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Ramutė ŠULČIENĖ

Dalyvaujamasis biudžetas yra 
įrankis, suteikiantis galimybę 
savivaldybei, mokyklai ar organi-
zacijai viešąsias lėšas skirstyti ne 
vien savo nuožiūra ir į šį procesą 
įtraukti bendruomenės narius. 
Gyventojai, studentai ar mokiniai 
siūlo idėjas ir balsuodami renka 
labiausiai patikusias.

„Transparency International“ 
Lietuvos skyriaus programų 
vadovė Ingrida Kalinauskienė 
pabrėžia, kad dalyvaujamasis 
biudžetas yra viena iš priemo-
nių mūsų šeimininkiškumo jaus-
mui stiprinti. „Tai leidžia geriau 
suprasti, iš ko susideda miesto 
biudžetas, kiek kainuoja įvairūs 
darbai ir paslaugos, kaip priima-
mi sprendimai ir leidžiamos lėšos. 
Taip pat suteikia galimybę iš arti 
pamatyti, kaip dera užtikrinti tin-
kamą viešųjų lėšų naudojimą ir 
kokybiškas paslaugas. Matome, 
jog dalyvaujamasis biudžetas 
skatina dialogą ir įsiklausymą tiek 
tarp viešojo sektoriaus ir gyven-
tojų, tiek tarp įvairių visuomenės 
grupių“, – teigia pašnekovė.

Sėkmingas pirmasis 
bandymas

Pirmasis dalyvaujamasis biu-
džetas pasaulyje buvo parengtas 
1989 m. Porto Alegrėje, Brazili-
joje, ir iki šiol ten ši tradicija tę-
siama. Galimybė gyventojams 
patiems spręsti, kaip panaudoti 
dalį miesto lėšų, prisidėjo prie 
geresnių gyvenimo sąlygų: iki 
1996 m. sveikatos apsaugos ir 
švietimo biudžetas padidėjo 
daugiau kaip ketvirtadaliu, mo-
kyklų skaičius išaugo daugiau 
nei keturis kartus. Kai gyventojai 
nusprendė daugiau investuoti į 
vandentiekio sistemas ir sveika-
tos apsaugą, vaikų mirtingumas 

Porto Alegrėje sumažėjo beveik 
20 proc.

Nuo tada dalyvaujamasis 
biudžetas paplito daugiau nei 
7 tūkst. miestų visame pasaulyje 
ir yra pasitelkiamas sprendžiant 
valstybių, apskričių, miestų, mo-
kyklų, būsto administravimo ir ki-
tų įstaigų lėšų panaudojimo klau-
simus. Neabejojama, kad toks 
piliečių įsitraukimas stiprina de-
mokratiją, kuria stipresnes ben-
druomenes ir užtikrina teisinges-
nį viešųjų išteklių paskirstymą.

Gyventojams patiki 
milijonus

Šiuo metu dalyvaujamasis 
biudžetas yra populiariausias 
Europoje. Šį gyventojų įtrauki-
mo į sprendimų priėmimą būdą 
iš pradžių pasitelkė pavieniai 
nedideli miesteliai. Dabar tokie 
biudžetai rengiami tokiuose 
didmiesčiuose kaip Paryžius, 
Lisabona, Madridas ar Milanas. 
2016 m. duomenimis, daugiau 
nei 3 tūkst. miestų Europoje bent 
kartą išbandė šią priemonę.

Vokietijos Vupertalio mies-
to gyventojai praėjusiais me-
tais sprendė dėl daugiau nei 
150 tūkst. eurų panaudojimo, 
lisaboniečiai kasmet skirsto apie 
2,5 mln. eurų, Madrido gyven-
tojai 2019 m. tarėsi dėl 30 mln. 
eurų, šiemet – dėl 50 mln. eurų 
paskirstymo. Lenkijos Gdansko 
gyventojai 2020 m. turėjo gali-
mybę nuspręsti, kaip paskirstyti 
4,3 mln. eurų. Paryžiaus miestas 
gyventojų ir moksleivių spren-
dimui atiduoda daugiau nei 
100 mln. kasmet.

Dalyvaujamuosius biudžetus 
rengia ir tokios tarptautinės or-
ganizacijos kaip Pasaulio bankas 
ir Jungtinės Tautos. Nuo 2002 m. 
Pasaulio bankas suteikė daugiau 

nei 280 mln. Junginių Amerikos 
Valstijų dolerių paskolų ir dota-
cijų su dalyvaujamuoju biudže-
tu susijusiems projektams remti 
mažiausiai 15 šalių. Paprastai 
tariant, valstybėse, kurias remia 
Pasaulio bankas, dėl dalies lėšų 
panaudojimo taip pat galėjo 
spręsti vietos gyventojai, geriau-
siai žinantys, kaip pagerinti savo 
gyvenimo sąlygas.

Siekia pagerinti 
gyvenamąją aplinką

Lietuvoje dalyvaujamuosius 
biudžetus pradėta rengti prieš 
kiek daugiau nei ketverius me-
tus. Pirmoji mūsų šalyje 2018 m. 
dalyvaujamąjį biudžetą parengė 
Alytaus miesto savivaldybė, kur 
jis žinomas kaip „Alytiškių inicia-
tyvos“. Per kitus trejus metus šios 
priemonės ėmėsi 22 savivaldybės 
ir bent 30 mokyklų iš įvairių Lie-
tuvos miestų. 2018–2021 m. lai-
kotarpiu savivaldybių gyventojai 
kartu nusprendė dėl 2,3 mln. eurų 
panaudojimo, už jiems labiausiai 
patikusias idėjas per vienus me-
tus balsavo beveik 40 tūkst. gy-
ventojų. Dalyvaujamiesiems biu-
džetams savivaldybės skiria nuo 
10 tūkst. iki 300 tūkst. eurų.

Visi projektai yra susiję su 
infrastruktūros savivaldybėse 
gerinimu, naujų erdvių kūrimu, 
pavyzdžiui, sporto, vaikų žaidi-
mo aikštelių, diskgolfo aikštynų, 
parkų erdvių ir pastatų atnau-
jinimu, apšvietimo gerinimu. 
Štai neseniai buvo įgyvendintas 
šokių terasos įrengimo projek-
tas, Nevėžio pakrantė pritaikyta 
poilsiui ir laisvalaikiui, įrengta 
maudykla, dviračių ir riedučių 
kalnelių trasos.

Į priekį stumia 
pamatuojami žingsniai

Pastebima, kad iki šiol visos 
dalyvaujamuosius biudžetus 
rengiančios savivaldybės tikslin-
gai skatino gyventojus siūlyti inf-
rastruktūros projektus. Pirmasis 
Šiaulių miestas gyventojus nese-
niai paragino teikti ir kultūros bei 
socialinius projektus, pavyzdžiui, 
įvairių renginių, parodų.

I. Kalinauskienės manymu, gy-
venamosios aplinkos gerinimas 
yra puiki sritis, leidžianti pilie-
čiams pamatyti realius rezulta-
tus. „Labai palaikau konkrečias, 
pamatuojamas ir įgyvendinamas 
iniciatyvas. Manau, kad dalyvau-
jamasis biudžetas kaip tik ir at-
spindi šį principą – pradėti nuo 
mažesnių, labiau apčiuopiamų 
idėjų įgyvendinimo ir, įgavus pa-
tirties, judėti toliau, plėsti veiklas. 
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje 
šiuo metu vis dar išbandome, 
kaip veikia dalyvaujamieji biu-
džetai, gana nuoseklu pirmiausia 
daugiau dėmesio skirti su infras-
truktūra susijusiems projektams. 
Remiantis surinktais duomeni-
mis ir įžvalgomis, galima svarstyti 
tolesnę dalyvaujamųjų biudžetų 
plėtrą. Pavyzdžiui, labai norėčiau, 
kad savivaldybės dar aiškiau nu-
statytų savo keliamus tikslus su 
aiškiais rodikliais, vertintų pokytį 
ir galėtų atsakyti, ar šiemet ge-
riau sekasi įtraukti gyventojus į 
sprendimų priėmimą nei pernai 
ir ar jos veikia kokybiškiau“, – tei-
gia „Transparency International“ 
atstovė ir priduria, kad šiuo metu 
vos kelios savivaldybės yra apsi-
brėžusios rodiklius, kurie galėtų 
padėti suprasti, ar jų dalyvauja-
mieji biudžetai yra efektyvūs.

Dalyvaujamasis biudžetas – 
Kasmet į valstybės ir savivaldybių aruodus 
mokesčių pavidalu suberiame nemažai 
savo uždirbtų pinigų. Ne visuomet esame 
patenkinti tuo, ką už juos gauname. 
Kokiems projektams juos skirtume, 
jei turėtume sprendimo teisę? Realią 
galią daryti įtaką realiems pinigams 
siūlo dalyvaujamasis biudžetas.

Pirmasis dalyvaujamasis biudžetas pasaulyje buvo parengtas 1989 m. Porto Alegrėje, 
Brazilijoje, ir iki šiol ten ši tradicija tęsiama
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Noru įsitraukti nedega
2020 m. rudenį atlikta „Trans-

parency International“ Lietuvos 
skyriaus apžvalga parodė, jog 
dalyvaujamąjį biudžetą rengė 
maždaug kas trečia savivaldybė. 
Kur kas daugiau jų – 9 iš 10 – 
bent sykį siekė įtraukti gyvento-
jus į savivaldos gyvenimą. Savi-
valdybės organizavo viešąsias 
konsultacijas, vykdė apklausas, 
dalijosi informacija apie priima-
mus sprendimus. Nepaisant šių 
pastangų, piliečių įsitraukimas 
į sprendimų priėmimą Lietuvo-
je – dar menkai paplitęs. Praė-
jusiais metais Specialiųjų tyrimų 
tarnyba, sudarydama Lietuvos 
korupcijos žemėlapį, įtraukė ir 
klausimą apie piliečių įsitrauki-
mą į sprendimų priėmimą. Paaiš-
kėjo, kad vos 3 proc. gyventojų 
dalyvavo viešosiose konsultaci-
jose, įsitraukė į dalyvaujamojo 
biudžeto rengimą.

Savivaldybių atstovai tvirtina, 
kad dalyvaujamasis biudžetas 
yra gera priemonė gyventojų 
pasitikėjimui vietos valdžia ir jos 
priimamais sprendimais didin-
ti. „Transparency International“ 
Lietuvos skyriaus vykdytų koky-
binių interviu metu keli atstovai 
teigė, kad gyventojai juos daž-
nai laiko „biurokratais, kurie tik 
gurkšnoja kavą ir nieko nedaro“. 
Pasak jų, dalyvaujamasis biudže-
tas yra puikus būdas tai pakeisti 
ir ilgainiui didinti gyventojų pasi-
tikėjimą vietos valdžia. Be to, net 
ir nelaimėjus vienam ar kitam 
projektui, vietos valdžiai gyven-
tojų išreikštos idėjos padeda ge-
riau suprasti jų poreikius. Žmo-
nių pasitikėjimas politinėmis 
institucijomis ir savo išrinktais 
atstovais iš tiesų yra vis didėjan-

ti problema visame pasaulyje. 
Įvairūs tyrimai rodo, kad piliečių 
aktyvumas rinkimuose mažėja, 
o nepasitenkinimas politikais ir 
jų vykdoma politika auga. Skir-
tingai nei Lotynų Amerikoje, kur 
dalyvaujamasis biudžetas buvo 
priemonė socialiniam teisingu-
mui padidinti, kovoti su skurdu 
ir nelygybe, Europoje jis atsirado 
dėl poreikio atgaivinti demokra-
tinį dalyvavimą, stiprinti pilie-
tinę visuomenę, modernizuoti 
viešąsias paslaugas ir kovoti su 
korupcija.

Ne tik dėl varnelės
I. Kalinauskienė atkreipia dė-

mesį, kad yra daug būdų, kaip įsi-
traukti į svarbių klausimų svars-
tymą ir bendruomenės, miesto, 
šalies valdymą. Vis dėlto svarbu 
ne tik gyventojų noras, bet ir 
galimybės.

„Kaip dar galime įsitraukti į 
sprendimų priėmimą? Galime 
balsuoti per rinkimus, taip pat 
aktyviai domėtis, kokius spren-
dimus svarsto ir priima išrinkti 
Seimo nariai, merai, savivaldy-
bių tarybų atstovai, užduoti ky-
lančius klausimus, siūlyti idėjas ir 
grįžtamąjį ryšį. Visgi labai svarbu 
yra ne tik noras įsitraukti, bet ir 
tam sukuriamos tinkamos ga-
limybės. Ne paslaptis, kad dar 
gana dažnai viešosios konsulta-
cijos yra vykdomos tik dėl varne-
lės ir gyventojai nežino, į kokius 
jų pasiūlymus buvo ar nebuvo 
atsižvelgta ir kodėl. Įvairūs ty-
rimai rodo, kad jei gyventojai 
įsitraukia ir nusivilia patirtimi, 
jie yra mažiau linkę bandyti dar 
kartą. Mano manymu, tai aiški 
žinutė viešojo sektoriaus atsto-
vams – būtina užtikrinti kokybiš-

ką gyventojų įtraukimą, nes  jis 
tiesiogiai susijęs su pasitikėjimu 
institucijomis ir pačia valstybe“, – 
dėsto pašnekovė.

Naudingos pamokos
Norėdamas išsiaiškinti, ar da-

lyvaujamasis biudžetas padeda 
siekti užsibrėžtų tikslų, „Trans-
parency International“ Lietuvos 
skyrius nusprendė išbandyti šią 
priemonę mažesnėse bendruo-
menėse – mokyklose – ir taip 
įvertinti, koks yra dalyvaujamojo 
biudžeto poveikis.

2019 m. atlikus reprezenta-
tyvias moksleivių apklausas 
paaiškėjo, kad ėmusis šios inici-
atyvos beveik 8 kartus padau-
gėjo moksleivių, teigiančių, kad 
labai gerai supranta, kaip veikia 
jų mokyklos biudžetas. Mokslei-
vių, nieko nežinančių apie moky-
klos finansus, sumažėjo daugiau 
nei du kartus. Šis tyrimas buvo 
pakartotas 2021 m., siaučiant 
COVID-19 pandemijai. Po daly-
vaujamojo biudžeto rengimo 
moksleiviai teigė geriau supran-
tantys, kaip yra bendradarbiau-

jama su administracija ir kaip ga-
lima įsitraukti į mokyklos veiklas, 
nepriklausomai nuo to, ar veiklos 
buvo vykdomos virtualiai ar gy-
vai. Dviem trečdaliais padaugėjo 
moksleivių, teigiančių, kad labai 
gerai arba gerai supranta moky-
klos biudžetą.

Pasirinko poilsį ir sportą
2018–2021 m. drauge su 

„Transparency International“ Lie-
tuvos skyriumi dalyvaujamuo-
sius biudžetus rengė daugiau 
kaip 20 mokyklų. Tačiau vienos 
pirmųjų tokių iniciatyvų Lietuvo-
je buvo imtasi gerokai anksčiau, 
nei išplito dalyvaujamųjų biu-
džetų idėja: 2013 m. Ukmergės 
rajono Siesikų gimnazijos moks-
leiviai sprendė, kaip panaudoti 
30 tūkst. litų (apie 8,7 tūkst. eurų) 
iš mokyklos biudžeto.

Kartu su „Transparency Inter-
national“ Lietuvos skyriumi daly-
vaujamuosius biudžetus išbandė 
įvairių regionų gimnazijos: Prie-
nų „Žiburio“, Utenos Adolfo Ša-
pokos, Pabradės „Ryto“, Šilalės 
Simono Gaudėšiaus ir kt. Pačios 
pirmosios buvo Eitminiškių ir 
Kalvelių „Aušros“ gimnazijos. Ei-
tminiškių gimnazijoje mokiniai 
sprendė dėl 1 tūkst. eurų panau-
dojimo. Buvo priimtas sprendi-
mas juos išleisti netradicinėms 
pamokoms ir poilsiui lauke skir-
tai erdvei. „Aušros“ gimnazijoje 
1,5 tūkst. eurų nutarta išleisti 
sporto inventoriui.

Daugiausia dalyvaujamųjų 
biudžetų mokyklose rengia-
ma Prancūzijoje. Vien Paryžiuje 
83 proc. mokyklų jau yra išban-
džiusios šią priemonę. Ji taip pat 
pasitelkiama Čekijos, Šveicarijos, 
Italijos ir kitų šalių mokyklose.

I. Kalinauskienė pabrėžia,  
kad dalyvaujamasis biudžetas yra viena  

iš priemonių mūsų šeimininkiškumo 
jausmui stiprinti

reali piliečių įtaka realiems pinigams

Nuo stogų rekonstrukcijos iki muzikos pamokų
Pirmasis dalyvaujamasis biudžetas Esti-

joje buvo parengtas Tartu mieste 2013 m. 
Ši priemonė yra populiari iki šiol, gyvento-
jai kviečiami savo nuožiūra paskirstyti 200 
tūkst. eurų. Tartu gyventojai daugiausia 
balsų yra skyrę tokiems projektams kaip 
istorinio pastato stogo, amfiteatro ant 
Tomės kalvos rekonstrukcija, Emajegio 
upės pakrantės, šaligatvių prie sankryžų 
tvarkymas.

Pirmieji dalyvaujamieji biudžetai Ispani-

joje buvo parengti 2001 m., o Madrido da-
lyvaujamasis biudžetas yra laikomas vienu 
didžiausių Europoje. Madrido gyventojai 
daugiausia balsų yra skyrę tokiems pro-
jektams kaip saulės modulių ant 70-ies 
Madrido miesto sporto centrų įrengimas, 
nemokamos muzikos pamokos kultūros 
centruose, vandens iš viešųjų baseinų nau-
dojimas gatvėms plauti.

Italijoje pirmasis dalyvaujamasis biudže-
tas startavo 1994 m. Milaniečiai daugiausia 

balsų yra atidavę tokiems projektams kaip 
Šv. Stepono aikštės tvarkymo darbai, viešų-
jų tualetų, pėsčiųjų takų įrengimas, gatvių 
rekonstrukcija.

Vienas didžiausių pasaulyje dalyvauja-
mųjų biudžetų buvo parengtas 2014 m. 
Paryžiuje. Tuomet gyventojai galėjo spręs-
ti, kaip panaudoti 20 mln. eurų. Paryžiečiai 
daugiausia balsų yra skyrę tokiems projek-
tams kaip augalų sienos, mokymosi sodų 
pradinėse mokyklose, mobiliųjų šiukšlių 
rūšiavimo dėžių įrengimas, apleistų miesto 
vietų pritaikymas kultūros renginiams.

Visuomenė


