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Posėdyje dalyvauja 11 NVO tarybos narių, kvorumas yra.
Posėdžio darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.

Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, aktualių NVO sektoriui, aptarimas
Valstybės pažangos tarybos ir nacionalinių pažangos programų pristatymas
Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės Dianos Vilytės pristatymas
Savanorystės skatinimo projekto „Šimtmečio dovanos“ pristatymas

Svarstyta:
1. Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, aktualių NVO sektoriui, aptarimas.
Tarybos pirmininkas pristato Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias atvejus, kada
organizacija yra laikoma neperkančiąja. Taip pat pristatoma problematika, susijusi su atvejais, kai
nevyriausybinės organizacijos pripažįstamos perkančiosiomis organizacijomis, t.y. tokie atvejai, kai
NVO valdyme dalyvauja savivaldybės ar valstybės institucijos.
2. Valstybės pažangos tarybos ir Nacionalinės pažangos programos pristatymas
Tarybos pirmininkas pristato Valstybės pažangos tarybos struktūrą, veiklos tikslus ir planus
(trumpalaikius ir ilgalaikius). Taip pat siūlomas glaudesnis Nacionalinės nevyriausybinių
organizacijų tarybos ir Valstybės pažangos tarybos bendradarbiavimas turint bendrą pasiūlymų
paketą valstybės raidai. Atkreiptas dėmesys, jog remiantis ilgalaike valstybės strategija „LT2030“
bei Nacionalinėmis pažangos programomis (NPP 2012-2020 ir NPP 2021-2030) sudaromas
ilgalaikis (ne metiniai, o strateginis) valstybės biudžetas. Nacionalinė pažangos programa 2012 –
2020 m. kaip vieną iš rodiklių kelia viešųjų paslaugų perdavimo NVO sektoriui (bent 15 procentų iki
2020 metų, tačiau šiuo metu siekia vos 8 procentus). Pristatytos nacionalinės pažangos programos,
kurios bus įgyvendinamos ateityje.
Nutarta: NVO Tarybos nariai iki vasario 15 d. teikia savo siūlymus dėl strateginių Nacionalinės
pažangos tarybos darbų, kurie turėtų būti įgyvendinti per ateinančius dvejus metus. Posėdžiu metu
pristatyti siūlymai: a) atviri valstybių ir savivaldybių duomenys (biudžetai, nekilnojamojo turto
registras); b) įstaigų, teikiančių viešąsias paslaugas analizė ir jų optimizavimas, viešųjų paslaugų
laipsniškas perdavimas NVO, socialiniams verslams; c) inovacijų užtikrinimas viešųjų paslaugų
teikime.

3. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės Dianos Vilytės pristatymas.
Pristatyti nevyriausybinių organizacijų iššūkiai viešuosiuose pirkimuose (svarbiausias aspektas –
(ne) perkančiosios organizacijos nustatymas ir viešojo intereso interpretavimas) ir galimi sprendimo
būdai. Klausimus ir savo pastabus taip pat pateikė ESFA ir Nacionalinės mokėjimų tarnybos
atstovai.
Nutarta: Įvertinti parengtas neperkančiųjų organizacijų taisykles ir inicijuoti jų tvirtinimą kaip
poįstatyminį teisės aktą LR socialinės apsaugos ir darbo, LR žemės ūkio bei LR vidaus reikalų
ministerijose.

4. Vyriausybės kanceliarijos atstovo savanorystės skatinimo projekto „Šimtmečio
dovanos“ pristatymas.
Pristatytos galimybės NVO Tarybos nariams ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms prisidėti
prie tolesnio projekto vykdymo.
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