


Dalyvaujamasis biudžetas – būdas drauge su
bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo,
kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas ir
balsuodami renka labiausiai patikusias.



➢ Panevėžio miesto savivaldybė trečius metus kviečia teikti
pasiūlymus Bendruomenės iniciatyvų viešųjų erdvių
infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti.

➢ Konkurso tikslas – skatinti piliečių iniciatyvą Panevėžio mieste
gerinti viešąją aplinką, dalyvauti atnaujinant teritorijas,
skatinti diskusijas miesto viešųjų erdvių infrastuktūros
gerinimo, didesnio patrauklumo tema.



2020 METAI

➢ Buvo gauta 14 gyventojų idėjų;

➢ Gyventojų balsavimui pateiktos 4:
1. „Panevėžio miesto neįgaliųjų organizacijų viešos aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas 

socialinei bei kultūrinei veiklai“ (480 balsų);

2. „Kniaudiškių g. – Žvaigždžių g. Žaidimų, sporto ir poilsio viešosios erdvės sutvarkymas“ 
(357 balsai);

3. „A. Baranausko pušynėlio konversija, pritaikant jį aktyviam poilsiui ir vietos bendruomenės 
narių telkimui“ (315 balsų);

4. „Mėlynoji Nevėžio pakrantė“ (162 balsai).



2021 METAI

➢ Buvo gauta 14 gyventojų idėjų;

➢ Gyventojų balsavimui pateiktos 3:
1. „A. Baranausko pušynėlio ir jo prieigų sutvarkymas“ (586 balsai);

2. „Panevėžio šokių terasa“ (367 balsai);

3. „Rožyno lauko gimnastikos aikštelė“ (339 balsai).



BŪTINIEJI REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS IDĖJOMS

➢ projekto įgyvendinimo vertė iki 30 tūkst. Eur;
➢ projektas turi būti įgyvendinamas Panevėžio miesto viešojoje erdvėje;
➢ projekto idėjos pasiūlyme siūlomi sprendiniai neturi prieštarauti toje

viešojoje erdvėje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams
(jeigu tokie parengti) ir patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų
sprendiniams, netrukdyti eksploatuoti esamus inžinerinius tinklus ir
komunikacijų sistemas;

➢ projektu sukurti rezultatai turi būti skirti viešųjų erdvių patrauklumui
didinti, atnaujinant, plečiant ir gerinant jų infrastruktūrą, negali būti
naudojami komerciniais tikslais ir generuoti pajamas.



BŪTINIEJI REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS IDĖJOMS

Prie pasiūlymo turi būti pridėtas pritarimas projekto idėjai: ne 
mažiau kaip 25 Panevėžio mieste gyvenamąją vietą 

deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų pritarimų, 
kuriuose pateikiama: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios 

vietos adresas, gimimo data ir parašas.



PROJEKTŲ IDĖJŲ PATEIKIMAS

➢ Projektų idėjų pasiūlymai gali būti teikiami elektronine forma –
užpildytą projekto idėjos pasiūlymo formą ir prie jos privalomus
pateikti dokumentus įkeliant į interneto svetainę
www.dalyvauk.panevezys.lt;

➢ Popierine forma ją pateikiant Savivaldybės priimamojo pirmoje
darbo vietoje ar naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis
paslaugomis adresu: Laisvės a. 20, Panevėžys.

http://www.dalyvauk.panevezys.lt/


PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMO ETAPAI

➢ administracinės atitikties vertinimas;

➢ kokybinis Komisijos projektų idėjų pasiūlymų vertinimas;

➢ vieša atranka (gyventojų balsavimas).



PAGRINDINĖS IDĖJŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

➢ Nepakako idėjai pritariančiųjų parašų;

➢ Idėjos įgyvendinimui parinkta netinkama erdvė;

➢ Prieštarauja esamų ar planuojamų projektų sprendiniams;

➢ Nepateiktas išlaidų pagrįstumas/viršijamas biudžetas;

➢ Ne infrastruktūros objektai.



PATARIMAI

➢ Tartis ir konsultuotis, išsiaiškinti poreikį;

➢ Nebijoti klausti;

➢ Įtraukti bendruomenę/organizaciją/kaimynus/draugus;

➢ Viešinimas ir informavimas;

➢ Viešas idėjos pristatymas;

➢ Daugiau nei 25 pritariančiųjų idėjai parašai.



https://dalyvauk.panevezys.lt/

https://dalyvauk.panevezys.lt/



