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Pilietinės visuomenės organizacijų bei politinių partijų susitarimas
2019 m. kovo 1 d.
Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijos bei politinės partijos,
 atsižvelgdamos į gyventojų pilietinį pasyvumą ir aktyvaus įsitraukimo į valstybės valdymą
trūkumą;
 siekdamos aktyvaus ir sąmoningo piliečių dalyvavimo valstybės politiniame gyvenime;
 pabrėždamos būtinybę integruotam, nuosekliam ir ilgalaikiam valstybės institucijų požiūriui ir
veikimui;
 matydamos menką politikų dėmesį pilietinei visuomenei, tęstinių ir į poveikį orientuotų
finansinių instrumentų trūkumą bei svarbių politinių sprendimų stoką,
mes, pilietinės visuomenės organizacijos, ir šį susitarimą pasirašiusios politinės partijos, pasižadame dėti
nuolatines pastangas stiprinti Lietuvos gyventojų pilietiškumą ir dalyvavimą viešajame Lietuvos
gyvenime. Šiuo susitarimu įsipareigojame kartu siekti šių tikslų:
1. skaidraus ir sąžiningo visiems prieinamų rinkimų organizavimo, vykdymo ir rinkimų
kampanijų įgyvendinimo, pasitelkiant pilietinės visuomenės organizacijas ir atstovus; taip pat
užtikrinti nuolatinę politikų, valdžios bei valdymo institucijų atskaitomybę Lietuvos piliečiams
po rinkimų;
2. įdiegti savivaldybėse dalyvaujamojo biudžeto programas, kurios sudarytų galimybę
gyventojams dalyvauti biudžeto formavimo ir jo vykdymo procese;
3. siekti laipsniško nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo į viešųjų kultūros, švietimo, sporto,
socialinių ir kitų paslaugų teikimą, optimizuojant biudžetinių įstaigų tinklą bei įtraukiant
gyventojus į vietos sprendimų priėmimo procesus;
4. vykdyti nuolatinę viešųjų paslaugų (kultūros, švietimo, sporto, socialinių paslaugų ir kitų
paslaugų) teikimo vietos savivaldybės teritorijoje stebėseną, nuolat vertinti viešųjų paslaugų
poreikį bei kasmet savivaldybės tarybai ir NVO tarybai pateikiant šios stebėsenos rezultatų
ataskaitas. Įtraukti vietos NVO tarybos narius ir kitų NVO atstovus į viešųjų paslaugų sistemos
tobulinimą;
5. įsipareigoti, kad į visas savivaldybės kontroliuojamų pelno siekiančių organizacijų stebėtojų
tarybas ir/ar valdybas atstovai būtų skiriami viešos atrankos būdu;
6. užtikrinti atvirų duomenų sistemos diegimą savivaldybėse, siekiant, kad savivaldybės biudžetas
viešai būtų prieinamas skaitmenine forma - online prieinamu formatu Taip pat atlikti
savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto reviziją ir viešai pateikti duomenis apie visą
savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą, juo besinaudojančių asmenų sąrašą bei turto vertę;
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7. užtikrinti kad visa savivaldybės teikiama informacija apie viešąsias paslaugas būtų teikiama
skirtingų negalių (regos, klausos, suvokimo) ypatumus atitinkančiais formatais (video, audio),
pritaikytu skaitmeniniu formatu, lengvai suprantama kalba;
8. užtikrinti, kad nuolatos būtų gerinamas savivaldybių teritorijose fizinės ir informacinės
aplinkos, infrastruktūros, viešojo transporto, visuomeninės paskirties pastatų (prioritetu laikant
sveikatos priežiūros, švietimo) pritaikymas žmonių su negalia poreikiams, užtikrinant reikiamą
socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje padėsiančią šeimoms ir neįgaliesiems būti
įtrauktiems ir visaverčiai dalyvauti visuomenėje;
9. įtvirtinti lygių galimybių nuostatas moterims ir vyrams bei užtikrinti jų įgyvendinimą
savivaldybės lygmeniu. Sudaryti sąlygas gyventojams derinti darbą ir įsipareigojimus šeimai;
10. užtikrinti, kad savivaldybės gyventojai gautų tikslią ir aktualią informaciją apie aplinką, o
suinteresuoti bendruomenės nariai būtų informuojami ir įtraukiami į sprendimų apie aplinką
priėmimą pradiniuose etapuose, kai dar yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir
užtikrinti veiksmingą dalyvavimą.
Šiame susitarime įtvirtintų tikslų įgyvendinimas apima, bet neapsiriboja jį pasirašiusių dalyvių
atsakomybe. Susitarimą pasirašiusios nevyriausybinės organizacijos ir politinės partijos ragina į
susitarimo įgyvendinimą įsitraukti ir kitas politines partijas, valstybės ir savivaldybių institucijas bei
visuomenines organizacijas.
Susitarimo įgyvendinimui pritaria ir jame išsakytas idėjas remia šios pilietinės visuomenės
organizacijos:
Nacionalinė NVO koalicija,* kurią koordinuoja Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos
centras, vienijanti šias nacionalines skėtines NVO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė
Lietuvos jaunimo organizacijų Tarybos prezidentas Antanas Mikalauskas
Lietuvos meno kūrėjų asociacijos pirmininkas Kornelijus Platelis
Lietuvos moterų lobistinė organizacijos atstovė Jūratė Šeduikienė
Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos atstovė Audronė Tutlienė
Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso atstovas Kęstutis Kupšys
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė Reda Kneizevičienė
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė
Nacionalinio švietimo NVO tinklo koordinatorė Judita Akromienė
Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos pirmininkas Edvinas Regelskis
NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė
Žmogaus teisių organizacijų koalicijos koordinatorė Birutė Sabatauskaitė

* Nacionalinė NVO koalicija vienija per 3000 nevyriausybinių organizacijų visoje Lietuvoje.
Taip pat prie šio susitarimo prisideda ir partneriai – politikos stebėsenos tinklas Žinau, ką renku,
kampanija Man ne dzin bei visuomeninė organizacija “Baltosios pirštinės”.
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