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Bendra informacija. 

 

Lietuvos savivaldybių asociacijai atstovaujant savivaldybių interesams NVO taryboje, 

Neįgaliųjų reikalų taryboje ir kitose valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei organizacijose ir 

teikiant pasiūlymus dėl NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimo būtina žinoti esamą situaciją 

ir bendradarbiavime kylančias problemas.  

Savivaldybių ir Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo svarba ypač išryškėjo 

karantino laikotarpiu, kada dėl savivaldybėse išaugusių socialinių paslaugų poreikių ir padidėjusių 

prašančiųjų pagalbos žmonių skaičiaus ženkliai išaugo darbų apimtys ir savivaldybėms tapo sudėtinga 

savalaikiai suteikti būtiną pagalbą gyventojams.  

Praktika parodė, kad tose savivaldybėse, kuriose  partnerystė su NVO bei bendruomenėmis yra 

stipri ir ilgalaikė,  pagalba gyventojams suteikiama  laiku ir veiksmingai. Siekiant tobulinti paslaugų 

teikimą atsirado būtinybė  stiprinti savivaldybių ir NVO bendradarbiavimą.  Tuo tikslu Lietuvos 

savivaldybių asociacija atliko apklausą apie savivaldybėse karantino metu NVO teikiamą pagalbą 

gyventojams. 

Apklausa vykdyta 2020 m. balandžio 27 d.- gegužės 11 d. Savivaldybių buvo prašoma įvardinti  

NVO, bendruomenių, verslo sektoriaus pagalbą karantino metu, taip pat aprašyti naujai atsiradusias 

pilietines iniciatyvas bei pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais. 

Atsakymus pateikė 51 savivaldybė iš 60-ies, iš kurių didžioji dauguma nurodė, kad karantino 

metu NVO teikė reikiamą socialinę pagalbą gyventojams. Tik keletas savivaldybių pažymėjo, kad 

informacijos apie NVO vykdomą veiklą neturi.  

Pasak apklausoje dalyvavusių savivaldybių, NVO aktyviai įsitraukė į veiklas karantino metu. 

Tačiau, labiausiai džiuginantis reiškinys yra tai, kad  karantino metu ypač sustiprėjo gyventojų 

bendruomeniškumas bei susitelkimas, suaktyvėjo savanorystė, atsirado naujų gražių iniciatyvų, 

pavyzdžiui, kaukių siuvimas ir jų nemokamas dalinimas gyventojams Kelmėje, sriubos valgyklos Kauno 

mieste, Klaipėdos miesto savivaldybės iniciatyva „Renkuosi pats“, socialinė iniciatyva – jaunimo 

emocinės paramos akcija, minint gatvės muzikos dieną Panevėžio miesto savivaldybėje, Plungės rajono 

savivaldybėje vykstanti akcija „Aprūpinimas maistu Plungėje“ ir pan. Savivaldybės  taip pat pažymėjo, 

kad karantino metu labai pagelbėjo ir vietos verslininkai skirdami finansinę paramą bei aprūpindami 

būtiniausiomis priemonėmis  

Detalesnė apklausos informacija pateikta 1 ir 2 prieduose. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Informacija apie savivaldybių ir NVO bendradarbiavimą, 1 priedas, 47 lapai. 

2. Informacija apie savivaldybių, bendruomenių, savanorių ir privataus sektoriaus 

bendradarbiavimą karantino metu, 2 priedas, 20 lapų. 

 

 

 


