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ĮVADAS 

 

 Vartotojų organizacijos visame pasaulyje laikomos esmine veiksmingos 

vartotojų apsaugos sistemos dalimi. Svarbus šių organizacijų vaidmuo atstovaujant 

vartotojams, ugdant individualų sąmoningumą ir žinių lygį, kad būtų tinkamai 

užtikrinamos vartotojų teisės, o patys vartotojai įgytų daugiau pasitikėjimo 

santykiuose su verslu ir priimtų pagrįstus, jų poreikius geriausiai atitinkančius  

sprendimus. Tačiau vartotojų organizacijos ne tik išreiškia ir gina vartotojų poziciją 

įvairiais klausimais. Ne mažiau svarbi jų funkcija – dalyvauti vartotojų srities 

stebėsenos procesuose bei vartotojams reikšmingų sprendimų priėmime, prisidėti 

prie valstybės strategijos formavimo nustatant vartotojų politikos kursą.  

Pilietinė visuomenė Lietuvoje vis dar formuojasi, gyventojų bei nevyriausybinių 

organizacijų aktyvumas dažniau pasireiškia esant konfrontacijai su viešajame 

valdyme dalyvaujančiomis institucijomis, o ne siekiant bendrų tikslų. Tai būdinga ir 

vartotojų apsaugos sričiai – ilgą laiką vartotojų organizacijos praktiškai neįsitraukė į 

teisėkūros ir politikos formavimo procesus, bendradarbiavimas su valstybinėmis ar 

savivaldos institucijomis buvo silpnas.  

Dabar situacija keičiasi – siekis įtraukti nevyriausybinį sektorių bei bendruomenes 

į sprendimų priėmimą tiek nacionaliniame, tiek ir savivaldos lygmenyje, aiškiai 

išreikštas strateginiuose valstybės dokumentuose, tačiau šio tikslo įgyvendinimas 

kelia daug klausimų.  

Tyrimo tikslas – apžvelgti valstybinių institucijų ir savivaldybių bendradarbiavimo 

su nevyriausybinėmis organizacijomis tendencijas, probleminius klausimus bei įvertinti 

realias Lietuvos vartotojų organizacijų galimybes dalyvauti vartotojų teisių srities 

stebėsenoje ir sprendimų priėmimo procesuose, pateikti rekomendacijas šių 

mechanizmų tobulinimui.  
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I. NEVYRIAUSYBINĖS 

ORGANIZACIJOS KAIP VARTOTOJŲ 

APSAUGOS SISTEMOS DALIS  
 

 

 

Vartotojų apsaugos sistemose, veikiančiose visame pasaulyje, dalyvauja 

nemažai subjektų: valdžios institucijos, valstybinės ir nevyriausybinės įstaigos, kurios 

užtikrina produktų saugą ir atitikimą standartams (dažniausiai nacionaliniai 

standartai yra į nacionalines sistemas perkelti tarptautiniai standartai), profesinės ir 

pramonės asociacijos, kurios neretai laikosi tam tikrų savo srities taisyklių ar veiklos 

kodeksų, turi apsibrėžę vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką, savireguliavimo ir 

reguliavimo mechanizmus) bei visuomeninės vartotojų organizacijos.  

Tam, kad vartotojų apsauga būtų efektyvi, kiekvienoje valstybėje veikia tam 

tikra vartotojų apsaugos sistema, sudaryta iš pagrindinių elementų1:  

 Nacionalinė vartotojų srities politika, kuri atskleidžia valstybės požiūrį į 

vartotojų klausimus, apibrėžia saugomas vartotojų teises ir įvardija 

valstybinių institucijų atsakomybę jas užtikrinant.  

 Paskirta vartotojų apsaugos institucija, bendradarbiaujanti su kitais šios 

srities subjektais: ministerijomis, vartotojų organizacijomis, verslininkais, 

žurnalistais, akademine visuomene. Institucija ne viena administruoja 

visas vartotojų sritis: pavyzdžiui, finansiniai klausimai būna priskirti Finansų 

ministerijos arba valstybinio banko, maisto ir sveikatos – Sveikatos 

ministerijos, o tvarumo tema – Aplinkosaugos ministerijos kompetencijai.  

                                       
1 United Nations Conference on Trade and Development. Manual on Consumer Protection. 2017, 

United Nations. 
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 Vartotojų sritį reglamentuojantys teisės aktai, kuriuose įtvirtintas vartotojo 

apibrėžimas, vartotojo teisės, atsakomybė už pažeidimus ir kt.  

 Vartotojų srityje veikiantys instituciniai bei nevyriausybiniai subjektai. 

 Vartotojų teisių gynimo mechanizmai (įskaitant alternatyvų ginčų 

sprendimą). 

 Stebėsenos ir priežiūros sistema. 

 Atitikties ir įgyvendinimo mechanizmai. 

 Tarptautinis bendradarbiavimas, dalyvavimas tinklinėse veiklose 

(būtinas keičiantis patirtimi informacija, siekiant bendrų pozicijų, 

standartų ar priemonių programų).    

 

Pilietinėje visuomenėje, kurioje skatinamas didesnis piliečių bei visuomeninių 

organizacijų įsitraukimas į viešojo valdymo procesus, vartotojų organizacijos aktyviai 

dalyvauja tiek užtikrinant vartotojų teises, tiek ir priimant vartotojams svarbius 

sprendimus. Jungtinių Tautų ataskaitoje apie vartotojų organizacijas2 pastebima, 

kad tam NVO pasitelkia įvairius būdus: 

 rengia nacionalinius vartotojų srities dokumentus; 

 vykdo vartotojų teisių gynimo priemones (vartotojų ginčų komisijos, 

alternatyvūs ginčų sprendimo mechanizmai); 

 dalyvauja mediacijos procedūrose; 

 vykdo verslo reguliavimo priemones; 

 dalyvauja valstybinių institucijų komitetų ar grupių, sprendžiančių 

vartotojų apsaugos klausimus, darbe. 

 

Vartotojų įgalinimas prasideda nuo to, kad vartotojai yra sąmoningi, žino savo 

teises ir supranta, kaip jas įgyvendinti, kokių sprendimų reikalauti. Daugumoje 

                                       
2 United Nations Conference on Trade and Development. Report on Consumer Associations, 2020. 

Prieiga internete https://unctad.org/system/files/official-document/ditcclp2019d2_en.pdf  

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcclp2019d2_en.pdf
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Europos valstybių būtent vartotojų švietimui, informuotumo lygio kėlimui skiriamas 

didžiausias vartotojų asociacijų dėmesys, komunikacija vykdoma įvairiais būdais3: 

 tiesioginis bendravimas: seminarai, diskusijos, nacionalinės vartotojų 

švietimo programos, konkursai, bendruomenių projektai; 

 socialinės žiniasklaidos kampanijos; 

 publikacijos ir leidiniai įvairiomis formomis – nuo bukletų iki mokymo 

programų; 

 tyrimai, apklausos, bandymų rezultatai; 

 žiniasklaidos įtraukimas – pranešimai spaudai, komentarai aktualiais 

klausimais, dalyvavimas laidose ir kt. 

 

Kalbant apie informacijos sklaidą būtina paminėti, kad užtikrinant vartotojų 

interesus labai svarbu, kad informacija būtų objektyvi, nepriklausoma ir tikra (ypač 

skelbiant produktų ir paslaugų bandymų ar apklausų rezultatus, informaciją apie 

nustatytus pavojingus produktus, maisto, kosmetikos, vaistų padirbinėjimą, klastotes, 

privatumą ir duomenų apsaugą, ženklinimą ir kt.), nes šie duomenys padeda 

vartotojui priimti informacija pagrįstus sprendimus ir skatina atsakingą vartojimą. 

Vartotojų organizacijos gali tuo pasirūpinti, nes didžioji dalis vartotojų NVO nesiekia 

pelno ir yra nepriklausomos nuo verslo įmonių ar vyriausybių, nepaisant to, kad 

neretai jų veiklą iš dalies ar visiškai finansuoja valstybės ar jų įsteigtos specialios 

agentūros.  Tačiau šalyse, turinčiose ne tokias stiprias pilietinės visuomenės tradicijas, 

pasitaiko ir kitokių situacijų. Pavyzdžiui, organizacijos, kritikuojančios valstybės politiką 

vartotojų srityje, tampa neparankios ir susiduria su kliūtimis, gindamos vartotojų 

interesus. Arba tam tikroje šalyje veikia nemažai vartotojų organizacijų, tačiau 

valstybė gali finansuoti tik dalies jų veiklą, todėl organizacijos stengiasi įtikti 

vyriausybei, kad gautų lėšų ir atlaidžiai žiūri į valdžios sprendimus, nepalankus 

                                       
3 United Nations Conference on Trade and Development. Report on Consumer Associations, 2020. 

Prieiga internete https://unctad.org/system/files/official-document/ditcclp2019d2_en.pdf  

 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcclp2019d2_en.pdf
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vartotojams. Trūkstant finansavimo organizacijos taip pat gali įsivelti į vidinį 

konkuravimą ir ginti tik tam tikras vartotojų grupes, kurios įtrauktos į prioritetinį 

finansavimo sąrašą. Tokiu atveju svarbu nuošalyje nepalikti vartotojams aktualiausių 

temų (pavyzdžiui, dabar – finansinės paslaugos internetu, duomenų apsauga, 

tvarumas ir kt.). 

 

 
 

ES valstybėse vartotojų organizacijos dažniausiai aktyviai bendradarbiauja su 

valstybės institucijoms, tačiau jų įgaliojimų apimtis priklauso nuo vartotojų institucinės 

sistemos modelio4. Šiaurės šalyse populiari ombudsmeno institucija, kuriai tenka 

pagrindinis vaidmuo apsaugant vartotojus; anglosaksų šalyse, pavyzdžiui, Didžiojoje 

Britanijoje vyrauja teismų sistema, čia vartotojų NVO veiklai didelę įtaką daro teismai, 

kurie vartotojų problemas sprendžia greitai ir veiksmingai, išvystytas žalos atlyginimo 

ir kompensavimo mechanizmas. Vokietijoje  vartotojų organizacijos yra stiprios, jos 

reikšmingai prisideda prie vartotojų politikos formavimo ir vykdymo. Šioje šalyje 

vartotojų NVO finansiškai remia vyriausybė, kuri koordinuoja ir kontroliuoja jų darbą 

vartotojų apsaugos srityje, paveda tam tikras funkcijas. Pavyzdžiui, Vokietijos 

Verbraucherzentralen dirba su verslo organizacijomis. Austrijoje vartotojų teisės aktų 

                                       
4 Malczynska-Bialy, M. The schemes for institutional consumer protection in the European Union. 

2017, DOI: 10.14746/pp.2017.22.3.14.  
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vykdymą daugeliu atveju prižiūri vartotojų asociacijos, nors administracines baudas 

skiria atitinkamos valstybinės institucijos. 

 Ne vienoje Europos Sąjungos šalyje buvo kilę rimtos diskusijos, kad vartotojų 

NVO atstovai turėtų būti įtraukti į valstybinių vartotojų institucijų valdybas, tačiau tai 

galėtų sukelti interesų konfliktų ir pakenkti vartotojų organizacijų nepriklausomumo 

principui. Todėl ilgainiui nusistovėjo tarpusavio bendradarbiavimo mechanizmas, 

kad valstybės institucijos įgyvendina administracines priemones, o NVO atstovauja 

vartotojų interesams5.  

Valstybės institucijų – vartotojų organizacijų konsultacinis mechanizmas kai 

kuriose ES šalyse yra labai aukšto lygio, tačiau reikia paminėti, kad visuomeninės – 

patariamosios grupės aktyviai veikia ir prie svarbiausių Europos Sąjungos institucijų, o 

jų balsas, priimant strateginius sprendimus, pakankamai svarus. Pavyzdžiui, vartotojų 

klausimais Europos Komisijai talkina Vartotojų politikos patariamoji grupė6, kuri 

perėmė iki 2021 m. veikusios Europos Vartotojų Konsultacinės Grupės (angl. 

European Consumer Consultative Group, ECCG) funkcijas. Grupę sudaro vartotojų 

organizacijų, pilietinės visuomenės, akademinės bendruomenės ir pramonės 

atstovai iš visų ES valstybių, ji pataria Komisijai, kaip efektyviau pasiekti Vartotojų 

darbotvarkėje iškeltus tikslus ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, padeda 

rengti teisėkūros ir kitas iniciatyvas, prisideda prie vartotojų organizacijų gebėjimų ir 

įtakos stiprinimo. Grupėje dirba ir Lietuvos atstovai (Vartotojų aljanso prezidentė dr. 

Eglė Kybartienė ir aljanso tarybos narė Agnė Černiauskaitė).  

Viena svarbiausių ES patariamųjų institucijų socialinėje srityje – Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), įkurtas dar 1957 m. ir vienijantis 

Europos darbdavių, darbuotojų bei pilietinės visuomenės grupių atstovus7. Per metus 

                                       
5   United Nations Conference on Trade and Development. Report on Consumer Associations, 

2020. Prieiga internete https://unctad.org/system/files/official-document/ditcclp2019d2_en.pdf  
6 Daugiau informacijos apie grupės veiklą pateikiama Europos Komisijos tinklapyje, prieiga 

internete https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-policy/our-partners-

consumer-issues/consumer-policy-advisory-group-cpag_en  
7 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto tinklapio prieiga internete 

https://www.eesc.europa.eu/lt/about  

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcclp2019d2_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-policy/our-partners-consumer-issues/consumer-policy-advisory-group-cpag_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-policy/our-partners-consumer-issues/consumer-policy-advisory-group-cpag_en
https://www.eesc.europa.eu/lt/about
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ES Tarybos, Europos Komisijos ir Europos Parlamento prašymu EESRK parengia apie 

160–190 nuomonių ir informacinių pranešimų įvairiomis temomis, tarp jų – ir vartotojų 

teisės. 2020 – 2025 m. kadenciją Komitete dirba 9 Lietuvos atstovai, vartotojų reikalus 

gina Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys. 

Europos Komisijai tam tikrais vartotojų apsaugos klausimais pataria ir daugiau 

specializuotų ekspertų grupių, kuriose dirba vartotojų organizacijų delegatai iš įvairių 

ES valstybių (taip pat ir Lietuvos atstovai): Finansinių paslaugų naudotojų grupė8, kuri 

konsultuoja praktinio finansinių paslaugų politikos įgyvendinimo klausimais, Mokėjimo 

sistemų rinkos ekspertų grupė ir kt. Lietuvos vartotojų teisių gynėjai taip pat dalyvauja 

Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų bei Draudimo ir perdraudimo 

suinteresuotųjų subjektų grupėse prie Europos draudimo ir profesinių pensijų 

institucijos, Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupėje prie Europos 

bankininkystės institucijos9, realiai prisidėdami prie ES lygmens sprendimų, aktualių 

visos Europos vartotojams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
8 Komisijos sprendimas kuriuo įsteigiama Finansinių paslaugų naudotojų grupė 2010/C 199/02. 

Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 199/12.  
9 https://www.lvoa.lt/pranesimai-spaudai/vartotoju-aljanso-atstovas-pradejo-darba-europos-

ekonomikos-ir-socialiniu-reikalu-komitete 
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II. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

DALYVAVIMO VIEŠOJOJE POLITIKOJE  

TENDENCIJOS LIETUVOJE 

 

NVO duomenų bazėje nurodyta, kad 2021 m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje buvo 

registruotos 1669 nevyriausybinės organizacijos. Daugiausia jų – Vilniuje (744), Kaune 

(199) ir Klaipėdoje (93), mažiausia – Lazdijuose (1)10. Skaičiai nemaži, tačiau toli gražu 

ne visos šios organizacijos aktyviai veikia, atstovaudamos savo tikslinės auditorijos 

interesus bei dalyvauja viešojoje politikoje, o valstybės bei savivaldos institucijos dar 

retai vertina NVO atstovus kaip lygiaverčius parnerius ir atsižvelgia į jų 

rekomendacijas bei pasiūlymus. 

Šiame skyriuje nagrinėjama nevyriausybinio sektoriaus svarba formuojant 

pilietinę visuomenę, NVO indėlis priimant nacionalinio ir savivaldybių lygmens 

sprendimus, analizuojamos efektyvesnį įsitraukimą skatinančios priemonės.  
 

 

2.1. NVO vaidmuo formuojant pilietinę visuomenę 

Nevyriausybinės organizacijos kaip vienas svarbiausių pilietinės visuomenės 

komponentų atlieka svarbų tarpininko vaidmenį bendradarbiaujant visuomenei ir 

valstybės sektoriaus institucijoms. Jų veikla stiprina ir telkia bendruomenę bei kuria 

bendradarbiavimo ryšius ir būdus tarp piliečių, vietos bendruomenės ir valdžios11. 

Tokios organizacijos gali atlikti reikšmingą darbą informuodamos visuomenę apie 

socialinius bei politinius reiškinius, užtikrindamos valdžios veiksmų skaidrumą ir 

                                       
10 Nevyriausybinių organizacijų duomenų bazė, prieiga internete http://www.3sektorius.lt/trecias-

sektorius/nvo-duomenu-baze/  
11 Vorevičienė, J. Trečiasis sektorius ir socialinė gerovė: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo 

gerovės valstybėje. Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. 2016 7 (2).  

http://www.3sektorius.lt/trecias-sektorius/nvo-duomenu-baze/
http://www.3sektorius.lt/trecias-sektorius/nvo-duomenu-baze/
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keldamos visuomenės sąmoningumo lygį, taip pat skatindamos visuomenę aktyviau 

dalyvauti priimant viešosios politikos sprendimus. Tai labai svarbu, nes Lietuvoje vis 

dar vyrauja bendras visuomenės abejingumas ir nepasitikėjimas valstybės 

institucijomis, kuris savo ruožtu lemia valstybės tarnautojų ir politikų dominavimą 

viešajame visuomenės gyvenime ir mažina kiekvieno piliečio asmeninės 

atsakomybės jausmą bei sąmoningumą12. 

Lietuva neturi stiprių pilietinės visuomenės tradicijų, todėl piliečių įsitraukimas į 

nevyriausybinių organizacijų veiklas nedidelis, o pačios NVO dar per silpnai 

dalyvauja viešojoje politikoje. Pastaruoju metu skatinamas NVO įtraukimas į 

sprendimų priėmimą ir galių jiems delegavimas, bet pačios organizacijos ne 

visuomet yra tam pasirengę. Organizacijos dažniausiai finansuojamos teminių 

programų ar fondų, kuriuos koordinuoja ministerijos ar joms pavaldžios įstaigos, 

dažniausiai lėšos skiriamos socialinių, švietimo ir kitokių paslaugų teikimui (pavyzdžiui, 

vaikų dienos centrams, istorinių renginių minėjimui ir kt.), tačiau NVO institucinių 

gebėjimų stiprinimui, kokybiškai organizuojamai savanorystei ir piliečių įtraukimui į 

viešosios politikos procesus finansavimą skiria tik Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 

projektų konkursas (pirmą kartą paskelbtas 2017 m.) ir Kultūros tarybos Kultūros ar 

meno srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių programų projektų 

finansavimo konkursas. Lietuvoje reta NVO vykdo verslumo iniciatyvas ir bando 

užsidirbti13.  

Siekis formuoti stiprią pilietinę visuomenę ir labiau įgalinti nevyriausybines 

organizacijas aiškiai išreikštas dabar  įgyvendinamuose mūsų valstybės 

strateginiuose dokumentuose ir šioje srityje vyksta palankūs pokyčiai, kuriuos 

                                       
12 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. Savivaldybių ir nevyriausybinių 

organizacijų bendradarbiavimas. 2017 m., II leidimas. Vilnius: Kriventa.  
13 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Bendruomeninės ir savanoriškos 

veiklos Lietuvoje tyrimas, 2020. Prieiga internete 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/NVO%20Taryba/2020-02-

12/Bendruomenin%C4%97s%20ir%20savanori%C5%A1kos%20veiklos%20Lietuvoje%20tyrimas.pdf 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/NVO%20Taryba/2020-02-12/Bendruomenin%C4%97s%20ir%20savanori%C5%A1kos%20veiklos%20Lietuvoje%20tyrimas.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/NVO%20Taryba/2020-02-12/Bendruomenin%C4%97s%20ir%20savanori%C5%A1kos%20veiklos%20Lietuvoje%20tyrimas.pdf
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patvirtina visuomenės  pasitikėjimo  NVO  sektoriumi  augimas. Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos užsakymu atlikto „Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos 

Lietuvoje“ tyrimo14 duomenimis, 2020 m. Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis 

pasitikėjo 55 proc. gyventojų (2018 m. – 52 proc. 2012 m. 32 proc.). 

Tačiau  stiprėjant NVO pozicijoms visame viešojo valdymo procese, pirmiausia 

būtina įtvirtinti ir užtikrinti piliečių interesus atstovaujančių grupių įgalinimo ir 

dalyvavimo sprendimų priėmimo procese bei stebėsenoje mechanizmus15.  

 

 

 

 

2.2. Nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo prielaidos 

Pastaruoju metu Lietuvoje nemažai dėmesio skiriama nevyriausybinio sektoriaus 

įtraukimui į viešojo valdymo procesus – toks tikslas suformuluotas daugumoje 

strateginių valstybės dokumentų: dar 2012 m. priimtoje Valstybės pažangos 

                                       
14 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Bendruomeninės ir savanoriškos 

veiklos Lietuvoje tyrimas, 2020. Prieiga internete 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/NVO%20Taryba/2020-02-

12/Bendruomenin%C4%97s%20ir%20savanori%C5%A1kos%20veiklos%20Lietuvoje%20tyrimas.pdf  
15 Šukvietienė, A. Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo dalyvauti sprendimų priėmime 

modeliavimas Lietuvos savivaldybėse. Mokslo daktaro disertacija, Mykolo Romerio universitetas, 

2018. 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/NVO%20Taryba/2020-02-12/Bendruomenin%C4%97s%20ir%20savanori%C5%A1kos%20veiklos%20Lietuvoje%20tyrimas.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/NVO%20Taryba/2020-02-12/Bendruomenin%C4%97s%20ir%20savanori%C5%A1kos%20veiklos%20Lietuvoje%20tyrimas.pdf
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strategijoje numatyta skatinti  piliečių, privataus sektoriaus, vietos bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, nes tai 

„padės kurti visuomenės pasitikėjimą valstybe ir skatins aktyvų visuomenės 

dalyvavimą sprendžiant aktualius visuomeninio gyvenimo klausimus“16. 2014–2020 

metų nacionalinės pažangos programoje17 teigiama, kad siekiant sumanaus 

valdymo ir pilietinės visuomenės brandos, būtina perskirstyti valdžios galias iš valdžios 

institucijų gyventojams, vietos bendruomenėms bei nevyriausybiniam sektoriui, 

skatinti valdžios ir visuomenės partnerystę.  

Didesnį nevyriausybinių organizacijų įgalinimą dalyvauti visuose valdymo 

lygmenyse įtvirtino 2017 m. patvirtintas NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 

2017–2019 metų veiksmų planas18, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas ilgalaikei NVO 

sektoriaus plėtrai ir bendradarbiavimui su viešuoju sektoriumi, skatinti NVO vienijimąsi, 

finansinį savarankiškumą bei verslumą. Dokumentas atnaujinamas kiekvienais 

metais – šiuo metu vykdomas 2021 m. planas19.  

2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane20 numatyta kryptingai didinti 

visuomenės socialinį, pilietinį aktyvumą bei dalyvavimą savanoriškoje, 

bendruomeninėje veikloje stiprinant pilietinės visuomenės organizacijas, gerinti 

aplinką veikti nevyriausybinėms organizacijoms, sudaryti galimybes visuomenei 

įsitraukti ir aktyviai dalyvauti sprendžiant visuomenei aktualius klausimus. Formuojant 

ir įgyvendinant regioninę politiką siekiama sumažinti regionų skirtumus bei gerinti 

gyvenamąją aplinką visos Lietuvos teritorijoje, subalansuoti paslaugų prieinamumo, 

                                       
16 LR Seimo nutarimas Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 

2030“ patvirtinimo. Valstybės žinios, 2012-05-30, Nr. 61-3050. 
17 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1482 Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 

patvirtinimo. Valstybės žinios, 2012-12-11, Nr. 144-7430 
18 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Dėl Nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo. TAR, 

2017-03-01, Nr. 3438.  
19 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Dėl Nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo. TAR 2020-

10-09, Nr. 21098. 
20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano 

patvirtinimo. TAR, 2020-09-16, Nr. 19293.  
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kokybės bei kainos santykį, tam panaudojant vietos bendruomenių iniciatyvas, 

įtraukiant nevyriausybinį sektorių į paslaugų teikimą. Svarbu paminėti, kad veiklų 

aktyvinimas savivaldybėse yra labai svarbus uždavinys, nes 2018 m. savivaldybių 

viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, dalis 

siekė tik 7 proc., o iki 2030 m. numatoma pasiekti 30 proc. – tai tikrai ambicingas 

tikslas, kurį įgyvendinti nebus lengva.  

Tačiau atitinkamas teisinis reglamentavimas savaime neužtikrina kokybiško ir 

efektyvaus nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo sprendimų priėmime, tai lemia 

daugybė faktorių – nuo pačių vartotojų organizacijų požiūrio ir aktyvumo iki 

valstybės institucijų nusiteikimo bendradarbiavimui. Šios kadencijos Lietuvos 

Vyriausybė deklaravo siekį į svarbius Lietuvai procesus įtraukti pilietinę visuomenę, 

tačiau pažadas ne visuomet vykdomas. Pavyzdžiui, rengiant itin svarbų strateginį 

dokumentą, Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 2021-2026 m. 

planą, šalies NVO pasigedo dokumento rengimo skaidrumo ir atvirumo: socialiniai 

partneriai į svarstymus buvo įtraukti formaliai, dokumentas nebuvo viešai skelbiamas, 

todėl su juo nebuvo galimybės susipažinti21. Sprendžiant COVID-19 krizės sukeltas 

ekonomines ir socialines pasekmes labai svarbu atliepti labiausiai pandemijos 

pažeistų visuomenės grupių poreikius, o NVO atstovauja skirtingas aktyvios 

visuomenės grupes, išreiškia plačios visuomenės balsą bei vienija įvairių sričių 

ekspertus, turi sukaupę ilgametes patirtis, todėl  galėtų suteikti vertingą pagalbą. 

Kokios priemonės atneštų realius pokyčius? NVO teisės institutas pažymi, kad 

pilietinės visuomenės plėtros proveržį gali paskatinti strateginis NVO institucinių 

gebėjimų stiprinimas bei kokybiškai organizuojama savanorystė, todėl svarbu tam 

skirti daugiau dėmesio. Kaip vieną iš sprendimų siūloma įsteigti į reikšmingus ir 

ilgalaikius socialinius pokyčius orientuotą, tarpsektorinę valstybės biudžeto lėšomis 

                                       
21 Nacionalinės NVO koalicijos pranešimas spaudai „Daugiau kaip šimtas NVO kreipėsi į Šimonytę: 

kur dingo rinkiminis pažadas įtraukti pilietinę visuomenę?“. 2021 03 24. Prieiga internete 

https://sc.bns.lt/view/item/375515?fbclid=IwAR2aJQuUdEk95QvkvquhrOBODGgDaD4Rx1mKElhtPbc

17dx8bdXFU0pIBCk  

https://sc.bns.lt/view/item/375515?fbclid=IwAR2aJQuUdEk95QvkvquhrOBODGgDaD4Rx1mKElhtPbc17dx8bdXFU0pIBCk
https://sc.bns.lt/view/item/375515?fbclid=IwAR2aJQuUdEk95QvkvquhrOBODGgDaD4Rx1mKElhtPbc17dx8bdXFU0pIBCk
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finansuojamą Pilietinės visuomenės plėtros agentūrą (PVPA), kuri finansuotų NVO 

veiklas, prisidedančias prie efektyvaus ir demokratiško dalyvavimo viešojoje 

politikoje, bei pilietinės visuomenės (organizacijų) gebėjimų ugdymo, kofinansuotų 

ES ir užsienio šalių fondų finansuojamų projektus22. 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro ekspertai mano, 

kad siekiant lygiavertės NVO sektoriaus, valstybės institucijų ir verslo įmonių 

partnerystės, būtina sukurti palankią teisinę – mokestinę aplinką, užtikrinti sektoriaus 

veiklos galimybes dalyvaujant teisėkūros, viešųjų paslaugų teikimo bei 

dalyvaujamosios demokratijos plėtros procesuose. Tai padėtų pasiekti tokios 

priemonės : 

• Teisėkūros procesų reglamentavimo tobulinimas nacionaliniu ir vietos 

lygiu, įtraukiant NVO į sprendimų priėmimo procesus teisės aktų projektų 

inicijavimo, svarstymo bei priėmimo stadijose. 

• Tvarus NVO sektoriaus vystymasis. 

• Nacionalinių skėtinių NVO tarp savo narių diegiami NVO kokybės 

vadybos ir paslaugų kokybės standartai, veiklos efektyvumo gerinimo 

metodikos, etikos kodeksai. 

• Aukšti NVO  skaidrumo  ir  nepriklausomumo  standartai,  pašalinantys  

valstybės  politikų galimybes  dalyvauti  NVO  valdyme ir korupcijos apraiškas.  

• Advokacijos (NVO įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus) užtikrinimas. 

 

                                       
22 NVO Teisės institutas. Galimybių studija: Pilietinės visuomenės plėtros agentūra. Vilnius, 2017. 

Prieiga internete http://www.3sektorius.lt/docs/PVPA_galimybiu_studija_su_citata_2017-12-

19_12:37:55.pdf 
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Plėtojant valstybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą 

verta patirties pasisemti iš kaimyninių valstybių. Pavyzdžiui, Estijoje tinklas NENO 

(Estijos ne pelno organizacijų tinklas), vienijantis 2 500 NVO dar 1999 m. parengė 

strateginį dokumentą, įtvirtinantį nevyriausybinio sektoriaus ir vyriausybės 

bendradarbiavimo gaires, todėl dabar Estijos NVO yra įgaliotos dalyvauti įstatymų 

leidybos procese, vykdyti kampanijas įvairiais NVO aktualiais klausimais, plėsti lėšų 

šaltinius bei teikti tam tikras viešąsias paslaugas. Asociacijos gali skirti savo atstovus į 

nepolitinius administravimo struktūrinius vienetus ir komitetus. 

Latvijoje didelis dėmesys skiriamas socialinei integracijai bei aktyvios 

visuomenės kūrimui. Vyriausybės ir NVO bendradarbiavimą kuruoja atskira institucija 

– Visuomenės integracijos departamentas. Valstybė remia NVO steigimą ir jų 

vykdomą veiklą, skatina NVO sektoriaus plėtrą. Atitinkamos asociacijos dalyvauja 

darbo grupėse rengiant įvairius naujus įstatymų projektus ar programas, teikia tam 

tikras viešąsias paslaugas, NVO perduota teisė rengti įvairius labdaros renginius, 

vykdomi edukaciniai ir informaciniai projektai, skatinantys vietos valdžios ir 

bendruomenės ryšius. 
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Lenkijoje pagrindinėmis NVO kryptimis laikomos savanorystė ir visuomenei 

naudinga veikla. Teisės aktuose nustatyta valstybės ir vietos valdžios institucijų 

pareigą bendradarbiauti su NVO, privaloma patvirtinti metines bendradarbiavimo 

programas, viešosios funkcijos (apibrėžtose srityse, tarp kurių – ir vartotojų teisių 

apsauga bei švietimas) perduodamos skelbiant atvirus konkursus. Šalyje veikia 

Visuomenei naudingos veiklos taryba (panaši į Lietuvoje veikiančią NVO tarybą) – 

patariamoji instituciją, kurią sudaro 5 valstybės institucijų atstovai, 5 vietos valdžios 

institucijų atstovai bei 10 NVO atstovų. Vyriausybė remia Fondą visuomeninėms 

iniciatyvoms paremti, kuris finansuoja NVO ir bendruomenių veiklas23.  

 

 

2.3. Iniciatyvos ir teisėkūros sprendimai, didinantys NVO 

įsitraukimą į viešojo valdymo procesus 

Nevyriausybinės organizacijos daro įtaką sprendimų priėmimui dalyvaudamos 

advokacijos bei teisėkūros procesuose. Nuo 2021 m., įsigaliojus Teisėkūros įstatymo 

pataisoms, teisėkūros mechanizmai turėtų tapti aiškesni, piliečiams į juos bus 

lengviau įsijungti per asmenis (organizacijas), darančius įtaką teisėkūrai.  

Įtakdariai teisėsaugai – tai naujas reiškinys, įteisintas Lietuvoje nuo 2021 m. 

Įtakdariais teisėkūrai savanoriškai gali užsiregistruoti asmenys, nelaikomi lobistais 

pagal Lobistinės veiklos įstatymą – pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, 

politinės partijos, religinės bendruomenės bei viešosios informacijos rengėjai ir 

skleidėjai. Skirtingai nei lobistai, kurie atstovauja savo užsakovų interesams, įtakdariai 

teisėsaugai siekia viešosios naudos.  

Teisėkūros pagrindų įstatyme24 numatyta, kad teisės akto projektui rengti gali 

būti sudaryta darbo grupė (komisija), kurios nariais gali būti valstybės ir savivaldybių 

                                       
23 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. Savivaldybių ir nevyriausybinių 

organizacijų bendradarbiavimas. 2017 m., II leidimas. Vilnius: Kriventa. 
24 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas. Valstybės žinios, 2012-09-22, Nr. 110–5564 
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institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovai, 

atitinkamų sričių specialistai, kiti asmenys (10 str.).  Pirmoje įstatymo redakcijoje buvo 

nurodyta, kad darbo grupės (komisijos) nariu negali būti lobistas, vėliau šios 

nuostatos atsisakyta, o 2020 m. į įstatymą įtraukta nauja kategorija – asmenys, 

darantys įtaką teisėkūrai25 (51 str.). Asmuo, įrašytas į asmenų, darančių įtaką 

teisėkūrai, sąrašą, turi teisę: gauti iš įstaigų informaciją apie rengiamus teisės aktų 

projektus pagal nurodytas teisinio reguliavimo sritis; dalyvauti rengiant ir rengti teisės 

aktų projektus, savo iniciatyva atlikti teisės aktų, teisės aktų projektų vertinimą, teikti 

išvadas ir komentarus dėl teisės aktų projektų; dalyvauti susitikimuose ir posėdžiuose 

dėl teisės aktų projektų; rinkti duomenis ir informaciją apie teisėkūros procedūras; 

organizuoti visuomenės apklausą dėl teisės aktų projektų priėmimo ar įgyvendinimo 

ir kt. Siekiant teisėkūros procedūrų skaidrumo, toks asmuo privalo kasmet pateikti 

metinę skaidrių teisėkūros procesų deklaraciją ir deklaruoti daromą įtaką teisėkūrai 

(52 str.).  

Įtakdarių teisėkūrai sąrašas skelbiamas Vyriausiosios etikos komisijos tinklapyje, 

Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje SKAIDRIS26. 2021 m. rugsėjo 

mėnesį sąraše buvo beveik 40 organizacijų. Vienos pirmųjų į sąrašą buvo įtrauktos ir 

dvi vartotojų teises ginančios organizacijos –  Vartotojų teisių institutas bei Vartotojų 

aljansas, kurie sieks daryti įtaką tokiose teisinio reguliavimo srityse kaip aplinkosauga, 

teisė ir teisėtvarka, energetika, finansai ir bankininkystė, ekonomika ir inovacijos ir kt. 

Daugelyje Europos valstybių ir ES institucijų aktyviai naudojama visuomenės ir 

nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo į sprendimų priėmimą priemonė yra viešosios 

konsultacijos. Mūsų šalyje toks mechanizmas taip pat numatytas, tačiau 2017 m. 

atliktas tyrimas  parodė, jog Lietuvoje viešąsias konsultacijas valstybės institucijos ir 

įstaigos taiko vangiai arba metodiškai netaisyklingai. Dažnai nenustatomas aiškus 

                                       
25 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 5-1, 5-2 ir 5-3 straipsniais 

įstatymas. TAR, 2020-07-10, Nr. 15503.  
26 Skaidrių teisėkūros procesų informacinė sistema SKAIDRIS. Darančių įtaką teisėkūrai sąrašas 

https://skaidris.vtek.lt/public/legislativeLobbyist/listPublic?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22

:10,%22orderBy%22:%22name%22,%22sortingOrder%22:%22asc%22%7D  

https://skaidris.vtek.lt/public/legislativeLobbyist/listPublic?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:10,%22orderBy%22:%22name%22,%22sortingOrder%22:%22asc%22%7D
https://skaidris.vtek.lt/public/legislativeLobbyist/listPublic?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:10,%22orderBy%22:%22name%22,%22sortingOrder%22:%22asc%22%7D
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konsultacijos tikslas, visuomenei nesuteikiamas grįžtamasis ryšys, konsultacijų metu 

surinkta medžiaga neteikia praktinės naudos, kurios turėtų būti siekiama: informacija 

neįvertinama, į ją neatsižvelgiama. Remiantis šios analizės rezultatais 2018 m. buvo 

parengta Viešųjų konsultacijų metodika27 . Jos tikslas – nustatyti konsultacijų 

vykdymo mechanizmą, kurį savo veikloje taikytų valstybės bei savivaldybės 

institucijos ir įstaigos. Tačiau daugumoje sektorių situaciją kol kas nesikeičia. 

Aplinkosaugos koalicija apibrėžė problemas, kurias derėtų kuo greičiau 

išspręsti, siekiant efektyvesnio viešųjų konsultacijų mechanizmo panaudojimo28. 

Organizacijoms laiku nepateikiama informacija apie planuojamas teisėkūros 

iniciatyva, todėl jos negali tinkamai prisidėti ir pateikti pasiūlymų. Būtų tikslinga iš 

anksto paskelbti viešųjų konsultacijų planą, organizuoti diskusijas, ne tik raštų 

pateikimą. Reikėtų viešai skelbti kaip vyko svarstymai, kokie buvo pasiūlymai ir kaip 

jie integruoti į bendrus sprendimus, taip pat turi būti skatinami ir svarstomi 

alternatyvūs pasiūlymai29. 

Viešojoje politikoje nevyriausybinės organizacijos teoriškai gali dalyvauti 

įsitraukę į patariamąsias-konsultacines darbo grupes ar komitetus, sudaromus prie 

valstybės institucijų, savivaldybių, įgyvendinant konkrečias iniciatyvas. Deja, dažnai 

tokie dariniai  formuojami ne siekiant realių rezultatų, o tik formaliai, todėl jų veiklos 

efektyvumas pakankamai žemas, darbas nekonstruktyvus30. Mažai naudos teikia 

atskirų, silpnų organizacijų atstovų įtraukimas, kurie atstovauja siauras sritis ir 

dažniausiai negali padaryti įtakos rimtesniems sprendimams. Pastaruoju metu 

prieinama vieningos nuomonės, kad prioritetas deleguoti atstovus į sprendimų 

priėmimą turėtų būti suteikiamas NVO asociacijoms (skėčiams), kurie sudaro sąlygas 

                                       
27 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Viešųjų konsultacijų metodika ir gairės, 2018. Prieiga internete 

https://epilietis.lrv.lt/uploads/epilietis/documents/files/A_LRV_visas_el_leidinys_WEB.pdf 
28 Aplinkosaugos koalicijos raštas LR Aplinkos ministerijai dėl nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į 

sprendimų priėmimą. 2021 02 11. Prieiga internete https://www.akoalicija.lt/veikla/2021-02-11-

d%C4%97l-nvo-%C4%AFtraukimo 
29 Rašte Aplinkosaugos koalicija apibrėžė aplinkosaugos srityje kylančias problemas, bet jos 

būdingos ir kitiems sektoriams, nes taikomi vienodi viešųjų konsultacijų principai. 
30 Ši tema išsamiau nagrinėjama 3 šio tyrimo dalyje. 

https://www.akoalicija.lt/veikla/2021-02-11-d%C4%97l-nvo-%C4%AFtraukimo
https://www.akoalicija.lt/veikla/2021-02-11-d%C4%97l-nvo-%C4%AFtraukimo
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nevyriausybinėms organizacijoms suderinti skirtingus gebėjimus ir kompetencijas, 

tarpusavyje rasti konsensusą vieningai atstovauti srities interesams bei suteikia jų 

siūlymams didesnę galią priimant sprendimus. Skėtinėse organizacijose gerėja 

informacijos prieinamumas, finansiniai šaltiniai, auga vykdomos veiklos efektyvumas, 

stiprėja organizacijų įtaka, o tai savo ruožtu didina pasitikėjimą NVO sektoriumi.  

 

 

 

Misijos suvienyti ir stiprinti Lietuvos NVO, skatinant efektyviau siekti savo tikslų bei 

užtikrinti subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo 

institucijų bendradarbiavimą sėkmingai ėmėsi Nevyriausybinių organizacijų 

informacijos ir paramos centras (toliau -  NIPC) – nevyriausybinė organizacija, įkurta 

1995 m.  Jungtinių Tautų Vystymo Programos ir Atviros Lietuvos fondo iniciatyva31. 

                                       
31 Daugiau apie organizacijos veiklą – oficialioje Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir 

paramos centro svetainėje, prieiga internete http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/  

http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/
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Siekdama savo strateginių tikslų organizacija įvairiomis priemonėmis prisideda prie 

valdžios institucijų  ir NVO bendradarbiavimo gerinimo (NVO veiklą reguliuojančių 

nacionalinių teisės aktų monitoringas bei projektų siūlymai,  finansavimo sistemos 

tobulinimas nacionaliniu ir savivaldybių lygmenyse, NVO atstovavimo mechanizmo 

kūrimas ir kt.). Taip pat formuojamos NVO koalicijos įvairiose viešosios politikos srityse, 

skatinama NVO tinklų plėtra.  

2007 m., siekiant efektyvesnio NVO sektoriaus bendradarbiavimo bei įvairiose 

veiklos srityse veikiančių organizacijų pajėgumų konsolidavimo, NIPC inicijavo 

Nacionalinės NVO koalicijos sukūrimą. Šiuo metu koalicija jungia 15 skėtinių NVO 

asociacijų, aktyviai veikiančių įvairiose viešosios politikos srityse – jaunimo, 

aplinkosaugos, pacientų, žmogaus teisių, meno kūrėjų ir kt. (dvi organizacijos turi 

asocijuoto nario statusą). Koalicijos nariai yra ir Vartotojų aljansas.   

Svarbu pažymėti, kad NVO koalicija aktyviai dalyvauja teisėkūros procesuose 

bei turi galimybę prisidėti prie atitinkamų sričių strateginės politikos formavimo, pagal 

kompetenciją dalyvaudami valstybės institucijų darbo grupėse, tarybose, komisijose 

ar komitetuose. Pavyzdžiui, Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai savo narių teises gina 

net 22 tokiuose dariniuose:  Neįgaliųjų reikalų taryboje prie SADM, Sveikatinimo fondo 

taryboje, Asmeninio asistento paslaugos teikimo darbo grupėje (SADM),  Visos 

dienos mokyklos darbo grupėje (ŠMM), ES fondų stebėsenos komitete (FM)  ir kt.; 

Žmogaus teisių koalicijos atstovai dalyvauja 12 subjektų veikloje: darbo grupėje 

visuomenės teisinio švietimo priemonėms rengti (TM), darbo grupėje dėl lyties 

tapatybės pripažinimo (SAM, TM), Šeimų taryboje ir kt. Nemažai koalicijos atstovų 

dirba Nevyriausybinių organizacijų taryboje32. 

Svarbu paminėti, kad vartotojų teisių srityje organizacijų jungimasis į skėtines 

organizacijas taip pat atnešė rimtų teigiamų poslinkių bei didesnes galimybes 

dalyvauti sprendimų priėmime. Pavyzdžiui, 2012 m. įkurtas Lietuvos vartotojų 

                                       
32 Visą sąrašą galima rasti NVO tinklapyje, prieiga internete 

http://www.3sektorius.lt/docs/Koalicija_priklausymas_valstybes_taryboms_2018-03-

01_15_46_08_2018-03-01_20_10_32.pdf  

http://www.3sektorius.lt/docs/Koalicija_priklausymas_valstybes_taryboms_2018-03-01_15_46_08_2018-03-01_20_10_32.pdf
http://www.3sektorius.lt/docs/Koalicija_priklausymas_valstybes_taryboms_2018-03-01_15_46_08_2018-03-01_20_10_32.pdf
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organizacijų aljansas (dabar – Vartotojų aljansas), subūręs stipriausius profesionalus, 

aktyviai veikiančius įvairiose vartotojų apsaugos srityse, ne tik efektyviai dalyvauja 

nacionalinėse teisėkūros bei strateginio planavimo iniciatyvose, didina vartotojų 

sąmoningumą ir informuotumą, bet ir tapo įtakingiausios regione – Europos vartotojų 

organizacijos (BEUC) nariais, kas užtikrina Lietuvos vartotojų atstovavimą įvairiose ES 

bei tarptautinėse struktūrose, galimybę prisidėti prie Europos vartotojų politikos 

formavimo. Vartotojų gynėjų įsitraukimas į nacionalinio bei savivaldybių lygmens 

sprendimus analizuojamas 3 šio tyrimo dalyje. 

 

2.4. Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su 

savivaldos institucijomis problematika 

Visuomenės valdymas yra veiksmingesnis ir demokratiškesnis, jei sprendimus 

priima gyventojams artimesnės institucijos, geriau suprantančios jų poreikius ir 

galinčios sprendimus įgyvendinti. Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimas padeda 

efektyviau spręsti vietos bendruomenei aktualias problemas ar teikti paslaugas, taip 

pat savivaldybė gali perduoti NVO dalį funkcijų ir taip sumažinti savo išlaidas. Deja, 

Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų santykiai su vietos valdžia dažniausiai 

fragmentiški, atskirų projektų rėmuose, neįvertinant to, kad vietos organizacijos ar 

aktyvūs žmonės gali suteikti daug daugiau informacijos, išteklių ir pagalbos nei 

savivaldybių tarybos ar seniūnijos, sutaupyti laiko, sukelti didesnį atgarsį sprendimams 

ir lengvesnį visuomenės pritarimą konkretiems uždaviniams, taip gerinant 

savivaldybių veiklos efektyvumą.  

Lietuvoje vietos savivaldos lygmeniu nevyriausybinių organizacijų atstovai 

kviečiami į  konsultacijas, įtraukiami į įvairių projektų rengimą, darbo grupes, 

vykdoma kita šių organizacijų įtraukimą skatinanti veikla, siekianti ugdyti pačių 

organizacijos narių gebėjimus, tačiau bendradarbiavimas apsiriboja atskirų klausimų 

sprendimu ar finansine parama. Mažesnėse savivaldybėse NVO dalyvavimas ir 

partnerystė įprastai suvokiamas kaip paslaugų teikimas, renginių organizavimas, 
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dalyvavimas projektinėje veikloje, o ne dalyvavimas sprendimų priėmimo 

procesuose33. 

Lietuvoje daugumoje vietos savivaldybių labai vangiai bendradarbiauja su 

nevyriausybinėmis organizacijomis, nes, jų nuomone, šios menkai prisideda prie 

bendruomenei reikšmingų pokyčių. Dažna išankstinė savivaldybių nuostata, jog jos 

pačios geba atlikti joms deleguotas funkcijas, todėl į NVO atstovus žvelgia kaip į 

galimus konkurentus ar veiklos trikdžius34. Savivaldybės skeptiškai vertina 

nevyriausybines organizacijas kaip pilnavertį partnerį, kuris gali kokybiškai dalyvauti 

teisėkūros ir viešojo valdymo procesuose35.  

Tačiau būtina paminėti, kad ir pačios nevyriausybinės organizacijos dažnai 

nėra pakankamai aktyvios ir orientuotos atstovauti savo tikslinei auditorijai. 

Dauguma regionuose veikiančių NVO orientuotos į finansinę savivaldybės paramą, 

dažnai pervertina savo vaidmenį ir jėgas, jiems trūksta bendradarbiavimui 

reikalingos motyvacijos bei reikalingų žinių ir įgūdžių. Neretai mažesnius išteklius 

turinčios NVO ar tik vietos savivaldos lygmeniu veikiančios organizacijos įvardijamos 

kaip galimas politikų įrankis norimiems sprendimams priimti, todėl ypač aktualu 

sprendimų priėmime identifikuoti, kieno interesai yra atstovaujami.  

Tyrimai rodo, kad savivaldybių atstovų manymu, NVO įtraukimo tikslas – siekis 

atstovauti konkrečios grupės interesus bei pritraukti veiklai reikalingus išteklius, tuo 

tarpu NVO dalyvaudamos sprendimų priėmime pirmiausia siekia prieigos prie 

savivaldybės išteklių (materialių ir nematerialių), o atstovavimą ir pozicijų stiprinimą 

įvardija kaip antraeilį vaidmenį36.  

                                       
33 Šukvietienė, A. Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo dalyvauti sprendimų priėmime modeliavimas 

Lietuvos savivaldybėse. Mokslo daktaro disertacija, Mykolo Romerio universitetas, 2018. 
34 Ten pat. 
35 Stasiukynas, A. Viešųjų paslaugų teikimo sėkmingo perdavimo NVO prielaidos. 2018. Prieiga 

internete 

https://epilietis.lrv.lt/uploads/epilietis/documents/files/2018%2010%2015%20Vie%C5%A1%C5%B3j%C5

%B3%20pa slaug%C5%B3%20s%C4%97kmingo%20perdavimo%20NVO%20prielaidos.pdf   
36 Šukvietienė, A. Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo dalyvauti sprendimų priėmime modeliavimas 

Lietuvos savivaldybėse. Mokslo daktaro disertacija, Mykolo Romerio universitetas, 2018. 
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Savivaldybių atstovai nepasitiki NVO turimais gebėjimais ir nėra užtikrinti jų 

veiklos tęstinumu, o nevyriausybinis sektorius nepasitiki savivaldybe, nes neturi 

informacijos apie joje vykstančius procesus, priimamus sprendimus bei jų eigą. 

Savivaldybėms trūksta sistemingos informacijos apie jų regiono NVO, jų veiklas bei 

tinkamo bendradarbiavimo praktikos, dėl to savivaldybės tiesiog viešai skelbia 

informaciją apie savo sprendimus bei planuojamas veiklas ir tikisi, kad pačios NVO į 

tai sureaguos, o nevyriausybininkų tokia informacija nepasiekia arba pasiekia 

pavėluotai. Būtent todėl svarbu NVO įtraukti į sprendimų priėmimus savivaldybės 

komisijose (pavyzdžiui, NVO taryboje) ar darbo grupėse, taip sudaryti galimybes 

nevyriausybinėms organizacijoms tiesiogiai dalyvauti svarstant klausimus bei teikiant 

pasiūlymus37.  

2013 m. priimtas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas38 įtvirtino 

Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (visuomeniniais pagrindais 

veikianti kolegiali patariamoji institucija, kuri sudaroma iš savivaldybės institucijų ir 

įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto 

principo), kuri turėjo tapti svarbiu įrankiu, įtraukiančiu NVO į vietos sprendimų 

priėmimą ir sudarančiu galimybes efektyvesniam bendradarbiavimui. 

Deja, kol kas šių tarybų veiklos rezultatai nėra džiuginantys. Nevyriausybinių 

organizacijų informacijos ir paramos centro 2019 m. atlikto Savivaldybių 

nevyriausybinių organizacijų tarybų tyrimo39 duomenimis, Savivaldybių NVO tarybos 

susirenka į posėdžius 3–5 kartus per metus, dažniausiai jų veikla apsiriboja pasiūlymais 

savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių 

organizacijų stiprinimo. Pakankamai retai NVO tarybos dalyvauja savivaldybei 

atliekant analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia 

                                       
37 Šukvietienė, A. Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo dalyvauti sprendimų priėmime modeliavimas 

Lietuvos savivaldybėse. Mokslo daktaro disertacija, Mykolo Romerio universitetas, 2018. 
38 Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas. TAR, 2014-01-03, Nr. 18. 
39 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.  Savivaldybių nevyriausybinių 

organizacijų tarybų tyrimas, 2019. Prieiga internetu http://www.3sektorius.lt/docs/2019-12-

17NVOsektoriausi%CC%A8galinimas_2020-07-03_11:49:44.pdf. Tyrime dalyvavo NVO, savivaldybių 

administracijos darbuotojai bei savivaldybių tarybos nariai. 

http://www.3sektorius.lt/docs/2019-12-17NVOsektoriausi%CC%A8galinimas_2020-07-03_11:49:44.pdf
http://www.3sektorius.lt/docs/2019-12-17NVOsektoriausi%CC%A8galinimas_2020-07-03_11:49:44.pdf
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pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo (tai patvirtino 18 proc. respondentų) bei 

veikia darbo ar ekspertų grupėse, svarstančiose su NVO susijusius klausimus (12 

proc.). Didžioji dalis NVO tarybų (beveik 74 proc.) per metus savivaldybės svarstymui 

pateikia mažiau nei du sprendimus, 2,5 proc. – daugiau nei 6 sprendimus. Tokie 

skaičiai rodo pakankamai žemą tokių tarybų efektyvumo lygį. Nors beveik pusė 

apklausos dalyvių mano, kad NVO taryba yra tinkamas įrankis NVO sektoriaus 

stiprinimui ir įtraukimui į sprendimų priėmimą, tačiau NVO įtaka vis dar 

nepakankama. Respondentų manymu, pagrindinės to priežastys: trūksta aktyvistų 

pačiose NVO, nepakankamas savivaldybių bendradarbiavimas, žmonės netiki 

pokyčių nauda.  

 

 

 

A. Šukvietienės atlikto tyrimo duomenimis40, tikslingesnį NVO įgalinimą 

savivaldybėse paskatintų savireguliacinių mechanizmų stiprinimas, tarpusavio 

                                       
40 Šukvietienė, A. Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo dalyvauti sprendimų priėmime modeliavimas 

Lietuvos savivaldybėse. Mokslo daktaro disertacija, Mykolo Romerio universitetas, 2018. 
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mentorystės skatinimas, visuotiniai NVO sektoriaus veiklos kokybės standartai bei 

geresnis suvokimas, kaip veikia skirtingi savivaldybės ir NVO sektoriai, kaip 

organizuojama jų veikla ir kaip ją galima suderinti.  

Siekiant didesnio nevyriausybinių organizacijų  įsitraukimo savivaldos lygmenyje, 

svarbu ne tik tinkama teisinė aplinka, bet ir kompleksinis požiūris, apimantis valstybės 

bei savivaldos institucijų nusiteikimą įgalinti NVO, pačių organizacijų stiprinimą ir 

finansavimo mechanizmų tobulinimą. Būtina skatinti nevyriausybinio sektoriaus 

tarpusavio bendradarbiavimą skirtingais lygmenimis, jungiantis į įvairias asocijuotas 

nes savireguliaciniai mechanizmai gali užtikrinti šio sektoriaus veiklos kokybę ir 

augimą. Kaip rodo patirtis, skėtinės koalicijos nevyriausybiniame sektoriuje didina 

galimybes ne tik praktiškai, bet ir teisiškai atstovauti NVO interesams, todėl gali įrodyti 

savivaldybėms, kad siūlomi sprendimai yra efektyviausi, nes jie paremti ne vienos 

organizacijos iniciatyva, o aptarti ir priimtini organizacijų daugumai41. 

Taip pat labai svarbu, kad vietos bendruomenė žinotų savo savivaldybėse 

veikiančias organizacijas, jas priimtų kaip patikimas, efektyviai veikiančias pilietinės 

visuomenės atstoves. Siekiant šio tikslo organizacijos veikla bei atskaitomybė turi būti 

aiški ir skaidri, o veiksmai ir jų rezultatai – apčiuopiami ir naudingi bendruomenei. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
41 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. Savivaldybių ir nevyriausybinių 

organizacijų bendradarbiavimas. 2017 m., II leidimas. Vilnius: Kriventa. 
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III. VARTOTOJŲ ORGANIZACIJŲ 

VAIDMUO VARTOTOJŲ TEISIŲ SRITIES 

STEBĖSENOJE BEI SPRENDIMŲ PRIĖMIME 

    
    Vartotojų teisių apsaugos lygis Lietuvoje pamažu gerėja, tačiau Valstybės 

audito 2019 m. parengtos ataskaitos apie vartotojų teisių padėtį Lietuvoje 

duomenimis42, Vartotojų sąlygų indeksas, kuriam nustatyti vertinami trys rodikliai: 

žinios ir pasitikėjimas, teisės aktų atitiktis ir vykdymo užtikrinimas skundai ir ginčų 

sprendimas, mūsų šalyje vis dar pakankamai žemas – Lietuva užima 24 vietą  tarp ES 

valstybių narių. Ypač vartotojų netenkina teisė kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į 

ginčus nagrinėjančias institucijas bei teisė į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) 

atlyginimą; teisė gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenims43, 2020 m. 22 proc. 

Lietuvos gyventojų susidūrė su vartotojų teisių pažeidimais, 32 proc. per metus įsigijo 

nekokybišką prekę, 29 proc. susidūrė su nesąžininga komercine veikla, tačiau tik 26 

proc. žino apie alternatyvų ginčų sprendimą. Vartotojų teisių apsaugą mūsų šalyje 

teigiamai vertina tik vos daugiau nei pusė gyventojų (51 proc.).  

Svarbų vaidmenį vartotojų teisių apsaugos sistemoje atlieka nevyriausybinės 

organizacijos, tačiau joms kyla nemažai iššūkių. Pastaruoju metu Lietuvoje 

skatinamas didesnis nevyriausybinio sektoriaus įtraukimas į viešuosius procesus, 

sprendimų priėmimą bei viešųjų paslaugų teikimą, pastebimi teigiami pokyčiai 

vartotojams svarbiose srityse: įtvirtinamas ir plėtojamas kolektyvinę žalą patyrusių 

vartotojų interesų gynimo mechanizmas, tobulinama neteisminių vartojimo ginčų 

sprendimų tvarka, bandoma, nors ir mažomis apimtims, dalį VVTAT funkcijų perduoti 

                                       
42 Valstybinio audito ataskaita „Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga“. 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-

4. Prieiga internete https://www.lrs.lt/sip/portal. show?p_r=35436&p_k=1&p_t=268076/  
43 Kasmetinės ataskaitos skelbiamos VVTAT tinklapyje, prieiga internete https://www.vvtat.lt/teisine-

informacija/tyrimai-ir-analizes/vartotoju-apklausos/40 
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vartotojų organizacijoms, tačiau vartotojų organizacijų potencialas tinkamai 

neišnaudojamas, jų įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą nežymus, valstybinių 

institucijų požiūris į bendradarbiavimą su NVO sektoriumi vis dar pakankamai 

formalus. 

Keičiant tokią situaciją nevyriausybinio sektoriaus stiprinimui ir didesniam 

įgalinimui dėmesys skiriamas strateginiuose valstybės dokumentuose, efektyvesnis ir 

glaudesnis bendradarbiavimas su vartotojų asociacijomis akcentuojamas 

Valstybinėje vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programoje44. Atliepiant 

šiuos tikslus ir skatinant vartotojų organizacijas teikti daugiau viešųjų paslaugų, labai 

svarbus uždavinys yra užtikrinti paslaugų kokybę, nes ne visos NVO yra pakankamai 

kompetentingos ir turi galimybes įsijungti į nuolatines veiklas. Jau nuo 2020 m. 

Vartotojų teisių apsaugos įstatyme45 įvesta nauja kategorija – įgaliotosios vartotojų 

asociacijos (131 str.). Tai visuomeninės organizacijos, atitinkančios tam tikrus veiklos, 

patirties ir kompetencijos kriterijus, kurios turės įgaliojimus atlikti trijų grupių veiklas, 

užtikrinant vartotojų teises: ginti viešąjį vartotojų interesą; būti grupės atstove grupės 

ieškinio bylose, kai ieškinio reikalavimai kyla iš vartojimo santykių; atlikti vartojimo 

ginčų neteisminio sprendimo procedūrų veiksmus. 

Būtina paminėti, kad pastaruoju metu pastebimas nevyriausybinio sektoriaus, 

dirbančio vartotojų apsaugos srityje, stiprėjimas. Tai lėmė vartotojų organizacijų 

jungimasis į į skėtines organizacijas46, kuris užtikrina aukštesnio lygio atstovavimą tiek 

nacionaliniame, tiek ir tarptautiniame lygmenyje, konstruktyvesnį dialogą su 

valstybės institucijomis, platesnes atstovavimo sritis, galimybę suburti 

kompetentingus ekspertus, galinčius realiai prisidėti prie vartotojams svarbių 

                                       
44 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 

metų programos patvirtinimo, 2019 m. liepos 10 d. Nr. 728, TAR, 2019-07-18, Nr. 11827. 
45 Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Valstybės žinios, 1994-12-07, Nr. 94-1833. 
46 Ryškus pavyzdys – Vartotojų aljansas, įkurtas 2012 m., kuris šiuo metu jungia daugiau nei 10 

organizacijų, veikiančių įvairiose srityse – nuo duomenų apsaugos internetinėje erdvėje, finansinių 

vartotojų apsaugos iki teisėkūros iniciatyvų, užtikrinančių kokybiškesnę vartotojų apsaugą. 
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klausimų. Šiame skyriuje aptariama, kaip vartotojų teisių gynėjams pavyksta įsijungti 

į nacionalinio ir savivaldos lygmens sprendimų priėmimo procesus.  

                                                         

3.1. Nacionalinio lygmens veiklos      

Lietuvos vartotojų organizacijos dalyvauja įvairių valstybės institucijų 

patariamųjų grupių veikloje. Kai kurios jų veikia nuolat, o jų formavimo bei veiklos 

principai, funkcijos ir įgaliojimai įtvirtinti įstatymuose (pavyzdžiui, Nevyriausybinių 

organizacijų taryba prie LR Vyriausybės, Vartotojų teisių apsaugos taryba prie 

Teisingumo ministerijos ar Šilumos taryba prie Energetikos ministerijos). Kitos nuolatinės 

grupės sudaromos pačių institucijų iniciatyva (pavyzdžiui, Mokėjimų tarybos 

sudarymą inicijavo Lietuvos bankas ir Finansų ministerija). Svarbu paminėti, kad 

įstatymuose įtvirtinta pareiga į tam tikrų patariamųjų grupių veiklą įtraukti vartotojų 

organizacijų atstovus (pavyzdžiui, į Šilumos tarybą bei Standartizacijos tarybą)47. 

Laikinas darbo grupes institucijos sudaro konkretaus klausimo sprendimui (pavyzdžiui, 

Prieinamumo direktyvos perkėlimo darbo grupė prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos), į jas vartotojų organizacijų atstovai kviečiami pagal poreikį ir turimą 

kompetenciją.  

Lietuvoje valstybės politiką vartotojų teisių srityje koordinuoja LR Teisingumo 

ministerija, visais klausimais, susijusiais su vartotojų apsaugos įgyvendinimu jai pataria 

kolegiali patariamoji institucija – Vartotojų teisių apsaugos taryba48. Šiuo metu 

Tarybą sudaro 16 narių: už vartotojų teisių apsaugą atsakingų valstybės institucijų, 

vartojimo ginčus nagrinėjančių institucijų bei Lietuvos savivaldybių asociacijos 

atstovai, taip pat šeši įtakingiausių vartotojų organizacijų (Vartotojų aljanso, Lietuvos 

vartotojų instituto, Nacionalinės vartotojų konfederacijos, Lietuvos respublikinių būsto 

                                       
47 Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 10 ir 11 str. Nauja redakcija Nr. XIII-3057, 2020-06-11, 

paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13474. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 6 str. Valstybės 

žinios, 2003-05-28, Nr. 51-2254. 
48 Daugiau informacijos apie Tarybos veiklą pateikta Teisingumo ministerijos tinklapyje, prieiga 

internetu  https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/vartotoju-teisiu-apsauga/vartotoju-teisiu-apsaugos-taryba  

https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/vartotoju-teisiu-apsauga/vartotoju-teisiu-apsaugos-taryba
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valdymo ir priežiūros rūmų) delegatai. Numatytos vartotojų tarybos funkcijos: teikti  

vartotojų teisių apsaugą užtikrinančioms institucijoms pasiūlymus dėl valstybinės 

vartotojų srities strategijos bei prioritetų, atitinkamų teisės aktų priėmimo ir keitimo, 

vartotojų apsaugos politikos įgyvendinimo ir tobulinimo; analizuoti šioje srityje 

veikiančių institucijų veiklą.  

Deja, nors numatytos Tarybos funkcijos pakankamai plačios, joje dirba 

pagrindiniai vartotojų apsaugos sistemoje veikiančių valstybės institucijų atstovai  ir 

aktyviausi Lietuvos vartotojų teisių gynėjai, kurie susibūrę gali pasiekti tikrai efektyvių, 

vartotojams naudingų sprendimų, Tarybos veikla pakankamai formali. Tarybos 

posėdžiai dažniausiai vyksta tik 2-3 kartus per metus ir tai yra akivaizdžiai per mažas 

aktyvumas siekiant konstruktyvaus dialogo. Susitikimuose daugiausiai dėmesio 

skiriama vartotojų asociacijoms skiriamo finansavimo klausimams, vykdomų projektų 

aptarimui, apžvelgiamos teisėkūros iniciatyvų vartotojų apsaugos srityje, o kiti 

klausimai nagrinėjami epizodiškai. Dėl reto susitikimo grafiko pasiūlymai iki kito 

posėdžio dažniausiai būna nebeaktualūs. Taip pat svarbu pažymėti, kad Taryboje 

neišlaikomas atstovavimo pusiausvyros principas – iš 16 narių tik 6 vartotojų NVO 

atstovai (ankstesnėje Tarybos sudėtyje buvo 8), todėl ir iškėlus aktualius klausimus, ne 

visuomet pavyksta apginti  pozicijas. 

Šiuo metu kaip aktyviausiai viešojoje politikoje veikiančią patariamąją instituciją 

galima įvardinti  Nevyriausybinių organizacijų tarybą prie LR Vyriausybės, kurios 

dabartinėje kadencijoje dirba ir vartotojų teisių gynėjai – Vartotojų aljanso atstovai. 

Tarybos funkcija – sudaryti sąlygas NVO sektoriaus plėtrai, teikiant pasiūlymus dėl 

valstybės politikos šioje srityje ir sprendžiant svarbiausius klausimus. Tarybą pariteto 

principu, lygiai atstovaujant šalims, sudaro viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių 

organizacijų atstovai. Nevyriausybinių organizacijų tarybą įsteigta 2013 m. priimto 

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo49 5 str. pagrindu, kuriame apibrėžiamas 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas, vykstantis ne tik 

                                       
49 Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas. TAR, 2014-01-03, Nr. 18. 
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finansuojant NVO programas ir iniciatyvas, bet ir konsultuojantis su nevyriausybiniu 

sektoriumi, kuriant bendras darbo grupes konkretiems klausimams spręsti.  

Pradžioje Taryba veikė prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (pakeitė 

nuo 2010 m. veikusią Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisiją), ją 

sudarė 20 narių (10 NVO ir 10 viešojo sektoriaus (ministerijų, Savivaldybių asociacijos, 

Prezidentūros ir Vyriausybės) atstovų). Savo delegatus į Tarybą siūlė skirtingų sričių 

nacionalinės skėtinės organizacijos, tad buvo atstovaujamos labai įvairios socialinės 

grupės (neįgalieji, šeimos, aplinkosaugos gynėjai, atsargos karininkai, jaunimas ir kt.). 

Stiprių skėtinių vartotojų organizacijų Lietuvoje tuo metu trūko, todėl vartotojų gynėjų 

Taryboje nebuvo50. 

2020 m., siekiant didesnio NVO tarybų veiklos efektyvumo buvo patvirtinti 

Nevyriausybinių organizacijų įstatymo pakeitimai51. NVO taryba perkelta prie 

Vyriausybės ir tai parodė augantį valstybės dėmesį nevyriausybiniam sektoriui. 

Numatyta, kad Nevyriausybinių organizacijų taryba ne tik nagrinės NVO plėtros 

klausimus ir teiks pasiūlymus dėl valstybės politikos bei jos įgyvendinimo, bet ir kas 

dvejus metus atliks nevyriausybinių organizacijų veiklos mūsų šalyje vertinimą, ko 

anksčiau nebuvo. Įstatyme aptartas NVO finansavimas iš valstybės ar savivaldybių 

biudžetų, numatant, kad prioritetas teikiamas viešosios naudos nevyriausybinėms 

organizacijoms52. Svarbu, kad įstatyme aptartas Nevyriausybinių organizacijų fondo 

steigimas (fondo lėšos sudaromos ir gyventojų pajamų mokesčio, SADM asignavimų 

bei kitų lėšų ir paskirstomos nevyriausybinėms organizacijoms jų instituciniams 

gebėjimams stiprinti bei kitoms veikloms finansuoti53. Fondą administruoja Socialinės 

                                       
50 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų 

patvirtinimo. TAR, 2014-07-11, Nr. 10167. Negalioja nuo 2021-05-28.  
51 Nauja redakcija nuo 2020-03-01: Nr. XIII-2626, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20654 
52 2 str. 6 d. Viešosios naudos nevyriausybinė organizacija – nevyriausybinė organizacija, kurios veikla 

teikia naudą ne tik jos dalyviams, bet ir visuomenei. Nevyriausybinės organizacijos pripažįstamos 

viešosios naudos nevyriausybinėmis  

organizacijomis Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.  
53 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 

141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo. 

TAR, 2021-05-27, Nr. 11780.  
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apsaugos ir darbo ministerija, į fondo tarybą įtraukti 2 ministerijų, 1 akademinės 

bendruomenės,  3 NVO ir 1 Europos socialinio fondo agentūros atstovas54.  

Šiuo metu veikiančiai Tarybai vadovauja Nacionalinės NVO koalicijos direktorė 

Gaja Šavelė, į Tarybą deleguota 10 NVO narių ir 10 pakaitinių narių. Svarbu paminėti, 

kad nemažai NVO aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje, todėl nariai ir pakaitiniai 

nariai gali būti iš skirtingų organizacijų, o tai išplečia Tarybos veikloje dalyvaujančių 

NVO ratą. Nevyriausybinės organizacijos, neturinčios deleguoto atstovo Taryboje, 

gali dalyvauti stebėtojo teisėmis. 2021 m. į NVO Tarybą išrinktas Vartotojo aljanso 

tarybos narys Rytis Jokubauskas (pakaitinė narė – Eglė Kybartienė, Vartotojų aljanso 

prezidentė), kuris prisijungė prie naujai formuojamos Tarybos teisėkūros grupės.  

Taryba renkasi ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, ji deleguoja savo atstovus į įvairias 

priežiūros ar stebėsenos komisijas ir grupes, tokias kaip Europos socialinio fondo 

agentūros valdyba, SADM organizuojamų NVO vienijančių asociacijų institucinio 

stiprinimo projektų bei  projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir 

smurtinio elgesio keitimui finansavimo atrankos komisijas, į Jaunimo reikalų 

departamento organizuojamų konkursų komisijas ir kt. 

 

                                       
54 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 

įgyvendinimo. TAR, 2020-02-21, Nr. 3822 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-05-28) 
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Dviejų vartotojų organizacijų (Vartotojų aljanso bei Lietuvos nacionalinės 

vartotojų federacijos) atstovai jau keletą metų dirba ir Šilumos taryboje. Vartotojų 

atstovų delegavimas įtvirtintas Šilumos ūkio įstatymo55 6 str., kuriame nurodyta, kad 

Šilumos taryba yra kolegiali patariamoji grupė svarbiais valstybės šilumos ūkio 

klausimais, kurią sudaro su šilumos ūkiu tiesiogiai susijusių institucijų ir organizacijų, 

įskaitant vartotojų teises ginančias nevyriausybines organizacijas, atstovai. Svarbu 

pažymėti, kad vartotojų atstovavimui Šilumos taryboje skiriamas nemažas dėmesys 

– iš 12 tarybos narių 3 atstovauja vartotojams: 2 asmenys yra iš nevyriausybinių 

vartotojų organizacijų bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas56. 

Skelbiama, kad svarbiausias 2021 m. šilumos tarybos prioritetas – pasiūlymai Šilumos 

ūkio įstatymo pakeitimams dėl šilumos vartojimo efektyvumo, ilgalaikių investicijų, 

gerinančių  šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo technologijų perspektyvas. 

Kadangi šis sektorius vartotojams svarbus, vartotojų atstovų įtraukimas vertintinas 

teigiamai:  dalyvavimas Taryboje vartotojų teisių aktyvistams užtikrina geresnę 

prieigą prie informacijos ir aiškesnį situacijos suvokimą, o tai savo ruožtu leidžia 

inicijuoti vartotojams svarbius projektus ir efektyviai įsitraukti į susijusias veiklas 

(pavyzdžiui, Šilumos tarybos narys, Vartotojų aljanso atstovas K. Kupšys taip pat 

dalyvauja Energetikos ministerijoje veikiančių Dekarbonizacijos darbo grupės bei 

Nacionalinio Klimato kaitos programos komiteto veiklose).  

Pastaruoju metu vartotojų organizacijų atstovai aktyviau dalyvauja ir 

standartizacijos veikloje. Vartotojų aljanso atstovai dirba Standartizacijos taryboje 

bei keliuose standartizacijos technikos komitetuose. Standartizacijos taryba, 

sudaryta iš trijų dalių: valstybės ir savivaldos institucijų atstovų; gamintojų ir paslaugų 

teikėjų organizacijų atstovų bei vartotojų, kitų NVO ir akademinių ar profesinių 

organizacijų atstovų, svarsto strateginius standartizacijos klausimus57, o technikos 

                                       
55 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas. Valstybės žinios, 2003-05-28, Nr. 51-2254. 
56 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1-277 „Dėl Šilumos tarybos nuostatų ir sudėties 

patvirtinimo“ pakeitimo. TAR, 2021-03-03, Nr. 4350.  
57 Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas. Valstybės žinios, 2000-04-28, Nr. 35-972.  
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komitetai rengia nacionalinius standartus, konsultuoja dėl jų taikymo, dalyvauja 

tarptautinių standartizacijos institucijų ir organizacijų veikloje. Vartotojų atstovai taip 

turi realią galimybę pareikšti nuomonę, ar perkeliami standartai tinkami ir suprantami 

Lietuvos vartotojams. 

Vartotojų organizacijos įsijungia ir į kitas visuomenines grupes, veikiančias 

Lietuvos vartotojams aktualiose srityse, kur gali reikšmingai prisidėti prie aktualių 

klausimų sprendimų. Pavyzdžiui, Vartotojų aljanso atstovai aktyviai veikia Mokėjimų 

taryboje, įsteigtoje Lietuvos banko ir Finansų ministerijos iniciatyva58. Taryba suteikia 

galimybę visiems suinteresuotiems mokėjimų rinkos dalyviams dalytis nuomonėmis ir 

bendradarbiauti ieškant sprendimų kuriant efektyvią, vartotojų ir įmonių lūkesčius 

pateisinančią mokėjimų rinką, kurioje sėkmingai veiktų ir konkuruotų mokėjimo 

paslaugų teikėjai. Pavyzdžiui, grupė atliko tyrimą ir paruošė rekomendacijas dėl 

galimybės vaikams ugdymo įstaigose atsiskaityti negrynaisiais pinigais, kas padėtų 

tėvams stebėti vaikų išlaidas, išanalizavo grynųjų pinigų prieinamumo Lietuvoje 

užtikrinimą, ruošė rekomendacijas dėl kovos su sukčiavimu ir pinigų plovimo 

prevenciją, ugdant vartotojų asmeninių finansų analizės ir valdymo įgūdžius ir kt. 

Tarybos darbe dalyvaujantys vartotojų teisių gynėjai nariai stebi ir viešina 

probleminius mokėjimų rinkos aspektus, išaiškina vartotojams jiems aktualius 

klausimus. Labai svarbu, kad Mokėjimų tarybos veiklos rezultatai nuolat viešinami, 

ruošiamos aiškios ataskaitos, tai leidžia vartotojams stebėti, kas daroma jų interesų 

užtikrinimui ir didina pasitikėjimą vartotojų NVO profesionalumu.  

Reikėtų paminėti, kad vartotojų organizacijų atstovai  įtraukiami ne tik į 

patariamąsias institucijas, bet ir į tiesioginį vartotojų ginčų sprendimą Valstybinėje 

vartotojų teisių apsaugos tarnyboje veikiančiose nuolatinėse vartojimo ginčų 

komisijose. Vartojimo ginčas gali būti sprendžiamas vartojimo ginčų komisijoje, jeigu 

ginčo suma yra ne mažesnė negu 200 eurų ir ginčas nagrinėjamas žodinės 

                                       
58 Daugiau informacijos pateikiama Lietuvos banko tinklapyje, prieiga internete 

https://www.lb.lt/lt/mokejimu-taryba#ex-1-3  

https://www.lb.lt/lt/mokejimu-taryba#ex-1-3
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procedūros tvarka. Nuolatines vartojimo ginčų komisijas, kurios nagrinėja vartojimo 

ginčus atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse, suformuoja VVTAT ne trumpesnei 

nei dvejų metų kadencijai59. Vartojimo ginčų komisija, priimdama sprendimą veikia 

savarankiškai ir nepriklausomai,  sprendimai privalomi šalims ir vykdomi pagal civilinio 

proceso taisykles, tačiau toks ginčo nagrinėjimas neatima teisės kreiptis į teismą, jei 

vartotojo ar verslininko sprendimas netenkina.  

 Komisiją sudaro trys nariai:  komisijos pirmininkas – Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą; vartotojų 

asociacijos paskirtas atstovas bei verslininkus vienijančios asociacijos paskirtas 

atstovas. 2021 m. sudarytos komisijos dirba keturiuose regionuose: Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos ir Šiaulių (2016 m. sudaryta 10 komisijų regionuose), visose komisijose dirba 

Vartotojų aljanso atstovai.   

Pastaruoju metu pastebimai gerėja vartotojų organizacijų ir Valstybinės 

vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) bendradarbiavimas. Įteisinus įgaliotųjų 

vartotojų asociacijų kategoriją atsirado galimybė aiškiau įvertinti nevyriausybinių 

organizacijų kompetentingumą ir profesinę patirtį, todėl VVTAT pradeda perduoti 

joms ir dalį savo funkcijų bei viešųjų paslaugų (elektroninių parduotuvių stebėsena, 

atstovavimas vartotojams grupės ieškinio bylose, dalyvavimas ginčų sprendimo 

neteisminiu būdu procedūrose ir kt.). Tikslinga ir toliau plėtoti šiuos procesus, kad, 

remiantis kitų ES valstybių praktika, vartotojų organizacijos galėtų perimti daugiau 

funkcijų ir vykdyti atitinkamas veiklas didesne apimtimi, taip prisidėdamos prie VVTAT 

darbo krūvio mažinimo ir kokybiškos vartotojų apsaugos užtikrinimo. 

 

                                                 

                                       
59 Daugiau informacijos pateikiama VVTAT tinklapyje, prieiga internete https://vvtat.lt/vartojimo-

gincu-komisijos/422  

https://vvtat.lt/vartojimo-gincu-komisijos/422
https://vvtat.lt/vartojimo-gincu-komisijos/422
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3.2.  Vartotojų organizacijų įtaka priimant savivaldos 

sprendimus 

Vartotojų organizacijos gali prisidėti prie savivaldos sprendimų dalyvaudamos 

Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veikloje. Nevyriausybinių 

organizacijų plėtros įstatymo 6 str. 5 d. numatytos Savivaldybės NVO tarybos 

funkcijos60:  teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl savivaldybės 

teritorijoje veikiančių NVO stiprinimo; dalyvauti rengiant savivaldos lygmens teisės 

aktų, susijusių su NVO plėtra, projektus; dalyvauti teikiant pasiūlymus dėl viešųjų 

paslaugų teikimo, dalyvauti darbo grupėse dėl NVO plėtros politikos atlikti kitas 

funkcijas. 

Deja, kaip jau aptarta šio tyrimo 2.4 skyriuje, savivaldos lygmens ir 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas kelia nemažai iššūkių, savivaldybės 

tokias organizacijas vis dar priima kaip paramos gavėjus, įgyvendinančius tam tikrus 

(dažniausiai – fragmentinius) projektus ar viešųjų socialinių paslaugų teikėjus, bet ne 

kaip pilnaverčius partnerius, galinčius pateikti konstruktyvių viešojo valdymo 

sprendimų.  

Vartotojų teisėms daugumoje savivaldybių praktiškai neskiriama dėmesio – net 

jei pateikiamos nuorodos į valstybės institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugą, 

svetaines ar skelbiamą informaciją, nesirūpinama šios informacijos atnaujinimu, 

regionų bendruomenėms trūksta žinių ir apie vartotojų teisių gynimo būdus ir galimą 

įsitraukimą į šios srities sprendimus pasitelkus nevyriausybines vartotojų organizacijas.  

Savivaldybėse steigiamos NVO tarybos, tačiau dažniausiai jų veikla labai 

formali.. Įprastai atstovaujamos kelios sritys: jaunimo, kultūros, sporto, sveikatos, 

socialinių reikalų, verslo ir švietimo. Dažniausiai net neskelbiama Tarybos sudėtis, 

nekalbant apie sprendimus ir jų rezultatus. Vartotojų organizacijų atstovas dirba tik 

vienos savivaldybės – Vilniaus NVO taryboje.  

                                       
60 Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas. TAR, 2014-01-03, Nr. 18. 
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Bendradarbiavimas su NVO yra tik viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų, 

todėl svarbu pažymėti, kad jos įgyvendinimą didžiąja dalimi nulemia kiekvienos 

savivaldybės ir jos tarybos požiūris61. 

Pavyzdžiui, palyginus du didžiausius Lietuvos miestus – Vilnių ir Kauną, skirtumas 

akivaizdus. Vilniaus savivaldybės NVO taryba pateikia išsamią informaciją apie savo 

funkcijas, ji veikia labai aktyviai, susitinka kas mėnesį62. Susipažįsta su Vilniaus mieste 

veikiančiomis NVO, jų tinklais, veiklomis, sprendžia NVO aktualius klausimus (projektų 

finansavimas, galimybė gauti patalpas veikloms, tam tikrų viešųjų paslaugų teikimo 

perdavimas NVO ir pan.). Rengia rekomendacijas socialinių paslaugų planui. Vilniuje 

tarybą sudaro 18 narių, platus galimų NVO sektorių sąrašas – nevyriausybinės 

organizacijos skirstomos į veikiančias teisės, aplinkos , kultūros, sporto, socialinių 

reikalų, savivaldos ir kitose srityse. Pirmą kartą šioje kadencijoje dirba ir vartotojų teisių 

                                       
61 Šilinskytė, A. Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių sąveika Lietuvoje: teoriniai sprendimų 

priėmimo ir įgyvendinimo proceso aspektai. Viešoji politika ir administravimas. 2015, T. 14, Nr. 2 / 2015, 

Vol. 14, No 2. 
62 Daugiau informacijos apie Vilniaus savivaldybės NVO tarybos veiklą pateikiama savivaldybės 

tinklapyje, prieiga internete https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/nvo-taryba/  

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/nvo-taryba/


 

 

 

38 

gynėjai, Vartotojų aljansas (priskirti komunalinių reikalų grupei kartu su bendrijomis, 

aplinkotvarka, transporto ir paveldo reikalais).  

Kauno miesto NVO taryba dar 2016 m. veikė pakankamai aktyviai, per metus 

vykdavo 6 posėdžiai, kiekviename jų dalyvavo dauguma tarybos narių, posėdžiai 

vyko atvirai, kad savo nuomonę galėtų išreikšti visos NVO. Buvo organizuojami 

sektoriniai susitikimai, siekiant išgryninti sektorių problemas, siekiama geresnio 

savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo, keliami aiškesnio NVO finansavimo, patalpų 

veiklai skyrimo, neįgaliųjų integracijos ir kiti klausimai, pasiūlymai teikiami merui ir 

savivaldybės tarybai. Tačiau jau 2019 m. tarybos veiklos ataskaitoje minimas tik 

faktas, kad sudaryta nauja taryba (net nenurodant narių sąrašo), 2020 m. Kauno 

NVO taryba posėdžiavo tik vieną kartą. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

 Pastaruoju metu mūsų šalyje skatinamas didesnis nevyriausybinio sektoriaus 

įtraukimas į  sprendimų priėmimą, tačiau vartotojų organizacijų potencialas 

neišnaudojamas, jų įsitraukimas sprendimų priėmimą pakankamai žemas. 

Rekomenduojama atsižvelgti į ES valstybių patirtį, ir pasitelkti aukštos kvalifikacijos 

ekspertus, dirbančius vartotojų organizacijose, rengiant tyrimus, formuojant  

rekomendacijas, teisėkūros iniciatyvas.  

 Atitinkamas teisinis reglamentavimas savaime neužtikrina kokybiško ir 

efektyvaus nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo sprendimų priėmime, tai lemia  

daugybė faktorių, įskaitant pačių vartotojų organizacijų požiūrį ir aktyvumą, todėl 

rekomenduojama daugiau dėmesio skirti nevyriausybinių organizacijų instituciniam 

stiprinimui, gebėjimų ir kompetencijų tobulinimui.   

 Vartotojų organizacijoms jungiantis į skėtines struktūras  keičiasi Lietuvos 

vartotojų organizacijų kaip vartotojų apsaugos sistemos dalyvių vaidmuo – stebimas 

profesionalesnis ir efektyvesnis dalyvavimas strateginiuose sprendimuose, 

pritraukiama daugiau dėmesio vartotojų teisėms viešojoje erdvėje. Tai, savo ruožtu, 

keičia ir valstybės institucijų požiūri į NVO sektorių kaip į potencialius partnerius 

siekiant bendrų tikslų. Rekomenduojama skirti didesnę finansinę paramą bei 

platesnius įgaliojimus dalyvaujant viešojoje politikoje skėtinėms organizacijoms. 

 Vartotojų organizacijos dalyvauja įvairiose konsultacinėse grupėse prie 

valstybės institucijų, tačiau neretai ši veikla formali. Nors suburiami reikiamų institucijų 

atstovai ir aktyviausi vartotojų teisių gynėjai (pavyzdžiui, Vartotojų teisių apsaugos 

taryboje), kas galėtų užtikrinti konstruktyvų dialogą, dėl neefektyviai organizuojamos 

tokių grupių veiklos apčiuopiamų rezultatų nepavyksta pasiekti. Rekomenduojama 

peržiūrėti ir kritiškai įvertinti tokių grupių veiklos nuostatus, užtikrinti proporcingą visų 
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pusių atstovavimą, siekti kuo didesnio viešumo, tiek sudarant grupes, tiek ir skelbiant 

jų priimtus dokumentus, protokolus.  

 Labai trūksta viešos informacijos apie valstybės institucijų, savivaldybių ir 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, todėl atrodo, kad jis praktiškai 

nevyksta arba vyksta labai vangiai. Rekomenduojama didesnė informacijos sklaida, 

ypač pristatant NVO pateikiamus pasiūlymus, jų įtraukimą į bendras strategijas, teisės 

aktus ir kitus dokumentus. Tai stiprintų visuomenės pasitikėjimą nevyriausybiniu 

sektoriumi  ir paskatintų piliečius aktyviau dalyvauti visuomeninėse veiklose, labiau 

įsitraukti į į sprendimų priėmimą, ypač regionų lygmenyse, kur bendruomenės nariai 

iš arti mato kylančias problemas ir gali prisidėti prie jų tvarkymo. 

 Dauguma savivaldybių vartotojų teisių klausimams neskiria dėmesio, tačiau 

ir vartotojų organizacijų pajėgumai nėra dideli, neįmanoma įsijungti į kiekvienos 

savivaldybės NVO tarybos veiklas. Būtų tikslinga vartotojų organizacijoms glaudžiau 

bendradarbiauti su kitomis NVO (šiuo metu tokius procesus skatina ir palaiko 

Nacionalinė NVO koalicija, vykdanti nemažai iniciatyvų, kuriose suburiamos įvairiose 

srityse dirbančios visuomeninės organizacijos), galbūt deleguojant į savivaldybių 

tarybas bendrus atstovus, kurie apimtų daugiau sričių. 
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