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Posėdis įvyko – 2016 m. kovo 15 d.
Posėdžio pirmininkas – Aušra Makarevičiūtė
Posėdžio sekretorius – Eglė Kanopaitė-Gruodienė
Dalyvavo: dalyvių sąrašas pridedamas
DARBOTVARKĖ:
1. Nacionalinės pažangos programos (NPP) atnaujinimo perspektyvos ir
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo galimybės.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl
biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“
taikymas ministerijų/savivaldybių finansuojamuose projektuose.
3. Atviros Vyriausybės programos naujojo laikotarpio veiksmų plano aptarimas.
4. Nevyriausybinių organizacijų tarybos darbo organizavimo gerinimas.
___________________________________________________________________________
Nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) pirmininkės Aušros
Makarevičiūtės siūlymu ir bendru NVO tarybos narių pritarimu buvo nutarta darbotvarkės 1 ir
3 klausimus svarstyti vieną po kito, kadangi šie klausimai turiniu yra susiję.
1. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės pažangos programos (NPP) atnaujinimo
perspektyvos ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo galimybės
Martinas Žaltauskas pristatė Nacionalinės pažangos programos atnaujinimo poreikį ir
keletą galimų klausimų, kurie galėtų būti įtraukti į Nacionalinės pažangos programą. Kadangi
šiuo metu ministerijos teikia siūlymus dėl Nacionalinės pažangos programos keitimo,
Martinas Žaltauskas siūlė Nacionalinės pažangos programos pakeitimų paketą pateikti
susipažinti ir NVO tarybai.
NVO tarybos nariai pritarė, kad NVO taryba, kaip suinteresuota šalis, turi būti
įtraukta į Nacionalinės pažangos programos keitimo procesą.
NUTARTA:
1. NVO tarybos vardu raštiškai kreiptis į Vyriausybės kanceliariją su prašymu gauti
pasiūlymų paketą dėl Nacionalinės pažangos programos keitimo.
2. Kito NVO tarybos posėdžio metu aptarti iš anksto paruoštus NVO tarybos narių
siūlymus Nacionalinės pažangos programos keitimo paketui.
__________________________________________________________________________
2. SVARSTYTA. Dėl atviros Vyriausybės programos naujojo laikotarpio veiksmų
plano aptarimo
Goda Aleksaitė, Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir atviros Vyriausybės
skyriaus patarėja, pristatė ir apžvelgė atviros Vyriausybės programos raidos etapus, esamą
situaciją, trečiojo atviros Vyriausybės veiksmų plano kūrimo proceso eigą.
Karolis Granickas, Nepriklausomo priežiūros mechanizmo nepriklausomas tyrėjas,
pristatė atviros Vyriausybės programos vertinimo ataskaitą, kylančius iššūkius ir svarbiausias
temas.
3Vidaus

2

NVO tarybos nariai pasisakė už siūlymų atviros Vyriausybės programai pateikimą.
NUTARTA:
1. NVO tarybos nariai per 2 savaites nuo šio posėdžio dienos NVO tarybos nariui
Martinui Žaltauskui pateiks siūlymus atviros Vyriausybės programai.
2. Martinas Žaltauskas surinktus ir apibendrintus NVO tarybos narių siūlymus NVO
tarybos vardu pateiks Vyriausybės kanceliarijai.
__________________________________________________________________________
3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d.
nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos tobulinimo“ taikymo ministerijų/savivaldybių finansuojamuose projektuose
NVO tarybos pirmininko pavaduotoja Elena Urbonienė pristatė esamą situaciją, kad
įvairiuose valstybės biudžeto lėšomis finansuojamuose konkursuose, skirtuose NVO
projektams finansuoti, yra taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d.
nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos tobulinimo“ (toliau – Nutarimas). Elena Urbonienė apibendrindama pažymėjo, kad šis
Nutarimas pagal savo turinį nėra skirtas NVO, todėl būtina svarstyti klausimą dėl šio teisės
akto netinkamo taikymo.
Eglė Radišauskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento
direktorė, pažymėjo, kad šis Nutarimas nėra tiesiogiai skirtas NVO, tačiau, vadovaujantis
Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis, taikomas tuo atveju, kai yra naudojamos valstybės
biudžeto lėšos. Eglė Radišauskienė informavo, kad Valstybės kontrolė yra pateikusi išvadas,
kad darbo užmokesčiui apskaičiuoti, kai yra naudojamos valstybės biudžeto lėšos, turi būti
taikomas vienodas apskaičiavimo mechanizmas.
NVO tarybos nariai išreiškė nuomonę, kad šis Nutarimas yra skirtas biudžetinėms
įstaigoms, todėl jo taikymas NVO yra ydingas, kaip suvaržantis NVO ir jos darbuotojų veiklą.
Eglė Radišauskienė paminėjo, kad šiuo metu yra rengiamas Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektas, kuris
pakeis šiuo metu galiojantį Nutarimą.
NVO tarybos nariai siūlė kitame NVO tarybos posėdyje susipažinti su rengiamu
įstatymo projektu ir Valstybės kontrolės išvadomis dėl valstybės biudžeto išlaidų tinkamo
naudojimo tvarkos.
NUTARTA:
1. Į kito NVO tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti rengiamo Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekto
pristatymą ir pakviesti Socialinės apsaugos ir darbo tarybos atsakingą darbuotoją šį teisės aktą
pristatyti NVO tarybai.
2. Iki kito NVO tarybos posėdžio paprašyti Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atsakingą darbuotoją pateikti medžiagą dėl Valstybės kontrolės išvadų dėl
valstybės
biudžeto
išlaidų
tinkamo
naudojimo
tvarkos.
___________________________________________________________________________
4. SVARSTYTA. Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos darbo organizavimo
gerinimo
NVO tarybos pirmininkė Aušra Makarevičiūtė paklausė NVO tarybos narių, ar yra
pastabų ar siūlymų dėl NVO tarybos nuostatų keitimo ar tobulinimo.
Martinas Žaltauskas paminėjo, kad tam tikri siūlymai yra susiję su Nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatymo (toliau – NVO plėtros įstatymas) pakeitimo projektu, kurie bus
svarstomi ateinančiuose NVO tarybos posėdžiuose.
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Aušra Makarevičiūtė paminėjo, kad ankstesniame NVO tarybos posėdyje nebuvo
aptarti terminai dėl tam tikrų klausimų svarstymo:
1. Dėl NVO fondo projekto pateikimo NVO tarybai svarstyti;
2. Dėl NVO plėtros įstatymo projekto svarstymo;
Dovilė Juodkaitė iškėlė klausimą, kad NVO taryboje nėra sekami ir svarstomi
rengiami teisės aktų projektai, kurie yra susiję su NVO ir jų veikla.
Tarybos nariai paminėjo, kad kaip numato NVO plėtros įstatymo nuostatos, NVO
taryba turi būti supažindinama ir su ja turi būti konsultuojamasi dėl rengiamų teisės aktų
projektų, susijusių su NVO klausimais, taip pat planuojamų finansavimo programų, pagal
kurias finansuojami nevyriausybinių organizacijų projektai.
Justas Pankauskas pasiūlė svarstyti galimybę NVO tarybos atstovui, peržiūrėjus
ministerijų atstovų pasitarimų (toliau – MAP) darbotvarkes, dalyvauti MAP dėl tų teisės aktų
projektų, kurie yra susiję su NVO klausimais.
NVO tarybos nariai pritarė tokiai galimybei ir pasiūlė Elenai Urbonienei peržiūrėti
MAP darbotvarkes ir, esant reikalui, dalyvauti MAP.
Aušra Makarevičiūtė pasiūlė galimą datą kitam NVO tarybos posėdžiui.
NUTARTA:
1. NVO tarybos kito posėdžio datą numatyti 2016 m. balandžio 5 d. 13 val.
2. Į kito NVO tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti NVO fondo projekto, kuris turi
būti pateiktas NVO tarybos nariams prieš posėdį, pristatymo klausimą ir paprašyti Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos atsakingą darbuotoją pristatyti teisės akto projektą.
3. Į kito NVO tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti NVO plėtros įstatymo projekto
svarstymą.
4. Elenai Urbonienei NVO tarybos vardu atstovauti MAP svarstant aktualius teisės
aktų projektus, susijusius su NVO klausimais.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Aušra Makarevičiūtė
Eglė Kanopaitė-Gruodienė
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