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DARBOTVARKĖ:
1. Nešališkumo deklaracijos tvirtinimas ir pasirašymas.
2. Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015–2016 metų veiklos plano aptarimas ir
tvirtinimas, prioritetų 2015 metams nustatymas.
3. Viešųjų pirkimų įstatymo keitimo projekto (ypač 2 straipsnio 26 punkto apie perkančiąją
organizaciją) aptarimas.
4. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA. Nešališkumo deklaracijos tvirtinimas ir pasirašymas.
Posėdžio pirmininkas Ramūnas Navickas Tarybos nariams pristatė nešališkumo
deklaracijos projektą. Kartu su šiuo projektu pasiūlė pakoreguoti nešališkumo deklaracijos projekto
2 punkto formuluotę. Tarybos narys I. Stankovičius pasisakė, kad turėtų būti ištaisytos tam tikros
sakinių stiliaus klaidos, tačiau dauguma tarybos narių jo pasiūlymui nepritarė. Atsižvelgus į
pataisymus, Tarybos nariai pritarė pataisytam nešališkumo deklaracijos projektui.
NUTARTA:
1. Patvirtinti nešališkumo deklaracijos projektą.
2. Pasirašyti nešališkumo deklaraciją (Tarybos narių pasirašytos nešališkumo deklaracijos
pridedamos).
2. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015–2016 metų veiklos plano
aptarimas ir tvirtinimas, prioritetų 2015 metams nustatymas.
Posėdžio pirmininkas Ramūnas Navickas pristatė Nevyriausybinių organizacijų tarybos
2015-2016 metų veiklos plano (toliau - Veiklos planas) projektą, dėl kurio iki numatytos datos
Tarybos nariai galėjo pateikti pasiūlymus. Posėdžio pirmininkas pažymėjo, kad Tarybos narys K.
Stoškus taip pat pateikė savo atskirus pasiūlymus dėl papildomų klausimų įtraukimo į Veiklos
planą, tačiau po pasiūlymams ir pastaboms pateikti nustatyto termino. Kadangi Tarybos nariai
nebuvo iš anksto susipažinę su minėtais pasiūlymais, buvo svarstoma, ar Tarybos nario K. Stoškaus
pateiktus klausimus svarstyti šiame Tarybos posėdyje kartu su Veiklos planu, ar aptarti atskirai
kitame Tarybos posėdyje. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad su K. Stoškaus siūlomais
klausimais reikalingas išsamesnis susipažinimas, todėl pritarė minėtus siūlymus svarstyti kitame
Tarybos posėdyje.
Tarybos posėdyje stebėtojo teisėmis dalyvaujantis V. Budnikas pažymėjo, kad svarstant
Veiklos planą, svarbu atsižvelgti į 2014–2020 metų Nacionalinėje pažangos programoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 "Dėl
2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programos patvirtinimo", numatytas prioritetines kryptis.
Tarybos nariai posėdyje aptarė šiuos Veiklos plano klausimus:
1. Išsiaiškinti NVO atstovavimo valstybės institucijose padėtį ir užtikrinti tos informacijos
atnaujinimą ne rečiau, kaip kas tris mėnesius. Posėdžio pirmininkas Ramūnas Navickas pažymėjo
šio klausimo svarbą. Tarybos nariai diskutavo dėl šio klausimo praktinio įgyvendinimo. Tarybos
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nariai vienbalsiai pritarė dėl šio klausimo įtraukimo į Veiklos planą, o šio klausimo praktinio
įgyvendinimo detales pasiūlė aptarti kitame Tarybos posėdyje.
2. Supaprastinti Viešųjų pirkimų įstatymo tvarką. Šį klausimą pristatė Tarybos narys M.
Žaltauskas, paminėdamas, kad šiais metais turi būti patvirtintas Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo
projektas, kurio 2 straipsnio 26 punktas nustato, kas yra laikoma perkančiąja organizacija. M.
Žaltauskas paminėjo, kad yra būtina šio įstatymo projekto priežiūra, kad išliktų nepakeistas
reglamentuojamas punktas. Buvo siūloma kreiptis į Ūkio ministeriją ir Viešųjų pirkimų tarnybą,
prašant pateikti išaiškinimą, ar pagal parengtą naująjį Viešųjų pirkimų įstatymo projektą
nevyriausybinės organizacijos nebus laikomos perkančiosiomis organizacijomis. Tarybos nariai
vienbalsiai pritarė šio klausimo įtraukimui į Veiklos planą ir pasisakė dėl kreipimosi Tarybos vardu
į Ūkio ministeriją bei Viešųjų pirkimų tarnybą. Taip pat pritarta pasiūlymui pakviesti minėtų
institucijų atstovus į kitą Tarybos posėdį.
3. Įtraukti NVO stiprinimo priemonę į 2014-2020 metų finansavimo mechanizmą. Tarybos
narys M. Žaltauskas pažymėjo, kad turi būti siekiama suformuoti priemonę NVO veiklos rėmimui ir
stiprinimui. Tarybos narys A. Veryga paminėjo, kad į Veiklos plano projektą taip pat įtraukė panašų
klausimą, iškeldamas tą pačią problemą, kad NVO galėtų gauti finansavimą savo veiklai plėtoti. Po
diskusijos, kurioje buvo išsakytos nuomonės apie tokios priemonės suformavimo realumą, Tarybos
nariai vienbalsiai pritarė Tarybos narių iškeltų klausimų apjungimui ir įtraukimui į Veiklos planą.
Taip pat Tarybos nariai vienbalsiai pritarė dėl raštiško kreipimosi į LR Seimo Europos reikalų
komitetą Tarybos vardu „dėl NVO ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimo įgyvendinant 20142020 metų partnerystės sutartį“ ir dėl kreipimosi rekomendacijų perdavimo Vyriausybei bei
ministerijoms.
4. Sukurti NVO fondo (Pilietinės visuomenės programos) veiklos plano gaires. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų
skyriaus vedėjas A. Kučikas paminėjo, kad 2014 metų prioritetinių teisėkūros iniciatyvų sąraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 258 "Dėl 2014
metų prioritetinių teisėkūros iniciatyvų sąrašo patvirtinimo", numatoma iniciatyva - parengti
Nacionalinio pilietinės visuomenės fondo modelį: nustatyti numatomo įsteigti Nacionalinio
pilietinės visuomenės fondo tikslus, optimalią valdymo ir administravimo struktūrą, užtikrinančią
efektyvią ir rezultatyvią fondo veiklą, išnagrinėti galimas fondo finansavimo šaltinių ir apimties
alternatyvas, kuris šiuo metu yra svarstomas ir rengiamas. A. Kučikas pažymėjo, kad kai bus
parengtas NVO fondo modelio projektas, bus pristatytas Tarybai. Visi Tarybos nariai vienbalsiai
pritarė.
5. Apskrito stalo diskusija dėl asocijuotų verslo struktūrų prilyginimo NVO pagal
Asociacijų įstatymą ir lobistinių interesų deklaravimo problemų. Tarybos narys A. Veryga iškėlė
minėto klausimo aptarimo reikalingumą. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad pagal Nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatymo nuostatas asocijuotos verslo struktūros nėra laikomos
nevyriausybinėmis organizacijomis, todėl nėra tikslinga įtraukti šį klausimą į Tarybos veiklos planą.
6. Socialinių paslaugų savivaldybėse pirkimo iš NVO, turinčių patirtį šių paslaugų pirkime,
mechanizmo aptarimas ir kt. Tarybos narė R. Jurkuvienė pristatė šio klausimo aktualumą. Tarybos
narė D. Masaitienė pažymėjo, kad šiuo metu yra svarstomas teisės aktų projektų paketas dėl minimo
klausimo. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė dėl šio klausimo įtraukimo į Veiklos planą.
Tarybos nariai posėdyje nedetalizavo Veiklos plano likusių klausimų, tačiau visi
vienbalsiai pritarė Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015–2016 metų veiklos planui (kitame
Tarybos posėdyje paliekant atskirą klausimų aptarimą dėl praktinio Veiklos plano įgyvendinimo).
Posėdžio pirmininkas Ramūnas Navickas pasiūlė apsvarstyti klausimą dėl Tarybos darbo
grupių sudarymo, darbo grupes suskirstant pagal atitinkamą sritį. Tarybos nariai iki kito posėdžio
turės pagal pateiktą darbo grupių sričių sąrašą įsirašyti prie tam tikros grupės. Kitame Tarybos
posėdyje bus patvirtintos darbo grupės ir jų koordinatoriai.
NUTARTA:
1. Patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015–2016 metų veiklos planą.
2. Tarybos nario K. Stoškaus siūlymą dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015-2016
metų veiklos plano papildymo svarstyti kitame Tarybos posėdyje.
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3. Tarybos vardu kreiptis raštu į Ūkio ministeriją ir Viešųjų pirkimų tarnybą, prašant
pateikti išaiškinimą, ar pagal parengtą naująjį Viešųjų pirkimų įstatymo projektą nevyriausybinės
organizacijos nebus laikomos perkančiosiomis organizacijomis. Pakviesti minėtų institucijų
atstovus į kitą Tarybos posėdį.
4. Tarybos vardu kreiptis į LR Seimo Europos reikalų komitetą raštu „dėl NVO ir
valstybinio sektoriaus bendradarbiavimo įgyvendinant 2014–2020 metų partnerystės sutartį“ ir dėl
kreipimosi rekomendacijų perdavimo Vyriausybei bei ministerijoms.
5. Parengti Tarybos darbo grupių sąrašo projektą.
3. SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų įstatymo keitimo projekto aptarimas.
Šis klausimas iš esmės buvo aptartas svarstant antrąjį posėdžio darbotvarkės klausimą,
todėl iš naujo nebuvo nagrinėjamas.
NUTARTA. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė šio klausimo įtraukimui į Veiklos planą ir
pasisakė dėl raštiško kreipimosi Tarybos vardu į Ūkio ministeriją ir Viešųjų pirkimų tarnybą,
prašant pateikti išaiškinimą, ar pagal parengtą naująjį Viešųjų pirkimų įstatymo projektą
nevyriausybinės organizacijos nebus laikomos perkančiosiomis organizacijomis, bei pakviesti
minėtų institucijų atstovus į kitą Tarybos posėdį.
4. Einamieji klausimai.
- Dėl Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų vertimo į lietuvių kalbą.
A. Kučikas pažymėjo, kad rekomendacijos Vyriausybės pavedimu yra išverstos į lietuvių
kalbą bei redaguojamos. Parengtos rekomendacijos bus viešinamos Ministerijos interneto
svetainėje.
- Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašto
"Dėl vertintojų delegavimo".
Tarybos narys M. Zakarka informavo, kad Jaunimo reikalų departamentas paskelbė
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atranką. Šiuo raštu yra kreipiamasi į Tarybą,
prašant deleguoti bent vieną atstovą į atrankos komisiją. Tarybos nariai vienbalsiai nusprendė, kad
tai nėra Tarybos kompetencija, todėl Tarybos vardu Jaunimo reikalų departamentas bus informuotas
raštu dėl vertintojo delegavimo.
- Dėl labdaros ir paramos fondų įtraukimo į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektą.
Tarybos narys M. Žaltauskas informavo, kad šiuo metu yra svarstomas Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
projektas, pagal kurį labdaros ir paramos fondai galėtų būti įtraukti į subjektų, kuriems valstybės ir
savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis, sąrašą. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė kitame posėdyje prašyti Tarybos pirmininko
pavaduotoją J. Pankauską informuoti apie svarstomo įstatymo pakeitimo projekto esmę ir padėtį.
- Dėl kito posėdžio datos.
Tarybos nariai posėdžio metu visuotinai pritarė sekančio posėdžio laikui - balandžio 21 d.
13 val. Tarybos narys I. Stankovičius pasiūlė tarybos nariams bendrauti ir bendradarbiauti el. paštu,
aptariant įvairius kylančius klausimus.
NUTARTA:
1. Raštu atsakyti Tarybos vardu į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos raštą "Dėl vertintojų delegavimo".
2. Kito Tarybos posėdžio laiką nustatyti 2015 m. balandžio 21 d. 13 val.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Ramūnas Navickas
Eglė Kanopaitė-Gruodienė

