
Projektas „Vietos bendruomenių pilietinio 
aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo 
galimybių didinimas“ 
Nr. K1-O1-PK-D-355 (Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa 
Lietuvoje „Aktyvių piliečių fondas“)

PAREIŠKĖJAS: VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS REGIONINIŲ TYRIMŲ 
INSTITUTAS

EKSPERTĖ: JURGA BUČAITĖ-VILKĖ
LIETUVOJE AKTYVIŲ PILIEČIŲ FONDĄ (APF) ADMINISTRUOJA NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ – VŠĮ «ATVIROS 
LIETUVOS FONDAS», VŠĮ «OSFL PROJEKTAI» IR VŠĮ «GERI NORAI» - KONSORCIUMAS.
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Projekto (2020 12 - 2023 06) partneriai:
 PROJEKTO PARTNERIAI LIETUVOJE:

1. Tauragės miesto vietos veiklos grupė;
2. Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“,
3. Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“,
4. LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS VELIUONOS 

SKYRIUS            ( LPD Veliuonos skyrius),
5. Kauno rajono vietos veiklos grupė,
6. Zarasų rajono bendruomenių asociacija,
7. Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“,
8. Ignalinos rajono vietos veiklos grupė,
9. Kaimų bendruomenė ,,Saulietekis‘‘,

10. Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga.

 PROJEKTO PARTNERIAI 
NORVEGIJOJE:

1. Hardangerio regiono 
(penkių savivaldybių) 
plėtros taryba;

2. Vestland apskrities 
administracija (Vestland 
fylkeskommune). 
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PROJEKTO SUMANYMAS

 Projektas atitinka APF programos siekius ugdyti pilietinę visuomenę ir skatinant 
pažeidžiamų grupių įsitraukimą, bei atitinka 1 poveikio sritį, skatinant aktyvesnį 
piliečių dalyvavimą pilietinėse veiklose, ypač REGIONUOSE.
 PAGRINDINĖ IDĖJA:

1. AKTYVIOS VIETOS BENDRUOMENĖS gali paskatinti gyventojus aktyviau 
prisidėti prie diskusijų dėl viešųjų paslaugų teikimo savivaldybėse, paskatinti 
dalyvauti strateginio planavimo ir/ar teritorijų plėtros sprendimuose, ir taip 
prisidėtų prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo savo teritorijose.

2. VIETOS DEMOKRATIJA IR AKTYVUMAS SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE. 
3. VIETOS BENDRUOMENIŲ KOMPETENCIJOS. 
4. UŽSIENIO PARTNERIŲ PATIRTIS (NORVEGIJOS SAVIVALDOS 

INSTITUCIJOS).
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Numatytos projekto veiklos (7 veiklų 
grupės):
 1.1. Tiriamoji studija ir interviu su vietos suinteresuotomis šalimis bei piliečių apklausa; 

 1.2. Piliečių ir bendruomeninių grupių lyderių ugdymui skirtos metodikos ir gerųjų 
praktikų (remiantis Norvegijos bei kitų valstybių patirtimi) rengimas ir sklaida; 

 2.1. Mokymai vietos bendruomenių nariams bei lyderiams ir kompetencijų didinimas 
vietos demokratijos ir pilietinio įsitraukimo bei darnaus vystymosi klausimais, 

 2.2. Vietos bendruomenių tinklaveiklos plėtra, 

 3.1. Norvegijos gerosios piliečių įsitraukimo patirties perėmimas (darbinis vizitas į 
Norvegiją), 

 4.1. Projekto viešinimo veikla,

 4.2. E-demokratijos iniciatyvų skatinimas ir skaitmeninių priemonių pilotinis testavimas.
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Veikla Terminas Pareiškėjas Partneriai – vietos 
bendruomenės

1.1. Tiriamoji studija ir interviu su vietos 
suinteresuotomis šalimis bei piliečių 
apklausa

2021 01-06 Vykdo tyrimą ir 
apklausą

Padeda surinkti kontaktus, 
informuoja narius dėl 
apklausos. 

1.2. Piliečių ir bendruomeninių grupių lyderių 
ugdymui skirtos metodikos ir gerųjų praktikų 
(remiantis Norvegijos bei kitų valstybių 
patirtimi) rengimas ir sklaida.

2021 01-06 Rengia metodiką Prisideda informuojant 
bendruomenes ir vietos 
partnerius dėl metodikos. 

2.1. Mokymai vietos bendruomenių nariams 
bei lyderiams ir kompetencijų didinimas 
vietos demokratijos ir pilietinio įsitraukimo 
bei darnaus vystymosi klausimais.

2021 K2- 2023 
K2

Organizuoja 
mokymų 
įgyvendinimą

Renka tikslines grupes, 
prisideda prie mokymų savo 
teritorijoje organizavimo ir 
įgyvendinimo
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Veikla  Terminas Pareiškėjas Partneriai – vietos 
bendruomenės

2.2. Vietos bendruomenių tinklaveiklos plėtra: 
viešieji debatai ir konsultacijos su 
savivaldybėmis

2021 K2- 
2022 K4

Prisideda prie 
organizavimo

Organizuoja debatus su vietos 
gyventojais ir valdžia dėl 
teritorijų plėtros ir viešųjų 
paslaugų situacijos 

3.1. Norvegijos gerosios piliečių įsitraukimo 
patirties perėmimas (darbinis vizitas į 
Norvegiją)

2022 K2-K3 Organizuoja 
vizitą

Dalyvavimas vizite

4.1. Projekto viešinimo veikla: 3 seminarai
su 1-2 dienų išvykomis pas Lietuvos partnerius, 
informacinė sklaida savivaldybių internetinėse
svetainėse bei FB

Nuolat Prisideda prie 
organizavimo

Dalyvauja vizituose, skleidžia 
informaciją savo FB 
profiliuose ar svetainėse. 

4.2. E-demokratijos iniciatyvų skatinimas ir 
skaitmeninių priemonių pilotinis testavimas: 5 
tikslinėse teritorijose el.demokratinio 
dalyvavimo įrankio diegimas (gyventojų 
pasiūlymų registravimas). 

2022 
K1-2023 K2

Organizuoja 
veiklą

Prisideda prie veiklos savo 
teritorijoje
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Mokymų veikla (2.1. veikla)

 (1) bendruomenių lyderių 
(pirmininkų, pavaduotojų ir 
pan.) mokymai (viso 53 
asmenų) – siejama su 
Organizacijos gebėjimų 
stiprinimo veikla,
 (2) mokymai bendruomenių 
nariams, aktyvistams ir 
gyventojams (viso 250 
asmenų) iš 10 Partnerių / 
savivaldybių.

 NUMATOMOS TEMOS:

1. vietos demokratija savivaldoje; 

2. vietos bendruomenių lyderystė; 

3. strateginis planavimas ir 
bendruomenės išteklių 
identifikavimas;

4. aplinkos apsaugos bei klimato kaitos 
prevencijos, darnaus vystymosi 
tikslai;

5. pilietinio dalyvavimo skatinimas ir 
gyventojų įsitraukimas.
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Projekto veiklų nauda 
bendruomenėms 

�Bendruomenių organizacijų 
aktyvumas, veiklos vystymas ir 
organizacijos CV.
�Mokymai vietos nariams ir 

vadovams, skirti kompetencijų 
vystymui.
�Aktyvesnis bendradarbiavimas su 

vietos valdžia, kitais partneriais, 
matomumas savivaldybėje. 
�Didesnis gyventojų pasitikėjimas. 

�Platforma kelti aktualius teritorijai 
klausimas: teritorijų planavimas, plėtra, 
viešosios paslaugos, gyvenimo kokybė. 

�Kontaktai su kitomis bendruomenėmis. 

�Užsienio partnerių patirtis. 

�Netiesioginiai naudos gavėjai (savivaldybių 
administracijos, vietos politikai ar verslo 
atstovai) – turės galimybę diskutuoti su 
vietos bendruomenėmis aktualiais 
gyventojų klausimais.
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1.1. veikla Tiriamoji studija ir interviu su 
vietos suinteresuotomis šalimis bei 
piliečių apklausa 

 Laikotarpis – 2021 01 – 2021 06.

 Atsakingi: Jurga Bučaitė-Vilkė, Viktorija Baranauskienė, Aistė Lazauskienė. 

 Atliekamas tyrimas (apklausa), siekiant atskleisti vietos gyventojų dalyvavimo 
situaciją konkrečiose savivaldybių teritorijose; kaip gyventojai supranta vietos 
gyvenimo kokybę, kokius privalumus ar trūkumus turi teritorijos; ar valdžia girdi 
gyventojus; kokie gyventojų poreikiai konkrečiose savivaldybių teritorijose.

1. Elektroninė apklausa arba popierinė (pagal COVID-19 situaciją).

2. Interviu su vietos aktyvistais (10 interviu – telefonu arba per el. platformas). 

 Prašymas iš partnerių: kontaktų apklausai paieška ir kontaktinė pagalba 
organizuojant tyrimą. 
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Einamieji klausimai ir tolimesnis 
bendradarbiavimas:

- pagalba tyrimui;
- informacijos apie projektą sklaida 
nariams;
- administraciniai klausimai.
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Projekto vykdytojo kontaktai
1. Veikla 1.1. Bendruomenių poreikių tyrimas – Jurga 

Bučaitė-Vilkė, jurga.bucaite@gmail.com; tel.: 8 614 68640;  Viktorija 
Baranauskienė, Aistė Lazauskienė. 

2. Projekto vadovas: Rimantas Dapkus, 
rimantas.dapkus@gmail.com ; tel.: +370-687-41422.

3. Projekto koordinatorius (ir finansiniai klausimai): Antanas 
Alvikas, antanas@lrti.lt, tel.: 8 612 55865.
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