Atviros Vyriausybės partnerytės darbo grupės posėdis
4.14.2020

14.00-15.00

Microsoft Teams Meeting

Organizatorius

Vyriausybės kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyrius

Posėdžio vedėjas

Gitana Vaškelienė – Vyriausybės kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja

Dalyviai

Atviros Vyriausybės partnerystės darbo grupės (12) ir tinklo nariai (3), (15 dalyvių)

1 klausimas: Darbotvarkės pristatymas
14.00
Gitana Vaškelienė
Pristatyta

Posėdžio darbotvarkės pristatymas

2 klausimas: Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“ 5
nacionalinio veiksmų plano (toliau – 2020-2022 m. veiksmų planas) rengimo ir įgyvendinimo bei Lietuvos
dalyvavimo tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“ 4 nacionalinio veiksmų plano
(toliau – 2018-2020 m. veiksmų planas) įgyvendinimo aptarimas
14.05
Gitana Vaškelienė

Pristatyta












Svarstyta









Nutarta





Atviros Vyriausybės partnerystės proceso ciklas;
2020-2022 m. veiksmų plano rengimo ir įgyvendinimo kalendorius;
Detali 2020-2022 m. veiksmų plano rengimo etapų eiga (numatytos veiklos,
renginiai);
2018-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo kalendorius;
Veiksmų planų rengimo ir įgyvendinimo terminų atidėjimo galimybės;
Dėl didesnio visuomenės įtraukimo (ieškoti naujų (patrauklesnių) būdų kaip
piliečius labiau įtraukti dalyvauti sprendimų priėmime ir atviros Vyriausybės
veiklose), taip pat į atvirumo iniciatyvas įtraukti daugiau skėtinių NVO
organizacijų (A. Stasiukynas, P. Skardžius, A. Olendraitė);
Dėl bendradarbiavimo su IVPK – apsvarstyti galimybes sukurti platformą
(įrankį), kur būtų galima talpinti ir dalintis visų atliktų viešųjų konsultacijų ,
atliktų tyrimų, apklausų informacija vienoje vietoje (A. Barzdienė);
Susiduriant su nūdienos iššūkiais dėl bendravimo, bendradarbiavimo, renginių
organizavimo nuotoliniu būdu pasinaudoti GOVTECH LAB atstovų patirtimi,
organizuojant didelės apimties hakatonus (A. Barzdienė);
Dėl galimybės internetinėje svetainėje data.gov.lt registruotis, norint inicijuoti
poreikį naujam (pageidaujamam) duomenų rinkiniui (J.Belickas);
Viešinti ministerijoms ir joms pavaldžioms įstaigoms informaciją apie
dalyvavimo Atviros Vyriausybės iniciatyvose naudą, privalumus. Į atviros
Vyriausybės komunikacijos strategijos kūrimą įtraukti skėtines NVO (A.
Olendraitė);
Dėl ministerijų pasiūlymų 2020-2022 m. veiksmų planui atidėjimo galimybių
(D. Baležentė, A. Olendraitė);
Dėl 2020-2022 m. veiksmų plano rengimo ir įgyvendinimo bei 2018-2020 m.
veiksmų plano įgyvendinimo terminų atidėjimo (G. Vaškelienė);
Dėl 2018-2020 m. veiksmų plano neįgyvendintų įsipareigojimų perkėlimo į
naują planą.
Dauguma posėdžio dalyvių, įvertinę visus pliusus ir minusus (nesirišti prie
Vyriausybės politinio ciklo kaitos ir kt.), pritarė šiems LRVK pasiūlymams:
- 2020-2022 m. veiksmų planą rengti iki 2020-08-31/2020-12-31; įgyvendinti
iki 2022-11-30;
- 2018-2020 m. veiksmų planą pabaigti įgyvendinti iki 2020 -11-30.
Ministerijos turėtų teikti pasiūlymus dėl idėjų 2020-2022 m. veiksmų planui iki
nurodyto termino – 2020-04-17. Atskirais atvejais apie vėlavimą informuojant
LRVK.
Dėl neįgyvendintų 2018-2020 m. veiksmų plano įsipareigojimų perkėlimo bus
priimtas kolegialus darbo grupės narių sprendimas, atsižvelgus ir į
nepriklausomo OGP vertintojo rekomendacijas.



Apie posėdžio metu priimtus sprendimus dėl 2020 -2022 m. ir 2018-2020 m.
veiksmų planų rengimo ir įgyvendinimo laikantis pirminių nustatytų OGP
terminų, informuoti iniciatyvos organizatorių - OGP.

Artimiausi veiksmai
Supažindinti OGP DG narius su viešosios konsultacijos dėl idėjų
2020-2022 m. veiksmų planui rezultatais;
Organizuoti diskusiją (nuotoliniu būdu) viešosios konsultacijos
rezultatams aptarti ir tinkamiausioms idėjoms atsirinkti.
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