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Ar svarstomosios demokratijos 

banga pasieks Lietuvą?

Ieva Česnulaitytė

Politikos analitikė, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)



1

2

3

4

5

6

7

8

June/July April/May

Average value in a scale 1-10

Pasitikėjimas

valdžia 

pirmosios 

COVID-19

bangos metu, 

2020

Source: OECD Government at a Glance 2021 based on Eurofound Quality of Life and Society survey



Kokybiškas visuomenės dalyvavimas:

1. Ką įtraukiame?

2. Kiek įtraukiame?

3. Kada įtraukiame?

4. Kaip įtraukiame?



Suinteresuotų šalių įtraukimas Piliečių įtraukimas

NAUDA

 Leidžia suprasti ir atsižvelgti į oficialias 

suinteresuotų šalių pozicijas

 Suteikia ekspertų nuomonę ir žinias, 

gali suteikti daugiau duomenų ir 

naudingų tyrimų

 Užtikrina pagrindinių interesų grupių 

atstovavimą

 Leidžia suprasti piliečių nuomonę, prioritetus ir 

gauti jų pasiūlymus arba bendrą sutarimą tam 

tikru klausimu

 Gali sudaryti galimybę retai girdimiems 

balsams būti išgirstiems

 Gali gan tiksliai reprezentuoti visuomenės 

nuomonių įvairovę (jei įtraukiama 

reprezentatyvi visuomenės grupė) 

 Padeda didinti visuomenės supratimą ir 

skatina informuotas diskusijas 

ĮPATUMAI

 Turi laiko ir resursų įsigilinti į viešosios 

politikos problemas ir aktyviai 

dalyvauti 

 Dažnai turi aiškius interesus ir 

priežastis dalyvauti sprendimų 

priėmime

 Dažnai turi patirties 

bendradarbiaujant su valstybės 

institucijomis ir žino, kaip veikia 

sprendimų priėmimas

 Neturi laiko ir resursų įsigilinti į viešosios politikos 

problemas ir aktyviai dalyvauti – piliečių 

įtraukimo priemonės turi suteikti šias sąlygas 

 Dažnai neturi asmeninio intereso įsitraukti į 

sprendimų priėmimą – jis turi būti įžiebtas

 Dažnai nesijaučia turintys svarbos ar įtakos 

paveikti priimamus sprendimus – ji turi būti 

labai aiškiai apibrėžta ir parodyta



INFORMAVIMAS

1.

• Pirminis dalyvavimo 

lygmuo

• Vienpusis santykis

• Informacijos 

suteikimas pagal 

užklausas

• Aktyvi informacijos 

sklaida

• Pažangesnis lygmuo

• Dvipusis santykis

• Reikalauja suteikti 

informaciją ir gauti 

grįžtamąjį ryšį apie 

sprendimus ir rezultatus

KONSULTAVIMASIS

2.
• Kai suinteresuotoms 

šalims, įskaitant

piliečius ir NVO, 

sudaromos 

galimybės ir 

suteikiami resursai 

bendradarbiauti su 

valdžios 

institucijomis visose 

sprendimų 

priėmimo stadijose

ĮTRAUKIMAS

3.
As defined in the OECD Recommendation of the Council on Open 
Government(2017)

Trys dalyvavimo lygmenys



Darbotvarkės 

formavimas

1.
Sprendimų 

formavimas

2.

Sprendimų 

priėmimas

3.

Kada įtraukti visuomenę? 

Sprendimų

įgyvendinimas

4.
Vertinimas

5.



Svarstomoji 

demokratija

Svarstomoji demokratija yra politinė teorija, teigianti, 

jog politiniai sprendimai turi kilti iš sąžiningų, pagrįstų, 

argumentuotų diskusijų tarp piliečių. 

Svarstymai turi šiuos pagrindinius bruožus:

1. Pasveriamos esamos galimybės, galimos pasirinkimų pasekmės bei kitų žmonių 

perspektyvos ir pažiūros tam tikru klausimu (Matthews, 1999).

2. Reikalauja tikslios, tinkamos ir įvairias perspektyvas atspindinčios informacijos. 

3. Siekiama rasti bendrą pagrindą bei priimti bendrą grupės sprendimą. (Carson, 2017; 
Bone et al., 2006).



Esminiai svarstomosios ir 
dalyvaujamosios demokratijos skirtumai

Source: Table is author’s own creation, based on descriptions in Carson and Elstub (2019).

DALYVIŲ SKAIČIUS DALYVAVIMO TIPAS DALYVIŲ ATRANKOS METODAS

Svarstymas,
reikalaujantis gerai informuotų 

dalyvių, kurie įvertintų įvairias 

perspektyvas ir pasiektų bendro 

susitarimo

Demokratinė loterija, 
apjungianti atsitiktinę

dalyvių atranką 

atsižvelgiant į 

egzistuojančius 

visuomenės sluoksnius 

(stratifikaciją)

Kuo daugiau įstraukimo iš 

visų piliečių, norinčių 

dayvauti

Visi norintys gali 
dalyvauti, dalyvavimas 

nevaržomas

SVARSTOMOJI 

DEMOKRATIJA

DALYVAUJAMOJI 

DEMOKRATIJA

Dideli dalyvių skaičiai, 
idealiu atveju visi, paveikti 

tam tikro sprendimo –

tikslas yra pasiekti kuo 

plačiau

Maža, bet reprezentatyvi 
žmonių grupė, sudaryta 

siekiant gilių svarstymų



Svarstymų demokratijos procesai 

(e.g. piliečių asamblėjos)

atsitiktinai atrenkant gyventojus pagal demografinius kriterijus sudaryta 

žmonių grupė, kuri savo sandara atspindi visuomenę, ir yra suburta 

reikšmingam laikotarpiui, kurio metu mokosi, bendradarbiauja, bei su 

moderatoriaus pagalba svarsto ir diskutuoja numatyta tema, kad 

galiausiai parengtų bendras rekomendacijas politikos formuotojams.

Atsitiktinė gyventojų 

atranka –

demokratinė loterija

(pagal kriterijus: 

lyties, amžiaus, 

išsilavinimo ir tt.)

Reikšmingas 

laikotarpis

(nuo 1 dienos iki 2 

metų)

Gilinimasis į temą,

suinteresuotų šalių 

išklausymas,

svarstymas ir diskutavimas,

rekomendacijų formavimas

1. 2. 3.



Demokratinė loterija
(Dviejų etapų atsitiktinis traukimas)

Kvietimas 
išsiunčiamas

atsitiktinei 
visuomenės imčiai 

(2.000-30.000) 

Kvietimas 
dalyvauti tiems,

kurie sutiko

Paštu,

Telefonu,

El. paštu

…

Pirmas etapas Antras etapas

Atsakymai iš piliečių

atsižvelgiant į 

egzistuojančius visuomenės 

sluoksnius :
Lytį

Amžių

Lokaciją

Socioekonominius kriterijus

...

Plačiai reprezentatyvi 

visuomenės grupei, kurią 

liečia diskutuojami 

sprendimai 

(bendruomenės, miesto, 

šalies)

GALUTINĖ DALYVIŲ 
GRUPĖ



Poznań Citizens' Panel, Poland



1 žingsnis

ATRASK

2 žingsnis

IŠBANDYK

3 žingsnis

ĮVERTINK

4 žingsnis

ĮTVIRTINK

EBPO Svarstomosios demokratijos tyrimai

https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
http://www.oecd.org/gov/open-government/good-practice-principles-for-deliberative-processes-for-public-decision-making.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/evaluation-guidelines-for-representative-deliberative-processes-10ccbfcb-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/eight-ways-to-institutionalise-deliberative-democracy_4fcf1da5-en


Problemos, kurias išspręsti gali padėti svarstymų 
demokratijos procesai:

• Kuomet visuomenės nuomonė 
prastai informuota

• Esant korupcijai valstybinėse 
įstaigose

• Atsidūrus politinėse aklavietėse

• Kai reikia vietinių gyventojų patirčių 
ir nuomonių

• Esant etniniams nesutarimams

• Trūkstant pasitikėjimo valstybinėmis 
įstaigomis

• Sprendžiant sudėtingas, 
vertybėmis pagrįstas problemas

• Sprendžiant ilgalaikius klausimus 

• Kuomet problema turi aiškius 
nugalėtojus ir pralaimėtojus

• Kai politinės pozicijos griežtos ir 
įsisenėjusios

• Kai trūksta piliečių atstovavimo 
politiniuose procesuose

UN Democracy Fund and newDemocracy Foundation, Handbook on Enabling National Initiatives to Take 
Democracy Beyond Elections (2019)



Svarstymų

demokratijos 

banga kyla 

jau nuo1980-

ųjų, įgavo 

pagreitį 2010-

aisiais

Number of representative 

deliberative processes per year, 

1979 – 2021
Note: n=566; Data for OECD countries is based on 24 OECD countries that were members in 2021 plus the 
European Union. Processes that spanned over multiple years are noted by the year of their completion (except 
for permanent ongoing processes).

Source: OECD Database of Representative Deliberative Processes and Institutions (2021).
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Kur 

įgyvendinti

svarstomosios 

demokratijos 

procesai?

Number of representative 

deliberative processes per 

country, 1979-2021*

*This figure is not a ranking nor is it 

representative of all the cases in 

a country. It is a graphic 

representation of the number of 

cases that the OECD has 

collected.

Note: n=566; Data for OECD countries is based on 24 OECD countries that were members in 2021 plus the 
European Union.

Source: OECD Database of Representative Deliberative Processes and Institutions (2021).
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Svarstomosios 
demokratijos 
procesai 
naudojami 
visuose valdymo 
lygmenyse

Note: n=566; Data for OECD countries is based on 24 OECD 
countries that were members in 2021 plus the European 
Union.

Source: OECD Database of Representative Deliberative 
Processes and Institutions (2021).
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Valdžios 

institucijos 

naudoja

svarstomosios

demokratijos

procesus

įvairių sričių 

problemoms 

spręsti

Number of times a policy issue has been 
addressed through a representative 
deliberative process

Note: n=566; Other policy issues include: agriculture; constitutional questions; consumer protection; 
cooperative housing; culture; firework use; gambling regulations; gender equality; justice; legislative reform; 
migration; noise pollution; safety; socioeconomic development; science and research; sustainable 
development; taxation; water management; youth. 

Source: OECD Database of Representative Deliberative Processes and Institutions (2021).
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Kokia svarstymų demokratijos procesų nauda? 

1. Geresni viešosios politikos 
rezultatai, nes svarstymų 
demokratijos procesai veda į 
faktais ir vertinimais, o ne 
nuomonėmis paremtus 
sprendimus. 

2. Daugiau legitimumo sunkiems 
pasirinkimams.

3. Išaugęs pasitikėjimas valdžios 
bei demokratijos institucijomis, 
kuomet piliečiai gauna svarbią 
vietą sprendimų priėmimo 
procese.  

4. Tai ženklas visuomenei, kad 
piliečiai gerbiami bei 
pripažįstama, jog jie turi balsą ir
galios.

5. Viešasis valdymas tampa atviras 
įvairioms visuomenės grupėms 
atidarant duris visiems 
visuomenės nariams.

6. Sustiprinamas sąžiningumas ir 
mažinama korupcija užtikrinant 
kad individai ir grupės, turintys 
resursų ir galios, negali daryti 
pernelyg didelės įtakos 
sprendimams



Kitas žingsnis: iš 

vienkartinių 

procesų į naujų 

demokratinių 

institucijų kūrimą

Deliberation, Ali Aminu Monguno (CC)



Aštuoni būdai institucionalizuoti

3. Apjungiant svarstomąją ir tiesioginę 
demokratiją

2. Jungiant su parlamentiniais 
komitetais

4. Nuolatinės patariamosios žiuri

6. Privaloma organizuoti asamblėjas 
priimant tam tikrus sprendimus

5. Asamblėjų seka viešosios politikos 
proceso metu

1. Nuolatinė asamblėja su ad hoc
piliečių žiuri

8. Įtvirtinta savivaldybių lygmeniu 
strateginio planavimo procese

7. Teisė piliečiams inicijuoti asamblėjas



Ostbelgieno

(Belgijoje) modelis

24 piliečiai 

atrinkti 

demokratine 

loterija

• Darbotvarkės 

formavimas

• Asamblėjų

iniciavimas

• Įgyvendinimo 

stebėsena

Reguliarūs susitikimai 

1,5 metų laikotarpiu

Piliečių

asamblėja

Piliečių 

asamblėja

Piliečių 

asamblėja

25-50 piliečiai

Bent 3 susitikimai 

per 3 mėnesius

Regiono

Parlamentas

Rekomendacijos 

Parlamentui

Bent dvi 

parlamentarų 

diskusijos apie piliečių 

pasiūlytas 

rekomendacijas

Piliečių 

taryba



Svarstomosios demokratija Lietuvoje: iššūkiai

1. Gajūs mitai apie piliečių pasyvumą, nenorą ar negebėjimą įsitraukti

2. Naujas, mažai žinomas metodas – reikia laiko suprasti, pasitikėti

3. Jaunos demokratinės institucijos

4. Piliečių įtraukimo ir atvirumo kultūra: yra erdvės tobulėti

5. Resursų klausimas – turėti omenyje planuojant biudžetus



Svarstomosios demokratijos banga Lietuvoje: 
laiko klausimas

1. Besibaigiant konferencijai dėl Europos ateities, Ursula von der Leyen
paskelbė nuolatinės Europos piliečių asamblėjos sukūrimą

2. Lietuvoje jau taikomi kiti pažangūs piliečių įtraukimo būdai: forumo teatro 
metodas, dalyvaujamieji biudžetai

3. Baltijos bei kaimyninėse šalyse – pirmosios asamblėjos

4. Populiarus įrankis klimato kaitos problemoms spręsti 
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