
 

* Pilietinės visuomenės institutas 2014–2016 m. įgyvendina projektą „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime“, finansuojamą 
Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO programos Lietuvoje. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, 
siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. 
EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos 
finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 - 2014 
metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai - 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems 
projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio. 

 

VIEŠOJI KONSULTACIJA: 

KAIP PRIARTINTI VIETOS SAVIVALDĄ? 

 

PROGRAMA 

 

Viešbutis „Domus Maria“ 

Aušros Vartų g. 12, Vilnius 

Susitikimų salė 

 

2016 m. balandžio 22 d. 

 

 
  9:30 – 10:00 Registracija, pasitikimo kava 

10:00 – 10:15 Sveikinimo žodis 

 

10:15 – 12:15 Diskusija: „Vietos savivalda: esama būklė ir seniūnijų ateitis” 
- Gintas Jasiulionis (Jonavos savivaldybės Ruklos seniūnas, Lietuvos savivaldybių 
seniūnijų asociacija) 
- Gabija Lukšaitė (Transparency International Lietuvos skyrius) 

- Saulius Nefas (Mykolo Romerio universitetas) 
- Vytautas Plečkaitis (diplomatas, buvęs Lietuvos ambasadorius Šveicarijoje) 
- Rimantas Micka (Balsių bendruomenė, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų 

sąjunga) 
- Daiva Mikulskienė (Vilniaus miesto savivaldybės administracija) 
- Ainė Ramonaitė (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas) 

- Artūras Želnys (Riešės bendruomenė) 
Moderuoja: Aurimas Perednis 

 

12:15 – 12:45 

 

Kavos pertrauka 

12:45 – 14:00 

 

Diskusija: „Kokias problemas tiesioginiai seniūnų rinkimai sukurtų 

ir/ar išspręstų?” 
- Mažvydas Jastramskis (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas) 
- Darius Kuolys (Vilniaus m. savivaldybės taryba) 
- Dalia Masaitienė (LR Vidaus reikalų ministerija) 
- Kęstutis Vilkauskas (Trakų seniūnas, Lietuvos savivaldybių seniūnijų asociacija) 
Moderuoja: Ieva Petronytė 

 

 

14:00 – 14:30 

 

 

Apibendrinimas 

 

Apie dalyvavimą prašome informuoti el. paštu agne@civitas.lt.  

mailto:agne@civitas.lt

