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Dalyvaujamasis biudžetas

• SUMANUS MIESTAS (SMART CITY) – tai ne 'k technologiniai sprendimai,
tai gebėjimas įtrauk' VISUS gyventojus su skir'ngomis jų kompetencijomis
į sprendimų priėmimą ir pokyčių kūrimą.

• Dalyvaujamasis biudžetas yra įvardijamas vienu iš sėkmingiausių
dalyvavimo instrumentų per pastaruosius 15 - 20 metų.

• 1000 savivaldybių Amerikoje ir 700 Europoje taiko DB.



Dalyvaujamasis biudžetas

• Dalyvaujamasis biudžetas – tai demokra+nis procesas, kai
bendruomenės nariai patys sprendžia, kaip panaudo+ viešojo
biudžeto dalį, siūlo idėjas Savivaldybei, balsuodami renka labiausiai
pa+kusias idėjas. Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos ska+na
bendruomenę aktyviau dalyvau+ sprendimų priėmimo procesuose,
didina pasi+kėjimą.

• 22 Lietuvoje savivaldybės turi, dar 13 rengia programas.

• Įgyvendinusios DB savivaldybės jiems skiria nuo 20 iki 300 tūkst. EUR.
Daugeliu atveju tai kol kas sumos, siekiančios iki 1 proc. bendro
savivaldybių me+nių biudžetų.





Kokių &kslų sieka savivaldybės
Lietuvoje ir kitose šalyse?

LIETUVOJE 
• Ska$n$ piliečių iniciatyvą mieste; 
• Ska$n$ diskusijas miesto plėtros

tema; 
• Subur$ gyventojų bendruomenes, 

gerin$ socialinę ir gyvenamąją
aplinką, viešąją infrastruktūrą; 
• Aktyvin$ verslo kūrimąsi ir

dalyvavimą atnaujinant teritorijas. 

KITOSE ŠALYSE 
• Decentralizuo$ poli$nius ir

ekonominius sprendimus; 
• Didin$ gyventojų pasi$kėjimą; 
• Kur$ dalyvaujamąją kultūrą; 
• Skaidrin$ viešųjų lėšų

panaudojimą. 



Idėjos

• Poilsis

• Kultūra

• Sportas, sveika3nimas

• Turizmas

• Vietokūra

• Saugumas

• Atmin3s



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



Este%nio atspalvio atradimas



Šviesa



Saugumas



Atmin&s



KUO IŠSKIRTINIS 
DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS?

Svarbiausias čia esi TU



Išdrįsk



Nebijok kopijuo*
• Įgūdis kopijuo, toks pat svarbus, kaip ir kur, 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 ,e maty, papras,
pavyzdžiai – iš Paryžiaus, Barcelonos, Lodzės.



Dalyvaujamasis biudžetas



Dalyvaujamasis biudžetas mokyklose
Dvi Lietuvos savivaldybės (Klaipėdos m. ir Klaipėdos raj.) rengia dalyvaujamuosius biudžetus ir mokyklose. 
Rezultatai: 



IT SPRENDIMAS – DALYVAUK/CONSUL

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

• Consul naudoja:
• 35 šalys,
• 150 ins;tucijų,
• 90 mln. gyventojų.





DALYVAUK NOMINACIJA



KAINININKAS – turite?



Stebė&, reaguo&, kitaip – DALYVAUTI. 

Taip visiems kartu kur& IŠMANŲ miestą.



AČIŪ

Renaldas Kulikauskas

Klaipėdos bendruomenių asociacijos vadovas

+ 370 616 27432

renaldaskba@gmail.com

DIENOVIDIS
gyvenamųjų namų
savininkų bendruomenė
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