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Bendradarbiavimas atsiranda: 

 

 kai valstybės sektoriaus atstovai ir piliečiai jaučia 

bendradarbiavimo poreikį ir  

 

 egzistuoja nustatyti bendradarbiavimo 

mechanizmai. 



...priimant viešuosius sprendimus 

Bendradarbiavimas (I) Bendradarbiavimas (II) 

 Teikiant viešąsias 

paslaugas įvairiose 

srityse 

 

 

 Įsitraukiant į viešųjų 

sprendimų priėmimo 

procesą 



Bendradarbiavimo etapai/lygiai 

 

 Informavimas 

 

 Konsultavimasis 

 

 Aktyvus piliečių ir NVO įsitraukimas 



Ieškoti informacijos 





Aktualūs valstybės finansų duomenys 
http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys  

http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys
http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys


Teisės aktų registras www.e-tar.lt  

http://www.e-tar.lt/
http://www.e-tar.lt/
http://www.e-tar.lt/




Ar dažnai lankotės savivaldybės 

puslapyje? 



 





Teikti prašymą gauti informaciją 



E-demokratija 

 



Pavyzdžiai 







Seimo video transliacijos 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime


Išsakyti nuomonę 



Dalyvavimas darbo grupėse/ 

posėdžiuose/ susitikimuose 
 

 Galimybė dalyvauti LR Seimo, LR Vyriausybės, 
savivaldybės tarybos posėdžiuose 
 

 Galimybė dalyvauti komitetų posėdžiuose 
 

 Galimybė būti įtrauktiems į darbo grupes, 
komisijas 
 

 
 Daugiau: LR Seimo statutas, LR Vyriausybės veiklos 

reglamentas, Savivaldybių tarybų veiklos reglamentai, LR 
Teisėkūros pagrindų įstatymas 



Gyventojų apklausos 

 Apklausų klausimai: 
 kuriuos savivaldybė sprendžia vykdydama savarankiškąsias 

funkcijas 

 dėl naujų savivaldybių steigimo, panaikinimo, teritorijų ribų bei 

centrų nustatymo ir keitimo 

 

 Rezultatai – patariamojo pobūdžio. 

 

 Apklausos iniciatyva: 
 savivaldybės gyventojams, savivaldybės tarybai, merui ir 

seniūnui.  

 

 Procedūra aprašoma: LR Vietos savivaldos įstatyme 

 

 





Konsultavimasis 

 Konsultacijos gali būti susijusios su: 
 teisės aktų projektų svarstymais (naujų, keičiamų) 

 administraciniais sprendimais, susijusiais su teisėtais 

visuomenės ar bendruomenės interesais 

 

 Konsultacijos su visuomene apima 

konsultavimąsi: 
 Tiek su organizacijomis 

 Tiek su piliečiais ar jų grupėmis 

 

 Daugiau: LR Teisėkūros pagrindų įstatymas, LR Vietos savivaldos 

įstatymas, LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 









Referendumas 

 

 Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo 

klausimai sprendžiami referendumu (LR Konstitucijos 9 str.) 

 

 Iniciatyvos teisė – piliečiams ir Seimui. 

 

 Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė (15 asmenų) 

–> 300 tūkst. piliečių parašų per 3 mėnesius –> 

Referendumas 

 

 Procedūra aprašoma: LR Referendumo įstatyme 



„Pasitelkti“ atstovus 



Seniūnaičiai 
 Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės 

bendruomenės atstovas 

 

 Seniūnaičio funkcijos: 
 atstovauja gyventojų interesams,  

 skatina prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, plėtoti ir 
organizuoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą,  

 prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas, 
susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų 
atstovais,  

 teikia gyventojams informaciją apie įvairių įstaigų funkcijas, 
darbo laiką ir tvarką 

 

 Daugiau: LR Vietos savivaldos įstatyme 



Tarybos 
 

 Jaunimo reikalų taryba (savivaldybės ir nacionalinė) 

 

 NVO taryba (savivaldybės ir nacionalinė) 

 

 Neįgaliųjų reikalų taryba (savivaldybės ir nacionalinė) 

 

 Vietos bendruomenių taryba 

 

 ir kitos 

 

 

 



Teikti pasiūlymus/gauti informaciją 

galima: 

 Susitikimuose su: 

 meru, jo pavaduotojais,  

 tarybos nariais,  

 savivaldybės administracijos darbuotojais,  

 Seimo, Vyriausybės nariais ir t.t. 
 

 

 Viešų susirinkimų metu ir t.t. 





Keisti teisės aktus 



Peticija 

 Kreipimasis į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybę 

su reikalavimais ar siūlymais dėl: 
 

1) žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo; 

2) valstybės ir savivaldybės institucijų reformavimo; 

3) kitų visuomenei, savivaldybėms ar valstybei svarbių klausimų 
 

 kai tam reikia priimti/pakeisti/papildyti/pripažinti 

netekusiu galios teisės aktą ir kai peticijų 

komisijos tokį kreipimąsi pripažįsta peticija 
 

 Ar buvo Peticijų Jūsų savivaldybėje? 
 

 Procedūra aprašoma: LR Peticijų įstatyme 

 





 



Įstatymų leidybos iniciatyva 
 

 

 Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi taip pat LR 
piliečiai. (LR Konstitucija 68 str.) 

 

 50 tūkst. LR piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali 
teikti Seimui įstatymo projektą ir jį Seimas privalo 
svarstyti  

 

 300 tūkst. rinkėjų turi teisę teikti Seimui 
sumanymą keisti ar papildyti LR Konstituciją 

 
 Procedūra aprašoma: LR Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos 

įstatyme 

 

 



Pateikti teisėkūros iniciatyvą 

http://tm.lt/teisini/  

http://tm.lt/teisini/
http://tm.lt/teisini/


Neformalios e-demokratijos 

iniciatyvos 

Pavyzdžiai 



http://seime.lt/ 

http://seime.lt/


http://seime.lt/ 

http://seime.lt/


http://seime.lt/ 

http://seime.lt/


http://manoseimas.lt/ 

 

http://manoseimas.lt/


http://manoseimas.lt/ 

http://manoseimas.lt/


www.jurgiokepure.lt  

http://www.jurgiokepure.lt/


www.jurgiokepure.lt  

http://www.jurgiokepure.lt/


www.jurgiokepure.lt  

 

http://www.jurgiokepure.lt/


www.jurgiokepure.lt  

 

http://www.jurgiokepure.lt/


www.jurgiokepure.lt  

http://www.jurgiokepure.lt/


http://parasykjiems.lt/ 

http://parasykjiems.lt/




http://parasykjiems.lt/ 

 

http://parasykjiems.lt/


http://parasykjiems.lt/ 

http://parasykjiems.lt/


http://parasykjiems.lt/ 

http://parasykjiems.lt/


Valstybės skola realiuoju metu 

http://www.2g.lt/ 

http://www.2g.lt/
http://www.2g.lt/
http://www.2g.lt/


www.lietuva2.lt 

http://www.lietuva2.lt/


www.lietuva2.lt 

http://www.lietuva2.lt/


http://www.e-peticija.lt/ 

http://www.e-peticija.lt/
http://www.e-peticija.lt/
http://www.e-peticija.lt/


www.skaidrumolinija.lt  

http://www.skaidrumolinija.lt/


www.beseselio.lt  

http://www.beseselio.lt/


http://baltosiospirstines.lt/pranesk  

http://baltosiospirstines.lt/pranesk
http://baltosiospirstines.lt/pranesk


Pranešk apie skriaudžiamą gamtą 
www.maps.lt/map/default.aspx#bef=1  

http://www.maps.lt/map/default.aspx#bef=1
http://www.maps.lt/map/default.aspx#bef=1
http://www.maps.lt/map/default.aspx#bef=1
http://www.maps.lt/map/default.aspx#bef=1


NVO naudingos nuorodos 

Pavyzdžiai 



www.socmin.lt 



www.3sektorius.lt 



www.civitas.lt 



Vietoj apibendrinimo 

 

 Instrumentų/mechanizmų, galimybių 

bendradarbiauti yra nemažai 
 

 Daug priklauso nuo valstybės ir savivaldybių 

institucijų darbuotojų bei politikų geranoriškumo 
 

 Daug priklauso nuo piliečių, NVO atstovų 

informuotumo, gebėjimų ir iniciatyvumo 
 

 Reikia naudotis ir išnaudoti!  



Ačiū už komentarus ir klausimus! 


