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Kas yra Dalyvaujamasis biudžetas ir kuo išskirtinė ši 
finansavimo priemonė?

Dalyvaujamasis biudžetas – tai priemonė, į kurios įgyvendinimą
tiesiogiai įsitraukia ne tik savivaldybė, bet ir gyventojai.

TIKSLAI:

Įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą

Stiprinti savivaldybės ir gyventojų ryšį

Skatinti piliečių iniciatyvas 

Pritaikyti savivaldybės viešąsias erdves visuomenės
poreikiams



Dalyvaujamasis biudžetas Kauno rajone 

Projektų idėjų
teikimas

Idėjos autorius gauna
10-ies gyventojų

pritarimą

Idėjos autorius gauna
seniūno patvirtinimą

Idėjos autorius
užpildo elektroninę

paraiškos formą

Projektų idėjų
vertinimas

Savivaldybės
administracija atlieka

administracinės
atitikties vertinimą

Savivaldybės
vertinimo komisija

atlieka pateiktų
projektų idėjų

vertinimą

Balsavimas

Savivaldybės
administracija

pateikia viešinimui
atrinktas projektų

idėjas

Idėjos autorius 
 skatina kitus

gyventojus balsuoti

Savivaldybės
administracija

įvertina ir pateikia
balsavimo rezultatus

Projektų idėjų
įgyvendinimas

Savivaldybės
administracija

įgyvendina daugiausiai
palaikymo sulaukusias

projektų idėjas



BŪTINIEJI REIKALAVIMAI

Projektas įgyvendinamas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, visuomenės
poreikiams tenkinti skirtose viešosiose erdvėse

Projekto idėja netinka gatvių/kelių apšvietimo, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų
įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto darbams įgyvendinti

Projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės
projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų
sistemų eksploatavimui



Didelės apimties
(iki 50 tūkst. Eur)

Pareiškėjas – Kauno rajone
gyvenamąją vietą deklaravęs, ne

jaunesnis nei 18 metų asmuo,
surinkęs ne mažiau kaip 10

Kauno rajone gyvenamąją vietą
deklaravusių gyventojų parašų ir
gavęs seniūno rašytinį pritarimą.

Projektų idėjų kategorijos

Tas pats projekto idėjos pasiūlymas einamaisiais
metais teikiamas 1 kartą ir gali dalyvauti tik
vienoje projektų idėjų kategorijoje. 

Mažos apimties
(iki 10 tūkst. Eur)

Vidutinės apimties
(iki 20 tūkst. Eur)

2022 m.
Dalyvaujamojo biudžeto

priemonei įgyvendinti 
Kauno rajono savivaldybė

skyrė 100 tūkst. Eur 



Projektų idėjos teikiamos svetainėje www.dalyvauk.krs.lt



IDĖJOS GENERAVIMAS

Apsispręsti – teikiu idėją: 

nes mano idėja Super

nes Aš manau, kad ji reikalinga

nes Mes nusprendėme, kad Mums to reikia

Nuo to priklauso, koks galėtų būti komunikacijos
planas – kas galėtų balsuoti už idėją? 

Kaip ji bus viešinama?



Kokia turi būti teikiama idėja, kokią
žinutę ji neša, ką sako?

Inovatyvi, patraukli, originali, įdomi

Edukuojanti (kažko mokanti,
suteikianti informacijos)

Sauganti – aplinką, gamtą,tradicijas
ir pan.



GERIEJI PAVYZDŽIAI 

dzukijosveidas.lt nuotrauka

alytausgidas.lt nuotrauka

alytus.lt nuotrauka

alytus.lt nuotrauka



KAIP PRISTATYTI SAVO IDĖJĄ BENDRUOMENEI?

Vizualizacijos – jų svarba ir paruošimas

Aiški, lengvai suprantama, informatyvi 

Teisinga (neapgaunanti žmogaus, atitinkanti
tikrovę)

Minimaliai teksto, neperkrauta

Kokia vizualizacijos tikroji žinutė? Ką norite ja pasakyti?



Sheila Kennedy deMilked.com nuotrauka Patricia Busch nuotrauka Wave Lighting nuotraukacontemporist.com nuotrauka



KOMUNIKACIJOS PLANAS

Kuo tai naudinga?

Suaktyvės komunikacija tarp vietos gyventojų
ir bendruomenių

Visuomenė sužinos apie idėją

Padaugės palaikančiųjų

Padidės tikimybė, kad idėja bus įgyvendinta



KOMUNIKACIJOS KANALAI, KURIUOS GALITE
NAUDOTI:

Socialiniai tinklai, pvz.: Facebook puslapiai,
uždaros ar atviros grupės ir pan.

Asmeninis kvietimas, pvz.: skambutis, žinutė
arba el. laiškas, gyvas bendravimas

Seniūnijų įstaigos – bibliotekos, kultūros
centrai, bendruomenių namai ir pan.

Savanoriai, pvz.: moksleiviai, draugai ir pan.



KUO PRISIDĖSIME MES?

Dalyvauk.krs.lt

SAVIVALDYBĖ ĮGYVENDINS LAIMĖJUSIAS IDĖJAS
PROJEKTŲ IDĖJOS 100 PROC. FINANSUOJAMOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

Krs.ltSeniūnijų ir savivaldybės
Facebook

puslapiai/paskyros KRS BONUS Facebook



BENDRAUKIME!

(8 607) 31 513 (ŽANETA)

(8 671) 90 187 (REDA)

DALYVAUK@KRS.LT


