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➢ Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos 

įregistruoti NVO statusą 

 

Mieli skaitytojai, 

Mes – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros („Litfood“) Socialinio bendradarbiavimo skatinimo 

skyrius. Siekiame būti arčiau kaimo bendruomenių bei kitų kaimo plėtros dalyvių, suteikti visokeriopą 

pagalbą, būti naudingi ir plėtoti efektyvų bei operatyvų bendradarbiavimą.  

Viena iš mūsų iniciatyvų yra surinkti kaimo plėtros dalyviams aktualią informaciją į vieną vietą, kad 

nereikėtų blaškytis po įvairius puslapius bei žinių portalus – tai lyg vartai į jau parengtą ir susistemintą 

informaciją.  

Pristatome pirmąjį elektroninį leidinį „Naujienos bendruomenėms“. Tikimės, kad leidinys bus naudingas 

kiekvienam skaitytojui: čia rasite aktualiausią informaciją apie teisės aktus, kvietimus dalyvauti 

mokymuose, konkursuose, projektinėse veiklose, pateiksime informaciją apie aktyviai ir sėkmingai 

veikiančias bendruomenines organizacijas, dalinsimės geraisiais kaimo bendruomenių ir VVG 

įgyvendintų projektų pavyzdžiais, idėjomis, veiklomis, užsienio naujienomis ir kita naudinga informacija. 

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius savo veiklos klausimais bendrauja ir bendradarbiauja su 

Žemės ūkio ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, vietos 

veiklos grupėmis, kaimo bendruomeninėmis ir jų skėtinėmis organizacijomis.  

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai ir funkcijos: kaimo bendruomeninių organizacijų, vietos veiklos grupių 

ir kitų kaimo plėtros subjektų bendradarbiavimo skatinimas, jų konsultavimas veiklos planavimo, 

organizavimo, finansavimo, bendradarbiavimo skatinimo ir kitais klausimais; mokymų, kvalifikacijos 

tobulinimo bei kitos švietėjiškos veiklos organizavimas; informacijos ir gerosios patirties sklaida; kaimo 

bendruomeninių organizacijų, jų skėtinių organizacijų sąvadų ir žemėlapių administravimas. 

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius 
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Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo 

skyrius, siekdamas išsiaiškinti Lietuvoje 

veikiančių kaimo bendruomeninių 

organizacijų veiklos pagrindines problemas 

bei siekdami suteikti visokeriopą pagalbą 

bendrų tikslų siekimui, gyvenimo kokybės 

kaime gerinimui bei naudingam 

bendradarbiavimui 2020 m. rugsėjo mėn. 

parengė ir išplatino apklausą. 

Apklausos analizėje pateikiama informacija 

apie kaimo bendruomenių vykdomos veiklas, 

įgūdžius ir gebėjimus, verslumą, dalyvavimą 

projektinėse veiklose. 
 

- Konkursas vyksta iki gruodžio 14 d. 

- Konkurse gali dalyvauti Lietuvos kaimo bendruomenių nariai. 

Daugiau informacijos: 

https://www.litfood.lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-fotonuotrauku-konkurse-musu-kaimo-

bendruomenes-pasididziavimas-.html  

 

Kaimo bendruomenių veiklos skatinimo apklausos analizė 

Fotonuotraukų konkursas  

„Mūsų kaimo bendruomenės pasididžiavimas“ 

Išsamūs apklausos rezultatai: 

https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/socialinis-bendradarbiavimas/vykdomos-veiklos/ 

 

Kiekviena Lietuvos kaimo bendruomenė yra 

išskirtinė savo papročiais, gražiomis 

tradicijomis, kūrybiškumu, išradingumu, 

kraštovaizdžiu, prasmingais darbais. 

Daugelis bendruomenių turi savo įsikūrimo 

istoriją, kuri ir subūrė narius bendro tikslo 

siekimui, geresnio gyvenimo kaime 

kūrimui. Siekdami pažinti ir skleisti 

Lietuvos kaimo bendruomenių unikalumą, 

savitumą, kviečiame dalyvauti 

fotonuotraukų konkurse „Mūsų kaimo 

bendruomenės pasididžiavimas“. 

https://www.litfood.lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-fotonuotrauku-konkurse-musu-kaimo-bendruomenes-pasididziavimas-.html
https://www.litfood.lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-fotonuotrauku-konkurse-musu-kaimo-bendruomenes-pasididziavimas-.html
https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/socialinis-bendradarbiavimas/vykdomos-veiklos/
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„Litfood“ atnaujintoje Lietuvos kaimo 

bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių 

asociacijų (sąjungų) informacinėje bazėje skelbiami 

51 Lietuvos savivaldybėje veikiančių kaimo 

bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių 

asociacijų (sąjungų) duomenys - kontaktinė ir kita 

informacija. 

Tikimasi, kad surinkta informacija parodys/atskleis 

kaimo gyventojų pilietiškumą, aktyvumą bei norą 

spręsti iškilusias problemas. Taip pat tai leis 

efektyviau teikti konsultacijas ir mokymus kaimo 

bendruomeninėms organizacijoms, atlikti 

apklausas, rengti mokymo programas. 

 

 

2020 m., kaip ir kasmet nuo 2006 m., buvo renkamos 

paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai 

finansuoti. Parama kaimo bendruomenių veiklai 

teikiama pagal 2020 metų Nacionalinės paramos 

kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro įsakymu. 

Kaimo bendruomenėms finansuoti buvo numatyta 

skirti apie 0,9 mln. Eur. 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateiktos 588 

paraiškos už 1,5 mln. Eur pagal 3 veiklos sritis: 

 

 

- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas ( pirmoji veiklos sritis) – 119 

paraiškos; 

- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir priežiūra 

(antroji veiklos sritis) – 146 paraiškos; 

- bendruomeniškumą kaime skatinančių ir tradicinių renginių organizavimas (trečioji veiklos sritis) – 323 

paraiškos. 

Sėkmingai 2020 m. įgyvendintų projektų pavyzdžiai pagal „Kaimo vietovių viešųjų erdvių sutvarkymas, 

pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir priežiūra“ veiklos sritį: 

https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/socialinis-bendradarbiavimas/gerosios-praktikos-sklaida/ 

 

Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių sąjungų 

informacinė bazė 

Įgyvendinti projektai gavę nacionalinę paramą kaimo bendruomenių 

veiklai 2020 m. 

 

Taip pat sukurtas interaktyvus žemėlapis, kuriame rasite atskirose rajono savivaldybėse įregistruotų 

bendruomenių skaičių bei rajono bendruomenes vienijančias organizacijas su jų kontaktine informacija. 

Daugiau informacijos:  

https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/socialinis-bendradarbiavimas/kaimo-bendruomenes/  

https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/socialinis-bendradarbiavimas/gerosios-praktikos-sklaida/
https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/socialinis-bendradarbiavimas/kaimo-bendruomenes/
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

parengė rekomendacijas nevyriausybinėms 

organizacijoms, valstybės ir savivaldybių 

institucijoms, kaip saugiai organizuoti 

savanorišką veiklą pandemijos metu. 

Rekomendacijose pateikiami patarimai, kaip 

saugiai organizuoti kokybišką savanorišką 

veiklą tiesiogiai ir nuotoliniu būdu 

atsižvelgiant į konkrečių tikslinių grupių 

poreikius, galimybes, teikiamų paslaugų 

pobūdį bei darbo su jomis specifiką. 

 Ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad sėkmingai valdyti ekstremalias situacijas ir įgyvendinti priemones 

galima tik glaudžiai bendradarbiaujant su NVO, bendruomenėms ir valstybinėms bei savivaldybių 

institucijoms. Visuomenės, valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimas padeda tiksliau 

identifikuoti konkrečiai teritorijai bei situacijai reikalingas priemones ir jų poreikio mąstą situacijai spręsti, 

o sprendimai priimami bendradarbiaujant skatina visuomenės mobilizaciją, bendruomeninę atsakomybę 

įgyvendinant veiklas, užtikrinant kokybišką ir poreikius atitinkančių priemonių įgyvendinimą. 

Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos direktorė, NVO ekspertė Gaja Šavelė bei saugumo, 

gynybos ir krizių valdymo tyrėjas Remigijus Žilinskas įsitikinę, kad šalyje vis dar yra neišnaudotas 

nevyriausybinių organizacijų potencialas. Ir tai geriausiai iliustruoja padėtis COVID-19 pandemijos metu. 

Be to, vis dar būna situacijų, kai NVO sektorius matomas ne vien kaip įvairių institucijų partneris, o ir 

konkurentas. 

Pasak NVO atstovų, tokio tampraus bendradarbiavimo reikia nuolat, ne vien šiuo pandemijos metu. 

„Turime stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei NVO abipusį pasitikėjimą, sisteminį NVO 

įtraukimą į krizių valdymo procesus tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygmenyse. Ne paslaptis, kad 

valstybės atsparumo raktas slypi pilietinės visuomenės aktyviame dalyvavime valstybės valdymo 

procesuose“, - įsitikinę NVO atstovai. 

Šiuo metu Lietuvoje savanoriauja šiek tiek daugiau negu penktadalis (14,6 proc.) šalies gyventojų 

(tikėtina, kad pandemijos metu savanorių skaičius išaugo), o nevyriausybiniame sektoriuje veikia daugiau 

negu 12000 organizacijų, kurios yra arčiausiai žmonių ir geriausiai įsigilinusios į vaikams, jaunimui, 

senjorams, neįgaliesiems ir įvairioms bendruomenėms šios pandemijos metu kylančius iššūkius, rūpesčius 

bei problemas. 

Rekomendacijos NVO, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą 

pandemijos metu“. 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/savanoriska-veikla 

 

Komentaras „Neišnaudotas nevyriausybinių organizacijų potencialas COVID-19 pandemijos metu 

http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2020-11-16-neisnaudotas-nevyriausybiniu-

organizaciju-potencialas-covid-19-pandemijos-metu 

 

Parengta pagal SADM ir NVO koalicijos informaciją 

 

Savanorystės ir bendradarbiavimo svarba įveikiant pandemiją 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/savanoriska-veikla
http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2020-11-16-neisnaudotas-nevyriausybiniu-organizaciju-potencialas-covid-19-pandemijos-metu
http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2020-11-16-neisnaudotas-nevyriausybiniu-organizaciju-potencialas-covid-19-pandemijos-metu
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Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos įregistruoti NVO  

 

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos 

(NVO) jau gali nesunkiai, greitai ir, svarbiausia, 

nemokamai įregistruoti NVO statusą Registrų centre. 

Šis statusas leis ne tik lengviau identifikuoti 

visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir 

paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti 

tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias 

nevyriausybines organizacijas ir taip užtikrinti 

efektyvesnį valstybės politikos formavimą, stiprinant 

nevyriausybines organizacijas. 

Visuotinai pripažįstama, kad vienas iš svarbiausi atviros visuomenės bruožų yra nevyriausybinių 

organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos bendruomenių gyvenimo 

sąlygas, padeda tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, gausa bei įvairovė. Nevyriausybinėmis 

organizacijomis jos vadinamos pabrėžiant, kad jos yra įkurtos ne valdžios iniciatyva, tai yra savanoriškos 

organizacijos, įsteigtos laisva žmonių valia, piliečiai į šias organizacijas buriasi ir jas remia savanoriškai. 

„Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas yra vienas svarbiausių kiekvienos demokratinės valstybės 

tikslų, bet norint stiprinti, reikia tiksliai apibrėžti, kas yra ir kas nėra nevyriausybinė organizacija. Taigi 

naujasis įrankis padės apibrėžti nevyriausybinį lauką, o visuomenei sudarys galimybę pasitikrinti prieš 

aukojant, ar konkreti organizacija atstovauja pilietinę visuomenę“, – teigia Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vadovė Aurelija Olendraitė. 

NVO žyma – vos kelių mygtukų paspaudimu. 

Neatlygintinai įregistruoti NVO statusą nevyriausybinei organizacijai paprasta – viešosios įstaigos, 

asociacijos, labdaros ir paramos fondo ar kito juridinio asmens vadovas tai gali padaryti neišvykęs iš 

namų, o paprasčiausiai prisijungęs prie Registrų centro savitarnos. 

Daugiau informacijos:  

https://bit.ly/2JiLSCr 

 

Parengta pagal NVO informacijos ir paramos centro informaciją 

 

Leidinį rengė 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius 

 

  Kontaktai: 

Kristina Mockutė 

Skyriaus vedėja 

El. paštas k.mockute@litfood.lt 

Tel.nr. +370 698 39542 

 

Rasa Šimbarienė 

Skyriaus specialistė 

El. paštas r.simbariene@litfood.lt 

Tel. Nr. +370 685 87511 

Virginija Kvedarienė 

Skyriaus specialistė 

El. paštas v.kvedariene@litfood.lt 

Tel. Nr. +370 685 54097 

Samanta Kazlauskaitė 

Skyriaus specialistė 

El. paštas s.kazlauskaite@litfood.lt 

Tel. Nr. +370 663 50045 

 

https://bit.ly/2JiLSCr

