VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
„Kviečiame teikti pasiūlymus, kaip didinti Vyriausybės atvirumą“

REZULTATAI

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
APRAŠYMAS

KONTEKSTAS
2011 m. Lietuva tapo tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ nare. Šios iniciatyvos tikslas – padėti šalims atverti viešojo valdymo
institucijas ir procesus visuomenei. Skaitykite plačiau. Šioje iniciatyvoje dalyvaujanti Lietuva rengia 2018 - 2020 m. Atviros Vyriausybės partnerystės
veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumą supaprastinant esamus ir (ar) plėtojant naujus visuomenės
įtraukimo į viešąjį valdymą būdus, taip pat gerinti paslaugų kokybę. Veiksmų planas nustato pagrindinius Atviros Vyriausybės įsipareigojimus ir numato
jų įgyvendinimo gaires, veiksmus, atsakingas institucijas bei asmenis ir planuojamus rezultatus. Rengiant šį planą išskirtinis vaidmuo priklauso
visuomenei, kurios pasiūlymai sudaro plano pagrindą.
VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS TIKSLAS

Gauti piliečių pasiūlymus, kaip didinti Vyriausybės veiklos atvirumą, ir juos įtraukti į 2018-2020 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą.
TRUKMĖ
Konsultacija vyko 2018 m. balandžio 18 – gegužės 28 d. Viešojoje konsultacijoje galėjo dalyvauti visi norintieji.
REZULTATŲ PANAUDOJIMAS

Kiekvienas pateiktas pasiūlymas buvo išanalizuotas ir įvertintas. Pasiūlymai buvo perduoti darbo grupei. Remdamasi gautais pasiūlymais, 2018 m.
birželio 14 d. darbo grupė suformuos veiksmų plano kryptis ir idėjas. Liepą atrinkti pasiūlymai bus plėtojami atvirose apskritojo stalo diskusijose, o
rugpjūčio viduryje tvirtinamas planas. Jeigu norėtumėte įsitraukti į plano veiklų įgyvendinimo stebėseną ir pirmieji sužinoti apie atviro viešojo valdymo
naujienas ir iniciatyvas, kviečiame tapti Atviros Vyriausybės tinklo nariais.

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
METU GAUTI PASIŪLYMAI

1. Atvirų duomenų hakatonai
Dalį lėšų, kurios skiriamos duomenų atvėrimui, skirti nepriklausomoms atvirus duomenis panaudojančioms iniciatyvoms (tokioms kaip manoseimas.lt,
manobalsas.lt, opendata.lt) organizuojant atvirų duomenų hakatonus (kaip Vilniaus savivaldybės iniciatyva Code for Vilnius), kurių metu tokios
iniciatyvos gautų reikiamus atvirus duomenis ir jais remiantis parengtų svetaines/produktus.
2. Demokratiški seniūnaičių rinkimai
Siūloma tobulinti vietos savivaldos įstatymą, užkertant kelią nedemokratiškoms seniūnaičių rinkimo apraiškoms.
3. Viešųjų erdvių politika
Priemonių visuomenės įtraukimui į viešųjų erdvių politikos formavimą ir sprendimų priėmimą sukūrimas.
4. Teisės aktais apibrėžiamų veiklų modeliavimas
Siūloma sukurti platformą, kurioje asmenys galėtų sumodeliuoti savo teisinės situacijos aplinkybes ir gautų teisinį atsakymą į savo situacijos sprendimą.
5. Vyriausybės pasitarimų medžiagos prieinamumas
Siūloma viešai pateikti Vyriausybės pasitarimų medžiagą ir priimtus sprendimus bei tiesiogiai transliuoti posėdžius ir pasitarimus „ Mano Vyriausybė“
svetainėje.

