
NACIONALINĖS NVO KOALICIJOS NARIAI 
Nr. Pavadinimas Vienijamų narių 

skaičius 
Valdymo organai 

(vadovas) 
Valdymo 
organai 

(kolegialus) 

Administracija 
(darbuotojai ir 

savanoriai) 

Informacija apie veiklą Kontaktai 

1.   
Lietuvos jaunimo 

organizacijų 
taryba (LiJOT) 

 
68 Juridiniai 

asmenys. 
Sąrašą galima rasti: 

http://lijot.lt/lt/organiza
cijos/lijot-nariai 

 

 
Vadovas – 

prezidentas, 
renkamas 

visuotiniame 
susirinkime, 

kadencija 2 metai 

 
Valdyba – 
sudaro 9 
nariai, 

Prezidentas ir 
8 valdybos 

nariai, renkami 
visuotiniame 
susirinkime, 
kadencija 2 

metai 

 
Biuras šiuo metu 

susideda iš 11 
samdomų 
darbuotojų 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti: 
http://lijot.lt/lt/dokument 

ai/viewcategory/11- 
veiklos-ataskaitos 

 
Lukas Kornelijus Vaičiakas 

Prezidentas 
 

Didžioji g. 8-5, 01128 Vilnius 
Tel./faks. (5) 279 10 14 

Tel. (5) 279 12 80, 8 659 79 309 
El. paštas lijot@lijot.lt;  

prezidentas@lijot.lt 
www.lijot.lt 

2. .
.  

 
Aplinkosaugos 

koalicija 

 
8 juridiniai asmenys.  

Sąrašą galima rasti: 
https://www.akoalicija.l

t/apie 
 

 
Vadovas – 

pirmininkas, 
renkamas 2 

metams 
visuotiniame 
susirinkime 

 
Nėra 

 
Administracinį 
darbą atlieka 2 

samdomi 
darbuotojai 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti: 
https://www.akoalicija.lt

/apie 
 

 
Lina Paškevičiūtė 

Pirmininkė 
 

El. paštas: info@akoalicija.lt  
www.akoalicija.lt 

3.  
Lietuvos negalios 

organizacijų 
forumas 

 

14 skėtinių 
organizacijų 

(skėčiai apjungia 192 
asocijuotų narių).  
Atstovauja 250 tūkst. 
žmonių su negalia ir 
jų šeimas. 

Sąrašą galima rasti: 
https://www.lnf.lt/lnf-

steigejai-ir-
nariai/?lang=lt 

 
Vadovas – 

prezidentas, 
renkamas 

visuotiniame narių 
susirinkime 

 
Taryba iš 9 

asmenų: 
prezidentas ir 

8 tarybos 
nariai, renkami 

visuotiniame 
narių 

susirinkime 

 
Administracija – 

17 samdomi 
darbuotojai, 
2 nuolatiniai 
savanoriai. 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti: 
https://www.lnf.lt/metin
es-ataskaitos-ir-veiklos-

kryptys/?lang=lt 
 

 
Dovilė Juodkaitė 

Prezidentė 
 

Žemaitės g. 21-512, 515, LT- 
03118 Vilnius, Lietuva 

tel./fax: 5 2691309, 
8-674-72512, 

El. paštas: info@lnf.lt 
www.lnf.lt  



4.  
Lietuvos moterų 

lobistinė 
organizacija 

 
21 juridinis asmuo 

Sąrašą galima rasti: 
http://lmlo.lt/apie/lmlo-

nares/ 
 

  

 
Pirmininkė 

renkama 
visuotiniame narių 

susirinkime 

 
Valdybą 
sudaro 5 
asmenys 
renkami 

visuotiniame 
narių 

susirinkime 

 
Administracinį 
darbą atlieka 20 

samdomų 
darbuotojų 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti:  
http://lmlo.lt/apie/lmlo-

veiklos-ataskaitos/ 
 

 
Audronė Kiselienė,  
valdybos pirmininkė 

Savanorių 1, 44255 Kaunas 
Tel.+370 615 78501 

El.paštas: 
audronekisieliene@gmail.com  

 
Atstovauja Jūratė Šeduikienė 

El.paštas: jurate@lygus.lt 
www.lmoa.lt  

5.  
Lietuvos vietos 
bendruomenių 
organizacijų 

sąjunga 

 
6 juridiniai 
asmenys, 

vienijantys per 
1436 vietos 

bendruomenių 
(juridinių asmenų) 
Sąrašą galima rasti: 

https://www.lvbos.lt/lvb
os-nariai/ 

 
Vadovas – 

pirmininkas, 
skiriamas 
valdybos 

 
Taryba – 15 

asmenų, 
renkami 

visuotinio 
narių 

susirinkimo 

 
Administracinį 
darbą atlieka 7 

samdomi 
darbuotojai 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti 
https://www.lvbos.lt/pla

nai-ir-ataskaitos/ 
 
 

 
Marija Bindokaitė 

 
Veiverių g. 151-201, Kaunas 
Darbo tel.: +370 37 332256 

Mobilus tel.: +370 671 45586  
El.paštas: lvbosajunga@gmail.com 

www.lvbos.lt  

6.  
Nacionalinis 

skurdo mažinimo 
organizacijų 

Tinklas  

 
51 juridiniai 

asmenys.  
Sąrašą galima rasti: 

http://www.stopskurdas
.lt/old  

 
Vadovas – 
direktorius, 
skiriamas 
valdybos 

 
Valdyba – 5 

asmenys, 
renkami 

visuotiniame 
narių 

susirinkime 

 
Administracija, 

sudaryta iš 3 
samdomų  
darbuotojų 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti 
https://www.stopskurdas

.lt/ataskaitos/ 
 

 
 Rita Augutienė, valdybos 

pirmininkė 
Tel.: 8 612 18916 

Aistė Adomavičienė, direktorė 
Krokuvos g. 8, Vilnius, Lietuva 

Tel.: 8 668 76316 
El.paštas: info@stopskurdas.lt 

www.stopskurdas.lt 
7.  

Nacionalinė 
nevyriausybinių 

vystomojo 
bendradarbiavimo 

organizacijų 
platforma 

 
20 juridinių 

asmenų.  
Sąrašą galima rasti: 

http://vbplatforma.org/
LT/nariai 

 

 
Vadovas – 

vykdantysis 
direktorius, 
skiriamas 
valdybos 

 
Valdyba – 5 

asmenys, 
renkami 

visuotiniame 
narių 

susirinkime 

 
Administracija 
sudaryta iš 7 

samdomų 
darbuotojų 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti:  
http://vbplatforma.org/L

T/teisine-baze/115 
 

Ugnė Kumparskaitė 
Vykdančioji direktorė 
A.Smetonos g. 5-415, 

Vilnius, Lietuva 
Tel. 8 686 80676 

info@vbplatforma.org  
www.vbplatforma.org  



8.  
NVO vaikams 
konfederacija 

 
63 juridiniai 

asmenys. Sąrašą 
galima rasti: 

http://www.nvovaikams
konfederacija.lt/nariai/ 

 

 
Vadovas – 

Konfederacijos 
prezidentas, 
skiriamas 

Visuotiniame 
narių susirinkime 

 
Valdybą 
sudaro 5 
asmenys, 

garbės 
pirmininkas, 

valdybos 
pirmininkas, 
garbės narys 

(viso 8) 

 
Administracija 
sudaryta iš 10 

samdomų 
darbuotojų 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti: 
http://www.nvovaikams
konfederacija.lt/dokume
ntai/ 

 

 
Elena Urbonienė  

Žalgirio g. 88-106, LT-
09301 Vilnius, Lietuva 

El. paštas: 
nvovaikamskonfederacija11@gmail

.com  

9. Žmogaus teisių 
NVO koalicija 

8 juridiniai asmenys.  
Sąrašą galima rasti:  

https://www.hrmi.lt/na 
ujiena/655/ 

Koordinatorius 
– Lietuvos 
žmogaus 

teisių centras 

Nėra Nėra Metines veiklos 
ataskaitas galima 

rasti: 
https://www.hrmi.lt/nauj

i ena/655/ 

Birutė Sabatauskaitė 
birute@lhrc.lt 

10. Lietuvos 
pacientų 

organizacijų 
atstovų taryba 

 
31 juridinis asmuo 

www.pacientutaryba.lt 

 
Vadovas – 

pirmininkas 
Renkamas 

susirinkimo 

 
Valdyba 5 
asmenys 

 
Administracinį 

darbą 
atlieka valdyba 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti: 
http://www.pacientutary

b a.lt/lt/apie-lpoat 

Vida Augustinienė 
El. paštas: info@pacientutaryba.lt 

Tel. 865211555 

11.  
Lietuvos vartotojų 

organizacijų 
aljansas 

 
10 juridinių asmenų 
Sąrašą galima rasti: 

http://www.lvoa.lt/aljan
so-nariai/  

 
Vadovas – 

prezidentas, 
renkamas Tarybos, 
kadencija 2 metai 

 
Tarybą 

sudaro 7 
tarybos 

nariai renkami 
2 metų 

laikotarpiui 

 
Administracija 
sudaryta iš 5 

samdomų 
darbuotojų 

 
Visą informaciją 

galima 
rasti www.lvoa.lt 

Eglė Kybartienė 
e.kybartiene@lvoa.lt  
Tel.: +370 69134864 

www.lvoa.lt  

12.  
Lietuvos meno 

kūrėjų asociacija  

 
12 juridinių asmenų 
Sąrašą galima rasti: 

http://www.lmka.lt/help
ers/lmka-nariai/ 

  

Vadovas – 
prezidentas, 
renkamas 

visuotiniame 
susirinkime, 

kadencija 4 metai 
 

Valdyba – 
sudaro 13 

narių, 
prezidentas ir 
12 vienijamų 
organizacijų 

vadovų, 
renkamo/ 
tvirtinamų 

 
 
 

Administracija 
susideda iš 2 

samdomų 
darbuotojų. 

 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti 
čia: 

http://www.lmka.lt/meti
nes-ataskaitos/ 

 

Kornelijus Platelis 
 

K.Sirvydo g. 6, Vilnius, Lietuva 
Tel.: 8 5 269 19 77,  
mob.: 8 650 25237 

info@lmka.lt 
www.lmka.lt  



visuotinio 
susirinkimo. 

13.  
Švietimo NVO 

tinklas  

 
15 juridinių asmenų 
Sąrašą galima rasti: 

http://eurohouse.lt/veikl
a/svietimo-nvo-tinklas/ 

 
Švietimo NVO tinklas 

oficialiai įsteigtas 
2019m. gruodžio 20 d. 

 

 
Koordinatorius 
– VšĮ Europos 

namai  

 
Nėra 

 
Administracija 

sudaryta iš 8 
samdomų 
darbuotojų 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti: 
http://eurohouse.lt/apie-

mus/dokumentai-2/ 
 

Judita Akromienė 
 

Tel.: 8 686 17517 
El.paštas: info@svietimotinklas.lt 

www.svietimotinklas.lt   
 

14. Nevyriausybinių 
organizacijų 

informacijos ir 
paramos centras  

 
Koordinuoja 

Nacionalinę NVO 
koaliciją,  

kuri oficialiai įsteigta 
2019m. gruodžio 19 d.  

 
Vadovas – 
direktorius, 
skiriamas 

visuotiniame 
dalininkų 

susirinkime 

 
Taryba – 5 
asmenys, 
tvirtinama 
dalininkų 

susirinkime 4 
metų 

laikotarpiui 

 
Administracija 

sudaryta iš 7 
samdomų 
darbuotojų 

 
Metines veiklos 

ataskaitas galima rasti: 
www.nisc.lt 

Olia Žuravliova 
 

Odminių g. 12, 01122 Vilnius 
El. paštas: info@nisc.lt 

 www.nisc.lt 

 


