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Diskusija „Kaip priimant sprendimus išgirsti bendruomenių balsą?“ 

Liepos 3 d., 13 val. LR Seimo Konstitucijos salė 

 

DISKUSIJOS DARBOTVARKĖ 

 

12.30 – 13.00               Dalyvių registracija 
 
13.00 – 13.05              Sveikinimai 
 
13:05 – 13.15 Šančių operos fragmento atlikimas              
 
13.15 – 13.45  Geri ir blogi pavyzdžiai:  

Žemųjų Šančių Nemuno pakrantės kelio projektas, 
 Vilniaus Sapiegų parko atkūrimo projektas,   

Kaštonų alėjos iškirtimo projektas Šiauliuose 
 
Vita Gelūnienė, Žemųjų Šančių bendruomenės pirmininkė 
 
Gintautas Tiškus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninės 
miesto planavimo komisijos pirmininkas, antakalnietis, architektas. 
 
Monika Peldavičiūtė, „Gyvas miškas“ vadovė 
 

13.45 – 14.10              Bendruomenių dalyvavimo miesto/rajono gyvenime svarba? 
 

 Prof. Saulius Nefas, Mykolo Romerio Universitetas  
 

Prof. Ramūnas Navickas, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų 
sąjungos pirmininkas  

 
14.10 – 14.25               Miesto plėtra ir planavimas: kaip įtraukiame bendruomenes? 
 

Rėda Brandišauskienė, LR Aplinkos viceministrė  
 
Doc. Dr. Jurgita Šiugždinienė, Kauno miesto tarybos narė  

 
 
14.25 – 14.40               Kaip mes atsiklausiame gyventojų? (apklausų tema)   
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                                   Dalia Masaitienė, VRM patarėja  
 

Dr. Gintarė Skaistė, LR Seimo narė                                          
 
14.40 – 15.20  Diskusijos apibendrinimas, rezoliucijos priėmimas 
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Seime vyks diskusija dėl bendruomenių įtraukimo priimant sprendimus  

 

Kauno Žemųjų Šančių Nemuno pakrantės kelio projektas, Vilniaus Sapiegų parko atkūrimo 

projektas, Kaštonų alėjos iškirtimo projektas Šiauliuose, medžių kirtimas daugelyje Lietuvos 

miestų... Tai tik maža dalis vietos valdžios suplanuotų projektų, kuriems nepritarė vietos 

bendruomenės. Kai kurioms iš jų, pavyzdžiui, Šiaulių miesto bendruomenei, po ilgos kovos 

pavyko apginti Kaštonų alėją nuo plyno iškirtimo, tačiau ne visoms bendruomenėms taip 

sėkmingai sekasi atstovauti ir ginti savo interesus bei susitarti su vietos valdžia. 

Lietuvos savivaldybėse nėra susiformavusių tradicijų, o dažnai ir nuoširdaus noro kalbėtis ir 

tinkamai informuoti bendruomenes. Nors deklaruojama, jog savivaldybės siekia atsižvelgti į 

bendruomenių poreikius, realiai situacija yra kitokia. Bendruomenės dažnai jaučiasi 

neišgirstos ir neįtrauktos planavimo procesus bei projektų rengimą. Teisinamasi, kad tokie 

procesai užtrunka, o veikti norisi efektyviai ir greitai.  

Mums dar vis atrodo, kad tik „profesionalai“ geriausiai žino, kur koks parkas turi atsirasti, kur 

kokį kelią nutiesti ir kaip kas turi atrodyti. Retai susimąstome apie žinojimą ir patirtį, kurias 

turi bendruomenės, ilgus metus gyvenančios tose teritorijose, neįvertiname, kad jos dažnu 

atveju jaučia ir žino geriau nei valstybės ar savivaldybės rūmuose sėdintys tarnautojai. Kurti 

aplinką, t.y. savo  miestą - yra visuomenės pareiga ir teisė (Orhuso konvencija). 

Stiprios bendruomenės ir yra vietos savivaldos esmė. Tokiu būdu sprendimų priėmimą 

valstybė perduoda kuo arčiau ten gyvenančių žmonių, nes jie savo problemas žino geriausiai. 

Kaip viena iš priemonių įtraukti bendruomenes į sprendimų priėmimą, Vietos savivaldos 

įstatyme yra numatyta galimybė inicijuoti vietos gyventojų apklausas. Tačiau jos 

reglamentavimas nėra tikslus ir paliekantis daug erdvės interpretacijoms, todėl ne visada 

bendruomenės siekis pateikti savo poziciją yra išpildomas. O net ir atlikus gerą apklausą 

konkrečioje teritorijoje, sprendimus vis tiek priima taryba: gyventojų nuomonė yra 

patariamojo pobūdžio, savivaldybė turi teisę, bet neprivalo į ją atsižvelgti. 

Diskusijoje „Kaip priimant sprendimus išgirsti bendruomenių balsą?“, kuri vyks liepos 

3 dieną (trečiadienį) 13 val. LR Seimo Konstitucijos salėje, aptarsime bendruomenių 

įtraukimo į sprendimų priėmimą klausimus, siekiant užtikrinti kokybišką ir savalaikį 

savivaldybės ir bendruomenių bendradarbiavimą. 
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