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PVO tvarumo indekso duomenys, 2018 m.



1. 2016 m. Vyriausybės programa;

2. 2017 m. – 2019 m. NVO plėtros įstatymo, fondo 
koncepcijos derinimas su visuomene ir institucijomis;

3. 2020 m. kovo 1 d. Įstatymas įsigalioja;

4. 2020 m. balandžio 29 d. NVO fondo nuostatai pateikti 
derinimui.

SVARBIAUSI ŽINGSNIAI





1. Sukurti mechanizmą, kuris padėtų užtikrinti tvarų
finansavimą NVO institucinių gebėjimų stiprinimui;

2. Užtikrinti NVO sektoriaus ekspertų dalyvavimą priimant 
sprendimus dėl NVO finansavimo sričių;

3. Užtikrinti didesnį atskirų ministerijų bendradarbiavimą, 
numatant, kad trys ministerijos deleguoja atstovus į fondo 
tarybą.

KO SIEKIAMA?



Fondo lėšos sudaromos iš:
1. GPM valstybės biudžete liekančios dalies;
2. SADM skiriamų asignavimų;
3. kitų teisėtai gautų lėšų. 

Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, 
Fondui numatoma Vyriausybės nustatyta GPM dalis, kuri 
negali būti mažesnė negu 20 procentų, skaičiuojant nuo 
užpraėjusių metų gyventojų paskirtos GPM ne pelno 
subjektams dalies.

FONDO LĖŠOS



Fondo lėšos konkurso būdu gali būti skiriamos:

1) NVO instituciniams gebėjimams stiprinti;

2) Fondo nuostatuose numatytoms NVO veikloms finansuoti 
Fondo nuostatuose nustatyta tvarka.

FONDO LĖŠOS



FONDO VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

SADM

Valdyba (7)

Fondo administravimas

Sprendimų priėmėjai

NVO institucinių gebėjimų stiprinimo programos.
Finansavimas teikiamas konkurso būdu.



Fondą administruoja SADM.

• Fondo lėšos laikomos atskiroje SADM sąskaitoje ir 
įtraukiamos į apskaitą pagal atskirą priemonę;

• Fondo lėšos negali būti perduodamos į valstybės biudžetą 
arba naudojamos kitoms valstybės reikmėms finansuoti;

• Per biudžetinius metus nepanaudotos Fondo lėšos lieka 
Fondo sąskaitoje ir naudojamos kitais biudžetiniais metais.

FONDO ADMINISTRAVIMAS I



1. užtikrina Fondo tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

2. disponuoja Fondo lėšomis ir tvarko fondo lėšas pagal 
Fondo tarybos priimtus sprendimus; 

3. teikia siūlymus Fondo tarybai dėl NVO finansavimo 
projektų vertinimo kriterijų ir prioritetų;

FONDO ADMINISTRAVIMAS II



4. skelbia NVO finansavimo priemones ir organizuoja 
paraiškų atranką; parengia ir sudaro finansavimo sutartis su 
projektų vykdytojais, atlieka finansuojamų projektų 
įgyvendinimo priežiūrą ir kitus su projektų administravimu 
susijusius veiksmus; projektų vykdytojams nesilaikant 
finansavimo sutartyje numatytų sąlygų, nutraukia 
finansavimo sutartis ir apie tai informuoja Fondo tarybą.

FONDO ADMINISTRAVIMAS III



5. užtikrina visuomenės informavimą apie Fondo veiklas ir 
kitus su Fondo veikla susijusius visuomenei aktualius 
klausimus;

6. skiria Fondo administratoriaus atstovą (atstovus), kuris 
(kurie) atlieka sekretoriaus ar sekretoriato funkcijas;

7. atlieka Fondo lėšų naudojimo tikslingumo ir efektyvumo 
vertinimą.

FONDO ADMINISTRAVIMAS IV



Fondo taryba priima sprendimus dėl:
1. Fondo strateginių programų krypčių ir 
2. lėšų tam tikroms Fondo veiklos kryptims skyrimo.

Fondo tarybą sudaro septyni nariai: 
1. trys NVO atstovai;
2. trys valstybės institucijų ir įstaigų atstovai;
3. vienas NVO srities mokslininkas. 

FONDO VALDYMAS



Fondo tarybos institucinę sudėtį socialinės apsaugos ir 
darbo ministro teikimu trejiems metams tvirtina 
Vyriausybė. 

Personalinę Fondo tarybos sudėtį tvirtina socialinės 
apsaugos ir darbo ministras.

Fondo tarybos sudarymo tvarka, Fondo tarybos narių 
kompetencijos reikalavimai nustatomi Fondo nuostatuose.

FONDO TARYBOS SUDARYMAS



Asmuo skiriamas į Fondo tarybą turi atitikti šiuos 
reikalavimus:
• nepriekaištinga reputacija;
• 3 metų patirtis NVO srityje arba 

3 metų patirtis bendradarbiaujant su NVO arba
3 metų patirtis vykdant mokslinę veiklą NVO srityje.

Tas pats asmuo Fondo tarybos nariu gali būti skiriamas ne 
daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

FONDO TARYBOS SUDARYMAS



1. tvirtina ilgalaikes strategines finansavimo priemonių 
kryptis, projektų vertinimo kriterijus ir prioritetus, 
suplanuoja šioms kryptims skiriamas lėšas, nustato 
siektinus priemonių rodiklius. 

Peržiūri daugiamečių priemonių įgyvendinimo rodiklius ir 
esant poreikiui, priima sprendimus, kurie padėtų užtikrinti 
efektyvesnį lėšų naudojimą;

FONDO TARYBOS KOMPETENCIJA



2. periodiškai analizuoja NVO sektoriaus būklę, užsako 
tyrimus, reikalingus siekiant sėkmingai formuoti ir 
įgyvendinti NVO plėtros politiką;

3. bendradarbiauja su NVO, valstybės ir savivaldybių 
institucijomis bei partneriais kitose valstybėse, kurių 
veikla prisideda prie pilietinės visuomenės stiprinimo ir 
plėtros;

FONDO TARYBOS KOMPETENCIJA



4. priima sprendimus dėl Fondo lėšų pateiktiems 
projektams skyrimo;

5. atlieka Fondo įgyvendinamų priemonių ir kuriamo 
poveikio bei faktiškai pasiektų rodiklių vertinimą. 
Prireikus, priima sprendimus, kurie padėtų užtikrinti, kad 
numatyti rodikliai būtų pasiekti;

6. esant poreikiui, užsako Fondo įgyvendinamų priemonių 
kuriamo poveikio analizę.

FONDO TARYBOS KOMPETENCIJA



AČIŪ už dėmesį.



Aurelija.olendraite@socmin.lt
8 706 68248
Vyriausioji patarėja NVO ir bendruomenių klausimais


