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NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PIRMININKO ATASKAITA
UŽ TARYBOS 2017-2019 M. KADENCIJOS PIRMŲJŲ METŲ VEIKLĄ
2017.02.21 – 2018.02.21

2018 m. vasario 21 d., Vilnius

Nevyriausybinių organizacijų taryba sudaryta vadovaujantis LR nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatymu bei 2017 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymu Nr. A1-74 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties
patvirtinimo"

INFORMACIJA APIE NVO TARYBOS VEIKLĄ

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu: 14
Tarybos narių skaičius: 20

Pagrindiniai NVO taryboje svarstomi klausimai:




I. Su NVO sektoriumi susiję įstatymai, jų projektai ir poįstatyminiai teisės aktai
II. Skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės užtikrinimo mechanizmai tarp NVO
III. Finansavimo programos ir priemonės NVO sektoriui

Priedai prie ataskaitos:
1. NVO tarybos narių lankomumo suvestinė 2017.02.21-2018.02.21 laikotarpiu
2. NVO tarybos darbo grupių veiksmų plano įgyvendinimo rodiklių pasiekimo ataskaita
3. NVO tarybos darbo grupės narių sąrašas

SVARSTYTI KLAUSIMAI, PRIIMTI SPRENDIMAI
I.

Su NVO sektoriumi susiję įstatymai, jų projektai ir poįstatyminiai teisės aktai

1. Svarstytas ir rengiamas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo naujos redakcijos
projektas
 Rezultatas: parengtas galutinis įstatymo projektas ir pateiktas SADM ir kitoms
ministerijoms derinti
2. Svarstytas LR asociacijų įstatymas, kuriuo siekiama grąžinti iki 2010 metų galiojusią galimybę
organizuoti visuotinius narių susirinkimus organizacijos nustatyta tvarka
 Rezultatas: parengtas įstatymo projektas, apsvarstytas LRS laikinosios pilietinės
visuomenės grupės posėdyje, užregistruotas ir pateiktas svarstymams bei priėmimui LRS
2018 metams
3. Svarstytas LR labdaros ir paramos įstatymo projektas, kuriuo siekiama leisti fondams skolintis
(kaip tą gali daryti viešosios įstaigos ar asociacijos), apribojant skolinimąsi iš už palūkanas. Taip pat
nuimti draudimą fondams administracinėms išlaidoms skirti iki 20 proc, jei tai nesusiję su neliečiamo
kapitalo administravimu bei draudimą steigti juridinius asmenis.
 Rezultatas: parengtas įstatymo projektas, apsvarstytas LRS laikinosios pilietinės
visuomenės grupės posėdyje, užregistruotas ir pateiktas svarstymams bei priėmimui LRS
2018 metams
4. Svarstytas LR viešųjų įstaigų įstatymo projektas, kuriuo siekiama nuimti reikalavimą įstaigos
darbuotoją įdarbinti pagal darbo sutartis (netaikoma, jei Viešosios įstaigos dalininkas yra valstybės
ar savivaldybės institucija)
 Rezultatas: apsvarstytas LRS laikinosios pilietinės visuomenės grupės posėdyje,
užregistruotas ir pateiktas svarstymams bei priėmimui LRS 2018 metams. 2017 metais gauta
neigiama Vyriausybės išvada, aiškinant tai, jog neįdarbinus VŠĮ direktoriaus gali sumažėti
SODROS įplaukos bei galimi piktnaudžiavimai santykiuose tarp dalininko ir direktoriaus.
5. Svarstytas Viešųjų pirkimų įstatymas ir jo taikymo galimybės NVO sektoriui
 Rezultatas: 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas, kurio 24
straipsnis numato galimybę asignavimų valdytojams rezervuoti tam tikrus pirkimus ir pirkti
paslaugas iš nevyriausybinių organizacijų.
 Taip pat dar kartą užtikrinta, jog NVO nėra laikomos perkančiosiomis organizacijomis.
Viešųjų pirkimų tarnyba parengė ir pateikė oficialų išaiškinimą šiuo klausimu.
6. Svarstytas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir jo taikymo ypatumai nuo 2018,
kuomet už tiesioginę rinkodarą gresia didelės baudos bet kuriems juridiniams subjektams
 Rezultatas: Duomenų apsaugos reglamentas visoje Europos Sąjungoje įsigalioja 2018 metų
pavasarį, tad dėl jo taikymo būtina kreiptis į ES atašė dėl direktyvos taikymo ypatumų.
Klausimo svarstymas atidėtas, kuomet pradės veikti direktyvos nuostatos.
7.

Svarstytas Lobistinės veiklos įstatymas, pagal kurį visos nevyriausybinės organizacijos ir jų
dalyviai (darbuotojai, nariai, savanoriai) būtų prilyginami prie lobistų
 Rezultatas: LR Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį NVO atstovai nelaikomi lobistais

II.

Skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės užtikrinimo mechanizmai tarp NVO

8. Parengtas, svarstytas ir priimtas tarybos darbo planas 2017-2019 metams pagal 3 darbo
grupes: 1) NVO skaidrumas ir viešumas (NVO duomenų bazė Registrų centre); 2) NVO finansinis
tvarumas (NVO fondas/programa); 3) NVO įgalinimas, teisinės aplinkos monitoringas.
 Rezultatas: priimtas NVO tarybos darbo planas
9. Svarstyta NVO duomenų bazės sukūrimo galimybės, kurią administruotų Registrų centras, o
duomenys į ją turėtų pateikti ir gauti NVO atstovai neatlygintinai.
 Rezultatas: parengtas NVO duomenų bazės modelis, suderintas su LR Vyriausybės,
Teisingumo ministerijos ir Registrų centro atstovais. Duomenų bazė turėtų būti įdiegta 2018
metais ir startuoti 2019 metais.
10. Diskusija su Valstybės kontrolės atstovais dėl savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų perdavimo
NVO sektoriui (pagal Nacionalinės pažangos programą valstybė įsipareigojo bent 15 proc. viešųjų
paslaugų perduoti vykdyti nevyriausybinėms organizacijoms
 Rezultatas: Valstybės kontrolė atliko auditą dėl viešųjų paslaugų teikimo savivaldybėse ir
pateikė rekomendacijas kaip šią sistemą tobulinti
11. Svarstyta Vidaus reikalų ministerijos kartu su Europos Socialinio fondo agentūra iniciatyva įvesti
fiksuotą įkainių normą NVO darbuotojams, pagal kurią visi darbuotojai turėtų gauti fiksuotą 5,49
EUR/val. (įskaitant visus darbo vietos mokesčius)
 Rezultatas: po ilgų derybų tarp ministerijų bei argumentų analizės VRM kartu su ESF šios
nuostatos taikymo atsisakė.
12. Svarstytas Žemės ūkio ministerijos siekis įvesti PVM apmokestinimą NVO veiklai,
t.y. ŽŪM finansuojamų projektų atveju (ypatingai taikoma bendruomeninėms organizacijoms) PVM
laikyti kaip netinkamomis išlaidomis net ir tuo atveju, jei NVO nėra PVM mokėtoja – tokia prievolė
atsiranda tada, kai juridinis asmuo iš ūkinės komercinės veiklos per mokestinius metus gauna
pajamų, viršijančių 45 tūkst. EUR.
 Rezultatas: Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga imasi stebėsenos vaidmens
ir informuoja tarybą, jei tokia situacija nesikeis. Parengti argumentuoti pasiūlymai, taip pat
ir VMI atstovų nuomonės, dėl tokios tvarkos taikymo neproporcingumo.
13. Svarstyti Valstybinės tarnybinės etikos komisijos sprendimai dėl NVO atstovų pripažinimo
pažeidus interesus, dirbant valstybės tarnyboje. Atsižvelgiant į tai, jog NVO atstovai negali būti
traktuojami kaip valstybės tarnautojai, tokie sprendimai buvo svarstomi ir ieškoma sprendimo būdų
situacijai spręsti.
 Rezultatas: parengtas ir su VTEK suderintas Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo projektas, pagal kurį NVO atstovai nebūtų priskiriami prie
valstybės tarnautojų ir jiems nebūtų prievolės teikti interesų derinimo deklaracijų.
14. Svarstyta VĮ „Registrų centras“ 2017 m. rudenį pradėta vykdyti NVO baudimo akcija, pagal
kurią buvo surašytas 231 Administracinių nusižengimų protokolas ir kvietimai į teismą už laiku
nepateiktas finansines ir veiklos ataskaitas. Pagal šiuos ANK protokolus NVO vadovams gresia
baudos nuo 300 iki 3000 EUR.

 Rezultatas: Teisingumo ministerija informavo, jog kiek daugiau nei 20% visų NVO (fondų,
asociacijų, viešųjų įstaigų) yra pateikę ataskaitas. Siekiant, jog pereinamuoju metu (ataskaitų
teikimas RC privalomas tik nuo 2016 metų už praėjusius metus ir toliau) tokios baudimo akcijos
būtų nutrauktos ir NVO būtų kuo plačiau informuojamos apie prievolę pateikti ataskaitas.
15. Svarstytas SODROS grindų įvedimo klausimas, t.y. Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų
pasikeitimas, kuomet nesvarbu kiek asmuo uždirba – mokesčiai į SODRĄ privalo būti apskaičiuoti
nuo minimalios mėnesinė algos (darbdavys per mėnesį privalo sumokėti bazinę įmoką – ne mažiau
kaip 124,72 EUR SODRAi, nepaisant to, ar darbuotojas gauna mažiau nei MMA).
 Rezultatas: surengti keli susitikimai su SADM vadovybe, LRS nariais, surinkti duomenys iš
NVO. Nuspręsta, jog bus LRV nutarimas dėl 10% konkursų, skirtų NVO, biudžetų didinimo,
kuriuos vykdo ministerijos. Išsiuntinėtos tokios pat, biudžeto didinimo rekomendacijos
savivaldybėms [kaip žinia tiesiogiai įtakoti savivaldybių sprendimų, ministerijos negali]; ES
fondų lėšos: SADM iš savo pusės keičia projektų PFSA (projektų finansavimo sąlygų aprašus)
kad galėtų numatyti kompensavimą DU dėl MMA grindų; Kvitai: SADM peržiūrės kvitų sistemą,
jog tai palengvintų pažeidžiamų asmenų integracijos procesus.
III.

Finansavimo programos ir priemonės NVO sektoriui

16. Svarstyta Europos Sąjungos investicijų programos Lietuvoje, kurios būtų skirtos ir NVO
sektoriui
 Rezultatas: 2017 metais kartu su VRM, SADM atstovais buvo parengtos tam tikros
priemonės ir suderinti PSFA. Pagal juos 2017 ir 2018 startavo tokios priemonės kaip „54+“,
„Kompleksinės pagalbos šeimai programa“, „Nepakantumo korupcijai didinimo“ ir kitos
programos.
 2017 m. kovo 28 d. surengtas išplėstinis ir neeilinis NVO tarybos posėdis LR Vyriausybės
rūmuose, kur ministerijos (LR 1) socialinės apsaugos ir darbo, 2) švietimo ir mokslo, 3)
žemės ūkio, 4) sveikatos, 5) vidaus reikalų, 6) kultūros, 7) finansų ministerijų atstovai)
pristatė NVO skirtas priemones, pagal kurias konkurso būdu galėtų teikti paraiškas projektų
įgyvendinimui. Siekiama, jog dialogas šiuo klausimu tarp institucijų ir NVO vyktų toliau.
17. Svarstytas Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2014-2020 metų
instrumentas, pagal kurį numatoma įkurti ir specialiai NVO skirtą programą
 Rezultatas: Finansų ministerijos Priežiūros komitetas priėmė sprendimą patvirtinti naujo
mechanizmo gaires, pagal kurias numatoma NVO programai skirti 9 mln. EUR finansavimo.
Programa bus administruojama nepriklausomo operatoriaus ir 2019-2023 metų laikotarpyje
konkurso būdu skirs 9 mln. NVO projektų finansavimui.
18. Svarstytos NVO fondo, finansuojamo valstybės biudžeto (pvz. iš gyventojų nepaskirstyto 2%
GPM likučio) lėšomis, sukūrimo galimybės
 Rezultatas: išplėstinės NVO tarybos narių ir kitų suinteresuotų NVO atstovų darbo grupės
nariai parengė galimybių studiją NVO fondo – Pilietinės visuomenės plėtros agentūros
įkūrimo studiją. Pagal studiją numatyta kurti atskirą juridinį asmenį, tačiau atsižvelgiant į
valstybės institucijų poziciją nuspręsta artimiausiu metu sukurti atskirą NVO fondą kaip
programą prie SADM, kurios lėšų šaltinis būtų iš gyventojų politinėms partijoms
nepaskirstyto 1% GPM likučio. Fondo sukūrimas įtrauktas į Nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatymo 9 straipsnį.

Priedas Nr. 1

NVO tarybos lankokumo suvetinė 2017.02.21 - 2018.02.21
Iš 14 įvykusių posėdžių dalyvauta
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Priedas Nr. 2
NVO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017 – 2019 METAMS
NVO tarybos darbo grupės
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSINIS TVARUMAS
Veiklos plano tarpinė ataskaita už 2017 metus: ATLIKTA; VYKDOMA
Nr
Veikla / priemonė
Trumpas aprašymas
TIKSLAS: Užtikrinti nevyriausybinių organizacijų stiprinimą ir finansinį tvarumą
1
Sukurti NVO fondo (Pilietinės visuomenės
Parengtas NVO fondo veiklos aprašas, numatant fondo veiklos
programos) veiklos aprašą
pradžią 2018 m. aprašas suderinamas NVO taryboje ir tarp kitų NVO
bei institucijų atstovų.
Pastabos:
 Parengta išsami NVO fondo / Pilietinės visuomenės plėtros agentūros sukūrimo galimybių studija
 Priimtas sprendimas nekurti atskiro juridinio asmens, o suformuoti fondą/programą SADM iš 1% GPM likučio,
nepaskirstyto politinėms partijoms (šiuo metu tai sudaro apie 6 mln. EUR)
2
Siekti atskirų NVO stiprinimo priemonių
Parengta priemonė, skirta NVO stiprinimui su užtikrintu 20 mln. Eur.
atsiradimo ir jų įgyvendinimo ES 2014-2020
finansavimu iki 2020 m., įskaitant VRM, SADM, FM (EEE ir
investicijų programoje.
Norvegijos finansinių mechanizmų schemas).

3

4

5

Pastabos:
 Parengta ir 2017 m. IV ketvirtį įgyvendinta skėtinių NVO finansavimo programa (SADM)
 Parengta ir 2017 m. III-IV ketvirtį įgyvendinta Bendruomenių finansavimo savivaldybėse programa (SADM)
 Kartu su FM parengta ir patvirtinta EEE/Norvegijos finansinio mechanizmo NVO programa, kurios 2019-2023
metų laikotarpiui planuojamas biudžetas – 9 mln. EUR (FM)
 Parengta ir 2017-2018 metais pradėta įgyvendinti VRM antikorupcinė priemonė, skirta NVO, kurios pirmi 2
kvietimai paskelbti 2017 metais, trečias bus skelbiamas 2018 m. I ketvirtį (VRM)
 Parengtos ir 2017 metais paskelbtos konkursinės priemonės socialinių paslaugų teikimui (SADM)
Parengti sąrašą Lietuvoje veikiančių programų, iš
Parengtas bendras Lietuvoje veikiančių programų iš kurių skiriamas
kurių finansavimas skiriamas NVO veikloms.
finansavimas NVO veikloms sąrašas. Sąraše kartu pateikiama
išgryninta informacija ar finansavimas skiriamas konkrečiai NVO.
Pastabos:
 Parengtas NVO finansavimo šaltinių ir sumų sąrašas (pristatytas PVPA studijoje)
 Parengtas NVO ir kitų ne pelno subjektų privilegijų ir prievolių sąrašas, įskaitant ir finansavimą (NIPC)
Inicijuoti veiksmus dėl valstybės investicijų
Surengtos diskusijos su Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės
nukreipimo į administracinius NVO gebėjimus
nariais dėl galimybės NVO skiriamas valstybės biudžeto lėšas
nukreipti į NVO stiprinimą sukuriant galimybes nuolatinei NVO
veiklai palaikyti.
Pastabos:
 Reikėtų konkretinti uždavinį, kadangi sunku pamatuoti rezultatą, nebent – įvardinti susitikimų skaičių
Sudaryti sąlygas ir įgalinti NVO teikti viešąsias
paslaugas konkurso būdu nacionaliniu ir savivaldos
lygmenimis.

Sudaryta speciali darbo grupė VRM/SADM kuri parengs kriterijų
sąrašą, pagal kurį atrinktų viešųjų paslaugų teikimas palaipsniui bus
perduodamas NVO nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu.

Pastabos:
 Darbo grupė nesudaryta, tačiau renginių apie paslaugų perdavimą savivaldybėse vyko per 50 (skėčiai, SADM);
 Parengta viešųjų paslaugų perdavimo galimybių metodika ir vykdoma savivaldybių analizė dėl paslaugų teikimo
(NIPC)

Terminas
2017 II
ketv.

Atsakingas
Mantas Zakarka

Dirbo/prisidėjo
A. Olendraitė, M. Zakarka, E.
Regelskis, M. Šaraitė, M.
Žaltauskas, išorės eksp.
2017 II
ketv.

Elena Urbonienė

Dirbo/prisidėjo
A. Olendraitė, M. Zakarka, E.
Regelskis, M. Šaraitė, M.
Žaltauskas, išorės eksp.

2017 IV
ketv.

2017 III
ketv.

Edvinas Regelskis
Dirbo/prisidėjo
A. Olendraitė , M. Žaltauskas,
išorės eksp.
Elena Urbonienė

Dirbo/prisidėjo
N/A
2017 m. II
ketv. –
2018 m.
III- ketv.

Reda Kneizevičienė

Dirbo/prisidėjo
Visi NVO skėčiai, SADM, VRM

NVO tarybos darbo grupės
NVO ĮGALINIMAS, TEISINĖS VEIKLOS APLINKOS MONITORINGAS
Veiklos plano tarpinė ataskaita už 2017 metus: ATLIKTA; VYKDOMA
Nr
Veikla / priemonė
Trumpas aprašymas
TIKSLAS: Įgalinti NVO veiklą, vykdant teisinės ir mokestinės aplinkos monitoringą
1
Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų paslaugų Atlikta teisės aktų analizė – pagal galiojančius teisės aktus NVO gali
teikimą, peržiūrą, identifikuoti esamas teisines kliūtis dalyvauti viešųjų paslaugų teikime, tačiau trūksta politinės valios,
įtraukiant į viešųjų paslaugų teikimą NVO.
ypatingai savivaldybėse, tas paslaugas perduoti

Terminas
2017 IV ketv.

Atsakingas
Dalia Masaitienė
Dirbo/prisidėjo: M.
Žaltauskas, E. Urbonienė,
D. Juodkaitė, išorės eksp.
Dalia Masaitienė

Pateikti konkrečius pasiūlymus atitinkamiems
teisėkūros subjektams (ministerijoms) inicijuoti teisės
aktų (pvz., Socialinių paslaugų įstatymo, ir jį
įgyvendinamųjų, pakeitimus, sudarančius prielaidas
efektyviam NVO įtraukimui į viešųjų paslaugų teikimą.
Parengti NVO plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą, aiškiau įstatyme apibrėžiant NVO sąvoką

Siekiant viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo, būtina, kad NVO
ir kiti potencialūs viešųjų paslaugų teikėjai turėtų lygias galimybes
savivaldybėse teikti tokias paslaugas. Tam reikalingas švietimas ir
mokymai savivaldybėse – nuolatiniai ir nenutrūkstami.

2018 II ketv.

Parengtas NVO plėtros įstatymo naujos redakcijos projektas ir 2018
m. I-II ketvirtį bus perduotas derinimui ir teikiamas LRS

2017 IV ketv.

2.1

Parengti Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą dėl atsisakymo privaloma tvarka įdarbinti
direktorių tose VŠĮ, kurių nekontroliuoja valstybės ar
savivaldybių institucijos

Įstatymo projektas parengtas ir pateiktas LRS, tačiau gauta neigiama
LRV išvada. Būtina toliau vykdyti advokaciją ir teikti LRS siūlymus
dėl šios nuostatos atsisakymo, kaip kad yra asociacijose ar fonduose

2017 IV ketv.

Aurelija Olendraitė
Dirbo/prisidėjo: visi
tarybos nariai posėdžiuose
Aurelija Olendraitė

2.2

Parengti Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą dėl visuotinio narių susirinkimo šaukimo
tvarkos
Parengti Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą
Parengti Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą dėl galimybės 2% gauti tik NVO
Nacionalinėje NVO taryboje parengti NVO plėtros
įstatymo stebėsenos planą bei ryšių ir komunikavimo su
savivaldybių NVO tarybomis tvarką.
Parengti formulę, pagal kurią būtų galima apskaičiuoti
savivaldybių ir nacionalinių institucijų teikiamų viešųjų
paslaugų procentinę dalį, pasiskirstančia tarp BĮ
finansavimo ir NVO projektų konkursiniu būdu.
Dalyvauti Socialinio verslo įstatymo rengimo procese

Parengtas ir LRS pateiktas įstatymo projektas. Šiuo metu svarstomas
komitetuose

2017 IV ketv.

Aurelija Olendraitė

Parengtas ir LRS pateiktas įstatymo projektas. Šiuo metu svarstomas
komitetuose
Kol kas tik svarstoma idėja, tačiau ją reikia nukelti į 2019 metus

2017 IV ketv.

Aurelija Olendraitė

2017 IV ketv.

Aurelija Olendraitė

Stiprinti NVO tarybos darbą, narių kompetencijas ir žinomumą
išorėje. Tam būtinas aktyvus visų tarybos narių ir kitų suinteresuotų
veikėjų įsitraukimas
Parengta 15% viešųjų paslaugų perdavimo NVO apskaitos formulė
savivaldybėms, pradžioje vertinant tokias viešąsias paslaugas, kurios
teikiamos sporto, kultūros, švietimo ir socialinėje srityje.

2018 II ketv.

Dalia Masaitienė

2017 IV ketv.

Martinas Žaltauskas

Dalyvauta ŪKMIN darbo grupėje, parengtas įstatymo projektas,
tačiau darbo grupė savo veiklą nutraukė ir įstatymo projektas
neteiktas institucijoms derinti ir LRS svarstymui. Šiuo metu
klausimo aptarimas nukeltas artimiausiai ateičiai.

2017 m. - 2018 m

Martinas Žaltauskas

1.1

2

2.3
2.4
3

4
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Edvinas Regelskis

NVO tarybos darbo grupės
NVO SKAIDRUMAS IR VIEŠUMAS
Veiklos plano tarpinė ataskaita už 2017 metus: ATLIKTA; VYKDOMA
Nr

Veikla / priemonė

TIKSLAS: užtikrinti NVO sektoriaus skaidrumą ir viešumą
1
Priimtas bendras NVO ir valstybės institucijų sutarimas dėl
NVO duomenų bazės koncepcijos ir jos turinio bei
administravimo principų.

2

3

4
4.1

4.2

4.3

Trumpas aprašymas
Pristatoma duomenų bazės beta versiją VĮ „Registrų centras“,
Teisingumo ministerijai, LR Prezidentūrai, NVO tarybai.
Surengti bent 2 susitikimai, NVO tarybai pristatyta projektinė
NVO duomenų bazės versija.

Pastabos 1 punktui:
Parengta ir viešai suinteresuotoms institucijoms pristatyta NVO duomenų bazės prototipas ir turinio koncepcija; surengti
susitikimai LRV, TM, RC, FM ir kitose institucijose. Derinami tolimesni teisiniai, procesiniai ir politiniai žingsniai tokio NVO
duomenų bazės (RC posistemės) atsiradimui iki 2020 metų
Registrų centras sukuria savo posistemėje ir įdiegia NVO Sukurta ir įteisinta NVO duomenų bazė VĮ Registrų centro
duomenų bazę, kurioje aiškiai galima atskirti kas yra NVO, Juridinių asmenų registro (JAR) ir Juridinių asmenų duomenų
o kas ne pagal įstatymo apibrėžimą
(JAD) posistemėje, kuri sudarys prielaidas NVO sektoriaus
LRS priima NVO plėtros įstatymo naują redakciją
aiškesnei apibrėžčiai ir veiklos skaidrumui, įvedama NVO
deklaracija
Sukurta statistikos duomenų rinkimo apie NVO sektorių Naudojantis veikiančia baze sukurta duomenų apie NVO
sistema (apyvartos, projektai, nariai, savanoriai, darbuotojai, rinkimo ir viešinimo sistema (statistikai)
NVO skaičius, kt.)
Užtikrintas lengvas ir nemokamas duomenų keitimas
Dalyvių, valdybos narių, direktoriaus keitimą supaprastinti, Patobulinta duomenų keitimo tvarka, kuri yra nemokama, ir
pranešant RC el. būdu arba prisijungus RC el. duomenų kuria NVO gali naudotis elektroniniu būdu keičiant duomenis
sistemoje (kurios nėra) arba tiesiog nusiunčiant protokolų + savo organizacijos profilyje (RC suformuoja kiekvienai
JAR formas el. paštu atitinkamam RC skyriui;
organizacijai profilį, kuriame laikomi visi NVO dokumentai)
Paramos gavėjo statusą keičia (viešosios naudos) NVO Atsižvelgiant į tai, jog paramos gavėjo statusą gauna visi ne
statusas (deklaracija), kurie turi teisę gauti 2%
pelno subjektai, kurie ir taip pagal LPĮ gali gauti paramą, toks
statusas nėra tikslingas, todėl įvedus NVO deklaraciją VMI 2%
GMP turės teisę pervesti tik NVO deklaraciją turintys ir NVO
duomenų bazėje registruoti subjektai
Suteikti teisę NVO prašymu likviduoti juridinį asmenį Registruotų NVO skaičius Lietuvoje bus adekvatus veikiančių
nemokamai (be likvidatoriaus), arba pačiam RC inicijuoti organizacijų skaičiui, kadangi neveikiančios bus arba pateiktus
NVO likvidavimą per 5 metus (jei per 3 metus neteikė jokių prašymą, arba savaime RC likviduojamos
dokumentų – per metus nusiųsti bent 2 perspėjimus, o 5aisias metais likviduoti);

Terminas

Atsakingas NVO
Tarybos narys

2017 II ketv.

Martinas Žaltauskas

2019 I ketv.

Dirbo/prisidėjo:
A. Olendraitė, P.
Gradeckas, J. Meškelytė,
M. Šaraitė
Martinas Žaltauskas

2018 IV ketv.

Martinas Žaltauskas

2018 IV ketv.

Martinas Žaltauskas

2018 IV ketv.

Martinas Žaltauskas

2020 I ketv.

Martinas Žaltauskas

Priedas Nr. 3

Darbo grupės, kurią sudaro NVO tarybos nariai ir kiti valstybės institucijų bei NVO atstovai
Veiklos sritys
Vardas, pavardė
NVO tarybos nariai
Zita Bružaitė (LMKA)
Dovilė Juodkaitė (LNF)
Reda Kneizevičienė (LVBOS)
Aurelija Olendraitė (NVO TI)
Edvinas Regelskis (NSMOT)
Birutė Sabatauskaitė (ŽTK)
Marija Šaraitė (ŠT)
Elena Urbonienė (NVO-VK)
Mantas Zakarka (Lijot)
Martinas Žaltauskas (NIPC)_
Jolita Meškelyė (TM)
Paulius Gradeckas (LRV)
Tomas Pūtys (ŠMM)
Dalia Masaitienė (VRM)
Ona Marija Vyšniauskaitė (LRP)
Audronė Kaladžinskienė (KAM)
Eitvydas Bingelis (SADM)
Jolanta Vaičiūnienė (ŽŪM)
Roma Žakaitienė (LSA)
Jadvyga Lisevičiūtė (KM)
Kiti atstovai, ne NVO tarybos nariai
Judita Akromienė
Aistė Adomavičienė
Sandra Adomavičiūtė
Marta Gadeikienė
Vaidotas Ilgius
Girvydas Duoblys
Aistė Adomavičienė

Tarybos pirmininkas

NVO įgalinimas, teisinės
aplinkos monitoringas
(Teisės aktai, mokesčiai)

NVO skaidrumas ir viešumas
(Registrų centras ir TM; valstybinė
NVO duomenų bazė)

NVO finansinis tvarumas
(NVO fondas; ES investicijos ir kitos
LT ir užsienio programos NVO)

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

Martinas Žaltauskas

