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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo keitimo projekto aptarimo.
2. Dėl atskiros priemonės Europos Sąjungos 2014–2020 m. paramos biudžete
nevyriausybinių organizacijų instituciniam stiprinimui ir tinklams.
3. Dėl Lobistinės veiklos įstatymo Nr. XIIP-2731 pakeitimo projekto aptarimo.
4. Einamieji klausimai.
Tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas pristatė posėdžio darbotvarkę ir priminė tarybos
nariams, kurie nėra pasirašę nešališkumo deklaracijos, pasirašyti ją. Tarybos nariai pasirašė
nešališkumo deklaracijas (deklaracijos pridedamos).
________________________________________________________________________________
1. SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų įstatymo keitimo projekto aptarimas.
Ūkio ministerijos atstovai pristatė Viešųjų pirkimų įstatymo keitimo projekto NVO
dominančius straipsnius bei Europos Komisijos direktyvas viešųjų pirkimų klausimais, atsakė į
pateiktus klausimus
NUTARTA. Raštu kreiptis į Ūkio ministeriją dėl Viešųjų pirkimų įstatymo keitimo
projekte valstybinių ir savivaldybių institucijų konkursinio finansavimo, 2 proc. GPM lėšų
priskyrimo/nepriskyrimo biudžeto lėšoms išaiškinimo.
________________________________________________________________________________
2. SVARSTYTA. Būtinybė atskiros priemonės Europos Sąjungos 2014–2020 m. paramos
biudžete nevyriausybinių organizacijų instituciniam stiprinimui ir tinklams.
Elena Urbonienė pristatė esamą situaciją apie nevyriausybinių organizacijų galimybes
pretenduoti į Europos Sąjungos 2014–2020 m. paramą, skiriamą Lietuvai ir šiuo metu formuojamas
valstybės institucijų atskiras priemones.
NUTARTA:
1. Įgalioti Eleną Urbonienę suorganizuoti susitikimą su Finansų ir kitų ministerijų atstovais
dėl nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimo formuojant atskirų ministerijų paramos
priemones.
2. Paruošti ir išsiųsti raštus ministerijoms dėl nevyriausybinių organizacijų atstovų
įtraukimo į atskirų paramos priemonių rengimo procesus.
________________________________________________________________________________
3. SVARSTYTA. Lobistinės veiklos įstatymo Nr. XIIP-2731 pakeitimo projekto
aptarimas.
Lobistinės veiklos įstatymo Nr. XIIP-2731 pakeitimo projektą pristatė Žmogaus teisių
stebėjimo instituto atstovė Mėta Adutavičiūtė ir informavo, kad kyla grėsme nevyriausybinėse
organizacijose dirbantiems asmenims dėl šiame įstatyme numatomų gairių, juos prilyginant
lobistams, todėl Žmogaus teisių stebėjimo institutas ruošia pasiūlymus dėl nevyriausybinių
organizacijų veiklos nepriskyrimo lobistinei veiklai.
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Vainius Šarmavičius, pasisakė, kad pagal parengtą Lobistinės veiklos įstatymo projektą, ar
nevyriausybinės organizacijos veikla laikytina lobistine veikla turėtų būti vertinama kiekvienu
konkrečiu atveju pagal įstatymo projekte pateiktus kriterijus. Siekiant, kad Nevyriausybinių
organizacijų veikla, kuria siekiama užtikrinti viešuosius interesus, nebūtų visais atvejais laikoma
lobistine veikla, svarstytina, ar nebūtų tikslinga papildyti/patikslinti įstatymo projekte pateikiamą
išimčių, kas nelaikoma lobistine veikla, sąrašą.
Arūnas Kučikas pridūrė, kad nevyriausybinės organizacijos veikia visuomenei naudingose
srityse ir įstatuose deklaruoja, kuriose srityse vykdys veiklas.
NUTARTA. Paremti Žmogaus teisių stebėjimo instituto iniciatyvą bei, gavus pasiūlymus,
juos apsvarstyti.
________________________________________________________________________________
4. Einamieji klausimai.
Roma Žakaitienė informavo apie esamą situaciją savivaldybėse dėl patalpų, suteiktų
panaudos sutartimi nevyriausybinėms organizacijoms, akcentuojant savivaldybių teisę nutraukti
sutartis ir perimti patalpas. Šios problemos sprendimas galimas tik diskutuojant su konkrečia
savivaldybe ir konkrečia nevyriausybine organizacija, iš kurios patalpos norima perimti, ieškant
bendro sutarimo.
Ramūnas Navickas pasiūlė vasaros metu nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžių
neorganizuoti, o dirbti darbo grupėse pagal numatytus planus, bendraujant elektroninėje erdvėje.
Pasiūlymas priimtas bendru sutarimu.
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