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Vilnius, 2022 



Įvadas 

 

Organizacijas įkurtas ne valdžios iniciatyva 

vadina nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Nevyriausybinės organizacijos yra įkurtos  

pačių žmonių iniciatyva. 

Žmonės į nevyriausybines organizacijas jungiasi 

ir jas remia savanoriškai. 

Nevyriausybines organizacijas sutrumpintai vadina NVO. 

 

Toliau bus rašoma, 

kaip nevyriausybinėms organizacijoms 

sekasi bendradarbiauti 

su savivaldybėmis. 

 

Toliau bus pateiktos rekomendacijos, 

kad nevyriausybinėms organizacijoms 

geriau sektųsi bendradarbiauti 

su savivaldybėmis. 

 

 

 

 

 

 



Savivaldybių atstovų rekomendacijos  

nevyriausybinių organizacijų Tarybai. 

 

Taryba yra organizacija, 

kuri priima svarbius sprendimus. 

 

1. Savivaldybėje dirba daug darbuotojų. 

Savivaldybėje turi būti darbuotojas, 

kuris dirbtų kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Darbuotojas padėtų nevyriausybinėms organizacijoms  

dalyvauti savivaldybės veikloje priimant sprendimus. 

 

2. Nevyriausybinės organizacijos turi savo tarybą. 

Toliau ją vadinsime Taryba. 

Taryba priima sprendimus. 

Šiuo metu šie sprendimai nėra svarbūs kitiems. 

Turėtų atsirasti dokumentas, 

kuris nurodytų, kad nevyriausybinių organizacijų sprendimai 

yra svarbūs. 

 

3. Žmonės turi žinoti, 

ką Taryba veikia. 

Taryba turėtų dalintis informacija apie tai, 

ką jie veikia. 

 



4. Savivaldybė turėtų supažindinti Tarybą  

su jai svarbia informacija.  

Pavyzdžiui su: 

 savivaldybės dokumentais, 

 savivaldybėje atliekamais darbais, 

 savivaldybėje vykdomomis programomis. 

 

Taryba susipažinusi su informacija 

galėtų teikti savo pasiūlymus. 

 

5. Taryba organizuoja posėdžius. 

Posėdžiai yra Taryboje dirbančių žmonių 

susitikimai. 

Tarybos susitikimai 

turėtų būti organizuojami dažniau. 

 

6. Taryboje dirbantys žmonės  

turėtų mokytis naujų dalykų. 

Tai padėtų Tarybai veikti geriau. 

 

 

 

 

 

 



Problemos, su kuriomis bendradarbiaudami 

susiduria savivaldybė ir nevyriausybinės organizacijos. 

 

1. Nevyriausybinės organizacijos ne visada 

aktyviai bendradarbiauja su savivaldybe. 

Taip neturėtų būti. 

 

Nevyriausybinių organizacijų darbuotojai 

ne visada turi laiko bendrauti su savivaldybe. 

Taip neturėtų būti. 

 

Nevyriausybinės organizacijos 

turėtų dažniau bendrauti 

su savivaldybe. 

 

2. Nevyriausybinių organizacijų darbuotojai  

turėtų mokytis naujų dalykų. 

Tai padėtų jiems geriau priimti sprendimus ir 

geriau bendradarbiauti su savivaldybe. 

 

3. Nevyriausybinėms organizacijoms trūksta darbuotojų. 

Nevyriausybinėms organizacijoms nėra lengva 

susirasti naujų darbuotojų. 

 

 



4. Nevyriausybinės organizacijos  

ne visada bendradarbiauja tarpusavyje. 

Tai trukdo gerai dirbti. 

 

5. Nevyriausybinėms organizacijoms trūksta pinigų. 

 

6. Taip pat Nevyriausybinės organizacijos  

ne visada žino, kaip rašyti projektus, 

iš kurių jie gali gauti pinigų. 

 

7. Politikai nepasitiki nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

8. Kartais nevyriausybinės organizacijos nepasitiki savimi. 

 
9. Bendruomenės, kuriose yra įsikūrusios 

nevyriausybinės organizacijos 

ne visada yra aktyvios. 

Tai trukdo teikti pagalbą.  

 

10. Nevyriausybinėse organizacijose dažnai keičiasi darbuotojai. 

     Tai yra negerai. 

 

11. Nevyriausybinių organizacijų darbuotojai 

nemoka dirbti su dokumentais. 

Nevyriausybinių organizacijų darbuotojai 

turėtų mokytis dirbti su dokumentais. 



 

   12. Šiuo metu pasaulyje daug žmonių serga.  

        Žmonės yra užkrėtę virusu, kuris vadinamas  

        koronavirusu Covid-19.  

 

Lietuvoje žmonės taip pat serga koronavirusu Covid-19. 

Dabar nevyriausybinėms organizacijoms  

žymiai sunkiau bendrauti su savivaldybėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savivaldybių atstovų rekomendacijos 

kaip pagerinti bendradarbiavimą. 

 

1. Savivaldybė visada turėtų bendrauti 

su nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

Savivaldybė turėtų padėti nevyriausybinėms organizacijoms: 

 teikti savo siūlymus, 

 padėti ieškoti problemų sprendimų. 

 

2. Savivaldybės turėtų daryti susitikimus su 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Susitikimą turėtų vesti žmonės, 

kurie yra vadinami moderatoriais. 

Moderatoriai padeda susitikimui 

vykti geriau. 

Taip pat moderatoriai padeda išgirsti 

visus žmones dalyvaujančius susitikime. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Savivaldybė savo internetiniame puslapyje 

turėtų sukurti atskirą dalį, 

skirtą nevyriausybinėms organizacijoms. 

 

Internetiniame puslapyje galėtų būti rašoma: 

 kokios nevyriausybinės organizacijos 

veikia mieste, 

 ką veikia nevyriausybinės organizacijos. 

 

4. Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai 

turi mokytis naujų dalykų. 

Mokymasis padės savivaldybėms  

ir nevyriausybinėms organizacijoms bendradarbiauti. 

 

5. Savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos 

turėtų dažniau daryti susitikimus. 

Tai padėtų joms geriau bendradarbiauti. 

 

6. Savivaldybėje turėtų dirbti darbuotojas, 

kuris dirbtų su nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

 

 

 

 



Savivaldybių pasitikėjimas  

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

1. Nevyriausybinės organizacijos savo veiklas vykdo 

tam tikroje vietoje, pavyzdžiui name. 

 

Kartais vietą, kur galėtų vykdyti savo veiklas 

nevyriausybinės organizacijos gauna iš savivaldybės. 

 

2. Nevyriausybinės organizacijos rašo projektus, 

kad gautų daugiau pinigų. 

Dažnai už tuos projektus yra atsakingos savivaldybės. 

Nevyriausybinės organizacijos 

gauna pinigų iš savivaldybių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kodėl nevyriausybinėms organizacijoms 

sunku bendradarbiauti 

su savivaldybėmis. 

 

1. Savivaldybės skiria per mažai pinigų 

nevyriausybinėms organizacijoms. 

Kartais skirtų pinigų neduoda laiku. 

 

2. Savivaldybės skiria per mažai pinigų 

nevyriausybinėms organizacijoms. 

Nevyriausybinės organizacijos neturėdamos pinigų, 

negali veikti taip, kaip nori. 

 

3. Kai kuriose savivaldybėse pinigų gauna visos  

toje savivaldybėje esančios nevyriausybinės organizacijos. 

Kai kurios savivaldybės duoda pinigų  

nevyriausybinėms organizacijoms ir nežiūri: 

 kaip jos dirba, 

 kokie yra jų tikslai. 

Tai yra negerai. 

 

 

 

 

 



4. Kai kurios savivaldybės nežino: 

 kiek savivaldybėje yra nevyriausybinių organizacijų, 

 kokios nevyriausybinės organizacijos 

yra savivaldybėje. 

    Tai yra negerai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bendradarbiavimo tarp savivaldybių 

ir nevyriausybinių organizacijų stiprinimas 

 

Bendradarbiavimą tarp savivaldybių 

ir nevyriausybinių organizacijų 

stiprinti reikėtų taip: 

 

1. Savivaldybės turėtų žinoti: 

 kokios nevyriausybinės organizacijos 

yra savivaldybėje, 

 ką nevyriausybinės organizacijos veikia. 

 

2. Savivaldybės savo internetiniame puslapyje 

turi įdėti nevyriausybinių organizacijų informaciją. 

 

3. Savivaldybės turėtų atiduoti, kai kuriuos darbus 

vykdyti nevyriausybinėms organizacijoms. 

 

4. Savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos 

turėtų dažniau daryti susitikimus. 

Tai padėtų geriau bendradarbiauti. 

 

5. Savivaldybėje turėtų dirbti darbuotojas, 

kuris dirbtų su nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 



Viešųjų paslaugų teikimas 

 

Viešosios paslaugos yra paslaugos, 

kurias teikia: 

 savivaldybė, 

 nevyriausybinės organizacijos. 

 

1. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos 

teikia paslaugas, už kurias moka savivaldybė. 

 

2. Savivaldybės darbo valandos yra  

nuo 9 valandos ryto iki 5 valandos vakaro. 

Nevyriausybinės organizacijos galėtų dirbti visą parą. 

Tai reiškia, kad kai kurios paslaugos 

būtų teikiamos visą parą. 

 

3. Paslaugos kainuoja. 

Nevyriausybinės organizacijos  

turi savo kainas už paslaugų teikimą. 

Savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos  

kartu sprendžia kokios bus kainos. 

 

 

 

 



Viešųjų paslaugų pirkimo būdai 

 

Viešosios paslaugos yra paslaugos, 

kurias teikia: 

 savivaldybė, 

 nevyriausybinės organizacijos. 

 

1. Savivaldybė kartais perka paslaugas  

iš nevyriausybinių organizacijų. 

Tai reiškia, kad nevyriausybinės organizacijos 

teikia paslaugas, o savivaldybė už tai moka. 

 

Svarbu, kad visos nevyriausybinės organizacijos 

galėtų pardavinėti savo paslaugas. 

 

2. Nevyriausybinėse organizacijos 

dažnai dirba daug savanorių. 

 

3. Savanoriai už darbą nevyriausybinėse organizacijose 

pinigų negauna. 

Savanoriai nėra nevyriausybinių organizacijų darbuotojai. 

 

Savivaldybėms svarbu žinoti, 

kad savanoriai, nėra nevyriausybinių organizacijų 

darbuotojai. 



Kaip savivaldybės pasitiki 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

1. Didelė dalis savivaldybių atstovų sako, 

kad jiems patinka nevyriausybinių organizacijų darbas. 

 

Savivaldybių atstovas, yra asmuo, 

kuris dirba savivaldybėje. 

 

2. Savivaldybė sako, kad kartais 

nevyriausybinės organizacijos 

blogai teikia paslaugas. 

 

Tačiau taip pat savivaldybė sako, 

kad kartais neužtenka pinigų, 

mokėti atlygimų geriems darbuotojams. 

Todėl kai kurios paslaugos 

teikiamos blogai. 

 

 

 

 

 

 

 



Kaip nevyriausybinės organizacijos 

galėtų prisidėti priimant sprendimus.  

 

1. Savivaldybės sako, kad kviečia  

nevyriausybines organizacijas į susitikimus. 

Susitikimų metu nevyriausybinės organizacijos 

kartu su savivaldybe nutaria 

kokių paslaugų reikia gyventojams. 

 

Kai kurios nevyriausybinės organizacijos sutinka, 

kad savivaldybė juos kviečia į susitikimus. 

Tačiau dalis nevyriausybinių organizacijų sako, 

kad savivaldybė jų nekviečia į susitikimus. 

 

2. Savivaldybės sako, kad kviečia  

nevyriausybines organizacijas į susitikimus. 

Susitikimų metu nevyriausybinės organizacijos 

kartu su savivaldybe rengia planus. 

 

3. Savivaldybės sako, kad apie svarbius klausimus 

nevyriausybinės organizacijos turi kalbėti Taryboje. 

 

 

 

 



Nevyriausybinių organizacijų Tarybos. 

 

Taryba yra organizacija, 

kuri priima svarbius sprendimus. 

 

1. Dalis nevyriausybinių organizacijų, 

ir kai kurios savivaldybės sako, 

kad Taryba yra gerai. 

 

2. Savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos sako, 

kad yra tokių Tarybų, kuriose niekas nedirba. 

Tarybos yra, tačiau jose nepriimami jokie sprendimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekomendacijos, kaip nevyriausybinių organizacijų Tarybos 

galėtų dirbti geriau.  

 

Taryba dirbtų geriau, jeigu: 

 

1. Žmonės aiškiai žinotų,  

kaip yra išrenkamas žmogus, 

kuris dirbs Taryboje. 

Tai yra vadinama skaidrumu. 

 

2. Visi aiškiai žinotų, 

ką darbuotojai veikia Taryboje. 

Tai yra vadinama skaidrumu. 

 

3. Savivaldybėje būtų darbuotojas, 

kuris dirbtų su nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

4. Nevyriausybinės organizacijos galėtų priimti 

daugiau svarbių sprendimų. 


