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Mieli kolegos
2021 metais gyvenome ir dirbome neapibrėžtumo sąlygomis — apsupti besitęsiančių bei naujų
iššūkių, kurie neleido atsikvėpti. Visgi susitelkę judėjome į priekį – siekėme savo užsibrėžtų tikslų,
ieškojome nestandartinių sprendimų nenumatytiems atvejams, telkėme partnerius ir valdžios
institucijas bendriems sprendimams ir darbams. Supratome, kad tik išvien veikdami galime
pasiekti daug daugiau ir sėkmingai bei užtikrintai žengti į priekį.
Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos metinėje veiklos ataskaitoje apžvelgiame
nuveiktus darbus bei pasiektus rezultatus 2021 metais. Buvome aktyvūs – teikėme pasiūlymus,
pvz. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui „Naujos kartos Lietuva“ 2022-2026 m.,
LRV programai, dalyvavome įvairiose darbo grupėse, komisijose, tapome Valstybės pažangos
tarybos nariais, delegavome atstovus į NVO tarybą, RPT Partnerių grupes, rengėme NVO plėtros
strategiją 2050, teikėme rekomendacijas NVO dėl skaidrumo užtikrinimo, įgyvendinome
projektus ir kt. – mūsų tvirtas bei vieningas balsas svariai prisidėjo priimant svarbiausius
sprendimus. Tapome tarptautinių organizacijų — World Alliance for Citizen Participation, AGNA ir
Europos pilietinio forumo (European Civic Forum) —tikraisiais nariais, o tai atvėrė duris kelti
mums rūpimus klausimus į tarptautinį lygį bei semtis gerosios patirties iš kitų valstybių pilietinių
organizacijų.
Dėkoju kiekvienam organizacijų nariui, tarybos nariams ir kiekvienam mūsų partneriui, kurie
buvo kartu visus 2021-uosius metus ir prisidėjo stiprinant pilietinę visuomenę, priimant ir
įgyvendinant mums visiems svarbius sprendimus. Tik kartu galime daugiau, stipriau ir
prasmingiau! Drąsiai pasitikime naujus iššūkius ir tapkime valstybės bendrakūrėjai siekiant
reikšmingų pokyčių!
Šviesūs linkėjimai,
Gaja Šavelė
Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos direktorė

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija savo veiklą pradėjo
2009 m., kai Lietuvoje veikiančios NVO asociacijos pasirašė koalicijos
steigimui skirtą bendradarbiavimo sutartį bei įsipareigojo bendradarbiauti
atstovaujant NVO sektoriaus interesams valstybės institucijose.
Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, kaip atskiras juridinis
asmuo, įkurta 2019 m. gruodžio 19 d.

Tikslas

sudaryti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms veikti viešojoje
politikoje ir stiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą viešajame gyvenime,
skatinant bendradarbiavimą tarp skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų,
vienijančių įvairiose viešosios politikos srityje veikiančias nevyriausybines
organizacijas.

Uždaviniai

plėtoti pilietinę visuomenę, skatinant gyventojus dalyvauti NVO veikloje;
skatinti NVO tarpusavio bendradarbiavimą, diegiant gero valdymo principus,
veiklos kokybės standartus bei savireguliacijos mechanizmus;
stiprinti nevyriausybinį sektorių, gerinti NVO teisinę - mokestinę aplinką;
dalyvauti formuojant viešąją politiką, įsitraukiant į sprendimų priėmimą;
atstovauti nevyriausybinio sektoriaus interesams valdžios ir valdymo
institucijose;
deleguoti atstovus į valstybės institucijų tarybas, komisijas, komitetus, darbo
grupes ir kitus sprendimų priėmimo darinius;
vykdyti kitas veiklas, prisidedančias prie NVO sektoriaus stiprinimo ir
pilietinės visuomenės plėtojimo.

2022 m. sieksime lyderystės, NVO sektoriaus
plėtros bei tvaraus sektoriaus įgalinimo ir
stiprėjimo. Planuojame tęsti 2021 m. pradėtus
darbus bei įgyvendinti naujas veiklas pagrindinį
dėmesį skiriant:
LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo stebėsenos
vykdymui ir prisidedant prie jo įgyvendinimo nacionaliniu ir vietos
lygiu;
LR Savanoriškos veiklos įstatymo naujos redakcijos projekto
parengimui;
savivaldybių lygmeniu veikiančių skėtinių NVO ir savivaldybių NVO
tarybų stiprinimui;
nevyriausybinių organizacijų, o tuo pačiu ir pilietinės visuomenės,
atsparumo dezinformacijai, propagandai, hibridinėms grėsmėms
stiprinimui šiandieninės geopolitinės situacijos kontekste;
NVO plėtros strategijos 2050 m. parengimui;
aktyviai dalyvaujant Pažangos tarybos veikloje, rengiant Valstybės
pažangos strategiją „Lietuva 2050“;
vystydami glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybės, savivaldybių ir
kitų viešojo sektoriaus įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų;
bei kitiems aktualiems klausimams.
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raštų ir kreipimųsi į įvairias institucijas.
įvairiuose susitikimuose, atstovaujant NVO interesus.

Nacionalinė NVO koalicija oficialiai tapo tarptautinių organizacijų:
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, AGNA ir Europos
pilietinio forumo (European Civic Forum) nariais.
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Įgyvendinti projektai

Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų stiprinimas,
įgalinimas ir advokacija

Projekto biudžetas 53 992,52 EUR
Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projektas vyko 2021 01 01 – 2021 12 31
Projektu siekiama stiprinti nevyriausybinių organizacijų sektorių, didinant tvarias
nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų plėtros galimybes, įgalinti NVO
atstovų kokybišką ir nuoseklų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose bei gerinti
advokacijos įgūdžius ir užtikrinti dalyvaujamosios demokratijos plėtrą Lietuvoje.

Stiprūs regionai – stipri valstybė

Projekto biudžetas 4 995,65 EUR
Projektą finansavo Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
Projektas vyko 2021 06 20 – 2021 12 20
Projektas skirtas sustiprinti nevyriausybinio sektoriaus atstovų, kurie yra deleguoti į
Partnerių grupes prie Regionų plėtros tarybų, kompetencijas.
Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti, jog deleguoti atstovai galėtų tinkamai atstovauti
nevyriausybinį sektorių regionuose, prisidedant prie viešosios politikos pokyčių. Didžiausias
dėmesys skirtas ugdyti atstovavimo, tinklaveikos, pasiūlymų ar rekomendacijų teikimo ir
pristatymo, advokacijos, sprendimų priėmimo, derybinių kompetencijų ugdymui.

Atsparios NVO – stipri visuomenė
Resilient NGOs build a stronger society

Projekto biudžetas 7 942.00 Eur
Projektą finansavo Britų Taryba (4942.00 Eur) ir Užsienio reikalų ministerija
(3000.00 Eur)
Projektas vyko 2021 06 01 – 2021 11 15
Projekto metu buvo ugdomi nevyriausybinių organizacijų bei bendruomenių lyderių
gebėjimai atpažinti hibridines grėsmes – dezinformaciją, melagienas ar propagandą, ir
įgūdžius, kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant jų išvengti. Projekto veiklos buvo nukreiptos
tiek į nevyriausybinių organizacijų atsparumo ugdymą, tiek bendrai į visuomenės kritinio
mąstymo ugdymą bei diskusijos apie dezinformacijos keliamas grėsmes skatinimą.

Stiprios skėtinės NVO – sėkmės formulė stiprinant pilietinį sektorių

Projekto biudžetas - 23 886,38 Eur
Projektą finansavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projektas vyko 2021 03 01 - 2021 12 31
Tikslas – siekiant stiprinti ir įgalinti skėtines nacionalines NVO aktyviau įsitraukti į
diskusijomis ir žiniomis grįstų sprendimų priėmimą ir bendradarbiavimą su viešojo valdymo
institucijomis – efektyvinti Nacionalinės NVO koaliciją ir jos narių išorinės ir vidinės
komunikacinius įgūdžius.

Alternatyvių investicijų detektorius (AID)

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas (ESFA)
Projekto pradžia 2020-07-10
Projekto pabaiga 2023-07-01
Projekto biudžetas 3 995 566,00 EUR, administruoja ESFA.
Projekto tikslas yra plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų,
socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir
darbo rinkoje. Projekto metu skatinama ieškoti inovatyvių sprendimų plėtojant ir teikiant
socialinės integracijos paslaugas bei kaip šiuo metu taikomus modelius / metodus / įrankius
įgalinti veikti efektyviau. Organizacijos raginamos teikti socialines paslaugas kitaip, naujai,
ieškoti kitokių, naujų būdų ir formų teikti paslaugas, kurti darbo vietas ir eksperimentuoti.
Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas,
Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas,
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas.

Kitos veiklos
Nacionalinės NVO koalicijos iniciatyva sukurta darbo grupė "NVO
skaidrumas". Grupė per 2021 metus susitiko 6 kartus. Darbo grupės
pasiūlyti NVO skaidrumo kriterijai pristatyti bei aptarti Nacionalinės
NVO koalicijos narių išvažiuojamojo posėdžio ir Skaidrumo mokymų
metu taip pat Skaidrumo ir advokacijos mokymų metu. Mokymų metu
buvo susitarta tęsti NVO skaidrumo temą ir ateinančiais 2022 metais,
inicijuojant susitikimus su nacionalinėmis ir skėtinėmis NVO
rekomenduojant taikyti šiuos NVO skaidrumo kriterijus savo veiklose.
Suorganizuotas viešas renginys "Skaidrumas svarbu", 2021 m. gegužės
27 d., kuriame dalyvavo NVO ir įvairių valdžios institucijų atstovai.
Renginio metu skirtingų valdžios institucijų atstovai darė pristatymuspranešimus, vyko diskusija su dalyviais, taip pat buvo pristatyti darbo
grupės „NVO skaidrumas“ išdiskutuoti galimi NVO veiklos skaidrumo
kriterijai. Renginyje dalyvavo 89 dalyviai iš 74 organizacijų ir institucijų.
Nacionalinės NVO koalicijos narių iniciatyva pradėta kurti NVO plėtros
koncepcija 2050, kuri planuojama, kad bus pabaigta ir pristatyta viešai
2022 metais. NVO plėtros koncepcijos kūrime dalyvauja platus ratas
organizacijų.
Įvairių susitikimų su NVO metu akcentavo NVO žymos svarbą.
Nacionalinės NVO koalicijos pateikti pasiūlymai dėl 2022 m.
paskelbimo Savanorystės metais.
Vykdoma NVO veiklą reglamentuojančių teisės ir poįstatyminių aktų
stebėsena, analizuojamas jų veikimas praktikoje, teikiami pasiūlymai
šiems NVO aktualiems teisės aktams: LR Nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatymas, LR Labdaros ir paramos įstatymas, LR Viešųjų
pirkimų įstatymas, LR Regionų plėtros įstatymas, LR Socialinio verslo
įstatymo projektas, NVO fondas, NVO tarybos nuostatai, NPP plėtros
programos ir kt. Šios veiklos ribose, reaguojant į valstybės institucijų
sprendimus, rengiami raštai, pozicijos, pranešimai ir kt.

Kitos veiklos
Veiksmai dėl COVID-19 . Nacionalinė NVO koalicija ir kitos NVO tęsė
aktyvų dalyvavimą Vyriausybės darbo grupė klausimams, susijusiems
su pagalbos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltos
pandemijos paveiktoms asmenų grupėms teikimu, koordinuoti ir
spręsti, kituose susitikimuose, darbo grupėse, pasitarimuose ir kt.,
teikiant pasiūlymus dėl COVID situacijos, pasiūlė atnaujinti „Dėl
pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo
COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemones“ aprašą, kuris
buvo atnaujintas 2021 metų paskutiniame ketvirtyje ir tai suteikė
galimybes daugiau NVO gauti subsidiją, dalyvaujant Pokarantininių
socialinių klausimų konsultacinėje grupėje SADM (susitikimai vyko iki
gegužės mėnesio pagal poreikį), kituose susitikimuose, darbo grupėse,
pasitarimuose ir kt. Taip pat kartu su kitomis NVO kuriant ir paleidžiant
Padėsiu mokyti(s) savanorių iniciatyvą švietimo įstaigose,
bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Parengtos ir išsiųstos Nacionalinės NVO koalicijos 39 rekomendacijos
NVO dėl NVO subsidijos suteikimo („Pagalbos nevyriausybinėms
organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19
pandemijos metu, subsidijomis priemones“). Konsultuotos NVO dėl
subsidijos gavimo galimybių. Nacionalinė NVO koalicija pravedė 10
Nevyriausybinių organizacijų veiklos skaidrumo ir atskaitomybės
kompetencijų stiprinimo mokymų, SADM užsakymu. 2021 m.
spalio/lapkričio mėn.
Nacionalinė NVO koalicija kartu su savo nariais aktyviai dalyvavo
rengiant RFF, NPP planus, teikė pasiūlymus dėl 2021–2027 m.
finansavimo laikotarpio Europos Sąjungos investicijų ir Ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės Naujos kartos Lietuva
plano įgyvendinimo, stebėsenos ir valdymo ir kontrolės sistemos
efektyvumo ir kitais aktualiais NVO sektoriui ir pilietinei visuomenei
klausimais.

Mūsų nariai
Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija
vienija 15 nacionalinių skėtinių NVO, kurios jungia
per 3.000 NVO visoje šalyje ir kurių veikloje
narystės pagrindu dalyvauja daugiau kaip 500
tūkstančių gyventojų.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Asociacija 191363642
Aplinkosaugos koalicija, Asociacija 302638894

Lietuvos negalios organizacijų forumas, Asociacija 125703071

Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Asociacija 303043700

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Asociacija 302541776
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Asociacija 300575559

Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, Asociacija
301521557

NVO vaikams konfederacija, Asociacija 300092667

Žmogaus teisių organizacijų koalicija, Asociacija 304741462

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, Asociacija 195756130
Vartotojų aljansas, Asociacija 302868831

Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Asociacija 191902456

Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Asociacija 305397669

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (asocijuoti nariai),
Labdaros ir paramos fondas 192013926

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (asocijuoti nariai), Asociacija
302253884

2020 m. gruodžio 31 d. Nacionalinė NVO koalicija vienijo 13 narių.
2021 m. gruodžio 31 d. Nacionalinė NVO koalicija vienijo 15 narių.

NVO teisės institutas išreiškė norą prisijungti prie Nacionalinės NVO
koalicijos.

Plačiau apie mūsų veiklą
Raštai/kreipimaisi:

2021 03 24 DĖL LIETUVOS EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO
PLANO 2021-2026 M. RENGIMO EIGOS IR DERINIMO SU SOCIALINIAIS

PARTNERIAIS, išsiųsta LRV, FINMIN, LRPK, Europos komisijos atstovybei Lietuvoje;
2021 04 07 DĖL 2022 METŲ PASKELBIMO SAVANORYSTĖS METAIS, išsiųsta LRS

Švietimo ir mokslo komitetui; Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai
ir frakcijų seniūnams;

2021 04 20 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ŽYMOS SUTEIKIMO, išsiųsta
Valstybės įmonei Registrų centras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai, NVO Tarybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

2021 05 03 Dėl Naujos kartos Lietuvos plano, išsiųstas LRV, FINMIN, EK atstovybei
Lietuvoje;

2021 05 11 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KAIP NEPERKANČIŲJŲ

ORGANIZACIJŲ STATUSO SUREGULIAVIMO IR VIENINGO TAIKYMO, išsiųstas
LRV, FINMIN, EIMIN, VPT;

2021 05 13 DĖL PLANO „NAUJOS KARTOS LIETUVA“ – LIETUVOS EKONOMIKOS

GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO 2021-2026 M. – ĮGYVENDINIMO IR
STEBĖSENOS, išsiųsta Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos
finansų ministerijai, Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje;

2021 05 17 DĖL LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 7 STRAIPSNIO

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, išsiųsta Lietuvos Respublikos Seimo nariams,
Biudžeto ir finansų komiteto nariams, Audito komiteto nariams;

2021 05 18 DĖL ATSTOVAVIMO IR TIKROSIOS NARYSTĖS ECF, išsiųsta European
Civic Forum;

2021 06 08 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ, išsiųsta LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijal

2021 06 11 SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ KREIPIMASIS DĖL

ĮTRAUKIMO Į EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PRIEMONĖS
„NAUJOS KARTOS LIETUVA“ STEBĖSENOS MECHANIZMUS, pateikta kartu su
kitais socialiniais ir ekonominiais partneriais, išsiųstas FINMIM, EIM, ŠMSM, EM,
SADM, SM, EK atstovybei Lietuvoje;

Plačiau apie mūsų veiklą
Raštai/kreipimaisi:

2021 06 22 DĖL EUROPOS SĄJUNGOS 2021-2027 M. FINANSAVIMO PERIODO BEI
PAŽANGOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS APTARIMO SU

SOCIALINIAIS IR EKONOMINIAIS PARTNERIAIS, pateikta kartu su kitais socialiniais
ir ekonominiais partneriais, išsiųstas LRV, LRS ekonomikos komitetui, FINMIN,
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos
stebėsenos komitetui. Kopija: EK atstovybei Lietuvoje, LRPK;

2021 08 26 KVIETIMAS DALYVAUTI SUSITIKIME SU NEVYRIAUSYBINIŲ

ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENIŲ ATSTOVAIS, DELEGUOTAIS Į REGIONŲ
PLĖTROS TARYBŲ PARTNERIŲ GRUPES, išsiųsta VRM;

2021 10 11 DĖL MISIJOMIS GRĮSTŲ MOKSLO IR INOVACIJŲ PROGRAMŲ TEMŲ
PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS, išsiųsta Švietimo mokslo ir sporto ministerijai;

2021 11 04 KVIETIMAS DALYVAUTI APSKRITO STALO DISKUSIJOJE „ATSPARIOS
NVO – STIPRI VISUOMENĖ“, išsiųsta VSD;

2021 11 22 DĖL LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 7 STRAIPSNIO

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-367, išsiųsta LRS Biudžeto ir finansų
komiteto nariams Kopija: Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
frakcija; Laisvės frakcija; Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija;

2021 12 07 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO Nr.
XIVP-1095, išsiųsta LRS SRD komiteto nariams;

2021 12 12 DĖL LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 13 STRAIPSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-247, išsiųsta LR Seimo Audito
komiteto nariams;

2021 12 28 DĖL 2021-2027 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

PROGRAMOS IR NAUJOS KARTOS LIETUVA NACIONALINĖS VALDYMO IR

KONTROLĖS SISTEMOS, išsiųsta LRV, FINMIN. Kopija: EK atstovybei Lietuvoje.
Dėl Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 2, 5, 6, 7, 8 ir 9

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Dėl 2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS dėl

viešųjų paslaugų viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės
organizacijos rodiklių ir pagrindimų. (8.7 uždavinys. Gerinti viešojo valdymo

institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą, Vidaus
reikalų ministerija.

Plačiau apie mūsų veiklą
Atstovavimas:

Dalyvauta Vyriausybės darbo grupė klausimams, susijusiems su pagalbos COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltos pandemijos paveiktoms asmenų grupėms
teikimu, koordinuoti ir spręsti. Nuo 2021 m. sausio iki dabar.

Dalyvauta pasitarimuose dėl SADM pilotinės priemonės „Stiprinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“, siekiant kad priemonė kuo labiau atitiktų bendruomenių
poreikius, jas stiprintų, bei kaip galėtume užtikrinti didesnį NVO įsitraukimą į
priemonės administravimą. 2021 m. sausio – liepos mėn.

Dalyvauta NVO tarybos posėdžiuose. 2021 m. sausio – gruodžio mėn.

Dalyvauta ESFA valdybos posėdžiuose 2021 m. sausio – gruodžio mėn.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasitarimas su NVO partneriais dėl
socialinių paslaugų teikimo. 2021 m. sausio - gegužės mėn.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis (LRS), Pasirengimas
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimui

(nacionalinio RRF plano rengimo eigos pristatymas ir jo ryšys su Ateities

ekonomikos DNR planu) ir Regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimas - regionų
finansavimas, Parlamentinė kontrolė. 2021 m. sausio 6 d.

Susitikimas su NVO ir valdžios institucijų atstovais dėl socialinio verslo teisinio
reglamentavimo. 2021 m. sausio 12 d.

Susitikimas su ŠMSM dėl švietimo savanorių (dalyvauja NVO, SADM atstovai). 2021
m. sausio - kovo mėn.

LRS diskusija "Kokios teisinio reglamentavimo laukia NVO sektorius". 2021 m.
sausio 15 d.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas susitikimas su NVO
partneriais dėl LRV programos. 2021 m. sausio 18 d.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos diskusija apie viešosios naudos
pripažinimą NVO. 2021 m. sausio 26 d.

Susitikimas su LiSVA (Lietuvos socialinio verslo asociacijos) atstovais dėl socialinio
verslo teisinio reglamentavimo. 2021 m. vasario 1 d.

Socialinio verslo plėtros grupės pasitarimas dėl socialinio verslo sąvokos
apibrėžimo. 2021 m. vasario - balandžio mėn.

LRS diskusija dėl socialinio verslo teisinio reglamentavimo. 2021 m. vasario 4 d.
Diskusija dėl neperkančiųjų organizacijų statuso. 2021 m. vasario 4 d.

Kazickų fondo įgyvendinamos iniciatyvos UNcommon LT veiklos pristatymas. 2022
m. vasario 11 d.

Plačiau apie mūsų veiklą
Atstovavimas:

Ateities komiteto (LRS) diskusija su Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų
koalicijos atstovais. 2022 m. vasario 12 d.

Ateities komiteto (LRS) susitikimas su NVO: silpnoji grandis – šalies regionai
(plačiau: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?

p_r=35403&p_k=1&p_t=274856&fbclid=IwAR1tT4UcYkL3fRR34-0X-

hHAUybBPhVKs5gTvS2o_-A-HmTOCkHYi35ZJtU). 2021 m. vasario 17 d.

Socialinio verslo sąvokos SVV įstatyme aptarimas. 2022 m. vasario 23 d.

LRV Viešoji konsultacija - atviri duomenys ir skaitmeninė transformacija (RFF, LRV
programa). 2022 m. vasario 23 d.

VRM ministrės susitikimas su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos
(LVBOS) Tarybos atstovais ir NVO koalicijos atstovais. 2022 m. vasario 25 d.

LRV Viešoji konsultacija - Žaliasis kursas (RFF, LRV programa). 2022 m. vasario 25 d.
LRV Viešoji konsultacija - ATVIRA TEISĖKŪRA, ĮTRAUKUS IR ĮRODYMAIS GRĮSTAS
SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS, VIEŠASIS VALDYMAS, DEBIUROKRATIZACIJA (RFF, LRV
programa). 2022 m. vasario 26 d.

Susitikimas "Creating an advocacy coalition in EU member states to protect the
Rule of Law & Fundamental Rights - Session I". 2022 m. vasario 26 d.

LRV Viešoji konsultacija - Sveikata ir socialinė apsauga (RFF, LRV programa). 2022
m. vasario 26 d.

LiJOT Žiemos forumas, pranešimas ir diskusija "Kas laukia nevyriausybinių
organizacijų po pandemijos!". 2021 m. vasario 28 d.

LRV Viešoji konsultacija - ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR INOVACIJOS (RFF, LRV
programa). 2021 m. kovo 1 d.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susitikimas dėl ES Piliečių, lygybės,
teisių ir vertybių programos (CERV) įgyvendinimo. 2021 m. kovo 10 d.

European civic forum renginys "Study on national Civil Dialogue on EU issues Focus group meeting with National Platforms". 2021 m. kovo 12 d.

Didžiosios Britanijos ambasados organizuotas susitikimas su NVO, SADM atstovais
"Meeting on Local Resilience Forums -an overview of NGOs role UK/LT". 2021 m.
kovo 12 d.

ŠMSM Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo planas -

Vasaros stovyklos - aprašo pristatymas ir aptarimas su NVO. 2021 m. kovo 16 d.

NIPC organizuotas renginys "#NVO vizija - kokia NVO sektoriaus ateitis planuojama
2030 metais, o gal net įmanoma programuoti ateitį ir 2050 metais?". 2021 m. kovo
16 d.

Plačiau apie mūsų veiklą
Atstovavimas:

Lietuvos skautijos suvažiavimo dalyvių sveikinimas. 2021 m. kovo 20 d.

Susitikimas su ESFA atstovais, pasidalinimas įžvalgomis, kaip NVO vertina
bendradarbiavimą su Agentūra. 2021 m. kovo 22 d.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis (LRS), Pasirengimas Ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimui; diskusija su Regionų

plėtros tarybomis apie Regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimą. 2021 m. kovo 24 d.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susitikimas su NVO dėl

Psichinės/emocin4s sveikatos kovojant su COVID-19pasekmėmis plano. 2021 m. kovo
25 d.

Susitikimas su LR Finansų ministerijos atstovais dėl RFF plano. 2021 m. kovo 26 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) organizuotas renginys dėl
ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. Recovery and
Resilience Facility, RRF). 2021 m. kovo 29 d.

Susitikimas Lietuvos NVO atstovų su Europos Komisijos atstovais dėl rengiamos

teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos (European Commission's 2021 Rule of
law Report - Meeting with Lithuanian NGOs). 2021 m. kovo 30 d.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis (LRS), Pasirengimas Ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimui. 2021m. kovo 31 d.

LRV Premjerės patarėjų ir NVO atstovų susitikimas dėl NVO dėl bendradarbiavimo
gerinimo galimybių bei RFF dokumentų rengimo eiga ir galimybės NVO įsitraukti į
procesą.. 2021 m. balandžio 1 d.

Pasitarimas dėl LR labdaros ir paramos įstatymo keitimo projekto. 2021 m. balandžio
8 d.

Švietimo komitetas (LRS) dėl savanorystės metų paskelbimo 2022 m. 2021 m.
balandžio 14 d.

Europos reikalų komitetas (LRS) Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo

didinimo plano 2021-2026 m. komponento (viešojo sektoriaus pertvarka) pristatymas.
2021 m. balandžio 14 d.

LRS posėdis, Savanorystės metų svarstymas. 2021 m. balandžio 20 d.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konsultacija dėl RFF jų rengiamos dalies
su NVO ir socialiniais partneriais. 2021 m. balandžio 22 d.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjos dalyvių sveikinimas. 2021 m.
balandžio 24 d.

Plačiau apie mūsų veiklą
Atstovavimas:

LRS spaudos konferencija dėl LR Labdaros ir paramos fondo įstatymo pataisų (dėl
1.2 proc. skyrimo NVO). 2021 m. balandžio 26 d.

Moksliniam tyrimui interviu apie NVO veiklą COVID-19 krizės metu. 2021 m.
balandžio 27 d.

LRS posėdis, Pranešimas apie Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonę (RRF) ir diskusija. 2021 m. balandžio 27 d.

Europos reikalų komiteto posėdis (LRS), RRF pristatymas ir diskusija. 2021 m.
balandžio 28 d.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas (LRS), RRF pristatymas ir diskusija. 2021 m.
balandžio 28 d.

VTEK diskusija dėl įtakdarių. 2021 m. balandžio 30 d.

Susitikimas su LRV patarėjais dėl NVO aktualių klausimų. 2021 m. gegužės 3 d.

Dalyvavimas Socialinio verslo forume, pranešimo skaitymas ir diskusija. 2021 m.
gegužės 5 d.

Susitikimas su SADM atstovais dėl CERV programos įgyvendinimo Lietuvoje. 2021
m. gegužės 7 d.

Pasitarimas su SADM dėl susitikimo su savivaldybių NVO tarybų atstovais. 2021 m.
gegužės 7 d.

Susitikimas su LR Seimo nariu J. Džiugeliu dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatymo XII-717. 2021 m. gegužės 10 d.

Susitikimas dėl NVO ir atvirų duomenų. 2021 m. gegužės 10 d.

Susitikimas su LR finansų ministerijos atstovais. Giluminis interviu dėl strateginio

valdymo sistemos dalyvių administracinių gebėjimų stiprinimo žemėlapio kūrimo.
2021 m. gegužės 10 d.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis (LRS), Viešųjų pirkimų įstatymo
pakeitimo projekto svarstymas. 2021 m. gegužės 12 d.

Susitikimas su LRV patarėjais dėl NVO aktualių klausimų. 2021 m. gegužės 13 d.

Susitikimas dėl 2021-2027 ES naujojo laikotarpio finansavimo mechanizmo. 2021 m.
gegužės 13 d.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis (LRS), ES 2021-2027 fondų
investicijos - naujos galimybės savivaldybėms. 2021 m. gegužės 19 d.

Pasitarimas su LRS nariu J. Džiugeliu dėl NVO aktualių klausimų.. 2021 m. gegužės
24 d.

Valstybės kontrolės susitikimas dėl DVT su VB platforma ir NVO koalicija. 2021 m.
gegužės 31 d.

Plačiau apie mūsų veiklą
Atstovavimas:

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Europos Parlamento biuras Lietuvoje ir
Užsienio reikalų ministerija organizavo disusiją "Ateitis tavo rankose. Kokioje
Europoje gyvensime rytoj?". 2021 m. birželio 7 d.

Susitikimas su LRPK patarėjais ir atstovais - NVO situacijos ir aktualijų pristatymas.
2021 m. birželio 7 d.

NIPC organizuotas renginys pranešimas ir diskusija "Diskusija "NVO tarybų
vaidmuo savivaldybėse". 2021 m. birželio 15 d.

Atviros Vyriausybės darbo grupės ir Tinklo narių diskusija. 2021 m. birželio 16 d.

LRPK renginys "Sveikatos forumas" - dalyvavimas diskusijoje. 2021 m. birželio 21 d.
Dalyvavimas konferencijoje diskusijoje.. 2021 m. birželio 22 d.

Susitikimas su LRV atstovais. Interviu apie atviros Vyriausybės plėtrą. 2021 m.
birželio 23 d.

Su LRPK dėl iniciatyvos "Lietuvos galia" - Nacionalinė NVO koalicija ir Nacionaliniu
skurdo mažinimo organizacijų tinklas. 2021 m. birželio 30 d.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susitikimas - NVO: krizių koncepcija.
2021 m. liepos 8 d.

NVO koalicijos susitikimas su SADM ministre. 2021 m. rugpjūčio 3 d.

ŠMSM susitikimas dėl į misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų. 2021 m.
rugpjūčio 5 d.

Susitikimas dėl NVO sektoriaus patiriamu teisinio atstovavimo išlaidų teismuose
aptarimo. 2021 m. rugpjūčio 20 d.

KAM organizuojama konferencija. 2021 m. rugsėjo 17 d.

EBPO rekomendacijų socialiniam verslumui Lietuvoje skatinti II-asis
tarpinstitucinis susitikimas. 2021 m. rugsėjo 20 d.

Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdis. 2021 m. rugsėjo 22 d.

Diskusija dėl vystomojo bendradarbiavimo. 2021 m. rugsėjo 28 d.

Nacionalinės NVO koalicijos atstovų susitikimas su Seimo pirmininke. 2021 m.
spalio 5 d.

Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdis. 2021 m. spalio 20 d.

LRV Lietuva 2050 strategijos pristatymas, diskusija. 2021 m. spalio 25 d.

NVO koalicijos atstovų susitikimas su SADM ministre M. Navickiene. 2021 m. spalio
28 d.

Susitikimas su VRM atstovais aptarti RPT partnerių grupių veiklą. 2021 m. lapkričio
8 d.

Plačiau apie mūsų veiklą
Atstovavimas:

AID projekto (socialinės inovacijos, siekiant socialiai pažeidžiamų asmenų
integracijos į darbo rinką) pristatymas SADM. 2021 m. lapkričio 10 d.

SADM ministrės susitikimas - aktualijų aptarimas su NVO. 2021 m. lapkričio 26 d.

LRV konferencija „Parengtis 2050-iesiems – įrodymais grįsti sprendimai ir valdysena
Lietuvos ateičiai“ . 2021 m. lapkričio 29 d.

LRS PILIETINIO DALYVAVIMO IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO

LAIKINOSIOS GRUPĖS konferenciją: VISUOMENĖS PILIETINIS AKTYVUMAS: KIEK
TAI PRIKLAUSO NUO INVESTICIJŲ Į ŽMOGŲ? Pranešimas ir diskusija. 2021 m.
gruodžio 1 d.

Savanorystės apdovanojimai „Savanorystės spalvos“ (dalyvauta atrankos
komisijoje). 2021 m. gruodžio 5 d.

Dalyvauta LRV Tarpinstituciniame pasitarime. 2021 m. gruodžio 7 d.

Audito komiteto (LRS) posėdis - klausymai - Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172
13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 2021 m. gruodžio 8 d.
NVO Forumas 2021 (NVOK pranešimas). 2021 m. gruodžio 8 d.

Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdis. 2021 m. gruodžio 14 d.

Susitikimas su ECOSOC atstovais dėl NVO aktualijų, nereguliarūs migrantai, COVID19 valdymas, NVO įtraukimas. 2021 m. gruodžio 15 d.

Aktualijų aptarimas su SADM ministre M. Navickiene. 2021 m. gruodžio 20 d.

Susitikimas su LRS nariais dėl LR Labdaros ir paramos fondų įstatymo pataisų, LR
NVO plėtros įstatymo projektų. 2021 m. gruodžio 23 d.
Nacionalinės NVO koalicijos narių susitikimai:
2021 m. sausio 21 d. (nuotoliniu būdu)

2021 m. vasario 15 d. (nuotoliniu būdu)

2021 m. vasario 18 d. (nuotoliniu būdu)
2021 m. kovo 18 d. (nuotoliniu būdu)

2021 m. balandžio 23 d. visuotinis narių susirinkimas (nuotoliniu būdu)
2021 m. birželio 1 d.

2021 m. liepos 2 d. (išvažiuojamasis posėdis)

2021 m. rugsėjo 23-24 d. (išvažiuojamasis posėdis)
2021 m. spalio 28 d.

2021 m. gruodžio 10 d. (nuotoliniu būdu)
2021 m. gruodžio 16 d.

Plačiau apie mūsų veiklą
Nacionalinė NVO koalicija ir jos nariai 2021 metais atstovavo nevyriausybinio
sektoriaus poziciją šiose valstybės institucijose ir darbo grupėse:
Atviros Vyriausybės partnerystės darbo grupė

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos
priežiūros komisijaFinansų ministerijoje

Vidaus reikalų ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos finansinio

laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komitetas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pokarantininių socialinių klausimų
konsultacinė grupė

Vyriausybės darbo grupė klausimams, susijusiems su pagalbos COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) sukeltos pandemijos paveiktoms asmenų grupėms
teikimu, koordinuoti ir spręsti

Finansų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komitetas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos PAT stebėsenos grupė
Europos socialinio fondo agentūros valdyba

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl Savanoriškos veiklos įstatymo
atnaujinimo darbo grupė

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros Erasmus+ Akreditacijų atrankos
komitetas

Nacionalinė NVO koalicija delegavo NVO atstovus į Nevyriausybinių organizacijų
taryba, veikiančią prie LRV.

Nacionalinė NVO koalicija delegavo NVO atstovus į Regionų plėtros tarybų
Kolegijų partnerių grupes.

Vidaus reikalų ministerijos koordinuojama Nacionalinė regioninės plėtros taryba.

Plačiau apie mūsų veiklą
Pranešimai spaudai/komentarai:

2021.02.16, Europietiškų milijardų dalybų

užkaboriaihttps://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1345113/gaja-saveleeuropietisku-milijardu-dalybu-uzkaboriai?fbclid=IwAR2Vyc-

fWckucCUisMrqNIP0x20LImaTYz7EkBza9AU-80E6vrCS5LvLLaI;

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/gaja-savele-europietisku-milijardu-dalybuuzkaboriai.d?id=86497467.

2021.03.24, Daugiau kaip šimtas NVO kreipėsi į Šimonytę: kur dingo rinkiminis
pažadas įtraukti pilietinę visuomenę? https://sc.bns.lt/view/item/375515;

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/nevyriausybininkai-ragina-vyriausybe-itrauktijuos-i-es-atsigavimo-fondo-svarstyma.d?id=86779673;

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1372362/daugiau-nei-100-nvo-kreipesi-isimonyte-kodel-organizaciju-balsas-tapo-nebesvarbus;
https://www.alfa.lt/straipsnis/50441038/instant;

https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/nevyriausybininkai-ragina-

vyriausybe-itraukti-juos-i-es-atsigavimo-fondo-svarstyma-1017872?komentarai?full;
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nevyriausybininkai-raginavyriausybe-itraukti-juos-i-es-atsigavimo-fondo-svarstyma-56-1476160;
http://www.visosnaujienos.e2.lt/?

archyvas&pavadinimas&next=2006858817092741736510868100911033107323;

https://alkas.lt/2021/03/25/daugiau-kaip-simtas-nvo-kreipesi-i-simonyte-kur-dingorinkiminis-pazadas-itraukti-pilietine-visuomene/

2021.04.12 komentaras televizijai: Dėl GPM 1,2 proc. skyrimo NVO sektoriui -

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147139?fbclid=IwAR3pyHT6EgVqIhIn52nBKlY6dzu6LOYCXlIMT8cjWO1bU1BUq0lHVk248M.

2021.04.24 Trys (ne)tiesos, lydėjusios „Naujos kartos Lietuva“ plano

pristatymąhttps://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1394015/gaja-saveletrys-ne-tiesos-lydejusios-naujos-kartos-lietuva-plano-pristatyma?
fbclid=IwAR3852DPKmvQhCbR-

jFzp47zaJeFBw3cQism2qotCBmtOSogRN5gsSfLCtA;

http://www.visosnaujienos.e2.lt/?visi&timelast=60&timelast=900&timeout=0;

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/gaja-savele-trys-netiesos-lydejusios-naujos-

kartos-lietuva-plano-pristatyma.d?id=87002165; https://sc.bns.lt/view/item/378771

Plačiau apie mūsų veiklą
Pranešimai spaudai/komentarai:

2021.04.28 LRS spaudos konferencija: Kokį pokytį NVO sektorius daro gaunant 1,2
proc. GPM paramą? https://www.youtube.com/watch?v=v2KyZeIw788.
2021.05.03 Komentaras apie 1.2 proc GPM skyrimą NVO.
www.lrt.lt/mediateka/irasas.

2021.06.10 „Alfa taškas“: kas yra socialinis verslas? https://tv.alfa.lt/alfataskas/alfa-taskas-kas-yra-socialinis-verslas/696

2021.11.08, Nacionalinės NVO koalicijos vadovė: atėjo laikas visai Lietuvai
svarbiems pokyčiams. https://sc.bns.lt/view/item/403237?
fbclid=IwAR1Sr73PZNgpVm4aq-

fYhtz5baj3dVNKKId_HZ_3wm7ssquGj0WVudzZf8Q;

https://www.regionunaujienos.lt/nacionalines-nvo-koalicijos-vadove-atejo-laikasvisai-lietuvai-svarbiems-pokyciams/

2021.11.29, Nacionalinė NVO koalicija pandemijos akivaizdoje įgyvendina svarbų

projektą: kritiškumas yra šių laikų būtinybė. https://sc.bns.lt/view/item/406347;
https://pajuriokrastas.lt/2021/10/04/mokymai-nvo-kaip-atskirti-tiesa-nuo-

pramanu/https://www.atviraklaipeda.lt/ru/2021/12/10/%d0%bd%d0%b0%d1%8
6%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1
%8f-%d0%ba%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%bf%d0%be-%d0%b2-

%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
2021.12.20 Kaip nepasiklysti ir apsisaugoti nuo dezinformacijos. Komentaro

autoriai: Gaja Šavelė, Nacionalinės NVO koalicijos vadovė, NVO ekspertė; Darius
Remeika, dezinformacijos ekspertas. https://sc.bns.lt/view/item/409235.

