
 Gerbiami NVO forumo organizatoriai, dalyviai ir svečiai  
 
Žvelgiant į šiandien susirinkusiųjų gretas, energijos kupiną veiklos erdvę, galima 
drąsiai tvirtinti, jog Nevyriausybinių organizacijų veikla Lietuvoje įgauna vis 
platesnius mastus.      
 
Tai labai svarbus ir prasmingas mūsų valstybės demokratijos raidai etapas, rodantis, 
kad auga žmonių  iniciatyvumas, didėja atsakomybė už savo kiemą, už bendrijos 
reikalus,  ir, žinoma, už tvarką visoje šalyje.  
 
Būtent žmonių iniciatyvos, jų aktyvumas ir siekis patiems tvarkyti svarbiausius 
reikalus liudija pilietinės visuomenės formavimąsi, kalba apie jos tvirtėjimo ženklus.       
    
Tad esame teisingame kelyje, einame pirmyn vedini gerų ir ambicingų siekių. Labai 
reikšminga, kad mums pavyko sutelkti pajėgas ir šviežias mintis į vieną tvirtą kumštį.  
Turiu galvoje šių metų spalį pasirašytą NVO asociacijos sutartį. Didžiausios 
Lietuvoje veikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos, vienijančios įvairiose 
viešosios politikos srityse veikiančius aktyvius žmones, įsipareigojo veikti kartu. 
Nutarta koordinuotai, bendromis pastangomis stiprinti nevyriausybinį sektorių, plėtoti 
pilietinę visuomenę, efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių 
organizacijų plėtros įstatymą. Asociacijos sutartį pasirašė vienuolika skėtinių 
įvairiose srityse Lietuvoje veikiančių NVO, kurios jungia  per 1500 nevyriausybinių 
organizacijų, o jų veikloje narystės pagrindu dalyvauja daugiau kaip 500 tūkstančių 
šalies gyventojų.  
 
Tai didelė kūrybinė jėga, plati įvairių idėjų kalvė, galinti kalnus nuversti - pasiūlyti, 
patarti ar net priversti padaryti tuos darbus, kurių kartais neaprėpia valdžios 
institucijų akiratis.   
 O tų darbų išties pakaks visiems. Juk nemažai problemų tvyro socialinėje, 
ekonominėje srityje, itin garus NVO balsas girdimas ginant pacientų, vartotojų teises, 
sprendžiant aplinkosaugos ir kitas bendruomenėms rūpimas problemas.    
 
Mieli NVO lyderiai, visi, kuriems ne tas pats, kaip gyvename šiandien, kaip 
tvarkysimės valstybėje rytoj,  
 
Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičius ir savo vardu nuoširdžiai sveikinu visus 
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forumo dalyvius. Linkiu įdomių, prasmingų 
pranešimų, gyvų ir įžvalgių jų aptarimų bei diskusijų, gero darbo ir šaunių rezultatų.    
Linkime didelės sėkmės numatomai sukurti Nacionalinei NVO koalicijai. Tebūna tai 
dar vienas  žingsnis link pilietinės visuomenės brandos, link modernios ir darnios 
valstybės kūrimo. 
Ačiū už parodytą dėmesį.   
 


