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EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

EK Europos Komisija

ES Europos Sąjunga

IKT Informacijos ir komunikacijos technologijos

LR Lietuvos Respublika

NVO Nevyriausybinė Organizacija
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Skaitmeninės technologijos pakeitė daugelį
mūsų kasdienio gyvenimo aspektų. Jos sukėlė
tikrą revoliuciją tokiose pramonės šakose kaip
žiniasklaida, prekyba, švietimas ir finansinės
paslaugos. Kai kuriais atvejais skaitmeninės
technologijos privertė įmones kurti naujus verslo
modelius ar naujus paslaugų pasiūlymus ir
kardinaliai pakeitė klientų patirtį. 

Nemažesnius pokyčius skaitmeninės
technologijos iššaukė ir socialinėje erdvėje.
Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip pasikeitė
bendravimas su šeima ir draugais atsiradus
Skype ar WhatsApp programėlėms. Inovacijos
neaplankė ir švietimo sektoriaus, kur nuotolinis
mokymasis pakeitė aukštojo mokslo aplinką
suteikdamas prieigą prie geriausių pasaulio
universitetų visiems, turintiems nešiojamąjį
kompiuterį ir interneto ryšį (tai tokios inovacijos
kaip, pavyzdžiui, Coursera).

Tačiau tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje yra
viena sritis, kuri vis dar nepasiduoda
transformuojančiam skaitmeninių technologijų
poveikiui – tai mūsų demokratinio valdymo
modelis – atstovaujamoji demokratija. Politikų,
vyriausybinių institucijų ir parlamentų bendravimo
su visuomene būdas išlieka beveik nepakitęs jau
kelis amžius. 



Žemi pasitikėjimo valdžia rodikliai, menkas dalyvavimas ir
nusivylimas esama politine situacija rodo, jog ypatingai šiuo metu
mūsų demokratinėms institucijoms labai reikia reformų. Piliečių
įtrauktis yra išryškinamas, kaip vienas iš būdų stiprinti demokratiją ir
valdžios institucijas [1]. Nors piliečių įtraukties svarba yra
pabrėžiama ne viename strateginiame dokumente (pavyzdžiui,
Europa 2030 strategija [2], ES skaitmeninė darbotvarkė [3], LR
vyriausybės strateginis planas [4]), iniciatyvos skatinti visuomenės
įtrauktį  dažnai yra simbolinės ir retai apima bendrakūrybą su
piliečiais, kai jiems suteikiama tikra galia priimti sprendimus. Tačiau
reikia pabrėžti, kad įsitraukimas į viešąjį valdymą negali būti
paremtas tik dalyvavimo mastais, kai vyrauja prielaida, kad piliečių
įsitraukimas per se yra geras dalykas.

Be abejo, sveika demokratija
reikalauja jos piliečių dalyvavimo.
Tačiau yra rimtų įrodymų apie žalą,
kurią gali sukelti prastai
suorganizuotas ir per mažai
apmąstytas piliečių įtraukimas, pvz.,
didesnis apatijos ir nusivylimo lygis
ir tolimesnė  pasitikėjimo erozija
valstybinėmis institucijomis [5].

Norint išvengti tokių piliečių
įtraukties  klaidų yra svarbu
efektyviai suplanuoti procesą.
Sėkmingiausi piliečių įtraukties
projektai dažniausiai  yra kuriami
per  kelis etapus ir  apima daugybę
metodų, įrankių ir išteklių [6].
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Vangus pilietinis įsitraukimas pastebimas visame pasaulyje.
„Economist Intelligence Unit“ demokratijos indeksas  rodo, kad ne
tik žemas dalyvavimo (angl. participation) lygis, bet ir didžiausias
atsiribojimas (angl. disengagement) buvo pastebėti 16 iš 20 šalių,
klasifikuojamų kaip „pilnos demokratijos“ (angl. full democracies).
Šiame indekse pastebėta, kad vis stiprėja populistiniai judėjimai
JAV ir Europoje, kurie dažniausiai kyla iš vis stiprėjančio gilios
prarajos pojūčio tarp politinio elito ir piliečių [7]. 

Socialiniai judėjimai ir protestai prieš įsitvirtinusias politines
sistemas ir institucijas (angl. establishment)  dažnai net nulemia
naujų politinių partijų, tokių kaip „Podemos“ Ispanijoje, „Penkių
žvaigždžių judėjimas“ (M5S) Italijoje ir „Piratų partijos“ partija
Vokietijoje ir Skandinavijos šalyse, atsiradimą. Daugelis šių partijų
aiškiai pasisako už didesnį piliečių dalyvavimą viešajame valdyme ir
sprendimų priėmimo procesuose. 

Kaip problema, ribotas piliečių įsitraukimas  išryškinamas ir
Lietuvoje. Anot The Economist indekso, pagal pilietinį įsitraukimą
Lietuva surenka 6.11 taškų iš 10.  ES kontekste tai mus palieka 21
vietoje ir mūsų šalį priskiria prie „demokratijos su trūkumais"
kategorijos. „Demokratijos su trūkumais" kategorijai priskiriamos
šalys, turinčios laisvus ir sąžiningus rinkimus, bet esama trūkumų
tokių, kaip neišvystyta politinė kultūra ir nedidelis politinis
dalyvavimas. Lietuvoje atsiranda vis gilėjančių demokratijos iššūkių
- ypatingai susijusių su mažėjančiu rinkėjų aktyvumu ir didėjančiu
nepasitikėjimu politinėmis institucijomis (Fig. 1 ir Fig. 2).

Vangus piliečių
įsitraukimas
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Dalyvavimas seimo
rinkimuose

Jau kelis metus iš eilės dalyvavimas seimo rinkimuose vidutiniškai
sumažėja 0.4% arba 10,000 registruotų rinkėjų. O dalyvavimo

vidurikis svyruoja aplink 50%.

Fig. 1: Registruotų rinkėjų ir Seimo rinkimuose dalyvavusių
rinkėjų aktyvumo palyginimas, 1990–2020 m. [8]

Registruotų rinkėjų skaičius (mln.)

Dalyvavusių (daugiamandatėje rinkimų apygardoje) rinkėjų skaičius (mln.)
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Pasitikėjimas valstybinėmis
insitucijomis

Jau keletą metų iš eilės išmatuotas ypač mažas pasitikėjimas Seimu,
Vyriausybe ir partijomis.

Fig 2: Atsakymas į klausimą: Ar Jūs pasitikite, ar nepasitikite
šiomis Lietuvos institucijomis?, % [9]
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Atvira ir įtrauki politika yra vienas iš būdų pagerinti  rezultatus ir
patenkinti didėjančius piliečių lūkesčius. Visuomenės dalyvavimas
viešajame administravime gali padėti vyriausybėms geriau suprasti
žmonių poreikius, panaudoti visuomenės žinias, apriboti išlaidas ir
sumažinti konfliktų riziką.

Valdžios institucijos siekia užtikrinti ir išlaikyti aukštą visuomenės
pasitikėjimo lygį. Be didelio visuomenės pasitikėjimo politikų
veiksmai geriausiu atveju bus neveiksmingi, o blogiausiu – sukels
dar didesnių iššūkių. 

Atvira ir įtrauki politika dažniausiai propaguojama kaip priemonė
demokratijos veiksmingumui gerinti, nes tai didina skaidrumą ir
atskaitomybę, visuomenės dalyvavimą ir pilietinius gebėjimus. 

Atvirumas ir įtraukumas taip pat padeda institucijoms pagerinti savo
politikos rezultatus. Bendradarbiaudamos su piliečiais, pilietinės
visuomenės organizacijomis, įmonėmis ir kitomis
suinteresuotosiomis šalimis, viešojo sektoriaus darbuotojai galėtų
pasiekti konkrečių politikos rezultatų ir pagerinti viešųjų paslaugų
kokybę [10].

Kodėl piliečių įtrauktis 
 yra svarbi?

Piliečių dalyvavimo idėja yra šiek tiek panaši į špinatų
valgymą: niekas iš principo neprieštarauja, nes tai yra

naudinga.
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Pilietinis  įsitraukimas
Ką tai reiškia?

Prieš kalbant apie pilietinio įsitraukimo ar
dalyvavimo stiprinimą reikėtų apibrėžti, ką tai
reiškia. Akademinėje literatūroje egizstuoja
daug ir įvairių pilietinio įsitraukimo
apibrėžimų. Dažniausiai jie skiriasi
priklausomai nuo to, apie kurią įtraukties dalį
yra kalbama. 
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Jeigu žiūrėtume, kaip  piliečių dalyvavimas yra apibrėžiamas
Lietuvoje rastume jį nusakytą  kaip santykį tarp valdžios ir piliečių,
kur valdžia informuoja piliečius, o piliečiai iš savo pusės gali reikšti
pageidavimus ir nuomonę. Realybėje, išreikšta Lietuvos piliečių
nuomonė yra tik patariamojo pobūdžio nedaranti didelės įtakos
politiniams sprendimams [11].  Tačiau net ir tokioje formoje piliečių
dalyvavimas viešajame valdyme Lietuvoje yra gana vangus. 

Kita vertus, pasaulyje piliečių įsitraukimas apima kur kas daugiau
nei žinių suteikimas, piliečių kvietimas į diskusijas, bendros kūrybos
ar kitus procesus (pvz., politikos, tyrimų, planavimo, stebėjimo ir
kt.). Kokybiškas piliečių dalyvavimas reikalauja, kad politiką
formuojančios institucijos pripažintų ir priimtų dalyvaujamuosius
valdymo stilius, kad sukurtų gerus mechanizmus, leidžiančius
įsiklausyti į piliečių nuomonę tam, kad piliečių žinios, lūkesčiai ir
vertybės  būtų tinkamai įtrauktos  į planavimo, sprendimų ar
politikos kūrimą. [12]. O svarbiausia yra tai, kad institucijos iš tiesų
norėtų pasimokyti iš to, ką sužino piliečių įtraukties iniciatyvų metu.
Šių, piliečių įtraukties iniciatyvų, formų yra net keletas.



Piliečiai priima sprendimus

Piliečiams suteikiama galimybė priimti
sprendimus, balsuoti už specifinius
pasiūlymus, dalyvauti biudžeto spredimuose.  

Procesai:

Dalyvaujamieji biudžetai,  mikro-referendumai ar
balsavimai už pasiūlymusir t.t. 

Procesą papildantys Civic Tech įrankiai:

Internetinis balsavimas už  sprendimus. 

Piliečiai (tiesiogiai arba
netiesiogiai) teikia informaciją

Piliečiai tiesiogiai arba savo elgesiu teikia
informaciją reikalingą sprendimų priėmimui. 

Procesą papildantys Civic Tech įrankiai:

Procesus fasilituojantys įrankiai, elgesio duomenų bei
procesų rezultatų analitika ir t.t.

Piliečiai iškelia temas 

Piliečiai įgalinami nustatyti demokratinėje
erdvėje svarstytinas temas.

Procesą papildantys Civic Tech įrankiai:

Peticijų tinklapiai, pasiūlymų teikimo platformos ir t.t.

Piliečiai nagrinėja pasiūlymus

Piliečiams suteikiama galimybė nagrinėti, peržiūrėti,
įvertinti specifinius įstatymus, nutarimus ir t.t. 

Procesai:

Viešosios konsultacijos, galimybė komentuoti nutarimų ar
įsakymų projektus, simuliuoti pakeitimų įtaką, hakatonai,
piliečių asamblėjos ir t.t.

Piliečiams suteikiama galimybė susipažinti su
valstybėje ir institucijose vykstančiais
procesais ir jų rezultatais.  

Piliečiai stebi ir yra informuojami

Procesą papildantys Civic Tech įrankiai:

Atviri duomenys, stebėsenos ir vertinimo platformos,
aiškinamieji tinklapiai ir t.t.

Piliečių įtraukties formos

Procesai:

Viešoji konsultacija, apklausa, duomenų rinkimas, dirbtuvės ir
t.t.

Procesai:

Informacijos sklaida, politiniai debatai,  akademinė analizė ir
t.t.

Procesai:

Tiesioginis kontaktas su politikais ir institucijomis,
peticijos. protestai ir t.t.

Procesą papildantys Civic Tech įrankiai:

Įrankiai leidžiantys modeliuoti pakeitimų įtaką, išreikšti
nuomones ir t.t.
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E. demokratijos ar Civic Tech (ang. Civic Technology) sprendimai
gali prisidėti prie atviresnės ir labiau įtraukiančios demokratijos. Jų
pagalba galime rasti naujų būdų ir galimybių palaikyti ryšiui tarp
politikų, institucijų, piliečių bei NVO. 

Per pastaruosius kelis dešimtmečius yra net keletą kartų bandyta
pritaikyti technologijas įtraukiant gyventojus į viešąjį valdymą. To
pasekoje atsirado daug platformų, aplikacijų, interneto tinklapių, 
 sulaukiančių nemažai lankytojų. Pavyzdžiui, peticijų svetaines
vienaip ar kitaip galima rasti daugelyje pasaulio šalių. Kiti
eksperimentai buvo skirti tokioms sritims kaip dalyvaujamasis
biudžeto sudarymas, problemų sprendimo proceso atvėrimas
įvairioms socialinėms problemoms, siekiant sutelkti dėmesį į tai,
kaip Civic Tech gali papildyti tradicinius demokratinius procesus.
Plačiau apie projektų spektrą - kitoje dalyje.  

Visgi, ankstyvieji Civic Tech sprendimų kūrimo bandymai tiek
Lietuvoje,  tiek visame pasaulyje nepateisino vilčių ir lūkesčių. Nors
laikinos (pvz. proginės ar priešrinkiminės) Civic Tech iniciatyvos
pritraukia daug žmonių, „kasdienei demokratijai“ skirtos priemonės
dažniausiai susiduria  su sunkumais sukviečiant pakankamai
reprezentatyvias piliečių grupes. 

Ar įmanoma sustiprinti
dalyvavimą?
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Tačiau būtina pripažinti, jog Civic Tech kūrėjai taip pat padarė
klaidų - dažnai pasiūlyti technologiniai sprendimai buvo pernelyg
linijiški ir mechaniški, buvo daroma prielaida, kad inovacija ir yra
sprendimas. Vietoje to, kad būtų orientuojamasi į  tai, kaip suderinti
technologijas ir valstybės valdymo modelius, buvo kuriami
alternatyvūs, tik technologijomis paremti demokratiniai modeliai.
[14] 

Šioje esamos situacijos analizėje pasidalinsime tiek Civic Tech
iššūkiais tiek laimėjimais, apžvelgsime tendencijas, pastebimas
Lietuvoje ir Europoje, ir receptais, kaip galime išnaudoti
skaitmeninių įrankių potencialą bei efektyviau įtraukti piliečius į
viešąjį valdymą.
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Technologijos Civic Tech kūrėjams yra atsakymas. 
Tačiau jie kartais pamiršta klausimą. 

Dalis kaltės dėl nepasisekusių Civic Tech sprendimų atitenka
politikams. Nemažame kiekyje pasaulio demokratijų vis dar
egzistuoja paradigma, pagal kurią maža politinė klasė turi monopolį
dėl politikos turinio ir krypties,  sprendimų priėmimas centralizuotas
nacionaliniuose ir regioniniuose parlamentuose, o piliečių įtrauktis
tėra rinkiminės kampanijos įrankis. Institucijos, kurių viena iš pareigų
- užtikrinti tęstinį politikos vykdymą taip pat pasyviai apsiima piliečių
įtraukties klausimą.  [13]
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Civic Tech ekosistemos pasaulyje ir Lietuvoje

Civic Tech bangos
Lietuvoje ir pasaulyje Civic Tech iniciatyvos vystėsi keletu etapų, kurie
buvo suklasifikuoti post factum Civic Tech bendruomenės ir jos narių
(kaip svarbius šių etapų teoretikus svarbu paminėti Bill Hunt ir Joshua
Tauberer). Šie etapai [15], dar vadinami bangomis, dalinai persidengia
ir pasireiškia skirtingu metu priklausomai nuo regiono.

Galime išskirti tris Civic Tech bangas:

banga [16] 

Pirma
banga

Antra
banga [15]

Trečia

Pirmoji banga prasidėjo kai
technologijų entuziastai pradėjo
domėtis viešuoju sektoriumi ir
valdžia. Supratus, jog keliomis
kodo eilutėmis galima išspręsti
dalį esminių komunikacijos tarp
piliečių ir valdžios iššūkių,
technologijų specialistai
pradėjo burtis į mažas
bendruomenes (kartais
vadinamas „brigadomis”),
organizuoti hakatonus ir dalintis
savo iniciatyvomis. Įrankiai,
sukurti šios bangos metu, nėra
labai komplikuoti -  tai tiesiog 
 maži ir labai paprasti
sprendimai. Pavyzdžiui, tai gali
būti programa leidžianti įvedus
pašto kodą rasti arčiausią
balsavimo vietą.

Antra banga rėmėsi pirmos
bangos gerais rezultatais ir
todėl optimistiškai žiūrėjo į
galimybes dar sėkmingiau kurti
ir diegti Civic Tech sprendimus
remiantis privačiam sektoriui
įprastomis projektų valdymo
metodikomis ir organizacinėmis
struktūromis. Didelė dalis antros
bangos iniciatyvų gavo rizikos
kapitalo fondų investicijas ir
turėjo ambiciją pataisyti
didesnio mąsto demokratijos
iššūkius. Ne vienas Civic Tech
startuolis kūrė platformas
turėjusias centralizuotai įgalinti
„modernią demokratijos patirtį”
tiek piliečiams, tiek pilietinei
visuomenei, tiek valdžiai. Visgi
dėl iššūkių aprašytų vėlesnėje
šios analizės dalyje, didžioji
dalis iniciatyvų nerado ilgalaikio
finansavimo modelio ir
nepasiekė pagrindinių tikslų.
Antros bangos metu
susikūrusios ir iki šiol
gyvuojančios iniciatyvos
pasižymi aukštesniu
pragmatiškumu ir finansavimu iš
viešojo sektoriaus, demokratiją
skatinančių fondų arba
savanoriškų aukų.

Trečioji banga balansuoja
profesionalumą (antros bangos
ypatumą) su savanoriškai 
 veiklai būdingu entuziazmu
(pirmos bangos ypatumu) ir
pasitelkia išmoktas pamokas
tam, kad turėtų pamatuotas
ambicijas ir solidžias struktūras
galinčias atitikti finansavimo ir
įsitraukimo iššūkius. Ši banga
dar tik įsibėgėja, tad
neįmanoma jos tiksliai apibrėžti.
Visgi žemiau esančios sėkmės
istorijos, iššūkiai ir išmoktos
pamokos yra esminiai elementai
numatant į kurią pusę juda Civic
Tech ekosistemos.



Sėkmės istorijos
naudingos ieškant Civic Tech kūrimo ir diegimo modelių 

Civic Tech ekosistemos pasaulyje ir Lietuvoje

Įkurta Barselonoje, kuriama ir
naudojama pasaulyje.

Decidim yra organizacijų ir institucijų
naudojama platforma įgalinanti
vykdyti tokius procesus kaip
dalyvaujamieji biudžetai, peticijos,
pasiūlymų surinkimai, viešosios
konsultacijos, pasitarimai, atsitiktinių
piliečių atranka ir piliečių
asamblėjos.

Decidim projektas yra atviro kodo ir
naudoja gan plačiai žinomą Ruby on
Rails programavimo kalbą. Tai
įgalina platų ratą programuotojų
prisidėti prie projekto ir jį modifikuoti
pagal savo poreikius.

Decidim
Įkurta piliečių, bendradarbiauja
su rinkimų komisija ir soc.
tinklais. 

Democracy Club

Democracy Club palengvina
informacijos apie vietinius ir
nacionalinius rinkimus radimą. Nuo
paprastų įrankių, kurie parodo kur
artimiausias balsavimo taškas, iki
detalios informacijos apie tai, kaip
balsuojama taryboje, puslapis
suteikia reikalingą informaciją
dalyvavimui pilietiniame gyvenime.

Įrankis papildantis įprastus demokratinius procesus. 

Arena Electoral

Fundación Ethos, Meksikoje veikianti NVO, 2012 metų prezidento rinkimams sukūrė
platformą, simuliuojančią skirtingas situacijas, su kuriomis gali susidurti prezidentas.
Keturi kandidatai prisijungę prie simuliacijos puslapio turėjo reaguoti į iškeltus iššūkius.
Rezultatai buvo publikuoti ir prieinami visiems. Tokiu būdu rinkėjai galėjo geriau
suprasti, kaip skirtingi kandidatai reaguotų į įvairias situacijas.
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Lietuvos Respublikos Konstitucijoje LR piliečiams laiduojama teisė dalyvauti šalies
valdyme tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus (33 straipsnis).
Pagrindiniame šalies įstatyme taip pat įtvirtinta peticijos teisė (33 straipsnis),
teisė reikalauti skelbti referendumą (9 straipsnis), inicijuoti įstatymo leidybą (36
straipsnis).

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kurios pagrindu tapo bendruomenių,
nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir aktyvių piliečių idėjos, kaip paversti Lietuvos
ateitį sėkminga, skelbia: „Suprasdami, kad valdžia negali ir neturi spręsti visų
problemų, kiekvienas iš mūsų turi turėti daugiau galių ir atsakomybės priimant ir
įgyvendinant daugelį svarbių sprendimų. Mums reikalinga veikli visuomenė“.

Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia piliečiams ir pilietinei visuomenei
teisę prieiti prie informacijos, tačiau įpareigojimas teikti, o ypač skelbti
informaciją, yra gana abstraktus, o jo vykdymas - sunkiai pamatuojamas. Tai puikiai
iliustruoja kolkas limituotas duomenų kiekis atvirų duomenų portale.

Konsultacijų klausimu svarbu paminėti, kad vienas iš Lietuvoje įstatymu įtvirtintų ir
galiojančių teisėkūros principų – proceso atvirumas ir skaidrumas, reiškiantis, kad
teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai
negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti. LR
Viešojo administravimo įstatymas netgi sukuria prievolę dažnu atveju konsultuotis
su suinteresuotomis šalimis ar net gyventojais ir priimti bei svarstyti pateikiamus
pasiūlymus, apie procesą ir rezultatus skelbiant institucijos tinklalapyje.

Tačiau vien prievolė skelbti neužtikrina, kad skelbiama proaktyviai ir patraukliai.
Teisės aktai teužtikrina minimalų piliečių įtraukimą, paliekant plačią erdvę
neveiksnumui. Visgi, jie sukuria būtiną bazinę teisinę aplinką Civic Tech įrankių
kūrimui ir naudojimui.

Strateginiai dokumentai ir
teisės aktai

Civic Tech Lietuvoje
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Civic Tech Lietuvoje

Civic Tech ekosistemos pasaulyje ir Lietuvoje

Mano Seimas

Šiame puslapyje galima greitai ir
paprastai sužinoti, kokius teisės aktus
dažniausiai svarsto Seimo komitetai ir,
kas dalyvauja komitetų klausimų
svarstymuose. Taip pat galima sužinoti,
kaip LR Seimo nariai skelbia savo
darbotvarkes ir praneša apie
susitikimus su įvairių interesų grupių
atstovais ar kitais politikais bei kas iš jų
gauna ilgalaikius leidimus į Seimą.

Žinau, ką renku 

Nešališkas politikos stebėsenos
tinklas „Žinau, ką renku” kiekvienų
rinkimų metu organizuoja debatus,
kurių metu iš politikų paprašo
pažadų, kurių vykdymą vėliau seka
savanorių valdomoje platformoje /
internetiniame puslapyje.

Polltix
Lietuviškas technologijų startuolis, kuris
leidžia politikams greitai ir patikimai
apklausti savo rinkėjus.
Tikslas - įnešti daugiau atskaitingumo į
Lietuvos politinį gyvenimą ir sukurti
tvirtesnį ryšį tarp politikų ir jų
atstovaujamų bendruomenių.

Tvarkau Miestą

Tai internetinis portalas ir mobilioji
aplikacija skirti Vilniaus ir kitų
miestų (Alytaus, Panevėžio,
Šiaulių) problemoms registruoti.
Kurdamas projektą „Tvarkau
miestą“, Vilniaus miestas (ir jį
vidiniais resursais kūrusi e.miesto
komanda) nemokamai integravo ir
kitus Lietuvos miestus.

Dalyvaujamieji biudžetai

2021 m. rugpjūčio-spalio mėnesiais Transparency International Lietuva atlikta
apžvalga [17] parodė, jog kas trečia savivaldybė Lietuvoje įgyvendina dalyvaujamąjį
biudžetą. 
Iš viso 2020 m. – 2021 m.  beveik 40 tūkst. gyventojų sprendė, kaip panaudoti 2,3 
 mln. Eur. savo savivaldybių biudžetų lėšų.
Dalis savivaldybių siūlo galimybę balsuoti dėl dalyvavimui atviros biudžeto dalies
internetu. Tai puikus ir akivaizdus būdas kaip technologijos gali papildyti
demokratines inovacijas.
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Technologijomis „taisyti"
demokratiją nėra paprasta
užduotis, tad Civic Tech
įrankiai susiduria su
unikaliais iššūkiais. Kitoje
dalyje būtent tam ir
norėtume skirti dėmesį.  

Civic Tech
iššūkiai

Civic Tech ekosistemos pasaulyje ir Lietuvoje
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Turinio ir jo
pateikimo
iššūkiai

Sprendimo prieinamumas

2019 metais Prancūzijos „Nacionalinė
informatikos ir laisvių komisija" (pranc.
Commission nationale de l'informatique et
des libertés), bendradarbiaudama su
dizaino agentūra Vraiment Vraiment ir
tyrėju Clément Mabi, išleido dokumentą
pavadinimu „Civic Tech – kritiškas įtampų
ir rytojaus panaudojimų tyrinėjimas“ (pranc.
Civic tech – une exploration critique des
tensions et des usages de demain) [18],
kuriame išskiriami 4 įtampos šaltiniai:

Kokybiškai įgyvendinti Civic Tech sprendimai gali didžiuotis masto
potencialu – galėjimu nebrangiai ir paprastai pasiekti didelį kiekį
piliečių. Visgi, svarbu atsižvelgti ne tik į įsitraukiančių piliečių kiekį,
bet ir į pasiektos grupės reprezentatyvumą.

Reprezentatyvumas gali būti paveiktas skaitmeninio raštingumo
faktorių. Dėl šios priežasties, reikia skirti dėmesį sprendimo
prieinamumui. Pavyzdžiui, rekomenduojama rašyti pasitelkiant «
easy to read » metodus.

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 
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jei prašome daug informacijos iš piliečių, galime užtikrinti
reprezentatyvumą paaukodami sprendimo prieinamumą;
jei prašome mažai informacijos, galime užtikrinti prieinamumą,
tačiau prisiimame riziką sukompromituoti sprendimo
reprezentatyvumą.

Visgi nerekomenduojama radikaliai paprastinti kiekvieną proceso
žingsnį. Pavyzdžiui, per smarkiai supaprastinus Civic Tech
sprendimo registracijos formą, atsiranda rizika neturėti pakankamai
informacijos apie grupės reprezentatyvumą.

Kitais žodžiais:

Tad svarbu rasti balansą tarp sprendimo prieinamumo ir dalyvių
grupės reprezentatyvumo.

Skaidrumas

techninis skaidrumas : „žalių" duomenų
atvėrimas
praktinis skaidrumas : duomenų pateikimas
patogia ir prieinama forma

Skaidrumas yra būtinas siekiant aukštinti
pasitikėjimą demokratiją ir įsitraukimą į politinius
bei pilietinius procesus. Dažnai skaidrumą
asocijuojame su duomenų atvėrimu. Visgi tenka
pripažinti, kad tikrai ne kiekvienas pilietis turi
norą ir/ar kompetencijas naršyti neapdorotas
duomenų bazių lenteles. Tad galime išskirti du
skaidrumo tipus :

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 
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Abu skaidrumo tipai turi savo privalumų ir trūkumų. Techninis
skaidrumas turi prastą prieinamumą, tačiau užtikrina aukštą
neutralumą ir gali būti pateikiamas greičiau. Praktinis skaidrumas turi
aukštą prieinamumą, tačiau gali būti kvestionuojamas jo neutralumas.

Siekiant išspręsti šią dilemą ir neaukoti neutralumo vardan
prieinamumo, svarbu stiprinti piliečių kritinį mąstymą ir kompetencijas
statistikoje bei duomenų moksle.

Informacijos kokybė

Pasisekusi diskusija reikalauja informacijos
simetrijos tarp visų jo dalyvių. Prieš priimant
sprendimus, dalyviai turi būti susipažinę su
sprendimų precedentais ir efektais, temos
istorine perspektyva, galimu veiksmų lauku,
turimais ištekliais ir t.t. Konsensusas
informacijos lygmenyje užtikrina sklandesnį
sprendimų priėmimą. Visgi kartais nėra
įmanoma turėti visos informacijos apie temą
ir tenka kai kuriuos moksliškai neįrodytus
faktus ignoruoti. Prieš inicijuojant diskusiją į
kurią įtraukiama plati visuomenės dalis,
rekomenduotina su skirtingomis
suinteresuotomis šalimis (įskaitant NVO) ir
ekspertais suderinti bendrą nekontraversišką
ir kiek įmanoma prieinamiau suformuotą faktų
bazę.

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 
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Kuo labiau stengiamės struktūruoti ir moderuoti diskusijas, siekdami
palengvinti jų skaitomumą ir prieinamumą, tuo labiau rizikuojame
pakenkti saviraiškos laisvei, pavyzdžiui, suteikdami didesnę reikšmę
tam tikroms idėjoms arba paversdami tam tikrus komentarus
nepastebimais. Žodžio laisvė, kuri yra mūsų šiuolaikinės
demokratijos pagrindas, kartais gali sukelti neprieinamą kiekį
kompleksiškumo, kuris kenkia sklandžiam debatui. Be to,
nestruktūruota idėjų sklaida gali sudaryti prielaidas diskusijų
niveliavimui, „trolingui" ar netikrų naujienų atsiradimui, nes kiekvienas
gali tapti turinio kūrėju.

Debatų struktūrizavimas nustatant prioritetus (pavyzdžiui, grupuojant
pranešimus) arba moderuojant (a posteriori moderavimas arba a
priori moderavimas naudojant tokias priemones kaip  automatinis
moderavimas (angl. shadow banning), kuriuo siekiama, kad
publikacijos taptų nematomos arba būtų apribota jų auditorija,
neinformuojant autoriaus), gali padaryti diskusiją lengviau virškinama
ir svarstytina. Vis dėlto pernelyg struktūruojant diskusiją kyla
pavojus, kad ji orientuojama ar net dalinai cenzūruojama.

Žodžio laisvė

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 
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Dažno Civic Tech įrankio poveikis priklauso nuo gebėjimo pasiekti

tinklo efektą [19]. Daugelis piliečių nenori/negali skirti laiko

dalyvavimui keletoje skirtingų Civic Tech platformų. Dėl šios

priežasties, jie dažnai renkasi tą platformą, kuri turi didžiausią kiekį

naudotojų ir daro didžiausią poveikį (kiti faktoriai, kaip pvz.

patogumas - taip pat svarbūs). Tai galima įvardinti kaip tinklo efektą -

platformos naudotojų kiekis koreliuoja su jos, kiekvienam vartotojui,

suteikiama nauda. Pvz. „Facebook" vertė dalinai kyla iš to, kad šioje

platformoje galite rasti didelę dalį savo pažįstamų ir artimųjų.  

Visgi daugeliui startuojančių Civic Tech įrankių šioje vietoje kyla

„vištos ir kiaušinio” tipo iššūkis - tam, kad pasiekti pakankamai

reikšmingą kiekį naudotojų, kad platforma pradėtų kurti aukštą vertę

ir dėl jos prisijungtų nauji naudotojai. Atsižvelgiant į tai, kad didelė

dalis politinių diskusijų jau vyksta kitose platformose, kurios

nebūtinai dedikuotos diskusijoms apie politines/visuomenines

temas, kaip pvz. „Twitter" ir „Facebook", naujiems Civic Tech

įrankiams yra labai sudėtinga rasti vietą šioje „rinkoje”

Kiti Civic Tech
iniciatyvų
iššūkiai 

Tinklo efektai

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 

23



Rezultatų matavimas – vienas

svarbiausių įrankių siekiant

užtikrinti investicijas į norimą

sektorių. Civic Tech sprendimai,

tiek užsienyje, tiek Lietuvoje,

susiduria su sunkumais

išmatuojant jų poveikį. 

Sunkumai matuojant rezultatus

 Trūksta homogeniškų matavimo kriterijų (skirtingos iniciatyvos

naudoja skirtingus vienetus ir tai neleidžia jų palyginti tarpusavyje);

 Rezultatai neprieinami;

 Didžioji dalis projektų neturi reprezentatyvių auditorijų;

 Skirtingi projektai siekia skirtingų tikslų;

 Nematuojamas santykis tarp rezultatų ir investicijų;

 Poveikis nelyginamas su "makro" aplinka (plačiosiomis

tendencijomis)

 Kiekybinės metodikos neužčiuopia pilno Civic Tech poveikio

pulso;

 Atvejų analizės (case studies) dažnai neobjektyvios;

 Socialinėse aplinkose sudėtinga įrodyti priežastingumą;

 Nematuojama neigiama Civic Tech įrankių įtaka.

Remiantis Matt Stempeck ir Micah Sifry pristatymu TICTEC

konferencijoje Lisabonoje [20], Civic Tech įrankių poveikis

matuojamas nepakankamai dėl šių priežasčių:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

https://youtu.be/2cu5iM8KMkk

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 
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Tvarus augimo modelis

+

Etinė ir priklausomumo rizika 

-

Privatus -atlygintinai
teikia paslaugas
piliečiams / verslui 

korporacinės partnerystės,
reklama, duomenų monetizacija,
komisiniai mokesčiai

Tikslingi projektai ir aktyvus jų
naudojimas

+

Priklausomumo rizika 

-

Privatus - atlygintinai
teikia paslaugas
insititucijoms 

viešieji pirkimai parduodant
skaitmeninį produktą/paslaugą,
konsultavimas (angl. consulting)

Maža priklausomumo rizika

+

Sunku finansuoti ilgalaikį augimą

-

Ne pelno siekiantis -
gaunantis finansavimą
iš labdaros

smulkūs privatūs remėjai,
finansavimas iš filantropinių fondų,
sutelktinis finansavimas

Tvarus augimo modelis jei
finansavimas tęstinis, o ne
projektinis 

+

Priklausomumo rizika tik
užtikrinus būtinus saugiklius

-

Ne pelno siekiantis -
gaunantis viešąjį
finansavimą

parama gaunama iš valstybės
biudžeto arba ES struktūrinių fondų 

Neegzistuoja vienas
geriausias finansavimo
modelis Civic Tech
komandoms ir jų
kuriamoms
iniciatyvoms.
Dažniausiai
pasirenkama naudoti
keletą skirtingų
finansavimo šaltinių ir
tai užtikrina balansą
tarp nepriklausomumo,
ilgalaikiškumo /
stabilumo, etiškumo ir
kitų svarbių vertybinių
aspektų. Nemaža dalis
Civic Tech iniciatyvų
taip pat (pilnai ar
dalinai) remiasi
savanorių pajėgomis –
tai yra dar vienas
svarbus skirtumas
finansavimo atžvilgiu
tarp įprastų
technologinių
komandų ir Civic Tech
iniciatyvų kūrėjų. 

Finansavimo modeliai

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 
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Civic Tech įrankiai yra pasiekiami tik

tiems piliečiams, kurie turi prieigą prie

kompiuterių arba kitų išmanių įrenginių ir

yra pakankamai skaitmeniškai raštingi,

kad galėtų jais naudotis.  

Todėl rekomenduojama visus Civic Tech

įrankius naudoti kaip vieną iš pasirinkimų

vykdant demokratinę inovaciją.

Pavyzdžiui, organizuojant dalyvaujamąjį

biudžetą taip pat svarbu suteikti progą

siūlyti iniciatyvas ir balsuoti

nesinaudojant skaitmeniniais įrankiais. 

Skaitmeninis raštingumas

Atviri duomenys

Nesunku pamatyti, kokiu būdu siejasi skaidrumas ir piliečių

įtraukimas. Net žvelgiant į konvencinius dalyvaujamosios

demokratijos įrankius, tokius kaip rinkimai ar referendumai, tyrimai

rodo, jog egzistuoja priežastingumo santykis tarp skaidrumo ir šių

įrankių naudojimo.  

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 
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Atviri duomenys pakelia skaidrumo standartus ir lūkestį į naują lygį

[21]. Gerai (neutraliai ir prieinamai) vizualizuojami atviri duomenys

suteikia piliečiams ir pilietinei visuomenei papildomus įrankius

informuotai ir konstruktyviai išreikšti savo nuomonę. 

Puslapiai kaip Mano Seimas ar Jurgio Kepurė remiasi atvirais

duomenimis tam, kad geriau informuotų piliečius apie valdžios ir

institucijų veiklą

Komunikacija

Nepakankama komunikacija apie naudojamas demokratines

inovacijas pažeidžia reprezentatyvumą ir todėl turi tiesiogines

neigiamas pasekmes įrankių legitimumui.  Komunikacija apie Civic

Tech įrankius gali strigti dėl mažo biudžeto, tinklo efektų, 

 komunikacijos kanalų, ar teisinių apribojimų ar nekompetencijos. 

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 
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Polltix - lietuvių startuolis leidžiantis

politikams ir institucijoms tiesiogiai

užduoti klausimus piliečiams kaip vieną iš

kanalų naudoja Tik Tok platformą. Tai jie

daro siekdami pritraukti jaunus

balstuotojus pasisakyti apie užduotus

klausimus. Ši veiksminga strategija

padeda įveikti menko jaunimo įsitraukimo

į politiką problemą. 

Civic Tech iššūkiai pasaulyje ir Lietuvoje 

Baigiamasis
žodis

Neįtraukti piliečių vardan įtraukimo;

Nusistatyti teisingus lūkeščius ir grįžtamojo ryšio strategiją;

Nepamiršti įprastų (ypač fizinių) įtraukimo būdų; 

Užtikrinti, kad įtrauktis turės įtakos sprendimams;

Prisiminti, kad skaitmena tėra įrankis;

Eksperimentuokite.

Egzistuojančių iššūkių pažinimas atveria duris kokybiškesnių Civic

Tech sprendimų kūrimui. Svarbu prisiminti, kad rekomenduojama: 
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Lietuva dar neturi brandžios Civic Tech ekosistemos. Brandai

pasiekti, būtinos investicijos, žinios ir noras kurti bei diegti

kokybiškus įrankius.  

Balandžio 13 d. užklausus pagrindinių Lietuvos Civic Tech

ekosistemos dalyvių kaip jie mato ekosistemą po kelių metų, sulaukti

atsakymai buvo pozityvūs, pabrežiant aktyvių dalyvių (iniciatyvų, 

 naudotojų ir t.t.) skaičiaus augimą koreliuojantį su didesniu viešojo

sektoriaus įsitraukimu ir duomenų atvėrimu. 

Kad pasiekti realų ekosistemos užgimimą ir pagreitį, privalu skirti

dėmesį tiek Civic Tech „pasiūlai" (komandoms kuriančioms

iniciatyvas), tiek „paklausai" (piliečių noras įsitraukti ir valdžios

atskaitomumas). 

Artimiausiu metu po šios analizės išleidimo, bus pradėta ruošti  Civic

Tech Hub koncepcija, įrankių dėžutė insitucijoms norinčioms įsidiegti

Civic Tech sprendimus ir pilotuojami Civic Tech projektai

atsižvegiantys į geriausias praktikas. 
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