Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija
ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija (toliau – Koalicija) yra ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Koalicijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Veiklos laikotarpis neribotas.
3. Koalicijos vienija nacionalines skėtines nevyriausybinių organizacijų asociacijas, savo
veikla tęsdama 2014 metų spalio 16 dieną tarp Koalicijos narių sudarytą Jungtinės veiklos
sutartį, pagal kurią nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, vienijančių įvairiose
viešosios politikos srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas (toliau - NVO), atstovai
susitaria veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti nevyriausybinį sektorių, plėtoti
pilietinę visuomenę bei prisidėti įgyvendinant LR nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatymą ir kitus teisės aktus bei valstybės strategijas.
4. Koalicijos buveinė keičiama Direktoriaus sprendimu.
II. KOALICIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS
1. Koalicijos tikslas – sudaryti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms veikti
viešojoje politikoje ir stiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą viešajame gyvenime,
skatinant bendradarbiavimą tarp skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų, vienijančių
įvairiose viešosios politikos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas.
2. Koalicijos nariai bendradarbiauja tose veiklos srityse (veiklos sritys ir rūšys), kuriose
siekiama:
2.1. Plėtoti pilietinę visuomenę, skatinant gyventojus dalyvauti NVO veikloje.
2.2. Skatinti NVO tarpusavio bendradarbiavimą, diegiant gero valdymo principus,
veiklos kokybės standartus bei savireguliacijos mechanizmus.
2.3. Stiprinti nevyriausybinį sektorių, gerinti NVO teisinę – mokestinę aplinką.
2.4. Dalyvauti formuojant viešąją politiką, įsitraukiant į sprendimų priėmimą.
2.5. Atstovauti nevyriausybinio sektoriaus interesams valdžios ir valdymo institucijose.
2.6. Deleguoti atstovus į valstybės institucijų tarybas, komisijas, komitetus, darbo grupes
ir kitus sprendimų priėmimo darinius.

2.7. Vykdyti kitas veiklas, prisidedančias prie NVO sektoriaus stiprinimo ir pilietinės
visuomenės plėtojimo.
3. Koalicija vykdo teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus jų tobulinimui, rengia tyrimus,
analizes ir studijas, organizuoja mokymus ir kitus viešus renginius savo nariams, teikia
informaciją, konsultacijas bei vykdo kitas veiklas, kurios prisideda prie NVO sektoriaus
stiprinimo ir pilietinės visuomenės plėtros.
4. Koalicija gali gauti paramą.
III. NARYSTĖ KOALICIJOJE, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Koalicijos tikraisiais nariais gali būti juridiniai asmenys, kurie yra nacionalinės skėtinės
nevyriausybinės organizacijos, veikiančios vienoje ar keliose viešosios politikos srityse, bei
pateikę prašymą įstoti į Koaliciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir šių normų:
1.1.
Viena viešosios politikos sritis gali turėti tik vieną NVO vienijančią nacionalinę
skėtinę nevyriausybinę organizaciją, turinčią tikrojo nario statusą. Viešosios politikos sritis ir jų
skaičių nustato Koalicijos nariai bendru sutarimu visuotiniame narių susirinkime.
1.2.
Nacionalinė skėtinė nevyriausybinė organizacija turi vienyti NVO pagal vieną
aprašytą viešosios politikos sritį, kurių sąrašas tvirtinamas visuotiniame narių susirinkime.
1.3.
Nacionalinė skėtinė nevyriausybinė organizacija turi būti didžiausia (juridinių
asmenų narystės atžvilgiu) atitinkamoje viešosios politikos srityje veikianti NVO asociacija.
1.4.
Pagrindinis kriterijus nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos narystei
yra jos narių dydis per se, tačiau jei iškyla klausimas dėl toje pačioje srityje esančių organizacijų
grupių konkurencijos, tuomet Koalicijos Visuotinis narių susirinkimas sprendžia šį klausimą
neišskirdamas asociacijos dydžio, kaip lemiamo kriterijaus. Tokiu atveju atsižvelgiama į
nacionalinės skėtinės organizacijos narių dydį (tiek juridinių, tiek fizinių asmenų skaičių) bei
kitus kriterijus. Toks Koalicijos sprendimas gali būti keičiamas tik iš esmės pasikeitus
aplinkybėms ir tvirtinamas visuotinio narių susirinkimo. Kiekvienas Koalicijos narys kasmet
teikia savo juridinių narių skaičių, valdymo struktūrą, veiklos ir finansines ataskaitas, kurias tiek
Koalicijos narys savarankiškai, tiek ir Koalicija skelbia viešai.
1.5.
Į Koalicijos sprendimų priėmimo procedūras ar darbo grupes nacionalinių
skėtinių NVO gali deleguoti tik tuos atstovus, kurie nėra politikai ar valstybės institucijų atstovai
(politikai, valstybės tarnautojai ar valstybės institucijų darbuotojai).
1.6.
Narystės kriterijų sąrašą Koalicija bendru sutarimu visuotiniame narių susirinkime
turi teisę keisti, esant poreikiui ar situacijos viešoje erdvėje pokyčiams.
2. Koalicijos asocijuotais nariais gali būti juridiniai asmenys arba neformali juridinių asmenų
grupė, veikianti jungtinės veiklos ar bendradarbiavimo sutarties pagrindu, pateikę prašymą įstoti
į Koaliciją ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų.

3. Asocijuotieji nariai neturi balso teisės Visuotiniame narių susirinkime.
4. Koalicijos narių teisės:
4.1. Dalyvauti Koalicijos visuotiniame narių susirinkime.
4.2. Naudotis Koalicijos teikiamomis paslaugomis.
4.3. Susipažinti su Koalicijos dokumentais ir gauti informaciją apie jos veiklą.
4.4. Sustabdyti (suspenduoti) savo narystę ar išstoti iš Koalicijos.
4.5. Kitos teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytos teisės.
4.6. Tik tikrieji nariai turi teisę siūlyti kandidatūras į Koalicijos organus ir balsuoti
visuotiniame narių susirinkime.
5. Koalicijos narių pareigos:
5.1. Laikytis Koalicijos įstatų ir Visuotinio narių susirinkimo priimto etikos kodekso.
5.2. Vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus.
5.3. Dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.
5.4. Priimant sprendimus vadovautis sąžiningumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir
atvirumo principais bei derinant skirtingas iniciatyvas.
5.5. Susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeidžiamos Koalicijos tikslų ir veiklos
krypčių nuostatos, kurie darytų žalą bendriems NVO interesams, geram vardui ir narių
tarpusavio santykiams.
5.6. Koalicijos veikloje dalyvaujančios organizacijos yra atstovaujamos asociacijų vadovų
arba jos valdymo organų įgaliotų asmenų.
5.7. Koalicijos nariai įsipareigoja teikti bet kurioms suinteresuotoms organizacijoms tiek
tiesiogiai, tiek per Koalicijos administraciją informaciją apie tapimo jų nariais sąlygas ir tvarką.
IV. KOALICIJOS ORGANAI
1. Koalicijos organai yra:
1.1. Aukščiausias organas – Visuotinis narių susirinkimas.
1.2. Vienasmenis Koalicijos valdymo organas – Direktorius.
1.3. Kiti organai – patariamasis organas Taryba.
V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Koalicijos organas.
2. Visuotinis narių susirinkimas:
2.1.

Keičia Koalicijos įstatus.

2.2.

Sprendžia dėl Koalicijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.

2.3.

Skiria ir atleidžia vienasmenį valdymo organą – Direktorių.

2.4. Tvirtina metinę veiklos ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę
ataskaitą.
2.5. Nustato stojamųjų įnašų bei Koalicijos narių mokesčių mokėjimo tvarką ir dydį, jei
tokie yra numatyti.
2.6. Sprendžia dėl kitų Asociacijų įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose
ar šiuose įstatuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų.
3. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas:
3.1. Šaukia Direktorius arba bent 1/3 tikrųjų narių kartą per metus, ne vėliau kaip per 4
mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
3.3. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki susirinkimo
dienos pranešama kiekvienam nariui nurodytu elektroniniu paštu ir (arba) skelbiama Koalicijos
interneto svetainėje (socialinių tinklų paskyrose).
4. Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas:
4.1. Jeigu Visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis
Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo
darbotvarkės klausimais.
4.2. Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas gali vykti tą pačią dieną, kaip ir eilinis
Visuotinis narių susirinkimas, jeigu Koalicijos nariams apie tai pranešama šaukiant visuotinį
narių susirinkimą.
5. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau nurodytų terminų, jei su
tuo sutinka ne mažiau kaip 2/3 Koalicijos narių.
6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½
Koalicijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių
Koalicijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Koalicijos įstatus, pertvarkyti,
reorganizuoti ar likviduoti Koaliciją.
7. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai gali pareikšti nuomonę ir balsuoti elektroniniu būdu (el.
paštu) pagal iš anksto pateiktą darbotvarkę.
8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už sprendimą gauta daugiau
balsų „už“ negu „prieš“ (susilaikę balsavimo rezultatams įtakos neturi), jei Koalicijos darbo
reglamente nenustatyta kitaip.

9. Slaptas balsavimas gali būti organizuojamas posėdyje dalyvaujančiųjų daugumos Koalicijos
narių sprendimu.
10. Kiekvienas Koalicijos narys turi po vieną balsą.
11. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta
ne mažiau kaip iš 1/3 Koalicijos narių arba Direktorius.
12. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo, vedimo, balsų skaičiavimo ir kiti klausimai gali būti
detaliau reglamentuoti Koalicijos darbo reglamente, jei toks priimamas.

VI. TARYBA
1. Taryba yra patariamasis Asociacijos organas, neturintis valdymo funkcijų.
2. Tarybos narius 2 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Kadencijų
skaičius neribojamas.
3. Tarybos narių skaičių nustato visuotinis narių susirinkimas. Tarybos nariais gali būti Koalicijos
narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
4. Renkant Tarybos narius, galima balsuoti už ne daugiau kandidatų nei yra renkama Tarybos
narių. Tarybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai.
5. Taryba:
5.1. nustato Koalicijos veiklos kryptis;
5.2. analizuoja Koalicijos veiklos rezultatus;
5.3. iš savo narių renka Tarybos pirmininką, Direktorius taip pat gali būti renkamas
Tarybos nariu bei pirmininku;
5.4. svarsto Tarybos narių, Koalicijos narių ar Direktoriaus keliamus klausimus;
5.5. teikia rekomendaciją dėl Koalicijos narių priėmimo, pašalinimo ir statuso keitimo;
5.6. teikia rekomendaciją dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių
asmenų dalyviu;
5.7. sprendžia kitus Tarybai pavestus klausimus.
6. Sprendimus Taryba priima savo posėdžiuose. Tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas.
Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai
priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.
7. Tarybos posėdžių sušaukimo, vedimo, balsų skaičiavimo ir kiti klausimai gali būti detaliau
reglamentuoti Koalicijos darbo reglamente, jei toks priimamas.
VII. DIREKTORIUS
1. Direktorius yra skiriamas Visuotinio narių susirinkimo.
2. Direktorius:
2.1. Priima sprendimus dėl Koalicijos veiklos ir finansų, pasirašo sutartis ir kitus teisės
aktus, administruoja Koalicijos veiklą.
2.2. Rengia praėjusių finansinių metų Koalicijos metinės veiklos ataskaitą ir metinių
finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia visuotiniam narių susirinkimui.

2.3. Teikia Koalicijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro
tvarkytojui.
2.4. Teikia informaciją ir dokumentus Visuotiniam narių susirinkimui, kitiems Koalicijos
nariams.
2.5. Viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą skelbimą.
2.6. Priima sprendimus, susijusius su Koalicijos veiklos planais ir finansais.
2.7. Atlieka kitas funkcijas, kurias jam skiria Visuotinis narių susirinkimas.
2.8. Atstovauja Koalicijai ir jos narių interesams.
2.9. Atlieka Tarybos funkcijas iki kol bus išrinkta pirmoji Taryba.

VIII. KOALICIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI KOALICIJOS VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA
1. Lėšos ir pajamos naudojamos Koalicijos tikslams įgyvendinti.
2. Per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, Direktorius turi parengti ir pateikti eiliniam
visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
3. Koalicijos veiklos (įskaitant ir finansinės) kontrolę vykdo Visuotinis narių susirinkimas.
IX. KOALICIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
1. Kai Koalicijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centras
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
2. Koalicijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams
elektroniniu paštu arba paštu ir (arba) skelbiama Koalicijos interneto svetainėje (socialinių tinklų
paskyrose). Su informacija, kuri nėra Visuotinio narių susirinkimo pripažinta konfidencialia, turi
būti sudaryta galimybė susipažinti Koalicijos buveinėje.
3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Koalicijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato
Direktorius.
4. Koalicijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
X. KOALICIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA

1. Sprendimą steigti Koalicijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir
atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Koalicijos Visuotinis
narių susirinkimas, vadovaudamasi teisės aktais.
XI. KOALICIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
1. Koalicijos įstatai gali būti keičiami 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių
Koalicijos narių balsų dauguma.
2. Nauji įstatai įsigalioja po to, kai yra įregistruojami Juridinių asmenų registre.
XII. KOALICIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
1. Jeigu Koalicijos liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Koalicija
turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
2. Koalicija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
Įstatai pasirašyti 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.
Įstatai priimti 2019–10–22 steigiamajame susirinkime.
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