NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. sausio 21 d. Nr.
Elektroninis posėdis
Posėdyje dalyvauja 15 NVO tarybos narių, kvorumas yra.
Taip pat dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, viceministras
Vytautas Šilinskas, NVO fondo tarybos atstovai, Europos socialinio fondo agentūros atstovai,
Nacionalinės NVO koalicijos atstovai ir kt.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės ir viceministro Vytauto
Šilinsko sveikinimo žodis
2. NVO Fondo finansavimo krypčių 2021 m. pristatymas (dalyvauja Fondo tarybos
pirmininkas Paulius Skruibis ir pavaduotoja Viktorija Krutulytė)
3. Kiti klausimai:
3.1. NVO Tarybos nuostatų projekto derinimas
3.2. NVO tarybos atstovo dalyvavimas LR Vyriausybės nepriklausomų ekspertų
patariamojoje taryboje pasiūlymams dėl Covid-19 ligos valdymo teikti
3.3. Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo (parama fiziniams asmenims) tvarkos aprašo
aptarimas

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės ir viceministro
Vytauto Šilinsko sveikinimo žodis
SVARSTYTA.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė ir viceministras Vytautas
Šilinskas džiaugiasi galimybe susipažinti su NVO taryba, dėkoja už greitas NVO reakcijas
teikiant pasiūlymus Vyriausybės priemonių planui ir pabrėžia, kad NVO bus kviečiamos
dalyvauti tolimesniame etape, kai priemonių planas bus grąžintas ministerijai po Vyriausybės
peržiūros. Akcentuojama, kad visa nauja ministerijos vadovybė itin vertina bendradarbiavimą
su NVO ir sieks įtraukti NVO į sprendimų priėmimo procesus kuo ankstyvesnėje stadijoje.
Judita Akromienė, Aistė Adomavičienė, Birutė Sabatauskaitė, Gaja Šavelė dėkoja už
partnerių įtraukimą į Vyriausybės priemonių plano svarstymą ir siūlo paraginti kitas
ministerijas sekti šiuo geruoju pavyzdžiu.
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2. NVO Fondo finansavimo krypčių 2021 m. pristatymas
SVARSTYTA.
NVO Fondo tarybos pirmininkas Paulius Skruibis pristatė siūlomas NVO fondo kryptis 2021
metams, kurios apsibrėžtos atsižvelgiant į gautus NVO tarybos pasiūlymus. 2021 m. NVO
fondo biudžetas – 1,4 mln. Eur (iš kurios dalis skiriama tyrimams ir administravimui).
Siūloma 2021 m. NVO fondo finansavimą nukreipti dviem kryptimis:
1. NVO finansinio tvarumo stiprinimas, 70 proc. skirtų lėšų:
1.1. organizacijų ir specialistų, dirbančių (savanoriaujančių) NVO sektoriuje,
gebėjimų stiprinimas;
1.2. tarpinstitucinis, tarpsektorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas;
1.3. veiklos nukreiptos į kitų finansavimo šaltinių pritraukimą;
1.4. kitos veiklos, stiprinančios NVO finansinį tvarumą, įskaitant kofinansavimą
(angl. co-financing) bei organizacijų veiklos auditą.
2. NVO dalyvavimo ekstremalių situacijų valdyme stiprinimas (pasirengimas veikti,
pasekmių mažinimas ir kt.), 30 proc. skirtų lėšų:
•
•
•

2.1. organizacijų ir specialistų, dirbančių (savanoriaujančių) NVO sektoriuje,
gebėjimų stiprinimas;
2.2. tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas;
2.3. kitos veiklos, prisidedančios prie NVO dalyvavimo ekstremalių situacijų valdyme

NVO fondo pirmininko pavaduotoja Viktorija Krutulytė pristatė, kad finansavimą planuojama
skirti dviem būdais: skelbiant konkursą ir/ar taikant tęstinę atranką, skiriant finansavimą pagal
poreikį metų eigoje. Buvo aptarti šių finansavimo būdų privalumai ir trūkumai (plačiau
galima susipažinti pridedamoje prezentacijoje).
Vyko diskusija dėl finansavimo būdų, ar bus diferencijuojamas finansavimas mažoms ir
didelėms organizacijoms, dėl to, kas yra laikoma ekstremali situacija, siūlytina apsiriboti ne
vien ekstremalia padėtimi, tarybos nariai klausė, kada finansavimas galėtų startuoti. Taip pat
pasidžiaugta, kad planuojamas organizacijų kofinansavimas ir kad bus galimybė didinti
organizacijų skaidrumą finansuojant audito atlikimą.
Irena Segalovičienė kalbėjo, kad būtų svarbu nepamiršti viešųjų paslaugų perdavimo NVO ir
regioninių NVO stiprinimo aspektų. Henrika Varnienė teiravosi ar neplanuojama įtraukti
advokacijos organizacijų administracijos etato finansavimo galimybės kaip yra įprasta
panašiuose užsienio fonduose. Edvinas Regelskis pabrėžė, kad lūkestis dėl finansavimo
neturėtų būti nukreiptas vien į NVO fondą, bet ir į valstybę – kad dalis biudžeto, skiriamo
fondo veiklai didėtų (tačiau tam reikėtų parodyti rezultatą). Linos Paškevičiūtės nuomone,
paslaugų teikimo finansavimas neturėtų užgožti advokacijos.
Sutarta, kad NVO tarybos nariai gali pateikti savo siūlymus fondui iki sausio 27 d. (imtinai).
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3. Kiti klausimai:
3.1. NVO Tarybos nuostatų projekto derinimas
3.2. NVO tarybos atstovo dalyvavimas LR Vyriausybės nepriklausomų ekspertų
patariamojoje taryboje pasiūlymams dėl Covid-19 ligos valdymo teikti
3.3. Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo (parama fiziniams asmenims) tvarkos
aprašo aptarimas
SVARSTYTA.
Dėl NVO tarybos nuostatų Milda Saudargė informavo, kad buvo rastas kompromisas su
Teisingumo ministerija dėl jų teiktų pastabų, tad toliau bus galima organizuoti nuostatų
teikimą LR Vyriausybei.
Dėl NVO tarybos atstovo dalyvavimo LR Vyriausybės nepriklausomų ekspertų
patariamojoje taryboje pasiūlymams dėl Covid-19 ligos valdymo teikti, nuspręsta, kad NVO
tarybą domina vartotojų teisės, socialinė, švietimo ir sveikatos apsaugos sritys ir pasiūlyta į
nepriklausomų ekspertų tarybą deleguoti Gają Šavelę. Pritarta bendru sutarimu.
Aurelija Olendraitė pristatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktas pastabas dėl
Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo (parama fiziniams asmenims) tvarkos aprašo,
Prezidentūros atstovė pasidalino jų teiktomis pastabomis.
Svarstant kitus klausimus Tarybos pirmininkas pasiūlė prie Tarybos įkurti savanorystės
grupę, prieštaraujančių nebuvo.

Posėdžio pirmininkas

Edvinas Regelskis

Posėdžio sekretorė

Milda Saudargė
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