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Nr.

Vilnius
Posėdis vyko 2011-12-7.
Posėdžio pirmininkas – Dalius Bitaitis.
Posėdžio sekretorė - Elena Urbonienė.
Dalyvauja - komisijos nariai Martinas Žaltauskas, Klaidas Navickas, Judita
Akromienė, Gaja Bartusevičiūtė, Ramūnas Navickas, Rasa Kavaliauskaitė, Daiva
Kamarauskienė, Vaidas Bacys, Šarūnas Frolenko, Rūta Žiliukaitė, Birutė Kierienė, Edgaras
Lechteris, Paulius Skardžius, Žymantas Morkvėnas, kviesti asmenys Aurelija Olendraitė –
NVO teisės instituto atstovė, Gintautė Šakinytė – LR Seimo narės Agnės Zuokienės padėjėja,
Patrikas Skrudupis – socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas, Aistė Gaučytė –
socialinės apsaugos ir darbo ministro padėjėja, Arūnas Kučikas - Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas, Milda Saudargė- Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.
Darbotvarkė:
1. NVO plėtros koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano pratęsimo
perspektyvos.
2 2014-2020 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetai
(kryptys): nevyriausybinio sektoriaus perspektyvos.
3. Švietimo ir mokslo ministerijos patirtis deleguojant viešąsias funkcijas
nevyriausybiniam sektoriui.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio pradžioje ministras Donatas Jankauskas pasveikino visus susirinkusius
su artėjančiomis šventėmis, trumpai aptarė politikos aktualijas, palinkėjo visiems aktyvaus ir
vaisingo bendradarbiavimo stiprinant nevyriausybinį sektorių, skatinant viešojo ir
nevyriausybinio sektorių partnerystę.
1. SVARSTYTA. NVO plėtros koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano
pratęsimo perspektyvos.
M. Žaltauskas trumpai pristatė Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų
koalicijos parengtą veiksmų plano projektą 2012 metams ir pasiūlė šiame plane įvardintų
nevyriausybiniam sektoriui aktualių problemų svarstymą įtraukti į NVO reikalų koordinavimo
komisijos darbotvarkę 2012 m. Pranešėjas minėjo NVO apibrėžimo (ypač kalbant apie
viešąsias įstaigas) klausimą, NVO finansavimo problemas, nevyriausybinių organizacijų
dalyvavimo darbo grupėje svarbą, svarstant 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos krypčių
nustatymą. Posėdžio dalyvių dėmesys buvo atkreiptas į Šveicarijos ir Norvegijos finansinių
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mechanizmų , skirtų NVO, konkursų priežiūros būtinumą bei ES struktūrinių ir kitų
finansavimo programų administravimo paprastinimo svarbą. Posėdžio dalyviai, pritardami M.
Žaltauskui, akcentavo, kad įvairios ministerijos taiko skirtingus projektų administravimo
(valdymo) modelius, minėjo, kad yra labai sugriežtinti viešųjų pirkimų reikalavimai
„minkštiesiems“ NVO projektams. A. Kučikas informavo posėdžio dalyvius apie tai, kad
NVO plėtros koncepcijos priemonių planas praktiškai įvykdytas (dauguma numatytų teisės
aktų projektų yra parengta, o dalis priemonių yra susijusios su parengtų teisės aktų projektų
priėmimu ir įgyvendinimu), todėl komisija gali priimti sprendimą kaip dirbti 2012 ir kitais
metais: ar parengti naująjį NVO plėtros koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą ir
patvirtinti jį Vyriausybėje ar, vadovaujantis NVO reikalų koordinavimo komisijos nuostatais,
kelti, formuluoti ir nagrinėti klausimus, svarbius nevyriausybinių organizacijų plėtros
politikos įgyvendinimui. Diskusijoje dalyvavo ir mintimis apie svarbias nevyriausybinio
sektoriaus plėtros priemones (pvz, viešųjų funkcijų perdavimo NVO galimybes) bei tolimesnį
NVO reikalų koordinavimo komisijos darbą pasidalino komisijos nariai Š. Frolenko, E.
Lechteris, K. Navickas, D. Kamarauskienė, R. Navickas, Ž. Morkvėnas ir kiti posėdžio
dalyviai.
NUTARTA;
1. Išnaudoti NVO reikalų koordinavimo komisijos (kaip struktūros) teikiamas
veiklos galimybes formuluojant ir sprendžiant svarbias nevyriausybiniam sektoriui
problemas.
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kartu su komisijos nariais iki kito
NVO reikalų koordinavimo komisijos posėdžio parengti preliminarų 2012 m. komisijos
veiklos planą (sudaryti svarstytinų klausimų sąrašą) ir posėdžio metu pristatyti jį komisijos
nariams.
2. SVARSTYTA.
2014-2020 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos
panaudojimo prioritetai (kryptys): nevyriausybinio sektoriaus perspektyvos.
M. Žaltauskas pristatė informaciją apie tai, kad 2011 m. lapkričio 22 d.
Nacionalinės NVO koalicijos atstovai dalyvavo susitikime su Finansų ministerijos atstovais,
atsakingais už 2014-2020 m. periodo ES struktūrinės paramos planavimą. Pasitarimo metu
buvo iškelta idėja 2012 m. sausio mėnesio pabaigoje surengti išplėstinį NVO reikalų
koordinavimo komisijos, Nacionalinės NVO koalicijos bei ministerijų atstovų posėdį.
Numatomo posėdžio metu ministerijų atstovai galėtų pristatyti savo planus dėl 2014-2020
metų ES struktūrinės paramos krypčių, įtraukiant NVO kaip galimus pareiškėjus ir/ar projektų
vykdytojus.
NUTARTA:
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, pasikviečiant Nacionalinės NVO
koalicijos bei ministerijų atstovus, 2012 metų sausio mėnesio pabaigoje organizuoti
susitikimą 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos planavimo bei nevyriausybinio
sektoriaus dalyvavimo perspektyvų klausimais.
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3. SVARSTYTA Švietimo ir mokslo ministerijos patirtis deleguojant viešąsias
funkcijas nevyriausybiniams sektoriui.
V. Bacys trumpai pristatė pokyčius neformaliojo vaikų švietimo srityje,
susijusius su nauju finansavimo modeliu. Posėdžio dalyviai buvo informuoti apie Švietimo ir
mokslo ministerijos veiksmus diegiant neformaliojo švietimo mokinio krepšelį ir deleguojant
viešąsias funkcijas nevyriausybiniam sektoriui. Pranešėjas trumpai apžvelgė esamą
neformaliojo vaikų švietimo situaciją, aptarė esamą neformaliojo ugdymo potencialą, nubrėžė
neformaliojo vaikų švietimo kaitos kryptis. Pristatymo pabaigoje V. Bacys pasidalino
Švietimo ir mokslo ministerijos patirtimi bei įžvalgomis deleguojant viešąsias funkcijas
nevyriausybiniam sektoriui. Pranešėjui klausimus uždavė ir diskusijoje dalyvavo E. Lechteris,
M. Žaltauskas, Š. Frolenko bei P. Skardžius.
NUTARTA:
1. Kartu su posėdžio protokolu išsiųsti komisijos nariams pranešėjo pristatymo
elektroninę versiją.
4. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
P. Skardžius informavo komisijos narius apie planuojamos 2007-2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Valdžios ir nevyriausybinio
sektoriaus bendradarbiavimas ir partnerystė“ aktualijas. A. Kučikas posėdžio dalyvius
informavo apie Europos savanoriškos veiklos metų pabaigą ir pakvietė visus dalyvauti
Vilniaus miesto Rotušėje organizuojamame Europos savanoriškos veiklos metų uždarymo
renginyje.
Posėdžio pabaigoje komisijos pirmininkas D. Bitaitis pasveikino komisijos narius
su artėjančiomis šventėmis bei palinkėjo kitais metais aktyvaus dalyvavimo NVO reikalų
koordinavimo komisijos veikloje, stiprinant valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimą.
NUTARTA:
1. Kitame komisijos posėdyje išklausyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ataskaitą apie Europos 2011 Savanoriškos veiklos metų programos įgyvendinimą.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Dalius Bitaitis

Elena Urbonienė
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