NACIONALINIO NVO FORUMO, VYKUSIO 2017 M. GRUODŽIO 14 D.
DARBO GRUPĖS
„Viešųjų paslaugų perdavimas ir NVO tarybos savivaldybėse“
APRAŠYMAS

Dalyvavo atstovai iš įvairių Lietuvos savivaldybių bei valstybės institucijų (savivaldybių
administracijos darbuotojai bei NVO atstovai). Moderavo Martinas Žaltauskas ir Ričardas Diržys, NIPC
Diskusijos tikslas – aptarti kaip galėtume pasiekti, kad Lietuvos savivaldybės spėtų įgyvendinti
įsipareigojimą perduoti bent 15 procentų paslaugų nevyriausybinių organizacijų sektoriui ar į laisvą rinką
iki 2020 metų.
Pagrindinės išvados:








Nevyriausybinės turi kelti tą klausimą ne atsitiktine tvarka, o prisijungiant prie savivaldybės
strateginių planų rengimo. Leidžiant savivaldybėms įsivardinti NVO paslaugų teikėjus, kaip
stipriąsias puses ir atitinkamai suformuluoti uždavinius bei biudžetą.
Šiandien nelaukiant naujų strateginių planų rengimo, nevyriausybininkai turi pagrindinį įrankį
savivaldybėse – NVO tarybas. Tačiau NVO tarybos dar nėra efektyvios. Dažniausiai jos arba
nesirenka į posėdžius visai, arba nežino apie reikėtų diskutuoti. Pasitaiko ir neskaidrių priemonių
formuojant pačias tarybas. Todėl Būtina stiprinti NVO tarybų veiklą savivaldybėse, NVO turi
į(si)traukti į savivaldybių strateginių planų rengimą ir biudžeto formavimą.
Dalyviai taip pat pastebėjo, kad savivaldybėse labai trūksta komunikacijos tarp pačių NVO. Atskiri
NVO tarybų nariai neturi bendro supratimo apie šiandieninę problematiką savivaldybėse. Todėl
reikalinga didinti sutelktumą tarp nevyriausybinių organizacijų.
Labai svarbu gerinti komunikaciją tarp pačių NVO tarybų. Gerieji pavyzdžiai padėtų greičiau
suprasti visoms likusioms NVO taryboms ko reikėtų siekti ir kokias temas aptarinėti per
susirinkimus.
Siūloma visiems norintiems prisijungti prie Lietuvos savivaldybių NVO tarybų paskyros
Facebook‘e.
NVO taryba savivaldybėje turi vykdyti viešųjų paslaugų teikimo poreikių analizę

DARBO GRUPĖS APTARIMO MEDŽIAGA

Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims
socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų
nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys (LR viešojo administravimo
įstatymo 2 str. 18 punktas)

Viešoji paslauga valstybės institucijų ar savivaldybių teikiama šiais būdais:


Per savo įsteigtas ir kontroliuojamas biudžetines (BĮ) ar viešąsias įstaigas (VŠĮ)
o Šiuo metu Lietuvoje veikia per 3500 BĮ/VŠĮ



Perkant paslaugas iš kitų juridinių subjektų (ūkinė paslaugos tiekėjo veikla):
o Viešieji pirkimai įvairiomis formomis (atviri, riboti, derybos, kt.), kai dalyvauja visi
juridiniai ir fiziniai subjektai;
o Viešieji pirkimai rezervuotų sutarčių pagrindu (įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.), kuomet
dalyvauja tik ne pelno organizacijos (NVO)



Konkurso būdu finansuojant juridinių subjektų (daugiausia NVO) projektus:
o Konkurso būdu pagal savivaldybės patvirtintas programas finansuojami projektai jaunimo,
švietimo, kultūros, sporto, socialinių reikalų ir kitose viešosios politikos srityse
o Konkurso būdu finansuojami projektai pagal valstybės deleguojamas programas (pvz.
bendruomenių rėmimo ir kitos)



„Krepšelių“ sistema, deleguojama valstybės funkcijų vykdymui
o ugdymui pagal mokinio krepšelius
bei
o neformalaus ugdymo srityje

LR viešojo administravimo įstatyme nustatyta, jog “Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių
kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir
kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir
kiti asmenys”. Šiuo atveju būtina atskirti kas yra viešoji paslauga (vaikų ar jaunimo užimtumas, mokymo,
sporto ar kultūrinės veiklos ir kita) ir kas yra administracinė paslauga (socialinių išmokų administravimas,
licencijų ir leidimų išdavimas ir kita), kur pastaroji turi būti prižiūrima per Viešųjų ir administracinių
paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą.
Kadangi tiek Europos Sąjunga, tiek ir Lietuva savo teisės aktuose nėra plačiai, išsamiai ir konkrečiai
apibrėžusi kas yra laikoma viešosiomis paslaugomis, šį traktavimą verta būtų taikyti vadovaujantis
platesniu sociokultūriniu ir bendruomenėms aktualių paslaugų teikimo požiūriu.

Viešoji paslauga, ją teikiant projektinio finansavimo būdu, negali būti laikoma trumpalaike vien dėl to, jog
savivaldybė finansuoja trumpalaikius projektus – organizacija tą paslaugą gali teikti jos finansavimą
užtikrinant iš kitų šaltinių ar ją teikiant ir savanoriškais pagrindais. Verta pabrėžti, jog viešoji paslauga
nebūtinai turi būti nenutrūkstamas procesas kaip kad formalus švietimas ar ligonių gydymas. Viešosios
paslaugos laikotarpį ir jos teikimo trukmę turi nustatyti tos paslaugos užsakovai, atsižvelgiant į viešosios
paslaugos klientų – paslaugos gavėjų poreikį.

Todėl rekomenduojama Lietuvos savivaldybėms plačiau traktuoti viešosios paslaugos apibrėžimą ir
trumpalaikius ar ilgalaikius įvairių organizacijų vykdomus projektus taip pat priskirti prie viešųjų paslaugų
teikimo, kadangi tos paslaugos yra teikiamos platesnei vietos bendruomenės daliai, o ne siauram
organizacijos narių ratui ir jų asmeninių poreikių tenkinimui.

Galiausiai, vadovaujantis Nacionalinės pažangos programos rodikliu1, kuriuo siekiama, jog iki 2020 bent
15% asignavimų valdytojų finansuojamų viešųjų paslaugų būtų teikiamos ne pačių asignavimų valdytojų
valdomų įstaigų, o paslaugos viešųjų pirkimų ar projektų atrankos konkurso būdu būtų teikiamos
nepriklausomų subjektų (pvz. NVO), yra būtina kuo daugiau viešųjų paslaugų teikimą konkurso būdu
perduoti nevyriausybinių organizacijų sektoriui, optimizuojant biudžetinių įstaigų išlaikymo tinklą.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijos Lietuvai



Stiprinti ir remti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų sektoriaus veiklos gebėjimus ir institucinį
stiprinimą, didinti galimybes įtraukti NVO sektorių formuojant, strategiškai planuojant ir teikiant
viešąsias paslaugas, taip pat ir numatant didesnes finansavimo galimybes NVO sektoriui;



Skatinti diskusijas vyriausybėje ir su nevyriausybinėmis interesų grupėmis apie atvirą vyriausybę,
siekiant sukurti bendrą viziją;



Skatinti pilietinio įsitraukimo kultūros plėtojimą per komunikacijos strategiją ir tikslines
kampanijas, kviečiančias piliečius dalyvauti. „Lietuvos 2030“ patirtis gali tapti įkvėpimu. Panašios
iniciatyvos drauge su specialiu mokymu galėtų būti teikiamos viešojo sektoriaus tarnautojams,
siekiant padidinti jų norą ir galimybes laikytis atviros vyriausybės principų ir vykdyti
konsultavimosi praktiką;



Lietuvos trečiojo sektoriaus vystymo palaikymas per galimybių didinimą ir bendradarbiavimą su
naujai įsteigta NVO taryba. Bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)
kuriant ir teikiant viešąsias paslaugas galimybių didinimas bei didesnio finansavimo skyrimo
galimybės.

Tikslas: 5.3.Gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei. Uždavinys: 5.3.1. Gerinti
paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę. Vertinimo
kriterijaus pavadinimas: Savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų, į kurių teikimą įtrauktos
bendruomenės, nevyriausybinis ir privatus sektoriai, dalis. Galutinis kriterijaus rodiklis 2020 metais: 15
procentų
1

Viešųjų pirkimų įstatymas
25. Perkančioji organizacija:
1) valstybės ar savivaldybės institucija;
2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai
nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams (kai subjektas vykdo veiklą įprastinėmis
rinkos sąlygomis, siekia pelno ir pats prisiima savo veiklos nuostolius, laikoma, kad viešieji interesai,
kuriems tenkinti jis įsteigtas arba kuriuos tenkinti jam nustatytas tikslas, yra pramoninio arba komercinio
pobūdžio) tenkinti ir jei jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
a) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba
kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių
asmenų lėšų;
b) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje
nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;
c) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami
valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;
3) šios dalies 1 ir (arba) 2 punktuose nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija.
Neperkančiųjų organizacijų VPT išaiškinimas: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kada-viesoji-istaiga-nvoasociacija-ar-kt-viesasis-ar-privatusis-juridinis-asmuo-tampa-po
SIŪLOMAS TEKSAS DĖL IŠSIREGISTRAVIMO IŠ CVP IS
Viešųjų pirkimų tarnybai
Dėl “X” išregistravimo iš CPV IS

Data, vieta

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (Nr. XIII-327, 2017-05-02) 25 straipsniu, kuris apibrėžia perkančiąją organizaciją kaip:
1) valstybės ar savivaldybės institucija;
2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio
pobūdžio viešiesiems interesams (kai subjektas vykdo veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis, siekia pelno ir pats prisiima savo
veiklos nuostolius, laikoma, kad viešieji interesai, kuriems tenkinti jis įsteigtas arba kuriuos tenkinti jam nustatytas tikslas, yra
pramoninio arba komercinio pobūdžio) tenkinti ir jei jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
a) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar
savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų;
b) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų
juridinių asmenų;
c) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių
institucijų arba kitų šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;
3) šios dalies 1 ir (arba) 2 punktuose nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija.
Vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo bylos (University of Cambridge (Nr. C-380/98) 2000 m. spalio 3 d. sprendimo (1426 pastraipos) išvada, kuria teigiama, kad „aiškinantis subjekto finansavimo iš valstybės ar savivaldybių lėšų kriterijų reikia
nagrinėti, ar skiriamas finansavimas sukuria ar sustiprina ūkio subjekto priklausomumo ar pavaldumo nuo perkančiosios
organizacijos ryšį“.
Patvirtiname, jog “X” organizacijos valdyme valstybės ir/ar savivaldybės institucijos nedalyvauja ir nėra jų kontroliuojama, vykdo
veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis, gali siekti pelno ir pati prisiima savo veiklos nuostolius, todėl laikoma, kad viešieji interesai,
kuriems tenkinti įsteigta organizacija arba kuriuos tenkinti organizacijai nustatytas tikslas, yra pramoninio arba komercinio
pobūdžio.
„X“ organizacijos tikslas – XXX. Organizacijos pagrindinė veikla – YYY. Organizacija vykdo veiklą vadovaudamasi LR
Asociacijų / LR Labdaros ir paramos fondų / LR Viešųjų įstaigų įstatymu bei kitais susijusiais teisės aktais.
„X“ organizacijos veiklos pajamos sudarė konkurso būdu laimėtų projektų finansavimas bei kitos organizacijos uždirbtos lėšos.
Organizacija nuo 2015 metų viešųjų pirkimų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą nevykdė.
Todėl prašome išregistruoti “X” iš CVP IS sistemos.
Pagarbiai,
XY

REZERVUOTOS SUTARTYS
Konkurencijos įstatymo 4 str.
4 straipsnis. Viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę
1. Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu
Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.
2. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas
arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų
skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų
neįmanoma išvengti vykdant įstatymų reikalavimus.
Viešųjų pirkimų įstatymas
24 straipsnis. Rezervuota teisė dalyvauti tam tikrų paslaugų pirkimuose
1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad sveikatos, socialinių, kultūros paslaugų,
kurių BVPŽ kodai yra 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, nuo 85000000-9 iki 85323000-9,
92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, pirkimuose gali dalyvauti tik tiekėjai, kurie atitinka šio straipsnio
2 dalyje nurodytus reikalavimus. Tokiu atveju pirkimo sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai.
2. Įmonė, kuri gali dalyvauti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų rezervuotame pirkime, turi atitikti
visus šiuos reikalavimus:
1) jos tikslas turi būti viešosios paslaugos, susijusios su šio straipsnio 1 dalyje išvardytomis paslaugomis,
teikimas;
2) jos pelnas gali būti panaudojamas tik įmonės veiklos tikslams. Pelnas gali būti paskirstomas ar
perskirstomas tik atsižvelgiant į dalyvavimo įmonės valdyme veiksnius;
3) jos valdymo ar dalininkų struktūra pagrįsta darbuotojams suteikiamų nuosavybės ar dalyvavimo įmonės
valdyme teisių principais arba reikalauja aktyvaus darbuotojų, paslaugų gavėjų ar suinteresuotų subjektų dalyvavimo
įmonės valdyme;
4) per paskutinius 3 metus perkančioji organizacija su šia įmone nebuvo sudariusi pirkimo sutarties pagal
šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus.
3. Pirkimo dokumentuose, įskaitant skelbimą apie pirkimą, turi būti nurodyta, kad pirkimas vykdomas pagal
šį straipsnį, ir reikalaujama pagrįsti, kad tiekėjas atitinka šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus (pateikiama tiekėjo
patvirtinta deklaracija).
4. Tiekėjas, dalyvaujantis pagal šį straipsnį atliekamuose pirkimuose, pirkimo sutarčiai įvykdyti kaip
subtiekėjus gali pasitelkti tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančius tiekėjus.
Valstybės narės gali numatyti, kad perkančiosios organizacijos gali rezervuoti teisę organizacijoms dalyvauti viešųjų sutarčių
skyrimo procedūrose tik tų 74 (ES direktyvos) straipsnyje nurodytų sveikatos, socialinių ir kultūros paslaugų atveju, kurių
BVPŽ kodai yra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

75121000-0 (švietimo paslaugos);
75122000-7 (sveikatos priežiūros paslaugos);
75123000-4 (būsto paslaugos);
79622000-0 (namų ūkio pagalbinių darbininkų parūpinimo paslaugos);
79624000-4 (slaugos personalo parūpinimo paslaugos);
79625000-1 (medicinos personalo parūpinimo paslaugos);
80110000-8 (ikimokyklinio ugdymo paslaugos);
80300000-7 (aukštojo mokslo paslaugos);
80420000-4 (E. mokymosi paslaugos);
80430000-7 (universitetinio suaugusiųjų švietimo paslaugos);
80511000-9 (darbuotojų mokymo paslaugos);
80520000-5 (mokomosios priemonės);
80590000-6 (mokymo paslaugos)
nuo 85000000-9 (sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos) iki 85323000-9 (bendruomenės sveikatos priežiūros
paslaugos);
92500000-6 (bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos);
92600000-7 (sportinės paslaugos);
98133000-4 (narystės organizacijų teikiamos paslaugos);
98133110-82 (jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos);
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DARBO GRUPĖS
„Pilietinės visuomenės plėtros agentūros kūrimas“
APRAŠYMAS

Dalyvavo atstovai iš įvairių Lietuvos NVO bei valstybės institucijų. Moderavo: Marta
Gadeikienė (Atviros Lietuvos fondas) ir Marija Šaraitė (Visuomeninė organizacija „Baltosios
pirštinės“), Girvydas Duoblys („Pilietinių iniciatyvų centras“).

Pagrindinės išvados:





Lietuvoje jau ilgą laiką yra reikalingas tvarus, nuoseklus NVO finansavimo mechanizmas
NVO finansavimo mechanizmas jau yra planuojamas, tik dar nėra priimtas sprendimas dėl
formos, ar tai bus atskiras juridinis asmuo (kaip pristatyta Pilietinės visuomenės plėtros
agentūra), ar NVO fondas (kaip atskira ministerijos programa)
NVO finansavimo mechanizmo lėšos daugiausiai turi būti nukreiptos į NVO dalyvavimą
viešojoje politikoje, viešųjų paslaugų teikimas neturėtų būti finansuojamas
Skaidrus NVO fondo sprendimų priėmimas ir pačio fondo nepriklausomumas nuo politikos
yra svarbiausia, kad NVO atstovai pasitikėtų šiuo finansavimo mechanizmu

DARBO GRUPĖS APTARIMO MEDŽIAGA
NVO finansavimo mechanizmo valdymas
PLIUSAI. Atskiras juridinis asmuo (Pilietinės visuomenės plėtros agentūra):





Atskira agentūra galėtų siekti ir matuoti poveikį visuomenei bei daugiau dėmesio kreipti
kokybiniams rezultatams
Daugiau galimybių pritraukti lėšų iš skirtingų finansavimo šaltinių
Lengviau užtikrinti nepriklausomumą nuo politikų
Yra gerųjų NVO finansavimo agentūrų pavyzdžių užsienyje

PLIUSAI. Finansavimo programa ministerijoje ar kurioje nors agentūroje (NVO fondas):





Lietuvoje yra pakankamai gerai veikiančių agentūrų, kurios galėtų kompetentingai
administruoti NVO fondą
Numatomas metinis biudžetas yra per mažas, kad būtų kuriamas atskiras juridinis asmuo
Yra pakankamai daug galimų valstybinių finansavimo šaltinių, kad būtų užtikrintas
numatomas ar dar didesnis biudžetas
Galima sudėti saugiklius dėl nepriklausomumo ir į valdymą įtraukti NVO

Siūlomos finansavimo kryptys / finansuojamos veiklos:
 Viešosios politikos formavimas, įgyvendinimas ir stebėsena
 NVO gebėjimų stiprinimas
 Atstovavimas, advokacija
 Tinklaveika
 NVO žinomumo ir reputacijos gerinimas
? Patalpų nuoma
? Projektų kofinansavimas
? Politikų švietimas apie pilietinę visuomenę
Poveikio matavimas:




Pilietinės galios indeksas
Asmenų, dalyvaujančių NVO veikloje, skaičius
NVO veiklos kokybės pokytis (apklausti finansuojamas NVO, projektų dalyvius)

Ko reikia, kad pasitikėtumėme NVO finansavimo mechanizmu:








Skaidrus valdymas ir skaidrus sprendimų priėmimas
NVO įtraukimas į kūrimą ir valdymą
Viešumas ir kuo platesnė informacijos sklaida tarp NVO (internete, per skėčius, NVO
tarybas, bendruomenes ir kt.)
Daugiau kalbėti apie finansavimo tikslus, turinį, nesifokusuoti į pinigus (kad patys NVO
atstovai NVO fondą matytų daugiau nei vien finansavimo šaltinį)
Sprendimus priimančių asmenų interesų deklaravimas
Valdymas pariteto principu
Objektyvūs vertinimo kriterijai

Vertinimą turi atlikti nepriklausomi ekspertai, suprantantys NVO veiklos specifiką
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DARBO GRUPĖS
„NVO duomenų bazė ir NVO apibrėžimas“
APRAŠYMAS

Dalyvavo atstovai iš įvairių Lietuvos NVO bei valstybės institucijų. Moderavo Aurelija Olendraitė,
Kurk LT

Pagrindinės išvados:
Dėl NVO – svarbiausia, kad NVO apibrėžimas atitiktų tarptautinius NVO principus:

-

savanoriškumas;
ne pelno siekimas;
nešališkumas (organizacija nėra susijusi su konkrečia viena religija arba nesisieja su viena
kuria nors politine partija);
įsteigta privačia iniciatyva;
nepriklausomumas (galimai būtų ribojamas pajamų, kurios gaunamos iš valstybės ir/ar
savivaldybės biudžeto arba konkretaus verslo, procentas)

Organizacijas galima vadinti labai įvairiai: visuomeninės arba socialinės organizacijos. Tiek Lietuvoje, tiek
ir tarptautiniame lygmenyje yra paplitę nemažai skirtingų pavadinimų pabrėžiant atitinkamą NVO savybę.
Kad ir kaip skirtingos grupės norėtų apibrėžti NVO, daugmaž visi sutaria dėl bendrų problemų: 2% parama
(tenka ir biudžetinėms įstaigoms), lobistinės veiklos reglamentavimas, sudėtingos ataskaitos institucijoms,
informacijos (ypač naujų reikalavimų organizacijoms) sklaidos nebuvimas.
Tad, kol visuomenėje nėra aiškios ir paplitusios sampratos, suvokimo apie tai kas yra NVO, apibrėžimas
yra svarbus ir reikalingas.
Yra manančių, kad NVO duomenų bazė galėtų būti sukurta privačia iniciatyva. Tačiau kiti atkreipia dėmesį
į tai, kad privačių iniciatyvų jau buvo ir ne viena, tačiau jos nepasiteisino, nes baigiasi projekto finansavimas
ir niekas (nei pačios NVO) duomenų tokiose bazėse nebeatnaujina.
Kadangi Registrų Centras duomenis apie organizacijas jau turi (ar turės priėmus atitinkamus pakeitimus
dėl informacijos apie dalyvius teikimą), NVO duomenų bazę remiantis tais duomenimis būtų realiausia
sukurti.
Taip pat siūlomas naujas NVO apibrėžimas, pagal kurį prie NVO nepriskiriamos tos VŠĮ, kurių vienas iš
dalininkų yra savivaldybės/valstybės institucija. Siūloma apibrėžimo formuluotė NVO plėtros įstatyme:
Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas
savanoriškumo pagrindais veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas
arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas.

