
 
 

 

Rekomendacijos 

dėl valstybinių institucijų, savivaldybių ir piliečių bei pilietinės visuomenės organizacijų 

bendradarbiavimo  

 

2022 m. gegužės 16 d., Vilnius 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 

Lietuvos savivaldybėms ir Lietuvos savivaldybių asociacijai  

Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms, Nevyriausybinių organizacijų tarybai bei 

savivaldybių NVO ir Bendruomeninių organizacijų taryboms 

 

 

Tęsiant 2019 m. kovo 1 d. pasirašytą Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos 

centro, Nacionalinės NVO koalicijos ir „Žinau ką renku“ susitarimą su visomis 

parlamentinėmis partijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kuriuo politinės partijos 

po savivaldos rinkimų įsipareigojo įgyvendinti susitarime išdėstytas rekomendacijas1, 

 

Tarptautinės Atviros Vyriausybės Iniciatyvos savaitės atidarymo renginio2 metu 2022 m. 

gegužės 16 d. priimtu sprendimu parengti rekomendacijas valstybinėms institucijoms ir 

savivaldybėms dėl glaudesnio bendradarbiavimo, įtraukiant piliečius ir pilietinės visuomenės 

organizacijas (NVO) į sprendimų priėmimo procesus, teikiame šias rekomendacijas: 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

1. Įtraukti vietos gyventojus ir nevyriausybines organizacijas į Viešojo valdymo 

plėtros programos 2021-2030 įgyvendinimą, ypatingai atkreipiant dėmesį į pilietinės 

visuomenės ugdymą ir programos 8.6 uždavinio „Gerinti viešojo valdymo institucijų 

teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą“ įgyvendinimą.  

 

Lietuvos savivaldybėms 

2. Įgalinti jau naudojamus dalyvaujamosios demokratijos instrumentus: 

- Vykdyti konsultacijas su piliečiais ir organizacijomis, laikantis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 39 str., nustatytų terminų - minimalaus 2 

savaičių ir maksimalus 6 savaičių konsultavimosi  laikotarpiui. 

- Įtraukti komisijas ir tarybas (NVO taryba, Bendruomenių taryba, Jaunimo reikalų 

taryba, Antikorupcijos komisija ir kt.) į viešųjų paslaugų teikimo tobulinimo ir 

sprendimų priėmimo skaidrumo procesus.  

- Plėtoti dalyvaujamojo biudžeto programų mąstą ir spektrą, didinant šių programų 

biudžetus ir skatinant į juos įtraukti ne tik į infrastruktūros bet ir į socialinių, 

švietimo, kultūros ir kitų gyventojams aktualių viešosios politikos iniciatyvų 

įgyvendinimą.    

 

 

 

 
1 http://www.3sektorius.lt/docs/Koalicija_politines_partijos_susitarimas_2019_2019-03-01_13:23:40.pdf  
2 http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2022-05-03-forumas-dalyvaujamoji-ir-svarstomoji-
demokratija-lietuvoje  

http://www.3sektorius.lt/docs/Koalicija_politines_partijos_susitarimas_2019_2019-03-01_13:23:40.pdf
http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2022-05-03-forumas-dalyvaujamoji-ir-svarstomoji-demokratija-lietuvoje
http://www.3sektorius.lt/docs/Koalicija_politines_partijos_susitarimas_2019_2019-03-01_13:23:40.pdf
http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2022-05-03-forumas-dalyvaujamoji-ir-svarstomoji-demokratija-lietuvoje
http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2022-05-03-forumas-dalyvaujamoji-ir-svarstomoji-demokratija-lietuvoje


 
 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir savivaldybėms 

3. Diegti naujus svarstomosios demokratijos instrumentus, tokius kaip piliečių 

asamblėjos, piliečių chartijos, memorandumai ir/ar susitarimai su pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir siekti šių instrumentų nuoseklaus įgyvendinimo.    

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir savivaldybėms 

4. Užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę ir grįžtamąjį ryšį tarp sprendimų priėmėjų ir 

piliečių bei nevyriausybinių organizacijų: 

- Į sprendimo priėmimo procesus įtraukti NVO nuo pat naujo sprendimo   

inicijavimo, svarstymo iki įgyvendinimo ir stebėsenos.   

- Užtikrinti, kad viešųjų lėšų finansavimas konkurso būdu nevyriausybinėms 

organizacijoms būtų skirtas tik NVO žymą turinčioms organizacijoms.  

- Užtikrinti skaidrų ir atvirą socialinių partnerių atrankos procesą į sudaromas 

komisijas, tarybas ir darbo grupes.  

- Užtikrinti kokybišką grįžtamojo ryšio procesą, pateikiant argumentuotą nuomonę 

ar išvadą dėl pritarimo ar nepritarimo visiems oficialiai gautiems pasiūlymas. 

 

Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms  

5. Stiprinti socialinių partnerių, NVO atskaitomybę ir patikimumą bei gerinti veiklos 

kokybę: 

- Laiku ir viešai pateikti tinkamai parengtas finansines ir veiklos ataskaitas.  

- Dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose, registruotis įtakdariu. 

- Turėti savo veiklai vykdyti būtinas žymas ir statusus, tokius kaip paramos gavėjo 

statusas, NVO žyma, akreditacija ir kita.   

- Užtikrinti kokybišką vidinių dokumentų politiką, tokių kaip, Neperkančiųjų 

organizacijų taisyklės, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Savanoriškos 

veiklos ir savanorių apskaitos registras, Apskaitos politika ir kita.   

 

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos  

ir paramos centro direktorė       Olga Žuravliova  

 


