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Dalyvavimo istorija - ŠVIESTUVAS
2013 m.   pirmas kreipimasis į savivaldybę. „Kitais metais jau tikrai išspręsime tą nesusipratimą, čia gi mūsų pareiga“.

2014 m.  “kitais metais”

2015 m.  “kitais metais”

2016 m.  “Jūsų prašymas įtrauktas į daugiabučių namų kiemų gerinimo programą“

2017 m.  sumuša kaimyną

2018 m.  “Klaipėdos kiemuose ir gatvelėse įsižiebs beveik du šimtai naujų žibintų“

2019 m.  daugiabučių namų kiemų gerinimo programoje neliko adreso

2020 m.  Centralizuoto vidaus audito skyrius audituoja programą

2021 m.  padarytas projektas

2022 m.  į veiklos planą įtraukta projekto realizavimo data



Homo sapiens
Pradėsiu iš toli, kad suvokti perspektyvą

• Prieš 12 tūkst. metų – 5 mln. klajoklių rankiotojų (po 10-200)
• Prieš 5000 metų - Pirmosios karalystės, raštas ir pinigai
• Prieš 500 metų - Mokslo revoliucija. Žmonija (500 mln.) pripažįsta savo
neišmanymą ir ilgainiui įgyja iki tol negirdėtų galių. Kapitalizmas.
• „Įsivaizduotoji tvarka“ – tikėjimas visų lygybe, kuris mums padeda darniai
bendradarbiauti ir sukurti geresnę visuomenę. Tai vienintelis būdas, leidžiantis
darniai bendradarbiauti didžiuliam skaičiui žmonių.
• DEMOKRATIJA (graikiškai “democratie“ - „liaudies valdžia“, 500 m. pr.Kr.) –
geriausias vaistas nuo diktatūros ir prielaida taikai ir stabilumui.
• Visa demokratijos istorija – balansavimas bandant parinkti teisingą santykį
tarp laisvės ir lygybės.



Pasaulis šiandien

• Išsilavinę ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese nusiteikę piliečiai.

• “Žmonės stokoja žinių, kad galėtų racionaliai pasirinkti” mantrą, pakeitė
Dalyvaujamojo biudžeto programos ir tinklaveika (NASA).

• Europos komisijos patvirtintas Europos vietos savivaldos chartijos priedas
dėl piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą.

• Lietuva – viena iš EBPO šalių lyderių procesų skaitmenizavime.

• Senjorai apie karantino ribojimų pasekmes: “skaitmeninio raštingumo
proveržis”.

• Savivaldų pasirinkimas - Dalyvavimo krypties ir formos valdymas.



Valstybė esame mes

• Keičiasi visuomeniniai bei politiniai dėsniai, verslo prioritetai,
šimtmečius buvę aiškūs ir sunkiai pajudinami.

• Valdžia prašo piliečių padėti jiems apibrėžti, kurioms socialinėms
sritims, problemoms ar galimybėms turėtų būti skiriama miesto
biudžeto dalis. Ir, žinoma, kokia biudžeto dalis turėtų būti.

• Dalyvavimo spektras:



Sumanus miestas | Smart City

Yra miestų, kuriuos valdo jų piliečiai.

Miestai, kuriuose žmonės kartu su savo valdžia
diskutuoja ir siūlo geriausius sprendimus visuomenei.



Sprendimas- Dalyvaujamasis biudžetas. 
PASAULIS.

• SMART CITY - pasaulio mokslininkai, studijuojantys miestų vystymąsi,
atkreipia dėmesį į tai, kad SMART CITY apibūdinimas dažnai inerBškai
savyje pakuoja technologinius sprendimus, bet kartais ignoruoja Bkrąjį
SMART CITY turinį.

• Tikrasis SMART CITY - gebėjimas įtraukB VISUS gyventojus su skirBngomis
jų kompetencijomis į sprendimų priėmimą ir pokyčių kūrimą.

• Dalyvaujamasis biudžetas (DB) yra įvardijamas vienu sėkmingiausiu
dalyvavimo instrumentų per pastaruosius 15 - 20 metų.

• 1000 savivaldybių Amerikoje ir 500 Europoje taiko DB.



Sprendimas- Dalyvaujamasis biudžetas. 
LIETUVA.

• Dalyvaujamasis biudžetas - tai sprendimų priėmimo procesas, kuriame
piliečiai svarsto ir derasi dėl viešųjų išteklių paskirstymo.

• Dalyvaujamasis biudžetas - žmonių ryšiu grįsta bendradarbiavimo
platforma, užtikrinanti laisvę, išlaisvinanti kūrybiškumą ir leidžianti
realizuoti mūsų bendrą aplinką gerinančias idėjas.

• 9 savivaldybės, rengia programas.

• 6 įgyvendinusios DB savivaldybės jiems skiria nuo 20 iki 300 tūkst. EUR.
Daugeliu atveju tai kol kas sumos, siekiančios iki 1 proc. bendro
savivaldybių metinių biudžetų.
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Kas netinka?

• Projektai, turintys įtakos dabartinėms sutartims.
• Projektai, skirti konkrečiam asmeniui ar subjektui ir kurių tikslas nėra
viešasis interesas.
• Jei jo negalima apibrėžti kaip išlaidų projekto,
• Jei tai nėra miesto tarybos kompetencija.
• Jei jo kaina viršija nustatytą visam miestui ar rajonams sumą,
• Jei projektą jau planuojama jį įgyvendinti (tai reiškia, kad tam tikra byla ar
panaši medžiaga jau buvo užpildyta anksčiau, kai pastaroji gali būti aiškiai
pagrįsta).
• Einamųjų prekių ir paslaugų išlaidų projektai, kurių išlaidos trunka ilgiau nei
dvejus metus.



Kas tinka?

• Poilsis
• Kultūra
• Sportas, sveikatinimas
• Turizmas
• Vietokūra
• Saugumas
• Atmintis



Ekologinis Miesto

Žmonių Išmanus

Partnerystės Spalvų

Darnios kaimynystės puoselėjimas

funkcionalūs ryšiai
ir

žmonėms skirtos
erdvės

ekologinis
paAkimumas ir
ekologinė švara

Ankama gyvenA ir
palanki kaimynystė

išmanių vietų 
kūrimas

kaimynystės meno 
ir

estetinio atspalvio
atradimas

atviras mokymosi
bendradarbiauti

modelis

Šeši pavyzdiniai darnios kaimynystės programos metodai



Poilsis



Viešosios erdvės



Želdiniai



Funkcionalumas



Kūryba



Kultūra



Sporto infrastruktūra



Turizmo infrastruktūra



Vietokūra



Aplinka



Aplinka



Aplinka

Miesto plastiko
atliekų

transformavimas
į viešąsias

erdves, 
pasitelkiant 3D 

spausdinimą



Socializacija



Estetinio atspalvio atradimas



Šviesa



Saugumas



Atmin&s



Kai tam bus skiriama 2% biudžeto

• Telšių rajono biudžetas viešųjų paslaugų teikimui 98 mln. EUR (46
mln. EUR pajamos + 52 mln. Valstybės asignavimai)

• 2 proc. nuo savarankiškų savivaldos pajamų – jau ~1 mln. EUR.
• Pastatų statyba ar atnaujinimas: dienos centrai ir senjorų centrai,
benamių centrai, socialinių paslaugų centrai, bibliotekos, kultūros
centrai, sporto įstaigos, sporto centrai, mokymo centrai, muzikos
mokyklos, viešojo būsto skaNnimas ir valdymas ir kt.

• Transporto elementų įsigijimas ar pakeiNmas: autobusai, gaisrinės,
policijos mašinos.



KUO IŠSKIRTINIS 
DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS?

Svarbiausias čia esi TU



Išdrįsk



Nebijok kopijuoti
• Įgūdis kopijuoti toks pat svarbus, kaip ir kurti inovacijas!
• iPod, iPhone ir iPad nėra pirmieji – apsukrios įmonės per mėgdžiojimą
įgyja strateginį pranašumą.
• Istorija rodo, kad laimėtojais dažnai tampa mėgdžiotojai (Pampers,
McDonald’s, Samsung, Google, Ryanair).

• Antoni Gaudí ar Zaha Hadid nekūrė Jūsų kieme, o tie matyti paprasti
pavyzdžiai – iš Paryžiaus, Barcelonos, Lodzės.



ŠVIESTUVAS

Jei būtų dalyvaujamasis biudžetas, 
nebūtų prireikę 10 metų, 

kad jis atsirastų..



Rekomendacijos organizatoriui



1. IT SPRENDIMAS

• Vienas svarbiausių Dalyvaujamojo biudžeto programos sėkmės vardiklių -
patrauklus IT sprendimas, patogiai ir paprastai leidžiantis teikti siūlymus,
balsuoti ir diskutuoti nuotoliniu būdu naudojantis bet kuria išmania
priemone - ir kompiuteriu, ir telefonu.

• Jungtinių tautų (JT) organizacijos 2018 metais apdovanotą „JT viešosios
tarnybos apdovanojimo“ kategorijoje už elektroninės dalyvaujamosios
demokratijos platformos gyventojams įgyvendinimą – CONSUL.



1. IT SPRENDIMAS



Consul

• Consul - Madrido miesto atvejis – „sprendimas, kuris labai
pagerino gyventojų pasitenkinimo gyvenimu mieste rodiklį“.

• Consul naudoja:
• 35 šalys,
• 135 institucijų,
• 90 mln. gyventojų.



2. KAINININKAS



3. DIASPORA

• Drąsiai keiskite Dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašą, jei reikės.

• Viena iš priemonių – sudaryta galimybė teik> pirminius pasiūlymus
Telšiškiams, gyvenan>ems užsienyje (balsuoja >k vietos gyventojai).



• Konferencija DALYVAUK 2019 m.

• CONSUL – IT įrankio vertimas į lietuvių kalbą.

• DALYVAUK ženklo dizaino konkursas ir rezultatas:



• Dalyvauk – piliečių dalyvavimo simbolis. Naudokite!

• Kas pateikė idėjas Dalyvaujamajam biudžetui?

• Nominacija Dalyvauk Klaipėdoje.

DALYVAUK



Galimybė

• Jūs galite tiesiog atsisiųsti atviro kodo programą Consul ir išsivertę
naudoti.

• Kita galimybė - pasinaudoti KBA savanorių išversta į lietuvių kalbą
platforma. Mes, KBA savanoriai, išvertėme Consul ir šiuo metu
Vilniuje, Klaipėdoje ir Kauno raj. deriname įrankį su
www.epaslaugos.lt ir gis žemėlapiais, kad vartotojui būtų patogiau
naudotis.

• KBA siūlo Consul įrankį, Dalyvauk ženklą ir konsultacijų diegiant ir
pristatatant įrankį paketą už 3000 EUR.

http://www.epaslaugos.lt/


Renaldas Kulikauskas, 
Klaipėdos bendruomenių asociacijos vadovas

8 616 27432
renaldaskba@gmail.com



Žymiausios Klaipėdos moterys


