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Posėdis įvyko – 2016 m. balandžio 5 d.
Posėdžio pirmininkas – Aušra Makarevičiūtė
Posėdžio sekretorius – Sigita Stakytė
Dalyvavo: dalyvių sąrašas pridedamas
DARBOTVARKĖ:
1. Nacionalinės pilietinės visuomenės fondo prioritetinės teisėkūros iniciatyvos
poveikio vertinimo pristatymas
2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo projekto pristatymas
3. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimo projekto aptarimas
4. Nacionalinio projekto “Aš už Lietuvą” pristatymas.
___________________________________________________________________________
Nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) pirmininkės Aušros
Makarevičiūtės siūlymu ir bendru NVO tarybos narių pritarimu darbotvarkė papildyta
klausimu – dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros programų projektų finansavimo rezultatų,
projektų veiklų išliekamosios vertės bei projektų vertinimo aktualijų. Aušra Makarevičiūtė
informavo Tarybą, kad šios dienos posėdyje kvorumas nesusidaro, tad Taryba priimti
sprendimų negali.
1. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės pilietinės visuomenės fondo prioritetinės
teisėkūros iniciatyvos poveikio vertinimo.
Steponas Kulbauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir
bendruomenių departamento vyriausias patarėjas, pristatė klausimą ir atsakė į klausimus.
Martinas Žaltauskas pasidalino informacija apie Vengrijoje taikomą nevyriausybinių
organizacijų modelį ir uždavė klausimą dėl siūlomos Nacionalinės pilietinės visuomenės
fondo 2 alternatyvos – ar verta kurti mechanizmą, kuris reikalauja daug išlaidų? Iš kokių
šaltinių bus finansuojamas Nacionalinės pilietinės visuomenės Fondas? Martinas Žaltauskas
taip pat pasiūlė įvertinti esamą padėtį Lietuvoje, kaip įsteigti fondai veikia ir iš kokių lėšų šie
fondai finansuojami.
Steponas Kulbauskas informavo, kad reikalingas pritarimas kokią alternatyvą
pasirinkti bei pasirinkta alternatyva bus pristatoma Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Martinas Žaltauskas pasiūlė parengti 3 alternatyvą ir pristatyti Tarybai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai, pasiūlė atlikti poveikio vertinimą ir
parengtas 3 alternatyvas siųsti suinteresuotoms institucijoms.
Roma Žakaitienė akcentavo, kad turi būti padaryta šiandieninės situacijos analizė,
kad sukurtume tinkamą Nacionalinės pilietinės visuomenės fondo modelį.
Gaja Šavelė pasidomėjo ar per 2 savaites galima būtų parengti 3 Nacionalinės
pilietinės visuomenės fondo alternatyvą?
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Martinas Žaltauskas pasisiūlė kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atsakingais darbuotojais iki kitos Tarybos posėdžio parengti trečią Nacionalinės pilietinės
visuomenės fondo alternatyvą.
__________________________________________________________________________
2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekto.
Vita Baliukevičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento
Darbo teisės skyriaus vedėja, pristatė klausimą ir atsakė į klausimus. Vita Baliukevičienė
informavo, kad Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymas nebus taikomas nevyriausybinių organizacijų sektoriui.
Aušra Makarevičiūtė informavo, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerija 2016 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (31.3-44) SD-2058 kreipėsi į suinteresuotas
ministerijas, dėl Valstybės biudžeto lėšų naudojimo nevyriausybinių organizacijų darbuotojų
darbo apmokėjimo taikymo ministerijų kuruojamose srityse. Ministerija dar nėra priėmusi
galutinio sprendimo dėl Valstybės biudžeto lėšų naudojimo nevyriausybinių organizacijų
darbuotojų darbo apmokėjimo taikymo ministerijų kuruojamose srityse ir šiuo metu renka ir
analizuoja informaciją iš suinteresuotų institucijų. Ministerija šiuo metu netaiko Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir
organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“,o kaip alternatyvą naudoja 30
proc. administravimui skiriamų išlaidų iš Valstybės biudžeto lėšų apribojimą.
__________________________________________________________________________
3. SVARSTYTA. Dėl Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimo
projekto.
Martinas Žaltauskas, Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centras“ direktorius, pristatė Nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatymo pakeitimo projektą (toliau – Projektas). Tarybos nariai aptarė Projekto pakeitimus.
Roma Žakaitienė iškėlė klausimą ar sporto federacijos gali būti priskiriamos
nevyriausybinėms organizacijoms, nors jos yra įsteigtos pagal Asociacijų įstatymą.
Gaja Šavelė, išreiškė poziciją, kad šiam klausimui aptarti reikalinga vieša diskusija ir
pasiūlė susitikti su Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vadovais.
Dalia Masaitienė, pasisakė dėl Projekto 6 ir 7 straipsnių tobulinimo ir pasiūlė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos ir savivaldybių tarybų formavimo, sudėties klausimus,
veiklos reglamentavimą atskirti ir suformuoti atskiruose straipsniuose.
Martinas Žaltauskas pristatė ketvirtą skirsnį, kuris papildytas siekiant reglamentuoti
nevyriausybinių organizacijų finansavimą konkurso būdu.
Tarybos nariai vienareikšmiškai pasisakė, kad ketvirtą skirsnį dar reiktų koreguoti.
__________________________________________________________________________
4. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinio projekto „Aš už Lietuvą“.
Karolis Sargūnas, VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“
atstovas, pristatė įgyvendinamą projektą ir pakvietė Tarybos narius prisijungti prie projekto
įgyvendinimo bei pagal galimybes paviešinti projektą.
__________________________________________________________________________
5. SVARSTYTA. Dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros programų projektų
finansavimo rezultatų, projektų veiklų išliekamosios vertės bei projektų vertinimo aktualijų.
Elena Urbonienė išreiškė susirūpinimą dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros
programų projektų finansavimo rezultatų, projektų veiklų išliekamosios vertės bei projektų
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vertinimo aktualijų ir išreiškė nuomonę, kad valstybė ir ministerijos turi susivienyti ir
atkreipti dėmesį į skėtines nevyriausybines organizacijas ir skatinti socialinę partnerystę.
__________________________________________________________________________
6. SVARSTYTAS. Einamieji klausimai.
Martinas Žaltauskas priminė, kad Taryba kas dveji metai viešai skelbia
nevyriausybinių organizacijų būklės Lietuvos Respublikoje ataskaitą ir pasiūlė jau pradėti
svarstyti ataskaitos formatą. Vainius Šarmavičius pridūrė, kad turėtų būti sukurta ar pritaikyta
metodologija tokių ataskaitų teikimui, kad galėtume stebėti nevyriausybinių organizacijų
būklės kitimą.
Elena Urbonienė iškėlė klausimą dėl dalyvavimo ministerijų atstovų pasitarimuose ir
informavo, kad negauna informacijos apie svarstomus klausimus. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovai informavo, kad Tarybos atstovui yra sudarytos galimybės dalyvauti
ministerijų atstovų pasitarimuose, o svarstomi klausimai skelbiami viešai. Tarybos nariai
pasiūlė peržiūrėti svarstomus klausimus ir atsirinkti į kurių klausimų svarstymą vertėtų eiti.
Gaja Šavelė informavo, kad Prezidentė inicijuoja kampaniją „Už saugią Lietuvą“ ir
paprašė sudaryti galimybes pristatyti kampaniją kito Tarybos posėdžio metu.
Aušra Makarevičiūtė informavo, kad kitas Tarybos posėdis planuojamas gegužės 3 d.
13 val.
Posėdžio pirmininkė
Posėdžio sekretorė

Aušra Makarevičiūtė
Sigita Stakytė
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