LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017 m. vasario 28 d. Nr. D5-67
Vilnius
Posėdis įvyko – 2017 m. vasario 21 d.
Posėdžio pirmininkas – Martinas Žaltauskas
Posėdžio sekretorė – Milda Saudargė
Dalyvavo: dalyvių sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Tarybos narių prisistatymas.
2. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimai.
3. Nevyriausybinių organizacijų tarybos darbo plano aptarimas. Diskusija.
4. Einamieji klausimai, kito posėdžio datos nustatymas.
Eitvydas Bingelis, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras, pasveikino susirinkusius
ir pasiūlė išrinkti Nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) pirmojo posėdžio
pirmininkaujantį asmenį, kol bus išrinktas Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas.
Pasiūlyti asmenys – Eitvydas Bingelis. Tarybos narių bendru sutarimu nutarta posėdį iki Tarybos
pirmininko išrinkimo, vesti Eitvydui Bingeliui.
1. SVARSTYTA. Tarybos narių prisistatymas.
Eitvydas Bingelis pristatė posėdžio darbotvarkę ir pasiūlė į ją įtraukti nešališkumo
deklaracijų pasirašymą. Milda Saudargė, posėdžio sekretorė, informavo, kad iš 20 tarybos narių
posėdyje dalyvauja 16. Pagal Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių
organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo (toliau – Nuostatai), 23 punktą
kvorumas yra.
Eitvydas Bingelis pasiūlė balsuoti už Tarybos posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei
pritarta vienbalsiai.
Posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai prisistatė ir pasirašė nešališkumo deklaracijas.
NUTARTA:
1. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
2. Pasirašyti nešališkumo deklaracijas.
2. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko ir pirmininko
pavaduotojo rinkimai.
Eitvydas Bingelis priminė, kad pagal Nuostatų 10 punktą Tarybos pirmininkas ir
pavaduotojas renkami metams iš Tarybos narių ir paragino siūlyti kandidatus į Tarybos
pirmininkus.
Į Tarybos pirmininkus pasiūlytas kandidatas – Martinas Žaltauskas, Labdaros ir
paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ direktorius.
Martinas Žaltauskas kandidatuoti sutiko.
Į Tarybos pirmininko pavaduotojus pasiūlytas kandidatas – Eitvydas Bingelis, kuris
kandidatuoti taip pat sutiko.
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Tarybos nariai bendru sutarimu nutarė balsuoti atvirai.
Eitvydas Bingelis pareiškė nusišalinantis nuo pirmininkavimo ir pasiūlė posėdžio
sekretorei Mildai Saudargei pirmininkauti posėdžiui, kol vyks balsavimas. Tarybos nariai bendru
sutarimu tam pritarė.
Milda Saudargė pasiūlė balsuoti dėl kandidato į Tarybos pirmininkus Martino
Žaltausko.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 15
SUSILAIKĖ – 1.
Milda Saudargė pasiūlė balsuoti dėl kandidato į Tarybos pirmininko pavaduotojus
Eitvydo Bingelio.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 14
SUSILAIKĖ – 2.
NUTARTA.
1. Tarybos pirmininku metams išrinkti Martiną Žaltauską.
2. Tarybos pirmininko pavaduotoju metams išrinkti Eitvydą Bingelį.
3. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų tarybos darbo plano aptarimas.
Diskusija.
Pirmininkavimą posėdžiui perima Martinas Žaltauskas.
Edvinas Regelskis pristato pasiūlymus ir prioritetus Tarybos darbo planui. Jolita
Meškelytė pateikia pasiūlymą darbo plane formuluoti ne konkrečias priemones, bet veiklas ir
nusistatyti kryptis.
Martinas Žaltauskas pasiūlo šias veiklos kryptis: 1) NVO skaidrumas ir viešumas; 2)
NVO finansinis tvarumas; 3) NVO įgalinimas, teisinės aplinkos monitoringas.
Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė šioms veiklos kryptims.
Dalia Masaitienė pasiūlė darbo plano priemonę „Sudaryti sąlygas viešųjų paslaugų
teikimui konkurso būdu per NVO, mažinant biudžetinių įstaigų dalyvavimą“ nukelti prie darbo
plano „NVO įgalinimas, teisinės aplinkos monitoringas“ krypties.
Eitvydas Bingelis pasiūlo Tarybos nariams pasiskirstyti į darbo grupes pagal veiklos
kryptis ir iki kovo 3 d. grupėse išdiskutuoti priemones/veiklas, o iki kovo 10 d. galutinį
suredaguotą variantą atsiųsti posėdžio sekretorei.
Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlymui ir pasiskirstė į darbo grupes:
1. NVO skaidrumas ir viešumas: Jolita Meškelytė, Martinas Žaltauskas, Paulius
Gradeckas, Marija Šaraitė;
2. NVO finansinis tvarumas: Elena Urbonienė, Mantas Zakarka, Edvinas Regelskis,
Zita Bružaitė, Tomas Pūtys;
3. NVO įgalinimas, teisinės aplinkos monitoringas: Aurelija Olendraitė, Dalia
Masaitienė, Ona Marija Vyšniauskaitė, Mantas Zakarka, Elena Urbonienė, Dovilė Juodkaitė,
Audronė Kaladžinskienė, Reda Kneizevičienė.
Pasiūlyti šie grupių koordinatoriai:
1. NVO skaidrumas ir viešumas: Martinas Žaltauskas;
2. NVO finansinis tvarumas: Mantas Zakarka;
3. NVO įgalinimas, teisinės aplinkos monitoringas: Dalia Masaitienė.
Mantas Zakarka pasiūlė Tarybos darbo planą skelbti internete (www.socmin.lt)
nurodant darbo grupių sudėtį ir kontaktus.
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Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlymui.
NUTARTA.
1. Patvirtinti šias Tarybos darbo plano veiklos kryptis: 1) NVO skaidrumas ir
viešumas; 2) NVO finansinis tvarumas; 3) NVO įgalinimas, teisinės aplinkos
monitoringas.
2. Patvirtinti šios sudėties darbo grupes:
1. NVO skaidrumas ir viešumas: Jolita Meškelytė, Martinas Žaltauskas (koordinatorius),
Paulius Gradeckas, Marija Šaraitė;
2. NVO finansinis tvarumas: Elena Urbonienė, Mantas Zakarka (koordinatorius),
Edvinas Regelskis, Zita Bružaitė, Tomas Pūtys;
3. NVO įgalinimas, teisinės aplinkos monitoringas: Aurelija Olendraitė, Dalia
Masaitienė (koordinatorė), Ona Marija Vyšniauskaitė, Mantas Zakarka, Elena Urbonienė, Dovilė
Juodkaitė, Audronė Kaladžinskienė, Reda Kneizevičienė.
4. SVARSTYTA. Einamieji kausimai, kito posėdžio datos nustatymas.
Martinas Žaltauskas išreiškė pageidavimą, kad kiekviename Tarybos posėdyje būtų
svarstomi teisės aktų/jų projektų, susijusių su NVO, pakeitimai. Taip pat jis pasiūlė daryti
Nuostatų pakeitimus, įtvirtinant pakaitinius Tarybos narius ir balsavimą elektroniniu būdu.
Eitvydas Bingelis pasiūlė organizuoti kitą Tarybos posėdį kovo 16 d., 14 val.
Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlymui.
Martinas Žaltauskas pristatė siūlomą kito posėdžio darbotvarkę. Dovilė Juodkaitė, Elena
Urbonienė iškėlė klausimą dėl NVO įtraukimo į ES investicinių priemonių programavimo
procesą ir pasiūlė stebėti kaip užtikrinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
priemonių, susijusių su NVO, įgyvendinimas.
Martinas Žaltauskas pasiūlė dėl šio klausimo organizuoti neeilinį Tarybos posėdį
Vyriausybės kanceliarijoje kovo 28 d., į kurį pakviesti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos atsakingus viceministrus ir specialistus.
Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlymui.
NUTARTA:
1. Organizuoti kitą Tarybos posėdį kovo 16 d., 14 val.
2. Organizuoti neeilinį Tarybos posėdį Vyriausybės kanceliarijoje kovo 28 d.
3. Į neeilinį Tarybos posėdį kviesti dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos atsakingus viceministrus ir specialistus.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Martinas Žaltauskas
Milda Saudargė
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