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Misija
NVO plėtros įstatymo 5 str. Savivaldybės nevyriausybinių
organizacijų taryba:

1) teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl
savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių
organizacijų stiprinimo;

2) dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės
aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

3) dalyvauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant
analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų
teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

4) dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių
organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;

5) atlieka kitas savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos
nuostatuose nustatytas funkcijas.
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Gerieji
pavyzdžiai



Kėdainių rajono savivaldybėsNVO taryba

Sample footer text 3/1/20XX 5

+ Informacija savivaldybės tinklapyje: tarybos nariai ir jų kontaktiniai
duomenys, nuostatai, veiklos reglamentas, veiklos planai ir ataskaitos

+ Aktualią informaciją skelbia FB puslapyje

+ Pristato rajone veikiančias NVO 

+ Organizuoja išplėstinius posėdžius su kitomis veikiančiomis
patariamosiomis tarybomis

P.S. skelbti planuojamų podėdžių tarbotvarkes ir protokolus

https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/nevyriausybines-organizacijos/nevyriausybiniu-organizaciju-taryba/201
https://www.facebook.com/K%C4%97daini%C5%B3-rajono-savivaldyb%C4%97s-Nevyriausybini%C5%B3-organizacij%C5%B3-taryba-105290318120532
https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/nevyriausybines-organizacijos/nevyriausybines-organizacijos/200


Panevėžiomiesto NVO taryba
+ Informacija savivaldybės tinkalpyje: nuostatai, sudėtis su kontaktais, 

veiklos ataskaitos ir protokolai.

+ Pristato mieste veikiančias NVO

+ Turi privačią NVO grupę FB su 130 narių

+ NVO ir Jaunimo reikalų tarybų bendras posėdis

+ Rengia “Socialinius pusryčius” skirtus NVO bendradarbiavimui

+ Susitikimas ir pasikeitimas gerąja patirtimi su Šiaulių miesto NVO taryba

P.S. skelbti planuojamų posėdžių darbotvarkes
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https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybines-organizacijos-277/nvo-taryba.html
https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybines-organizacijos-277/organizacijos.html
https://www.facebook.com/groups/603834243682911
https://www.facebook.com/photo?fbid=326729502981141&set=a.145661821087911
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4641377372541320&id=364305006915266


Vilniaus miesto NVO taryba

+ Informacija savialdybės puslapyje: nuostatai, sudėtis su

kontaktais, veiklos planas ir ataskaitos, darbo

reglamentas ir protokolai. 

+ Skelbia apie būsimus posėdžius ir jų darbotvarkes.

+ Susitinka reguliariai: 2 kartus per mėnesį numatytu laiku. 

+ Atlikti darbai (2021 m. veiklos ataskaita):
- Surinkta informacija iš Vilniaus mieste veikiančių NVO ir parengtos rekomendacijos Vilniaus 

miesto savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planui.

- Atsižvelgta į NVO tarybos siūlymą VMSA darbuotojams suteikti galimybę savanoriauti darbo 

metu ir šiuo metu darbuotojai gali savanoriauti per metus 1 d.d., paliekant darbo užmokestį.
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https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/nvo-taryba/


The way to get 
started is to quit 
talking and 
begin doing.

Walt Disney
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Planas

1-3 mėn

NVO tarybos sudarymas

Pirmininko ir pavaduotojo rinkimai

3-6 mėn

Prioritetinės veiklos sritys kadencijai

Metinis veiklos planas

Tarybos narių delegavimas

6-12 mėn

Veiklų vykdymas

Darbo grupių veikla

Posėdžiai

13-14 mėn

Metinė veiklos ataskaita

Metinis veiklos planas

15-23 mėn

Veiklų vykdymas

Darbo grupių veikla

Posėdžiai

24 mėn

Naujos tarybos rinkimo procesas
Metinė veiklos ataskaita
Informacijos perdavimas
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Patarimai

Viešinti tarybos veiklą

+ Metiniai veiklos planai

+ Planuojamų posėdžių darbotvarkės

+ Posėdžių protokolai

+ Nuveiktų darbų/pasiektų rezultatų pristatymas

+ Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose

NVO sektoriaus advokacija

+ Bendrauti su visomis savivaldybės NVO

+ Vertinti NVO įtraukimo į viešųjų paslaugų

teikimą situaciją ir teikti rekomendacijas

+ Organizuoti mokymus NVO   

+ Rekomenduoti savivaldybei įsteigti NVO 

koordinatoriaus pareigybę
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Pasiūlymai

Bendradarbiavimas

+ Su bendruomeninių

organizacijų taryba

+ Su kitomis savivaldybėje

veikiančiomis tarybomis

+ Su kitomis NVO tarybomis

regione

+ Su Regiono plėtros tarybos

Partnerių grupės nariais

NVO + krizės

+ Rekomenduoti įsteigti NVO 

koordinatoriaus pareigybę

+ Krizių valdymo ir civilinės 

saugos įstatymo projektas 17 

str. Savanorių ir NVO pajėgos

+ Funkcijos, mokymai, pratybos, 

vaidmuo institucijų planuose 

ir patirtų išlaidų 

kompensavimas 

Strateginiai planai

+ Teikti siūlymus dėl

nevyriausybinėms 

organizacijoms palankios 

aplinkos savivaldybėje kūrimo

+ Teikti pasiūlymus ir

rekomendacijas susijusias su

savivaldybės strateginio

veiklos plano tiksliais, 

priemonėmis ir rodikliais
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Apibendrinimas

Nereikia “išradinėti dviračio” 

Kompetentingi ir motyvuoti žmonės

Informacijos sisteminimas ir
perdavimas
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Ačiū Inga Aksamitauskaitė

Inga@nisc.lt

www.3sektorius.lt

https://www.facebook.com/NVOin
formacijosirparamoscentras

Sample footer text 3/1/20XX 13

mailto:Inga@nisc.lt
http://www.3sektorius.lt/
https://www.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras

