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�2013 m. gruodžio 19 d. priimtas Lietuvos
Respublikos Nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatymas

� Įstatymo tikslas - kurti palankią aplinką

nevyriausybinėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų,

kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir
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kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir

plėtros sąlygas.

� Nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos formavimą

organizuoja, koordinuoja ir ją įgyvendina Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.



Nevyriausybinių organizacijų taryba:

� 1) teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, formuojančioms ir
įgyvendinančioms nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, dėl
nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos ir jos įgyvendinimo
prioritetų;

� 2) teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigomsvalstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms
dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių finansavimo
prioritetų;

� 3) kas dveji metai viešai skelbia nevyriausybinių organizacijų būklės
Lietuvos Respublikoje ataskaitą;

� 4) atlieka kitas Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatuose
numatytas funkcijas.
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� 2014 m. liepos 9 d. priimtas Vyriausybės nutarimas

Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos

sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“

� Nutarimu patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis
(dvidešimt narių: devyni valstybės institucijų ir įstaigų atstovai,
vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir dešimt
nevyriausybinių organizacijų atstovų).

� Nutarimu patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai.

� Nutarimu pavedama atstovus į Tarybą deleguoti ne vėliau kaip per
14 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo.
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� 2014 m. rugsėjo 24 d. priimtas Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1010

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.

liepos 9 d. nutarimo Nr. 641 „Dėl

Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir

jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
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Pagrindiniai sunkumai įgyvendinant NVO plėtros 

įstatymą

� Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymas, t.y.

nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų

asociacijų bendras sutarimas dėl 10 atstovų į

Nevyriausybinių organizacijų tarybą;Nevyriausybinių organizacijų tarybą;

� Nevyriausybinių organizacijų statuso nustatymas:

- duomenų apie nevyriausybinių organizacijų dalyvius

registravimas;

- kas (koks subjektas) turi nustatyti, ar juridiniai

asmenys yra priskiriami prie nevyriausybinių organizacijų.
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Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo

įgyvendinimas savivaldybėse

� Savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų taryba, skirta teikti pasiūlymus
savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių
nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo ir atlikti kitas
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatuose
numatytas funkcijas;numatytas funkcijas;

� Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba sudaroma
laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių –
savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2
tarybos narių – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių
savivaldybės teritorijoje, atstovai. Savivaldybės nevyriausybinių
organizacijų tarybos narių kadencijos trukmė yra dveji metai.
Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį ir
nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

� Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos darbą techniškai
aptarnauja savivaldybės administracija.
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Nevyriausybinių organizacijų tarybų sudarymas 

savivaldybėse

� Įsibėgėja NVO tarybų sudarymo procesas savivaldybėse;

� Pagrindiniai NVO tarybų sudarymo sunkumai, susiję su NVO
atstovų delegavimu į NVO tarybą:

� Dėl skirtingos savivaldybių situacijos nėra reikalinga ir įmanoma
nustatyti visose savivaldybėse vienodą NVO atstovų delegavimonustatyti visose savivaldybėse vienodą NVO atstovų delegavimo
tvarką;

� Dauguma NVO tarybas kuriančių savivaldybių renkasi NVO
atstovavimo ir delegavimo principą, atsižvelgiant į skirtingas
viešosios politikos sritis ir jose veikiančių NVO skaičių.



Dėkojame už dėmesį!
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