LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2016 m. kovo 8 d. Nr. D5-92
Vilnius
Posėdis įvyko – 2016 m. vasario 17 d.
Posėdžio pirmininkas – Ramūnas Navickas
Posėdžio sekretorius – Sigita Stakytė
Dalyvavo: dalyvių sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos aptarimas
2. Nacionalinės pažangos programos atnaujinimo aptarimas
3. Socialinio verslo priemonių plano aptarimas
4. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimo projekto aptarimas
5. Nevyriausybinių organizacijų duomenų bazės kūrimas
6. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.
___________________________________________________________________________
1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo, balsų skaičiavimo
komisijos tvirtinimo
Ramūnas Navickas pasveikino visus susirinkusius ir pristatė darbotvarkę. Pasiūlyta
pakeisti darbotvarkę ir pirmu klausimu numatyti Nevyriausybinių organizacijų tarybos
pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimus, o kitus klausimus pristatyti ir aptarti po rinkimų.
Ramūnas Navickas priminė, kad prieš pradedant Tarybos pirmininko ir pirmininko
pavaduotojo rinkimus, Taryba turi išrinkti balsų skaičiavimo komisiją. Į balsų skaičiavimo
komisiją pasiūlyti: Ramūnas Navickas, Gaja Šavelė ir Dovilė Juodkaitė.
NUTARTA:
1. Pakeisti posėdžio darbotvarkę, ir pirmu klausimu numatyti Nevyriausybinių
organizacijų tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimus.
2. Patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos sudėtį iš šių asmenų – Ramūnas Navickas,
Gaja Šavelė ir Dovilė Juodkaitė.
___________________________________________________________________________
2. SVARSTYTA. Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko ir pirmininko
pavaduotojo rinkimų
Ramūnas Navickas informavo, kad pagal Nevyriausybinių organizacijų tarybos
nuostatų 14 punktą pasibaigus metams, pirmininkas ir pavaduotojas perrenkami rotacijos
principu, t. y. pirmininku turi būti išrinktas valstybės institucijos ar įstaigos, o pirmininko
pavaduotoju – nevyriausybinių organizacijų atstovas. Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas
renkami metams iš Tarybos narių atskirai slaptu balsavimu, ir paragino siūlyti kandidatus į
Tarybos pirmininkus.
Ramūnas Navickas pristatė Tarybos nariams išdalintus balsavimo biuletenius ir
informavo, kad Tarybos nariai turi įrašyti į biuletenį siūlomo kandidato vardą ir pavardę ir
biuletenį įmesti į urną. Ramūnas Navickas pasiūlė Tarybos pirmininką ir pirmininko
pavaduotoją išrinkti vienu metu.
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Į Tarybos pirmininkus pasiūlyti kandidatai – Dalia Masaitienė, Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Vietos savivaldos
politikos skyriaus vedėja, ir Aušra Makarevičiūtė, Socialinės apsaugos ir darbo ministro
patarėja.
Kandidatų paklausta, ar jie sutinka kandidatuoti į Tarybos pirmininko pareigas. Dalia
Masaitienė atsisakė kandidatuoti.
Aušra Makarevičiūtė sutiko kandidatuoti į Tarybos pirmininko postą, prisistatė ir
atsakė į klausimus.
Ramūnas Navickas pasiūlė balsuoti ir balsavimo biuletenius įmesti į urną.
Į Tarybos pirmininko pavaduotojus pasiūlyta kandidatė – Elena Urbonienė.
Kandidatės paklausta, ar ji sutinka kandidatuoti į Tarybos pirmininko pavaduotojo
pareigas.
Elena Urbonienė, kandidatė į Tarybos pirmininko pavaduotojo postą, prisistatė ir
atsakė į klausimus.
Ramūnas Navickas pasiūlė balsuoti ir balsavimo biuletenius įmesti į urną. Pasibaigus
balsavimui, balsų skaičiavimo komisija pasišalino skaičiuoti balsų.
Ramūnas Navickas pristatė Tarybos pirmininko balsavimo rezultatus. Tarybos
pirmininko rinkimuose dalyvavo 12 asmenų, visi biuleteniai galiojantys ir balsai pasiskirstė:
Aušra Makarevičiūtė: UŽ 8 balsai, PRIEŠ 1, SUSILAIKĖ 3.
Ramūnas Navickas pristatė Tarybos pirmininko pavaduotojo balsavimo rezultatus.
Tarybos pirmininko rinkimuose dalyvavo 12 asmenų, visi biuleteniai galiojantys ir balsai
pasiskirstė:
Elena Urbonienė: UŽ 9 balsai, PRIEŠ 1, SUSILAIKĖ 2.
NUTARTA:
1 Tarybos pirmininke metams išrinkti Aušrą Makarevičiūtę.
2. Tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkti Eleną Urbonienę.
3. Bendru tarybos narių sutarimu nutarta, kad šios dienos posėdyje pirmininkaus
Ramūnas Navickas ir pirmininkavimą Aušrai Makarevičiūtei perduos po posėdžio.
___________________________________________________________________________
3. SVARSTYTA. Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos
aptarimo
Ramūnas Navickas pristatė Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų
programos padarytą analizę ir išsakė nuogąstavimus, kad 2016 metais patvirtintas naujas
bendruomeninių organizacijų finansavimo modelis neduos reikiamos naudos ir labiausiai
nukentės miesto bendruomenių organizacijos, kurių šiuo metu administraciniai gebėjimai yra
silpnesni nei kaimo bendruomenių.
Audronė Vareikytė informavo, kad įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos
2013–2015 metų programą padidėjo administracinė našta savivaldybėms ir pasiūlė
nevyriausybinėms organizacijoms kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su
pasiūlymu atnaujinti Vietos bendruomenių savivaldos programą.
Dalia Masaitienė informavo, kad bendruomeninės organizacijos gali dalyvauti vietos
veiklos grupių miestuose kūrime ir gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
Ramūnas Navickas akcentavo, kad miestų bendruomeninės organizacijos dar nėra
pasiruošusios dalyvauti tokio mąsto projektuose, dėl per aukštų keliamų reikalavimų.
Elena Urbonienė pasiūlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų išsakyti
poziciją Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos k.
Algirdas Šešelgis informavo, kad įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos
2013–2015 metų programą iškilo savivaldybėse administravimo problemų, tad kuriant naują
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finansavimo modelį visoms bendruomenių organizacijoms sudarytos vienodos sąlygos. 2016
metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursui pateikta
per 800 paraiškų, kas rodo jos populiarumą tarp vietos bendruomenių organizacijų.
Gaja Šavelė pasiūlė rengiant naują bendruomenių organizacijų finansinės paramos
modelį įtraukti Nevyriausybinių organizacijų tarybą bei išbandžius 2016 metų pilotinį modelį
patvirtinti ilgalaikę programą.
Elena Urbonienė pasiūlė organizuoti metinius programų įgyvendinimo pristatymus.
NUTARTA.
1. Pritarti pasiūlymui, kad, bet kuriai valstybinei institucijai keičiant nevyriausybinių
organizacijų finansavimo mechanizmus, būtų tariamasi su Nevyriausybinių organizacijų
taryba.
2. Pasiūlyti organizuoti metinius nevyriausybinių organizacijų rėmimo programų
įgyvendinimo pristatymus.
___________________________________________________________________________
4. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės pažangos programos atnaujinimo aptarimo
Dalia Masaitienė pristatė Nacionalinės pažangos programos planuojamus pakeitimus
ir pateikė savivaldybių informaciją apie 2014 metais bendruomenėms ar privačiam sektoriui
perduotas viešąsias paslaugas.
Dalia Masaitienė informavo, kad nuo savivaldybių pozicijos priklauso viešųjų
paslaugų perdavimas bendruomenėms ar privačiam sektoriui ir pasiūlė kreiptis į savivaldybių
administracijas ir nevyriausybinių organizacijų tarybas, kad jos aptartų šį klausimą.
Martinas Žaltauskas pasiūlė Nacionalinės pažangos programos atnaujinimą 2016
metais numatyti kaip Nevyriausybinių organizacijų tarybos prioritetinį darbą.
NUTARTA. Į posėdį pakviesti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovus pristatyti
Nacionalinės pažangos programą.
___________________________________________________________________________
5. SVARSTYTA. Dėl Socialinio verslo priemonių plano.
Klausimą pristatė Artūras Survila ir informavo, kad Socialinio verslo modelis
orientuotas į nevyriausybinių organizacijų koncepcijos priemonių planą, kuriame numatyta,
kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra atsakinga už 2016 metų tyrimo atlikimą,
tačiau tyrimo pirkimo procedūros dar nepradėtos. Atliktas tyrimas padėtų nubrėžti santykį
tarp socialinio verslo ir socialinių įmonių bei pateiktų rekomendacijas.
Dovilė Juodkaitė pabrėžė, kad nevyriausybinėms organizacijoms keliai uždari ir turi
atsirasti prielaidos, kad nevyriausybinės organizacijos galėtų dalyvauti socialiniame versle.
Artūras Survila pasidomėjo kokia būtų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
pozicija, nes Ūkio ministerija šiuo klausimu palaiko nevyriausybinių organizacijų sektorių.
Elena Urbonienė pasisakė, kad Ūkio ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos skirtingai traktuoja socialinio verslo koncepciją.
Kilus atvirai diskusijai Martinas Žaltauskas paagitavo Tarybai priimti sprendimą.
Aušra Makarevičiūtė pasiūlė klausimą aptarti kartu suinteresuotų ministerijų
ministrais.
NUTARTA. Organizuoti Ūkio ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos susitikimą socialinio verslo koncepcijos klausimu.
___________________________________________________________________________
6. SVARSTYTA. Dėl Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimo
projekto
Martinas Žaltauskas informavo, kad Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo
pakeitimo projektas parengtas, tačiau sulaukta mažai pasiūlymų iš Tarybos narių.
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Dalia Masaitienė pridūrė, kad įstatymo pakeitimo projekte nevyriausybinių
organizacijų tarybų sudarymą savivaldybėse reikia suderinti su Vietos savivaldos įstatymu.
Martinas Žaltauskas pridūrė, kad Nevyriausybinių organizacijų fondo kūrimas yra
neatsiejama Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo dalis ir pasiūlė aptarti šį klausimą
Tarybos posėdžio metu
NUTARTA:
1. Tarybos nariai per 14 kalendorinių dienų pateiks pastabas dėl įstatymo projekto ir
atsiųs tarybos nariui Martinui Žaltauskui el. paštu.
2. Nevyriausybinių organizacijų taryba parengtą įstatymo projektą pateiks Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai.
3. Kito posėdžio metu aptarti Nevyriausybinių organizacijų fondo kūrimo eigą.
___________________________________________________________________________
7. SVARSTYTA. Dėl Nevyriausybinių organizacijų duomenų bazės kūrimo
Sergejus Muravjovas pristatė viešosios įstaigos „Transparency International”
Lietuvos skyriaus įgyvendinamą projektų www.nvoatlasas.lt, kurio pagrindu kuriama
nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje duomenų bazė ir atsakė į Tarybos narių klausimus.
NUTARTA. Pasiūlyti labiau koordinuoti įvairių suinteresuotų institucijų veiksmus,
kad būtų sukurta veiksminga ir praktiška nevyriausybinių organizacijų duomenų bazė.
___________________________________________________________________________
8. Einamieji klausimai.
Aistė Zadelytė informavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė šiuo metu verčia
2007 m. spalio 10 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto patvirtintų rekomendacijų
valstybėms narėms dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio statuso Europoje (CM/REC
(2007) 14) aiškinamąsias rekomendacijas į lietuvių kalbą ir išverstas ir suderintas vertimas
bus paviešintas.
___________________________________________________________________________
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Ramūnas Navickas
Sigita Stakytė
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