VšĮ „PETICIJOS“
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
2021 metai
Įvadas
VšĮ Peticijos – ne pelno siekianti organizacija, suteikianti Lietuvos piliečiams galimybę
inicijuoti pokyčius valstybės valdymo procesuose. Ši galimybė suteikiama naudojant VšĮ
Peticijos valdomą interneto portalą Peticijos.lt, kuris yra didžiausias peticijų portalas
Lietuvoje. Sprendimų priėmimo laisvė yra viena pagrindinių mūsų vertybių, tikime, jog ši
laisvė ir teisė turėtų būti ne tik asmeninė, bet ir pilietinė. Norime, kad Lietuva būtų stipri ir
inovatyvi valstybė, todėl siekiame aktyviems piliečiams suteikti galimybę dalyvauti
priimant svarbius Lietuvai sprendimus. Peticijos.lt yra įrankis, galintis tapti tiltu tarp
visuomenės ir valstybės valdančiųjų, platforma atviram pokalbiui ir įkvepiančioms idėjoms.
Platforma Peticijos.lt siekiama ne tik padėti viešinant peticiją pasirašantiems ir
platinantiems iniciatyviems piliečiams, tačiau taip pat suteikti jiems teisinį pagrindą – žinias
ir teisinę informaciją, kuria jie galėtų teisėtai pagrįsti savo iniciatyvas. Čia taip pat svarbus
ir administracinis aspektas – procesą stengiamės optimizuoti taip, kad visos formos atitiktų
administracinius reikalavimus, keliautų tiesiai pas atsakingus valdžios atstovus ir neliktų
pamirštos bei neatsakytos.

VšĮ Peticijos vienasmenis valdymo organas – direktorius.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaičius: 1

Ataskaitinių metų svarbiausi įvykiai
VšĮ Peticijos aktyviai veiklą pradėjo 2021 rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn. VšĮ Peticijos komanda organizavo susitikimą su tą pačią misiją vykdančio
latviško portalo „ManaBalss.lv“ kūrėjais. Susitikimo metu diskusijų centre buvo bendri
abiejų projektų tikslai – įgarsinti piliečių balsą viešajame diskurse bei sustiprinti ir
modernizuoti viešosios diskusijos įrankius. Platforma „ManaBalss.lv“ spėjo pažengti ir
pritaikyti dirbtinį intelektą optimizuodami internetinio puslapio veikimą, taip pat pritaikyti
papildomus IT įrankius skaitmenizuojant šalies demokratiją, todėl buvo dalinamasi
informacija, siekiant perimti gerąsias praktikas iš latvių komandos.
Kadangi peticijos dažniausiai teikiamos Peticijų Komisijai, VšĮ Peticijos komanda susitiko su
Peticijų komisijos pirmininku Edmundu Pupiniu aptarti bendradarbiavimo galimybių.
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Susitikimo metu aptartas ne tik peticijų teikimo procesas, bet ir svarbios sritys, kuriose
trūksta piliečių įsitraukimo ir peticijų teikimo. Kartu siekta išgryninti ir viešinti peticijų
kūrimo, teikimo, svarstymo procesą, o taip pat ir apibendrinti peticijų situaciją šalyje – kur,
kaip visuomenė, esame itin aktyvūs, o kur piliečių įsitraukimo trūksta. Svarbiausias
uždavinys – užtikrinti, kad kiekviena svari peticija būtų apsvarstyta Seime.
2021 m. antro pusmečio ryškiausios iniciatyvos:
1. Sukurta ir įteikta Seimui svarstyti peticija „Prieš nepagrįstus Konstitucinių teisių
suvaržymus siekiant Lietuvoje valdyti Covid-19 epidemiją“
(https://www.peticijos.lt/visos/78222/pries-nepagristus-konstituciniu-teisiusuvarzymus-siekiant-lietuvoje-valdyti-covid-19-epidemija/ )
Peticija surinko daugiau kaip 10 000 piliečių parašų, buvo svarstyta Seime ir
galiausiai atmesta dėl priežasčių, nurodytų prie peticijos rezultato.
2. Sukurta ir įteikta Prezidentui iniciatyva „Dėl galimybių paso stabdymo“
(https://www.peticijos.lt/visos/78357/del-galimybiu-paso-veikimo-stabdymo/ )
Iniciatyva surinko daugiau kaip 133 000 piliečių parašų ir buvo įteikta Lietuvos
Respublikos Prezidentui. Ši iniciatyva pridėjo prie Galimybių paso veikimo
stabdymo 2022 m. pradžioje.
3. Sukurta ir įteikta Susisiekimo ministerijai iniciatyva „Prieš kemperių apmokestinimą
neadekvačiais taršos ir registracijos mokesčiais“
(https://www.peticijos.lt/visos/78160/pries-kemperiu-apmokestinimaneadekvaciais-tarsos-ir-registracijos-mokesciais/ )
Iniciatyva prisidėjo prie to, kad naujasis automobilių taršos mokesčio projektas
buvo atidėtas ir grąžintas projekto grupei keisti.
Per 2021 m. Lietuvos piliečiai sukūrė 347 iniciatyvas ir vieną peticiją.

Pagrindiniai atlikti darbai
-

-

Prie peticijos/ iniciatyvos sukurtas funkcionalumas rodyti jos statusą: nauja,
vykdoma, įvykdyta/ atmesta.
Prie peticijos/ iniciatyvos sukurtas funkcionalumas rodyti jos eigą ir rezultatus. Tai
leidžia viešinti gautus atsakingų institucijų atsakymus, peticijos/ iniciatyvos
autoriaus ir VšĮ Peticijos atliekamus veiksmus, taip užtikrinant skaidrumą bei
efektyvumą.
Sukurtas ir įdiegtas paramos rinkimo mechanizmas, padedantis viešinti iniciatyvas
platesniu mastu.
Atnaujintas portalo Facebook puslapis, jame aktyviai dirbama viešinant portale
kuriamas peticijas/iniciatyvas.
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Portale nuolat valoma sena nebereikšminga informacija.

Veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams
2022-aisiais bus siekiama skatinti Lietuvos visuomenę kurti įvairias iniciatyvas ir peticijas,
užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti Peticijos.lt portalą, siekiant, kad jis taptų
funkcionaliu įrankiu peticijoms ir iniciatyvoms viešinti.

Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje
Įstaigos vienintelis dalininkas ir kartu viešosios įstaigos savininkas yra Jevgenijus Laurs.
Vienintelio dalininko įnašų vertė ir kapitalo dydis yra 100,00 Eur ir per 2021 m. nesikeitė.
Dalininkų pasikeitimų 2021 m. nebuvo.

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas
Įstaigos veikla finansuojama iš tikslinių finansavimų ir gaunamos paramos.
Finansavimas
Gauta 2021 m.

Panaudota
2021 m.

Nepanaudotas
likutis
2021 12 31

Gauta parama www.peticijos.lt puslapiui
pirkti

40000

4444,44

35555,56

Parama veiklai finansuoti

1000

1000

0

25 389

21 344

4 045

Finansavimo šaltinis

Nepanaudotas
likutis
2020 12 31

Parama iš juridinių ir fizinių asmenų
peticijų viešinimui ir administravimui

Iš viso:

0

66 389

3

26 789

39 600

