NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. lapkričio 08 d.
306 salė, Vivulskio g. 13, Vilnius
Posėdyje dalyvauja 10 NVO tarybos narių, kvorumas yra.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Vilmorus tyrimo pristatymas.
2. Lobistinės veiklos įstatymo projekto aptarimas.
3. NVO plėtros įstatymo projekto aptarimas.
4. Vietos bendruomenės sąvoka.
5. Labdaros ir paramos įstatymo 4 ir 9 str. pakeitimo įstatymo aptarimas.
6. Finansinės apskaitos pasikeitimai.
7. ESFA prisistatymas.
Svarstyta:
1. Vilmorus tyrimo pristatymas
Nutarta: NVO tarybos pirmininkas Martinas Žaltauskas pristatė atliktą Vilmorus tyrimą (tyrimo
pristatymas pridedamas).
2. Lobistinės veiklos įstatymo projekto aptarimas.
Tarybos pirmininkas pristato Teisingumo ministerijos parengto projekto esmę. Diskutuojama skaidrumo
registro galimybė bei advokacijos termino įvedimo galimybė.
Nutarta: Parengti raštą ir išsiųsti Teisingumo ministerijai su NVO tarybos pozicija. Rašte siūloma
įtraukti advokacijos apibrėžimą į Lobistinės veiklos įstatymo projektą ir numatyti, kad tokia
nevyriausybinių organizacijų veikla nėra laikytina lobistine.
3. NVO plėtros įstatymo projekto aptarimas.
Aptartas NVO fondo vystymo klausimas, nacionalinės NVO apibrėžimo problematika, ką reiškia
formuluotė „Lietuvos mastu“.
Nutarta: organizuoti NVO tarybos NVO fondo darbo grupės pasitarimą. Ieškoti būdų apibrėžti
nacionalinę NVO, peržiūrėti tarptautinę praktiką.
4. Vietos bendruomenės sąvoka.
Tarybos narė Reda Kneizevičienė pristatė vietos bendruomenėms kylančią problematiką: kaip atskirti
vietos bendruomenes nuo kitų NVO. Savivaldos įstatyme įtvirtintas apibrėžimas remiasi į teritoriją ir
veiklos tikslus. VRM viceministro išaiškinimas remiasi į tai, kad bendruomeninės organizacijos įstatuose
turi būti numatyta, kad ji telkia ir vienija bendruomenės narius, tai turi atsispindėti ir veiklos ataskaitoje.
Tačiau toks išaiškinimas nėra pakankamas, todėl prašoma NVO tarybos pritarimo šiam VRM
viceministro išaiškinimui.
Nutarta: NVO taryba vienbalsiai pritaria VRM viceministro išaiškinimui dėl vietos bendruomeninės
organizacijos apibrėžimo, kuriame teigiama, kad vertinant projektus būtina užtikrinti šį projektų atrankos
vertinimo kriterijų:
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 13 dali, bendruomenine organizacija tai - asociacija, kurios
steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietoves bendruomenes (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių)
gyventojai (ir atstovai) ir kurios paskirtis - per iniciatyvas igyvendinti viešuosius interesus, susijusius su
gyvenimu kaimynystėje. Aiškinant bendruomenines organizacijos sąvoką, pabrėžtini du šios organizacijos
požymiai:
1) Teritorija – jos steigėjai ir nariai turi būti gyvenamosios vietoves (ar jos dalies arba kelių gyvenamųjų
vietovių) gyventojai;
2) tikslas – įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
Visą informaciją apie organizaciją galima rasti įstatuose bei viešai ir neatlygintinai prieinamoje organizacijos
metinėje veiklos ataskaitoje, teikiamoje VĮ “Registrų centras”.

5. Labdaros ir paramos įstatymo 4 ir 9 straipsniai.
LR Seime užregistruotas pakeitimas, kuriuo keičiantis GPM tarifui, mažinamas paramos nuo GPM
procentas ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims ir politinėms partijoms.
Nutarta: siekiant sąžiningo indeksavimo įsigaliojus GPM pakeitimams, SADM kreipiasi į Finansų
ministerijos kolegas siekiant pasitikslinti ar numatytas sąžiningas indeksavimas ar tiesiog automatinis
procentinės dalies sumažinimas.
6. Finansinės atskaitomybės pasikeitimai.
Tarybos pirmininkas pristatė su Finansų ministerija suderintus atskaitomybės reglamentavimo
pasikeitimus: Palengvinta apskaitos politika, balansai ir metiniai pranešimai, jeigu biudžetas nesiekia 30
000 Eur.
7. ESFA prisistatymas.
Prisistato ESFA atstovai, pareikštas noras stebėtojo teisėmis dalyvauti NVO tarybos posėdžiuose, siekiant
stebėti ir žinoti kuo gyvena NVO sektorius.
Nutarta: vienbalsiai pritarta ESFA dalyvavimui NVO tarybos posėdžiuose.
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