VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
dėl Atviros Vyriausybės
Partnerystės 2018 m. - 2020 m.
nacionalinio veiksmų
plano (1 metų) pažangos įvertinimo

REZULTATAI

Konsultacijos tikslas
Pristatyti Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje
iniciatyvoje dvejų metų (2018 m. -2020 m.) veiksmų plano įgyvendinimo (1 metų)
pažangą, sužinoti piliečių nuomonę ir gauti pasiūlymus dėl plano veiksmų
įgyvendinimo.
Informacija
Siekdama tapti atviresnė visuomenei ir labiau atitinkanti jos poreikius, 2011 metais
Lietuva prisijungė prie Atviros Vyriausybės partnerystės (angl. Open Government
Partnership) programos, kurią inicijavo JAV ir Brazilija. Tarptautinė iniciatyva, šiuo
metu apimanti daugiau nei 79 valstybes, yra platforma valstybių viešojo valdymo
reformų kūrėjams ir diegėjams bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi. Lietuva
dalyvauja šioje iniciatyvoje drauge su visuomene rengdama ir įgyvendindama
dvimečius nacionalinius veiksmų planus, kuriuose nustatomi pagrindiniai šalies
įsipareigojimai ir jų įgyvendinimo gairės, veiksmai, atsakingos institucijos bei
planuojami rezultatai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. sausio 23 d. pritarė 2018 m. - 2020 m.
ketvirtajam nacionaliniam veiksmų planui (toliau - Veiksmų planas). Veiksmų plano
veiklos kryptys:
I. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei;
II. Nevyriausybinių organizacijų aplinkos gerinimas;
III. Viešosios paslaugos;
IV. Piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimą;
V. Atskaitomybė.
Veiksmų planas nustato pagrindines Atviros Vyriausybės iniciatyvas ir numato jų
įgyvendinimo gaires, veiksmus, atsakingus asmenis ir planuojamus rezultatus.

Lietuvos dalyvavimo
Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvoje
Veiksmų plano įgyvendinimo (1 metų) progresas
I. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei
Įgyvendinimo lygmuo:

1.

2.

Įsipareigojimas Sukurti Lietuvos atvirų duomenų
portalą ir integruoti į Europos bendrą skaitmeninę
rinką
Atsakinga institucija Informacinės visuomenės plėtros
komitetas Pažanga Parengta įstatyminė bazė, parengti
ir pradedami įgyvendinti atvirų duomenų iniciatyvos
projektai, į Dokumentų rinkinių portalą perkelti
partnerių duomenų rinkinių metaduomenys ir parengta
dalis duomenų rinkinių, numatytų atverti I duomenų
atvėrimo etape.
Laikotarpis 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gruodžio 31
d.
Įsipareigojimas Viešinti informaciją apie valstybės ir
savivaldybių institucijų pajamas, išlaidas elektroninėje
erdvėje
Atsakinga institucija Lietuvos Respublikos finansų
ministerija
Pažanga Atlikta detali sistemos analizė, patikslinti
rodiklių prioritetai, paruošta standartinė programinė
įranga. Pradėtas vykdyti bandomosios versijos
išleidimo etapas.
Laikotarpis 2018 m. birželio 30 d. – 2020 m. birželio
15 d.

II. NVO aplinkos gerinimas
Įgyvendinimo lygmuo:

3.
III. Viešųjų paslaugų kokybė
Įgyvendinimo lygmuo:

4.

Įsipareigojimas Stiprinti pilietinę visuomenę sukuriant
NVO duomenų bazę ir NVO fondą
Atsakinga institucija Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
Pažanga pateikti teisės aktų projektai pateikti Seimui;
surinkta ir išanalizuota kitų valstybių patirtis NVO
fondo veikimo srityje; parengtas NVO fondo nuostatų
projektas.
Laikotarpis 2018 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. gruodžio
31 d.
Įsipareigojimas Sukurti viešųjų paslaugų perdavimo
NVO ir bendruomenėms modelį ir skatinti jo
įgyvendinimą
Atsakinga institucija Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
Pažanga Surinkta ir išanalizuota informacija apie
problemas, kylančias perduodant viešąsias paslaugas
NVO ir bendruomenėms, ir apibendrinta geroji
praktika šioje srityje
Laikotarpis 2018 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. gruodžio
31 d.

IV. Piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimą
Įgyvendinimo lygmuo:

5.

Įsipareigojimas Vykdyti sistemingą visuomenės
dalyvavimo valdyme stebėseną ir vertinimą
Atsakinga institucija Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
Pažanga Parengta visuomenės dalyvavimo viešojo
valdymo procesuose stebėsenos metodika; atlikta
visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose
bandomoji stebėsena; parengtos rekomendacijos.
Laikotarpis 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugsėjo 1
d.

V. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas ir atskaitomybė
visuomenei
Įgyvendinimo lygmuo:

6.

Įsipareigojimas Įdiegti baigiamąjį (ex post)
vertinimą į teisėkūros proceso ciklą
Atsakinga institucija Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerija
Pažanga Parengtas Teisėkūros pagrindų įstatymo
Nr. XI-2220 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 straipsnių ir
ketvirtojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas ir
pateiktas Vyriausybei svarstyti 2018 m. rugsėjo 12 d.
2019 m. gegužės 28 d. priimtas Teisėkūros pagrindų
įstatymo Nr. XI-2220 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 straipsnių ir
ketvirtojo skirsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2134.
Laikotarpis 2018 m. liepos 1 d. – 2019 m. gruodžio
31 d.

Lietuvos dalyvavimo
Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvoje
Veiksmų plano įgyvendinimo progreso vertinimas
Viešoji konsultacija vyko 2019 lapkričio 11 d. – gruodžio 11 d. elektroniniu būdu
portale http://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-atvirosvyriausybes-partnerystes-nacionalinio-veiksmu-plano-1-metu-pazangos-ivertinimo
Konsultacijoje dalyvavo NVO, verslo, asociacijų ir kitų įstaigų atstovai (25 proc.)
bei aktyvūs piliečiai (75 proc.)
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