdys
- „Darbotvarkė 21”. Planuotojai turi palaikyti ryšius su žmonėmis,
kurie turi žinių apie vietinę aplinką.
Miestai vis labiau tampa daugialypiai ir daugiakultūriai. Norma
tapusioje daugumos kultūroje kultūrinės mažumos susiduria su
svarbiu iššūkiu išlaikyti savo tapatumą. Daugiakultūriai miestai
kuriami puoselėjant priklausomumo jausmą piliečių tarpe.
Sudėtinga rasti sprendimus, kurie būtų priimtini visiems, taigi ypač
svarbu išklausyti kuo daugiau nuomonių – ypač tų grupių, kurių
balsas dažnai lieka neišgirstas.
Buvusiose komunistinėse valstybėse, o taip pat Skandinavijoje,
viešojo administravimo orientavimas į rinką buvo vykdomas XX a.
dešimtajame dešimtmetyje bei XXI a. pirmajame dešimtmetyje.
Šis procesas buvo įkvėptas privataus verslo, remiantis klientovykdytojo modeliais, vidiniais pirkimo-pardavimo santykiais,
vidine konkurencija ir privatizuotomis viešųjų paslaugų funkcijomis.
Visą tai iš dalies nulėmė ne tik išteklių ribojimas, bet ir politiniai
sprendimai. Dėl šios plėtros išaugo poreikis palaikyti dialogą su
piliečiais, kuris pakeitė ankstesnį, labiau hierarchiniais principais
paremtą valdymą. Vietiniai politikai stengiasi platesniu mastu
sudaryti sąlygas vietinei plėtrai, koordinuodami įvairius išteklius.
Šiame darbe dialogas tampa svarbus įrankis.

2.3. Planavimas reiškia pokyčius
Veiksmingam žemės naudojimo planavimui reikia tam tikroje
vietovėje gyvenančiųjų ir dirbančiųjų pasitikėjimo. Labai svarbu
surasti veikimo būdą, kuris užtikrintų sprendimų priėmėjų bei
pareigūnų veiksmų ir planų teisėtumą bei pagrįstumą. Tinkamai
atliekamas dalyvavimu pagrįstas planavimas leidžia geriau įsiklausyti
į skirtingus požiūrius, nors tam tikram klausimui gali visi ir nepritarti.
Bendradarbiavimas turi prasidėti ankstyvame proceso etape, kol
dar nėra susiformavusi neformali ir formali pozicija.
Planavimas dažnai yra kažko naujo pradžia ir galimybė rinktis iš
plataus spektro alternatyvų. Vienos arba kitos pozicijos rėmimas
gali įžiebti priešiškumą tarp žmonių bei įvairių interesų grupių.
Todėl planuotojo vaidmuo yra kiek įmanoma veiksmingiau išspręsti
šiuos konfliktus ir rasti visuomenei geriausius sprendimus. Norint
rasti geriausius sprendimus, būtina išklausyti skirtingas nuomones.
Planavimo procesas taip pat suteikia galimybę daugiau sužinoti
apie skirtingus požiūrius ir galimus sprendimus. Taigi planavimas
dažnai perauga į bendradarbiavimo procesų plėtojimą ir rėmimą.
Visuomenės informavimas apie planavimą yra lygiai tiek pat
svarbus, kiek pats planas. Komunikaciniam planavimui reikia
proceso vadovo, todėl labai svarbu jį paruošti šiam vaidmeniui.

Mokomoji kelionė į Elbingo aukštumos kraštovaizdžio parką, 2011 m., spalis. Vienoje iš
parke esančių sodybų.

2.4. Svarstytini iššūkiai
Aktyvėjantį dalyvavimą planavime taip pat lydi tam tikri keblumai.
Jis reikalauja daugiau laiko ir išteklių viešojo administravimo
srityje, o šių resursų dažnai stinga. Labai svarbu rasti priemones
ir metodus, kurie būtų veiksmingi ir pritaikyti pagal esamas
sąlygas bei situaciją. Demokratija reikalauja dialogo, o šis atima
nemažai laiko. Tačiau ne visi turi vienodas galimybes dalyvauti,
todėl kyla sunkumų įgyvendinant atstovaujamąjį dalyvavimą. Kita
vertus, naujos informacinės technologijos suteikia didesniam
ratui žmonių naujų galimybių dalyvauti dialoge be būtinybės
dalyvauti susitikimuose arba skirti šiam dalyvavimui daug laiko.
Tačiau galimybės naudotis technologijomis taip pat yra netolygiai
pasiskirsčiusios visuomenėje.
Visada kyla klausimas, į kieno nuomonę reikėtų atsižvelgti ir kaip
išsakytos nuomonės turėtų sietis su atstovaujamąja demokratija.
Jei viešojo administravimo atstovai nededa pastangų išgirsti
ekonomiškai silpnesnių grupių nuomonės, tuomet šiame procese
dominuos pranašesnės grupės, kuriems prieinami didesni ištekliai.
Taip pat kyla klausimas, kelių dalyvių nuomonę reikėtų išklausyti.

Slagelse savivaldybės pareigūnai mokomojoje išvykoje į Kristianstad Vattenrike biosferos
rezervatą, Švedija, 2012 m. rugsėjis. Gamtos centro vadovė Karin Magntorn pristato
ekspoziciją.
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Ar susirinkime pakanka išklausyti 5 ar visų 500 dalyvių, kad būtų
atspindėta tam tikros grupės nuomonė? Kaip jų nuomonė susijusi
su mandatu, kurį iš visos rinkiminės apygardos gavo atstovaujamu
būdu išrinktas politikas?
Tai pat kyla rizika, kad dalyvavimo procesu gali būti
piktnaudžiaujama, siekiant įbrukti ekspertų ar politikų nuomonę.
Jei dialogas nėra paremtas nuoširdžiu siekiu sužinoti piliečių
nuomonę, sumažėja pasitikėjimas šiuo procesu, kaip ir noras
dalyvauti ateities dialoguose. Pasitikėjimo dialogu kūrimas
ir žinių apie šį dialogą skleidimas yra ilgas procesas, bet šį
pasitikėjimą sugriauti galima labai greitai. Politiko perspektyvos
būti perrinktam priklauso nuo plačiosios visuomenės pasitikėjimo,
tačiau pareigūnas arba ekspertas nėra vienodai motyvuotas siekti
visuomenė pasitikėjimo. Todėl dažnai reikia apibrėžti politinę
poziciją, kad būtų galima siekti aktyvesnio dalyvavimo planavime.
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Gamtos pažinimo mokymas Platelių ežere tarptautinės turizmo dienos metu. Žemaitijos nacionalinis parkas, Lietuva.

K a m r e i k al i n g as da ly vav i m u pag r į stas kr aštovai z dž i o pl a n av im a s ?

17

3

Kaip įgyvendinti dalyvavimu
pagrįstą kraštovaizdžio
planavimą?
Jei siekiama, kad dialogas su piliečiais duotų norimų
rezultatų, reikia aiškiai apibrėžti šiuos dalykus:
•
•

•

Tikslai (Kodėl yra palaikomas dialogas su piliečiais?
Ką tuo norite pasiekti?)
Kontekstas (Kokių aplinkybių fone yra palaikomas
dialogas? Ką liečia svarstomas klausimas? Kas
anksčiau yra įvykę šioje srityje?)  
Metodas (Kaip dialogas bus palaikomas? Kokios
priemonės yra tinkamiausios pasiekti numatytus
tikslus bei tikslinę grupę? Kiek turima laiko ir išteklių
tai įgyvendinti?)

3.1. Parama organizacijos viduje
Svarbiausia sąlyga, leidžianti siekti aktyvesnio dalyvavimo – tai
visos organizacijos vieningas noras siekti šio tikslo. Aktyvesnis
dalyvavimas reikalauja atnaujintų darbo modelių ir atsakomybės
dalijimosi tarp skirtingų departamentų ir skirtingų pareigūnų, o taip
pat tarp išrinktų vadovų ir tarnautojų. Aktyvesnis dalyvavimas taip
pat reikalauja naujų prioritetų išteklių ir laiko planavime. Tačiau
galiausiai viskas susiveda į požiūrį – ar organizacija yra pasirengusi
priimti plačiosios visuomenės indelį? Jei vadovybės lygmenyje nėra
aiškiai išreikšto noro dirbti šia linkme, bus sunku pasiekti kokių
nors rezultatų.

3.2. Laikas ir ištekliai
Aktyvesnis dalyvavimas dažnai reikalauja daugiau laiko, vadinasi,
ir daugiau išteklių. Susitikimams su visuomenės nariais ir dialogo
palaikymui turi būti skiriama pakankamai laiko, norint, kad būtų
pasiekti kūrybingi sprendimai. Tačiau kartais dialogas gali netgi
sutaupyti laiko, jei ateityje tai padeda išvengti konfliktų ir netinkamų
sprendimų. Dabartiniai piliečiai yra pakankamai išsilavinę ir įsitraukę
į juos liečiančių klausimų sprendimą ir reiškia protestą, jei yra
vykdomi, jų akimis, netinkami projektai ir priimami netinkami
sprendimai. Plačiosios visuomenės nariai taip pat yra sukaupę
daug žinių, kurios gali pasitarnauti planavimo srityje. Pareigūnai
ir politikai negali visko žinoti apie vietinius klausimus ir daugeliu
atveju jiems reikia vietinės bendruomenės pagalbos. Yra daugybė
įvairių metodų ir priemonių, kuriais siekiama aktyviau palaikyti
dialogą su piliečiais, ir jie atima daugiau ar mažiau laiko. Taigi labai
svarbu kuo anksčiau nuspręsti, kokių tikslų bus siekiama, ir skirti
išteklių ir laiko jų įgyvendinimui.
Demokratijos procesas reikalauja nemažai laiko ir išteklių, kuriuos
privalu skirti šiam procesui.

Ekskursija Elbingo aukštumos kraštovaizdžio parke. 4-toji tarptautinė „LIFEscape”
konferencija, vykusi Tolkmicke, 2013 m. gegužę.

3.3. Susitarimas su plačiąja
visuomene – Pasitikėjimas
ir ryšiai
Sėkmingas bendradarbiavimas nepasiekiamas savaime – tam
reikia laiko ir pastangų. Visose srityse galima pastebėti tam tikrą
skeptišką požiūrį į asmenis, kuriems priklauso valdžia ir kurie gali
daryti didelę įtaką. Galbūt tai susiję su neigiama ankstesne patirtimi,
kai nebuvo atsižvelgta į visuomenės narių nuomonę. Sėkmingam
bendradarbiavimui pasiekti reikia abipusio pasitikėjimo, ir,
remiantis praktika, tai atima nemažai laiko. Tam tikrose situacijose
bendradarbiavimas savaime vyksta sklandžiai, ir tokiais atvejais
dialogas paprastai iš karto būna sėkmingas. Kitose situacijose
susiduriama su įtemptų santykių problema, kurią reikia tuojau
pat spręsti, kad būtų galima pradėti sklandų dialogą. Savivaldybių
ir regionų pareigūnams ir politikams, o taip pat saugomų sričių
administratoriams aktyvesnis bendradarbiavimas su suinteresuotais
visuomenės nariais yra priemonė pasiekti ilgalaikę veiklos sėkmę.
Toks bendradarbiavimas užtikrina pasitikėjimą vykdoma veikla ir
suteikia organizacijai vertingų žinių. Pasitikėjimas yra kapitalas, kuris
kaupiasi bėgant laikui, tačiau kurį galima greitai prarasti imantis
netinkamų veiksmų.
Egzistuoja kelios skirtingos priežastys, skatinančios plačiosios
visuomenės narius įsitraukti į kraštovaizdžio planavimą. Pirmoji
priežastis – noras įgyti daugiau žinių ir informacijos tam tikroje
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srityje. Taip pat tai gali būti gilesnis domėjimasis kitų dalyvių
nuomone, lūkesčiais, poreikiais bei vizijomis. Trečioji priežastis
– noras palaikyti ryšius tam tikroje srityje, stiprinant esamus
kontaktus ir ieškant naujų. Galų gale žmogus yra socialinė būtybė.
Ketvirta priežastis galėtų būti paramos siekis, norint užtikrinti
reikiamus pajėgumus tam tikram klausimui spręsti. Tai galbūt
akivaizdžiausiai matoma tada, kai aiškiai išreiškiamas pasipriešinimas
dėl tam tikro klausimo. Penktoji priežastis gali būti noras tobulinti
save ir kitus bei esamas gyvenimo sąlygas, t. y. dalyvavimas politikoje,
siekiant ateityje patobulinti vietinę aplinką ar aplinkinį kraštovaizdį.

3.4. Abipusis bendradarbiavimas
tarp politikų, pareigūnų ir
visuomenės – vaidmuo ir pareigos
Atstovaujamojoje demokratijoje visuomenė renka politikus ir skiria
jiems tam tikrą laikotarpį įgyvendinti jų politinę programą. Jei esate
nepatenkinti jų darbo rezultatais, turite galimybę ateinančiuose
rinkimuose išrinkti kitus atstovus. Tačiau laikotarpiu tarp rinkimų
visuomenės nariai ir politikai turi galimybę palaikyti tiesioginį dialogą,
siekiant atrasti kuo įmanoma geresnius praktinius sprendimus.
Praktinėms užduotims atlikti yra samdomi pareigūnai, kuriems
perduodama atsakomybė už praktinį įgyvendinimą. Šiais pareigūnais
dažnai paskiriami savo srities ekspertai, kurie imasi įvairių priemonių
remdamiesi savo įgaliojimais. Tai, kiek aktyviai šie pareigūnai
konsultuosis su plačiąja visuomene, priklauso nuo konkretaus
asmens bei nuo konkrečios organizacijos.
Platus dialogas planavimo srityje reikalauja sąveikos tarp trijų
šalių, o taip pat naujų funkcijų, kurias galėtų prisiimti skirtingos
šalys. Suteikus plačiosios visuomenės nariams galimybę daryti
didesnę įtaką planavimo procese pareigūnams reiks atlikti naujus
vaidmenis, o kartais ir įgyti naujas kompetencijas. Nepakanka vien
tik gerai išmanyti tam tikrą sritį, reikia taip pat sugebėti tinkamai
bendrauti ir pasiekti savitarpiškai priimtinų sprendimų. Visuomenės
informavimo pareigūnai ir proceso valdytojai savo kompetencijomis
gali pasitarnauti dialogo organizavime. Be to, plačiajai visuomenei ir
politikams reikia švietimo apie tai, kaip turi vykti dalyvavimo procesas
ir įgūdžių, kurie padėtų palaikyti dialogą ir rasti kūrybingų sprendimų.
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Paskaita apie baltojo gandro populiaciją Vomb slėnyje, kurią skaito Emma Adahl.
Paskaitos metu buvo diskutuojama apie gandrų ateitį šioje teritorijoje. Hemmestorp
malūnas, Švedija.

3.5. Grįžtamasis ryšys visuomenei
Nepakanka vien tik palaikyti sklandų dialogą. Taip pat būtina, kad
plačioji visuomenė būtų informuota apie tai, kiek yra atsižvelgiama
į jos narių nuomonę. Taigi labai svarbu visuomenės nariams
suteikti grįžtamąjį ryšį apie dalyvavimą planavimo procese.
Taip padedamas pagrindas tolesniam procesui ir sustiprinamas
pasitikėjimas politikais bei pareigūnais. Grįžtamojo ryšio teikimo
būdai ir laikas turi būti suplanuotas ankstyvajame etape. Taip pat
gali būti naudinga suorganizuoti formalų proceso užbaigimą ir
atšvęsti kartu pasiekus bendrą viziją dėl svarstomo klausimo. Be to,
gali būti tikslinga grįžtamuoju ryšiu informuoti apie nesutarimus,
proceso eigoje mokytis ir remtis išsakytomis nuomonėmis ateities
projektuose, kurių metu gali būti rasti geresni sprendimai.

Paprasto plano, kaip užmegzti dialogą su piliečiais, pavyzdys:
1 žingsnis – Įsteigti planavimo grupę, atsakingą už dialogą.
Patartina suformuoti nedidelę grupę, kuriai būtų paskirta konkreti
atsakomybė už dialogą su piliečiais. Ši grupė apibrėžia dialogo
tikslą, naudotinus metodus ir priemonės, dialogo apimtį ir t. t.
2 žingsnis – Parengti detalų projekto planą. Šiame plane turėtų
būti aiškiai apibrėžta dialogo apimtis, laikotarpis, svarbiausi
veiksmai ir datos, prieinami ištekliai, reikalingi papildomi ištekliai
ir komunikacijos planas (žr. 3 žingsnį).
3 žingsnis – Komunikacija. Komunikacija, kaip ir vertinimas, turėtų
nuolatos lydėti dialogo procesą. Sėkminga ir plačios apimties
komunikacija yra reikalinga norint pritraukti dalyvius, parodyti
piliečiams, kad dialogas yra išties svarbus, užsitikrinti paramą
organizacijos viduje bei kitų šalių paramą (pvz., verslo įmonių,
piliečių) ir pranešti, kokie tolesni veiksmai vyks pasibaigus dialogui.
4 žingsnis - Realizacija. Tai apima praktinį darbą, kurio reikia
procesui įgyvendinti, tokį kaip patalpų užsakymas, medžiagos
rengimas, dalyvių pakvietimas, kavos / maisto parūpinimas
susitikimams, galimų internetinių priemonių rengimas ir
administravimas, paramos atitinkamame departamente /
administracijoje užtikrinimas ir dalyvių nuomonių užfiksavimas.

Pasivaikščiojimas prie Tude upės, Trelleborg, netoli Slagelse. Thomas Hillkjaer pasakoja
ir atsako į klausimus. Korsør, Danija.

5 žingsnis – Panaudojami gauti rezultatai. Šiame etape, dialogo
rezultatai yra įtraukiami į valdymo procesą. Kaip tai bus atliekama
priklauso nuo to, kokie klausimai yra svarstomi ir kokie procesai
yra vykdomi, tačiau bet kokiu atveju svarbu turėti planą, numatantį,
kaip panaudoti rezultatus iš karto prasidėjus dialogui.
6 žingsnis – Grįžtamasis ryšys. Jei dalyviai nebuvo įtraukt
į galutinį sprendimų priėmimo procesą, labai svarbu, kad jie, kaip
ir kiti piliečiai, būtų informuoti apie tai, kas įvyko po dialogo, kaip
buvo atsižvelgta į dalyvių nuomonę ir kodėl buvo nepaisyta tam
tikrų nuomonių (jei taip nutinka). Be bendros komunikacinės
veiklos (pvz., per žiniasklaidos priemones arba miesto / apygardos
administracijos internetinį puslapį), taip pat svarbu parengti
specialius aplinkraščius arba organizuoti nuomonių keitimosi
posėdžius dialogo dalyviams.

Mokinių ekskursija Plateliuose. Žemaitijos nacionalinis parkas, Lietuva
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Kas yra dalyvavimu pagrįstas
kraštovaizdžio planavimas?
(Įvairios „dalyvavimo laiptelių” pakopos)

4.1. Dalyvavimo laipteliai
Dalyvavimas gali vykti įvairiais būdais ir gali daryti įvairaus dydžio
įtaką. Arnsten’o „dalyvavimo laipteliai” įvairius dalyvavimo lygius
prilygina aštuonioms pakopoms: nuo neigiamo dalyvavimo,
kuris vyksta manipuliacijų forma, iki siuntėjo arba gavėjo
kontroliuojamos veiklos. Švedijos vietos savivaldos institucijų
ir regionų asociacija remiasi panašiu apibrėžimu, kurį sudaro
penkios pakopos aukštesniojoje Arnsteino „laiptelių” dalyje,
apimančios konstruktyvesnes dalyvavimo formas. Šios pakopos
– tai informavimas, konsultacijos, dialogas, įtaka ir bendri sprendimai.
Aukštesnės šių laiptelių pakopos nebūtinai reiškia geriausias
dalyvavimo formas. Anksčiau aptarėme ryšį tarp atstovaujamosios
ir tiesioginės demokratijos, bei keblumus, kurie gali būti
susiję su šiomis demokratijos formomis. Kai kuriais atvejais
geriausias sprendimas yra informavimas, o kitais atvejais didelė
dalis atsakomybės už sprendimų priėmimą gali būti perduota
dalyvavimo proceso dalyviams.
Dalyvavimo laipteliai turėtų būti laikomi priemone, padedančia
susisteminti dialogą su piliečiais, ir susijusia su sprendimais, kuriuos
ruošiasi priimti politikai, atsižvelgdami į vietines savivaldybės
/ vietovės sąlygas.
Gana dažnai dalyvavimo procese yra atstovaujami keletas skirtingų
lygių. Galbūt kai kurie piliečiai nori labiau įsitraukti ir daryti įtaką,
kas atima daugiau laiko, kiti gali dalyvauti dialoge arba tiesiog
konsultacijoje dėl užbaigtų pasiūlymų, o kai kurie pasitenkina
vien tik informacija apie tai, kaip darbas buvo atliktas ir kokie
buvo rezultatai.

Kas y ra daly vavimu pagrįstas kraštovaizdžio plan av i m as ?
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4.2. Informavimas
Norėdami dalyvauti dialoge, turite būti gerai informuoti ir turėti
galimybę įsisavinti žinias apie diskutuojamą klausimą. Kai kurie
sprendimai nėra tinkami dialogams su piliečiais, tačiau piliečiai turi
teisę būti informuoti apie priimtą sprendimą. Skaidri organizacija
stengiasi stiprinti piliečių pasitikėjimą. Taip pat pasitaiko atvirkštinių
situacijų, kai pareigūnai arba politikai nori gauti informacijos iš
piliečių apie tam tikras aplinkybes arba vietovę. Taigi plačiosios
visuomenės galimybė informuoti savivaldybę arba organizaciją taip
pat yra labai svarbi.

4.3. Konsultacijos
Konsultacijos - tai piliečiams suteikta galimybė išreikšti savo
poziciją dėl tinkamiausių tam tikro klausimo sprendimo alternatyvų.
Šiuo atveju atskaitos taškas yra alternatyvos, parengtos tam tikros
srities specialistų ir patvirtintos politikų. Piliečiai turi nuspręsti, ar jie
teikia pirmenybę alternatyvai Nr. 1 ar Nr. 2, A ar B. Konsultacijos taip
pat galėtų reikšti tokią situaciją, kai yra konsultuojamasi su įvairiais
ekspertais dėl tam tikro klausimo, arba situaciją, kai ekspertų grupė
arba visuomenės nariai inicijuoja tam tikro klausimo svarstymą ir
kviečia visus dalyvauti šiame procese.

4.4. Dialogas
Čia žmonėms suteikiama galimybė pabendrauti su kitais, siekiant
palaikyti dialogą dėl sprendžiamo klausimo. Dialogo atskaitos
taškas yra ši sąlyga: visi turėtų išreikšti savo nuomonę ir pateikti
argumentus šiai nuomonei paremti. Dialogo esmė yra ta, kad jo
dalyviai neturi pasiekti bendrą sutarimą. Egzistuoja įvairūs metodai
ir priemones, užtikrinančios šio dialogo sklandumą – tai detaliau
pateikta tolesniame skyriuje. Dialogas dažnai yra svarbiausias
dalyvavimu pagrįsto kraštovaizdžio planavimo komponentas.
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4.5. Dalyvavimas
Dalyvavimas reiškia, kad piliečiai ilgą laikotarpį dalyvauja plėtros
procese nuo pradžios iki užbaigto pasiūlymo parengimo, kuriuo
remiantis yra priimami politiniai sprendimai. Dalyvavimas yra
gilesnis procesas ir jam reikia didesnio pasiruošimo, norint, kad
šis procesas būtų sėkmingas ir produktyvus. Ši dalyvavimo pakopa
yra labiausiai pageidautina, tačiau ji taip pat reikalauja daug laiko
ir išteklių.

4.6. Bendri sprendimai
Šiuo atveju atstovavimo būdu išrinktas organas nusprendžia
deleguoti tam tikrą atsakomybę žmonių grupei, kurios nariai nėra
išrenkami remiantis jų priklausomybe partijai, o greičiau kaip
savarankiški individai. Yra daugybė pavyzdžių, kai vietinei grupei
buvo suteikta sprendimų priėmimo teisė, pvz., kooperatyviniams
darželiams, saugomų gamtos teritorijų tvarkytojams arba kelių
organizacijoms. Rengiant planus taip pat stengiamasi darbus
bei sprendimų priėmimą perduoti suinteresuotiems vietiniams
asmenims, tačiau dažniausiai tai vyksta šiems asmenims
bendradarbiaujant su pareigūnais, o pačius sprendimus dėl planų
priima išrinkti politikai.

Kas y ra daly vavimu pagrįstas kraštovaizdžio plan av i m as ?
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5

Dalyvavimu pagrįsto
kraštovaizdžio planavimo
priemonės
Šiame skyriuje yra pateikta keletas priemonių bei
metodų, skirtų dalyvavimu pagrįsto kraštovaizdžio
planavimui. Šiam procesui įgyvendinti dažnai gali
pasitarnauti keletas priemonių. Skirtingi metodai bei
technikos gali būti įvairiai derinami. Šios priemonės
yra pateiktos pačioje pradžioje, o vėliau aptariami
įvairūs metodai nuo informavimo iki piliečių
sprendimų priėmimo, kuriems būdinga didesnė įtaka
ir reikalavimai naudojamiems ištekliams. Daugelis
pasiūlymų buvo parinkti remiantis Švedijos vietos
savivaldos institucijų ir regionų asociacijos (SALAR)
praktika, jos leidiniais bei interneto puslapiu.
Šio skyriaus 5.2 – 5.6 dalys yra paremtos SALAR
apibrėžtais dalyvavimo laipteliais, pagrįstais Arnstein’o
laiptelių modeliu.

5.1. Įžanga – Sąlygų dialogui
sudarymas – Žinios – Įsitraukimas
Dažniausiai neįmanoma iš karto pradėti dialogo – tam reikia
pasiruošimo, siekiant užtikrinti, kad šis procesas būtų sklandus.
Pirmasis žingsnis, kurio reikia imtis – planavimas. Antra, turi būti
informuoti būsimi dialogo dalyviai. Ir trečia, turi būti užtikrinta, kad
pareigūnai, politikai bei plačioji visuomenė turėtų pakankamai žinių,
apie tai, kaip bus vykdomas šis procesas ir juo pasitikėtų.

5.1.1. Dalyvių analizė
Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas dialogui,
svarbu kuo anksčiau išsiaiškinti suinteresuotus
asmenis, kuriuos svarbu įtraukti į procesą.
Dalyvių analizė yra veiksminga planavimo priemonė kiekviename
projekte. Skirtingi dalyviai teikia pirmenybę skirtingiems
bendradarbiavimo metodams ir priemonėms. Kai kurie dalyviai
gali būti mažiau suinteresuoti dalyvavimu, tačiau jų dalyvavimas
gali būti svarbus, norint pasiekti gerų rezultatų. Tokių dalyvių
pavyzdys – jaunimas. Geriausias būdas gauti bendrų žinių apie
suinteresuotuosius asmenis – susitikti su žmonėmis, įsitraukusiais
į atitinkamą sritį, ir paklausinėti jų apie jų interesus ir toje srityje
veikiančius tinklus. Kokie asmenys vaidina svarbiausią vaidmenį
šioje srityje? Kokius dalyvavimui reikalingus išteklius turi įvairūs
suinteresuotieji asmenys? Kokios valdžios įstaigos bei organizacijos
gali būti suinteresuotos dialogu?

Da ly vavi m u pag r į sto k r aštovai zdž i o planavi mo p r iemon ės
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5.1.2. Komunikacija –
Grupės dinamika
Svarbi dalyvavimo sąlyga – tinkama
komunikacija.
Todėl didelė svarba tenka susitikimams ir tai, kaip jie yra
organizuojami. Turi būti stengiamasi vienu metu užtikrinti
susitikimo kūrybiškumą, demokratiškumą ir veiksmingumą, o tai
gali būti išties nelengva užduotis. Taip pat svarbu, kad susitikimuose
kalbėtų ne keli išrinktieji, o būtų išklausytos visų dalyvaujančiųjų
nuomonės. Turi būti aiškiai apibrėžta susitikimo darbotvarkė,
kad visi sutartų dėl tikslų ir jų įgyvendinimo. Ne visiems vienodai
sekasi perteikti savo mintis, tačiau pasipraktikavus galima išlavinti
savo įgūdžius. Žinoma, taip pat yra galimybė į susitikimus
įtraukti pranešėjus arba proceso vadovus, kad darbas eitųsi
sklandžiau. Kartais pravartu paskirti nešališką susitikimo vadovą,
taip paskatinant daugiau žmonių įsitraukti į susitikimą. Tinkamą
atmosferą komunikacijai taip pat padeda sukurti susitikimo vieta,
jos apstatymas, grupės dinamika, vaišės ir t. t. Taip pat gali būti
pravartu žinoti penkis dominavimo principus, kad būtų vengiama
juos naudoti. Toliau pateikiami penki dominavimo principai (Berit
Ås, 1976 m.): padaryti oponentus nematomais (užtildyti arba
sumenkinti oponentus juos ignoruojant); išjuokti oponentus;
nuslėpti informaciją; taikyti dvigubą bausmę (kai oponentas turi
ką nors pasirinkti ir nepaisant vieno ar kito jo pasirinkimo, su juo
elgiamasi nepagarbiai arba jis yra baudžiamas); užkrauti kaltę /
sugėdinti. Kaip priešpriešą minėtoms technikoms Stokholmo
universiteto doktorantūros studentai sukūrė penkis paskatinimo
principus: padaryk oponentus matomais; demonstruok paramą
ir pagarbą oponentams; atskleisk informaciją; suteik dvigubą
paskatinimą; taikyk protingus standartus.

Da ly vavi m u pag r į sto k r aštovai zdž i o planavi mo p r iemon ės
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5.1.3. ABCD metodas – Vietos ištekliais
paremta bendruomenės plėtra
(angl. Asset-Based Community Development)
ABCD metodo esminė idėja – susitelkti ties ištekliais,
prieinamais tam tikroje vietoje ir tam tikromis
sąlygomis, užuot akcentavus problemas.
Paprastai konstruktyvesnis būdas įtraukti žmonės į bendradarbiavimo
procesą - susitelkti ties teigiamu požiūriu, užuot akcentavus neigiamus
aspektus. Diskutuodami apie planavimo klausimus, tradiciškai esame
linkę pabrėžti problemas. Atsižvelgdami į tam tikros vietovės sąlygas
ir aplinkybes, žmonių norus, lūkesčius ir viziją, galime užtikrinti
konstruktyvią plėtrą. Būtent gyvenantieji ir dirbantieji tam tikroje vietovėje
geriausiai apibrėžia, kokių išteklių reikia plėtrai. Metodo esminis principas
yra tas, kad bendruomenėje esantys žmogiškieji ištekliai yra būtent tie,
kurių pakanka plėtrai, bet kokia vykdoma veikla teka sava vaga, įvairūs
procesai vyksta savu, jiems tinkamiausiu laiku, o kai procesas pasibaigia,
vadinasi tam atėjo laikas. Galbūt tai skamba paprastai, tačiau šis metodas
padeda pasiekti pakankamai gerų rezultatų.
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5.1.4. Safari metodas – suteikite
potyrių
Šio metodo tikslas – akcentuoti įdomias
ir jaudinančias vietovės ypatybes ir įdomiai
jas pateikti.
Dalyviai pakviečiami leistis į pažintinę kelionę po tam tikrą vietovę,
siekiant juos sudominti ir pradėti su jais dialogą arba konsultacijas.
Tai gali būti ilga arba trumpa išvyka – pasivaikščiojimas,
pasivažinėjimas dviračiais arba kelionė autobusu. Safari metodas
gali būti puiki priemonė pradėti dialogo procesą, kuris vėliau bus
pratęstas kitomis susitikimo formomis. Tokiu būdu dalyviams
atsilyginama už dalyvavimą ir per daug iš jų nereikalaujama.
Apsvarstykite, kokia yra jūsų pagrindinė tikslinė grupė ir kokie yra
jos poreikiai bei norai. Pritaikykite užsiėmimus taip, kad galėtų
dalyvauti visi pageidaujantys, nepaisant jų amžiaus ar judrumo.

Da ly vavi m u pag r į s to k r aštovai z dž io plan avi mo p r iemo n ės
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5.1.5. Vietinės istorijos
Pasakodami įdomias istorijas galite sužadinti
susidomėjimą ir paskatinti žmones įsitraukti
į dialogą.
Vietinės istorijos yra panašios į Safari modelį, tačiau jas galima
pateikti ir vidaus sąlygomis arba internetu. Dalyviai klausosi
tam tikros istorijos ir vėliau gali išsakyti savo atsiliepimus. Šios
istorijos nebūtinai turi būti kažkuo ypatingos – galima pasakoti
apie mus pačius ir kaip mes suvokiame tam tikrą vietovę. Tyrimai
rodo, kad mes geriau išgirstame ir įsisaviname informaciją, jei ji
yra pateikiama pasakojant istoriją. Istorijos sužadina jausmus ir
ankstesnę patirtį. Istorijas paprastai lengviau įsisavinti nei techninę
terminologiją, projekto aprašymus ar statistiką.
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5.1.6. Kraštovaizdžio analizė
Kraštovaizdžio arba jo sąlygų analizė – visada
puikus būdas pradėti projektą.
Plačiajai visuomenei ir įvairiems ekspertams turėtų būti leidžiama
savo turimomis žiniomis prisidėti prie šio proceso. Tai galima
padaryti tokiomis paprastomis priemonėmis, kaip brėžiniai
žemėlapyje, nustatytos tam tikrų taškų koordinatės, pagal
kurias atliekamos manipuliacijos geografinėje informacinėje
sistemoje arba pažangios kraštovaizdžio analizės, kuriose svarbų
vaidmenį vaidina ekspertai. Jungtinėje Karalystėje jau ilgą laiką
atliekamos kraštovaizdžio charakteristikų analizės (KCA) ir istorinės
kraštovaizdžio analizės (IKA). Dalyvaujant kraštovaizdžio analizėje
suteikiama galimybė klausimus spręsti platesniame kontekste
ir suteikiamas tvirtesnis žinių pamatas, ypač kalbant apie socialines
aplinkybes. Analizė niekada nesibaigia, nes diskusijos gali toliau
tęstis, tačiau reikėtų kaip nors pažymėti šio etapo užbaigimą, kad
dalyviai galėtų pamatyti, kaip ekspertai atsižvelgė į jų nuomonę
ir turėtų galimybę ištaisyti klaidas.

Da ly vavi m u pag r į s to k r aštovai z dž io plan avi mo p r iemo n ės
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5.1.7. Studijų grupės ir kursai
Kompetencijos kėlimas ir žinių gilinimas
gali labai pasitarnauti dalyvavimu pagrįsto
kraštovaizdžio planavimui.
Tai galioja tiek fiziniams, tiek socialiniams šio proceso aspektams,
tačiau taip pat gali tarnauti kaip priemonė siekiant bendros vizijos.
Galima kelti įvairaus ambicingumo tikslus – nuo vienkartinių
kursų iki ilgalaikių studijų grupės užsiėmimų, kuriuose dalyvautų
suinteresuotieji asmenys. Vieni žmonės turi daugiau laiko už
kitus, taip pat vieni nori išmokti daugiau nei kiti arba susipažinti
su didesniu ratu žmonių. Žinių gilinimas gali tapti svarbia
kraštovaizdžio analizės dalimi ir būtų gerai, jei jo metu būtų
susitelkiama ties tam tikra sritimi, kuri anksčiau nebuvo kaip reikiant
nušviesta. Svarbu, kad būtų pasiekti apčiuopiami rezultatai ir kursų
arba studijų grupės pasiekimai pabaigoje būtų aiškiai pristatyti.
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5.1.8. Profesiniai tinklai
Kraštovaizdis yra sudėtinga sistema ir norint kaip
reikiant ją įvertinti, reikia įvairiomis kompetencijomis
pasižyminčių specialistų pagalbos.
Taigi labai svarbu sukurti plačius specialistų tinklus. Platus tinklas
taip pat suteikia galimybę dalintis patirtimi, kuri būtų visiems
naudinga. Mąstykite kūrybingai ir stenkitės išvengti tradicinio
supratimo apie kraštovaizdį. Netgi vietovėse, kuriose gausu
gamtinių vertybių, socialiniai aspektai taip pat yra svarbūs
puoselėjant šias vertybes. Tai daug akivaizdžiau matyti kultūriniuose
kraštovaizdžiuose, tačiau net ir autentiškose laukinės gamtos
vietovėse turizmas ir veiklos lauke vaidina svarbų vaidmenį
išsaugant kraštovaizdžio vertybes. Taip pat turite būti plačių
pažiūrų bendraudami su įvairiais specialistais ir parodyti
susidomėjimą jų idėjomis ar žiniomis.
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5.1.9. Ambasadoriai ir mentoriai
Pasitelkus ambasadorius ir mentorius kaip
žmogiškuosius resursus vietiniuose projektuose
bus lengviau pasiekti atskiras tikslines grupes.
Tai gali būti grupės, kurias specialistams sunku pasiekti, tokios
kaip vaikai, jaunimas arba imigrantai. Asmeniniai kontaktai yra
labai svarbūs vietiniuose plėtros projektuose. Mentoriai bei
ambasadoriai, norėdami pasiekti tam tikras grupes, naudojasi
savo tinklais. Ambasadorius turėtų aktyviai užsiimti komunikacija
ir pasiekti grupes, kurias norima įtraukti į procesą. Mentoriaus
vaidmuo yra daugiau susijęs su parama grupėms, kurios susiduria
su sunkumais išsakant savo nuomonę, pvz. jaunimui. Mentorius
tampa kontaktiniu asmeniu ir teikia šioms grupėms paramą.
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5.1.10. Fotografijų metodas
Pasitelkite fotografijas, kad galėtumėte
fiksuoti ir analizuoti fizines vietovės sąlygas
bei patį procesą.
Taip pat fotografijų metodas gali padėti paskatinti dalyvius
užfiksuoti, kaip tam tikrą vietovę jie mato savo akimis. Tai gali
pasitarnauti kaip įžanga į diskusiją apie vietovės privalumus
ir trūkumus. Be to, tai gali būti puikus būdas atskleisti skirtingas
perspektyvas ir padiskutuoti apie skirtingas vertybes. Taip pat galite
naudoti skirtingų kraštovaizdžių nuotraukas, kurios buvo padarytos
prieš susitikimą, kad pradėtumėte diskusiją apie tai, kokiam
kraštovaizdžiui dalyviai teikia pirmenybę. Tai ne tik leidžia geriau
suprasti kitų nuomonę, bet ir suteikia bendrą požiūrio tašką kalbant
apie kraštovaizdžio grožį ir patrauklumą.
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5.1.11. Konfliktų sprendimas
Visų grupių dinamikai būdingos tam
tikros konfliktų formos.
Dalyvių nuomonė negali visą laiką sutapti. Tačiau nesutarimai
neturėtų išsirutulioti į konfliktą. Reikia pasiruošti imtis priemonių,
kad skirtingos nuomonės neprivestų prie konflikto ir užkirsti
jiems kelią arba išspręsti jau įsižiebusius konfliktus. Svarbiausia,
kad nesutikdami su kieno nors nuomone dalyviai susitelktų ties
faktine medžiaga, o ne ties asmeniu, leistų kitiems pasisakyti
jų nepertraukinėdami ir nutrauktų diskusijas, kurios tampa
nebekontroliuojamos. Labai svarbu išklausyti kitus sprendžiant
nuomonių nesutarimus. Dažna konfliktų priežastis yra
piktnaudžiavimas galia. Labai svarbu, kad ekspertai / pareigūnai bei
politikai įvertintų, kiek įtakos ir galios jie turi. Sprendžiant tam tikrus
klausimus gali nepavykti pasiekti bendrą sutarimą ir paprastai tokiu
atveju sprendimas turi būti priimtas politiniu lygmeniu.
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5.2. Informavimas
Informavimas yra būtina sąlyga, norint įgyvendinti dalyvavimu
pagrįstą kraštovaizdžio planavimą. Visos suinteresuotos šalys turi
būti pakankamai informuotos apie tai, kaip bus vykdomas procesas,
kur ir kada bus rengiami susitikimai, kokie rezultatai buvo pasiekti
atliekant tam tikrą veiklą ir kokie yra galutiniai rezultatai. Yra įvairių
būdų pateikti ir gauti informaciją. Štai keletas pasiūlymų:
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5.2.1. Visuotiniai susirinkimai
Kai norite vienu metu pateikti
informaciją dideliam ratui žmonių kokia
nors svarbia tema / klausimu, geras būdas
tai padaryti – surengti visuotinį susirinkimą.
Informacinio pobūdžio susirinkimas / visuotinis susirinkimas yra
paremtas vienpuse komunikacija ir neturėtų būti painiojamas su
dialogu. Pirmiausia tai yra priemonė informuoti piliečius, pvz.,
pristatyti plačios apimties dialogu paremtą projektą ir informuoti
didelę grupę apie tai, kaip bus vykdomas šis procesas. Kitas
pavyzdys galėtų būti situacija, kai vadovybė nori informuoti apie jau
priimtą sprendimą, paaiškindama, kokiu pagrindu ir kokiais faktais
remiantis buvo priimtas sprendimas. Žodinė informacija turėtų būti
papildoma įvairia rašytine informacija / prezentacine medžiaga.
Visuotinis susirinkimas reikalauja daug pastangų iš susitikimo
vadovo. Susitikimo tikslas ir darbotvarkė turėtų būti visiems aiškiai
suprantama. Pasirūpinkite, kad pakvietime būtų aiškiai nurodyta, jog
tai yra vien tik informacinio pobūdžio susirinkimas. Dažnai šiuose
susitikimuose vis tiek kyla diskusijos. Tačiau šiuose susirinkimuose
neįmanoma išklausyti visų dalyvių. Jei svarstomas kontraversiškas
klausimas, kyla rizika, kad nemažam skaičiui dalyvių bus sunku
įsisavinti esminę informaciją. Dėl šios priežasties susitikimui turėtų
vadovauti patyręs organizatorius, kuris suteiktų įvairiems dalyviams
galimybę pasisakyti ir suvaldytų įvairias situacijas. Visuotinis
susirinkimas yra veiksminga ir paprasta priemonė, jei jums vienu
metu reikia plačiam ratui žmonių pateikti tą pačią informaciją.
Ši informacijos pateikimo forma neturėtų būti naudojama tuo
atveju, jei norima sužinoti nuomones ir užmegzti dialogą.
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5.2.2. Interneto puslapis
Interneto puslapis yra paprasta ir veiksminga
priemonė, padedanti vienu metu pateikti
informaciją plačiam ratui žmonių.
Interneto puslapis nėra statiškas informacijos kanalas, skirtas
vienkartiniam naudojimui. Jį reikia nuolatos atnaujinti ir pritaikyti
prie mus supančio pasaulio aplinkybių. Nepaisant to, kad prieigą
prie kompiuterių ir interneto turi didelė dalis žmonių, tačiau
internetiniu puslapiu neįmanoma pasiekti visų piliečių. Apgalvokite
tai, kaip pateiksite informaciją – ar informacija yra pirmiausia
skirta piliečiams ar tiksliniams naudotojams? Galbūt reikia pateikti
kelių lygių informaciją? Galima pateikti išsamų aprašymą apie
tai, kaip, pvz., tvarkoma tam tikra vietovė, skirtą gyventojams,
žiniasklaidai bei kitiems suinteresuotiems asmenims, ir detalesnę
informaciją, skirtą tiksliniams naudotojams ir darbuotojams. Tokios
diferencijuotos ir tam tikroms grupėms pritaikytos informacijos
pateikimas tampa vis dažnesne praktika. Interneto puslapis yra,
be abejo, greičiausias informacijos sklaidos kanalas. Interneto
puslapis turi būti profesionaliai administruojamas, o tai reikalauja
išteklių tiek kompetencijų, tiek priemonių prasme.
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5.2.3. Informavimas ir reklamavimas
pasitelkiant spaudą, plakatus ir t. t.
Spausdintinė informacija leidžia aiškiai perduoti
žinutę, tačiau ją naudojant gali būti nelengva
pasiekti tinkamą tikslinę grupę, be to, šis
metodas gana brangus.
Piliečių informavimas apie tai, kas vyksta savivaldybėje arba tam
tikroje vietovėje, yra labai svarbi užduotis. Reikėtų pasitelkti keletą
skirtingų kanalų, nes piliečius informacija pasiekia skirtingais būdais.
Nors didelė informacijos srauto dalis persikėlė į interneto puslapius
ir kitus internetinius informacijos sklaidos kanalus, tačiau daugeliu
atveju pirmenybė teikiama spausdintinei informacijai. Rengiant
spausdintinę medžiaga, labai svarbu vartoti visiems suprantamus
žodžius ir vengti techninės terminologijos. Stenkitės kuo tiksliau
apibūdinti tikslinę grupę, kad informacija pasiektų reikiamus
gavėjus. Nuspręskite, ar galima vienodai kreiptis į jaunimą ir vyresnę
auditoriją. Spausdintinėje medžiagoje pateikta informacija taip pat
turėtų būti patalpinta interneto puslapyje. Taip pat galima surengti
išsamaus informavimo, diskusijų forumus ir t. t. Jei norite, kad
pakvietimas į įvairius renginius pasiektų kuo daugiau žmonių, labai
pasitarnaus spausdintinė pakvietimo forma. Pakviestiesiems gali
būti išsiunčiamas kvietimas su šaknele, kuri atstoja leidimą patekti
į renginį, atsakymo kortelė ir t. t. Dažnai organizacijos dialogą su
piliečiais palaiko su jais susitikdamos vietinių apylinkių renginiuose
ar tiesiog gatvėje. Tokiu atveju pravartu po ranka turėti medžiagą,
kurią būtų galima išdalinti tiems, kurie pageidauja papildomos
informacijos. Šiam tikslui galima naudoti informacinius lapelius
arba brošiūras, kuriuose paaiškinti arba pateikti tam tikri faktai
ir kuriuos patogu įsidėti į rankinę arba kišenę ir vėliau paskaitinėti
turint laiko, pvz., važiuojant autobusu. Kiek ilgai informacija,
kurią norite pateikti spausdintine forma, išliks aktuali? Jei ši
informacija greitai taps nebeaktuali, tuomet verta pagalvoti apie

kitus informacijos sklaidos kanalus. Procesas nuo pirminės idėjos
iki galutinio produkto yra gana ilgas, tačiau viskas priklauso nuo
to, kokie reikalavimai keliami galutiniam produktui. Pristatymui
reikalingą laikotarpį paskaičiuokite atgaliniu būdu atsižvelgdami
į numatytą pristatymo datą.

Da ly vavi m u pag r į s to k r aštovai z dž io plan avi mo p r iemo n ės

45

5.2.4. Vaizdo įrašai internete
Šiandien, naudojantis paprastomis
priemonėmis, galima savarankiškai parengti
vaizdo įrašą / TV medžiagą, kurią galite skelbti
savivaldybės / organizacijos interneto puslapyje.
Bendravimas su žmonėmis atrodo žymiai asmeniškesnis, jei
išrinktasis pareigūnas į asmenį kreipiasi tiesiogiai. Vaizdo įrašas
– puikus būdas organizacijoms pakviesti piliečius į susitikimus,
piliečių komitetus ir t. t. (Galima paprastu būdu paaiškinti
sudėtingus dalykus: „Vaizdas pasako žymiai daugiau nei
tūkstantis žodžių!”). Tam, kad nejaustumėte įtampos kalbėdami
prieš kamerą, turėtumėte pasipraktikuoti. Galbūt netoliese yra
rengiami žiniasklaidos mokymai, kuriuose galėtumėte dalyvauti.
Tai, kiek laiko reikėtų skirti vaizdo įrašų rengimui, priklauso
nuo siekių – laiko ir pinigų sąnaudos gali būti neribotos, tačiau
naudojantis, pvz., „Youtube” svetaine, sukurti vaizdo įrašą galima
daug paprastesnėmis priemonėmis. Turinys ir žinutė yra žymiai
svarbiau nei vizualiniai sprendimai. Turint reikiamas technologijas
galima labai greitai parengti trumpo interviu vaizdo įrašą, kuriam
reikalingas minimalus montažas. Jei jums reikia pirkti paslaugas
visai įrašo gamybai nuo filmavimo iki galutinio produkto, tai gali
labai brangiai kainuoti. Norint patalpinti filmuką savo interneto
puslapyje, dažnai prireikia specialių IT sprendimų.
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5.2.5. Pažintinės ekskursijos
Pažintinė ekskursija gali būti reikalinga tada,
kai norima informuoti dalyvius bei suteikti
jiems žinių.
Taip žmonėms suteikiama galimybė pamatyti kitas vietas, kuriose
yra realizuoti panašūs sprendimai, arba pasisemti įkvėpimo stebint,
kaip kiti įgyvendino ar planuoja įgyvendinti tam tikrus sprendimus.
Pažintinės ekskursijos gali būti rengiamos vietinėje apylinkėje arba
žymiai toliau, priklausomai nuo to, ką norite parodyti ir kokius
išteklius galite skirti šiam tikslui. Į pažintines keliones dažnai
vykstama autobusu, o dalyvių skaičius turi būti atitinkamai ribotas.
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5.3. Konsultacijos
Konsultacijų metu apklausiama tam tikra tikslinė grupė, siekiant
sužinoti jos narių nuomonę apie tam tikrą klausimą. Tai gali būti
ekspertai arba plačiosios visuomenės nariai. Konsultacijoms gali
būti naudojamos įvairios priemonės – nuo tokių paprastų, kaip
klausimynai, iki pažangesnių, tokių kaip „Spaceshaper” sistema.

5.3.1. Klausimynai
Klausimynas – tai raštu pateikta apklausa, kuri
gali būti naudojama atliekant įvairios faktinės
informacijos tyrimus, tokius kaip nuomonių
apklausos, vertinimai ir žinių testai, kai
atsakymai nėra žinomi.
Klausimynai gali būti išsiunčiami paštu, pateikiami užpildyti
grupėje arba tai gali būti specialios apklausos formos. Kokį metodą
pasirinksite priklauso nuo to, koks yra apklausos tikslas, kokius
išteklius galite skirti šiai apklausai. Lyginant su apklausa žodžiu,
klausimyno privalumas yra tas, kad tą patį klausimyną vienu metu
galima pateikti dideliam skaičiui žmonių, tuo tarpu norint tokį patį
skaičių žmonių apklausti žodžiu, šiai užduočiai reikia skirti žymiai
daugiau laiko. Klausimyną užpildę respondentai išlieka anonimiški,
o tai reiškia, kad neįmanoma atlikti tolesnio tyrimo, jei norima gauti
daugiau informacijos apie tam tikrą atsakymą arba jo paaiškinimą.
Šiuo požiūriu apklausa žodžiu turi daugiau privalumų.
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5.3.2. Fokusuotos grupės
Fokusuota grupė pirmiausia yra naudojama kaip
konsultacinė priemonė. Tai paprastas ir greitas
metodas, padedantis žmonėms įsitraukti į tam
tikro klausimo sprendimą. Tačiau gali prireikti
nemažai pastangų, norint pasiekti potencialius
fokusuotos grupės narius ir juos pakviesti
į susirinkimą.
Fokusuotų grupių metodas galėtų būti naudojamas kaip planavimo
priemonė, kai atskaitos taškas yra grupės nustatyti svarbūs tam tikro
klausimo veiksniai. Dažnai planavimas yra derinamas su šių veiksnių
įvertinimu. Aspektai, kuriuos grupė laiko svarbiais, yra įvertinami
tam tikroje skalėje ir tai suteikia žinių apie tai, kas aktualu ir ką reikia
skubiai spręsti. Fokusuotų grupių pagrindinis privalumas yra tas, kad
jos remiasi dialogu ir dalyvių įsitraukimu, ir kad gauti rezultatai gali
būti greitai apdoroti ir pristatyti. Naudojant šį metodą visas darbas
ir analizė yra sutelkta ties svarbiausiu klausimu. Fokusuotų grupių
metodą galima naudoti ankstyvame dialogo etape kaip pagalbinę
priemonę nustatant svarbius tam tikros vietovės veiksnius ir kaip
pagrindą vykdant tolesnį procesą. Šį metodą galima pasitelkti
norint identifikuoti tikslinės grupės kalbą, tam tikro klausimo
suvokimą bei supratimą. Taip pat šį metodą galima naudoti prieš
pasitelkiant klausimynus, siekiant parinkti tinkamus klausimus.
Fokusuotų grupių diskusijose visada turi dalyvauti moderatorius.
Moderatorius turi būti tinkamai pasiruošęs ir susipažinęs su
svarstoma tema / klausimu. Moderatoriui reikalingas padėjėjas,
kurio užduotis – protokoluoti apklausą. Kambaryje kėdės bei stalai
turėtų būti išdėstyti pusapskritimiu, kad dalyviai galėtų matyti
ekraną, kuriame nuolatos pateikiama informacija. Fokusuotų grupių
metodas turi remtis keletu pagrindinių principų. Jei norite atlikti
labai detalią tam tikro klausimo analizę, tam nepakaks laiko, kuris
skiriamas fokusuotų grupių diskusijoms. Rekomenduojamas grupės
dydis yra maždaug 6 – 12 dalyvių. Tokio dydžio grupėje žmonės
jausis pakankamai jaukiai reikšdami savo nuomonę. Norint užtikrinti
rezultatų patikimumą, pravartu tą patį klausimą aptarti keliose
grupėse. Šis metodas veiksmingiausiai pritaikomas homogeniškose
grupėse, kurios nariai yra susiję su svarstomu klausimu. Tačiau

kartais naudingų rezultatų galima pasiekti dalyvaujant mišrios
sudėties grupėms. Prieš planuojant ir prieš pakviečiant dalyvius,
svarbu pirmiausia apsvarstyti grupės sudėtį. Fokusuotų grupių
dalyviai gali būti pasirinkti kaip visų gyventojų arba tam tikros
gyventojų grupės atstovai. Tai gali būti puiki priemonė įtraukti
socialinės atskirties grupes. Kiekvienos fokusuotos grupės diskusija
trunka apie 2 -3 valandas ir šioms diskusijoms rengti skirtos
sąnaudos paprastai nebūna labai didelės. Papildomų sąnaudų reikia
patalpų nuomai, vaišėms ir dalyviams teikiamai paramai, pvz., vaikų
priežiūrai. (SALAR)
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5.3.3. „GeoPanel”
Naudojant šį metodą, piliečiai yra kviečiami
išreikšti savo nuomonę arba prisidėti savo
pasiūlymais žymekliu nurodydami tam tikrą
tašką vietovėje, pažymėdami maršrutą ar visą
vietovę žemėlapyje.
Su „GeoPanel” pagalba galite, pvz., užduoti tokius klausimus:
„Kur yra saugu vaikščioti? ” arba „Kur turėtumėme statyti
žaidimų aikštelę?”. Žymenys žemėlapyje galėtų būti susieti su
rašytiniu komentaru, kuriame nurodomi žymėjimo argumentai.
Visi atsakymai turi geografinę sąsają ir gali būti analizuojami
savivaldybės arba organizacijos geografinėje informacinėje
sistemoje. Neužduokite per daug klausimų ir pasistenkite, kad jie
nebūtų perdėm sudėtingi. Prieš išsiųsdami klausimyną, išbandykite
jį pateikdami bandomajai grupei. „GeoPanel” sudaro sąlygas visiems
pareikšti savo nuomones ir pasiūlymus be laiko ir vietos apribojimų.
Surinkta informacija gali būti apdorota be jokių papildomų sąnaudų
– jei naudojatės GIS žemėlapiu kaip atskaitos tašku, atsakymai
gali būti susieti su įvairias GIS sistemos lygiais. Gali būti taip pat
sudarytos galimybės atsispausdinti ir susitikimuose panaudoti
žemėlapius, naudojamus internetinėje apklausoje. Norint pilnai
išnaudoti „GeoPanel” galimybes reikia turėti prieigą prie kokybiškų
žemėlapių. Šis metodas gali būti panaudotas dideliam skaičiui
dalyvių, tačiau tam reikia prieigos prie interneto. Norint sėkmingai
įgyvendinti šį metodą, reikia tinkamai suformuluoti klausimus, kad
atsakantieji į juos daugiausia užtruktų 15 minučių. Šiam metodui
skirtos išlaidos priklauso nuo to, kokias kompetencijos organizacija
turi savo viduje ir kiek reikia pirkti konsultacijoms skirto laiko.
(SALAR)
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5.3.4. Citizen panel
„Naudojant piliečių komiteto metodą, dalyviai
yra parenkami atsitiktine tvarka ir tokiu būdu,
kad savivaldybė galėtų pasiekti tuos žmonės,
kurie paprastai nedalyvauja visuomeniniuose
reikaluose. Šis metodas apima dalyvių
informavimą ir diskusijų bei konsultacijų
rengimą” (Lindholm ir Moritz, 2007 m.).
Piliečių komitetai gali būti įvairių formų, o jų susitikimus fizinėje
erdvėje vis dažniau papildo virtualūs susitikimai internetu,
vadinami el. komitetų susitikimais. El. komitetai suteikia greitesnius
atsakymus ir nereikalauja didelių išteklių, nes dalyviai, norėdami
juose dalyvauti, gali tai daryti sėdėdami namuose (Švedijos vietos
savivaldos institucijų ir regionų asociacija, 2010 m.). Piliečių
komitetas gali būti suburtas vienos dienos seminarui ir jo metu gali
būti rengiami įvairūs užsiėmimai. Dėmesio vertas sprendimas –
pasitelkti auditorijos apklausos sistemą, kuri suteikia greitus
ir naudingus atsakymus. Piliečių komitetas organizacijai dažnai
padeda sutvirtinti reputaciją. Komiteto nariai atstovauja vien
tik save ir jų negalima apklausinėti per dažnai – pakanka
maždaug 2 – 4 kartų per pusmetį. Tam, kad piliečių
komiteto nariai galėtų bendrauti el. paštu, jiems reikia
turėti prieigą prie kompiuterio, kuris turi interneto ryšį,
ir mokėti juo naudotis. Piliečių komiteto organizavimas
atima nemažai laiko ir apima veiklą nuo dalyvių
pakvietimo iki atsakymų surinkimo ir komiteto
administravimo. Vėliau rezultatai turi būti
grįžtamuoju ryšiu pateikti komitetui ir paskelbti.
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5.3.5. Auditorijos apklausa
Šis metodas tinka dideliems susirinkimams
ir jam reikalinga tam tikra įranga, kurią
naudodami auditorijos nariai gali pateikti
savo atsakymus.
Pakvietime aiškiai nurodykite, koks yra susitikimo tikslas.
Pasistenkite, kad po susitikimo grįžtamasis ryšys būtų pateiktas
greitai ir paskelbkite rezultatus internete ar naudodamiesi kitais
informaciniais kanalais. Klausimus formuluokite atidžiai, kad
į juos būtų lengva atsakyti. Galbūt verta klausimus iš pradžių
išbandyti pateikus juos keletui žmonių. Šis metodas leidžia gauti
greitus atsakymus į klausimus, pateiktus dideliame ekrane. Taip
pat apie gautą atsakymą įspėja pasirodęs tekstinis pranešimas.
Visi turi vienodą galimybę išreikšti savo nuomonę, taigi susitikime
nedominuos tik iškalbingieji. Jums gali pasisekti užduoti daug
klausimų per palyginti trumpą laiko tarpą, o gauti atsakymai išliks
anonimiški. Kaip susitikimo dalyvis, galite greitai pamatyti, ar jūsų
nuomonė sutampa su kitų nuomone. Dalyviai dažnai palankiai
vertina šį metodą, nes šis metodas leidžia iš karto tiesiogiai
išsiaiškinti, ką žmonės galvoja apie tam tikrus klausimus. Kadangi
šiam tikslui jums reikės išsinuomoti įrangą, planuodami renginį
turite atsižvelgti į patalpų dydį ir kuo įmanoma tiksliau numatyti
dalyvių skaičių. Taip pat reikia skirti laiko pasiruošimo darbams,
patalpų rezervavimui, įrangos nuomai, pakvietimų išsiuntimui,
klausimų formulavimui ir t. t. Pats renginys neužims daugiau
laiko nei įprastas susitikimas. Renginiui galite pasirinkti įvairaus
modernumo įrangą, už kurią reikės mokėti atitinkamą kainą.
Kai kuriose savivaldybių ir regioninių tarybų salėse yra įmontuota
stacionari balsavimo įranga, kuri taip gali būti panaudota
užduodant klausimus piliečiams. Jei galvojate apie investavimą
į tokią įrangą, verta pasvarstyti apie nešiojamą tokios įrangos
alternatyvą. Tokiu atveju auditorijos apklausos įrangą galėsite
naudoti įvairiose vietose. Taip pat gali būti pravartu suderinti
investicijas su viena ar dviejomis gretimomis savivaldybėmis.
Jei įsigysite suderinamą įrangą, galėsite ją vieni iš kitų skolintis
rengdami didelius susirinkimus.
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5.3.6. SMS komitetas
SMS komitetas – tai piliečių komitetas,
su kuriuo ryšiai yra palaikomi trumposiomis
žinutėmis, siunčiamomis mobiliuoju telefonu.
Piliečiai yra kviečiami registruotis interneto puslapyje, kad galėtų
dalyvauti piliečių komitete. Šis metodas yra naudingas tuo atveju, jei
norite gauti greitą grįžtamąjį ryšį iš didelio skaičiaus žmonių. Kadangi
atsakymai yra pateikiami trumpąja žinute, klausimai neturi būti labai
sudėtingi. Galimi tokių klausimų tipai:
• Klausimai su atsakymų variantais: „Taip” / „ne” / „nežinau”
• Klausimai, kuriais prašoma pateikti įvertinimą tam tikroje skalėje
• Klausimai, kuriais prašoma pasirinkti vieną iš pasiūlymų
• Taip pat galima užduoti klausimą, į kurį atsakyti reikia trumpa
tekstine žinute.
Atidžiai formuluokite klausimus ir stenkitės, kad jie būtų lengvai
suprantami. Suteikite grįžtamąjį ryšį interneto puslapyje paskelbdami
atsakymus, santraukas ir t. t. Nuspręskite, ar už žinutes su atsakymais
turi mokėti komiteto nariai ar šių žinučių gavėjai. Mobilusis
telefoninis ryšys reikalauja piniginių išlaidų, todėl peržvelkite
mobiliojo ryšio tiekimo paslaugų sutarčių sąlygas. SMS komitetas
yra greitas ir paprastas būdas išsiaiškinti žmonių nuomonę. Šiandien
mobilieji telefonai yra plačiai paplitę, ypač jaunimo tarpe. Kai kurie
gali neigiamai vertinti faktą, kad už atsakymą trumpąja žinute reikia
mokėti. Jei apklausoje dalyvauja jaunimas (nepilnamečiai), daugeliu
atveju reikia gauti leidimą iš jų teisėtų globėjų. Kvietimas dalyvauti
gali būti orientuotas į įvairias tikslines grupes, tokias kaip tam tikros
vietovės gyventojai, festivalio lankytojai ir t. t. SALAR yra sukūrusi
paprastą internetinę priemonę, kuri leidžia spręsti svarstomus
klausimus trumposiomis žinutėmis. Programa naudotis galima
visiškai nemokamai – kainuoja tik trumpųjų žinučių siuntimas.
(SALAR)
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5.3.7. „Spaceshaper”
Praktiška priemonė, skirta įvertinti viešųjų
erdvių kokybę prieš investuojant laiką ir pinigus
į jų tobulinimą. „Spaceshaper” padeda sužinoti
specialistų, tvarkančių tam tikrą erdvę, bei
žmonių, kurie šia erdve naudojasi, nuomonę.
Seminaruose, kurių sklandžią eigą užtikrina vedėjai, aptariami
gauti rezultatai, dizaino sprendimų kokybė bei tai, kaip erdvė
patenkina įvairių žmonių poreikius. „Spaceshaper” skatina žmones
kelti didesnius reikalavimus jų vietinėms erdvėms. Bendruomenės
reikaluose dažnai nepaliekama pakankamai vietos pasireikšti
jaunimui, tačiau „Spaceshaper 9-14“ padeda įtraukti jaunus žmones
spendžiant klausimus, susijusius su vietinių parkų, gatvių, žaidimų
aikštelių ir kitų erdvių tobulinimu. Nuo 2007 m. vasario mėnesio,
kai ši priemonė buvo pirmą kartą pristatyta, specialius mokymus
praėjo beveik 300 seminarų vedėjų ir nuo to laiko šalyje buvo
surengta 200 „Spaceshaper“ seminarų. „Spaceshaper“ yra paremtas
tokiu principu: lankantis tam tikroje vietovėje ir pildant klausimyną,
užfiksuojamos įvairių žmonių nuomonės. Tada pusdienio trukmės
seminare visi turi galimybę išreikšti savo nuomonę apie tam tikrą
erdvę. Tokiu būdu žmonės, kurie naudojasi šia erdve, ir tie, kurie
ją tvarko, gali geriau suprasti, kaip ši erdvė patenkina įvairių žmonių
poreikius, ir kokios yra šios erdvės silpnosios ir stipriosios vietos.
Taip sudaromos sąlygos asmenims, atsakingiems už šios
erdvės tvarkymą, ją keisti ir tobulinti. CABE interneto
puslapis (www.cabe.org.uk)
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5.4. Dialogas
Dialogas yra esminis bet kokios komunikacijos aspektas,
kurio palaikymui toliau pateikiami keletas metodų ir priemonių.
Norėdami užmegzti dialogą su suinteresuotais asmenimis, labai
rekomenduotina aktyviai stengtis juos pasiekti, o ne tikėtis, kad
jie pas jus patys ateis.

5.4.1. Atvira erdvė
Atviros erdvės susirinkimai (angl. Open
Space) – tai itin laisvos formos susirinkimai,
kurių darbotvarkė nėra iš anksto numatyta
ir vieninteliai aiškiai apibrėžti dalykai yra
vieta, laikas ir tema.
Atviros erdvės susirinkimai yra labai naudingi tuo atveju, kai yra
labai daug dalyvių. Rekomenduojamas dalyvių skaičius - nuo
dešimties iki šimto žmonių. Atviros erdvės susirinkimas gali tęstis
nuo pusdienio iki trijų dienų ir jam vadovauja mažiausiai vienas
asmuo. Šio susirinkimo esmė – visi susirenka ir kartu sugalvoja
specifinius, su tam tikra tema susijusius klausimus, kuriuos jie nori
aptarti. Svarstytinus klausimus gali pasiūlyti bet kuris norintis
ir išrenkami tie klausimai, kuriais yra suinteresuota pakankamai
didelė grupė žmonių. Klausimai, kurie bus aptarti diskusijos metu,
yra užrašomi tam tikros susitikimo sesijos tvarkaraštyje ir kiekvienai
diskusijai vadovauja bei ją dokumentuoja tas asmuo, kuris pasiūlė
svarstytiną klausimą. Dalyviai pasidalija į grupes, kurios susirenka
skirtinguose kambariuose. Diskusijos nutraukiamos tada, kai
ateina laikas pietauti arba kai metas padaryti kavos pertraukėlę.
Dažnai diena padalijama į tris sesijas, o įžanginėje dalyje skaitoma
įkvepianti paskaita. Diskusijų metu, dalyviai gali laisvai palikti
savo grupę ir prisijungti prie kitos grupės. Tokiu būdu, grupėms
tarpusavyje dalijantis geromis idėjomis, praturtinamos kitos
diskusijos. Galiausiai visos grupės susirenka, kad apibendrintų
diskusiją ir įvertintų susirinkimą. Vertėtų parengti kokią nors rašytinę
medžiagą dalyviams, kuria taip pat būtų galima remtis tęsiant
darbus šioje srityje.
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5.4.2. Pasivaikščiojimai
Šis metodas yra naudingas tuo, kad būnant
lauke po atviru dangumi galima daug
kūrybiškiau mąstyti nei sėdint konferencijų salėje.
Yra keletas šio metodo variantų. Šiuo metodu siekiama paskatinti
kūrybiškumą ir sudaryti sąlygas dalyviams sugeneruoti daug naujų
idėjų. Šis metodas gali būti naudojamas kviestinei, atrinktai grupei,
kurią sudaro 10 – 30 dalyvių. Pasivaikščiojimų esmė yra tokia,
kad jūs vaikštote kartu su grupe ir sustojate tam tikrose iš anksto
numatytose vietose, kurias parenka pasivaikščiojimų vadovas arba
dalyviai. Sustojus tam tikrose vietose galima iš karto aptarti tam
tikrus klausimus arba užsirašyti pastabas, kurios bus vėliau aptartos
diskusijos metu.
Pasivaikščiojimas taip yra geras būdas norint įvertinti naujas
apylinkes. Vienas gerai žinomas šiam tikslui naudojamas metodas,
švedų kalboje vadinamas „gåtur”, remiasi tam tikrais principais.
„Dalyviai yra tam tikros srities ekspertai, turintys įvairios patirties.
Tai gali būti architektai, administratoriai arba gyventojai. Kiekviena
grupė turėtų būti sudaryta iš 10 – 15 žmonių. Jei norima į
pasivaikščiojimus įtraukti daugiau žmonių, galima suorganizuoti
kelis tokius pasivaikščiojimus. Pasivaikščiojimo vadovas iš anksto
būna nusprendęs, kokiose vietose grupė sustos, remdamasis
vietų funkcijomis. Tai gali būti, pvz., įėjimas į tam tikrą vietą
arba aikštė. Dalyviai pasivaikščiojimo metu neturėtų tarpusavyje
diskutuoti, o tik užsirašyti pastabas sustojus kiekvienoje vietoje.
Pasibaigus pasivaikščiojimui visi susirenka kokioje nors patalpoje
ir aptaria kiekvieną vietą. Kiekvienas dalyvis turi galimybę išreikšti
savo nuomonę. Visos nuomonės yra pateikiamos vizualiai, pvz.,
naudojant konferencijų lentą, skaidrių projektorių, kompiuterį ar
vaizdo ekraną. Taigi kiekvienas dalyvis gali įsitikinti, kad jų nuomonė
nebuvo klaidingai suprasta ir kad visų nuomonės yra vienodai
kruopščiai užfiksuojamos. ” (de Laval 1997 m., citata iš Tylstedt 2008)

Kitas būdas panaudoti šį metodą - politikams / pareigūnams
susitikti su piliečiais „gatvėje” ir pasivaikščiojimo metu, remiantis
nustatytos formos anketa / klausimynu ar panašia medžiaga,
apklausti juos tam tikra tema. Atsakymai užrašomi pasivaikščiojimo
eigoje. Vėliau politikai ir pareigūnai apibendrina rezultatus ir pristato
juos rezultatų aptarimo seminare. Gauta medžiaga yra naudojama
tolesniame klausimo sprendimo procese. Rezultatai pateikiami
kaip grįžtamasis ryšys visuomenei paskelbiant juos per tam tikrą
komunikacijos kanalą arba kitu būdu, apie kurį apklaustieji buvo
informuoti. Labai svarbu iš anksto apibrėžti svarstomą klausimą,
programą, darbotvarkę ir vietą. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad
grįžtamąjį ryšį piliečiai gautų prieš susitinkant su jais. Šis metodas
nėra detali klausimo analizė - greičiau tai konsultacinio pobūdžio
metodas. Skirkite pakankamai laiko pasiruošimui, pačiam metodo
įgyvendinimui ir tolesniems darbams, įskaitant seminarus, kurių
metu bus analizuojami rezultatai. (SALAR)
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5.4.3. Darbinių knygų metodas
Šiam metodui įgyvendinti reikia parengti
tris darbines knygas. Šiam tikslui tiek
administratoriai, tiek dalyviai turi paskirti
nemažai laiko bei išteklių.
Darbinėse knygose yra pateikiama informacija bei klausimynai,
kurie išdalinami atrinktoms studijų grupėms. Pirmojoje darbinėje
knygoje iškeliami aktualūs klausimai, kuriuos reikia aptarti. Tuo pat
metu, kai studijų grupės atsakinėja klausimus, pateiktus darbinėje
knygoje Nr. 1, suformuojamos naujos studijų grupės, kurios taip
pat aptaria aktualius klausimus. Atsakymai į klausimus, pateiktus
darbinėje knygoje Nr. 1, ir studijų grupės darbo rezultatai yra
naudojami rengiant darbinę knygą Nr. 2. Darbinė knyga Nr. 2 taip pat
yra papildoma naujais klausimais ir dar kartą išsiunčiama piliečiams.
Darbinėje knygoje Nr. 2 pateikti komentarai ir pastabos yra
naudojami rengiant darbinę knygą Nr. 3, kuri yra galutinis šio darbo
rezultatas, kuriuo remiantis politikai priima sprendimus. Vienas iš
šio metodo trūkumų yra tai, kad jam įgyvendinti reikia maždaug
metų. Kitu atžvilgiu šis metodas yra veiksminga priemonė, leidžianti
perduodi žinias ir sėkmingai palaikyti dialogą. (de Laval 1999)
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5.4.4. Internetiniai pokalbiai
Internetiniai pokalbiai – tai priemonė,
leidžianti dalyviams bendrauti realiu laiku
trumpomis tekstinėmis žinutėmis.
Internetinių pokalbių kambarys gali veikti ribotą laiką,
pvz., 19.00 – 20.00 val. ir per šį laiką piliečiai turi galimybę
užduoti klausimus atsakingiems asmenims. Tai gali būti šiuolaikinė
alternatyva telefoniniams skambučiams. Pokalbiai turėtų vykti
greitai, todėl pravartu turėti keletą žmonių, kurie atsakinėtų
į klausimus. Taip pat naudinga paprašyti pagalbos jaunų kolegų,
kurie yra gerai susipažinę su šia komunikacijos forma. Šis metodas
suteikia dideliam skaičiui žmonių galimybę per labai trumpą laiką
užduoti dominantį klausimą atsakingiems žmonėms. Visi turi
galimybę matyti visus klausimus ir atsakymus, norintieji gali stebėti
pokalbį jame nedalyvaudami. Klausimai ir atsakymai gali būti
išsaugoti tolesniam naudojimui, išspausdinimui ir t. t. Šio metodo
trūkumas yra tas, kad ne visi ryžtasi įsitraukti į šiuos pokalbius, nes
jie vyksta itin sparčiu tempu. Neskaitant pasiruošimo, reklamavimo
ir realizacijos, šiam metodui įgyvendinti nereikia didelių pastangų.
Jums prireiks pokalbių programos, šiokios tokios reklamos bei
grupės asmenų, kurie galėtų atsakinėti į klausimus pokalbių
kambario veikimo valandomis. SALAR yra sukūrusi nemokamą
pokalbiams skirtą internetinę priemonę. (SALAR)

62

Da ly vavimu pagr įs to kr aštovaiz dži o planavimo priemonė s

Da ly vavi m u pag r į s to k r aštovai z dž io plan avi mo p r iemo n ės

63

5.4.5. Interneto diskusijų forumai
Kitas būdas palaikyti dialogą su piliečiais –
pasinaudoti internetinėmis priemonėmis,
padedančios palaikyti dialogą internetu.
Tokios priemonės gali būti naudojamos rengiant visiškai atviras
diskusijas, kuriose dalyvauti kviečiami visi norintys. Kitas šių
priemonių taikymo būdas – palaikyti ryšį su mažesnėmis grupėmis,
tokiomis kaip piliečių komitetas, arba pratęsti diskusijas pasibaigus
fokusuotos grupės susitikimui. Diskusijos gali vykti siunčiant
tekstines žinutes arba galima pasitelkti garsą ir vaizdą, priklausomai
nuo diskusijos pobūdžio ir tikslų. Labai svarbu nuspręsti, ar forumas
turėtų būti atviras visiems ar uždaras, kuriame dalyvautų tik ribota
grupelė žmonių, tokia kaip piliečių komitetas. Suteikdami forumo
dalyviams galimybę naudotis garso ir vaizdo funkcijomis, sudarysite
palankesnes sąlygas žmonėms, kuriems sudėtinga išreikšti save
raštu. Vienas asmuo turėtų prisiimti moderatoriaus vaidmenį
ir reguliariai kontroliuoti komentarus, kad forumo nepasiektų
netinkami pasisakymai. (Viena galima alternatyva – darbo
valandomis leisti tiesiogiai rašyti komentarus, ir gautus pasisakymus
paskelbti kitos dienos rytą, tokiu būdu gaunant papildomai laiko
peržvelgti šiuos komentarus). Diskusija nėra apribota laiko ar vietos
požiūriu ir joje gali dalyvauti daug žmonių. Tokiu būdu galima
greitai aptarti aktualius klausimus, o pati diskusija yra skaidri ir
visi dalyviai gali matyti visų dalyvių išreikštas pozicijas. Naudojant
šį metodą, reikia, kad dalyviai turėtų prieigą prie kompiuterio su
interneto ryšiu. Taip pat taikant šį metodą reikia moderatoriaus
kontrolės, kurio įsikišimas priklausys nuo to, kas vyksta forume.
(SALAR)
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5.4.6. „World Café” metodas –
dialogas kavinės aplinkoje
Kavinės metodas – tai dialogo palaikymo
metodas, kuris skatina žmones dalyvauti
diskusijoje aptariant aktualius klausimus
neformalioje ir jaukioje aplinkoje.
Kambarys, kurioje vyks diskusija, turi būti apstatytas taip, kad būtų
sukurta kuo jaukesnė ir šiltesnė atmosfera. Tai gali būti, pvz., kavinė,
kurioje galite susėsti prie nedidelių staliukų. Procesui vadovauja
susirinkimo vedėjas. Susirinkimą reikėtų pradėti trumpai pateikiant
faktinę informaciją, susijusią su svarstomu klausimu. Taip pat
reikėtų pasirūpinti, kad po ranka būtų informacinė medžiaga,
kurią būtų galima išdalinti dalyviams. Dialoge dalyvaujančios
mažos grupelės, susėdusios prie stalų, aptaria tam tikrą temą
ar problemas. Susirinkimo eigoje dalyviai gali prisijungti prie
kito staliuko / grupelės. Iš esmės procesas vyksta trimis etapais:
analizė, nuodugni analizė ir pasiūlymų rengimas. Grupelių darbas
yra dokumentuojamas. Susitikimo eigoje arba pabaigoje dalyvių
idėjos ir nuomonės yra perduodamos kitiems dalyviams. Šis
metodas remiasi aiškiomis taisyklėmis / principais, kurie skatina
dalyvių kūrybiškumą ir įsitraukimą. Proceso vadovas turėtų būti
glaustai supažindintas su šiuo metodu. Svarbu atkreipti dėmesį
į kambario apstatymą. Keliami klausimai bei temos turėtų būti
aktualūs bei aiškūs. Susitikimui rengti gali būti skiriamos įvairaus
dydžio lėšos – jei susirinkimas rengiamas kavinėje ir jame dalyvauja
apie dešimt asmenų, tuomet išlaidos bus gana nedidelės. Didesnės
išlaidos nusimato organizuojant didesnius susirinkimus kokioje
nors specialioje vietoje, kur susirenka šimtai dalyvių. Kadangi šiam
metodui įgyvendinti nereikia didelio skaičiaus proceso vadovų,
tai gali būti nebrangus būdas organizuoti kūrybingus susitikimus.
(SALAR)
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5.4.7. Svarstymai
Daugeliu atveju „svarstymas” reiškia susirinkimą,
kurio metu politikų / pareigūnų grupė diskutuoja
su kviestine ekspertų grupe, tačiau šiame
susirinkime taip pat gali dalyvauti suinteresuotų
piliečių atstovai, kurie diskutuoja stebint didelei
lankytojų / visuomenės narių grupei.
Tokio svarstymo tikslas – suteikti politikams / pareigūnams
galimybę susidaryti aiškų vaizdą arba gauti žinių iš įvairių ekspertų
bei suinteresuotų šalių apie tam tikrą klausimą, kuriam aptarti
yra skirtas šis svarstymas. Tuo pačiu metu visi turi galimybę
vieni kitiems užduoti papildomus klausimus, kurie dažnai leidžia
pradėti turiningas ir prasmingas diskusijas. Kartais susirinkimo
pirmininkas užbaigia svarstymą leisdamas visiems dalyviams,
politikams bei ekspertams išsakyti, ką jie sužinojo šio susitikimo
metu. Pakvietime į svarstymą labai svarbu nurodyti svarstymo tikslą
ir tai, kokiu tikslu bus naudojami svarstymo rezultatai. Rengiantis
svarstymui reikia tinkamai atlikti paruošiamuosius darbus - parengti
ir apibrėžti klausimus, kurie bus aptarti svarstymo metu, surasti
ir pakviesti tinkamus svarstymo grupės narius, kad „ekspertų
grupė” galėtų išsamiai išdėstyti tam tikro klausimo esmę. Taip pat
reikėtų pasirūpinti, kad svarstymui vadovautų patyręs susirinkimų
/ debatų vedėjas, ir kad keletas asmenų dokumentuotų (galbūt
įrašinėtų) susirinkimą. Paskirkite pakankamai laiko svarstymo
planavimui ir dalyvių informavimui, kad visi suinteresuotieji galėtų
dalyvauti, ir pasirūpinkite reikiamos informacijos viešinimu tiek
prieš svarstymą, tiek jam pasibaigus. Nuspręskite, kaip pateiksite
grįžtamąjį ryšį svarstymo grupės nariams ir stebėtojams. Šis
metodas iš susirinkimo vedėjo reikalauja specialios kompetencijos
vadovauti svarstymui. Taip pat šiam metodui įgyvendinti reikia
išteklių informacijos apie svarstymą sklaidai, komunikacijai ir
dokumentacijai. (SALAR)
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5.4.8. Atviras susirinkimas –
Piliečių susirinkimas
Šis metodas suteikia susitikimų erdvę
piliečiams, vietinėms organizacijoms
ir politikams. Šių susirinkimų tikslas yra
aptarti svarbius klausimus ir atsakyti
į vietinių suinteresuotųjų asmenų klausimus.
Šis metodas gali padėti palaikyti tęstinį bendradarbiavimą su
vietine bendruomene. Klausimai, kuriems aptarti rengiamos
diskusijos / dialogas, yra susiję su aktualiais vietiniais reikalais.
Atvirų susirinkimų dažnis gali būti įvairus – jie gali būti rengiami kas
antrą mėnesį, kas metų ketvirtį ar dukart per metus. Susirinkimai
rengiami vakarais ir jiems vadovauja vietiniai politikai. Jiems taip
pat padeda pareigūnai, kurie rūpinasi faktiniais reikalais, metodais
ir t. t. Susirinkimo darbotvarkė yra bendrais bruožais apibrėžiama
ir paskelbiama prieš išsiunčiant pakvietimus į susirinkimą. Siekiant
užtikrinti, kad bus atsakyta į tam tikro dalyvio klausimus, klausimai
arba nuomonės turėtų būti iš anksto užregistruoti prieš susirinkimą.
Taip pat turėtų būti skiriama laiko papildomiems klausimams,
kuriuos gali užduoti dalyviai. Pasibaigus susirinkimui, apibendrinti
susirinkimo rezultatai turėtų būti pateikti susirinkimo dalyviams.
Tai galima padaryti asmeniškai kiekvienam dalyviui pateikiant šią
medžiagą arba išsiunčiant informacinį biuletenį / naujienlaiškį
po kiekvieno susirinkimo. Paprastai ši informacija taip pat yra
patalpinama internete. Susirinkimo santrauka taip pat išplatinama
organizacijos, tarybos ar administracijos viduje. Lundo mieste yra
reguliariai rengiami tokie piliečių susirinkimai. Piliečių susirinkimai
negali priimti sprendimus dėl tam tikrų veiksmų įgyvendinimo
– jie tegali pateikti rekomendacijas arba pasiūlymus. Susirinkimo
protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir du išrinkti piliečiai.
Šie protokolai vėliau paskelbiami bendruomenės narių biure
arba bibliotekose, o taip pat pateikiami miesto tarybai. Labai
svarbu, kad susirinkimo darbotvarkė ir pakvietimai būtų parengti
ankstyvame pasiruošimo etape, ir kad piliečiai būtų įvairiais kanalais
informuojami apie šį susirinkimą. Išlaidos šiems susirinkimams
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rengti yra palyginti nedidelės. Susirinkimai dažnai vyksta nuosavose
organizacijos patalpose ir pagrindinės išlaidos yra skiriamos
darbuotojams, įskaitant laiką, skirtą planavimui bei dalyvavimui
susirinkime ir dalyviams skirtos informacinės medžiagos /
protokolo rengimui. (SALAR)
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5.4.9. Seminarai dialogo forma
Seminarai dialogo forma iš tiesų yra supaprastintos
grupinės diskusijos, kuriomis siekiama suteikti
galimybę dalyviams išsamiai išnagrinėti tam tikrą
klausimą, pateikti argumentus, kodėl nesutinkama
su viena ar kita nuomone, ir suformuoti tvirtą
ir aiškią nuomonę / argumentus, siekiant geriau
suprasti tam tikrą klausimą / temą.
Šie seminarai sudaro sąlygas surengti keleto valandų trukmės
nuodugnias diskusijas apie tam tikrą klausimą. Jie taip pat praverčia
tada, kai organizacija nori geriau suprasti priežastis, dėl kurių žmonės
laikosi vienokios ar kitokios pozicijos. Seminarai dialogo forma yra
panašūs į fokusuotų grupių diskusijas, tačiau yra labiau orientuoti
į dialogą, diskusijas ar derybas. Šie seminarai gali trukti porą arba
keletąw valandų, tad tai nedidelio masto renginys. Seminaruose
dialogo forma gali dalyvauti ribotas skaičius žmonių, taigi jų metu
negalima surinkti statistiškai reikšmingos informacijos, siekiant
tiksliai išsiaiškinti visuomenės nuomonę. Tai, kad dalyvių nuomonė
formuojasi diskusijų metu, taip pat gali reikšti, kad jie neatstovauja
likusių piliečių. Vis dėl to šis metodas gali suteikti organizacijai
vertingos informacijos apie piliečių nuomonę ir poziciją dėl tam
tikrų klausimų. Dalyviai turi laiko ir galimybę nuodugniai aptarti
svarstomus klausimus, įskaitant išlaidas, privalumus ir ilgalaikes
pasekmes. Diskutuodami su kitais dalyviais, susirinkusieji pradeda
geriau suprasti kitokius požiūrius ir turi galimybę suformuoti savo
nuomonę ir išgirsti jai prieštaraujančius argumentus. Toks dialogas
gali padėti užmegzti ir sutvirtinti ryšius tarp dalyvių ir suteikti jiems
naujų žinių bei įgūdžių. Paprastai šiuose seminaruose dalyvauja 8 –
16 žmonių. Dalyvaujančiųjų sudėtis priklauso nuo to, koks klausimas
yra aptariamas. Dalyviai gali būti parinkti iš įvairių demografinių
grupių, interesų grupių ar atsitiktine tvarka. Išlaidos, skirtos šiems
seminarams rengti, paprastai nėra labai didelės, nebent reikėtų surasti
dalyvius visiškai atsitiktine tvarka, kas pareikalautų šiokių tokių išlaidų.
Piliečiams gali reikėti paskatų, kad jie būtų motyvuoti dalyvauti šiuose
seminaruose. Papildomų išlaidų gali prireikti nuomojant patalpas (jei
įmanoma, pasirinkite neformalią aplinką), tiekiant maistą ir teikiant
pagalbines paslaugas, tokias kaip vaikų priežiūra. (SALAR)
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5.4.10. SSGG analizė
SSGG yra akronimas, sudarytas iš šių žodžių
pirmųjų raidžių: stiprybės, silpnybės, galimybės
ir grėsmės.
SSGG analizė yra dažnai naudojama siekiant išanalizuoti tam
tikros veiklos stiprybes, silpnybes, galimybes bei grėsmes
atliekant strateginį darbą. Šis metodas taip pat taikomas įvairiose
savivaldybių / organizacijų darbo srityse, pvz., sužinant piliečių
nuomonę apie tam tikrus planus, projektus, komitetus ir t. t.
Šios analizės modelis dažnai vaizduojamas kaip keturių langelių
matrica, kuri leidžia apžvelgti pačius svarbiausius veiksnius
analizuojant tam tikrą veiklą, projektą, planą ir t. t.

Stiprybės

Silpnybės

Galimybės

Grėsmės

Toliau pateikiamas galimas SSGG analizės naudojimo būdas:

Apibendrinti SSGG analizės rezultatai leidžia užtikrinti proceso
tęstinumą. Labai svarbu, kad dalyviai būtų aiškiai informuoti apie
susirinkimo tikslą ir apie konkretų naudojamą metodą – SSGG
analizę. Paskirkite proceso vadovą, kuris būtų susipažinęs su šiuo
metodu. Pasirūpinkite, kad susirinkimo patalpose ant sienų būtų
pakankamai vietos, kad ties atitinkamais matricos skyreliais būtų
galima kabinti lapelius, kuriuose nurodyti įvairūs veiksniai. Šią
užduotį gali palengvinti lipnūs lapeliai. Taip pat galite naudoti tik
du viršutinius matricos langelius, kur nurodytumėte stiprybes
ir silpnybes. Šis metodas padeda greitai atskleisti tam tikro proceso
/ klausimo stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes. Tai išties puiki
priemonė, padedanti išsiaiškinti, kuriose srityse reikia padirbėti,
norint surasti optimalų sprendimą. Nustatytos stiprybės, be abejo,
turėtų būti ateityje realizuotos, o silpnybės pašalintos. Pastebėtas
grėsmes reiktų visiškai eliminuoti iš pvz., tam tikro proceso.
Ir galiausiai, įžvelgtomis galimybėmis reiktų pasinaudoti ir jas plėsti.

1.	Idėjos generuojamos „smegenų šturmo” principu, t. y. visi
dalyviai sugalvoja kuo įmanoma daugiau skirtingų veiksnių, kurie
galėtų turėti įtakos numatomai veiklai / klausimui.
2. Visi veiksniai įrašomi į matricą.
3. Veiksniai įvertinami skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 reiškia „labai gerai”
(stiprybės ir galimybės) arba „labai blogai” (silpnybės ir grėsmės).
4. Veiksniai išdėstomi pagal svarbą remiantis vertinimo skale visose
keturiose srityse.
5.	Siūlomos priemonės:
•
•
•
•

Kaip išnaudoti stiprybes
Kaip pašalinti silpnybes
Kaip pasinaudoti galimybėmis
Kaip išvengti grėsmių.
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5.4.11. Patariamosios grupės
Patariamųjų grupių pagrindinis tikslas – suburti
žmones, kad jie aptartų įvairias problemų
sprendimo alternatyvas – jų privalumus ir
trūkumus bei planų įgyvendinimo pasekmes.
Kaip taisyklė, patariamosios grupės būna gerai organizuotos
ir leidžia palaikyti aiškiai struktūruotą dialogą su piliečiais,
suinteresuotais asmenimis, verslininkais bei kitais subjektais tam
tikroje geografinėje vietovėje. Yra keletas skirtingų šio metodo
variantų ir jis gali būti pritaikytas tais atvejais, kai veiksmų tikslai bei
planai yra atviri diskusijoms. Šį metodą galima pasitelkti sprendžiant
tokį klausimą kaip pvz., būsimų pokyčių krypties bei pagrindų jiems
įgyvendinti numatymas palaikant dialogą su tam tikros vietovės
gyventojais bei suinteresuotais asmenimis. Parengti pasiūlymai,
atsižvelgiant į prioritetus, perduodami politikams, kurie atsakingi
už sprendimo priėmimą. Kartais terminas „patariamoji grupė” yra
vartojamas tais atvejais, kai savivaldybė ar regioninė taryba nori, kad
piliečiai palaikytų kurią nors poziciją, pasirinkdami vieną iš dviejų
pasiūlymų, savo nuomonę išreikšdami internetu ar susitikimuose
akis į akį. Dažnai piliečiams žadama, kad tas pasiūlymas, kuris
surinks daugiausia balsų, bus įgyvendintas. Tokiu atveju šis
metodas padeda paskatinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą.
Labai svarbu atsiminti, kad šis metodas yra naudojamas spręsti
realius klausimus. Jei suinteresuotieji asmenys ketina išreikšti savo
nuomonę ir aktyviai dalyvauti šiame procese, reikia užtikrinti, kad
šis dialogas turėtų realią sąsają su aktualiais klausimais. Tai neturi
būti „plaukimo pamokos ant žemės” neturint aiškiai apibrėžto
tikslo, kuris būtų aktualus čia ir dabar. Užtikrinkite, kad pasirinkote
reikiamą tikslinę grupę / suinteresuotuosius asmenis ir kad
pradiniame etape kviečiate reikiamą skaičių dalyvių. Pasitelkite
patyrusį proceso vadovą, kuris žinotų, kaip aiškiai perteikti
taisykles bei apribojimus, ir paaiškintų, kad dalyviai gali daryti įtaką
klausimams, susijusiems su jiems svarbia erdve. Nepamirškite
pasibaigus projektui suteikti dalyviams grįžtamąjį ryšį apie tai,
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kaip ir kokie sprendimai buvo priimti. Šis metodas reikalauja,
kad pareigūnai ir politikai įdėtų nemažai pastangų pasirengimo
ir vykdymo etape, o taip pat projektui pasibaigus.
Patariamajai grupei pateikiami jau iškristalizuoti pagrindiniai
pasiūlymai ir naujų pasiūlymų nebegalima įtraukti į svarstymą.
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5.5. Įtaka ir dalyvavimas
Šie metodai leidžia dalyviams labiau įsitraukti į sprendimų
priėmimą. Didesnė įtaka taip pat reikalauja daugiau laiko ir išteklių,
kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į įvairias nuomones bei
pasiūlymus. Šiame procese privalo dalyvauti žmonės, turintys įtakos
sprendimų priėmimui, be to, svarbu, kad dalyviai būtų tikri, jog bus
atsižvelgta į proceso rezultatus.

5.5.1. Ateities seminaras
(angl. Future workshop)
Ateities seminaras yra pedagoginis metodas
ir veikimo būdas, padedantis sėkmingai kurti
vertingas idėjas ir vizijas. Dalyvių skaičius turėtų
apsiriboti 25 asmenimis.
Šis metodas yra paremtas aiškiai apibrėžtais darbo principais, kurie
skatina laisvę bei pasitikėjimą ir kurių varomoji jėga yra aistra ir
kūrybiškumas. Šiuo metodu siekiama, kad visi dalyviai surastų bendrą
platformą, kuria remiantis drauge galėtų kurti ir realizuoti savo idėjas.
Sėkmingas ateities seminaras duoda puikią pradžią tolesniems
veiksmams ir dažnai padeda suformuoti darbo grupes, kurios toliau
ieško sprendimų ir proceso patobulinimų. Šiam metodui įgyvendinti
reikia moderatorių, kurie pakankamai išmanytų šią techniką.
Pagrindiniai metodo principai – į dalyvių rankas atiduota kontrolė,
demokratija ir struktūra. Visų idėjos ir nuomonės yra išklausomos,
aptariamos ir tuomet vertinamos bendrame kontekste. Šis metodas
yra paremtas bendra vienijančia tema, klausimu ar situacija, kurią
norite pakeisti ar patobulinti. Ši tema ar klausimas dažnai aptariami
įvairiais požiūriais bei įvairiais etapais nuo problemų nustatymo iki
svarbių sprendimų, susijusių su veiksmų planais, kuriose numatoma,
ką ir kada reikia padaryti, ir kartais net suplanuojama, kas konkrečiai
ir kaip tai turėtų padaryti. Šio proceso metu yra naudojama įvairi
darbinė medžiaga ir jo metu iškeliami įvairūs klausimai, tarnaujantys
kaip proceso gairės. Ateities seminaro trukmė turi būti griežtai
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numatyta, taip pat svarbu laikytis nustatyto seminaro grafiko. Šis
metodas gali reikalauti kruopštaus tolesnio darbo, siekiant užtikrinti
tęstini darbo grupių procesą. Šis metodas yra paremtas dalyvių
aktyviu įsitraukimu ir jų galimybe patiems tiesiogiai dalyvauti visame
procese. Būtų privalumas, jei seminare dalyvautų mišri grupė, kurią
sudarytų politikai, pareigūnai, piliečiai bei kiti suinteresuoti asmenys.
Dalyvius į susirinkimą pakviesti galite įvairiais būdais. Galite surengti
atvirą susirinkimą, į kurį užsiregistruotų norintys dalyvauti arba galite
patys pakviesti parinktus dalyvius. Taip pat galima derinti abu šiuos
būdus. Dažnai šie susirinkimai rengiami per valstybines šventes,
kad juose galėtų dalyvauti kuo daugiau asmenų. Labai svarbu, kad
susirinkimas būtų rengiamas didelėje salėje, ir kad ant sienų būtų
pakankamai vietos. (SALAR)
Ateities seminaras trunka vieną – tris dienas ir apima penkis
vienodai svarbius etapus: pasiruošimo etapą, kritikos etapą, vizijų
etapą, sprendimų etapą, vykdymo ir tolesnių veiksmų etapą.
Pasiruošimo etapas
Nusprendžiama, kokia bus seminaro tema ir išrenkamas seminaro
vadovas. Pasiruošimo etapo metu taip pat reikia numatyti tokius
praktinius reikalus, kaip seminaro trukmė, vieta ir dalyvių pakvietimas.
Kritikos etapas
Kritikos etapu prasideda pats seminaras ir šio etapo metu visa
grupė, remdamasi iš anksto apibrėžta seminaro tema, turėtų
kartu suformuluoti problemas. Tuomet dalyviai yra suskirstomi
į mažesnes grupeles, kad panagrinėtų ir pasistengtų geriau suprasti
išreikštus požiūrius.

Vizijų etapas
Šiame etape dalyviai turėtų pamiršti visas neigiamas mintis
ir įsivaizduoti tai, ko jie norėtų. Visi gali nupasakoti savo vizijas
ir idėjas, kaip, jų nuomone, turėtų atrodyti vienas ar kitas dalykas
ateityje. Visiškai nesvarbu, ar šios idėjos yra praktiškos ir ar jas
įmanoma įgyvendinti - svarbu būti kūrybiškam ir drąsiam.
Sprendimų etapas
Tai yra pati svarbiausia seminaro dalis. Dabar reikia suformuluoti
visas problemas ir vizijas, kad būtų galima jomis vadovautis
įgyvendinant tolesnius veiksmus. Remiantis įvairiais klausimais, kurie
buvo iškelti, suformuojamos grupės, kurios diskutuoja apie tai, kokių
tolesnių veiksmų reikia imtis, kada tai daryti ir kas tai turi daryti.
Vykdymo ir tolesnių veiksmų etapas
Pasibaigus seminarui, laikas imtis praktinio įgyvendinimo, kad
reikalai pajudėtų kaip planuota. Seminaro metu atlikto darbo
rezultatai, kurie buvo protokoluojami seminaro metu, turi būti
išdalinami visiems suinteresuotiems asmenims, seminaro dalyviams
bei tiems, kurie neturėjo galimybės dalyvauti. Norint pradėti
realaus įgyvendinimo procesą, reikia rengti tolesnius pakartotinius
susirinkimus, o tam reikia tinkama linkme nukreipti žinias ir
pajėgumus, kad būtų galima sėkmingai žengti į priekį (Denvall
& Salonen, 2000).
Ateities seminaras reikalauja iš dalyvių nemažo atsidavimo ilgą
laiko tarpą, nes šis metodas apima įgyvendinimo etapą. Galbūt
šis metodas labiau tinka organizacijai arba asociacijai, kurios
reguliariai vykdo veiklą, nei laikinam projektui, paremtam vartotojų
įsitraukimu. Tačiau skirstymas į etapus gali bet kuriuo atveju labai
pasitarnauti, tad reikia atminti, kad pirmiausia išsakoma kritika,
o po to sprendimai.
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5.5.2. Kūrybinės dirbtuvės
„Kūrybinės dirbtuvės yra specifinė seminarų
rūšis. Jos gali trukti nuo keleto dienų iki
savaitės. Kūrybinėse dirbtuvėse gali dalyvauti
miesto planuotojai, valdžios institucijų atstovai,
vystytojai, žemės savininkai, suinteresuotos
asociacijos, plačiosios visuomenės nariai
ir projektų vadovai."
"Kūrybinių dirbtuvių metu visi kartu plėtoja naują pasiūlymą ateičiai,
ir tai daro pvz., rengiant įvairius seminarus. Kūrybinės dirbtuvės turi
būti kruopščiai suplanuotos ir užbaigiamos aiškiai suformuluotu
pasiūlymu. Šis metodas yra labai naudingas norint greitai priimti
sprendimus, tačiau jis nėra derinamas su Švedijos vykdomu
planavimu. Jei kūrybinė komanda pražiūrėjo tam tikrą aspektą,
kuris yra svarbus kitai šaliai, įsitraukusiai į klausimo sprendimą,
ir ši šalis užginčija planą, tuomet kūrybinės dirbtuvės turi būti
rengiamos iš naujo. Šis metodas turi daugybę privalumų, tačiau
svarbiausia yra tai, kad pasiekiamas vaisingas dialogas ir sklandus
bendradarbiavimas tarp visų susijusių asmenų. ” (de Laval, 1999)
"Kūrybinės dirbtuvės yra naudingas metodas tuo atveju, jei
į projektą yra įsitraukusios kelios suinteresuotos šalys, turinčios
skirtingus interesus. Buvęs Upsalos planavimo direktorius Carl
Johan Engström teigia, kad Upsalos miestas pasitelkė kūrybinių
dirbtuvių metodą Sävja rajono žemės naudojimo planavime.
Upsalos miestas planavo vėl atidaryti kažkada uždarytą
priemiestinių traukinių stotį. Šis klausimas sukėlė karštus debatus
Sävja rajone, žmonės pasiskirstė į keletą stovyklų. Upsalos miesto
savivaldybės atstovai pakvietė visus suinteresuotus asmenis į dviejų
dienų kūrybines dirbtuves. Taigi visos problemos buvo išspręstos
kūrybiškai ir sėkmingai, suteikiant visiems suinteresuotiems
asmenims galimybę pasisakyti. ” (Anna Squassina vt 2011)
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5.5.3. Ryšių Mezgimas – konferencija
Šio metodo tikslas – suorganizuoti pvz.,
jaunimo ir vietinių politikų bei pareigūnų
susitikimus.
Šis metodas suteikia galimybę rengti diskusijas, padeda įveikti
barjerus ir skatina sėkmingą tęstinį bendradarbiavimą. Šiandien
daugelis savivaldybių įvairiais būdais stengiasi pasiekti jaunus
žmones arba pradėti bendradarbiavimą, kuriuo būtų galima
padidinti jaunimo įsitraukimą bei įtaką. Šis metodas taip pat galėtų
būti naudojamas rengiant įvairių piliečių grupių, politikų bei
pareigūnų susirinkimus. Västra Götaland regioninė taryba buvo
surengusi konferenciją „Ryšių mezgimas su regionine taryba”
(angl. Matchmaking in Regional Council Direction). Remiantis
šiuo metodu, buvo sukurtas modelis, kuris buvo panaudotas
konferencijoje. Konferencija buvo sėkminga ir paskatino keletą
savivaldybių tęsti darbą tose srityse, kurios buvo aptartos
konferencijoje. Viena iš jų - Uddevalla savivaldybė.
Pagrindiniai ryšių mezgimo modelio principai, orientuoti
į, pvz., jaunimą, yra šie:
• įsitraukimas į konferencijos organizavimą nuo planavimo etapo
iki tolesnių darbų, išplaukiančių iš konferencijos rezultatų,
• sudaromos palankios sąlygos tarpusavio bendravimui
ir diskusijoms
• skatinama kuo įmanoma aktyviau ir realiau prisidėti kuriant
ir plėtojant idėjas ir skatinamas kuo didesnis visų įsitraukimas
• reali konferencijoje dalyvavusių suinteresuotų šalių pagalba
vykdant projektus ir dalyvaujant tolesnėje plėtros veikloje.
Norint įgyvendinti šį metodą, reikia užtikrinti tinkamą planavimą,
pasiruošimą, įgyvendinimo planą, o taip pat pasitelkti susirinkimo
vadovo pagalbą. Taip pat reikia aktyvaus visų šalių įsitraukimo nuo
pat planavimo etapo. Diskusijose dalyvauti gali visi, ir šio susitikimo
metu sugeneruojama daug pasiūlymų bei idėjų. Susirinkimas gali
trukti pusdienį arba visą dieną. Konferencijai rengti skiriamos lėšos
gali būti palyginti didelės ir į jas įeina išlaidos programos sudarymui,
pakvietimams, patalpų nuomai ir dokumentavimui. (SALAR)
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5.6. Piliečių vykdoma kontrolė
Sąlygų sudarymas suinteresuotiems piliečiams priimti sprendimus
yra vadinama tiesiogine demokratija arba piliečių vykdoma kontrole.
Kuo sprendimų priėmimo procesas yra labiau priartėjęs prie
vietinio lygio, tuo dažniau galime pastebėti tiesioginę demokratiją.
Nacionaliniu lygiu tėra tik keletas pavyzdžių, kai referendumo metu
buvo priimti visiems privalomi sprendimai, tačiau regioniniu lygiu tai
pasitaiko žymiai dažniau, o vietiniu lygiu tai sąlygiškai dažnas atvejis.
Dažnai tam tikri praktinio pobūdžio klausimai yra perduodami
suinteresuotiems asmenims spręsti, remiantis atstovaujamosios
demokratijos įteisintu delegavimo principu.

5.6.1. Referendumas
Vienas iš būdų piliečiams suteikti sprendimo
galią – surengti referendumą.
Referendumu priimti sprendimai gali būti privalomi arba
patariamojo pobūdžio, t. y. atstovaujamosios demokratijos
pagrindu išrinkti atstovai priima sprendimą, kuriam įtakos turi
referendumas. Kai kuriose šalyse, pvz., Šveicarijoje ir Meksikoje,
referendumas, kaip privalomų sprendimų priėmimo forma,
yra rengiamas regioniniu lygiu. Referendumai reikalauja aiškiai
apibrėžtų alternatyvų, dėl kurių reikia apsispręsti, o taip pat daug
administracinio darbo, siekiant užtikrinti, kad jie vyktų sąžiningai.
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5.6.2. Gyventojų taryba
Dar viena tiesioginės demokratijos forma –
įvairių gyventojų tarybų arba panašių organų
steigimas, suteikiant atstovams įgaliojimą
kolektyviai priimti sprendimus dėl įvairių
klausimų.
Dažnai šių tarybų nariai yra išrenkami siekiant atspindėti įvairius
tam tikros vietovės gyventojų interesus bei nuomones. Yra tokių
planavimo pavydžių, kai vietiniai gyventojai patys buvo atsakingi
už planų kūrimą bendradarbiaudami su profesionaliais planuotojais.
Taip pat yra atvejų, kai saugomų vietovių gyventojai perleido tam
tikriems asmenims atsakomybę už sprendimo priėmimą. Daugelis
pirmiau išdėstytų metodų bei priemonių, pateiktų „Dialogo” bei
„Įtakos ir dalyvavimo” skyreliuose, galėtų būti naudojami priimant
sprendimus vietiniu lygiu. Tačiau reikia atskirti, ar atstovai yra
deleguojami sprendimus priimti savarankiškai ar atstovaujamosios
demokratijos principu.
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5.6.3. Darbo grupė
Trečioji tiesioginės demokratijos forma –
sprendžiant labiau praktinio pobūdžio
klausimus sudaryti darbo grupę, kuri
vietiniu lygiu būtų atsakinga už planavimą
ir sprendimų įgyvendinimą.
Tai yra plačiausiai paplitusi atsakomybės ir sprendimų priėmimo
galios delegavimo forma. Ji gali būti taikoma sprendžiant
klausimus, susijusius su bendro naudojimo žemės, esančios prie
gyvenviečių, administravimu, nekilnojamojo turto valdymu, įvairios
veiklos organizavimu ar įvairių projektų vykdymu.
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Teritorijų planavimo procesas
Europos kraštovaizdžio konvencijos 1 str. c punkte
išdėstyta, kad „kraštovaizdžio kokybės tikslas – tai
konkrečiam kraštovaizdžiui kompetentingų valdžios
institucijų parengta žmonių siekimų formuluotė,
atsižvelgiant į jų apylinkės kraštovaizdžio ypatumus”.
Tai reiškia, kad savivaldybės ir kitos valdžios institucijos
pateikia strategiją arba lygiavertę priemonę kraštovaizdžio
kokybei užtikrinti tam tikroje vietovėje bendradarbiaujant
su plačiąja visuomene. Šį tikslą gali padėti pasiekti
kraštovaizdžio kokybės analizė, teritorijų planavimo
dokumentas, teritorijų tvarkymo planas ar panaši
priemonė. Šios konvencijos 1 str. f punkte apibrėžiama,
kad „kraštovaizdžio planavimas” – tai aiškiai į ateitį
orientuota veiksena, kuria siekiama tobulinti, atkurti arba
kurti kraštovaizdžius.” Norint imtis šių į ateitį orientuotų
priemonių, reikia vykdyti planavimo procesą, kurį
ir aprašysime šiame skyriuje. Vietiniame ir regioniniame
planavime dažnai akcentuojami pageidaujami
kraštovaizdžio pokyčiai, pvz., nauji pastatai, keliai
ar energijos gamyba, tačiau, pasak Konvencijos,
planavimo procesas taip pat yra svarbus esamų
kraštovaizdžių vertybių lokalizavimui ir išsaugojimui.
Dažnai tai yra naujovė vietiniame planavimo procese.

6.1. Planavimo procesas Pietų
Baltijos teritorijoje
Bendroji dalis
Visos Konvenciją pasirašiusios šalys vykdo trejopą planavimo
procesą, įskaitant nacionalinį, regioninį ir vietinį planavimą.
Nacionaliniai ir regioniniai interesai diktuoja gaires vietiniam
planavimui. Tačiau skirtingi planavimo lygiai pasižymi skirtingu
įtakos laipsniu. Švedija yra aiškiai priskyrusi atsakomybę
už planavimą vietiniam lygiui, taikant griežtą valstybinę kontrolę,
tačiau pastaraisiais metai vis labiau auga regioninio planavimo
svarba. Danija judėjo visiškai priešinga kryptimi – nuo kadaise
dominavusio regioninio planavimo dėmesys krypta į planavimą
vietiniu lygiu. Lenkijoje ir Lietuvoje visiems trims lygiams tenka
didelė svarba, tačiau svarbiausias vaidmuo tenka nacionaliniam
ir regioniniam lygiams. Vietinis planavimas šiose šalyse yra
silpnesnis, nurodymai iš aukštesnių lygių turi viršesnę galią.
Švedijoje ir Danijoje tradiciškai susiklosčiusi socialinių judėjimų įtaka
padėjo pagrindus piliečių dalyvavimui, kuris neturėjo atitikmens
sovietinėje Lenkijoje bei Lietuvoje. Spartus šių šalių augimas žlugus
komunizmui rėmėsi tokiais prioritetais, kaip ekonomikos vystymas
ir investicijos į infrastruktūrą, kas neretai sunkiai suderinama
su kraštovaizdžio vertybėmis. Panašų augimą taip pat patyrė
Danija ir Švedija, tačiau šie procesai vyko anksčiau – daugiausia
septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje. Šios keturios šalys turi
panašią įstatyminę bazę bei valdžios institucijų struktūrą, tačiau
praktinis jų taikymas kai kuriais atvejais gali labai skirtis. Skirtingose
srityse egzistuoja skirtingos galimybės praktiškai daryti įtaką, taip
pat skiriasi įstatymų taikymas.

dk Danija
Danijos planavimo sistema yra suskirstyta į keturis lygius ir ją
reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas. Nacionaliniu lygiu
apibrėžiami bendri nacionalinės svarbos prioritetai. Savivaldybių
lygiu kiekviena savivaldybė parengia bendrą žemės disponavimo
planą, kuriame taip pat nurodoma, kaip atsižvelgti į įvairių socialinių
grupių interesus. Tuomet savivaldybės parengia suskirstymo
zonomis brėžinius specialiojo vystymo teritorijoms. Ketvirtasis
lygis – kaimo vietovės, kuriose pirmenybė teikiama žemės ūkio
gamybai. Gyvenvietės yra gana griežtai reglamentuojamos
įstatymų. Visuomenės dalyvavimas yra skatinamas visuose lygiuose,
o vietiniu lygiu reikalavimas konsultuotis su susijusiais asmenimis
yra įteisintas įstatymais. Daugelyje atvejų savanoriškas, tęstinis
dialogas yra palaikomas ir sąlygos piliečių dalyvavimui sudaromos,
siekiant sustiprinti visuomenės įtaką planavimo procese.

Tarptautinė „LIFEscape” konferencija Korsør, 2012 m. gegužę. Partnerių susitikimas po
konferencijos. Korsør, Danija.

Tarptautinė „LIFEscape” konferencija Korsør, 2012 m. gegužės 30-31 d.Konferencijos
dalyviai. Korsør, Danija.
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se Švedija
Švedijoje savivaldybes turi monopolinę planavimo teisę, kuri
sąlygojo stiprią vietinę įtaką teritorijų planavimui. Valstybė apibrėžia
nacionalinius interesus, kurie yra svarstomi regioniniu lygiu
apygardų administracinėse tarybose. Taip pat veikia savivaldybiųregionų federacijos (daugiausia sveikatos priežiūros administracijos
srityje), kurios turi vis didesnę įtaką teritorijų planavime, ypač
miesto zonose. Šios federacijos padeda savivaldybėms regioninio
koordinavimo srityje, tačiau planavimo monopolis vis tiek lieka
savivaldybių rankose.
Plačiausiai paplitusi gyventojų dalyvavimo forma planavimo
procese – siūlomo plano paskelbimas, pvz., bibliotekoje. Tuomet
suinteresuoti asmenys yra kviečiami į patariamąjį susirinkimą.
Pakvietimas paskelbiamas spaudoje, plakatuose arba laiškuose.
Kadangi paprastai pateikiami jau užbaigti pasiūlymai, į susirinkimą
atvyksta dažniausiai tie, kurie turi susidarę nuomonę apie šį
pasiūlymą. Susirinkimai dažniausiai būna informacinio pobūdžio,
suteikiant dalyviams galimybę užduoti klausimus ir išreikšti savo
nuomonę. Be to, visi gali raštu išreikšti savo poziciją dėl siūlomo
plano ir šias pastabas palikti atsakingiems asmenims, kurie į jas
turėtų atsižvelgti apibendrindami šias konsultacijas. Vis dėlto
daugelyje sričių tęstinis bendradarbiavimas su plačiąja visuomene
vyksta savanorišku pagrindu.

Visuomenės ir partnerių susitikimas Veberöd 2011 m. spalį. Susitikimo metu buvo
diskutuojama apie projekto „LIFEscape” įgyvendinimą. Idala sodyba, Veberöd, Švedija.

Seminaro, vykusio Östarp, Švedija, 2012 m., dalyviai diskutuoja apie kraštovaizdžio kokybę.
Östarp kavinė, Švedija.
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pl Lenkija
Lenkijoje nacionaliniai ir regioniniai interesai turi stiprią įtaką
vietiniam planavimui. Vietinės plėtros planai negali būti įgyvendinti
vietovėse, kurios turi aiškią nacionalinę arba regioninę reikšmę.
Valstybė rengia įvairią bendro pobūdžio medžiagą bei taisykles,
ir pateikia nacionalinę teritorijų planavimo strategiją, kuri diktuoja
gaires darbui regioniniu ir vietiniu lygiu. Regioninis planavimas
taip pat apima teritorijų planus. Nemažai darbo šioje srityje yra
susijęs su nacionalinių ir vietinių interesų koordinavimu tam
tikrame regione. Vietiniu lygiu savivaldybės taryba inicijuoja vietinį
savivaldybės planą. Kai kurios savivaldybės dar nėra priėmusios
vietinio plano.

Tolkmicko savivaldybės planų pristatymas. 4-toji tarptautinė „LIFEscape” konferencija,
vykusi Tolkmicke, 2013 m. gegužę.

Fokusuotos grupės susitikimas Elbingo aukštumos kraštovaizdžio parke.
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lt Lietuva
1995 m. Lietuva priėmė Teritorijų planavimo įstatymą, kuris
reglamentuoja darbą nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu. Šiuo
įstatymu siekiama užtikrinti, kad žemės naudojimas būtų tvarus
ir skatintų ekonominį augimą. Nuo pat pradžių daug dėmesio buvo
skiriama planavimui pasienio regionuose. 2002 m. buvo užbaigtas
pirmasis nacionalinis planas, o 2010 m. visi regionai ir savivaldybės
pristatė planus savo teritorijoms. Planavimo procesas yra sklandžiai
vykdomas visuose lygiuose, tačiau svarbiausias prioritetas yra
ekonominis augimas, o kultūrinėms bei gamtinėms vertybėms
kartais tenka mažesnis dėmesys.

Seminaras tarptautinės „LIFEscape” konferencijos metu Žemaitijos nacionaliniame
parke, 2012 m. spalis. Dalyviai išbando fotografijų metodą ir diskutuoja apie įvairius
kraštovaizdžio tipus. Žemaitijos nacionalinis parkas, Lietuva.

Seminaras tarptautinės „LIFEscape” konferencijos metu Žemaitijos nacionaliniame
parke, 2012 m. spalis. Dalyviai išbando atviros erdvės susirinkimo metodą. Žemaitijos
nacionalinis parkas, Lietuva.
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6.2. Proceso iniciavimas
(dalyvavimo skatinimas)
Kaip sklandžiai vyks planavimo procesas priklauso nuo įgaliojimų
bei išteklių. Nepaprastai svarbu, kad ankstyvame dalyvavimu
pagrįsto planavimo proceso etape būtų aiškiai apibrėžti įgaliojimai
ir jam būtų numatyti ištekliai, siekiant sudaryti sąlygas sėkmingam
bendradarbiavimui su plačiąja visuomene. Taip pat svarbu, kad
į šį procesą įsitrauktų politikai bei aukšti administracijos pareigūnai.
Antrasis proceso iniciavimo etapas – išsiaiškinti, kokius svarbius
suinteresuotuosius asmenis, interesus ir grupes reikėtų įtraukti
į planavimą. Tada reikėtų nuspręsti, kokie metodai ir priemonės
bus naudojami šiame procese ir iš anksto tinkamai juos paruošti.
Labai svarbu kuo anksčiau užmegzti ryšius su suinteresuotaisiais
asmenimis, informuoti juos apie pradėtus darbus ir apie
bendradarbiavimo planus, o taip pat būti atviriems įvairiems
pasiūlymams dėl galimų bendradarbiavimo formų, metodų
ir priemonių.
Reikėtų surengti įžanginį susitikimą su įvairiais suinteresuotaisiais
asmenimis ir pasirūpinti, kad kvietimas į šį susitikimą pasiektų
kuo didesnį ratą žmonių. Galbūt nėra itin geras sprendimas, jei
į susitikimą su savivaldybės atstovais atvyktų visi suinteresuotieji
asmenys. Būtų geriau, jei pareigūnai susitikimui rinktųsi įvairių
grupių susirinkimo vietas.

6.3. Bendro pobūdžio informacija
ir kraštovaizdžio analizė
(Žinių mainai)
Kitas žingsnis planavimo procese – parengti tinkamą žinių sąvadą
konsultuojantis ir palaikant dialogą su ekspertais ir plačiąja
visuomene. Europos kraštovaizdžio konvencijos 6 str. C punkte
„Nustatymas ir vertinimas“ rašoma:
„1) Aktyviai dalyvaujant 5 straipsnio C punkte numatytiems
suinteresuotiems dalyviams, kad galėtų pagerinti savo
kraštovaizdžio pažinimą, kiekviena Šalis įsipareigoja:
a) • visoje teritorijoje nustatyti savo kraštovaizdžius;
• analizuoti jų charakteristikas ir juos keičiančius veiksnius;  
• atkreipti dėmesį į pokyčius;
b) • šitaip nustatytus kraštovaizdžius įvertinti atsižvelgiant
į suinteresuotų dalyvių ir atitinkamos gyventojų grupės jiems
priskiriamą ypatingą vertę.
2) Nustatymas ir vertinimas yra atliekami vadovaujantis patirties
ir metodologijos mainais, organizuojamais tarp Šalių Europos
mastu pagal 8 straipsnį. ”
Darbas kraštovaizdžio srityje gali tapti sėkmingesnis jei jis nebūtų
paremtas sektorių atskyrimu, t. y. užuot atskyrus gamtą ir kultūrą,
visas dėmesys skiriamas procesams bei funkcijoms, susijusioms
su kraštovaizdžiu. Kraštovaizdžio analizės ir vertinimai turėtų
apimti visus kraštovaizdžius, o ne vien tik rinktines zonas, kurios
dėl tam tikrų priežasčių yra laikomos gražiomis ir ypatingomis.
Svarbi strategija vertinant kraštovaizdį – nustatyti, kaip tam tikras
kraštovaizdis prisideda prie ekonominės ir socialinės vietovės
gerovės, o tai reiškia, kad vienodai svarbu ištirti ir apibūdinti
kraštovaizdžio identitetą kuriančias funkcijas, kas sudarys šios
strategijos pagrindą.
Labai veiksminga priemonė – tam tikros vietovės Kraštovaizdžio
charakteristikų įvertinimas (KCĮ), kuris remiasi kraštovaizdžio
suskirstymu į būdingų charakteristikų vietoves pagal fizinius
ir socialinius bruožus. Šios būdingų charakteristikų vietovės yra
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apibūdinamos pagal įvairius svarstytinus klausimus, tokius kaip
gamtinės sąlygos, pastatai, žemės naudojimas, infrastruktūra,
judėjimo ypatumai ir t. t. Šis metodas padeda suskirstyti
kraštovaizdį į būdingų charakteristikų tipus bei būdingų
charakteristikų vietoves. Būdingų charakteristikų tipai – tai didesnės
kraštovaizdžio zonos, pasižyminčios panašiomis charakteristikomis,
o būdingų charakteristikų vietovės yra mažesni kraštovaizdžio
vienetai, kurie pasižymi panašiomis fizinėmis ir socialinėmis
sąlygomis. Šis lygmuo paprastai yra daug suprantamesnis plačiajai
visuomenei, įsiraukusiai į diskusiją. KCĮ gali būti atliktas įvairiu lygiu
– nacionaliniu, regioniniu, apygardų ar rajoniniu lygiu, o taip pat
įvairiais vietiniais lygiais, arba galima tarpusavyje sujungti įvairius
skirtingų vertinimo lygių tyrimus. KCĮ iš pradžių tarnavo ekspertams
kaip pagrindas sprendimų priėmimo procese, tačiau jis taip pat gali
būti naudojamas kaip priemonė įtraukti plačiąją visuomenę
ir įvairias interesų grupes į vietovės priežiūrą ir vystymą.
Siekiant istoriniu požiūriu pažvelgti į kraštovaizdžio vystymosi
raidą, gali būti atliktas Istorinis kraštovaizdžio charakterizavimas
(IKC). Šis metodas yra jau ilgą laiką naudojamas Anglijoje, siekiant
vizualizuoti kraštovaizdžio pokyčius ir „metines kraštovaizdžio
formavimosi rieves”, kurias vis dar galima įžvelgti. Jei KCĮ yra
didžiąja dalimi vizualinė analizė, tai IKC analizėje daugiau
atsižvelgiama į istorinius šaltinius ir įvarius reiškinius. Kaip ir KCĮ,
IKC yra paremtas kraštovaizdžio suskirstymu į keletą lygių. Pirma,
nustatomi visos šalies skirtingi istoriniai kraštovaizdžio tipai.
Antra, minėti tipai padalijami į skirtingas zonas. Abu metodai taip
pat remiasi teritoriniu ir kartografiniu požiūriu bei geografinėmis
informacinėmis sistemomis (GIS). IKC gali būti naudojamas kaip
atskiras metodas arba kaip KCĮ dalis, siekiant pateikti informaciją
apie kraštovaizdžio istoriją ir apibūdinti jo pokyčius.
Metodai bei priemonės, kurie gali būti naudingi palaikant dialogą
ir suteikiant bendro pobūdžio informaciją, apima pasivaikščiojimus
(švedų kalboje vadinamus Gåturs) tam tikroje vietovėje,
fotografinį metodą, kai dalyviai fiksuoja svarbius kraštovaizdžio
aspektus, seminarus, kurių metu atliekamos paprastos analizės
ir žemėlapiuose pateikiami apibendrinti rezultatai, atviros erdvės
susitikimai, kuriuose svarstomos įvairios dalyvius dominančios
temos, ir svarstymai, kuriuose kviestiniai ekspertai ir plačiosios
visuomenės nariai yra apklausiami stebint pakviestiems dalyviams.

Medžiaga, gauta naudojant šiuos metodus ir priemones, gali
būti analizuojama ir svarstoma, siekiant apibrėžti problemas ir
vertybes, galimas plėtros kryptis ir kliūtis. Visa tai turi vykti glaudžiai
bendradarbiaujant su plačiąja visuomene, kad jos nariai prisidėtų
prie šio proceso savo turimomis unikaliomis žiniomis.

6.4. Vizijos ir priežiūra
Surinkę aiškinamojo pobūdžio informaciją ir atlikę analizę, gaunate
apčiuopiamų žinių apie tai, kaip kraštovaizdis turėtų vystytis
ir / arba kaip jis turėtų būti prižiūrimas. Pareigūnai tai atlieka
palaikydami dialogą su ekspertais ir plačiąja visuomene ir pateikia
bendrą pasiūlymą kaip pagrindą formaliam planui arba būsimam
klausimų, susijusių su planu, sprendimui.
Šiuo atveju labai svarbu tinkamai atsižvelgti į vizijas, kurias išsako
gyventojai, specialistai bei lankytojai. Reikėtų surengti seminarą,
kurio metų dalyviams būtų suteikta galimybė išsakyti savo vizijas.
Pageidautina, kad tai būtų atviros erdvės susirinkimas, ateities
seminaras arba piliečių komitetas – pasirinktas metodas priklauso
nuo tikslų, kurių norima pasiekti. Vizijos dažnai atskleidžia, kokie
sprendimai pageidaujami tam tikrame kraštovaizdyje.
Tačiau paprastai reikia tam tikros priežiūros, siekiant patenkinti
visuomenės interesus arba subalansuoti skirtingus interesus.
Jei kraštovaizdį norite plėtoti, pvz., turizmo tikslais, negalite statyti
pramoninio komplekso toje pačioje vietoje. Taigi taikant priežiūros
priemones, galima nustatyti, kokių apribojimų reikia, kad būtų
pasiekti norimi plėtros rezultatai. Netgi saugotinose kraštovaizdžio
zonose, kurioms turėtų būti taikoma priežiūra, reikia imtis tam
tikros plėtros, kad vertybės būtų išsaugotos, pvz., reikia paslaugų,
kurios užtikrintų tinkamas gyvulių prižiūrėtojo gyvenimo sąlygas
tam tikroje vietovėje ir tokiu būdu padėtų išsaugoti vertingą
kraštovaizdį, kuriame daug ganyklų.
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Kalbant apie galutinę viziją ir priežiūros priemones, retai
pasiekiamas visų pusių bendras sutarimas. Todėl remiantis
atstovaujamosios demokratijos principais reikia nuspręsti,
kaip subalansuoti skirtingus interesus. Aukštesnieji politiniai
ir administravimo lygiai taip pat turi didelę įtaką sprendžiant,
kaip atsižvelgti į regioninius, nacionalinius ar netgi
tarptautinius interesus.

6.5. Planas (strategija)
Oficialus planas yra politinė pozicija dėl svarstomos vietovės.
Šia pozicija stengiamasi išlaikyti pusiausvyrą tarp įvairių
politinių atstovų interesų, tačiau pasitelkus aiškinamojo
pobūdžio informaciją, analizes bei vizijas, suderintas su visomis
suinteresuotomis šalimis, sudaromos tinkamos sąlygos pasiekti
bendrą požiūrį, kaip numatyta Kraštovaizdžio konvencijos
siekiuose. Tačiau skirtingi suinteresuotieji asmenys dažnai turi
skirtingas vizijas, todėl atstovaujamosios politikos funkcija –
nuspręsti, kaip atsižvelgti į šiuos interesus rengiant planą.
Kartais oficialus planas nėra reikalingas – pakanka tam tikro
pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima spręsti su planu susijusius
vietovės klausimus, tačiau formalus politinis sprendimas sustiprina
dokumento pagrįstumą. Visose keturiose šalyse yra naudojamas
tam tikras formalizuotas konsultacinis procesas rengiant planus,
tačiau būtų tikslinga apsvarstyti galimybę rengti išplėstines
konsultacijas dėl klausimų, susijusių su planu / strategija,
siekiant užtikrinti, kad šis planas / strategija būtų veiksmingesnis
ir priimtinesnis suinteresuotiesiems asmenims. Skyriuje apie
konsultacijas pateikta keletas siūlomų metodų ir priemonių, kurie
gali būti naudojami šiais tikslais.
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6.6. Vykdymas
Nepakanka vien tik parengti gerą planą dalyvaujant
suinteresuotiesiems asmenims. Planą taip pat reikia įgyvendinti,
taigi vietinei administracijai ir politikams tenka uždavinys atlikti
tolesnius veiksmus ir įgyvendinti tai, kas planuota. Planas turi būti
toks, kad jį būtų įmanoma įgyvendinti praktiškai bei politiškai.
Turi būti įtvirtintos procedūros, kuriomis remdamiesi visi dalyviai
vykdytų tolesnius veiksmus ir teiktų grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip
vyksta plano įgyvendinimas.
Pageidautina, kad nuolatos būtų teikiama informacija bei
sudaromos galimybės užduoti klausimus apie plano įgyvendinimą.
Tai galima atlikti paskelbiant informaciją informaciniame laiške
arba interneto puslapyje. Taip pat galima surengti visuotinius
susirinkimus arba pasivaikščiojimus tam tikroje vietovėje, suteikiant
galimybę tiesiogiai užduoti klausimus ir apsikeisti nuomonėmis.
Įvairios pozicijos, kurių laikomasi sprendžiant tam tikros vietovės
klausimus, turėtų būti aiškiai nurodytos ir paskelbtos interneto
puslapyje, bibliotekoje arba kitame vietovėje veikiančiame centre.
Norint sekti proceso rezultatus, galite įkvėpimo semtis iš angliško
„Spaceshaper” metodo, kuris padeda sistemingai įvertinti žmonių
nuomonę apie tam tikrą vietą prieš ir po tam tikro įvykio.
Taip pat naudinga įvertinti visą dalyvavimu pagrįsto kraštovaizdžio
planavimo procesą, kad būtų galima iš jo pasimokyti ateityje.
Kas ėjosi sklandžiai, o kas nepasisekė? Ar galima buvo panaudoti
kitokių priemonių bei metodų? Ar reikia gerinti komunikaciją
organizacijoje ir ar reikia rengti kokius nors mokymus, siekiant
palengvinti planavimo procesą?
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Kraštovaizdžio tvarkymas /
apsauga
Planuojant kraštovaizdį kartais yra priimamas
sprendimas įdiegti tam tikras apsaugos priemones,
siekiant apsaugoti kraštovaizdžio vertybes. Oficialiai
įtvirtinus šias apsaugos priemones, prasideda ilgas
darbas kraštovaizdžio tvarkymo srityje. Tai ypač
akivaizdu tiems, kas tvarko saugomas teritorijas,
tokias kaip draustiniai, kraštovaizdžio parkai arba
nacionaliniai parkai. Šie aspektai taip pat įtvirtinti
Europos kraštovaizdžio konvekcijos 1 str. d punkte:
„Kraštovaizdžio apsauga” – veiksmai, kuriais
siekiama išsaugoti ir palaikyti kraštovaizdžiui svarbias
arba būdingas ypatybes, pateisinami jo paveldo
verte, atsiradusia dėl natūraliai susiformavusio
gamtovaizdžio ir (arba) žmonių veiklos” ir 1 str. e punkte:
„Kraštovaizdžio tvarkymas” – tai veiksena atsižvelgiant
į subalansuotos plėtros perspektyvą, kuria siekiama
užtikrinti nuolatinę kraštovaizdžio priežiūrą, kad būtų
galima orientuoti ir derinti pokyčius, kuriuos sukelia
socialiniai, ekonominiai ir aplinkos raidos procesai”.
Kaip ir planavimo procese, kraštovaizdžio tvarkymo
srityje svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas dialogui
organizacijos viduje, kitaip bus labai sunku sėkmingai
palaikyti dialogą ir atsižvelgti į išreiškiamas nuomones.

7.1. Siūloma apsauga
Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo srityje taip pat svarbu
palaikyti tinkamą dialogą su plačiąja visuomene. Dialogą užmegzti
turėtumėte iš karto pradėjus rengti pasiūlymą dėl apsaugos
priemonių, siekiant ateityje išvengti galimų konfliktų. Dažnai tai
būna pats svarbiausias etapas, todėl būtina kuo anksčiau surasti
optimalius sprendimus, kurie tenkintų visas šalis.
Kažin ar būtų gera mintis pateikti žemės savininkui visiškai užbaigtą
pasiūlymą – dialogas turėtų prasidėti objektyviomis sąlygomis,
sutelkiant dėmesį į saugotinas vertybes. Patogiau būna tada, kai
daugiau šalių būna suinteresuotos vertybių apsaugos priemonėmis,
nes tokiu atveju šis procesas neapsiriboja dvišale diskusija. Kartais
iniciatyvos imasi vietinė grupė arba žemės savininkai, ir tokiais
atvejais labai svarbu atsižvelgti į nuomones, kuriomis yra paremta
iniciatyva.
Daugeliu atveju geriausias būdas pradėti dialogą apie būsimas
apsaugos priemones – surengti pasivaikščiojimus dominančioje
vietovėje. Jei svarstomu klausimu yra suinteresuotos kelios šalys,
tuomet naudinga būtų pasitelkti seminarą, įskaitant trumpą
pagrindinių faktų išdėstymą ir stiprybių bei silpnybių analizę.
Užtikrinant tam tikros teritorijos apsaugą visada dalyvauja
suinteresuoti žemės savininkai bei valdžios institucijos – jie gali būti
vadinami pirminiais suinteresuotaisiais asmenimis. Taip pat labai
svarbu įtraukti antrinius suinteresuotuosius asmenis, tokius kaip
asociacijos ir tam tikroje vietovėje veikiantys organizacijų tinklai.
Tai gali būti medžiotojų klubai, gamtos apsaugos draugijos,
ornitologų draugijos, gamtos mylėtojų organizacijos, privačios
kelių organizacijos ir t. t. Norint išsiaiškinti, kokios organizacijos
veikia tam tikroje teritorijoje, gali reikėti įdėti nemažai darbo.
Tretiniams suinteresuotiesiems asmenims – tiems, kurie veikia
neorganizuotai ir kurie nėra pratę reikšti savo nuomonę - retai
suteikiamos galimybės dalyvauti dialoge dėl saugomų teritorijų.
Šias grupes žymiai sunkiau pasiekti, todėl norint įtraukti jas į dialogą
reikia įdėti daugiau pastangų. Į tokias grupes gali įeiti teritorijų,
supančių saugomą objektą, gyventojai, turistai, lankytojai
ir vasarotojai. Šias grupes galima pakviesti dalyvauti dialoge

Paul-Eric Jönsson pasakoja apie paukščius Vomb slėnyje. Pasivaikščiojimo metu dalyviai
galėjo daugiau sužinoti apie šios vietovės gamtą, užduoti klausimus ir išsakyti savo
nuomonę apie šią vietovę. Vomb pievos, Švedija.

tinkamu metu pasitelkiant žiniasklaidos priemones ar kryptingą
veiklą, taip suteikti didesniam ratui žmonių galimybę įsitraukti
į dialogą.
Labai svarbu aiškiai apibrėžti, kas yra oficialiai atsakingas už
saugomą teritoriją, kaip yra priimami sprendimai ir kaip vykdomas
tęstinis kraštovaizdžio tvarkymas. Skaidrus sprendimų priėmimas
ir vadyba padidina pasitikėjimą procesu ir veiksmais, kuriais
siekiama išsaugoti kraštovaizdį.

7.2. Tvarkymo planas
Užbaigus pasiūlymą dėl planuojamos saugomos teritorijos ribų,
prasideda svarstymai dėl teritorijos priežiūros ir tvarkymo.
Paprastai priežiūros ir tvarkymo priemonės pateikiamos tam
tikrame teritorijos tvarkymo plane. Įtraukiant vietovės gyventojus
bei suinteresuotuosius asmenis į tvarkymo planą skatinamas
geresnis kraštovaizdžio apsaugos priemonių supratimas, taigi
priemonės šiam tikslui pasiekti bus remiamos vietiniu lygiu. Taip
pat svarbu atsižvelgti į vietinių gyventojų turimas žinias apie tam
tikrą teritoriją, kurios yra svarbios kraštovaizdžio tvarkymo planui.
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7.3. Priežiūra ir apsauga
Sprendime dėl kraštovaizdžio apsaugos yra pateiktos taisyklės, kurios
nurodo, kas yra leidžiama tam tikroje teritorijoje. Dažnai skirtingoms
vertybėms taikomai apsaugai yra keliami skirtingi tikslai, todėl gali
būti nelengva nuspręsti, kokie tikslai turėtų dominuoti skirtingose
srityse arba kaip skirtingi tikslai gali būti derinami tarpusavyje, kaip
tai nurodyta kraštovaizdžio tvarkymo plane. Atsakinga valdžios
įstaiga prisiima visą atsakomybę už šią užduotį ir turi nuspręsti, kaip
šiuos tikslus subalansuoti. Tinkamą sprendimą, kuris būtų visiems
priimtinas, pasiekti daug lengviau klausimą sprendžiant plačiame
kontekste ir dalyvaujant suinteresuotiems asmenims.

Mokomoji išvyka į Tude upės slėnį, 2011 m. lapkričio 29-30 d. Thomas Hillkjar pristato
projektą lankytojams iš Švedijos. Korsør, Danija.

Įsitraukę į šį procesą subjektai nusprendžia, kuris darbo metodas yra
tinkamiausias, tačiau taip pat pageidautina, kad būtų organizuojami
susitikimai, kuriuose dalyvautu pakankamai suinteresuotų grupių
atstovų, kad būtų galima palaikyti dialogą apie veiksmingiausias
priežiūros priemones. Taip pat būtų gerai, jei didelė dalis
praktinio darbo būtų atliekama vietiniu lygiu, pavedant vietiniams
verslininkams užduotį skatinti vietinių gyventojų įsitraukimą į procesą
ir aktyvesnį dalyvavimą užtikrinant apsaugos priemonių vykdymą.
Galiausiai, kraštovaizdžio tvarkymo planas yra ekspertų darbo
rezultatas. Būtent jie užtikrina, kad būtų imtasi tų kraštovaizdžio
tvarkymo priemonių, kurių reikia kraštovaizdžio vertybių apsaugai.
Kartais skirtingi suinteresuotieji asmenys pareiškia skirtingus
pageidavimus, todėl reikia priimti sprendimus politiniu arba
aukštesniu administraciniu lygiu, kad būtų nuspręsta, kaip išlaikyti
pusiausvyrą tarp prieštaraujančių interesų. Šie sprendimai gali būti
priimti tokiu būdu, kad jų priežastys būtų aiškios ir suprantamos
suinteresuotiems asmenimis, užuot sudarant jiems įspūdį, kad
nurodymai yra primetami „iš viršaus”. Taigi didelė svarba tenka
dialogui bei veiksmų planui, siekiant užtikrinti abipusį pasitikėjimą
tam tikroje srityje. Pasitikėjimui pelnyti reikia ilgo laiko, tačiau jį
sugriauti galima labai greitai ir dėl šios priežasties ateityje gali kilti
įvairių konfliktų.
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Siekiant įgyvendinti taisykles ir apsaugos priemones, labai svarbu,
kad jie būtų priimtini visiems suinteresuotiems asmenims. Pirmiausia
visi turi žinoti taisykles, tikėti jų pagrįstumu ir būti motyvuoti jų
laikytis. Šių tikslų pasiekti padeda dialogas, kuris, jei yra tinkamai
palaikomas, gali ateityje sutaupyti daug laiko, darbo jėgos ir išlaidų.

7.4. Tvarkymas
Atliekant praktinius kraštovaizdžio tvarkymo darbus taip pat
svarbu palaikyti atvirą dialogą apie tai, kokie darbai yra atliekami
ir kaip pasiekti geriausių rezultatų. Tikslinga įsteigti tam tikrą
konsultacinę grupę arba tarybą, kurioje dalyvautų suinteresuotieji
asmenys, siekiant klausimą spręsti plačiame kontekste. Taryba
turėtų būti suformuota taip, kad suinteresuotieji asmenys jaustųsi
tinkamai atstovaujami. Šios grupės narys turėtų atstovauti tam tikrą
grupę, būti šios grupės įgaliotas ir sugebėti dirbti kartu su kitais
atstovais. Labai svarbu, kad šis atstovas suteiktų grįžtamąjį ryšį savo
atstovaujamai grupei.
Tam tikri klausimai gali reikalauti visuotinio susirinkimo, kurio
metu būtų galima išsiaiškinti visas nuomones. Paprastai šiuose
susirinkimuose visada trūkta trečiosios šalies – tų grupių, kurios
nėra atstovaujamos. Tai gali būti sunkiai pasiekiamos grupės, tokios
kaip jaunimas ir vaikai, o taip pat ateities kartos ar įvairūs gyvūnai,
kurie negali išsakyti savo nuomonės.

Informavimas apie tai, kaip yra tvarkomas kraštovaizdis ir kokia jo
būklė, yra labai svarbus siekiant išlaikyti gerus santykius su įvairiais
suinteresuotaisiais asmenimis. Taip pat galima sudaryti galimybę
spontaniškiems pasisakymams, jei informacija yra pateikiama prieš
imantis bet kokios svarbios priežiūros priemonės. Priklausomai nuo
tikslinės grupės ir tikslų, kurių norima pasiekti, ši informacija gali
būti pateikiama naujienlaiškiuose, atsiunčiama paštu, pristatoma
susitikimuose arba pranešama žiniasklaidos priemonėse.
Palankesnes sąlygas bendradarbiavimui bei spontaniškiems
susitikimams galima sudaryti rengiant bendrus užsiėmimus tam
tikroje vietovėje. Vienas iš būdų šiam tikslui pasiekti - rengti
kasmetinius pasivaikščiojimus, siekiant ištyrinėti kraštovaizdį arba jo
tvarkymą. Kitas būdas surengti bendrus renginius – suorganizuoti
Gamtos pažinimo mokymas. Žemaitijos nacionalinis parkas, Lietuva.

paskaitą uždaroje patalpoje, kurios metu būtų demonstruojamos
skaidrės apie tam tikrą vietovę.

7.5. Kraštovaizdžių tvarkymas už
saugomų teritorijų ribų
Teritorijose, kurių tvarkymas nėra taip formaliai apibrėžtas,
nelengva įgyvendinti dalyvavimu pagrįstą kraštovaizdžio tvarkymą.
Atsakomybė už kraštovaizdžio tvarkymą yra plačiai paskirstyta
įvairiems suinteresuotiems asmenims, žemės savininkams, valdžios
įstaigoms, asociacijoms ir t. t.
Kalbant apie savivaldybes, būtų tikslinga palaikyti tam tikrą dialogą
rengiant pagrindinius savivaldybių planus. Reikėtų nustatyti svarbius
suinteresuotuosius asmenis, veikiančius tam tikroje kraštovaizdžio
srityje, ir numatyti žinių bei nuomonių apsikeitimo kanalus tolesniam
darbui.

Mokomoji išvyka į Elbingo aukštumos kraštovaizdžio parką, 2011 m. spalis.

Labai svarbu atrasti priemones, kuriomis tam tikroje geografinėje
vietovėje būtų galima palaikyti tęstinį dialogą kraštovaizdžio
klausimais. Tam tikros vietovės, turinčios daugiau kraštovaizdžio
vertybių bei daugiau svarstytinų aspektų reikalauja intensyvesnio
dialogo, o kitos kraštovaizdžio sritys gali reikalauti tik vieno proceso,
pvz., susijusio su savivaldybių pagrindiniais planais ar programomis.

Kraštovaizdžio tvarkymas / ap s au ga
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