LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2015 m. vasario 23 d. Nr. D5-27
Vilnius
Posėdis įvyko – 2015 m. vasario 11 d.
Posėdžio pirmininkas – Ramūnas Navickas
Posėdžio sekretorius – Sigita Stakytė
Dalyvavo: dalyvių sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Įžanginis žodis.
2. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
3. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko rinkimai.
4. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai.
5. Nešališkumo deklaracijos tvirtinimas ir pasirašymas.
6. Einamieji klausimai.
Algirdas Šešelgis, 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 – Skirma Kondrotas, Vytautas Budnikas ir Arūnas
Kučikas. Tarybos narių bendru sutarimu nutarta posėdį iki Tarybos pirmininko išrinkimo,
vesti Arūnui Kučikui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių
departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjui.
1. SVARSTYTA. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas, balsų skaičiavimo
komisijos tvirtinimas.
Arūnas Kučikas pristatė posėdžio darbotvarkę. Sigita Stakytė, posėdžio sekretorė,
informavo, kad iš 20 tarybos narių posėdyje dalyvauja 17. 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.
Arūnas Kučikas informavo, kad Aurelijus Veryga, Nacionalinės tabako ir alkoholio
kontrolės koalicijos prezidentas, negalintis dalyvauti šios dienos posėdyje, pateikė 2015 m.
vasario 10 d. įgaliojimą, kuriuo įgalioja Krescencijų Stoškų, Nevyriausybinių organizacijų
tarybos narį, atstovauti vasario 11 d. posėdyje. Aurelijaus Verygos įgaliojimas negalimas, nes
Taryba patvirtinta personalinės sudėties ir Nuostatai nenustato įgaliojimų perdavimo.
Arūnas Kučikas pasiūlė balsuoti už Tarybos posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei
pritarta vienbalsiai.
Mantas Zakarka, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas, pasiūlė prieš
pradedant darbą Tarybos nariams prisistatyti. Posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai
prisistatė.
Arūnas Kučikas, priminė, kad prieš pradedant Tarybos pirmininko ir pirmininko
pavaduotojo rinkimus, Taryba turi išrinkti balsų skaičiavimo komisiją. Pasiūlyta balsų
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skaičiavimo komisijos sudėtis iš 3 asmenų. Ignas Stankovičius, Lietuvos atsargos karininkų
sąjungos valdybos pirmininkas, pasiūlė, kad balsų skaičiavimo komisiją sudarytų 4 asmenys.
A. Kučikas pasiūlė balsuoti už balsų skaičiavimo komisijos sudėtį iš 3 asmenų.
Balsai pasiskirstė: 13 UŽ, 2 SUSILAIKĖ.
Arūnas Kučikas paragino pasiūlyti kandidatus į balsų skaičiavimo komisiją. Pasiūlyti
kandidatai – Mantas Zakarka, Elena Urbonienė, Asociacijos „NVO vaikams konfederacija“
direktorė, Klaidas Navickas, Teisingumo ministerijos Registrų departamento direktorius.
Arūnas Kučikas pasiūlė balsuoti. Balsų skaičiavimo komisijos sudėčiai pritarta vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
2. Patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos sudėtį iš 3 asmenų.
3. Patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos sudėtį iš šių asmenų – Mantas Zakarka,
Elena Urbonienė, Klaidas Navickas.
2. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko rinkimai.
Arūnas Kučikas priminė, kad pagal Nuostatų 10 punktą Tarybos pirmininkas ir
pavaduotojas renkami metams iš Tarybos narių atskirai slaptu balsavimu, ir paragino siūlyti
kandidatus į Tarybos pirmininkus.
Į Tarybos pirmininkus pasiūlyti kandidatai – Ramūnas Navickas, Lietuvos vietos
bendruomenių organizacijų sąjungos valdybos narys, Ignas Stankovičius ir Martinas
Žaltauskas, Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir
paramos centras“ direktorius. Kandidatų paklausta, ar jie sutinka kandidatuoti į Tarybos
pirmininko pareigas. Martinas Žaltauskas atsisakė kandidatuoti.
Ramūnas Navickas ir Ignas Stankovičius, kandidatai į Tarybos pirmininko postą,
prisistatė ir atsakė į klausimus.
Arūnas Kučikas pristatė Tarybos nariams išdalintus balsavimo biuletenius ir pasiūlė
balsų skaičiavimo komisijai išsirinkti komisijos pirmininką ir aptarti balsavimo eigą.
Balsų skaičiavimo komisija pirmininku išsirinko Klaidą Navicką. Klaidas Navickas
informavo, kad balsų skaičiavimo komisija pritaria balsavimo biuletenio blankui ir informavo,
kad Tarybos nariai turi įrašyti į biuletenį siūlomo kandidato vardą ir pavardę ir biuletenį
įmesti į urną.
Arūnas Kučikas pasiūlė balsuoti. Pasibaigus balsavimui, balsų skaičiavimo komisija
pasišalino skaičiuoti balsų.
Klaidas Navickas, balsavimo komisijos pirmininkas, pristatė balsavimo rezultatus.
Tarybos pirmininko rinkimuose dalyvavo 17 asmenų, visi biuleteniai galiojantys ir balsai
pasiskirstė:
Ramūnas Navickas – UŽ 12 balsų
Ignas Stankovičius – UŽ 5 balsai.
Arūnas Kučikas informavo, kad pagal Nuostatų 11 punktą pirmininku išrenkamas
daugiausiai balsų surinkęs Tarybos narys.
NUTARTA. Tarybos pirmininku metams išrinkti Ramūną Navicką.
Arūnas Kučikas perdavė pirmininkavimą Ramūnui Navickui.
3. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotojo
rinkimai.
Ramūnas Navickas informavo, kad pagal Nuostatų 13 punktą, jei Tarybos
pirmininku išrenkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas, pavaduotoju turi būti renkamas
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valstybės institucijos ar įstaigos atstovas, ir pakvietė siūlyti kandidatus į Tarybos pirmininko
pavaduotojo postą.
Pasiūlyti kandidatai – Klaidas Navickas, Gaja Bartusevičiūtė, Respublikos
Prezidento patarėja, Justas Pankauskas, Ministro Pirmininko patarėjas. Kandidatų paklausta,
ar jie sutinka kandidatuoti. Klaidas Navickas ir Gaja Bartusevičiūtė atsisakė kandidatuoti.
Justas Pankauskas, kandidatas į Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas, prisistatė
ir atsakė į klausimus.
Ramūnas Navickas pasiūlė balsuoti ir balsavimo biuletenius įmesti į urną. Pasibaigus
balsavimui, balsų skaičiavimo komisija pasišalino skaičiuoti balsų.
Klaidas Navickas pristatė balsavimo rezultatus. Pirmininko pavaduotojo rinkimuose
dalyvavo 17 asmenų, 1 biuletenis laikomas negaliojančiu ir balsai pasiskirstė:
Justas Pankauskas – UŽ 16 balsų.
NUTARTA. Tarybos pirmininko pavaduotoju metams išrinkti Justą Pankauską.
4. SVARSTYTA. Nešališkumo deklaracijos tvirtinimas ir pasirašymas.
Ramūnas Navickas pristatė nešališkumo deklaracijos projektą ir pasiūlė išsakyti
nuomonę. Bendru sutarimu nešališkumo deklaracijos projektui nepritarta.
NUTARTA:
1. Prašyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisės skyriaus ir
Nevyriausybinių organizacijų teisės instituto pateikti pastabas dėl nešališkumo deklaracijos
projekto.
2. Parengtą nešališkumo deklaracijos projektą pagal Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Teisės skyriaus ir Nevyriausybinių organizacijų teisės instituto pastabas pateikti
tvirtinimui Tarybai kito Tarybos posėdžio metu.
5. Einamieji kausimai.
Ramūnas Navickas pakvietė norinčius pasisakyti, pateikti siūlymus dėl tolimesnių
Tarybos darbų, prioritetų.
Martinas Žaltauskas pasiūlė parengti Tarybos metinį veiksmų planą, numatant
uždavinius ir priemones bei pagrindines gaires.
Gaja Bartusevičiūtė paprašė apie organizuojamus Tarybos posėdžius informuoti ne
mažiau kaip prieš dvi savaites.
NUTARTA:
1. Tarybos sekretoriui parengti Tarybos narių kontaktinių duomenų lentelę.
2. Tarybos sekretoriui parengti Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015–2016
metų veiklos plano blanką ir išsiųsti Tarybos nariams el. paštu.
3. Tarybos nariams pateikti pasiūlymus dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos
2015–2016 metų veiklos plano ir atsiųsti Tarybos pirmininkui el. paštu
sigita.stakyte@socmin.lt per dvi savaites nuo Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015–
2016 metų veiklos plano blanko gavimo dienos.
4. Tarybos narius apie organizuojamus Tarybos posėdžius (datą ir laiką) informuoti
ne mažiau kaip prieš dvi savaites, o kitą su posėdžiais susijusią informaciją pateikti kaip
reglamentuoja Nuostatai.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Ramūnas Navickas
Sigita Stakytė
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