NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. rugsėjo

d. Nr.

Nuotolinis posėdis vyko 2021 m. rugsėjo 10 d., 13:00 val.
Posėdyje dalyvauja 14 NVO tarybos narių ir 10 pakaitinių narių (Gaja Šavelė, Vida
Augustinienė, Henrika Varnienė, Roma Žakaitienė, Daiva Buivydaitė- Garbštienė, Lukas
Kornelijus Vaičiakas, Agneta Ladek, Jonas Staselis, Elena Urbonienė, Agila Barzdienė, Aistė
Kairienė, Kamilė Kontrimaitė, Vygintas Gasparavičius, Goda Vainienė, Olga Žuravliova,
Ramūnas Navickas, Katažyna Bogdzevič, Rokas Uscila, Justina Lukaševičiūtė, Aistė
Adomavičienė, Dalia Masaitienė, Judita Akromienė, Arnoldas Kulikauskis).
Taip pat dalyvauja kitų organizacijų atstovai.
DARBOTVARKĖ:
1. Nevyriausybinių organizacijų fondo situacijos pristatymas;
2. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimas ir viešosios naudos NVO
kriterijai;
3. Savanorystės metų plano pristatymas ir aptarimas;
4. Kiti klausimai.
SVARSTYTA:
1. NVO fondo situacijos pristatymas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros
skyriaus vedėja Justina Lukaševičiūtė pristatė, kad 2021 m. NVO fondo finansavimo įrankiai
(konkursai) bus skelbiami per Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD). Numatomos dvi NVO finansavimo kryptys:
1. NVO finansinis tvarumas;
2. NVO dalyvavimo ekstremalių situacijų valdyme stiprinimas.
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Planuojama paraiškų teikimo pradžia - 2021 m. spalio 1 d., o konsultacijos apie paraiškų
teikimą NVO fondui ir vertinimą numatomos rugsėjo pabaigoje. Justina Lukaševičiūtė atkreipė
dėmesį, kad išlaidos būtų pripažįstamos tinkamomis nuo finansavimo aprašų patvirtinimo
dienos.
Tuo tarpu, 2022 m. NVO fondo finansavimo įrankius planuojama perduoti administruoti
Europos socialinio fondo agentūrai. Planuojama paraiškų teikimo pradžia - 2022 m. I ketvirtis.

SVARSTYTA:
2. NVO plėtros įstatymo pakeitimas ir viešosios naudos NVO kriterijai
Justina Lukaševičiūtė pateikė informaciją, kad NVO plėtros įstatymo (toliau –
Įstatymas) keitimo inicijavimas yra susijęs su Konstitucinio teismo sprendimu, kad atitinkamų
programų ir fondų per biudžetinius metus nepanaudotos lėšos negali būti naudojamos
(perkeliamos) į kitus biudžetinius metus. Įstatymo keitimo projekto teikimas numatytas šių metų
rudens sesijoje. Projektas derinimui bus pateiktas NVO tarybai ir tarybos Teisės grupei. Įstatyme
planuojami šie pakeitimai:
- NVO fondo funkcionavimo sąlygos: finansinių metų apibrėžimas ir biudžeto
nustatymo principas;
- Viešosios naudos NVO kriterijai.
Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau - Ministerija) rengiamas
Nevyriausybinių organizacijų pripažinimo viešosios naudos nevyriausybinėmis organizacijomis
tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas), kuris reglamentuotų bendruosius reikalavimus
(kriterijus) nevyriausybinėms organizacijoms, siekiančioms būti įtrauktoms į viešosios naudos
nevyriausybinių organizacijų (toliau – viešosios naudos organizacija) sąrašą. Tačiau teismui
išaiškinus, kad poįstatyminiuose aktuose negali būti nustatyti platesnės apimties reikalavimai nei
įstatymuose, viešosios naudos organizacijų kriterijai privalo atsirasti NVO plėtros įstatyme.
Tvarkos aprašas su kriterijais būtų planuojamas tvirtinti po NVO plėtros įstatymo pakeitimo
priėmimo. Su NVO taryba svarbu suderinti viešosios naudos kriterijus. Siūlomi šie viešosios
naudos kriterijai:
1. organizacija yra registravusi NVO žymą Juridinių asmenų registre (toliau – JAR);
2. organizacija JAR teikia veiklos ataskaitą;
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3. organizacija vykdo veiklą, kuri teikia naudą ne tik nevyriausybinės organizacijos
dalyviams, bet ir visuomenei;
4. organizacija ne mažiau kaip 70 procentų nevyriausybinės organizacijos išlaidų
tenka tai viešosios naudos veiklos sričiai ar sritims;
5. tuo atveju, kai nevyriausybinės organizacijos pajamos per paskutinius
ataskaitinius finansinius metus viršija 10 000 Eur, administravimo išlaidoms
skiria ne daugiau kaip 30 procentų pajamų;
6. atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.
Siūloma, kad vertinimą ar organizacija atitinka viešosios naudos organizacijos kriterijus
atliktų SPPD pagal Ministerijos patvirtintą tvarkos aprašą. Taip pat siūloma, kad organizacijos,
teikiančios prašymą tapti viešosios naudos teikėjomis, turėtų nurodyti savo finansų naudojimo
pagrindimą teikiant naudą.
NUTARTA. Suderinti viešosios naudos kriterijus su NVO taryba. NVO tarybos teisės
grupėje svarstyti NVO plėtros įstatymo pakeitimo projektą. NVO tarybos nariai gali teikti
pasiūlymus, kokie pakeitimai turėtų būti įtraukti į NVO plėtros įstatymo pakeitimo projektą.
SVARSTYTA.
3.

Savanorystės metų plano pristatymas ir aptarimas

Justina Lukaševičiūtė pristatė, kad 2022 m. yra paskelbti Savanoriškos veiklos metais. Šiuo
metu rengiamas Savanoriškos veiklos metų planas, į jį planuojama įtraukti šias priemones:
-

parengti savanoriškos veiklos kuriamos pridėtinės vertės matavimo metodiką ir sukurti
įrankį;

-

sukurti savanoriškos veiklos kokybės standartą.
Gaja Šavelė pasiūlė sukurti NVO tarybos Savanoriškos veiklos grupę, kurioje būtų

galima svarstyti ir prisidėti prie Savanoriškos veiklos metų plano rengimo.
NUTARTA. Kviesti NVO tarybos narius registruotis į Savanoriškos veiklos metų grupę
ir kitas NVO tarybos darbo grupes (Teisės grupė, NVO sektoriaus finansavimo grupė, Viešųjų
paslaugų perdavimo grupė, NVO sektoriaus įgalinimo grupė).
SVARSTYTA.
4. Kiti klausimai
Aptartas Finansų ministerijos raštas-atsakymas NVO tarybai dėl NVO kaip
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neperkančiųjų organizacijų. Nutarta parengti Finansų ministerijai raštą, kad į kuriamą darbo
grupę dėl vienodų kriterijų neperkančiosioms organizacijoms nustatymo, būtų įtrauktas ir NVO
tarybos atstovas. Nutarta pakviesti Finansų ministerijos atstovą pristatyti darbo grupės
rezultatus.
Aptariant kitus aktualius, svarstytinus klausimus NVO taryboje, nutarta parengti ir
pristatyti Lietuvos Respublikos Seimui rudens sesijoje pateiktus įstatymų projektus.
Į kito posėdžio darbotvarkę Gaja Šavelė pasiūlė pakviesti Europos socialinio fondo
agentūros atstovus pristatyti 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą ir kreiptis į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetą dėl NVO atstovo
įtraukimo į Valstybės pažangos tarybos sudėtį rengiant Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva
2050“.

Posėdžio pirmininkė

Gaja Šavelė

Posėdžio sekretorė

Milda Saudargė
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