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DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ ADMINISTRAVIMO“ PROJEKTO
PLATESNIO APTARIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės
investicijų administravimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio
25 d. posėdžiui svarstyti (14 klausimas - https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-140).

Prašome išimti šį klausimą iš darbotvarkės ir skirti daugiau laiko jo platesniam aptarimui įtraukiant socialinius partnerius
dėl kelių priežasčių:

-

Teikiamas Nutarimo projektas skubos tvarka nebuvo derintas su suinteresuotais socialiniais ir ekonominiais
partneriais. Neinformuojant suinteresuotų subjektų pažeidžiami LR Teisėkūros pagrindų įstatyme numatyti
atvirumo ir skaidrumo principai. Neramina, kad LR Finansų ministerija ne tik neįtraukia ir nederina Nutarimo
projekto su socialiniais ir ekonominiais partneriais, bet ir neatsižvelgia į kitų ministerijų išsakytas pagrįstas
pastabas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9efe66111a8f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-kyrux7wce).

-

Siūlomame Nutarimo projekte pažeidžiami skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei principai, kai viską siekiama
sutelkti vienos LR Finansų ministerijose valdymo struktūrose, pašalinant LR Valstybės kontrolės įgyvendinamas,
kaip Audito institucijos, funkcijas, kurios siekis yra prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami
valstybės finansai ir kitas turtas bei kaip vykdomas valstybės biudžetas.

-

Nebuvo atliktas Nutarimo projekto poveikio vertinimas, remiantis LR Valstybės kontrolės 2018 m. atlikto
teisėkūros įstatymo audito rekomendacijomis.

NACIONALINĖ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) KOALICIJA VIENIJA 13
NACIONALINIŲ SKĖTINIŲ NVO, KURIOS VIENIJA PER 3.000 NVO VISOJE ŠALYJE IR
KURIŲ VEIKLOJE NARYSTĖS PAGRINDU DALYVAUJA DAUGIAU KAIP 500
TŪKSTANČIŲ GYVENTOJŲ.

ĮM. KODAS: 305397651
ADRESAS: ODMINIŲ G. 12, 01122 VILNIUS
EL.PAŠTAS: GAJA@NISC.LT
HTTP://WWW.3SEKTORIUS.LT/NISC/NACIONALINE-NVOKOALICIJA/KOALICIJOS-NARIAI/

NACIONALINĖ NVO KOALICIJA
-

Kyla pagrįstų abejonių, kad numatytas Nutarimo projekto mechanizmas sukuria papildomą biurokratinę naštą ir
prailgina visą procesą, kurį siekiama optimizuoti. Tikėtina, kad įgyvendinant siūlomą projektą ženkliai užtruktų
naujo finansinio periodo projektų pradžia, kadangi šiuo Nutarimo projektu metu iš esmės keičiama Valdymo ir
kontrolės sistema (toliau - VKS). Pažymėta, jog naujuoju finansavimo laikotarpiu Europos Komisija (toliau - EK)
sudaro galimybę, jog iš esmės nekeičiant VKS, galima be papildomos akreditacijos pradėti įgyvendinti projektus
finansuojamus naujo laikotarpio lėšomis (keičiant VKS bus reikalinga visoms įstaigoms akredituotis iš naujo).
Nepaaiškinama, ar keičiama VKS leis ir kaip įgyvendinti sklandžiai anksčiau FM pristatytą strateginio planavimo
sistemos pakeitimo viziją NPP→PP→Priemonė→Vystytojas ir jo siūlomas sprendimas→priskiriamas
finansavimo šaltinis (-iai). Į EK išsakytas pastabas šiame etape nėra atsižvelgiama

Manome, kad tokie sprendimai turėtų būti priimami naujos LR Vyriausybės, kurie ir bus atsakingi už jų įgyvendinimą.

Neprieštaraujame idėjai, kad būtų sukurta bendra nacionalinė valdymo ir kontrolės sistema visoms 2021–2030 metų
nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) investicijoms administruoti, tačiau prašome atsižvelgti į mūsų išsakytus
argumentus ir numatyti laiko šio Nutarimo projekto platesniam aptarimui ir galimų alternatyvų apsvarstymui.

Nacionalinės NVO koalicijos vardu

Gaja Šavelė

Nacionalinė NVO koalicija vienija: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; Lietuvos negalios organizacijų
forumas; Aplinkosaugos koalicija; Lietuvos moterų lobistinė organizacija; Nacionalinis skurdo mažinimo
organizacijų tinklas; Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma; NVO vaikams
konfederacija; Žmogaus teisių organizacijų koalicija; Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas; Švietimo NVO tinklas; Lietuvos vietos bendruomenių
organizacijų sąjunga; Lietuvos meno kūrėjų asociacija; Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir
paramos centras.
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