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Posėdžio pirmininkas – Dalius Bitaitis.
Posėdžio sekretorė – Birutė Jatautaitė.
Dalyvavo: komisijos nariai, Alvita Armanavičienė, Gaja Bartusevičiūtė,
Danguolė Bičkauskienė, Sigita Grinevičė, Zita Juškienė, Ramūnas Navickas, Loreta Senkutė,
Rolandas Zuoza, kviesti asmenys: Eglė Bareikytė - NVO teisės instituto direktorė, Arūnas
Kučikas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento
Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas, Rasa Kuodytė-Kazielienė - Švietimo ir mokslo
ministerijos ES paramos valdymo skyriaus vyresnioji specialistė, Vilė Montrimienė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento
Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja, Marius Navadunskis - Centrinės projektų
valdymo agentūros Tarptautinių programų valdymo departamento vyresnysis projektų
vadovas, Sigita Stakytė - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių
departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vyr. specialistė.
DARBOTVARKĖ:
1. Socialinės apsaugos ir darbo viceministro NVO reikalų koordinavimo
komisijos pirmininko Daliaus Bitaičio žodis.
2. Savanoriškos veiklos programų situacijos pristatymas.
3. Šveicarijos konfederacijos NVO fondo įgyvendinimo eiga.
4. 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programos (NPP) 2 prioriteto „Solidari
ir veikli visuomenė“ 2 tikslo „Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų
vaidmenį“ preliminaraus biudžeto aptarimo rezultatų (2012.11.20 d. posėdis) pristatymas.
5. Nevyriausybinių organizacijų rengiamo NVO reikalų koordinavimo
komisijos 2013 m. svarstytinų klausimų plano projekto rengimo aktualijos.
6. Kiti klausimai.
6.1. LR nevyriausybinių organizacijų įstatymo projekto derinimo eigos
pristatymas.
1. SVARSTYTA. Socialinės apsaugos ir darbo viceministro NVO reikalų
koordinavimo komisijos pirmininko Daliaus Bitaičio žodis.
Posėdžio pradžioje komisijos pirmininkas pasveikino komisijos narius ir svečius,
susirinkusius į paskutinį 2012 metais rengiamą NVO reikalų koordinavimo komisijos posėdį,
veikiant XV vyriausybei. Pirmininkas trumpai pristatė posėdžio sukvietimo tikslą ir
pasiteiravo komisijos narių dėl darbotvarkės aiškumo ir pilnumo. Pasiūlymų darbotvarkei
keisti ar papildyti nebuvo ir jai pritarta bendru sutarimu.
Komisijos pirmininkas padėkojo komisijos nariams už nuoširdų ir konstruktyvų
darbą, trumpai priminė Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcijos ir priemonių plano
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patvirtinimo istoriją ir pasidžiaugė, kad visiems konstruktyviai bendradarbiaujant, š.m.
rugpjūčio mėnesį buvo patvirtinta naujos kadencijos komisijos sudėtis. Įvertindamas
komisijos veiklą, pirmininkas pasidžiaugė, kad komisija sėkmingai atlieka jai numatytą
vyriausybinio ir nevyriausybinio sektorių konsultavimosi instrumento funkciją, svarsto NVO
plėtros koncepcijoje numatytų priemonių projektus bei vykdo šių priemonių įgyvendinimo
stebėseną. Pirmininkas labai teigiamai įvertino komisijos narių darbą tiek pačioje komisijoje,
tiek jų atstovaujamose institucijose ir organizacijose svarstant Savanoriškos veiklos įstatymo
projektą ir apgailestavo, kad nepavyko per šią kadenciją iki galo baigti darbo su NVO veiklą
reglamentuojančiu teisės aktu. Pirmininko įsitikinimu, tik visų – nevyriausybinių
organizacijų, ministerijų ir Prezidentūros – bendras darbas leido pasiekti ilgai laukto rezultato
– 2011 metais Seime buvo priimtas Savanoriškos veiklos įstatymas. Bendros visų pastangos,
atvirai pasidalytos idėjos ir teikti siūlymai taip pat buvo svarbūs rengiant ir įgyvendinant tiek
Nacionalinę Europos savanoriškos veiklos metų programą, tiek Europos vyresnio amžiaus
žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo programą.
Baigdamas savo pasisakymą, komisijos pirmininkas išreiškė įsitikinimą, kad
NVO reikalų koordinavimo komisijos veikla sėkmingai vyks vadovaujant naujajai
vyriausybei bei palaikant nuolatinį valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą.
2. SVARSTYTA. Savanoriškos veiklos programų situacijos pristatymas.
Švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinimą savanoriškos veiklos programą
pristatė ES paramos valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Kuodytė-Kazielienė. Ji
posėdžio dalyviams trumpai priminė Švietimo ir mokslo ministerijos savanoriškos veiklos
programos, kuri formaliai vadinasi Mokyklų tobulinimo programos plius 45 komponentas
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ (1 priedas) atsiradimo istoriją, programos modelį ir
papasakojo apie konkurso įgyvendinimo procesą, esamą situaciją bei planuojamą atkuriamąją
programos vertę.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamą savanoriškos veiklos
programą pristatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių
departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas Arūnas Kučikas. Pranešėjas pradžioje
trumpai priminė savanorystės tarnybos idėjos atsiradimą Vyriausybės 2012 m. programoje ir
pasidalino mintimis apie tai, kodėl dvi ministerijos planuoja atskirai įgyvendinti labai
panašias programas. Po to jis papasakojo apie planuojamą programos tikslinę grupę,
potencialius programos vykdytojus, kompensacijų savanoriams turinį bei tikėtiną programos
dalyvių skaičių.
Diskusijoje aktyviai dalyvavo ir klausimų pranešėjams pateikė Alvita
Armanavičienė, Martinas Žaltauskas, Gaja Bartusevičiūtė, Danguolė Bičkauskienė, Rasa
Kavaliauskaitė. Klausiantieji domėjosi Švietimo ministerijos vykdomo konkurso ir Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos rengiamos programos įvairiais aspektais: įgyvendinančių
institucijų arba partnerių pasirinkimo procedūrą, jų darbo apmokėjimą, sutarčių tarp visų šalių
pasirašymo būtinybę, kompensavimo savanoriams mechanizmą ir turinį, planuojamų dalyvių
– savanorių skaičių, galimybę savanorių pritraukti į nevyriausybines organizacijas ir kt.
NUTARTA: Paprašyti Švietimo ir mokslo ministeriją pagal galimybę pateikti
komisijai informaciją apie konkurso laimėtojus ir jų planuojamą veiklos turinį.
3. SVARSTYTA. Šveicarijos konfederacijos NVO fondo įgyvendinimo eiga.
Pranešėjas Centrinės projektų valdymo agentūros Tarptautinių programų
valdymo departamento vyresnysis projektų vadovas Marius Navadunskis pristatė Lietuvos
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Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių
organizacijų subsidijų schemos (jos fondo biudžetas yra 15.463.085,00 Lt) tikslus, konkurso
skelbimo ir paraiškų priėmimo mechanizmą, paraiškų vertinimo procedūrą ir įvardijo
pagrindinius statistinius konkurso duomenis: buvo pateikta 380 paraiškų, įvertintos 376
paraiškos (dviejų paraiškų vertinimas buvo nutrauktas pareiškėjų prašymu ir dvi paraiškos
atmestos dėl pateikimo ne laiku), 309 paraiškos atitiko administracinės atitikties ir tinkamumo
gauti paramą vertinimo reikalavimus, o pastarųjų reikalavimų neatitiko 67 paraiškos.
Reikalavimus atitikusių paraiškų prašoma paramos suma buvo 79.391.446,73 Lt. Paraiškų
vertinimas vyko 2012 m. vasario 10 – liepos 23 dienomis.
Pasisakymo pabaigoje pranešėjas įvardino esmines problemas, kurios sutrukdė
konkursą baigti jo įgyvendinimo pradžioje planuotomis datomis: didelis paraiškų skaičius,
nemažas skundų kiekis paskelbus vertinimo rezultatus, 10 paraiškų pervertinimas
atsižvelgiant į Priežiūros komiteto išsakytas pastabas dėl paraiškų teikėjų atitikimo viešosios
naudos kriterijui (paraiškas pervertinus, 5 išliko finansuotinų projektų sąraše, 1 paraiška, kurią
vertintojai buvo rekomendavę finansuoti, iškrito į rezervinį sąrašą, 1 paraiška išliko
rezerviniame, 3 paraiškos iš rezervinio sąrašo perkeltos į nefinansuojamų projektų sąrašą).
Kelių organizacijų skundai dėl paraiškų pervertinimo rezultatų taip pat prisidėjo prie konkurso
projektų įgyvendinimo vėlavimo.
Diskusijoje aktyviai dalyvavo Alvita Armanavičienė, Martinas Žaltauskas ir
Sigita Stakytė, Danguolė Bičkauskienė, Zita Juškienė ir Ramūnas Navickas. Pranešėjas atsakė
į diskusijos dalyvių klausimus apie anksčiau netaikytą paraiškų teikimo terminų modelį,
pareiškėjų tinkamumo vertinimo kai kuriuos aspektus, vertintojų kvalifikacijas ir kt.
4. SVARSTYTA. 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programos (NPP) 2
prioriteto „Solidari ir veikli visuomenė“ 2 tikslo „Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų vaidmenį“ preliminaraus biudžeto aptarimo rezultatų (2012.11.20 d. posėdis)
pristatymas.
Pranešėjas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių
departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas Arūnas Kučikas posėdžio dalyviams
priminė tai, kad ankstesniuose komisijos posėdžiuose buvo pristatyti aptariamos programos
tikslai, uždaviniai ir priemonės. Po to trumpai pakomentavo š.m. lapkričio 20 d. vykusiame
Vyriausybės posėdyje aptariamo NPP prioriteto 2 tikslo „Didinti bendruomenių ir
nevyriausybinių organizacijų vaidmenį“ įgyvendinimui patvirtintą preliminarų ESF ir ERPF
biudžetą, kuris sudaro 0,71% bendro visam 2 tikslui skirto biudžeto. Pranešėjas atkreipė
posėdžio dalyvių dėmesį į tai, kad patvirtintasis biudžetas yra tik preliminarus ir tai, kad
nacionalinių lėšų biudžetas kol kas nebuvo svarstytas, taigi, jo ir nekomentavo.
5. SVARSTYTA. Nevyriausybinių organizacijų rengiamo NVO reikalų
koordinavimo komisijos 2013 m. svarstytinų klausimų plano projekto rengimo aktualijos.
Pranešėjas komisijos narys NVO Informacijos ir paramos centro direktorius
Martinas Žaltauskas išvardijo keletą dalykų, kuriuos rekomenduotų įtraukti į komisijos 2013
metų veiklos planą: su NVO susiję klausimai Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje
metu; NVO renginių organizavimo galimybės pagal Užsienio reikalų ministerijos teiktą
kvietimą-konkursą; pilietiškumo metams skirtų renginių programos parengimas; ECOSOC
aktualijų aptarimas ir kt.
NUTARTA: 1) 2013 m. sausio mėnesį išsiųsti komisijos nariams raštišką
priminimą apie pasiūlymų komisijos 2013 metų veiklos planui teikimą, o sausio mėn.
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pabaigoje arba vasario mėnesį surengti NVO reikalų koordinavimo komisijos posėdį visų
metų veiklos planui apsvarstyti ir patvirtinti; 2) į 2013 m. pradžioje vyksiantį komisijos
posėdį įtraukti klausimą dėl VRM programos pilietiškumo metams paminėti.
6. Kiti klausimai. SVARSTYTA – LR nevyriausybinių organizacijų įstatymo
projekto derinimo eigos pristatymas.
Pranešėja komisijos narė LR Prezidentės patarėja švietimo, mokslo, kultūros ir
NVO klausimais Gaja Bartusevičiūtė priminė NVO įstatymo projekto atsiradimo ir rengimo
eigą. :Pasak pranešėjos, idėja rengti įstatymą atėjo iš nevyriausybinių organizacijų poreikio
gerinti NVO teisinę bazę ir todėl nevyriausybinės organizacijos aktyviai dalyvavo darbo
grupėje rengiant įstatymo projektą. Pranešėja minėjo, kad aptariamojo įstatymo projektas jau
buvo svarstytas įvairiuose nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų atstovų
susirinkimuose bei komisijoje. Pastabų dėl projekto yra pateikusios nevyriausybinės
organizacijos, kelios ministerijos ir kitos institucijos bei įstaigos. Pranešėja informavo, kad
šiuo metu aptariamojo įstatymo galutinį projektą nagrinėja NVO srities teisininkai ir, kad
aptariamo įstatymo projektą planuojama teikti LR Seimui svarstyti pavasario sesijoje. Patarėja
minėjo, kad teikiant ir svarstant įstatymo projektą bus svarbus ir pačių NVO atstovų aktyvus
dalyvavimas ir jų išsakoma pozicija.
Posėdžio pirmininkui išėjus iš posėdžio, jam nepasibaigus, posėdžiui
pirmininkauti baigęs pirmininko pavaduotojas Martinas Žaltauskas padėkojo posėdžio
dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir išsakytas mintis.
Priedai:
1 priedas. Dėl išankstinio kvietimo teikti valstybės projektų aprašymus pagal
Mokyklų tobulinimo programos plius 45 komponentą „Neformaliojo švietimo paslaugų
plėtra“, 2 psl.
2 priedas. Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos, 4 psl.

Posėdžio pirmininko pavaduotojas
Posėdžio sekretorė

Martinas Žaltauskas
Birutė Jatautaitė
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