LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020 m. balandžio 14 d. Nr. D5-109
Vilnius
Elektroninis posėdis įvyko 2020 m. balandžio 6 d.
Dalyvavo: 16 Tarybos narių iš 20 (Lina Paškevičiūtė, Lukas Kornelijus Vaičiakas,
Jūratė Šedukienė, Janina Krušinskaitė, Irena Segalovičienė, Eitvydas Bingelis, Tomas Pūtys,
Sandra Brigytė, Dalia Masaitienė, Ieva Gervinskaitė, Dalia Kavoliūnienė, Roma Žakaitienė,
Ramūnas Navickas, Edvinas Regelskis, Ramunė Jurkuvienė, Aistė Adomavičienė, Judita
Akromienė, Birutė Sabatauskaitė).
Posėdyje taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos
socialinio fondo agentūros, Nacionalinės NVO koalicijos, Kauno miesto savivaldybės atstovai.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo poįstatyminių teisės aktų;
2. Dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (ECOSOC) narių
atrankos tvarkos;
3. Dėl projektų, kuriais finansuojamos paslaugos, finansavimo sustabdymo;
4. Dėl visuotinių narių ir dalininkų susirinkimų organizavimo pandemijos metu;
5. Dėl nario delegavimo į Lietuvos kultūros ir meno tarybą;
6. Kiti klausimai.
1. Dėl projektų, kuriais finansuojamos paslaugos, finansavimo sustabdymo.
SVARSTYTA:
Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. Šnapštienė pristatė dabartinę
situaciją savivaldybėje dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo bei „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo.
Įvyko diskusija dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, taip pat vaikų dienos centrų bei kitų
nevyriausybinių organizacijų veiklos karantino laikotarpiu.
Diskutuojant apie nevyriausybinių organizacijų finansavimą atkreiptas dėmesys į
tai, kad šiais metais valstybės biudžetas ir kartu nevyriausybinių organizacijų finansavimas nėra
keičiami. Kitų metų biudžetas kol kas nėra aiškus ir todėl sunku prognozuoti galimus pokyčius.
Taip pat atkreiptas dėmesys, kad įgyvendinant priemonės „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ veiklas, projektų vykdytojai turi teisę adaptuoti veiklas
pagal dabartinę situaciją ir tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintam aprašui
neprieštarauja.
Nacionalinės NVO koalicijos atstovė G. Šavelė pasiūlė surinkti informaciją apie
dabartinę finansavimo situaciją visose savivaldybėse. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atstovai informavo, kad Ministerija turi aktualią informaciją apie priemonės „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą.
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Atkreiptas dėmesys, kad prieš svarstant tokio pobūdžio klausimus Taryboje, turėtų
būti išnaudojamos vietinės galimybės – kreiptasi į savivaldybės administraciją, klausimas
aptariamas savivaldybių nevyriausybinių organizacijų taryboje.
NUTARTA:
1. Suformuluoti klausimus Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl atskiriems
Tarybos nariams aktualių klausimų raštu ir juos pateikti Kauno miesto
savivaldybės administracijai svarstyti.
2. Pavesti NVO sektoriaus įgalinimo darbo grupei stebėti informaciją savivaldybėse
dėl laikinai stabdomo NVO finansavimo ir apie tai informuoti Tarybą.
3. Siūlyti Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikti pasiūlymus dėl
priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ tobulinimo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos viceministrui E. Bingeliui el. paštu.
2. Dėl visuotinių narių ir dalininkų susirinkimų organizavimo pandemijos
metu.
SVARSTYTA:
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) atstovas L. K. Vaičiakas pristatė
problemas, su kuriomis susiduria jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos dėl visuotinių
narių ar dalininkų susirinkimų organizavimo. Informuota, kad LiJOT kreipiamasis į Tarybą
nereikalauja oficialaus atsakymo.
Posėdžio metu pristatyta VĮ Registrų centro pozicija dėl administracinės
atsakomybės (ne)taikymo dėl ataskaitų nepateikimo laiku karantino metu1.
Tarybos nariai informuoti, kad artimiausiu metu turėtų būti paviešintos
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijos2.
Organizacijų galimybės suorganizuoti visuotinius susirinkimus fiziškai
nesirenkant priklauso nuo kiekvienos organizacijos įstatuose numatytų procedūrų ir galimybių.
Didžiausią iššūkį kelia susirinkimo dalyvių identifikavimas.
Vidaus reikalų ministerijos atstovė D. Masaitienė trumpai pristatė pokyčius dėl
savivaldybių tarybų posėdžių organizavimo nuotoliniu būdu.
Aptartos galimos nuotolinių posėdžių organizavimo priemonės.
NUTARTA:
1. A. Olendraitė toliau tęsia bendradarbiavimą su Ekonomikos ir inovacijų
ministerija, Teisingumo ministerija bei Vyriausybės kanceliarija dėl
rekomendacijų juridiniams asmenims rengimo. Kai tik rekomendacijos bus
patvirtintos, A. Olendraitė informuos Tarybą.
2. Rekomenduoti organizacijoms visuotiniuose narių/dalininkų susirinkimuose
svarstyti tik metinių veiklos ataskaitų ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių
tvirtinimą, kitus klausimus nukeliant į susirinkimą(-us), kuris(-ie) bus šaukiamas
pasibaigus karantinui.
3. Toms organizacijoms, kurioms labai sudėtinga suorganizuoti visuotinius
narių/dalininkų susirinkimus karantino metu, rekomenduoti atidėti susirinkimus
iki baigsis karantinas.
1

https://www.registrucentras.lt/naujienos/index.php?mod=news&act=view&id=45215
Rekomendacijos paviešintos po posėdžio: http://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/juridiniu-asmenu-susirinkimai-turetuvykti-nuotoliniu-budu
2
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3. Dėl Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo poįstatyminių teisės
aktų.
SVARSTYTA:
Taryba pakartotinai informuota, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
projektas „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ yra
parengtas, patalpintas Teisės aktų informacinėje sistemoje3 ir išsiųstas derinimui su
institucijomis. Pastabų laukiama iki balandžio 9 d.
Taip pat pateikta informacija apie progresą dėl kitų Nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatymo poįstatyminių teisės aktų.
NUTARTA. A. Olendraitė ir toliau informuos tarybą apie projektų rengimo ir
derinimo eigą.
4. Dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (ECOSOC) narių
atrankos tvarkos.
SVARSTYTA:
A. Olendraitė pristatė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir derinimui
pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 nutarimo Nr. 326 „Dėl Lietuvos
Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą4. Taryba informuota, kad derinimas numatytas
iki 2020 m. balandžio 12 d.
Posėdžio metu įvyko diskusija dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlomų
pakeitimų.
NUTARTA:
1. Pateikti bendrą Tarybos poziciją su pastabomis dėl projekto.
2. Suderinti poziciją su Lietuvos Respublikos trišale taryba. A. Olendraitė
informuos tarybos pirmininką apie Trišalės tarybos poziciją.
5. Dėl nario delegavimo į Lietuvos kultūros ir meno tarybą.
SVARSTYTA:
Taryba informuota, kad turi teisę deleguoti narį į Lietuvos kultūros ir meno tarybą.
Tarybos pirmininkas pasiūlė Elenos Urbonienės kandidatūrą. Įvyko diskusija.
NUTARTA:
1. Suteikti daugiau laiko Tarybos nariams apsvarstyti galimas kandidatūras ir
suteikti Tarybos nariams galimybę siūlyti kandidatus iki 2020 m. balandžio 8 d.
17 val.
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https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f342bf9174d711eaa38ed97835ec4df6?positionInSearchResults=0&searchM
odelUUID=7cdd12b8-ef01-440b-8255-d0af4c5f1000
4
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/94ce154074c311eaa38ed97835ec4df6?positionInSearchResults=0&searchM
odelUUID=7cdd12b8-ef01-440b-8255-d0af4c5f1000
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2. Išrinkti kandidatą el. apklausos būdu ir apie tai informuoti Kultūros ministeriją
iki 2020 m. balandžio 10 d. (įskaitytinai).
6. Dėl Tarybos atstovų delegavimo į 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos
finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
programų komitetą
SVARSTYTA:
Tarybos pirmininkas pasiūlė keisti Tarybos deleguotus atstovus komitete ir
deleguoti Gają Šavelę kaip pagrindinę narę ir Reda Kneizevičienę kaip pakaitinę narę.
NUTARTA:
1. Pritarti pasiūlymui dėl Gajos Šavelės ir Redos Kneizevičienės delegavimo.
2. Informuoti Vidaus reikalų ministeriją apie narių pakeitimą.
7. Kiti klausimai: Dėl NVO įtraukimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ekonominių ir finansinių priemonių planą visuomenės sveikatos apsaugai
užtikrinti ir šalies ekonomikai skatinti.
SVARSTYTA:
Įvyko diskusija dėl NVO įsitraukimo. Atkreiptas dėmesys, kad verslo interesus
atstovaujančios organizacijos į plano rengimą įsitraukė nuo pat pirmųjų žingsnių ir kad NVO
labiau turėtų būti įtraukiamos į sprendimų priėmimo procesus. Kadangi patekimas į įvairių
darbo grupių, tarpinstitucinius ir kitus pasitarimus karantino metu nėra lengvai prieinamas,
NVO galimybės pačioms įsitraukti į procesus yra labai ribotos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras E. Bingelis atkreipė
dėmesį, kad NVO gali kreiptis tiesiogiai į prie Vyriausybės veikiančią darbo grupę dėl
įsitraukimo tikslingumo. Taip pat informavo apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jau
atliktus veiksmus siekiant įtraukti NVO ir nuolatos vykstančius susitikimus bei šiuo metu
vykstančias diskusijas tarp institucijų.
Taip pat Europos socialinio fondo agentūros atstovai ir NVO atstovai išreiškė norą
bendradarbiauti bei siekti geriausių sprendimų.
NUTARTA:
1. Išsiųsti Tarybos poziciją Vyriausybei ir ministerijoms su priminimu, kad NVO
turi būti įtraukti į sprendimų procesus.
2. Toliau aktyviai bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei
kitomis institucijomis ir įgalioti Aistę Adomavičienę ir Gają Šavelę atstovauti
Tarybą šiais klausimais. Nuolatos informuoti Tarybą apie pasitarimuose priimtus
sprendimus.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Edvinas Regelskis

Eitvydas Zurba
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