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Dėl nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtros koncepcijos įgyvendinimo  

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras – tai 1995 metais Jungtinių 
Tautų Vystymo Programos iniciatyva Atviros Lietuvos Fondo įsteigta organizacija, kurios 
misija yra stiprinti ir vienyti nevyriausybines organizacijas Lietuvoje. Nuo 2009 metų centras 
koordinuoja Nacionalinę NVO koaliciją, kurią sudaro 14 skėtinių NVO asociacijų, 
vienijančių nevyriausybines organizacijas, kurios veikia įvairiose viešosios politikos srityse.  

 

Atkreipiame dėmesį, jog Lietuvos nevyriausybinių organizacijų sektorius, kurį sudaro 
daugiau kaip 20 tūkstančių įvairių organizacijų, yra daug padaręs stiprinant visuomenės 
pilietiškumą, skatinant atskiras piliečių grupes aktyviai dalyvauti tiek centrinės valdžios, tiek 
ir savivaldybių sprendimų priėmimo procesuose, atstovaujant piliečių teises bei teikiant 
įvairiausias paslaugas visoms gyventojų grupėms. Taip pat skatinant gyventojus dalyvauti 
sprendimų priėmimo procesuose taip mažinant atotrūkį tarp gyventojų ir valdžios institucijų; 

 

2010 m. sausio 20 d. LR Vyriausybė patvirtino „NVO plėtros koncepciją“ – pirmąjį 
valstybės lygio dokumentą, užtikrinantį ilgalaikį ir koordinuotą valstybės institucijų bei 
NVO sektoriaus bendradarbiavimą, siekiant plėtoti NVO iniciatyvas bei gerinti organizacijų 
teisinę bei finansinę aplinką.    

 

Šiuo raštu kreipiamės į Jus su prašymu įtraukti į XVI-sios LR Vyriausybės programą 
nevyriausybinių organizacijų sektoriui aktualius spręstinus klausimus.  
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Siekdami užtikrinti LR Vyriausybės priimtos „NVO plėtros koncepcijos“ įgyvendinimą bei 
praėjusios LR Vyriausybės programos tęstinumą, kurios 680. punkte buvo numatyta, jog 
„teiksime finansinę paramą, kad bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos būtų 
įtraukiamos į sprendimų priėmimą ir galėtų aktyviai dalyvauti kurdamos pilietinę 
visuomenę“, prašome Jūsų papildyti LR Seimui teikiamos XVI-osios Vyriausybės programą 
žemiau pateiktu punktu: 

 

„Įgyvendinant NVO plėtros koncepciją, stiprinti nevyriausybinių organizacijų 
sektorių: gerinti teisinę aplinką, teikti finansinę paramą organizacijų projektų 
įgyvendinimui bei skatinti NVO įsitraukimą į viešųjų paslaugų teikimą bei sprendimų 
priėmimo procesus.“  

 

Šis punktas LR Vyriausybės programoje yra ypatingai svarbus, siekiant sudaryti tinkamas 
sąlygas nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtrai Lietuvoje, NVO sektoriaus ir LR 
Vyriausybės bendradarbiavimui, sprendžiant visuomenei rūpimus klausimus. 

 

Nacionalinės NVO koalicijos vardu, kurią sudaro: 
1. Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija 
2. Kultūros organizacijų asociacija „MENOrama“ 
3. Koalicija „Galiu gyventi“ 
4. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
5. Lietuvos neįgaliųjų forumas 
6. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 
7. Lietuvos moterų lobistinė organizacija 
8. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga  
9. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų Tinklas 
10. Nacionalinė Vystomojo bendradarbiavimo organizacijų Platforma 
11. Nacionalinė vartotojų organizacijų asociacija 
12. NVO konfederacija vaikams 
13. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras 
14. Žinių ekonomikos forumas 

 

Tikimės malonaus ir betarpiško bendradarbiavimo su XVI-ąja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybe. 

 

Pagarbiai, 
 
 
Direktorius 

 
 
Martinas Žaltauskas 

 


