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NACIONALINĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KOALICIJOS SIŪLYMAI XVIII-OSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS PROGRAMAI 

 

Šiuo viešu kreipimusi Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, teikia pasiūlymus, kuriuos prašome įtraukti į XVIII-
osios Vyriausybės programą. Šie pasiūlymai aktualūs visam nevyriausybiniam sektoriui Lietuvoje ir jiems vienbalsiai pritarė 
visi Nacionalinės NVO koalicijos, vienijančios 13 Lietuvos nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, kurios veikia 
visoje Lietuvoje ir atstovauja per 3000 nevyriausybinių organizacijų (toliau - NVO), nariai.  

 

Užtikrinant kokybišką teisėkūrą siūlome:   

1. Naujoje LR Vyriausybės programoje atliepti tarptautinių organizacijų rekomendacijas bei ratifikuotų dokumentų 
sąlygas: atsižvelgti į Europos Komisijos rekomendacijas, užtikrinti Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą 
bei siekti Darnaus vystymosi ir Vystomojo bendradarbiavimo tikslų ir vadovautis šiais principais. Valstybės 
strateginiuose dokumentuose turėtų atsispindėti balansas tarp ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių tikslų bei 
turi būti užtikrinamas siekiamų rezultatų tvarumas bei stebėsena.  

2. Tobulinti teisėkūros procesą įvedant socialinio, aplinkosauginio, žmogaus teisių poveikio lygioms galimybėms 
kriterijų vertinimą ir įtraukiant pilietinę visuomenę. Inicijuojant įstatymų pakeitimus ar diegiant naujas programas 
ir priemones, vertinti priimamo teisės akto socialinį, aplinkosauginį ir žmogaus teisių lygioms galimybėms poveikį. 
Labai svarbu, kad šie žingsniai būtų atliekami kuo ankstesnėje teisėkūros stadijoje, o taip pat išlaikomi ir viso 
sprendimų priėmimo proceso metu.  

3. Ratifikuoti Europos tarybos konvenciją dėl Smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos 
su juo.  

4. Siekti nuoseklios ir kokybiškos vystomojo bendradarbiavimo politikos, užtikrinant aiškų vystomojo 
bendradarbiavimo politikos krypčių ir tikslų matymą bei šios užsienio politikos srities vertinimą. 

5. Sudaryti vienodas sąlygas visoms NVO, veikiančioms pagal LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, dėl 
atskaitomybės teikimo, skirstant jas pagal pajamų dydį, užtikrinant kuo didesnį NVO veiklos ir finansavimo 
skaidrumą.  

6. NVO duomenis VĮ “Registrų centrui” ir kitoms įstaigoms nuo 2022 m. teikti tik elektroniniu būdu. 
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7. Sureguliuoti LR Viešųjų pirkimo įstatymo taikymą, nustatant aiškias sąlygas, kada subjektas yra perkančioji 
organizacija (PO), o kada yra neperkančioji organizacija (NPO) ir užtikrinti  skaidrų viešųjų lėšų naudojimą. 

 

Siekiant atsakingos ir tvarios finansų politikos raginame: 

8. Užtikrinti, kad Europos Sąjungos investicijos bei lėšos (naujas finansavimo laikotarpis 2021-2027 m. bei 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (angl. RRF, Recovery and Resilience Facility)), skirtos 
Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos, o suplanuoti konkretūs veiksmai įgyvendinami 
kokybiškai, laikantis bendrųjų geros praktikos, skaidrumo vertybių bei užtikrinant aukščiausios kokybės standartų, 
įtraukiant NVO į planavimo, įgyvendinimo bei stebėsenos procesus.  

9. Gyventojų pajamų mokesčio dalį skiriamą NVO nuo 1,2 % padidinti iki 2 % bei panaikinti biudžetinėms įstaigoms 
galimybę gauti GPM procentinę dalį. 

10. Stiprinti NVO fondą, užtikrinant Fondo plėtrą bei tvarų finansavimo mechanizmą, steigiant atskirą juridinį asmenį.  
11. Skatinti finansinių mechanizmų NVO, veikiančių skirtingose viešosios politikos srityse, nacionaliniu ir ypatingai 

vietos lygiu, plėtrą bei investicijas į Pilietinės visuomenės tyrimus (galios indeksas ir pan.).   
 

Skatinant aktyvią ir stiprią pilietinę visuomenę siūlome:   

12. Siekiant nuoseklios NVO politikos plėtros,  įtvirtinti, kad Vyriausybėje, kiekvienoje ministerijoje bei savivaldybėse 
dirbtų už NVO klausimus atsakingas asmuo. 

13. Didinti perduodamų viešųjų paslaugų (socialinių, kultūros, švietimo, sporto ir kt.) teikimą NVO, socialiniam verslui 
bei užtikrinti jų prieinamumą visoms visuomenėms grupėms. 

14. Įgyvendinti LR Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų rezervuotų pirkimų, kuriuose kaip tiekėjai gali dalyvauti ir NVO, 
realų įgyvendinimą. 

15. Įveiklinti savivaldybėse veikiančias NVO tarybas, plėtojant jų aktyvesnį dalyvavimą sprendimų priėmimo 
procesuose, skiriant pakankamą dėmesį jų stiprinimui, siekiant užtikrinti LR nevyriausybinių organizacijų plėtros 
įstatymo 6 straipsnio 5 dalies įgyvendinimą 

16. Skatinti aktyvų piliečių įsitraukimą į savanorišką bei NVO veiklą. 
17. Tęsti Atviros Vyriausybės Programos projekto veiklas, įtraukiant NVO ir formuojant realius įsipareigojimus. 
18. Įgyvendinti socialinių ir kitų paslaugų sistemos reformą, kuri būtų paremta gyventojų poreikiais grįstu paslaugų 

užtikrinimu. Neriboti galimų paslaugų teikėjų, tuo pačiu plėtojant socialinių ir kitų aktualių paslaugų tinklą, 
didinant paslaugų įvairovę ir kokybę.  

19. Siekti pastoviai gerinti Lietuvos gyventojų emocinę sveikatą, kuriant saugią aplinką gyventi, dirbti ir leisti laisvalaikį. 
20. Kuriant skaitmeninės darbotvarkės prioritetus, įgalinti Lietuvos piliečius pasirūpinti savo ir savo vaikų saugumu, 

susijusiu su interneto ir technologijų naudojimu, rengiant ir įgyvendinant nacionalinę interneto ir skaitmeninės 
erdvės saugumo plačiąja prasme (įskaitant visą įmanomą grėsmių spektrą, t. y. ne tik technologinio ar turinio 
saugumo, bet ir poveikio psichinei (ypač priklausomybių aspektu) bei fizinei sveikatai) strategiją, suteikiant jai 
nacionalinį prioritetą. Nubrėžti naujus atsakomybės bei skaidrumo lygio reikalavimus skaitmeninę erdvę 
reguliuojančioms institucijoms. 
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21. Nusimatyti ir plėtoti pilietiškumo, sąmoningumo ir gyventojų rengimo mobilizacijos ekstremaliomis situacijomis 
iniciatyvas ir priemones. 

 
Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos narių parengti pasiūlymai LR Vyriausybės programai tiesiogiai atliepia 
naujosios valdančiosios koalicijos partnerių vertybinius įsipareigojimus: žmonių laisvę ir atsakomybę, atsakomybę prieš 
ateities kartas, žmogaus orumą ir teisių apsaugą, skaidrumą ir aukščiausius politinės etikos standartus, kokybišką 
teisėkūrą, vertybinę užsienio politiką, aktyvią pilietinę visuomenę bei laisvą ir nepriklausomą žiniasklaidą. 

 

Kai kurios Nacionalinės NVO koalicijos narės, nacionalinės skėtinės NVO, veikiančios skirtingose viešosios politikos srityse 
yra parengę savo sričių konkrečius pasiūlymus LRV programai, kurių nuorodas pridedame prie šio kreipimosi: 

- Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas: https://www.smtinklas.lt/kreipimasis-i-politines-partijas/ ir 
nuo 43 psl. siūlymai ir rekomendacijos: https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/2020/10/Skurdas-ir-
socialine-atskirtis_2020.pdf  
 

- Nacionalinis švietimo NVO tinklas: http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2020/10/Tinklo-politine-
pozicija-2.pdf 
 

- Aplinkosaugos koalicija: https://www.akoalicija.lt/veikla/2020-10-29-kreipimasis-i-nauja-seimo-dauguma-del-
zaliojo-kurso  
 

- Lietuvos jaunimo organizacijų taryba: https://lijot.lt/wp-content/uploads/2020/07/Pasiūlymai-Vyriausybės-
programai.pdf  

 

Esame atviri bendradarbiavimui ir siekiame prisidėti dabar ir ateityje kuriant stiprią, tvarią, skaidrią ir atvirą Vyriausybę. 

 

 

Nacionalinės NVO koalicijos vardu         Gaja Šavelė 

 

 

Nacionalinė NVO koalicija vienija: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; Lietuvos negalios organizacijų 
forumas; Aplinkosaugos koalicija; Lietuvos moterų lobistinė organizacija; Nacionalinis skurdo mažinimo 
organizacijų tinklas; Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma; NVO vaikams 
konfederacija; Žmogaus teisių organizacijų koalicija; Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba; 
Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas; Švietimo NVO tinklas; Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų 
sąjunga;  Lietuvos meno kūrėjų asociacija; Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. 


