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PROJEKTO
KOMANDA

RUGILĖ
SKVARNAVIČIŪTĖ

Procesų optimizavimas,
skaitmenizacija ir strateginių
projektų valdymas Olandijoje
ir Didžiojoje Britanijoje.

SIMONAS 
ŽILINSKAS - INTA

Viešojo sektoriaus
(GovTech Lab) ir
demokratijos
(Municipales.app, EC)
technologijos Lietuvoje ir
Prancūzijoje.



Civic Tech GovTech

Visos technologijos padedančios
įtraukti piliečius į viešojo valdymo
procesus.

Technologijos padedančios
viešajam sektoriui efektyviau

vykdyti vidinius procesus ir teikti
paslaugas.



Civic Tech* -
vienas iš
piliečių
įtraukimo
įrankių 

*technologiniai sprendimai
skirti piliečių įtraukimui.
Sinonimas - e. demokratija.



2016 metais Barselonos savivaldybė
nusprendė investuoti į Decidim
platformos, įgalinančios organizuoti
pasiūlymus, peticijas, pasitarimus,
diskusijas, dalyvaujamuosius
biudžetus sukūrimą.

Strateginis planavimas

Dalyvaujamasis biudžetas

Viešosios konsultacijos

Dalyvaujamieji procesai

Asamblėjos

Bendruomenių formavimosi įrankiai



Barselonos savivaldybė priėmė 75%
(2017 m. duomenimis)

9560 piliečių ir pilietinės
visuomenės pateiktų pasiūlymų

Pasiūlymų atmetimai buvo pagrįsti.

Platforma atviro kodo ir plečiama
tarpinstituciškai ir tarpvalstybiškai.



Platforma atviro kodo ir plečiama
tarpinstituciškai ir tarpvalstybiškai.



Ši platforma panaudoja atvirus JK duomenis ir pristato juos
patogia forma. Prie puslapio kas mėnesį prisijungia apie 250
tūkst. piliečių ir apie 5000 Parlamento darbuotojų. 

Puslapis skirtas parlamentarams išlaikyti kontaktą su savo
apygarda ir išvengti neorganizuotų diskusijų. 

Platforma leidžianti rinkėjams simuliuoti sprendimų poveikį ir
taip numatyti prioritetus: 
pvz. jei kils minimali alga, koks poveikis nedarbui.

CIVIC TECH SPRENDIMŲ PAVYZDŽIAI



Lietuva neišnaudoja
Civic Tech potencialo*

*Čia  rodome tik kelis Civic Tech iniciatyvų pavyzdžius jų yra ir daugiau



Institucijos ir politikai

Piliečiai,
bendruomenės

ir interesų
grupės



Institucijos ir politikai

Piliečiai,
bendruomenės

ir interesų
grupės

PROBLEMA - NE ĮRANKIŲ TRŪKUMAS, 
BET KAIP JUOS NAUDOJAME



Piliečių įsitraukimas -
Lietuvos demokratijos
silpnoji vieta

The Economist Democracy Index 2021
įvertinimas Lietuvai "Citizen Engagement"
kategorijoje: 

6.11/10



Kiek tikėtina, jei iš viso, kad naudotumėte kiekvieną
įrankį, jei toks būtų prieinamas?

0% 25% 50% 75% 100%

Internetinį balsavimą, siekiant priimti
sprendimus dėl vietinių paslaugų:

Aplikaciją pateikti informaciją valdžiai
apie tai, kas vyksta jūsų bendruomenėje

Internetinį balsavimą, vertinant
išrinktų politikų rezultatus

Aplikaciją, siekiant išreikšti nuomonę
apie vyriausybės planus jūsų
bendruomenėje

Norstat EY užsakymu vykdyta apklausa,  2021 m. liepos-rugsėjo mėn., N=1000;
publikuota  2021 12 08 Įtrauktieji piliečiai: tyrimo įžvalgos, EY
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"COPY-PASTE"?

Ne sprendimas.



Ką reikia padaryti, kad
galėtume panaudoti 

Civic Tech sprendimus
siekdami didesnio piliečių

įtraukimo?
Pagrindinės gairės:



Piliečių
įraukimas, 
ne
ištraukimas
Civic Tech įrankių naudotojai
turi jausti jų "laiko investicijos"
naudą ir abipusį ryšį.



Tikslingesnis
įtraukimas
Pateikus teisės akto juodraštį
bus sulaukta mažiau
įsitraukimo nei pateikus
kokybiškai suformuluotą
problematiką ir alternatyvas.



Lokalumas
suteikia daugiau
atskaitomybės,
konstruktyvumo diskusijoms ir
sąryšio su fiziniais procesais.



Ne virtuali, 
o papildyta
realybė
Visi skaitmeniniai įrankiai
privalo turėti fizines
alternatyvas



Komunikacija
Paslėptas Civic Tech'as -
neefektyvus Civic Tech'as



POLITINĖ VALIA
Būtina užduoti toną kur ir kiek
piliečiai turėtų būti įtraukti bei
išreikšti poreikį Civic Tech
įrankiams, tuo pačiu užsibrėžiant
atsižvelgti į pasiūlymus. 

KOMPETENCIJOS
"Pataisyti" demokratiją tikrai
nėra paprasta užduotis. Todėl
tai reikalauja labai solidaus
kompetencijų bagažo
demokratijos inovatorių tarpe.

FINANSAVIMO SKYRIMAS
Todėl, kad retas Civic Tech įrankis turi
ilgalaikį verslo modelį dėl aukštų
nepriklausomumo standartų, valstybė
turėtų įsitraukti į finansavimo procesą.

VALSTYBĖS ROLĖ E-DEMOKRATIJOJE:



Institucijos ir politikai

Piliečiai,
bendruomenės

ir interesų
grupės

TURIME SUTEIKTI ĮRANKIUS JAU
EGZISTUOJANČIOMS INICIATYVOMS VEIKTI
EFEKTYVIAU



BALANDŽIO 8 D. 
Atlikta detali esamos
situacijos ir užsienio
gerųjų praktikų analizė

BIRŽELIO 15 D. 
Sukurtas Civic Tech
ekosistemos stiprinimo 
 veiklos modelis

LIEPOS 15 D. 
Sukurta Civic Tech įrankių
dėžutė institucijoms ir
sprendimų kūrėjams

RUGPJŪČIO 15 D.
Inicijuotos pilotinės piliečių
įtraukimo iniciatyvos
tikslingai naudojančios Civic
Tech sprendimus



AČIŪ

RUGILĖ
SKVARNAVIČIŪTĖ

rugile.skvarnaviciute@kurklt.lt

SIMONAS 
ŽILINSKAS - INTA

simonas.zilinskas@kurklt.lt


