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tematikos ir informatikos instituto doc. Nerutë
Kligienë. Geguþës 19 d. prof. Stephen Coleman
Lietuvos Respublikos Seime skaitë paskaità politikams ir specialistams.
Seminaro metu siekta atsakyti á ðiuos klausimus:
– kokia vieðojo konsultavimosi technologijø
esmë (kokie pagrindiniai jø ðiuolaikinës praktikos modeliai ir kryptys)?
– kokie pagrindiniai vieðojo konsultavimosi
procesai ir bûdai?
– kaip vieðasis interaktyvus konsultavimas prisitaiko prie vieðosios vadybos struktûrø?
– koks yra politinis ir vadybinis vieðojo konsultavimosi vaidmuo ðiuolaikiniame vieðajame valdyme?
– kaip e.demokratijos ir sprendimø priëmimo mechanizmai funkcionuoja þiniø visuomenës
kontekste?
– kokie yra átinklintos komunikacijos ypatumai?
– kaip bendrauti su ávairiomis interesø grupëmis, tinklais ir bendruomenëmis?
– kas aktyvina bendruomenes ir lengvina
socialiná ryðá?
– koks þiniasklaidos ir vieðøjø ryðiø vaidmuo
vykdant interaktyvøjá konsultavimà?
– kokia kompetencija ir kokios techninës
priemonës reikalingos organizacijoms, siekianèioms kurti vieðojo interaktyvaus konsultavimosi
sistemas?
– koks yra skirtumas tarp klasikinio ir átinklinto darbo stiliaus vieðajame sektoriuje?
– kokia yra technologijø átaka þmoniø bendravimui bei jø teigiamos ir neigiamos savybës
administravimo sistemoje?
– kokia naudingiausia vieðojo konsultavimosi
praktinë patirtis pasaulyje?
– kokie yra pirmieji valstybiø kandidaèiø á
Europos Sàjungà vieðojo konsultavimosi ágyvendinimo þingsniai?

Geguþës 18–19 d. Lietuvos teisës universitete vyko tarptautinis vieðojo interaktyvaus konsultavimosi seminaras (workshop on public online consultations).
Seminarà organizavo Lietuvos teisës universiteto Þiniø visuomenës valdymo institutas ir
partneriai – Talino e. valdymo akademija (E–Governance Academy, Estija), Hansard bendruomenë
(Hansard Society, Didþioji Britanija), UNDP
(Jungtiniø Tautø Vystymo programa), Atviros
visuomenës institutas (Budapeðtas) ir Atviros Lietuvos fondas.
Seminaro tikslas – pristatyti vieðojo interaktyvaus konsultavimosi metodus ir suteikti seminaro dalyviams teoriniø bei praktiniø þiniø, bûtinø taikant ðiuos metodus.
Seminaras skirtas valstybës tarnautojams ir
politikams ið buvusiø Nepriklausomø Valstybiø
Sàjungos ir Centrinës bei Rytø Europos ðaliø.
Jame dalyvaujantiems Kazachstano, Uzbekijos,
Armënijos, Mongolijos, Baltarusijos ir kitø ðaliø
klausytojams dëstyti ir diskutuoti interaktyvaus
konsultavimosi metodai bei pristatyti naujausi
moksliniai laimëjimai.
Daugelyje ðaliø e. demokratijos ir e. valdþios
plëtra yra tik politinë retorika, o Lietuvoje, kaip
ir kitose Baltijos ðalyse, ðie reiðkiniai ágyja praktinæ iðraiðkà. Lietuvos teisës universitetas e. demokratijos srityje sukaupë itin vertingo patyrimo,
jis sulaukia tarptautinio pripaþinimo, suteikianèio
galimybæ skleisti ðià kompetencijà uþ ðalies ribø.
Seminare itin vertingus praneðimus skaitë
þymiausi Europos þiniø visuomenës ir e.demokratijos specialistai: Oksfordo interneto instituto
vadovas profesorius Stephen Coleman, Milica
Hovel, Ross Ferguson ið Didþiosios Britanijos Parlamento, Liia Hänni ið Talino e. valdymo akademijos, Andrei Marusov ið Ukrainos ir kiti. Lietuvai
atstovavo LTU prorektorius prof. Vidmantas Egidijus Kurapka, prof. Arûnas Augustinaitis, Ma-
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vieno ryðkiausiø ðios srities autoritetø prof. Stepheno Colemano paskaitos ir organizuojamos
diskusijos. Tai buvo puiki ðiuolaikinio mokslingumo reprezentacija Lietuvos teisës universitete, o kartu ir ðio Universiteto mokslinio lygio ávertinimas.
Vieðojo interaktyvaus konsultavimosi seminaras parodë ðios srities mokslinio tyrimo ir praktinio diegimo svarbà Lietuvoje, suteikë postûmá
tolesniam valdymo tobulinimui þiniø visuomenëje.

– kokie yra ðios praktikos padariniai ir klaidos?
– kokios vieðojo konsultavimosi organizavimo ir valdymo problemos yra svarbiausios?
– kaip keièiamasi vieðojo interaktyvaus konsultavimosi ágyvendinimo patirtimi buvusiose
Tarybø Sàjungos valstybëse ir Centrinës bei Rytø
Europos ðalyse?
– kokie klausimai bûtø aktualiausi ateities
diskusijai?
Seminaro klausytojams buvo áteikti kvalifikaciniai sertifikatai. Ypaè daug dëmesio sulaukë
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