NAIONALINĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KOALICIJOS VEIKSMŲ PLANAS (2012 – 2015 m.)
Tikslai kurie siekiama
Viešosios įstaigos ir
NVO apibrėžimo
klausimai

NVO finansavimas
ir 2 proc.

 Identifikuoti nevyriausybinės organizacijos
apibrėžimą
 Nustatyti viešosios naudos NVO ir privačių
interesų tenkinimo NVO
 Išanalizuoti galimybes VšĮ palikti tik
valdžios institucijų steigiamus asmenis
 Išanalizuoti galimybes verslo kuriamas
asociacijas kurti pagal atskirą
nutarimą/įstatymą (?)
 Apsvarstyti galimybes dėl VšĮ/NVO
persiregistravimo į labdaros – paramos
fondus arba asociacijas
 Sukurti ir turėti išsamią ir aktualią NVO
duomenų bazę

 Sudaryti galimybes NVO teikti ir įgyvendinti
ilgalaikes programas, neapsiribojant 1
biudžetiniais metais.
 Atskirti nevyriausybinį ir valstybinį
sektorius, pastarajam užkertant kelią
dalyvauti įvairiuose konkursuose, kur
konkuruojama dėl lėšų;
 Populiarinti 2% gyventojų pajamų mokesčio
skyrimą NVO, panaikinti galimybę valstybės
sektoriui gauti šias lėšas.
 Sukurti NVO fondą į kurį patektų procentinė
dalis lėšų nuo alkoholio, tabako akcizų,
lošimų, KET pažeidimų.
 Sukurti NVO projektų kofinansavimo
mechanizmą.

Veiksmai
 Iš koalicijos narių + ekspertų sudaryti
grupę apibrėžimui parengti
 Parengti trumpą viešosios naudos aprašą
iš NVO teisės instituto dokumentų
 Vykdyti derybas su TM bei Registrų
centru dėl NVO duomenų bazės

 Diskusija LR Seime dėl NVO
finansavimo ir 2 proc.
 Susitikimas su Finansų ministerija dėl
NVO finansavimo ir 2 procentų
 Šių klausimų kėlimas NVO reikalų
komisijoje
 Informacijos sklaida koalicijos narių
atstovams bei tikslinėms grupėms
(reikia identifikuoti kas palaikytų šią
iniciatyvą)
 Parengti NVO kofinansavimo modelius
(nereikėtų sieti tik su NVO fondu)

Terminas /
atsakingas

Siekiami rezultatai
 Turėti aiškiai valstybės dokumentuose
įtvirtintą NVO apibrėžimą, kuriuo
nebūtų galimybės manipuliuoti ar
dviprasmiškai traktuoti NVO statuso
formuojant finansavimo struktūras,
rengiant programas, vertinant paraiškas
ar įtraukiant NVO į sprendimų
priėmimo procesą
 Aiškiai atskirti/atriboti „tikrąsias“ NVO,
kurios siekia visuomenei naudingų
tikslų/viešosios naudos ir „netikrąsias“
NVO, kurios siekia privačių interesų
užsiimdamos verslu (ypatingai VŠĮ),
atstovaudamos privatiems interesams ir
apeidamos oficialų lobizmą (asocijuotos
verslo struktūros) bei tos NVO, kurios
teikia paslaugas gaudamos didelį
valstybės finansavimą (ypatingai sporto
NVO)
 Veikianti ir nemokamai pasiekiama
NVO duomenų bazė su organizacijų
kontaktais, teisine forma, vadovo
kontaktais
 Pakeistas LR Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymas apribojant
biudžetinėms ir viešosios įstaigoms
gauti 2 proc.
 Sukurtas NVO fondas
 Sukurti NVO kofinansavimo
instrumentai

ES parama 2014 –
2020 metais

 Numatyti NVO stiprinimo ir pilietinės
 Susitikimas su Finansų ministerija
visuomenės dalyvavimo sritis ir instrumentus  NVO atstovų į darbo grupes
 Dalyvauti dokumento rengimo procese
delegavimo principų nustatymas
 Konsultavimo procedūrų su NVO
sektoriumi parengimas
 Vidinė komunikacija tarp NVO
(informacijos sklaida, pasiūlymų
teikimas ir jų priėmimas – atmetimas)


Struktūrinių ir kitų  Pakeisti taikomas projektų administravimo
finansavimo
procedūras
programų
 Supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras
administravimo
paprastinimas

 Surinkti informaciją apie projektų
administravimo problemas
 Surinkti informaciją apie kitų ES šalių
taikomą praktiką (Seimo Informacijos
analizės skyrius)
 Aptarti šiuos klausimus su kitų sektorių
atstovais (asocijuotų verslo struktūrų,
akademinių įstaigų, valstybės ir
savivaldos institucijų)
 Pateikti siūlymus dėl procedūrų
pakeitimų
 Pateikti siūlymus dėl Viešųjų pirkimų
įstatymo ir kitų teisės aktų (?) pakeitimo
 Įtraukti daugiau NVO atstovų į
Priežiūros komitetą

Šveicarijos ir
 Užtikrinti Šveicarijos ir Norvegijos (antrojo
 Susitikimai su Finansų ministerija ir
Norvegijos
šaukimo) mechanizmų priemonių, skirtų
Centrine projektų valdymo agentūra
mechanizmų, skirtų
NVO sektoriui stiprinti, skaidrų ir veiksmingą  Dalyvauti rengiant gaires pareiškėjams,
NVO, priežiūra
įgyvendinimą
technines užduotis ir vertinimo
kriterijus, pasiūlyti efektyvų ir skaidrų
projektų atrankos mechanizmą,
dalyvauti projektų atrankos procese
 Pateikti siūlymus dėl supaprastintų
projektų administravimo procedūrų
 Formuoti Priežiūros komitetą iš NVO
atstovų

 Naujajame ES paramos dokumente
numatyta atskira sritis bei priemonės
stiprinti sektorių, pilietinės visuomenės
dalyvavimą, taip pat plėtoti veiklą
įvairiose srityse
 Koalicijos atstovai dalyvauja
dokumento rengimo darbo grupėje/-se
 Patvirtinta valstybės institucijų
konsultavimosi su NVO procedūra
 Patvirtintos projektų (norvegų, šveicarų,
2014-2020 struktūrinių ir kt.),
administravimo procedūros/taisyklės,
orientuotos į rezultatą, o ne į dokumentų
gamybą
 Pakeistas Viešųjų pirkimų įstatymas ir
kiti susiję teisės aktai (??),


 Atstovai dalyvauja mechanizmų
įgyvendinimo priežiūroje, t.y. rengiant
dokumentus, atrenkant projektus ir kt.
 Patvirtintos supaprastintos projektų
administravimo taisyklės


NVO koalicijos specializuotos darbo grupės, įtraukiant ir išorės ekspertus:
DARBO GRUPĖS PAVADINIMAS

ORGANIZACIJOS/ATSTOVAI DARBO GRUPĖJE

KOORDINATORIUS, nariai
(iki 10 žmonių)

1 darbo grupė: Atstovavimo ir teisiniai NVO klausimai
‐ Su NVO sektoriumi susiję įstatymai:
‐ Asociacijų įstatymas;
‐ NVO statuso apibrėžimas;
‐ VšĮ kaip NVO traktavimo analizė;
‐ Savanorystės reglamentavimas;
‐ Finansinės apskaitos taisyklių tobulinimas;
‐ Viešieji pirkimai
2 darbo grupė: NVO finansavimas ir mokestinė sistema
‐ 2% mechanizmas;
‐ Nacionalinio NVO fondo formavimas;
‐ Baudų/kelių mokesčių, akcizų dalies skyrimas NVO;
‐ Pelno mokesčio įstatymo tobulinimas;
‐
3 darbo grupė: Finansiniai mechanizmai
‐ ES Struktūrinių fondų naujasis periodas;
‐ Norvegų ir Šveicarų finansiniai mechanizmai;
‐ Projektų vykdymo ir apskaitos sąlygų tobulinimas;

4 darbo grupė: Koalicijos stabilumo ir plėtros
‐ Vienijami nariai (juridiniai ir fiziniai);
‐ Savanorių skaičius esamose NVO;
‐ Vidinė koalicijos informacijos sklaida;
‐ Nesusiformavusių NVO asociacijų inicijavimas

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Lietuvos neįgaliųjų forumas
Lietuvos neįgaliųjų forumas
Menų spaustuvė
Transparency International

Lietuvos neįgaliųjų forumas
Lietuvos neįgaliųjų forumas
Menų spaustuvė
Nacionalinė vartotojų konfederacija
NVO vaikams konfederacija
Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo platforma
Koalicija „Galiu gyventi“
Lietuvos bendruomeninių organizacijų sąjunga
Lietuvos neįgaliųjų forumas
Lietuvos neįgaliųjų forumas
Menų spaustuvė
Moterų informacijos centras
NVO informacijos ir paramos centras
Lietuvos neįgaliųjų forumas
Menų spaustuvė
Lietuvos bendruomeninių organizacijų sąjunga

ARŪNAS BĖKŠTA
Paulius Mieželis
Diana Riabcova
Valdemar Bogdanovič
Goda Dapšytė
Sergejus Muravjovas

KOORDINATORIUS?
Vaidotas Nikžentaitis
Irma Juodienė
Birutė Banevičiūtė‐Ališauskienė
Alvita Armanavičienė
Tatjana Lobanova
JUDITA AKROMIENĖ
Jurgita Poškevičiūtė
Edmundas Jokubauskas
Henrika Varnienė
Vaidotas Nikžentaitis
Milda Laužikaitė
Jūratė Šeduikienė
MARTINAS ŽALTAUSKAS
Ugnė Sakunienė
Audronis Imbrasas
Ramūnas Navickas

