NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRO
PROJEKTO
“NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS VIENIJANČIŲ ASOCIACIJŲ STIPRINIMAS”
ATASKAITA UŽ 2017 METUS
2018 m. sausio 2 d., Vilnius
I.  

BENDRA INFORMACIJA

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ (toliau
– NIPC) įregistruotas Teisingumo ministerijoje (vėliau – VĮ „Registrų centras“) 1995 gruodžio 4 d.,
įmonės kodas 192013926. NIPC įkurtas Atviros Lietuvos Fondo, Jungtinių Tautų Vystymo
Programos iniciatyva. Iki ataskaitinio laikotarpio vienintelis NIPC dalininkas yra Atviros Lietuvos
Fondas.
NIPC tikslas – vienyti šalies nevyriausybines organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO
sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.
Projekto komanda – 4 asmenys: projekto vadovė, viešosios politikos analitikas, regionų politikos
ekspertė ir komunikacijos vadovė.
NIPC veikla vykdoma adresu Odminių g. 12, Vilniuje.
Projekto trukmė – 2017 m. rugpjūčio 25 d. – 2017 m. gruodžio 31 d.; bendras projekto biudžetas –
94.020,00 EUR (panaudota 93.473,76 EUR) ir vykdomas su partneriu VšĮ „NVO teisės institutas“.

II.  

ADVOKACIJA IR ATSTOVAVIMAS

1.   Atstovavimas valstybės institucijose. NIPC vykdė tokias atstovavimo ir advokacijos
veiklas, atstovaujant valstybės institucijų tarybų, komisijų ir darbo grupių veiklose:
Nr.

Pavadinimas

Institucija

Laikotarpis Atstovas

1.

Nevyriausybinių
organizacijų taryba

2015 – 2019 Martinas
Žaltauskas
(pirmininkas)

2.

Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
Priežiūros komitetas

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Finansų
ministerija

Nuo 2007
iki dabar

Martinas
Žaltauskas (narys)

Projekto
metu
įvykę
posėdžiai
12

2

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Lietuvos Respublikos ir
Šveicarijos
Konfederacijos
bendradarbiavimo
programos komitetas
Švietimo taryba
(neformalaus švietimo
darbo grupė)
Atviros Vyriausybės
partnerystės darbo grupė
Darbo grupė regionų
plėtros krypčių
tobulinimui
Jungtinis vietos plėtros
strategijų atrankos
komitetas, kuris pagal
vietos plėtros strategijų
rengimo ir vietos plėtros
strategijų atrankos ir
įgyvendinimo taisykles
atlieka vietos plėtros
strategijų atranką.
Darbo grupė Socialinio
verslo įstatymo
parengimui

Finansų
ministerija

Nuo 2007
iki dabar

Martinas
Žaltauskas (narys)

1

LR Seimas

Nuo 2016
iki dabar

Martinas
Žaltauskas (narys)

2

LR Vyriausybė Nuo 2016
iki dabar
Vidaus reikalų Nuo 2017
ministerija
iki dabar

Martinas
Žaltauskas (narys)
Martinas
Žaltauskas (narys)

3

Vidaus reikalų
ministerija

Nuo 2016
iki dabar

Martinas
Žaltauskas (narys)

5

Ūkio
ministerija

Nuo 2017
iki dabar

Martinas
Žaltauskas (narys)

5

5

2.   Nacionalinė NVO koalicija. NIPC, kaip Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų
koalicijos (toliau – koalicija) koordinatorius, projekto įgyvendinimo metu surengė 5 NVO
koalicijos posėdžius (3 eiliniai ir 2 strateginio planavimo), kurių metu buvo aptarti NVO
sektoriui aktualūs klausimai. Išvažiuojamųjų posėdžių metu kartu su koalicijos nariais buvo
parengta NVO koalicijos veiklos strategija iki 2020 metų bei koalicijos narių profiliai,
kuriuose surašyti kiekvieno koalicijos nario – nacionalinės skėtinės NVO, nariai. Informacija
apie koaliciją, išsamius jų narių sąrašus bei kiekvieno koalicijos nario atstovavimą valstybės
institucijose skelbiama viešai NIPC internetiniame puslapyje www.3sektorius.lt.
3.   Forumai ir konferencijos. NIPC surengė 2 nacionalinius nevyriausybinių organizacijų
forumus: 1) NVO tarybų, veikiančių Lietuvos savivaldybėse, konferencija; 2) Nacionalinis
NVO forumas’2017.
4.   Atstovavimas valstybės institucijose. NIPC ir projekto partnerių “NVO teisės institutas”
atstovai dalyvavo 4 LR Seimo komitetų posėdžiuose (svarstyti įstatymų projektai: Viešųjų
pirkimų įstatymas; Vietos savivaldos įstatymas; Asociacijų įstatymas; Viešųjų įstaigų
įstatymas; Lobistinės veiklos įstatymas, kt.). Taip pat surengti susitikimai LR Vyriausybėje
bei kitose institucijose dėl NVO duomenų bazės sukūrimo galimybės, NVO fondo (kitu
pavadinimu Pilietinės visuomenės plėtros agentūros) sukūrimo galimybės. NIPC ir NVO
teisės institutas buvo vieni iš NVO fondo sukūrimo galimybių studijos rengėjų 2017 metais.

5.   Mokymai savivaldybėse. NIPC surengė 16 darbinių vizitų savivaldybėse (Utenos r., Kauno
m., Kauno r., Palangos, Šilutės r., Kretingos r., Vilniaus m., Šiaulių m., Joniškio r., Širvintų
r., Trakų r., Alytaus m., Alytaus r., Panevėžio m., Panevėžio r., Šalčininkų r.), kurių metu
savivaldybės tarybų nariams, administracijos ir skyrių vadovams bei NVO atstovams buvo
pristatomos valstybės strategijos (LT2030 strategijos; Nacionalinės pažangos iki 2020
programos; Viešojo valdymo tobulinimo programos 2012-2020, kt.) bei įstatymų (Vietos
savivaldos įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo; Viešojo administravimo įstatymo;
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, kt.) turiniai ir
esminiai pasikeitimai 2017 metais. Vizitų metu savivaldybėms buvo pristatomi kiekvienos
savivaldybės biudžetai, pagal NIPC parengtą specialią formą apskaičiuojant savivaldybės
biudžeto pasiskirstymą pagal viešosios politikos sritis (kultūra, sportas, švietimas ir socialinė
apsauga), išskiriant kokia dalis biudžeto skiriama savivaldybės valdomoms biudžetinės ir/ar
viešosioms įstaigoms, o kokia dalis skiriama nevyriausybinių organizacijų projektų
finansavimui konkurso būdu. Biudžetų analizė ir savivaldybių konsultavimas bei mokymai
vykdomi siekiant prisidėti prie savivaldybių gero valdymo principų taikymo ir Nacionalinės
pažangos programos įgyvendinimo, pagal kurią numatyta, jog iki 2020 metų bent 15% viešųjų
paslaugų savivaldybės turi perduoti nevyriausybinių organizacijų sektoriui.
6.   VĮ „Registrų centras“ ir NVO duomenų bazė. Vizito Joniškio savivaldybėje metu (rugsėjo
mėn.) buvo iškeltas klausimas dėl VĮ „Registrų centras“ vykdomo baudimo akcijos, kurios
metu NVO, nepateikusios metinių finansinių ataskaitų VĮ „Registrų centras“ yra baudžiamos
pagal Administracinių nusižengimų kodeksą. Šis klausimas buvo iškeltas NVO tarybos
posėdžio metu ir gauta informacija iš Teisingumo ministerijos, jog pagal Administracinių
nusižengimų kodeksą buvo surašyti 231 protokolas įvairioms NVO ir pateikti šaukimai į
teismą dėl baudos skyrimo (baudų dydžiai siekia nuo 300 EUR iki 3000 EUR). Posėdžio metu
Teisingumo ministerija patikino, jog vykdyta akcija bus sustabdyta ir 2018 m. kovo mėn.
visoms bus išsiųsti priminimai dėl prievolės pateikti ataskaitų rinkinius.
7.   Valstybinė tarnybinės etikos komisija. Atsižvelgiant į tai, jog Valstybinė tarnybinės etikos
komisija, vadovaudamasi LR interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu, reikalauja NVO
vadovams teikti interesų deklaracijas, nors NVO vadovai nepriskiriami prie valstybės
tarnautojų, 2017 m. gruodžio mėn. 1 d. surengtas susitikimas su VTEK nariais ir
administracijos atstovais. Susitikimo metu aptarta esama situacija ir nuspręsta, jog NIPC
inicijuos LR interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pakeitimą.
8.   LR Seimo darbo grupė. NIPC iniciatyva LR Seime inicijuotas Pilietinės visuomenės plėtros
laikinosios darbo grupės įkūrimas, kurią sudaro 12 LR Seimo narių iš įvairių frakcijų.
Surengti 3 posėdžiai su darbo grupės nariais.
9.   NVO finansavimas. NIPC dalyvavo oficialiuose posėdžiuose ir neformaliuose pasitarimuose
Finansų ministerijoje dėl Lietuvos NVO sektoriaus galimybių gauti finansavimą iš ES
Struktūrinių investicijų priemonių bei Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų. Pasiektas rezultatas – 2017 metais paskelbta Vidaus reikalų ministerijos ES
investicijų priemonė, skirta NVO projektų finansavimui (bendras priemonės biudžetas – 4,5
mln. EUR). Taip pat derybų būdu suderinta EEE/Norvegijos finansinė priemonė NVO
(bendras biudžetas – 8 mln. EUR), kuri startuos Lietuvoje nuo 2018 metų. Vyko derybos ir
su Švietimo ir mokslo ministerija bei Socialinės apaugos ir darbo ministerija, kurios taip pat

per 2017 metus kartu su NIPC bei kitų NVO atstovais teikė pasiūlymus dėl Finansavimo
sąlygų aprašų rengimo, pagal kuriuos parengti ir paskelbti konkursai NVO sektoriui.
10.  Viešosios paslaugos. 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.

Pasiūlymai dėl viešųjų paslaugų pateikti Lietuvos savivaldybėms bei Vidaus reikalų
ministerijai, rengiant Baltąją knygą dėl regioninės politikos tobulinimo.
Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant
asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas.
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  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

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
III.  

TEISĖS AKTŲ RENGIMAS, PASIŪLYMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS
TEIKIMAS

NIPC iniciavo šiuos įstatymų pakeitimus:
1.   Viešųjų pirkimų įstatymas. 2017 m. sausio mėn. LR Seimui bei LR ūkio ministerijai pateiktas
pasiūlymas, vadovaujantis Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvos 77 straipsniu, į Viešųjų
pirkimų perkelti šį straipsnį į LR viešųjų pirkimų įstatymą. LR Seimas 2017 m. birželio mėn.
priėmė naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymą, kuriame nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo
NIPC teikto pasiūlymo 24 straipsnis. Pagal šį straipsnį visi asignavimų valdytojai turi teisę
rezervuoti tam tikrus pirkimus (pagal nurodytus BVPŽ kodus) ir pirkti tik iš nevyriausybinių
organizacijų. Įstatymo siūlyta pataisa LR Seimo priimta ir įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.
2.   Asociacijų įstatymas. 2010 m. skubos tvarka priėmus Asociacijų įstatymo pakeitimus, buvo
neatsižvelgta į tai, kad Lietuvoje veikia daugybė savo veikla ir specifika labai skirtingų
asociacijų. Iki skubotų pakeitimų, asociacijoms įstatymas numatė galimybę steigimo
dokumentuose detalizuoti visuotinio narių susirinkimo tvarką tokią, kokia geriausiai tinka
atitinkamos struktūros asociacijai. Dauguma organizacijų iki šiol veikia pagal anksčiau

pasitvirtintą modelį, nes kitaip jų veikla būtų neproporcingai apsunkinta, tačiau šiuo metu tai yra
nelegalu. Todėl siūlytina grąžinti galimybę įstatuose numatyti geriausiai tinkančią atstovavimo
tvarką. Įvedama prievolė registruoti savo narius vidiniuose dokumentuose ir RC. – vidiniuose
dokumentuose prievolė registruoti narius ir taip yra (13 str. 5 d.). Dėl RC, galima numatyti
įstatyme tai, kokia informacija perduodama RC, nes bendrai viso narių sąrašo perdavimas RC
prieštarauja tarptautiniams teisės aktams. Įstatymo 10 str. 2 dalis teigia, jog asociacijos ataskaita
yra vieša, kurioje nurodoma: ”asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje“. Įstatymo
siūlyta pataisa LR Seimo užregistruota svarstymui ir pirmieji svarstymai komitetuose
prasidėjo 2017 m. lapkričio mėn.
3.   Viešųjų įstaigų įstatymas. Įvedama prievolė registruoti savo dalyvius vidiniuose dokumentuose
ir RC. Siūlymas registruoti tais atvejais kai dalininkai ar bent vienas dalininkas yra juridiniai
asmenys. Taip pat Patikslinama, kad darbo sutartis su vadovu nėra būtina: atsižvelgiant į ne pelno
sektoriaus specifiką ir siekiant NVO reglamentavimo vientisumo, būtų logiška daryti išvadą, kad
įsteigus viešąją įstaigą, toks reikalavimas neturėtų būti taikomas išskirtinai šiai teisinei formai
(asociacijoms ir fondams tokio reikalavimo nėra). O su direktoriumi galėtų būti sudaroma ir
savanoriškos veiklos sutartis. Todėl siūlytina papildyti įstatymo nuostatą atitinkamai įstatymo 9
str. 5 dalyje nurodant, kad darbo sutartį su įstaigos vadovu sudaro ir ją nutraukia visuotinio
susirinkimo įgaliotas asmuo, jeigu tokia sutartis yra sudaroma. Įstatymo siūlyta pataisa LR
Seimo užregistruota svarstymui ir pirmieji svarstymai komitetuose prasidėjo 2017 m.
lapkričio mėn.
4.   Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas. Įstatymo naujos redakcijos projekte siekiama
išgryninti NVO sąvoką. NVO statusas turi sietis su viešosios naudos kūrimu ar teikimu, kas
suponuotų pareigą viešajai valdžiai aktyviai ir skaidriai remti NVO sektorių. Išgryninta NVO
samprata ir aiškiai įvardinti esminiai požymiai, skiriantys NVO nuo kitų asocijuotų darinių. Taip
pat siekiama įvesti naujus straipsnius, pagal kuriuos užtikrinamas finansavimo, skiriamo
projektų finansavimui konkurso būdu tvarka ir atsiskaitymo procedūros. Naujas NVO plėtros
įstatymo redakcijos projektas parengtas ir svarstytas NVO taryboje. Gautos išvados iš
SADM teisininkų ir 2018 m. I ketvirtyje bus teikiama LR Seimui.
5.   Lobistinės veiklos įstatymas. Kelerius metus LR Seime, kitose institucijose ir organizacijose
buvo vykdomi pasitarimai dėl NVO traktavimo kaip lobistinės veiklos subjektais. Po ilgų
diskusijų bei NIPC su partneriais teiktų pasiūlymų LR Seimas priėmė lobistinės veiklos
įstatymą, pagal kurį NVO nėra laikomos lobistinės veiklos subjektais. Įstatymas įsigalioja
nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
6.   Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pakeitimo projektas.
Įstatymo 2 str. nustato, jog „Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje – valstybės politikai,
valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, teisėjai, žvalgybos pareigūnai, profesinės karo
tarnybos karininkai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse
įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir
asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys
administravimo įgaliojimus, Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo
įgaliojimus (atliekantys finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų
nagrinėjimo ne teisme funkcijas ir kitas viešojo administravimo funkcijas), akcinių bendrovių ir
uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame

akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų
pavaduotojai, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus. Siūloma
įstatymo pataisa: <...> biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys,
dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar
savivaldybė kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys
viešojo administravimo įgaliojimus <…>” Įstatymo siūlyta pataisa aptarta su Valstybine
tarnybinės etikos komisija 2017 m. gruodžio 1 d. posėdyje bei NVO taryboje. Įstatymo siūloma
pataisa bus svarstoma 2018 metais.
7.   Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
pakeitimas. Pakeisti 14 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir išdėstyti taip: „2) viešosioms
įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja
valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių tikslas – tenkinti
viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros,
aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią
visuomenei naudingą veiklą. Įstatymo siūloma pataisa bus svarstoma 2018 metais.
8.   Viešųjų pirkimų įstatymas. NIPC iniciatyva Viešųjų pirkimų tarnyba parengė išaiškinimą
(http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kada-viesoji-istaiga-nvo-asociacija-ar-kt-viesasis-ar-privatusisjuridinis-asmuo-tampa-po), pagal kurį patvirtinama, jog nevyriausybinės organizacijos nėra
perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. Vadovaujantis Europos
Teisingumo Teismo bylos (University of Cambridge (Nr. C-380/98) 2000 m. spalio 3 d.
sprendimo (14-26 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“.
NIPC 2017 m. konsultavo ir teikė pagalbą NVO rengiant raštus VPT, patvirtinant, jog NVO
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.
IV.  

VIEŠINIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

1.   Informacijos sklaida Lietuvoje
ü   Informacijos sklaida NIPC internetiniame puslapyje www.3sektorius.lt
ü   Konsultacijos ir informacija taip pat teikiama kitomis informacijos priemonėmis (telefonu,
el. laiškais, tiesioginiais interesantų vizitais NIPC biure ir pan.)
ü   Informacija
teikiama
pagal
sukurtą
socialinę
paskyrą
Facebook
https://www.facebook.com/Nevyriausybini%C5%B3-organizacij%C5%B3-informacijosir-paramos-centras-518027155225454/
2.   Leidiniai:
ü   Atnaujinta „Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo metodika“. II
leidimas, 3000 egz. Platinama tarp savivaldybių ir NVO atstovų. Nemokamai galima gauti ir
NIPC biure arba specializuotuose renginiuose.

