
                                                                                 
 

 

PROJEKTO „DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO TAIKYMAS BALTIJOS JŪROS REGIONE“ 

(„EMPOWERING PARTICIPATORY BUDGETING IN THE BALTIC SEA REGION“), projekto Nr. 

#R084, akronimas EmPaci, ĮGYVENDINIMAS 

 

Mokymai „Gerosios patirties pasidalinimas įgyvendinant dalyvaujamąjį biudžetą“ 

 

2021 m. lapkričio 10, 11 d.  

 

Tikslai ir uždaviniai: 

 

1. Susipažinti su Alytaus miesto savivaldybėje  taikomo bendruomenės įtraukimo į sprendimų 

priėmimą per Dalyvaujamąjį biudžetą proceso organizavimu ir rezultatais; 

2. Pasidalinti patirtimi su Alytaus miesto savivaldybės bendruomenių atstovais, dalyvaujančiais 

gyventojų iniciatyvų teikime; 

3. Pasidalinti patirtimi su Alytaus miesto savivaldybės verslo atstovų iniciatyvomis, skirtomis 

gyventojams, ir jų įgyvendinimu; 

4. Aptarti gyventojų iniciatyvų įgyvendinimo per dalyvaujamąjį biudžetą iššūkius ir galimybes. 

5. Dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje „Kaip bendruomenių iniciatyvos gali prisidėti prie miesto 

/ kaimo / vietovės patrauklaus įvaizdžio formavimo“. 

6. Aplankyti Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse sėkmingai veikiančias verslo įmones. 

 

Mokymų dalyviai: Telšių rajono savivaldybės meras, tarybos, administracijos atstovai, Telšių rajono 

seniūnijų, kaimiškų bendruomenių lyderiai, Dalyvaujamojo biudžeto 2021 m. Telšių rajono 

savivaldybėje projektų teikėjai. 

 

Mokymų vieta – Alytaus miestas, Alytaus miesto savivaldybė  (Rotušės a. 4). 

 

PROGRAMA 

 

Lapkričio 10 d. 

 

 

Laikas 

 

 

Veikla 

        7.30 Dalyvių registracija, išvykimas į Alytų 

11.00 – 12.00 Atvykimas į Alytų ir apsigyvenimas viešbučiuose 

12.00 – 13.00 Pietūs 

13.00 – 15.30 Ekskursija po Alytaus miestą aplankant bendruomenių projektus, 

įgyvendinant Dalyvaujamąjį biudžetą 

15.30 – 18.00 Pažintinė programa verslo grupės UAB „MV GROUP“ įmonėje „Alita“ 

18.00 – 19.00 Laisvas laikas 

19.00. – 20.00 Vakarienė 

20.00 – 20.30 Dienos refleksija (naudojant internetinį įrankį „Mentimeter“) 

 



                                                                                 
 

Lapkričio 11 d. 

 

 

Laikas 

 

 

Veikla 

8.00 – 8.45 Pusryčiai 

 

 

 

9.00 – 11.00 

Susitikimas su Alytaus miesto meru, miesto savivaldybės administracijos 

atstovais, atsakingais už Dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimą 

Alytaus miesto savivaldybėje. 

Apskrito stalo diskusija „Kaip bendruomenių iniciatyvos gali prisidėti prie 

miesto / kaimo / vietovės patrauklaus įvaizdžio formavimo“, dalyvaujant  

Alytaus miesto seniūnaičiams, bendruomenių atstovams, Alytaus miesto 

vietos veiklos grupės administracijos direktorei - Bendruomenės centro 

vadovei. 

Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės 2022  vizijos per projektą „Kuriantys 

tiltai“ pristatymas. 

 

 

11.15 – 14.30 

Susipažinimas su bendruomenių, verslo iniciatyvomis: 

Lankytinos vietos: 

- Senelių darželis, VšĮ „Gerumo skraistė“ 

- Alytaus dailiųjų amatų mokykla 

- Kaimo turizmo sodyba „Dzūkijos dvaras“ 

14.30 – 15.00 Dienos refleksija (naudojant internetinį įrankį „Mentimeter“) 

       15.00 Išvykimas į Telšius 

 
Mokymai finansuojami Telšių rajono savivaldybės vykdomo projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros 

regione“ („Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region“), projekto nr. #r084, akronimas EmPaci, lėšomis. 

 

 


