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REKOMENDACIJŲ POBŪDIS

 Rekomendacijomis siekiama projekto tikslų (stiprinti

NVO ir savivaldybių bendradarbiavimą; pagerinti

viešąjį valdymą ir kt.) įvertinant LR strateginių teisės

aktų nuostatas (Nacionalinės pažangos strategija

„Lietuva 2030“, LR Vyriausybės nutarimu

2012.11.28 patvirtinta 2014-2020 m. nacionalinės

pažangos programa ir kt.), numatančias NVO

vaidmens esminį stiprinimą viešųjų paslaugu

teikime.
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KOKIA REALYBĖ? (1) 

 Ir savivaldybės, ir NVO visuomenėje turi tą pačią

paskirtį – užtikrinti galimybę gauti viešąsias

paslaugas, atitinkančias bendruomenės žmonių

poreikius.

 Lietuvos savivaldybės pripažįsta NVO svarbą, teikia

joms finansinę ar nefinansinę paramą. Nuolat

augantis paslaugų poreikis, realizuojamų uždavinių

lygis ir visuomeninis pobūdis lemia tai, kad NVO

būtina įtraukti į vietos bendruomenės funkcionavimą.
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KOKIA REALYBĖ?(2) 

 Dabartiniam savivaldybių ir NVO bendradarbiavimui

trūksta sutarimo ir motyvacijos – abiejų sektorių

veiklai trukdo tam tikra laikysena. Ir savivaldybės, ir

NVO perdėtai stengiasi pabrėžti savąją svarbą ir

įrodyti, kad jos geriausiai gali teikti viešąsias

paslaugas.

 Tiek savivaldybės, tiek NVO ne iki galo suvokia

viena kitos vaidmenį – NVO į savivaldybę dažnai

žiūri tik kaip į rėmėją ir iš jos tesitiki lėšų projektų

finansavimui.
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KOKIA REALYBĖ?(3) 

 Savivaldybės pernelyg siaurai vertina NVO

veiklą, neįvertindamos jų, kaip visuomenės

valios reiškėjų vaidmens.

 Trūksta abipusio sutarimo, „vidurio

politikos“, konsoliduotų pastangų veikti

bendruomenės labui.

5



Savivaldybių ir NVO sektorių skirtumai (1)

 NVO:

 atskiros nepriklausomos

organizacijos,

supaprastinta nehierarchinį

struktūra, įvairūs

finansavimo šaltiniai,

 veikla tiesiogiai atspindinti

žmonių poreikius,

nevaržoma procedūrų ir

taisyklių veikla, lankstūs

taikomieji darbo metodai ir

kt.

 Valdžios sektorius: 

 hierarchinė struktūra,

vienas pastovus

finansavimo šaltinis,

 veiklos procedūros,

reglamentuojamos teisės

aktų, nelankstūs darbo

metodai, sudėtingos

permainų ir pokyčių

procedūros.
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Savivaldybių ir NVO sektorių skirtumai (2)

 ABIEJŲ SEKTORIŲ SKIRTUMAI ĮTAKOJA

ELGSENĄ, SUNKUMUS IR NETIPINES

VEIKLOS FORMAS.
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NVO IR SAVIVALDYBIŲ 

BENDRADARBIAVIMO TEIKIAMI 

PRANAŠUMAI (1)

 Valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimas leidžia

operatyviau ir lanksčiau reaguoti į naujai iškylančias

problemas;

 Iškilusios vietos bendruomenių problemos

sprendžiamos naujais novatoriškais, dažnai

neįprastais, tačiau efektyviais ir įvairesniais būdais;

 Sprendžiamos nepopuliarios, mažai žinomos ar

tokios problemos, kurios nebendradarbiaujant su

NVO, savivaldybėms mažai berūpėtų;
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NVO IR SAVIVALDYBIŲ 

BENDRADARBIAVIMO TEIKIAMI 

PRANAŠUMAI (2)

 Mažėja viešįųjų paslaugų teikimo išlaidos, didėja paslaugų

teikimo lankstumas, keičiasi požiūris į klientą, didėja siūlomų

paslaugų įvairovė;

 Apie problemas sužinoma pradinėje stadijoje, kada jos

neįsisenėja;

 NVO – klientui priimtinesnės, nes žmonės gali atviriau įvardinti

savo poreikius ir argumentuoti permainų būtinybę;

 Galimybė lengviau pritraukti žmogiškuosius ir finansinius

išteklius, stiprinama demokratija, lengviau gaunamas

visuomenės pritarimas, daugiau dėmesio skiriama rezultatams

ir kt.
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Kitos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo 

problemos (iš abiejų pusių)   

 Sunkumai formuluojant užduotis, detalizuojant

būtinas paslaugų teikimo sąlygas;

 Nesklandumai skirstant savivaldybės lėšas, kai

reikia pasirinkti iš kelių NVO, parinkti kriterijus

rezultatams matuoti ir kt., iš ko kyla „uždaro rato“

problema;

 NVO stokoja aktyvių lyderių, nesutaria tarpusavyje

veikdamos toje pačioje srityje, neturi pakankamai

gebėjimų, žmogiškųjų išteklių ir kt.
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Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo 

kontekstas (1)

 Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimas ir

tarpusavio įsipareigojimų sunorminimas nesibaigia

vien finansavimo klausimais, bet turi žymiai

platesnį socialinį kontekstą.

 Požiūris į NVO kaip į vien tik savivaldybės nurodytų

užduočių vykdytojus ženkliai riboja naudą, kurią

galima gauti iš bendradarbiavimo, kuris turi būti

grindžiamas lygiateise partneryste.
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Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo 

kontekstas (2)

 Partnerystė – tai dinamiški santykiai, kurie įmanomi

tik nuolatinės komunikacijos tarp abiejų sektorių

kontekste ir pagrįsti abipusiu sutarimu, supratimu ir

vykdomi per atitinkamus darbo pasidalijimo

elementus.

 Ji apima abipusišką įtaką, išryškina abipusę

atsakomybę, aiškumą, lygiateisį dalyvavimą

sprendimų priėmime ( Brinkerhoff, 2002)
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Rekomendacijos lygiavertės 

partnerystės diegimui  

 NVO plėtra ir bendradarbiavimas su savivaldybėmis

nėra plačiai reglamentuotas. Tikslinga apibrėžti

bendradarbiavimo taisykles, būdus, kas leistų tiksliai

apibrėžti NVO vietą ir galimybes bendrai veiklai su

savivaldybėmis. Bendrų taisyklių laikymasis yra

lygiavertės partnerystės pagrindas.

 Neįtvirtinus lygiaverčių santykių, susitarimai gali būti

skirtingai interpretuojami ir griaunami.
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REKOMENDACIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMUI 

PAGERINTI (1) 

 Savivaldybėse naudojant strateginio planavimo

principą, kurti tarpinstitucines programas, kuriomis

apimti ne tik kultūros, socialinę ar sporto srities

finansavimą, bet apjungus šias viešosios politikos

sritis finansuoti tokius organizacijų projektus, kurie

apimtų platesnį mastą veiklų.
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REKOMENDACIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMUI 

PAGERINTI (2)

 Peržiūrėti ir revizuoti esamą savivaldybės

administracinę struktūrą, išskiriant visuomeninių

komisijų, tarybų ar darbo grupių skaičių bei jų narių

pasiskirstymą. Tai suteiktų galimybę optimizuoti tokių

visuomeninių darinių darbą, galbūt komisijas/tarybas

sujungti, panaikinti ar išplėsti, įgalinant kiekvieną

komisijos narį aktyviam ir efektyviam darbui jose.
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REKOMENDACIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMUI 

PAGERINTI (3)

 Vengti politikų dalyvavimo projektų atrankos

komisijose, skiriant didesnį dėmesį ekspertinį

potencialą turinčių asmenų įtraukimui į atrankos

komisijas. Taip būtų sudaromos palankios sąlygos

objektyviam projektų turinio vertinimui ir optimaliam

biudžeto tvirtinimui, išvengiant politinių sprendimų.
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REKOMENDACIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMUI 

PAGERINTI (4)

 Kitose savivaldybėse vykdomus reorganizacijos iš

biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą modelius

pateikti savivaldybės sprendimų priėmėjams kaip

pavyzdį, kodėl tokia reforma yra svarbi ir būtina tiek

tokios įstaigos veiklos efektyvumui, tiek ir viešųjų

lėšų racionaliam ir efektyviam panaudojimui

užtikrinti.
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REKOMENDSACIJOS VIEŠOSIOS 

PASKIRTIES PATALPŲ PANAUDOJIMUI 

 Įvertinti esamą savivaldybės disponuojamų patalpų

būklę ir atlikti jas valdančių įstaigų/organizacijų

reviziją, siekiant įvertinti tiek patalpų efektyvų ir

racionalų panaudojimą, tiek ir užtikrinant galimybę

skirti patalpas viešąją naudą teikiančioms

organizacijoms, kurios tokių patalpų neturi. Taip pat

įvertinti bendrąją patalpų panaudojimo galimybę, t.y.

vienos patalpos kelioms organizacijoms, užtikrinant

konkretaus patalpų operatoriaus atsakomybę.
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REKOMENDACIJOS 

FINANSAVIMUI TOBULINTI (1)

 Vadovaujantis biudžeto sandaros įstatymu ir

savivaldybės tvarka, įdiegti projektų finansavimo

principą, kuriuo remiantis finansavimas organizacijų

projektų įgyvendinimui būtų skirtas 3 metų

laikotarpiui. Taip būtų sumažinta biurokratinė našta

savivaldybei kasmet skelbiant konkursus, o

organizacijoms užtikrinti ilgalaikį projektų

įgyvendinimo stabilumą.
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REKOMENDACIJOS 

FINANSAVIMUI TOBULINTI (2)

 Įtvirtinti nuostatą, kad projektų atrankos komisijos

sprendimuose nedominuotų principas „visiems po

lygiai“, tačiau atrinkti ir finansuoti tik tuos projektus,

kurie yra tinkamai parengti ir pagrįsti bendruomenės

poreikių ir siūlomos veiklos principais.
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REKOMENDACIJOS 

FINANSAVIMUI TOBULINTI (3)

 Skiriant finansavimą tiek biudžetinėms įstaigoms, tiek ir NVO,

sudaryti lygias sąlygas abiejų juridinių asmenų finansavimui:

nustatyti, jog projektų finansavimo konkursuose galėtų

dalyvauti tik nevyriausybinės organizacijos, nepriklausomos ir

tiesiogiai iš savivaldybės biudžeto nefinansuojamoms

organizacijoms.

 Esant tokiai situacijai, kai konkurse lygiomis teisėmis dalyvauja

tiek biudžetinės įstaigos, tiek ir NVO, paraiškų vertinimo

kriterijuose numatyti, jog prioritetas būtų teikiamas tik NVO

projektams. O likusi programos biudžeto dalis, kuri negali būti

skiriama NVO biudžetinių įstaigų projektams, paskirstoma

biudžetinių įstaigų projektams.
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REKOMENDACIJOS

 Svarstyti galimybę tobulinti ir keisti dabartinio dalinio

finansavimo sistemą ir taikyti „užsakymo“

„kontrakto“ modelį, kas paskatintų ieškoti pigesnių ir

kokybiškesnių paslaugų teikimo būdų.

 Parengti vertinimo kriterijus ir principus, kuriais

remiantis būtų galima įvertinti organizaciją ir jos

veiklos efektą.
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PABAIGAI

Linkiu įdomių ir prasmingų 

diskusijų!        



Ačiū už dėmesį


