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Vilnius
1 straipsnis. 14 straipsnio 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 – mokykloms ir
viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje, taip pat mokymo
įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą suaugusiųjų tretinio mokymo srityje;“
SIŪLYMAS
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.
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. balandžio 1 d.
2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2017 m. kovo 31 d. priimti šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos priimtą įstatymą
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Aiškinamajam raštui:
Šiuo metu pagal galiojantį valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymą viešosioms įstaigoms savivaldybės negali skirti patalpų panaudai, jei tarp jų dalininkų nėra
pati savivaldybė. Dauguma viešųjų įstaigų, vykdydamos visuomenei naudingą veiklą vien tik dėl to
prašo savivaldybės tapti dalininke, siekiant gauti patalpas panaudai.
Tačiau koreguojant Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, jame toks numatomas
nevyriausybinės organizacijos apibrėžimas, kurioje valstybės ar savivaldybės institucijos ir jų įstaigos
negali būti dalininkai.
Jei valstybės ar savivaldybių institucijos yra bent kokia nors dalimi viešosios įstaigos dalininkas ar
asociacijos narys, tokia organizacija nebus laikoma nevyriausybine. Todėl siekiant užtikrinti
organizacijų, šiuo atveju viešosios įstaigos, teikiančios visuomenei naudingą veiklą, galimybes gauti
patalpas panaudai – siūloma koreguoti valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymą, keičiant 14 straipsnio 1 dalies 2 punktą pagal pateiktą variantą.
Verta pabrėžti, jog patalpas panaudai valstybės ar savivaldybių institucijos turi teisę suteikti kitų
formų nevyriausybinėms organizacijoms – tai asociacijoms bei labdaros ir paramos fondams. O štai
viešosioms įstaigoms patalpos panaudai gali būti skiriamos tik tuo atveju, jei vienas iš dalininkų yra
valstybė ar savivaldybė.
Nacionalinės NVO koalicijos1 vardu,
1. Lietuvos jaunimo organizacijų Taryba
2. Aplinkosaugos koalicija
3. Lietuvos neįgaliųjų forumas
4. Lietuvos moterų lobistinė organizacija
5. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga
6. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų Tinklas
7. Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma
8. NVO vaikams konfederacija
9. Žmogaus teisių koalicija
10. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba
11. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas
12. Lietuvos meno kūrėjų asociacija

Martinas Žaltauskas
Direktorius
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2014 m. spalio mėn. 16 d. didžiausios Lietuvoje veikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO), vienijančios įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias NVO, pasirašė asociacijos sutartį, pagal
kurią įsipareigojo veikti kartu stiprinant nevyriausybinį sektorių, plėtojant pilietinę visuomenę bei įgyvendinant
Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Asociacijos sutartį pasirašė vienuolika
skėtinių įvairiose srityse Lietuvoje veikiančių NVO, kurios vienija per 3000 nevyriausybinių organizacijų ir
kurių veikloje narystės pagrindu dalyvauja daugiau kaip 500 tūkstančių šalies gyventojų.
http://www.3sektorius.lt/nisc/nacionaline-nvo-koalicija/koalicijos-nariai/
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