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Šioje prezentacijoje 

ĮTRAUKIMO Į DJMP VEIKLĄ SVARBA | principai, požiūriai 

DALYVAVIMO PROCESAS | analizė | priemonės | vertinimas 

ĮTRAUKIMO Į DJMP VEIKLĄ PAVYZDŽIAI | idėjos įkvėpimui 

IŠVADOS | peržiūra | patarimai 

ŠALTINIAI | projektai, iniciatyvos, vadovai 
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ĮTRAUKIMO Į DJMP VEIKLĄ SVARBA 

Principai | Požiūriai 
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Transporto sistemos planavimas: kas gali 

būti daroma neteisingai? 
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Pagrindinis DJMP principas – visuomenės 

įtraukimas 

 Visuomenės informavimas yra strateginė transporto sistemos planavimo dalis 

 Planavimas vyksta žmonėms! 

 Būtina įtraukti suinteresuotas šalis ir gyventojus 

 Į procesą įtraukiant visuomenę, sustiprėja vietos visuomenės parama 

 Bendruomenės stiprinimo esmė – įtraukti tiesioginius vartotojus! 
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Šaltinis: Europos darnaus judumo mieste 

planų platforma 

www.eltis.org/mobility-plans  

 

Pagrindinis DJMP principas – visuomenės 

įtraukimas 

http://www.sump-challenges.eu/kits  

http://www.eltis.org/mobility-plans
http://www.eltis.org/mobility-plans
http://www.eltis.org/mobility-plans
http://www.sump-challenges.eu/kits
http://www.sump-challenges.eu/kits
http://www.sump-challenges.eu/kits
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Pokytis: kaip operatyviai ir veiksmingai 

organizuoti dalyvavimą DJMP veikloje? 

Tradicinis transporto planavimas Darnaus judumo mieste planavimas 

Dėmesys transportui Dėmesys žmonėms 

Pagrindinis tikslas: eismo srautų 

pajėgumas ir greitis 
Pagrindinis tikslas: prieinamumas ir gyvenimo kokybė 

Dėmesys keliavimo priemonėms 
Subalansuotas visų transporto būdų vystymas bei perėjimas 

prie tvaraus keliavimo būdų 

Pagrindinė tema – infrastruktūra 
Infrastruktūros, rinkos, paslaugų, priemonių, informacijos ir 

reklamos derinys 

Sektoriaus planavimo dokumentas 
Sektoriaus planavimo dokumentas, suderintas su ir papildantis 

esamas politikos priemones 

Trumpalaikis ar vidutinio ilgumo projektas 
Trumpalaikių ir vidutinio ilgumo veiksmų planas, atitinkantis 

ilgalaikę viziją ir strategiją 

Vykdomas administracinėje teritorijoje 
Susijęs su veikimo teritorija, nustatoma pagal kelionių į darbą 

pobūdį 

Transporto inžinierių sfera Tarpdisciplininės planavimo komandos 

Planuojama ekspertų 
Planuojama pasitelkiant suinteresuotas šalis, remiamasi 

skaidrumo ir dalyvavimo principais 

Ribotas poveikio vertinimas 
Intensyvus poveikio vertinimas bei pastovus mokymosi 

procesas 
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Skirtingi politiniai požiūriai į visuomenės 

dalyvavimą 

DJMP procesas yra sėkmingiausias, kuomet vyksta dialogas 

 

 
Politikos tipas Komunikacijos lygis Politinė žinia 

Uždara politika Viešieji ryšiai 

(privaloma) 

 

Informacija 

MES NUSPRĘSIME KO 

JUMS REIKIA! 

Dalinai atvira politika Konsultacija  

(pilietis = klientas) 

 

Viešas svarstymas 

PRANEŠKITE KO 

NORITE IR MES TUO 

PASIRŪPINSIME! 

Skaidri politika Partnerystė 

(atsakingas pilietis) 

Įvairūs dalyvavimo 

būdai 

KARTU MES GALIME 

VISKĄ PAKEISTI! 
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Visuomenės dalyvavimo praktika Europoje 

Itin svarbu įtraukti tuos dalyvius, kurie gali reikšmingai prisidėti prie 

darnaus judumo mieste planavimo 

 Valstybės, kuriose nustatytos formalios privalomo konsultavimosi procedūros 

vidutinio ar didelio masto transporto projektams, transporto planų ar DJMP 

kūrimo procesui 

 Valstybės, kurioms būdingos novatoriškos dalyvavimo priemonės 

 Valstybės, kuriose nėra ar numatyta tik keletas formalių procedūrų kaip įtraukti 

piliečius ar suinteresuotas šalis 

 

Daugiau išsamių pavyzdžių galite rasti Eltis puslapyje! www.eltis.org  

http://www.eltis.org/
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Kliūtys sėkmingam visuomenės dalyvavimui 

Visuomenės dalyvavimo dilema yra plačiai paplitusi problema 

 Trūksta politinės valios ir paramos aktyviam bei pilnam visuomenės dalyvavimui 

 Riboti vietos valdžios finansiniai bei žmogiškieji ištekliai 

 Visuomenės įtraukimo planavimo bei įgyvendinimo įgūdžių stoka 

 „Nuovargis konsultacijų atžvilgiu“ bei dėl to kylantis nedidelis piliečių ar 

suinteresuotų grupių susidomėjimas ir informuotumas transporto planavimo 

klausimais, pvz. Jungtinėje Karalystėje 

 Suinteresuotų šalių disbalansas (sunkiai pasiekiamos grupės, „garsiai 

rėkiančios“ grupės ir pan.) 

 Sunku pakeisti elgesį (ir nuo ko pradėti jį keisti?) 

 Kai kurioms Europos valstybėms būdingas mažas visuomenės dalyvavimas 

Source: SUMP CH4LLENGE project 
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DALYVAVIMO PROCESAS 

Analizė | Ištekliai | Priemonės | Vertinimas 
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Analizės pradžia: dalykas, apimtis ir kontekstas 

Nuo ko pradėti? 

 Geografinė apimtis? 

 Teisiniai reikalavimai? 

 Temų išmanymas? 

 Naujumas? 

 Sudėtingumas? 

 Prieštaringumas?  

 Dalyvavimo tradicijos?  

 Požiūriai į dalyvavimą? 

 Kitas kontekstas? 

Planas 

Projektas 

Priemonė 
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Ką reikėtų įtraukti ir kodėl? 

Analizuodami suinteresuotas šalis, įvertinkite … 

 Interesus, užimamą poziciją, patirtį 

 Bendravimą, konfliktus... 

 Socialinę atskirtį ir įtrauktį: sunkiai pasiekiamos grupės 

 Jau esamus ryšius, kuriais galite pasinaudoti 

 Kruopštų dalyvių atrinkimą (kriterijai, atstovai, atsitiktinė atranka, įvairovė, geri 

pavyzdžiai, 10% atsakymų taisyklė) 

 Kuriuose etapuose kurios suinteresuotos grupės turėtų būti įtraukiamos 

 Įtraukimo lygius (bus pristatyta vėliau) 

 Skirtingus įsipareigojimus, asmeninius požiūrius 
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Suinteresuotų šalių kategorijos 

Kokios suinteresuotos šalys yra susiję su DJMP veikla? 

 Piliečiai (DJMP teritorijos gyventojai) 

 Pagrindinės suinteresuotos šalys (tiesiogiai įtakojamos grupės) 

 Svarbiausios suinteresuotos šalys (institucijos bei valdžios grupės) 

 Suinteresuoti tarpininkai (plati vykdančių, vertinančių, informuojančių bei kitaip 

atsakingų organizacijų grupė) 
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Įtraukimo lygiai 

Patenkinti jų 

poreikius  
Konsultuotis, 

įtraukti, 

bendradarbiauti 

Svarbiausi 

dalyviai 
Įtraukti, įgalinti, 

bendradarbiauti 

Mažiausiai 

svarbūs 
informuoti 

Atsižvelgti 
Konsultuotis, įtraukti 

Įt
a

k
a

 /
 į
g

a
lio

jim
a

i 

DJMP poveikis 
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Valdykite laiką ir veiksmus 

Dalyvavimas DJMP veikloje gali niekada nesibaigti! 

 Nepamirškite organizacinės kultūros ir sprendimų priėmimo proceso 

 Paskirkite asmenį, atsakingą už suinteresuotų šalių dalyvavimą 

 Nenutrūkstantis dalyvavimas visuose proceso etapuose (žr. 6 skaidrę) 

 Pradėkite kaip įmanoma anksčiau 

 Praneškite apie skirtingus etapus 

 Visuomenės įtraukimui skirkite pakankamai laiko 

 Būkite lankstūs 
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Biudžetas 

Skirkite pakankamai lėšų biudžete suinteresuotų šalių dalyvavimo veiklai! 

 Apimtis (teritorinė, politinė, socialinė ir pan.) 

 Metodai, būdai ir priemonės 

 (Išorinių) ekspertų įvertinimas  

 Finansinė parama (sunkiai pasiekiamų grupių) dalyviams 
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Tinkamų priemonių derinys 

Nėra vienos viskam tinkamos priemonės, nes jų pasirinkimas priklauso 

nuo jūsų nustatytų kriterijų! 

 Koks yra jūsų tikslas?   

 Kokiame planavimo etape esate?  

 Koks yra problemos pobūdis ir mastas? 

 Ką norite įtraukti į procesą? 

 Kokio dalyvavimo lygmens norite pasiekti? 

 Koks yra jūsų biudžetas ir kiek turite laiko? 
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GUIDEMAPS Suinteresuotų šalių dalyvavimo vadove 

pateikiama daug įvairių įtraukimo priemonių šablonų 

http://civitas.eu/sites/default/files/guidemapshandbook_web.pdf  

http://civitas.eu/sites/default/files/guidemapshandbook_web.pdf
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Ch4allange dalyvavimo DJMP vadovas 

http://www.sump-challenges.eu/kits  

http://www.sump-challenges.eu/kits
http://www.sump-challenges.eu/kits
http://www.sump-challenges.eu/kits
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DJMP kūrimui tinkamos priemonės 
(Ch4llange dalyvavimo DJMP vadovas) 

Esamos situacijos 

analizė ir alternatyvų 

kūrimas 
 

Plano parengimas 
 

Šaltinis: Ch4llange dalyvavimo DJMP vadovas, 2016 

Vizijos, tikslų ir tikslinių 

rodiklių nustatymas 
 

DJMP proceso informavimo priemonės 

Suinteresuotų šalių įtraukimo priemonės 

• Suinteresuotų šalių apskritasis stalas     

• Piliečių vertinimo komisijos, patariamieji 

komitetai 

  

• Seminarai gyventojams ir/ar 

suinteresuotoms grupėms 

•  Tikslinių grupių diskusijos 

 

• Internetiniai forumai 

• Gyventojų apklausos (pvz. apie alternatyvas, 

viziją, priemones) 

 

Kiti įtraukimo būdai skirtinguose planavimo etapuose 

• Informacinė medžiaga 

• Informacijos būdelės viešosiose vietose   

• DJMP informacijos centras   

      • Biuleteniai, informacija paštu 

      • Socialinė medija 

      • Specialūs informaciniai renginiai 

• Spaudos konferencijos 

• Transliacijos (radijuje, TV) 

• Specialiosios telefono linijos informacijai 

• Kiekybinės apklausos 

• Kokybiniai interviu 

• Atsakingų asmenų apklausa 

• Ekspertų apklausa 

• Techninės darbo grupės 

• Atviros erdvės susitikimai 

• Kolektyvinės priemonės, pvz. 

informacijos rinkimas 

• Atsakingų asmenų apklausa 

• Ekspertų apklausa 

• Ateities kūrimo renginiai 

• Techninės darbo grupės 

• Atviros erdvės susitikimai 

 

 

 

• Teminiai renginiai 

• Diskusijų vakarai 

• Tarpusavio įvertinimas 

• Interaktyvūs priemonių parinkimo 

būdai (pvz. konkursai, 

balsavimas, priemonių 

parinkimas internetu) 

 

• Susitikimai su konkrečiomis 

tikslinėmis grupėmis 

• Diskusijų vakarai 

• Viešas svarstymas 

• DJMP diskusijų forumas 

• DJMP paroda 

• Balsavimas 

DJMP projekto 

pristatymas 
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Pavyzdinės skirtingų lygių priemonės 

• Deleguotas sprendimų priėmimas 

• Referendumas   

• Ateities kūrimo renginiai 

• Piliečių vertinimo komisijos 

• Patariamasis komitetas 

• Apvalusis stalas 

• Seminarai 

• Nuomonių tyrimas 

• Atviros erdvės susitikimai 

• Apklausos 

• Tikslinių grupių diskusijos 

• Vieši svarstymai 

• Informaciniai renginiai ir leidiniai    

• Pranešimai spaudai 

• Atvirų durų dienos 
Adaptuota iš Ch4allange dalyvavimo DJMP vadovo 

Įgalinti 
Sprendimo teisę deleguoti 

gyventojams ir suinteresuotoms 

šalims 

Bendradarbiauti 
Partnerystė su gyventojais ir 

suinteresuotomis grupėmis kiekviename 

sprendimų priėmimo etape – tiek alternatyvų 

kūrime, tiek galimų sprendimų paieškose 

Įtraukti 
Tiesioginis darbas su gyventojais ir 

suinteresuotomis grupėmis viso proceso metu, 

siekiama pilnai suprasti ir atsižvelgti į esamas 

problemas ir kylantį susirūpinimą 

Konsultuotis 
Gyventojų ir suinteresuotų grupių nuomonės 

apie situacijos analizę, alternatyvas ir/ar 

sprendimus sužinojimas 

Informuoti 
Subalansuotos ir objektyvios informacijos, 

padedančios suprasti esamą problemą, 

alternatyvas ir/ar sprendimus, pateikimas 
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Suinteresuotų šalių pavyzdys: Dresdeno 

DJMP apvalusis stalas 

Projekto grupė miesto administracijoje 

Regionas / 

kaimynystė 

Apvalusis stalas 
vadovaujamas Jörn Marx ir diskusijų 

vadovo 

 
Transporto paslaugų tiekėjai (3 vietos) 

Transporto asociacija (3 vietos) 

Verslo asociacija (3 vietos) 

Miesto administracijos DJMP projekto grupė 

(3 vietos) 

Kitos socialinių interesų grupės (6 vietos) 

Miesto tarybos grupės (6 vietos) 

Patariamosios mokslininkų tarybos atstovas – 

patariamąja teise 

 

Iniciatyvinis komitetas, vadovaujamas miesto mero Jörn Marx 
Miesto tarybos grupių atstovai, departamentų vadovai, Dresdeno miesto pareigūnai, tarybos nariai, projektų vadovai, apvaliojo stalo tarpininkai 

Politika 
Miesto taryba / Komitetai / 

Planavimo politikos 

atstovai 

  

Patariamoji mokslininkų 

taryba 
Transporto ir su transportu susijusių 

sričių mokslininkai iš Dresdeno 

technologijos universiteto ir kitų 

Vokietijos tyrimų institutų 
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Suinteresuotų šalių pavyzdys: Dresdeno 

viešosios diskusijos 

 

Internete 

Informacinė būdelė 

Analizė Daugiau informacijos: www.dresdner-debatte.de  

http://www.dresdner-debatte.de/
http://www.dresdner-debatte.de/
http://www.dresdner-debatte.de/
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Suinteresuotų šalių dalyvavimo kanalai 

„Facebook“ 

puslapis 

Sprendimų 

registras 

RSS 

srautai 

Trumpos 

apklausos 
„YouTube“ 

kanalas 

Viešas 

interneto 

puslapis 

„Twitter“ 

žinutės 

Tiksliniai 

pranešimai 

Nuorodos į 

straipsnius 

Projekto 

tinklaraštis 

Informaciniai 

pranešimai 

Diskusijų 

forumai 

Oficialios 

internetinės 

konsultacijos 

Idėjų 

kūrimas 

Internetinės 

apklausos 

Naudotojų bendrai 

tvarkomi 

tinklalapiai (Wiki) 

Užduočių 

paskirstymas 

Rizikos 

registras 

Dokumentų 

peržiūra 

Suinteresuotos 

šalys 

Profiliai/ 

Duomenų bazės 

Analizė ir 

ataskaitų 

rengimas 

Valdymo 

grupės 

S
a

u
in

te
re

s
u

o
tų

 š
a

li
ų

 į
ta

k
a

 

Suinteresuotų šalių susidomėjimas 

Didelė 

Didelis 
Maža/

mažas 

Keep satisfied 
Informuoti + konsultuotis 

Atsižvelgti  
Informuoti+ konsultuotis 

Dirbti kartu 
Informuoti + konsultuotis + 

bendradarbiauti 

Minimalios 

pastangos 
Informuoti 

Saugus 

keitimasis 

rinkmenomis 

Pranešimų 

moderavimas 

Komandiniai 

dienoraščiai 

Dokumentų 

bendraautorystė  
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Dalyvavimo DJMP procese poveikio vertinimas 

Ar dalyvavimo procesas / veikla: 

• teigiamai įtakojo DJMP kūrimą? 

• padidino politinį, institucinį ir viešą 

pritarimą? 

• pagerino kokybę? 

• tapo bendrai priimta praktika jūsų 

organizacijoje ar departamente? 

Informaciją, reikalingą šiam įvertinimui, 

galima gauti: 

• Stebint (pvz. renginius, internetines 

diskusijas) 

• Apklausiant, organizuojant tikslinių 

grupių diskusijas ir svarstymus, 

išdalinant vertinimo klausimynus, (pvz. 

su suinteresuotų šalių atstovais, 

gyventojais, sprendimų priėmėjais, 

tarpininkais, DJMP grupe) 

• Peržiūrint ir įvertinant dokumentus 
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Visuomenės informavimas apie DJMP 

pažangą 

Ištraukos iš 2012 m. Kopenhagos 

žaliosios suvestinės ataskaitos. 

Šaltinis: Kopenhagos miestas 

Kopenhaga 

SOCIALINĖ EKONOMIKA 

Tiek yra gaunama už kiekvieną papildomą km., 

nuvažiuojamą dviračiu Kopenhagoje 

Tiek kainuoja kiekvienas papildomas 

km., nuvažiuojamas automobiliu 

VAŽIAVIMO DVIRAČIU 

ĮTAKA SVEIKATAI 

Tiek sumažėja suaugusiųjų, kasdien 

važinėjančių į darbą dviračiu, mirtingumas 

Važinėjimo dviračiu įtakos sveikatai 

vertė Kopenhagoje (DKK) 

Kopenhagoje beveik visi turi 

dviračius 

2012 m. Kopenhagos gyventojai turėjo maždaug 650 000 dviračių ir 125 000 

automobilių, santykinai 5,2 dviračio kiekvienam automobiliui  

Pagrindinis kelionių į darbą ar mokymo įstaigą būdas Kopenhagoje, 1996-2012 

5 KARTUS DAUGIAU DVIRAČIŲ NEI AUTOMOBILIŲ 
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DALYVAVIMAS DJMP VEIKLOJE 

Įkvepiantys pavyzdžiai 
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Veiksmingų ir nebrangių lyderiaujančio 

Vienos miesto priemonių pavyzdžiai 
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Sprendimų priėmimas …  

VIENOS TRANSPORTO POLITIKA 

… suinteresuotos 

šalys infrastruktūros 

projektuose  
• Audito komiteto nariai 

Savivaldybės departamentai 

Vienos viešojo transporto 

kompanijos 

• Projektavimo ir įrengimo 

paslaugos          

Savivaldybės departamentai, 

miesto rajonai, policija, 

priešgaisrinė tarnyba, 

prekybos rūmai  

• Išoriniai ekspertų komisijos 

dalyviai: judumo srities 

asociacijos (NVO, kaip kad 

Austrijos kelių saugumo 

taryba, automobilių ir 

dviračių organizacijos, 

viešojo transporto atstovai ir 

pan.) 

 

Suineteresuotos šalys … dviračių eismo 
srityje 
 

Politiniai sprendimai 
Pastovūs iniciatyvinės grupės 
susitikimai (4 per metus): 
Miesto tarybos atstovas, 
infrastruktūros departamento 
vadovas, judumo agentūra, 
kelių statybos bendrovės, 
politikos atstovai 

Pagrindinės dviračių eismo 
grupės susitikimai (2 kartus 
per mėnesį): statybos 
departamentas, judumo 
agentūra, kelių statybos 
bendrovės, planavimo ir 
transporto institucijos 

Išoriniai nariai 
Dviračių lobistų grupės, 
viešojo transporto 
kompanijos, žiniasklaida, 
aplinkosaugos organizacijos, 
finansų institucijos, miesto 
rajonų atstovai 

Viešojo 
transporto 
sistema  

Viešojo 
transporto 
kompanija 

Dviračių   
lobistai 

Tiltų statybos ir 
apšvietimo 
kompanijos 

Miesto 
planavimo   
grupė 

Žiniasklaida Gyventojai 

Regiono valdžia 

Nevyriausybinės 
aplinkosaugos 
organizacijos 

Finansinės 
institucijos 
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Judumo komanda 

 

 

 

 

 

„Judumo komanda“ 

 Techninė darbo grupė 

 Pagrindinė grupė, atsakinga už partnerytę įgyvendinimo 

metu 

 Apie 20-30 svarbiausių institucijų atstovų 

 6 susitikimai plano kūrimo laikotarpiu 

 2 susitikimai įgyvendinimo proceso nustatymui 

 Kvietimas dalyvauti “viešame projekto redagavimo 

susitikime” 

Vienos miesto administracija 

Vienos miesto 

agentūros ir kompanijos 
Išoriniai partneriai 

(pvz. prekybos rūmai) 
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Nešališkumo užtikrinimo grupė 

Įvairovė 

Tikslinės grupės 

Tarpdisciplininis ir diskursyvus metodas,  

pasitelkiant šių sričių ekspertus 

Jaunimas 

Riboto judumo asmenys 

Skurdžiai gyvenantys asmenys 

Slaugytojai ir globėjai 

Pirmyn atgal į darbą važinėjantys žmonės 

Technologijomis nesinaudojantys asmenys 

Transportas 

Lyčių lygybė 

Žmogaus teisės 

Specialių poreikių grupės 

Gyventojų įtraukimas 
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Nešališkumo užtikrinimo grupė 
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Gyventojų taryba 

 Dalyvauti pakviesta 800 atsitiktinai atrinktų gyventojų 

 

 Maždaug 12 dalyvių 

 

 1 konstruktyvaus darbo savaitgalis, vadovaujant 

nešališkiems grupės vadovams 

 

 Rezultatų pristatymas ir aptarimas su vietos valdžios 

politikos bei administracijos atstovais 
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Gyventojų taryba 
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Gyventojų taryba 
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Privalumų apžvalga 

Judumo komanda 

 Sukurta bendra plano struktūra 

 Įtraukti įgyvendinantys partneriai 

 Dėmesys ateities procesams 

Nešališkumo užtikrinimo grupė  

Gyventojų taryba 

 Konstruktyvi analizė 

 8-80 požiūris, jog miestas tinkamas 

ir 8 ir 80 metų (ir daugiau) žmonėms  

 Nepamirštamos specialių poreikių  

turinčios grupės 

 Neutralus ir kokybiškas  

bendradarbiavimas 

 Padeda rasti gerų argumentų 

 Dėmesys vyraujančioms nuomonėms 

Visais trimis metodais buvo pasiekta veiksmingų rezultatų, nors jų 

įgyvendinimas buvo ganėtinai paprastas ir nebrangus  
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“Mariahilfer Straße” gatvės transformacija 

 

Eismo reorganizavimas sukuriant naujas pėsčiųjų zonas ir 

viešąsias erdves 
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Gatvės svarba 
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Gatvė, turinti savo istoriją 
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Gatvė, turinti savo istoriją 

Source:  Wikimedia commons 
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Gatvė, turinti savo istoriją 
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Apžvalga 

Vienpusis eismas, siekiant  

užtikrinti eismo saugumą 

Uždarytos pervažos 

Automobilių pervaža 

Autobuso linija 

Bendrai naudojama 

vieša erdvė 

Pėsčiųjų eismo zona 
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53% gyventojų 

balsavo už pertvarkas 
Didysis atidarymas 

Miesto valdžios 

vykdomasis planas 

• Darbai keliuose ir      

eismo reorganizacija 

įgyvendinama etapais 

• Koncepcijos pritaikymas 

• Bendros viešosios 

erdvės įkūrimas 

• Dalinai uždaryta 

gatvė 

• Pertvarkų plano 

sukūrimas 

• Nuolatinis dialogas 

• Dialogas su 

gyventojais 

• Apskritasis stalas su 

ekspertais 

• Informacinė būdelė 

• Internetinė apklausa 

• Kūrybiniai seminarai 

Pabaiga 

Įgyvendinimo tvarkaraštis 

Kelių 

darbai 

2010 m. 

lapkritis 

Bandomasis 

laikotarpis 
Dialogas 

2012 8/2013 5/2014 

2015 m.  

vasara 

Politinė 

vizija 
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Bandomasis laikotarpis 
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 Informavimas 
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Kaina 

Bandomasis laikotarpis: 850 000€ 

 Kelio ženklai ir pažymėjimas 

 Šviesoforai 

 Šaligatvių nutiesimas 
buvusiose sankryžose 

 

Konsultacijos su gyventojais:  532 
000 € (neto) 

 
Planavimas (apie 0,65 mln. €) 

 

 

 
… Vienos priemiestyje esančio SCS 
prekybos centro renovacija kainavo 150 
mln. € 

Kelių perplanavimas ir 

pertvarkymas:  21,9 mln. € 
 Kelio dangos pakeitimas 

 Nuotekų sistemos pritaikymas 

 Nauji gatvės įrengimai 

 Nauji kelio ženklai ir pažymėjimas 

 Orientyrų sistema neregiams 

 WiFi 

 Apšvietimas 
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Įvertinimas 

ex-post įvertinimas 2015 m.: 

 

 

Šiuo metu 71% gyventojų pritartų 

pakeitimams 
 

 

55% vartotojų mano, jog įvairių transporto 

priemonių sambūvis veikia gerai ar labai gerai 
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Gatvė, turinti istoriją ir ateitį 
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Mariahilfer Straße gatvės transformacija –  

patirtis 

 Žmonėms reikia laiko priprasti prie pokyčių 

 

 Kalbų niekada nebus per daug 

 

 Įgyvendinkite ir turėkite kantrybės! 
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Mariahilfer Straße gatvės transformacija –  

patirtis 

Kas įtakojo viešosios nuomonės pokyčius ir leido 

sėkmingai įgyvendinti projektą? 
 

• Projekto koordinatoriaus paskyrimas.  

• Susitikimai kiekvieną savaitę su projekto dalyviais ir 

suinteresuotomis šalimis 

• Aiški informacija nesistengiant „pagražinti“: „taip, bus dulkių, bus 

laikinai uždaromos gatvės, ir pan.“ 

• Plano laikymasis: „mes pažadėjome, kad pirmoji gatvės atkarpa 

bus sutvarkyta lapkričio viduryje iki kalėdinės prekybos pradžios 

ir ji buvo baigta laiku, įskaitant visų gatvės elementų įrengimą“ 

• Panašiuose dideliuose projektuose reikalingas itin aktyvus 

visuomenės ir suinteresuotų šalių informavimas 
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BELGIJA 

Flamandų regiono DJMP pagrindai 

Dalyvavimas yra privalomas!  
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Dalyvavimas Flamandų regiono DJMP 

• Parlamento nutarimas dėl darnaus judumo (2002, 2012) 

 Dalyvavimo pagrindai numatyti:  

 Parlamento nutarime dėl judumo skatinimo 

 Bendrame nutarime dėl savivaldybių veiklos 

 GBC: Savivaldybės vadovaujama komisija: visos suinteresuotos 

šalys (+ gyventojai)   

 Gyventojus būtina įtraukti anksti, veiksmingai ir visuose politikos kūrimo 

procesuose  

 Meras ir miesto taryba turi savarankiško sprendimo teisę 

 Minimalus lygis: vieša patikrinimo / tyrimo procedūra 

 Praktika: per daug tradicinių priemonių (informavimas, viešas svarstymas)  

 Nauji aktyvaus pilietiškumo požiūriai (aktyvūs piliečiai miestuose) 
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Gento miestas 1990-aisiais 

Vienpusė informacija 

 Informavimo mieste pradžia – informavimas apie dviračių planą 

 Žmonių informavimas apie planus ir būsimus darbus keliuose 

 

Tradicinės priemonės 

 Pranešimai spaudai 

 Reklama, vietinė televizija 

 Informaciniai vakarai 

 Internetiniai puslapiai 

 … 
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Gentas 2000-2012 

Abipusė informacija 

 Gyventojams pranešama apie planus bei darbus 

 Prašoma teikti idėjas, pasiūlymus, atsiliepimus 

 

Tradicinės bei naujos priemonės 

 Vieši svarstymai (bendrų ir konkrečių projektų) 

 Diskusijų susitikimai (pvz. dėl geležinkelio stoties) 

 Seminarai skirtingomis temomis 

 Patikimos valdybos grupės didelės apimties projektuose 

 Pradedama naudoti socialinę žiniasklaidą 
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2012 m. „Gyvosios gatvės“ Gente 

Bendros kūrybos formos 

 Gyventojai siūlo planus bei idėjas: sampratos kaita 

 

Priemonės 

 Nedidelės darbo grupės įvairiais klausimais 

 Miesto administracija padeda, o NE vadovauja 

 Idėjos skleidžiamos toliau 
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2012 m. „Gyvosios gatvės“ Gente 

2 bandomosios gatvės 

 Vienam mėnesiui uždraustas automobilių eismas 

 Vietoje to: stalai iškyloms, sūpuoklės, laikini medžiai, žolė ir pan. 

 Išbandytos naujos judumo formos (elektriniai dviračiai, krovininiai dviračiai ir pan.) 

 

Rezultatai 

 Mėnuo – per trumpas laikas bandomajam laikotarpiui 

 Daugelis žmonių iniciatyvą įvertino teigiamai, prieš tai kritiškai projektą vertinę 

žmonės ėmė mąstyti pozityviau 

 Pagerėjo socialiniai ryšiai 

 Vaikams tai itin patiko 
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Oosterweel Link projektas Antverpene 

Transporto planavimas dažnai tampa ginčytina tema 
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Ringland Wave filmas 

https://www.youtube.com/watch?v=UGSH_e71j1s
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Ringland gyventojų tinklai 

Horizontalios demokratijos iniciatyva 

Sukurta ne „seno sukirpimo“ transporto inžinierių, o žmonių 

Ringlando gyventojai nustatė naują siekį judumo gerinimui 

Visuomeninis finansavimas (angl. crowdfunding): surinkta 100 000 eurų trims studijoms   

Pagrindinis planas: požeminis aplinkkelis + nauja vieša erdvė + oro filtrai 

Surinkta 5,6 mlrd. eurų apmokestinus kelius (2€ vienam automobiliui) 

Pradinis finansavimas surinktas visuomeniniu būdu 

Praėjus mažiau nei10 metų, pasiektas kompromisas  

dėl projekto, todėl galima pradėti įgyvendinimo procesą 
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LITHUANIAN FRAMEWORK  

Participation in SUMPs 

Is participation mandatory?  

This slide doesnt need a translation. It will be provided both in English and 

Lithuanian by ECAT. 
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Lithuanian   

Good Practice Examples 

This slide doesnt need a translation. It will be provided both in English and 

Lithuanian by ECAT. 
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Kaunas SUMP  

Communication and Participation 

This slide doesnt need a translation. It will be provided both in English and 

Lithuanian by ECAT. 
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IŠVADOS 

Kritiniai apmąstymai | Patarimai 
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Kritiniai apmąstymai  

Vis daugiau miestų pereinama nuo „iš viršaus į apačią“ planavimo prie (vis 

didesnio) bendradarbiavimo! 

 Dalyvavimas – tendencija ar naujas „malonaus užsiėmimo“ fenomenas? 

 Įtraukus dalyvavimą sprendimų kokybė – gerėja ar prastėja? 

 Ar gyventojų įtraukimas lygus demokratijai? 

 Ar demokratija reiškia priėmimą/pripažinimą (pvz. mažų grupių nuomonės) 

 Ar įmanoma įtraukti dalyvavimą jau vykstančio techninio planavimo stadijoje?   

 Ar įmanomas bendras, visiems priimtinas sprendimas? 
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Būkite optimistiški DJMP kūrimo procese 

Niekada nėra lengva įgyvendinti pokyčius, bet viskas iš lėto tik gerės! 

 Pradėkite nuo pradžių ir sukurkite viziją! 

 Naudokitės teigiamais pavyzdžiais, nes jie yra užkrečiantys! 

 Nepamirškite informuoti žmonių apie procesą ir pokyčius! 

 Naudokite vizualines priemones, venkite nesuprantamų žodžių, paverskite procesą 

maloniu ir smagiu! 

 Dalyvavimą derinkite su informavimu žiniasklaidoje ir reklama! 

 Numatydami dalyvavimą veikloje, sustiprinsite pasitikėjimą, supratimą, pagarbumą ir 

geranoriškumą! 

 Vertinkite idėjas pagal jų privalumus, o ne jas siūlančių žmonių užimamas pareigas! 

 Nustatykite rizikos valdymo priemones (nebijokite žengti žingsnį atgal, jei kas nors 

nepavyks)  

 Visuomenės įtraukimas yra mokymosi procesas tiek miestui, tiek dalyvaujantiems 

žmonėms 
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Grupinė užduotis 

Pateikiama atskirame lape 
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

ŠALTINIAI 

Projektai | Iniciatyvos | Vadovai 
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Daugiau informacijos ieškokite čia: 

Europos DJMP platforma | www.eltis.org/mobility-plans 

CIVITAS PROSPERITY | www.sump-network.eu 

CIVITAS SUITS | www.suits-project.eu 

CIVITAS SUMPs-Up | www.sumps-up.eu 

ADVANCE | eu-advance.eu 

CH4LLENGE | sump-challenges.eu 

ENDURANCE | epomm.eu/endurance  

EVIDENCE | evidence-project.eu 

Poly-SUMP | poly-sump.eu 

Urban Transport Roadmaps | urban-transport-roadmaps.eu 

CIVITAS internetinis kursas apie visuomenės dalyvavimą | www.civitas.eu 
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 Prof Tom Rye 

   

 Transport Research Institute 

 Edinburgh Napier University 

 5 Colinton Rd | SCOTLAND  

 www.napier.ac.uk   | t.rye@napier.ac.uk  

http://www.napier.ac.uk/
mailto:t.rye@napier.ac.uk
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www.sump-network.eu 
 

Autorius: Patrick AUWERX, Fred DOTTER (Mobiel 21)  

Redaktorius: Nazan KOCAK, Tom RYE (Edinburgh Napier University) 

Leidėjas: CIVITAS PROSPERITY 

Autorinės teisės: Autoriai yra tiesiogiai atsakingi už visą šiame leidinyje pateiktą 

informaciją. Leidinys nebūtinai atitinka Europos Sąjungos institucijų nuomonę. Europos 

Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą. Grafinė medžiaga buvo 

pateikta projekto partnerių (nebent yra nurodyta kitaip) ir yra gautas leidimas ją spausdinti 

šiame leidinyje. 

CIVITAS PROSPERITY yra finansuojama iš 

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programos „Horizontas 2020“ 

pagal dotacijos susitarimą Nr. 690636 
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Viskas viename: 

CIVITAS PROSPERITY yra Europos darnaus judumo mieste planų 

platformos narys ir išleidžia nemažai techninių ataskaitų ir kitų strategijų 

DJMP klausimais. 

 

 

 

Daugiau ieškokite čia: eltis.org/mobility-plans arba www.sump-network.eu 

 

Susiekite su CIVITAS PROSPERITY 

contact@sump-network.eu 


