LIETUVA

Sostinė: Vilnius
Gyventojų Skaičius: 2,731,464
BVP Vienam Gyventojui: $32,400
Žmogaus Raidos Indeksas: Labai Aukštas (0.869)
Laisvės Pasulyje Indeksas: Laisva (91/100)

BENDRAS PVO TVARUMAS: 2.5

2019 metais Lietuvoje vyko treji rinkimai: kovo mėnesį – savivaldybių tarybų, o gegužę – Europos parlamento ir
Prezidento. Rinkimų rezultatai parodė, kad Lietuvai iš emės pavyko išvengti Europoje paplitusio populizmo ir
euroskepticizmo. Tiek Europos parlamento, tiek vietos savivaldos rinkimuose tradicinės konservatorių ir
socialdemokratų partijos surinko daugiausia balsų, o populistiniams kandidatams nepavyko gauti didelio palaikymo.
Per Prezidento rinkimus abu į antrąjį turą iškopę kandidatai savo rinkimines kampanijas grindė racionaliais
argumentais, o ne populistinėmis idėjomis. Jaunimas ir platesnė pilietinė visuomenė aktyviai dalyvavo
priešrinkiminiuose debatuose ir stebėjo rinkimus. Be šių rinkimų, gegužę vyko referendumas dėl dvigubos pilietybės
įteisinimo Konstitucijoje. Jame akyviai dalyvavo šalies visuomenė ir lietuvių diasporos užsienyje. Nors 71,8 proc.
balsavusiųjų pritarė dvigubai pilietybei, tai tesudarė 38 proc. visų balsavimo teisę turinčių asmenų. Konstitucijai
keisti reikia ne mažiau kaip 50 proc. visų piliečių balsų.
Bendras PVO tvarumas 2019 m. kiek pagerėjo – įvyko teigiamų teisinės aplinkos, finansinio tvarumo ir paslaugų
teikimo pokyčių. Reikšmingiausias įvykis buvo Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo priėmimas. Šiuo
įstatymu patikslinta NVO sąvoka ir įsteigtas Nacionalinis NVO fondas.
PVO su didesniu pasitikėjimu vykdė advokaciją ir gynė savo teisinius interesus. Aktyviau vyko viešųjų paslaugų
perdavimas PVO sektoriui ir pagausėjo PVO finansavimo šaltinių.
2019 m. šalyje buvo apie 35 tūkst. registruotų NVO, įskaitant ir valdžios įsteigtas viešąsias įstaigas. Manoma, kad
maždaug pusė registruotų organizacijų yra aktyvios.

TEISINĖ APLINKA: 2.2
Teisinė PVO aplinka Lietuvoje pagerėjo, priėmus svarbius trečiąjį sektorių reguliuojančius įstatymus.
PVO ir toliau registruojasi bei veikia pagal Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų ir Viešųjų įstaigų įstatymus.
Gruodį Seimas priėmė naujos redakcijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, kuris įsigalios 2020 m. kovą.
Šis ilgai lauktas įstatymas patikslino NVO sąvoką, įtvirtino nuostatą, kad NVO yra viešosios teisės subjektai,
veikiantys savanoriškai ir nepriklausomai nuo valstybės ar vietos valdžios bei jos institucijų. NVO siekia naudos
visuomenei ar jos grupėms, o ne išimtinai politinių ar religinių tikslų. Pagal naująjį įstatymą NVO statusą turės ne
visos asociacijos ir privačios ne pelno organizacijos.
Be to, įstatymas įsteigė pirmajį valstybės ir savivaldybių lėšomis finansuojamą fondą, skirtą PVO. Įprastą PVO
finansavimo mechanizmą, kai valdžia jas finansuoja per įvairias temines atsakingų ministerijų administruojamas
programas, 2020 m. pakeis finansavimas per Nacionalinį NVO fondą, kuriam Vyriausybė skirs dotacijas. Šios
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dotacijos bus ne mažesnės nei 20 proc. bendros pajamų
mokesčio sumos, fizinių asmenų paskirtos PVO
deklaruojant pajamas už praėjusius mokestinius metus.
Remiantis 2018 m. mokesčių statistika, pradinis NVO
fondo dydis viršys 4 mln. eurų.
NVO plėtros įstatymas patikslino nuo 2014 m. veikiančių
NVO tarybų savivaldybėse formavimo ir veiklos
principus. NVO tarybos bus formuojamos iš savivaldos
institucijų ir savivaldybėse veikiančių NVO atstovų, o
pastarieji sudarys ne mažiau nei pusę tarybos narių.
NVO plėtros įstatymas yra išties svarbus sektoriui, tačiau
pakeitimai, atsiradę jo projekte prieš pat svarstymą
Seime, nuvylė PVO. Juos inicijavusi Lietuvos vyskupų
konferencija pasiekė, kad siūlomas privalomas PVO
finansines ataskaitas Registrų centrui pakeistų savanoriškos deklaracijos, bet taip sužlugdomos PVO ilgalaikės
pastangos didinti sektoriaus skaidrumą.
2019 m. kovą įsigaliojo Bendruomeninių organizcijų plėtros įstatymas. Jis numato Nacionalinės bendruomeninių
organizacijų tarybos ir savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybų įsteigimą. Tarybas lygiomis dalimis sudarys
valdžios ir PVO atstovai. Pagrindinė naujai steigiamų tarybų numatoma veikla – teikti siūlymus valsybės ir savivaldos
institucijoms – buvo galima dar prieš priimant įstatymą. Visose Lietuvos savivaldybėse jau veikia NVO tarybos, į
kurias įeina vietos bendruomenių atstovai. Naujasis įstatymas nesuteikia bendruomeninėms organizacijoms
papildomų teisių, daugiau funkcijų ar finansavimo, tačiau PVO viliasi, kad su laiku jo pataisos ir poįstatyminiai aktai
bus naudingi sektoriui.
Socialinio verslo įstatymo projektas, įšaldytas nuo 2017 m., 2019-ųjų gegužę buvo pateiktas svarstyti Seime.
Nacionalinė NVO koalicija ir kitos suinteresuotos PVO siekia, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengta
įstatymo versija būtų keičiama. PVO kelia nerimą keletas įstatymo aspektų, pavyzdžiui, akreditacija ir ataskaitos bei
reikalavimas, kad 50 proc. socialinio verslo pajamų sudarytų komercinė veikla.
Naujai steigiamos PVO registruojasi Registrų centre. Nuo 2017 m. organizacijas galima greitai ir nesunkiai
įregistruoti internetu, bet jas likviduoti tebėra sudėtinga ir trunka dvejus ar trejus metus.
Fiziniai asmenys gali skirti 2 proc. pajamų mokesčio PVO, tačiau, aukodami labdarai, negauna mokestinių lengvatų.
Verslo organizacijos gali atimti dvigubą skirtos paramos sumą iš pelno mokesčio valstybei.
PVO gali užsidirbti lėšų parduodamos prekes ir paslaugas. Dėl 2018 m. mokesčių reformos pelno mokesčio
lengvatos PVO palaipsniui naikinamos, pradedant 2019-aisiais. Nuo 2020 m. PVO mokės tokius pačius pelno
mokesčius, kaip ir verslo organizacijos: mažos PVO – 5 proc. nuo visų parduotų prekių ir paslaugų, o didžiosios –
15 proc. Be to, laikotarpis, per kurį gautą pelną privalu panaudoti tenkinant viešąjį interesą, buvo sutrumpintas nuo
penkerių iki dvejų metų. Sutrumpėjęs lėšų kaupimo laikas mažins ilgalaikio planavimo galimybes, taip pat neigiamai
atsilieps investuojant ir kuriant organizacijų infrastruktūrą.
2018 m. gruodį Finansų ministerija patvirtino dvi PVO ataskaitų formas, kurių septyni priedai reikalauja detalių
duomenų apie finansinius rėmėjus ir indėlį savanorišku darbu. Ataskaitos už 2019-uosius teikiamos 2020 m.
viduryje. PVO mano, kad dėl šių papildomų atskaitomybės reikalavimų PVO apskaita tampa sudėtingesnė nei verslo
apskaita. Be to, įstatyme yra neaiškumų, payzdžiui, viešojo intereso apibrėžimas, ir tai leidžia Mokesčių inspekcijai
kurti taisykles, draudžiančias PVO įsigyti ilgalaikio turto.
Nors Viešųjų pirkimų tarnyba pripažino, kad PVO nėra perkančiosios organizacijos, bet, trūkstant teisės aktų šiai
nuostatai pagrįsti, kyla pavojus, kad PVO bus laikomos perkančiosiomis organizacijomis ir turės taikyti sudėtingas
pirkimo ir atskaitomybės procedūras. Pavyzdžiui, Lietuvos verslo paramos agentūra, suabejojusi jaunimo asociacijos
„Tau 5“ statusu, atsisakė pasirašyti projekto finansavimo dokumentus.
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Valdžia turi įvairių galimybių skirti PVO baudas. Mažosios ir mažiau profesionalios organizacijos dažnai sužino apie
įstatymų pakeitimus tik tuomet, kai joms pranešama apie baudas. Kai kuriose savivaldybėse, pavyzdžiui, Širvintų,
Kauno, Druskininkų ir Šalčininkų, vietos valdžia neretai pasitelkia įvairias inspekcijas, kurios trukdo PVO darbui.
PVO galimybės gauti teisinę pagalbą skirtinguose Lietuvos regionuose yra nevienodos. Pavyzdžiui, Tauragės,
Kėdainių ir Gargždų vietos valdžia joms teikia šią pagalbą. PVO, kurių vadovai priklauso ar remia valdančiąją politinę
jėgą savivaldybėje, turi geresnę prieigą prie įvairios pagalbos. Skėtinės organizacijos ir NVO teisės institutas
organizuoja mokymus ir konsultacijas PVO aktualiais teisės klausimais. Pavyzdžiui, Nacionalinis skurdo mažinimo
organizacijų tinklas padėjo narėms sutvarkyti duomenų apsaugos sistemas.

ORGANIZACINIAI PAJĖGUMAI: 2.6
Sektoriaus organizaciniai pajėgumai nekito, palyginti su
praėjusiais metais.
PVO, kurios kompetentingai veikė visuomenei svarbiose
srityse, tokiose kaip vaikų gerovė, skurdas, švietimas ir
aplinkosauga, plėtė rėmėjų ratą ir įtraukė didesnes bei
labiau angažuotas auditorijas tiek vietos, tiek nacionaliniu
lygmeniu. 2019 m. Vilniaus vietos bendruomenės
susitelkė ir aktyviai reiškė nuomonę dėl viešųjų erdvių.
Pavyzdžiui, Lazdynų Ryto bendruomenė inicijavo vietos
gyventojų diskusijas, po kurių buvo parengtas išsamus
trijų seniūnijos viešųjų erdvių rekonstrukcijos planas.
Skėtinės organizacijos rengė konsultacijas, kuriomis siekė
atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias sritis ir išsiaiškinti
jos poreikius šiose srityse. Pavyzdžiui, Nacionalinis
švietimo organizacijų tinklas įvairių renginių metu kėlė
švietimo kokybės klausimą, o Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas inicijavo diskusijas apie socialinės
paramos sistemos efektyvumą.
2019 m. išaugo jaunimo visuomeninis įsitraukimas. „Žinau, ką renku“ kampanija, kuri siekia didinti skaidrumą ir
jaunimo dalyvavimą politikoje, vasario ir kovo mėnesiais surengė 48 debatus su kandidatais į merus. Diskusijose
dalyvavo daugiau nei 12 tūkst. žmonių, o 260 tūkst. stebėjo debatus internetu. Šis jaunimo tinklas turi ir internetinę
platformą (www.zinaukarenku.lt), kurioje rinkėjai gali tiesiogiai bendrauti su politikais. Joje apsilankė 20 tūkst.
unikalių lankytojų, o politikams buvo užduota 1400 klausimų. Be to, savanoriai organizavo 60 interaktyvių
edukacinių veiklų, stiprinančių jaunimo pilietinį aktyvumą ir supratimą, kad balsuoti rinkimuose yra svarbu.
Daugelis PVO veikia aiškiai apibrėžtoje teminėje srityje. Organizacijoms, kurios neturi tvirtų veiklos principų, sunku
išsilaikyti. 2019 m. skėtinės organizacijos siūlė narėms strateginio planavimo mokymus, tačiau ne visuomet
sulaukdavo susidomėjimo. Kai kurių organizacijų valdybos ėmėsi strategiškai pertvarkyti savo organizacijas. Tačiau
šių reformų rezultatai buvo įvairūs. Pavyzdžiui, „Raudonojo kryžiaus“ valdybos vidiniai nesutarimai baigėsi jos pačios
iširimu, kai iš devynių narių liko tik du.
Valdybos atlieka svarbų vaidmenį skėtinėse organizacijose, o mažųjų PVO požiūris į atskirų valdymo struktūrų
reikalingumą ir naudingumą labai skiriasi. Pasitaikė atvejų, kai organizacijos stengėsi atsikratyti veiklai trukdančių
steigėjų. 2019 m. viena žinoma gyvūnų prieglauda, neradusi teisinių būdų išsprestį ginčą su steigėju, sumokėjo jam
už steigėjo teisių atsisakymą.
Įdarbinimo statistikos 2019 m. duomenimis, viešosios įstaigos, kurioms priskiriamos ne tik pilietinės visuomenės bet
ir kitos pelno nesiekiančios viešojo sektoriaus organizacijos, buvo įdarbinusios apie102 tūkst. žmonių, asociacijose
dirbo 5,3 tūkst., o fonduose – 700 darbuotojų. Nors įdarbintųjų skaičius 2018 m. ir 2019 m. kiek išaugo, jis yra
mažesnis nei 2017 m. Įdarbinimo statistikos pokyčius galėjo lemti ES finansavimo ciklas. PVO darbuotojų kaita ir
toliau lieka didelė, jie yra pervargę, o naujų sunku surasti. Tik didžiosios nacionalinės organizacijos išgali turėti visą
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darbo dieną dirbančių darbuotojų. Praktiškai visi PVO darbuotojai regionuose dirba ne visą darbo dieną arba
savanoriauja, o pragyvenimui užsidirba kituose sektoriuose.
Lietuvoje nėra oficialios statistikos apie savanorystę. Atskirų organizacijų duomenimis, socialines paslaugas ir
humanitarinę pagalbą teikiančių organizacijų, tokių kaip vaikų dienos centrai ir gyvūnų prieglaudos, kasdienį darbą
daugiausia atlieka savanoriai. Nacionalinės savanorystės kampanijos registravo stabilų savanorių įsitraukimo lygmenį.
Pavyzdžiui, akcijos „Mes darom“ organizuojama Pasaulinė tvarkymosi diena kasmet pritraukia mažiausiai 100 tūkst.
savanorių, o du kartus per metus vykstančiose „Maisto banko“ produktų rinkimo akcijose prekybos centruose
dalyvauja apie 8 tūkst. savanorių. Kadangi organizacijoms trūksta apmokamų darbuotojų, ypač mažose
bendruomenėse, nėra galimybių pritraukti daugiau savanorių. Sėkmingiausiai juos telkia gyvūnų globos ir skurdą
mažinančios organizacijos, ypač įvairių kampanijų metu. Pavyzdžiui, prieglauda „Penkta koja“ jos valymo metu
rudenį nepajėgė priimti visų norinčiųjų pavedžioti šunis, tačiau jai sunkiai sekėsi pritraukti reikiamą savanorių
skaičių kasdienei savo veiklai. Metų pabaigoje „Maisto banko“ sandėlyje Vilniuje darbavosi ypač daug svanorių iš
verslo įmonių.
Informacijos ir komunikacijos technologijos yra nesunkiai prieinamos PVO, o kokybiškas internetas veikia visoje
šalyje. Tačiau PVO kompiuterinė įranga dažnai yra pasenusi, nes rėmėjai nelinkę investuoti į jos atnaujinimą.
Atsisakant „popierinių“ ataskaitų ir buhalterijos, naudojantis centralizuotomis duomenų bazėmis, PVO
technologiniai gebėjimai nuolat auga. Pavyzdžiui, organizacijos, vykdančios ES fondų investicijų 2014-2020 m.
veiksmų programos projektus, privalo dalytis informacija specialioje internetinėje duomenų bazėje. PVO efektyviai
naudojasi socialiniais tinklais, tačiau kadangi trūksta išteklių, retai kuria specialias programas, galinčias joms padėti.
2019 m. PVO negalėjo pasinaudoti inovacijų finansavimu, kurį Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skyrė
verslo organizacijoms.

FINANSINIS GYVYBINGUMAS: 3.1
Atsiradus naujiems finansavimo šaltiniams, padidėjus
individualiam aukojimui ir gyventojų paskirtų 2 proc.
pajamų mokesčio įplaukoms, surinkus daugiau pajamų už
parduotas paslaugas, sektoriaus finansinis gyvybingumas
2019 m. pagerėjo.
2019-ųjų spalį startavo Aktyvių piliečių fondas. Šis fondas,
kurį finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinis
mechanizmas, 2020-2024 m. PVO išdalins 9 mln. eurų
subsidijų. Jis skatins gyventojų dalyvavimą, stiprins PVO
pajėgumus ir pilietinės visuomenės tvarumą, rems
advokacijai, žmogaus teisėms ir atskirtį patiriančių grupių
įtraukimui skirtus projektus. Pirmąsias subsidijas
numatoma išdalyti 2020 m. pavasarį.
Vyriausybė finansuoja PVO per įvairias ministerijų
administruojamas temines programas. Tačiau tik nedaug sričių, tokių kaip vaikų dienos centrai ir jaunimo
organizacijos, gauna svarią valstybės paramą. Nėra vieningų duomenų, kiek lėšų PVO skiria valstybė, tačiau 2019 m.
buvo jaučiama, kad padidėjo parama per valstybės kofinansuojamas ES programas. Be to, Regionų kultūros plėtros
programa skyrė daugiau nei milijoną eurų 187 kultūros organizacijų projektams visoje Lietuvoje. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija atsiliepė į PVO prašymus ir pora mėnesių anksčiau nei įprastai paskelbė kvietimus
2020 m. projektams teikti. Tai leis vaikų dienos centrams, organizacijoms, dirbančioms su pažeidžiamomis
grupėmis, skėtinėms organizacijoms ir kitoms PVO gauti lėšų anksčiau, ir taip padidės jų finansinis stabilumas. Kita
vertus, daugiau nei 117 mln. eurų socialinių išmokų liko nepanaudota, nes savivaldybės nepasinaudojo teise
nukreipti šį finansavimą PVO.
Paramos labdaringoms organizacijoms fondo (The Charities Aid Foundation) Pasaulinis 2019 m. aukojimo indeksas
(The World Giving Index), apibendrinęs dešimties metų duomenis, Lietuvą pozicionavo tarp dešimties mažiausiai
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aukojančių pasaulio šalių. Tačiau, pastaraisiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, individualus ir
anonimiškas aukojimas šalyje išaugo nuo 21 mln. eurų 2017 m. iki 24 mln 2018 m., o verslo parama išliko apie 89
mln. eurų. Verslo organizacijos daugiausia rėmė didžąsias šalies labdaros organizacijas, vaikų dienos centrus ir PVO,
dirbančias su vaikais ir sergančiais žmonėmis. Internetinė lėšų telkimo platforma „Aukok.lt“, 2019 m. pažymėjusi
dešimties metų gimtadienį, sutelkė 353 tūkst. eurų, t. y. 40 tūkst. eurų daugiau nei 2018 m.
Ne pelno organizacijoms (tarp jų viešojo sektoriaus įstaigoms, tokioms kaip mokyklos ir ligoninės), politinėms
partijoms ir menininkams skiriama fizinių asmenų pajamų mokesčio suma išaugo nuo 17,8 mln. eurų 2018 m. iki
20,7 mln. eurų 2019 m. Iš šios sumos PVO finansavimas padidėjo nuo 11,2 mln. eurų iki 13 mln. eurų. Gyventojų,
skyrusių pajamų mokesčio dalį, lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 12 tūkst. iki 519 tūkst., tačiau parėmusiųjų
PVO padaugėjo 4 tūkst. iki maždaug 335 tūkst.
Visuomenė dosniai rėmė profesionaliai ir inovatyviai lėšas telkiančias organizacijas. Paramos ir labdaros fondas
„Mamų unija“ per metus pasiekė ambicingą tikslą surinkti 2,5 mln. eurų reabilitacijos ir informacijos centrui, skirtam
onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms, steigti. Per „Maisto banko“ labdaros koncertą 2017 m.
surinkta 146 tūkst. eurų, 2018 m. – 161 tūkst. eurų, o 2019 m. – 207 tūkst. eurų. Nors Lietuvos didžiųjų labdaros
organizacijų sėkmė ir džiugina, bet baiminamasi, kad jos išsems ribotus finansavimo išteklius ir dėl to sunkiai
besiverčiančios mažosios PVO gali dar labiau nusilpti.
2019 m. kiek padidėjo PVO pajamos už parduotas paslaugas. Švietimo srityje daugiau nei 50 PVO įsteigtų mokyklų
ir 130 vaikų darželių sėkmingai surenka mokestį už ugdymo paslaugas. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos
turėjo daugiau galimybių įvairinti finansavimo šaltinius, drauge su savivaldybėmis dalyvaudamos Europos socialinio
fondo remiamose programose. Pavyzdžiui, 2019 m. šis fondas skyrė 5,8 mln. eurų 322 PVO, kurios teikė asmeninio
asistento paslaugas žmonėms su negalia visoje šalyje. Šis finansavimas yra didesnės, 36 mln. eurų, Kompleksinių
paslaugų šeimoms programos dalis. 75 proc. šios programos lėšų skirta paslaugoms iš PVO pirkti. Didžioji jų dalis
bus išdalyta 2020 m.
Didesnės PVO samdo buhalterinės apskaitos įmones jų apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms valstybei rengti, o mažosios
organizacijos neišgali samdyti apskaitos specialistų. 2018 m mokesčių reforma įteisino PVO apskaitos pakeitimus,
kurie įsigaliojo 2019 m. Ekspertų manymu, nauji atskaitomybės reikalavimai yra sudėtingi, ir mažosioms PVO ypač
sunku juos vykdyti. Nepriklausomas finansų auditas tebėra brangus, ir PVO jį atlieka dažniausiai tik pareikalavus
rėmėjams. PVO veiklos auditas atliekamas dar rečiau, be to, auditoriams trūksta gebėjimų jam atlikti.

ATSTOVAVIMAS INTERESAMS: 1.7
PVO aktyviai atstovavo interesams ir pasitikėjimas savo
jėgomis augo sektoriui pereinant iš gynybos pozicijų į
aktyvią advokaciją siekiant teisinės reformos. Teisė
deleguoti PVO atstovus į regionines plėtros tarybas
atvėrė naujų atstovavimo galimybių. Be to, Vyriausybė
suteikė Nacionalinei NVO tarybai teisę patvirtinti
Lietuvos kandidatus į Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komiteto grupę „Įvairovė Europa“ (III grupė).
Lietuvos įstatymai numato keletą PVO ir valdžios
bendradarbiavimo mechanizmų. Remiantis 2014 m.
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu, buvo
įsteigtos vietos ir nacionalinės NVO tarybos. Nacionalinė
NVO taryba, buvusi neaktyvi 2015-2017 m., dabar
renkasi reguliariai ir atlieka svarbų vaidmenį teisėkūroje.
2019-aisiais vyko aštuoni jos posėdžiai, prisidėję, kad
būtų priimtas naujas NVO plėtros įstatymas, ir padėję atmesti pasikartojančius bandymus priversti PVO registruotis
lobistais. Tačiau vietos NVO tarybos taip ir netapo svarbiomis NVO interesų gynimo struktūromis vietos lygmeniu,
nes regioninėms organizacijoms dažnai pritrūksta gebėjimų, drąsos ir išteklių advokacijos veikloms.
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Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, priimtas 2019 m., įsteigė bendruomeninių organizacijų tarybas
savivaldybėse. Šių tarybų modelis yra panašus į NVO tarybų: abi struktūras sudaro valdžios bei PVO atstovai ir jos
sprendžia pilietinei visuomenei svarbius klausimus. PVO bendruomenė, kartu ir Lietuvos vietos bendruomenių
organizacijų sąjunga, šių tarybų steigimą sutiko be entuziazmo – iš dalies dėl to, kad PVO nebeaprėpia galimybių
dalyvauti įvairiose tarybose ir komisijose. Mažose bendruomenėse PVO sektorius yra per mažas ir per silpnas, kad
galėtų tinkamai sau atstovauti įvairiose struktūrose, tokiose kaip savivaldybės NVO taryba, Vaiko gerovės komisija,
Šeimos komisija ir Neįgaliųjų reikalų komisija.
Organizacijos, veikiančios skurdo mažinimo, vartotojų teisių ir aplinkos apsaugos srityse, skundžiasi, kad įstatymų
leidėjai per vėlai praneša apie rengiamus posėdžius ir laiku neatnaujina posėdžių darbotvarkių. Diskusijas sunku
sekti dėl gausiai naudojamo teisinio ir techninio žargono. 2018 m. gegužę priėmus Bendrąjį asmens duomenų
apsaugos reglamentą, daug Vyriausybės agentūrų sugriežtino prieigą prie duomenų. Pavyzdžiui, birželį Seimas
priėmė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pataisas, tarp kurių yra nuostata, leidžianti politikams teikti
mžiau informacijos apie jų privačius sandorius. Organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyrius įtikino
Seimą, kad minėtasis reglamentas nebūtų taikomas informacijai apie rinkimuose dalyvaujančius politikus ir kad
aktyviai dalyvaujantys politikoje asmenys turėtų laikytis aukščiausių skaidrumo standartų.
Kai kurie įstatymų leidėjai mano, kad PVO privalo atsižvelgti į jų siūlymus, tačiau nekreipia dėmesio į PVO
rekomendacijas. Skėtinės organizacijos ir koalicijos vis aktyviau spaudžia Seimą ir Vyriausybę bei įvairias jų įsteigtas
tarybas bendradarbiauti su PVO rengiant įstatymus ir priimant turinčius įtakos viešajam gyvenimui sprendimus.
2019 m. PVO susitelkė, siekdamos Nacionalinės pažangos strategijos 2030 ir jos įgyvendinimui skirtos Nacionalinės
pažangos programos pakeitimų. PVO manymu, už šias priemones atsakinga Valstybės pažangos taryba iškėlė
nepakankamai ambicingus tikslus, kurie neužtikrins norimų viešojo šalies gyvenimo pokyčių.
NVO koalicija „Už vaiko teises“, Lietuvos žmogaus teisių centras ir vaiko teisių ekspertai kritikavo valdančiosios
partijos pirmininką už siūlymą keisti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektą teikiant nuostatas, leidžiančias
šeimoms taikyti švelnias kūno bausmes vaikams. Dėl šios kritikos valdančiosios partijos pirmininkas siūlymą
atsiėmė. Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimų metu PVO aktyviai rengė debatus ir viešino kandidatų poziciją
įvairiais jautriais klausimais, padėdamos rinkėjams susidaryti pagrįstą nuomonę apie kandidatus.
NVO plėtros įstatymą inicijavo pilietinės visuomenės organizacijos. NVO informacijos ir plėtros centras (NIPC) ir
Lietuvos didžiausios skėtinės organizacijos ragino Vyriausybę ir Seimą apibrėžti NVO statusą ir priimti kitas
įstatymines nuostatas, kurios padėtų užtikrinti tvarią sektoriaus plėtrą. Bendruomeninių organizacijų plėtros
įstatymą, priešingai nei NVO plėtros įstatymą, inicijavo politikai. PVO aktyviai nesiekė, kad šis įstatymas būtų
priimtas, nes iš esmės laikė jį pertekliniu, dubliuojančiu NVO plėtros įstatymo nuostatas.

PASLAUGŲ TEIKIMAS: 3.1
2019 m. paslaugų teikimas pagerėjo, kadangi PVO teikė
daugiau ir įvairesnių paslaugų, išplėtė klientų ratą.
Kaip ir ankstesniais metais, 2019-aisiais PVO daugiausia
paslaugų teikė socialinio darbo, švietimo, kultūro, sporto,
gyvūnų gerovės ir sveikatinimo srityse. Buvo pradėta
teikti nauja asmeninio asistento žmonėms su negalia
paslauga, finansuojama iš nacionalinio ir vietos biudžetų.
PVO teikia mažai paslaugų ekonominio vystymosi, miestų
plėtros ir valdymo srityse. Valstybės finansuojami
projektai, o kartais ir verslo organizacijos apmoka PVO
ekspertų konsultacijas.
2018 m. liepą agentūros „Versli Lietuva“ atliktas tyrimas
parodė, kad vietos valdžia siekia PVO pagalbos nustatant
poreikį paslaugoms. PVO gerai žino bendruomenių
poreikius, jos yra lankstesnės ir teikia geresnės kokybės paslaugas nei savivaldybės įstaigos. PVO retai vertina
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teikiamų paslaugų kokybę. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas ragino nares įvertinti savo veiklą ir
siūlė šiam tikslui skirtą metodiką, kuria pasinaudojo mažiausiai dvidešimt organizacijų. PVO dažniausiai nustato
paslaugų poreikį, remdamosios stebėjimu ir bendruomenės narių siūlymais.
PVO teikiamų paslaugų atsipirkimas nekito. PVO klientai dažniausiai neišgali mokėti už paslaugas. Valdžia iš dalies
finansuoja PVO teikiamas paslaugas subsidijų forma ar per viešuosius pirkimus, tačiau paslaugų įkainiai nepadengia
visų kaštų, o paslaugų teikėjai patiria nuostuolių. PVO neturi pajėgumų rinkai tirti, tačiau gerai žino savo klientų
mokumo galimybes.
Nacionalinė pažangos strategija 2030 nurodo, kad valstybės ir savivaldybių įstaigos gali teikti paslaugas tik tuomet,
kai jų negali teikti PVO ar verslo organizacijos. Šios strategijos įgyvendinimo planas numato, kad iki 2020 m. 15
proc. visų paslaugų bus perduota PVO ir privačiam sektoriui. NIPC duomenimis, 2018 m. PVO teko 6,7 proc.
bendro savivaldybių finansavimo viešosioms paslaugoms, t. y. 1,5 proc. daugiau nei prieš metus. Nors 2019 m.
duomenų dar nėra, manoma, kad PVO įsitraukimas teikiant viešąsias paslaugas toliau augo. 2019-aisiais savivaldybės
teikė projektus ES ir kitoms programoms, bandydamos gauti papildomą finansavimą paslaugoms iš PVO pirkti.
PVO įsitraukimas teikiant paslaugas savivaldybėse yra nevienodas. NIPC duomenimis, paslaugų perdavimas PVO
greičiau vyksta didesniuose miestuose, kur PVO bendruomenė yra didesnė ir stipresnė. 2018 m. PVO Kaune teikė
9 proc. visų viešųjų paslaugų, Vilniuje – 12 proc. ir Klaipėdoje – 17 proc. Iš 60 savivaldybių 18 nurodė, kad visai
nesamdo PVO. Vis dėlto kai kurių mažesnių savivaldybių pavyzdys liudija, kad PVO gali sėkmingai teikti paslaugas ir
regionuose. Antai Kazlų Rūdos savivaldybė, 2019 m. visas socialines paslaugas perdavusi PVO, pirmoji pritaikė
rezervuotų pirkimų sutartį. Ši 2018 m. liepą įteisinta sutarties forma leidžia savivaldybėms supaprastinti paslaugų
pirkimo iš PVO procedūras. Kėdainių savivaldybė rengė PVO forumus bei paslaugų perdavimo mokymus ir įsteigė
apdovanojimą už bendruomenei naudingas paslaugas.
2019 m. Kauno miesto ir Kaišiadorių rajono savivaldybėse vyko bandomieji projektai Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos parengtam paslaugų perdavimo gidui išmėginti. Juose dalyvavusios PVO patyrė nuostolių, o šie projektai
išryškino tendencijas, kad vietos valdžia nustato mažus paslaugų įkainius, kelia perteklinius administracinius
reikalavimus ir reikalauja, kad PVO prisidėtų savo ištekliais.
Vyriausybės agentūra „Versli Lietuva“ 2018 m. Lietuvoje suskaičiavo 65 socialinius verslus. Šis skaičius 2019 m.
mažiausiai padvigubėjo iš esmės socialiniam verslui skirtos ES „Leader“ programos dėka. Ši programa padėjo įsteigti
64 naujus socialinius verslus. Dauguma socialinių verslų kėlė aplinkosaugos tikslus. Pavyzdžiui, bendruomenės
centras „Miesto laboratorija“ Vilniuje siūlė aplinką tausojančias maitinimo ir aplinkosauginio bei pilietinio švietimo
paslaugas.

SEKTORIAUS INFRASTRUKTŪRA: 2.9
Paramos infrastruktūra PVO nepakito.
NIPC vis labiau įsitvirtino kaip pagrindinis duomenų apie
sektorių šaltinis. Nacionalinė NVO koalicija, pagrindinis
atstovaujamasis darinys, per kurį PVO siekia pokyčių
teisės srityje, ir toliau veikė prie NIPC. Lapkričio mėnesį
NIPC surengė sėkmingą Nacionalinį NVO forumą,
kuriame dalyvavo aukšto lygio valdžios atstovai.
Šalyje yra daug PVO skėtinių organizacijų, tarp kurių
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Lietuvos
vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS),
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas,
Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF), Lietuvos
žmogaus teisių organizacijų koalicija ir Nacionalinis
švietimo organizacijų tinklas. 2019-aisiais skėtinės
organizacijos sustiprino ryšius su savo narėmis, aktyviai siekė bendrų tikslų ir stiprino narių organizacinius
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pajėgumus. Jos skleidė informaciją, pristatė naujas metodologijas ir vykdė narėms bei visam sektoriui naudingus
tyrimus. Pavyzdžiui, Socialinio verslo asociacija užsakė tyrimą apie socialinio verslo Lietuvoje galimybes ir iššūkius, o
NVO vaikų konfederacija surengė nacionalinį forumą apie vaiko gerovės sistemą šalyje.
Skėtinės organizacijos 2019 m. surengė daugumą PVO mokymų. PVO labiausiai domino mokymai apie paslaugų
perdavimą. Skėtinės organizacijos surengė daug seminarų, forumų ir dirbtuvių šia tema. Į šiuos renginius pakvietė
ne tik savo nares, bet ir kitas PVO bei partnerius iš kitų sektorių. Vietos valdžios atstovai buvo dėkingi NVO už
metodologinę pagalbą, labai reikalingą ruošiantis paslaugų perdavimui, ir noriai dalyvavo mokymuose. Kauno m.
savivaldybė surengė PVO skirtus buhalterinės apskaitos mokymus.
Nors sektoriaus darbuotojų kaita yra didelė, PVO pagrindiniai darbuotojai, tarp jų organizacijų vadovai ir ekspertai,
čia dirba jau daug metų ir yra dalyvavę specializuotuose PVO mokymuose. Pagrindiniai jaunimo organizacijų
darbuotojai keičiasi gerokai dažniau, todėl jiems trūksta specifinių žinių ir gebėjimų. Skėtinės organizacijos stengiasi
užpildyti šias spragas ir siūlo pagalbą rengiant strateginius planus ir įvertinant savo veiklos efektyvumą. Apskritai
PVO darbuotojai mažiau domisi mokymais, todėl juos dalyvauti paskatina tik labai specializuoti, patrauklaus turinio
ir originaliai pateikti mokymai.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija finansavimą skėtinėms organizacijoms skiria nuo 2017 m. ir jį tęs iki 2021
m. pabaigos. Stabilus finansavimas leidžia šioms organizacijoms planuoti ateitį ir pradėti ambicingesnius projektus bei
kampanijas. Deja, šios ministerijos finansavimą gauna ne visos skėtinės organizacijos.
Dešimt skėtinių organizacijų buvo pasamdytos stebėti, kaip panaudojamos ES fondų lėšos, dalyvaudamos
Struktūrinių investicijų priežiūros komiteto veikloje.
2019 m. privatūs fondai nebuvo aktyvūs. Viena išimčių – aktyviai veikusi buvusio profesionalaus krepšininko
Rimanto Kaukėno paramos grupė. 2019-aisiais šis fondas buvo tarp penkių orgnizacijų, kurios surinko daugiausia 2
proc. fizinių asmenų pajamų mokesčio. Rimanto Kaukėno paramos grupė perka medicininę įrangą sveikatos
priežiūros įstaigoms, gydančioms ir reabilituojančioms onkologinėmis ligomis sergančius vaikus.
Alytaus m. savivaldybė antrus metus iš eilės vykdė bandomąją dalyvaujamojo biudžeto programą. Dalis miesto
kultūros ir apželdinimo biudžeto buvo skirta specialiam fondui, kurio lėšų panaudojimą lėmė gyventojų balsai.
Daugiau nei 1,3 tūkst., t. y. 4 proc. visų miesto gyventojų internetu balsavo už jiems patikusius projektus. Alytaus
pavyzdžiu pasekė Panevėžio, Šiaulių ir Kretingos savivaldybės, metų pabaigoje pradėjusios dalyvaujamojo biudžeto
programas.
Ankstesniais metais pradėtos tarpsektorinės partnerystės toliau tęsėsi ir stiprėjo. Pavyzdžiui, „Baltųjų pirštinių“
antikorupcinis judėjimas bendradarbiavo su Centrine rinkimų komisija stebint Prezidento ir savivaldybių tarybų
rinkimus. Socialinio įdarbinimo agentūra „Sopa“ bendradarbiavo su Lietuvos darbo birža, ieškodama galimybių
įdarbinti žmones su negalia. Verslo ir viešojo sektoriaus įstaigos jungėsi prie ES Įvairovės chartijos, siekiančios lygių
galimybių darbovietėje. Atsirado ir naujų tarpsektorinių iniciatyvų. Pavyzdžiui, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
asociacija drauge su Vilniaus transporto paslaugų kompanija parengė nemokamą viešojo transporto mobiliąją
programėlę žmonėms su regėjimo negalia. Asociacija taip pat bendradarbiavo su nacionalinių parkų direkcijomis
parengiant specialius žemėlapius ir informaciją Brailio raštu.

VIEŠASIS ĮVAIZDIS: 2.2
Nors žiniasklaida atskleidė keletą PVO sukčiavimo atvejų, sektoriaus viešasis įvaizdis pastebimai nenukentėjo ir iš
esmės liko pozityvus.
2019 m. visuomeninis transliuotojas Lietuvos radijas ir televizija (LRT), taip pat internetiniai žinių portalai „Delfi“ ir
„15 min.lt“ skyrė nemažai dėmesio sektoriaus aktualijoms – lėšų telkimo renginiams, tematinėms kampanijoms ir
diskusijoms apie PVO įstatyminę bazę; domėjosi PVO ekspertų nuomone įvairiais klausimais. Žiniasklaida nušvietė
PVO teigiamai, tačiau negailėjo kritikos politikų įsteigtiems labdaros ir paramos fondams, kurių veiklą vertino kaip
politikų reklamą ir rinkėjų papirkinėjimą. Be to, buvo paviešinti atvejai, kai nesąžiningi verslai pasinaudojo fondams
taikomomis mokesčių lengvatomis, papirkinėjo politikus, aukodami jų labdaros fondams. Žiniasklaida taip pat
atskleidė netvarką žinomo labdaros fondo, remiančio vaikus su negalia, finansų apskaitoje. Paviešinti skandalai
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savotiškai pasitarnavo sektoriui, supažindinę visuomenę
su teisinėmis PVO formomis, jų valdymu ir lėšų
naudojimo apribojimais. Galbūt dėl to atskirų organizacijų
nusižengimai neturėjo didesnės įtakos viso sektoriaus
įvaizdžiui. Vis dėlto žiniasklaidos nušviesti atvejai
neigiamai atsiliepė kai kurioms PVO. Pavyzdžiui, žinoma
gyvūnų globos organizacija teigė, kad po 2018 m.
pabaigoje paskelbto žurnalistinio tyrimo, atskleidusio
piktnaudžiavimus su jų organizacija niekaip nesusijusioje
kačių prieglaudoje, labai sumažėjo gyventojų parama, o
organizacijos darbuotojai keletą mėnesių sulaukdavo
nepelnytų priekaištų. Žiniasklaidos paviešinti skandalai
paskatino sektorių imtis savireguliacijos priemonių. Šias
priemones dažniausiai inicijavo skėtinės organizacijos.
Pavyzdžiui, visos Vaikų NVO konferedaracijos narės
pasirašė konfederacijos etikos kodeksą. Valdžia taip pat reikalauja skaidrumo – teikdamos ataskaitas Registrų
centrui, organizacijos privalo įvardyti rėmėjus ir naudos gavėjus.
2 proc. fizinių asmenų pajamų mokesčio statistika rodo, kad visuomenė labiau pasitiki PVO nei politinėmis
partijomis. PVO per šį mokestį parėmė daugiau nei 464 tūkst. žmonių, o politines partijas – 55 tūkst. Išaugusi
verslo organizacijų savanorystė „Maisto banke“ liudija, kad jos vertina PVO indėlį visuomenės gyvenime.
Šalies visuomenė vis labiau poliarizuojasi. Kai kurios organizacijos, pavyzdžiui, Lietuvos žmogaus teisių centras, įgyja
aršių priešų, kurie atkakliai siekia pakenkti organizacijos įvaizdžiui. Norint apginti savo pozicijas ir pritraukti naujų
rėmėjų, organizacijoms reikalingi stiprūs ryšių su visuomene gebėjimai. Profesionalios organizacijos pasitelkia
įvairias viešinimo taktikas, tarp jų inovatyvias kampanijas ir garsius žmones. Pavyzdžiui, Laisvos visuomenės instituto
kasmetinė kampanija prieš abortus sulaukė didesnio visuomenės palaikymo 2019 m., kadangi joje dalyvavo pirmoji
šalies ponia. Vis dėlto dauguma Lietuvos PVO nei gali mokėti už viešinimą, nei turi už tai atsakingų kompetentingų
darbuotojų, nei gebėjimų parengti medžiagą viešinimui.
Valdžia demonstravo teigiamą požiūrį į PVO. Trečiojo sektoriaus atstovai buvo kviečiami į įvairus komitetus,
komisijas ir tarpžinybines grupes. Pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų tarnyba kvietė PVO į pasitarimus drauge su Europos
socialinio fondo agentūros ir Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovais. Gruodžio
mėnesį Seimas patvirtino NIPC direktoriaus kandidatūrą į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Šią komisiją sudaro
penki nariai. Ji prižiūri valstybės tarnautojų ir asmenų, užsiimančių lobistine veikla, etiką ir užsiima valdžios
korupcijos prevencija.
PVO ir valžios įstaigų santykiai ne visuomet buvo konstruktyvūs. Pavyzdžiui, Lietuvos negalios organizacijų forumas
skundėsi, kad valdžia nebuvo pakankamai atvira PVO siūlymams ir kritikai.
2019 m. „Transparency International“ Lietuvos skyrius sulaukė tarptautinio pripažinimo. Jam įteiktas prestižinis
„Amalia“ apdovanojimas už TI Skaidrumo mokyklą, rengiamą drauge su Mykolo Romerio universitetu. Per pastarąjį
dešimtmetį šioje mokykloje dalyvavo daugiau nei 1,2 tūkst. jaunų profesionalų iš 120 šalių.
PVO pasisakė už tai, kad NVO plėtros įstatymas įtvirtintų teisines priemones, užtikrinančias PVO skaidrumą ir
atskaitomybę. Didžiosios PVO ataskaitas skelbia viešai, o visos PVO teikia finansų ir veiklos ataskaitas Registrų
centrui.

Ataskaitoje išreikštos nuomonės nebūtinai atspindi JAV tarptautinės plėtros agentūros arba FHI 360 požiūrį.
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