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Mokslininkai iesko budq, kaip padidinti
valdzios institucijq. administravimo
veiksminguma^. Tarp patarimq, kaip
padidinti vietos savivaldos instituciju,
administravimo veiksmingumq, yra
siulymas patiems pilieciams, jq orga-
nizacijoms dalyvauti administruojant
viesasias institucijas.
Rcmdamiesi Lietuvos mokslinmkq
darbais, teises aktais ir Moletq rajono
savivaldybeje atliktu tyrimu nustatemc,
kad bendruomeniq centrai kaip nevy-
riausybines organizacijos turi galimybiq
dalyvauti administruojant savivaldybe
ir daryti poveiki administravimo veiks-
mingumui.

Paaiskejo, kad visi be isimties tyrime da-
lyvav? bendruomenrq cenlrai pripazista
bendradarbiavimo o ne konfrontavim^
su savivaldybes admtnistracija. Tiesa ir
tai, kad kol kas galima kalbeti tik apie
bendradarbiavimo uzuomazgas, t. y. to
bendradarbiavimo dar tik mokosi abi
puses - ir bendruomeniq centrai, ir sa-
vivaldybes adminislracijos darbuotojai.
Gebejimqbcndradarbiauti, iniciatyvumo,
aktyviq zmoniq bendruomenese stoka_
pripaz[sta taip pat abi puses. Paradok-
salu, taciau tyrimo mctu paaiskejo, kad
bendruomeniq centrai, gana aktyviai da-
lyvaujantys administruojant savivaldybe^
patys iki siol nezinojo, kad tai, kajie daro,
vadinama dalyvavimu savivaldybes
administravime.

Kokiaisbudaisjie dazniausiai bendradar-
biauja?Bendmomcniu centrai geriausiai
yra ivaldc_ vienq. bendradarbiavimo forma_
-projektif rengimq ir \gyvendinimq. Per
projektin^ veiklajie sprendzia bendmo-
menes socialines problemas, organizuoja
renginius, t. y. igyvendina savo orga-
nizacijos veiklos tikslus. Savivaldybes
administracijos vadovai kaip vienq.
dazniausiai naudojamî  savivaldybes ir
bendruomeniii. centrubendravimo formii
taip pat ivardijo projektu. rengimq taciau,
jq nuomone, ne reciau naudojama ir ben-
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druomenes nuomones perdavimo vietos
valdziai forma. Is bendruomeniq. atsto\oj.
atsakymn atrodo, kad jie nuomones per-
davimo neSaiko labai svarbiu dalyku, o
siaip pabedojimu. K.odel taip? Matyt, kad
nuomones pcrdavimui nesuteikiama tarn
tikra strukturizuota forma (kad ir - pa-
sakyti pasakoma, bet ilgai nesulaukiama
atsako. O kodel bijoma, net ir tada, kai
problema liko neisspr^sta, tai patvirtinti
ir nukelti jos sprendima, atciciai).
Nustatyta, kad bendruomeniu, centrai
savo veikloje jau bando naudoti ir tokiâ
bendravimo format kaip bendruomene's
narili interest atstovavimas valdziai
priimanl sprendimus: tai ir daiyvavimas
rengiant savivaldybes strategin{ planq,
ir parasii rinkimas reikalaujant spr^sti
vienq ar kitq problemq, savo problem^
pristatymas savivaldybes tarybos pose-
dyje, aktyvus daiyvavimas dishmjose,
apskritojo stalo pokalbiuose.
Pasidomejus. kodel bendruomeniit cen-
trai nenaudoja tokiu_ bendradarbiavimo
su savivaldybes administracija formn,
kaip supazindinimas su valdziospriimtuis
sprendimais irjti paaiskinimas, daiyva-
vimas darbo grupii{ veikloje, norminh{
dokumentii alternaiyvk{ programi{ ren-
gimas, vietos valdzios sprendimi{ ir kiti{
viesojo administravimo subjekti{ teises
aktJi igyvendinimo kontrole, paaiskejo,
kad jie tiesiog nezinojo apie tokias gali-
mybes arba supranta, kad tarn dar neturi
pakankamai zinh} ir gebejimi}. Taciau
jie turi ambicijn to ismokti, itraukti \
veiklajaunu_, issilavinusiu_ zmonhi, kurie
gebetq ir altcraatyvias programas rengti,
ir [statymus bei kitus norminius aktus
bendruomenes nariams paaiskinti.
Pastebima, kad savivaldybes adminis-
tracijos darbuotojai, pripazindami, kad
bendradarbiavimo iniciatyva dazniausiai
kylaisbendruomenincentnipusesjiems
netrukdo, taciau pernelyg ir neskatina,
nes nemano, kad ju, vcikla turi ;takos
savivaldybes administravimo veiksmin-
gumui, neturi pakankamai motyvacijos
ir galimybin suteikti bendruomeniq
centrums kokybiskesn^ pagalba.
Bendruomenivi centrai kol kas nevisiskai

isnaudoja galimybes dalyvauti admi-
nistruojant savivaldyb?, nes ju_ vadovai
ir aktyviausi atstovai dazniausiai yra
vyresnio amziaus, mazo issilavinimo
zmones. Jiems trukstazinii^ apie galimas
bendradarbiavimo formas, gebejimq
atstovauti interesams, rengti programas,
strateginius planus. anaiizuoti teises
aktus ir savivaldybes tarybos priimtus
sprendimas, argumentuotai reiksti savo
nuomon?, pristatyti idejas ir pan. Be to,
jiems truksta pasitikejimo savo galimy-
bernis.

Siulytume: savivaldybiit administrad-
joms, kurios suinteresuotos administra-
vimo veiksmingumo didinimu ir tarn
pageidautn pasitelkti aktyviai dirbancius
bendruomeniii centrus. pasirupinti tiek
bendruomeniii centru_atstovu_, tiek admi-
nistracijos darbuotojq ziniij ir gebcjimu
ugdymu siose srityse: interesq. atsto-
vavimas, strateginis planavimas, teises
aktij. analizavimas, norminin dokumentq
(tarybos sprendimq) rengimas.
Bendruomeniii centrams siekiant vidi-
nes konkurencijos, per metus i pagalbâ
kviestis po 2-3 jaunus, issilavinusius
bendruomenes narius (studentus baka-
laurus, magistrus, iki siol nedaiyvavasius
bendruomeniq centrq veikloje), kurie
konsultuorq, patartq. Tai sudarys gali-
myb? jiems pasijusti reiksmingiems ir
reikalingiemsirisitrauktiibendruomeniq
centrq veiklq..

Kartais susidaro ispudis, kad bendruome-
niq centrq. daiyvavimas administravimo
procese, tarpusavio santykiai su vietos
valdzia yra nereiksmingas arba labai
lengvas dalykas. Deja, taip nera. Cia
reikalingos ne tik praktines, bet, kaip
ir kiekviename darbe - teorincs zinios.
Todel rekomenduojame perskaityti:
Vietos demokratija. Bendruomenes
daiyvavimas sprendimu, priemimo pro-
cese Suomijoje ir Lietuvoje. Vilnius:
Sirta, 2004 ir Raipa A. Viesasis admi-
nistravimas ir pilieciu daiyvavimas
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administravimo efektyvumas / Ats. red.
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