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Nr.

Vilnius
Posėdis vyko 2011-05-25.
Posėdžio pirmininkas – Dalius Bitaitis.
Posėdžio sekretorė - Elena Urbonienė.
Dalyvauja - komisijos nariai Martinas Žaltauskas, Klaidas Navickas, Ramūnas Navickas, Jonas
Mickus, Daiva Kamarauskienė, Vaidas Bacys, Šarūnas Frolenko, Jadvyga Lisevičiūtė, Deimantė
Žebrauskaitė, Paulius Skardžius, kviesti asmenys Rytis Gureckas – švietimo ir mokslo ministro
patarėjas, Valentina Mozūrienė – Ūkio ministerijos Įmonių teisės skyriaus vyriausioji specialistė,
Austėja Kazlauskytė – NVO teisės instituto atstovė, Giedrė Jakubauskaitė – NVO teisės instituto
atstovė, Violeta Toleikienė – Socialinės aprėpties ir bendruomenių departamento direktorė, Tomas
Čepononis – socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas, Arūnas Kučikas - Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas, Vilė Montrimienė - Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Darbotvarkė:
1. Aktualios nevyriausybinio sektoriaus problemos bei sprendimų pasiūlymai.
2 NVO plėtros koncepcijos priemonių įgyvendinimo apžvalga: aktualijos ir ateities
perspektyvos.
3. Pasiūlymų dėl nepanaudoto 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių paskirstymo
pristatymas.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio pradžioje NVO reikalų koordinavimo komisijos pirmininko pavaduotojas
Martinas Žaltauskas pasveikino posėdžio dalyvius, informavo, kad pirmininkaus posėdžiui iki tol, kol
komisijos pirmininkas atvyks iš Seimo. M.Žaltauskas suteikė žodį pirmam pranešėjui.
1. SVARSTYTA. Aktualios nevyriausybinio sektoriaus problemos bei sprendimų
pasiūlymai.
Š. Frolenko pristatė Nevyriausybinių organizacijų koalicijos poziciją dėl nevyriausybinių
organizacijų problemų bei pasiūlė diskutuoti dėl jų sprendimų būdų. Visų pirma pranešėjas akcentavo
NVO sąvokos apibrėžimo problemą. Nuogąstaudamas, kad tik dabar Finansavimo nevyriausybinėms
organizacijoms teikimo ir kontrolės įstatymo projektas pasiekė Seimą, pranešėjas informavo, kad šiuo
metu Seimo komitetuose svarstomas ir Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo projektas.
Šiuose įstatymų projektuose skirtingai bandoma apibrėžti NVO sąvoką, todėl tai gali įnešti daugiau
painiavos, nei aiškumo. Įvardindamas kitą, su viešosiomis įstaigomis susijusią problemą, pranešėjas
akcentavo, kad šiuo metu viešųjų įstaigų teisinė forma yra viena palankiausių veiklos plėtojimo
formų ir dėl to šia forma veikiančios organizacijos sąlygiškai atstovauja visiems trims sektoriams –
valstybiniam, nevyriausybiniam ir verslo. Pranešėjas kėlė klausimą, kad reikėtų reformuoti viešųjų
įstaigų teisinę formą, paliekant šioms šiai teisiniai formai vienintelę funkciją – viešųjų paslaugų
teikimą. Posėdžio dalyvių dėmesys buvo atkreiptas į tai, kad vangiai vyksta dialogas su Ūkio
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ministerija. Pranešėjo manymu, didelį dėmesį reikėtų atkreipti į 2014-2020 metų ES lėšų naudojimo
programavimo dokumento rengimą, susitarti, kokių reikėtų priemonių, skirtų nevyriausybiniam
sektoriui stiprinti., ir kad NVO reikalų koordinavimo komisija šiuo klausimu turi turėti aiškią poziciją.
Pranešėjas trumpai pristatė ir kitas nevyriausybiniam sektoriui svarbias problemas. Pranešėjui
klausimus uždavė ir diskusijoje dalyvavo K. Navickas, R. Navickas, D. Kamarauskienė, V. Bacys, J.
Mickus, A. Kučikas, M. Žaltauskas bei V. Možūrienė ir A. Kazlauskytė.
NUTARTA;
1. Iki kito NVO reikalų koordinavimo komisijos posėdžio sudaryti dvi atskiras darbo
grupes nevyriausybinių organizacijų problemoms identifikuoti ir jų sprendimų galimybių formavimui.
Pirma grupė, kuri užsiimtų nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir ES struktūrinės paramos
2014-2020 m. klausimais, galėtų veikti jau dirbančios ir panašius klausimus analizuojančios
nevyriausybinių organizacijų koalicijos atstovų darbo grupės pagrindu (papildomai įtraukus į darbą
Finansų ministerijos atstovus) –. Antra grupė – dėl viešųjų įstaigų problemų.
2. Siūlyti iki 2011 m. spalio m. NVO teisės instituto atstovams kartu su Teisingumo
ministerijos specialistais paruošti bendrą išvadą dėl Viešųjų įstaigų teisinės formos pakeitimų.
2. SVARSTYTA. NVO plėtros koncepcijos priemonių įgyvendinimo apžvalga:
aktualijos ir ateities perspektyvos.
A. Kučikas pristatė NVO plėtros koncepcijos priemonių plano įgyvendinimo lentelę,
detaliai pristatęs kiekvienos priemonės įgyvendinimo būklę (2 priedas). Pranešėjas akcentavo, kad
dalis svarbiausių priemonių jau įgyvendinta (t.y. parengti teisės aktų projektai pateikti Vyriausybei ir
Seimui), o kitų priemonių įgyvendinimas susijęs su jau parengtų teisės aktų įsigaliojimu. P. Skardžius
trumpai informavo komisijos narius apie priemonės Nr. VPI-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir
nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas ir partnerystė“ statusą. Komisijos pirmininkas D.
Bitaitis iškėlė klausimą dėl poreikio NVO plėtros koncepcijos priemonių planą papildyti naujomis
priemonėmis. Pasisakė komisijos nariai M. Žaltauskas, K. Navickas, J. Mickus, P. Skardžius bei kiti
posėdžio dalyviai.
NUTARTA:
1. Pritarti siūlymui papildyti NVO plėtros koncepcijos priemonių planą.
2. Siūlyti NVO reikalų koordinavimo komisijos nariams iki kito posėdžio pateikti
pasiūlymus dėl nevyriausybinėms organizacijoms svarbių klausimų, kurie galėtų
būti įtraukti į NVO plėtros koncepcijos priemonių planą;
3. Iki š.m. spalio m. kartu su Nevyriausybinių organizacijų koalicija paruošti siūlymus
dėl NVO plėtros koncepcijos priemonių plano naujųjų priemonių ir jų vykdymo terminų.
3. SVARSTYTA Pasiūlymų dėl nepanaudoto 2 proc., gyventojų pajamų mokesčių
paskirstymo pristatymas.
M. Žaltauskas informavo komisijos narius apie kritišką didžiausių nevyriausybinių organizacijų
koalicijos poziciją, nepritariančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 3 d. pasitarime
suformuluotam sprendimui dėl nepanaudotų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių paskirstymo. Tuo
pačiu pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, kad visiškai vieningo požiūrio nėra ir tarp nevyriausybinių
organizacijų (atskirą nuomonę turi bendruomenių organizacijų atstovai). M. Žaltauskas akcentavo, kad
ateityje reikėtų formuoti naująją NVO sektoriaus plėtros programą, kuriuos finansavimo pagrindą ir
galėtų sudaryti lėšos, gautos iš nepanaudotų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių, ir kurios būtų
naudojamos nevyriausybinio sektoriaus infrastruktūrai gerinti (tokia praktika yra Europos šalyse).
Posėdžio pirmininkas D. Bitaitis informavo, kad Finansų ministerija, įgyvendindama LR
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Vyriausybės pasitarimo, vykusio 2010 m. lapkričio 3 d., protokolo (Nr. 73) 2.2 punktą,
parengė Gyventojų pajamų mokesčio ir Savivaldos įstatymų pakeitimo įstatymų projektus,
kurie artimiausiu metu turėtų būti teikiami Vyriausybei. SADM mato šio sprendimo ir
rengiamų teisės aktų naudą, skatinant vietos lygmenyje veikiančių bendruomenių ir
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą sprendžiant aktualias vietos bendruomenėms
problemas. Posėdžio dalyviai pritarė išsakytai nuomonei, kad nėra lengva rasti bendrą poziciją
aptariamu klausimu, tačiau yra svarbu aiškiai įvardinti pozicijas. Šiuo klausimu pasisakė D.
Kamarauskienė, K. Navickas, R. Navickas, Š. Frolenko.
NUTARTA:
1. NVO reikalų koordinavimo komisijos narius informuoti apie situaciją dėl
nepanaudoto 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių paskirstymo.
4. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
M. Žaltauskas pristatė posėdžio dalyviams Nacionalinės vystomojo
bendradarbiavimo organizacijų Platformos poziciją dėl nevyriausybinių organizacijų
dalyvavimo formuojant, įgyvendinant ir vertinant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
politiką. Pranešėjas akcentavo, kad LR Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimo su
nevyriausybinėmis organizacijomis praktika nesudaro tinkamų prielaidų užtikrinti
įgyvendinamos vystomojo bendradarbiavimo politikos skaidrumo, efektyvumo ir tęstinumo.
Pranešėjas pasiūlė komisijos nariams įtraukti šios problemos aptarimą į artimiausio posėdžio
darbotvarkę.
K. Navickas supažindino komisijos narius su šiuo metu su suinteresuotomis
institucijomis ir visuomene derinamu LR Teisingumo ministro įsakymo projektu „Dėl
pavyzdinės asociacijos steigimo sutarties formos ir pavyzdinės asociacijos įstatų formos
patvirtinimo“ ir akcentavo, kad šiuo įsakymu siekiama sumažinti su asociacijų steigimu
susijusią administracinę naštą supaprastinant asociacijų steigimo procedūras, suteikiant
asociacijoms galimybę teikti Juridinių asmenų registrui steigimo dokumentus pagal
pavyzdines formas.
NUTARTA:
1. Į kito posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl nevyriausybinių organizacijų
dalyvavimo formuojant, įgyvendinant ir vertinant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
politiką bei pakviesti į posėdį LR Užsienio reikalų ministerijos atstovą.
Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Dalius Bitaitis

Elena Urbonienė
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