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Preambulė
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) plėtros koncepcija pristato rekomenduojamas NVO plėtros
kryptis, strateginius siekius ir įgyvendinimo principus iki 2030 metų. Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės
ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar
jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti
vien tik religinius tikslus. Ši koncepcija parengta Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro
iniciatyva bendradarbiaujant su visos Lietuvos NVO, atsižvelgus į jų pateiktus pasiūlymus nacionalinių NVO
forumų metu ir pateikiama viešai kaip rekomendacijos ateities diskusijoms. Tuo pačiu pripažįstant, kad NVO
sektorius yra paveikus nenuspėjamiems aplinkos ir politiniams pokyčiams, galintiems pakeisti sektoriaus
vykdomas strategines programas, tačiau nuosekliai laikosi pagrindinių vertybinių principų, t. y. pagarbos
demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms, veiklos kokybės, skaidrumo, atskaitomybės ir darnaus vystymosi
principų taikymas.
2020 m. NVO sektoriaus padėties apžvalga
Demokratijos ir visuomenės pažangos pagrindas yra stipri pilietinė visuomenė. Apie demokratijos išsivystymą
paprastai sprendžiama iš to, kokią įtaką valstybėje turi ir kokiu mastu veikia visuomeninės, pilietinės,
nevyriausybinės organizacijos. Pastarieji trys dešimčiai Lietuvos NVO sektoriui buvo labai dinamiški, įvyko daug
teisinės ir mokestinės aplinkos pokyčių, keitėsi finansavimo instrumentai ir galimybės bei valstybės institucijų,
politikų ir visuomenės požiūris bei pasitikėjimas nevyriausybinėmis organizacijomis. Pirmoji Lietuvos
Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcija buvo patvirtinta 2010 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 85 ir galioja iki šiol, tačiau būtina ją atnaujinti, įvardinant naujus NVO iššūkius, tikslus
bei priemones ateinantiems 10 metų.

Pirmasis dešimtmetis (1990 – 2000 metai) pasižymėjo sparčiu, bet chaotišku NVO sektoriaus vystymusi.
Registruotų NVO skaičius Lietuvoje augo neįtikėtinai greitai. 1992 m. Lietuvoje buvo registruota 260
organizacijų, o 1996 m. jau veikė daugiau kaip 4000 NVO (žr. diagramą Nr. 1). Pirmaisiais nepriklausomybės
metais priimti ne pelno siekiančių, visuomeninių organizacijų reguliavimo teisės aktai paklojo teisinius pamatus,
o 1998 m. įkurta NVO reikalų komisija prisidėjo prie strateginio sektoriaus vystymosi.
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Įvykis / rezultatas
Lietuva paskelbia nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos
Lietuvių Tauta, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
priima LR Konstituciją, įtvirtinant piliečių teisę jungtis į Asociacijas
LR Vyriausybė priima nutarimą „Dėl ne pelno organizacijų (įmonių) įstatų pagrindinių nuostatų
patvirtinimo”
LR Vyriausybė priima nutarimą „Dėl ne pelno organizacijų (įmonių) registravimo”
LR Seimas priima Labdaros ir paramos įstatymą
Lietuvoje įkuriama pirmoji privati (ne pelno) mokykla
LR Seimas priima Visuomeninių organizacijų įstatymą
LR Seimas priima Ne pelno organizacijų (įmonių) reorganizavimo įstatymą
Lietuvoje veikia apie 4136 ne pelno organizacijų (1992 m. registruota 260)
LR Seimas priima Asociacijų, Viešųjų įstaigų ir Labdaros ir paramos fondų įstatymus
LR Vyriausybėje įkurta NVO reikalų komisija

Antrasis dešimtmetis (2000 – 2010 metai) pasižymi NVO veiklų kokybės ir efektyvumo bei bendradarbiavimo
iniciatyvomis. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, NVO sektoriui atsivėrė ir ES finansinės paramos Lietuvai
fondai, įteisinama galimybė gyventojams skirti iki 2% GPM (žr. diagramą Nr. 2). Tęsėsi aktyvi sektoriaus plėtra,
2010 m. Lietuvoje veikė jau daugiau kaip 20 000 NVO. Tačiau nebuvo sukurta nei nacionalinės reikšmės NVO
plėtros strategijų, nei NVO sektoriaus stiprinimo politikos ar konkrečių finansinių mechanizmų.
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LR Seimui pateiktas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektas, tačiau gavus
neigiamą LR Vyriausybės išvadą, atmestas
Parengta NVO veiklos efektyvumo vertinimo metodika
Parengtas NVO ir socialinių ne pelno partnerių vadybos kokybės standartas
Panaikinamas draudimas asociacijoms, viešosioms įstaigoms bei labdaros ir paramos fondams
užsiimti ūkine komercine veikla
Įteisinama galimybė gyventojams skirti iki 2% GPM ne pelno subjektams
Įkurta VĮ „Registrų centras“, kuri registruoja ir kaupia NVO teisinę dokumentaciją ir metines
veiklos ataskaitas (viešai prieinamos nuo 2017 m.)
LR Seimas panaikina Visuomeninių organizacijų įstatymą, pagal kurį visos visuomeninės
organizacijos tampa Asociacijomis
Lietuva tampa Europos Sąjungos nare, NVO sektoriui atsiveria dalis ES finansinės paramos
Lietuvai gavimo perspektyvos

Trečiasis dešimtmetis (2010 – 2020 metai) – tai strategiško NVO sektoriaus vystymosi metai, kai patvirtinama
pirmoji NVO plėtros koncepcija, priimamas NVO plėtros įstatymas, pagal kurį NVO laikomos asociacijos, fondai
ir viešosios įstaigos (žr. diagramą Nr. 3), NVO įtraukiamos į valstybės strategines veiklas, sparčiai vystosi NVO
advokacija ir skėtinės organizacijos. Pastebimas visuomenės pasitikėjimo NVO sektoriumi augimas nuo
32% (2012 m.) iki 52% (2018 m.).
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Įvykis / rezultatas
LR Vyriausybė priima Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepciją, pagal kurią:
Įkuriama NVO reikalų koordinavimo komisija prie LR Vyriausybės
LR Seimas priima Savanoriškos veiklos įstatymą
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtina NVO plėtros programą
LR Seimas priima ilgalaikę valstybės strategiją „Lietuva 2030“, pagal kurią:
LR Vyriausybė patvirtina “Nacionalinė pažangos programa 2014-2020”, pagal kurią:
Iki 2020 metų viešųjų paslaugų perdavimas NVO numatytas bent 15%
LR Seimas priima Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą
Sukuriama Nacionalinė NVO koalicija (vienija 14 skėtinių NVO, bendrai – per 3000 NVO)
Pradeda veikti Nevyriausybinių organizacijų taryba
Parengta savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo metodika (viešųjų paslaugų perdavimas)
VĮ „Registrų centras“ atveria duomenis – viešai ir neatlygintinai prieinamos NVO metinės veiklos
ir finansinės ataskaitos
LR Seimas priima Viešųjų pirkimų įstatymo pataisą, pagal kurią NVO nelaikomos
perkančiosiomis organizacijomis (į 2 str. 25 d. perkelta ES direktyvos nuostatos)
Visuomenės pasitikėjimas NVO sektoriumi siekia 52% (2012 m. – 32%)
Lietuva tampa Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare (EBPO), kuri skatina
NVO įsitraukimą į sprendimų priėmimo bei viešųjų paslaugų teikimo procesus
Priimamas naujos redakcijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
Oficialiai įsteigiama Nacionalinė NVO koalicija (teisinė forma – asociacija)
Įsigalioja Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas
LR Vyriausybė priima „Nacionalinis pažangos planas 2021-2030“, pagal kurį:
iki 2030 metų viešųjų paslaugų perdavimas NVO numatytas bent 30% (2020 m. buvo 10,5%)
Lietuvoje veikia 20.106 asociacijos (iš jų 8.148 teikia ataskaitas); 12.367 viešųjų įstaigų (iš jų
5.148 teikia ataskaitas); 1.846 labdaros ir paramos fondų (iš jų 573 teikia ataskaitas)
Įkurtas NVO fondas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
VĮ „Registrų centras“ specialia NVO žyma registruoja nevyriausybines organizacijas. Metų
pabaigoje NVO žymą turi 788 NVO.

NVO plėtros kryptys ir vizija 2030
NVO sektorius siekia pažangos nuolat mokantis ir tobulėjant, keliant teikiamų paslaugų kokybę, diegiant veiklos
skaidrumo standartus bei inovacijas. Bendradarbiauja su valdžios, verslo ir žiniasklaidos atstovais kuriant ir išlaikant
pažangios valstybės standartus tiek viešojo valdymo, tiek ir viešųjų paslaugų teikimo sferose. Efektyviai atstovauja ir
aktyviai įtraukia piliečius ir bendruomenes į vykdomas veiklas, plėtojant pilietinę visuomenę, ginant žmogaus teises ir
kuriant žalią ir tvarią aplinką Lietuvoje.
Sąmoninga visuomenė
Lietuvoje per pastaruosius kelis metus nefiksuojami ksenofobijos ar homofobijos apraiškų atvejai, o žmogaus teisių
užtikrinimo kontekste Lietuva yra tarp pirmaujančių Europos Sąjungoje. Visuomenės narių sąmoningumas ir
aktyvumas prisiimant asmeninę atsakomybę už individo ir savo šeimos gerovę yra tapęs įprastu reiškiniu, nelaukiant
valdžios malonės paslaugomis ar piniginėmis išmokomis. Pilietinis ugdymas, Europos žaliojo kurso ir tvarios aplinkos
puoselėjimas tampa formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemos dalimi. Jungtinių tautų Darnaus vystymosi tikslų
įgyvendinimas nuosekliai integruotas į Nacionalines strategijas.
Skaidri ir atskaitinga aplinka
Valstybėje normalizuojasi bendradarbiavimo santykiai tarp valdžios atstovų ir interesų grupių. Lobistinė veikla,
įtakdarystė (advokacija) ir interesų grupių dalyvavimas teisėkūros procesuose pripažįstami kaip norma, siekiant priimti
visuomenei ar atskiroms jos grupėms naudingus sprendimus. Valstybės institucijos tampa atviros pasiūlymų priėmimui
ir nagrinėjimui kartu su verslo ir nevyriausybinių organizacijų bendruomenėmis. NVO įtakdarių įtraukimas į teisėkūros
procesus tampa natūraliu reiškiniu. Pilietinės galios indeksas kasmet nuosekliai kyla, skaičiuojant nuo 2020 (37 balai),
o 2030 metais siekia 63 balus iš 100.
Atvira valstybė
Lietuva – atvirų duomenų valstybė, kurioje visi gyventojai ir juridiniai subjektai gali neatlygintinai gauti ir teikti
duomenis apie save atvirame duomenų portale. Prieš dešimtmetį prasidėjus atvirų duomenų politikos formavimui buvo
skaičiuojama, kad atviri duomenys sukurs apie 170 milijonų eurų pridėtinės vertės. Tačiau 2030 galima pasidžiaugti,
kad tas apskaičiavimas finansine išraiška lūkesčius viršijo kone dvigubai. Įgyvendinta atvirų duomenų politika ir
duomenys (ne dokumentai) pateikiami realiu laiku, kuriuos galima analizuoti bei taikyti pakartotinio naudojimo
galimybes.
Inovatyvios viešosios paslaugos
Lietuva – inovacijomis grįsta valstybė, kurioje viešosios paslaugos (sporto, kultūros, švietimo, socialinių ir kitose
viešosios politikos srityse) teikiamos viešųjų konkursų/sutarčių pagrindu, neribojant visų sektorių konkurencijos ir
užtikrinant veiklos kokybės ir efektyvumo standartų diegimą. NVO nuosekliai investuoja į tvarumą, skaidrumo
standartų diegimą ir kompetencijų ugdymą, todėl 2030 metų pabaigoje galima džiaugtis, kad daugumoje savivaldybių
net 50% paslaugų bus teikiama viešųjų konkursų/sutarčių pagrindu užtikrinant jų prieinamumą visoms socialinėms
grupėms. Pasitikėjimas nevyriausybinių organizacijų sektoriumi per beveik 20 metų šoktelėjo net iki 80%
(palyginimui, 2012 metais buvo 32%, 2018 metais - jau 52%, 2025 metais - 75%).
Efektyvi socialinė ekonomika
Lietuvoje veikia socialinės ekonomikos skatinimo priemonės, kasmet vykdomas socialinės ekonomikos indėlio į
bendrąjį šalies BVP apskaičiavimas. Socialinės ekonomikos subjektų (NVO, socialinių verslų, savanorių indėlio)
pridėtinė vertė sudaro ne mažiau kaip 6% BVP dalies.
Dalyvaujamoji demokratija
Savivaldybėse organizuojami vietos bendruomenių forumai su valdžios atstovais ir vietos gyventojais (NVO,
bendruomenių lyderiais), žmonės raginami aktyviau įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus bei skatinami kurti
viešųjų paslaugų teikimo strategijas, siekiant tas paslaugas ne tik gauti patiems, bet ir jas teikti kitiems. Bendruomenės
ir savivalda pasiekusi tokį bendradarbiavimo lygį, kai su tam tikros viešosios politikos sritimis priimami sprendimai
negali būti teikiami priėmimui, kol negautas vietos savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomenių tarybų pritarimas. Bendruomenės iš esmės pakeičia seniūnijas ir, įdiegus subsidiarumo principą,
organiškai sukuria realiai veikiančią antro lygio savivaldą.

Koncepcijos strateginiai tikslai ir pagrindinės įgyvendinimo priemonės
Nevyriausybinės organizacijos, kartu su viešuoju valstybės institucijų sektoriumi ir verslo įmonių bendruomene, kuria
pažangią Lietuvos valstybę ir prisideda prie ilgalaikių valstybės strategijų įgyvendinimo. Siekiant, kad NVO sektorius
taptų lygiavertis valstybės institucijų ir verslo įmonių partneris, būtina sukurti palankią šio sektoriaus teisinę –
mokestinę aplinką, užtikrinti sektoriaus veiklos galimybes dalyvaujant teisėkūros, viešųjų paslaugų teikimo bei
dalyvaujamosios demokratijos plėtros procesuose.

1. Teisinės – mokestinės aplinkos gerinimas
1. Teisėkūros procesų reglamentavimo tobulinimas nacionaliniu ir vietos lygiu, įtraukiant NVO į sprendimų
priėmimo procesus teisės aktų projektų inicijavimo, svarstymo bei priėmimo stadijose.
2. NVO duomenų teikimas vykdomas tik elektroniniu būdu ir neatlygintinai. Visi NVO duomenys yra viešai
ir neatlygintinai prieinami visuomenei per VĮ „Registrų centras“.
3. NVO netaikomi pertekliniai administraciniai reikalavimai (pvz. netinkamas traktavimas NVO reikalaujant
būti perkančiąja organizacija, kt.).
4. NVO nelaikomos Pelno mokesčio įstatymo subjektais.
5. Padidinama galimybė NVO gauti gyventojų GPM nuo 1,2% iki 2% ir eliminuojama biudžetinių ar
valstybės/savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų galimybė gauti šią gyventojų paramą.

2. Tvarus NVO sektoriaus vystymasis
1. Nacionalinės skėtinės NVO tarp savo narių diegia NVO kokybės vadybos ir paslaugų kokybės standartus,
veiklos efektyvumo gerinimo metodikas, etikos kodeksus, skatina inovacijas.
2. NVO užtikrina aukštus skaidrumo ir nepriklausomumo standartus, eliminuojant valstybės politikų
galimybes dalyvauti NVO valdyme (arba užtikrinant tinkamą interesų konflikto valdymą), taip pat
eliminuojant bet kokias korupcijos apraiškų galimybes NVO veikloje.
3. Aktyvus NVO įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą sporto, kultūros, švietimo, socialinių ir kitose
viešosios politikos srityse.
4. Kaštų – naudos analizės apskaičiavimo mechanizmo taikymas viešųjų paslaugų srityje.
5. Vietos bendruomenių forumų organizavimo tradicijų puoselėjimas.
6. Nacionalinio NVO fondo ir kitų valstybės ir vietos savivaldybių finansavimo programų vystymas ir
advokacijos (NVO įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus) užtikrinimas.

3. Bendradarbiavimo su kitais sektoriais puoselėjimas
1. NVO bendruomenės prisidėjimas prie ilgalaikių valstybės strategijų įgyvendinimo.
2. Verslo įtraukimas į pilietinės visuomenės stiprinimą, kuriant Pilietinės visuomenės fondą neliečiamo
kapitalo kaupimo principu.

Baigiamosios nuostatos
NVO informacijos ir paramos centras inicijuos projektus ir veiklas, siekiant šios koncepcijos strateginių
priemonių įgyvendinimo. Tikime, kad šios rekomendacijos bus naudingos visiems besidomintiems NVO
sektoriaus plėtra, o įgyvendinus rekomenduojamas priemones NVO sektorius 2030 metais taps stipriu pilietinės
visuomenės pamatu.
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Informacijos šaltinis: VĮ “Registrų centras”
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Ne pelno organizacijos: prievolės ir privilegijos

