
                         
 

FORUMAS 
Dalyvaujamoji ir svarstomoji demokratija Lietuvoje 

Aktyvus gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose 

 
2022 gegužės 16 d., Lietuva (MS Teams platforma)1  

  
        REGISTRACIJA 

 
Kaip ir kasmet demokratinio pasaulio šalyse gegužės mėnesį minima valdžios atvirumo savaitė, kuria siekiama atkreipti 

dėmesį į valstybės institucijų ir visuomenės dialogo svarbą. Prie šios iniciatyvos prisideda ir Nevyriausybinių organizacijų 

informacijos ir paramos centras, kartu su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuojantis forumą 

„Dalyvaujamoji ir svarstomoji demokratija Lietuvoje“. 

 

Viso pasaulio demokratinės šalys ieško būdų ir galimybių, kaip aktyviau įtraukti piliečius į valstybės kūrimą ir į sprendimų 

priėmimo procesus. Vienas iš svarbiausių demokratinės valstybės elementų yra pilietinė visuomenė, aktyviai dalyvaujanti 

nevyriausybinių organizacijų veiklose ir savanoriškose iniciatyvose. Tačiau ar išnaudojamos visos galimybės ir būdai dar 

aktyviau įtraukti piliečius į sprendimų priėmimo procesus, taip diegiant dalyvaujamosios demokratijos principus šalyje, bus 

aptariama forumo metu. 

 
 

Laikas Tema 

13:00-13.10 Sveikinimo kalba 
Monika Navickienė, LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė 

13:10-13.25 Demokratija vs. dalyvaujamoji demokratija 
Ričardas Diržys, NVO informacijos ir paramos centro atstovas 

13:25-13:40 „Atvira valstybė: ką tai mums reiškia?" 
Ieva Kimontaitė, Atviros Vyriausybės skyriaus patarėja 

13:40-13.55 Demokratijos projektas Europai 
Aušrinė Diržinskaitė, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovė 

13:55-14:00 Pirmos dalies aptarimas 

14:00-14.15 Dalyvaujamasis biudžetas Lietuvos savivaldybėse 
Ieva Dunčikaitė, Transparency International Lietuvos skyriaus Iniciatyvų vadovė 

14:15-14:30 Ar svarstomosios demokratijos banga pasieks Lietuvą? 
Ieva Česnulaitytė, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovė 

14:30-14:45 Pilietinio aktyvumo galios indeksas Lietuvoje 
Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universiteto docentė 

14:45-15:00 Antros dalies aptarimas, įvadas į diskusiją 

 
 
 
15:00-16:00 

 Atvira diskusija: 
Forumo metu dalyvių bus prašoma atsakyti į šiuos klausimus: 

1. Kas motyvuotų piliečius aktyviau dalyvauti sprendimų priėmime? 

2. Jei būtų galimybė dalyvauti piliečių asamblėjose – ar dalyvautų?  

Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vertinimu, piliečių 

asamblėjos yra geras svarstomosios demokratijos instrumentas  

 Formuojamos rekomendacijos 

 
2011 m. Lietuvos Vyriausybė prisijungė prie globalios Atviros Vyriausybės partnerystės (angl. Open Government 

Partnership) programos, kurią inicijavo JAV ir Brazilija. Šiuo metu prie šios iniciatyvos yra prisijungusios 78 pasaulio 

šalys. 

 

 

Registracijos forma į renginį 

 
1 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGU4ZTBjYTgtZTFiYi00Yzg2LWJiOGMtNmQ4ODM5MDYxNjMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2240be1195-fef8-
447b-8aad-50cc7459f122%22%2c%22Oid%22%3a%22424f787e-d35d-401b-8543-f06c471394dd%22%7d  
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