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Posėdžio pirmininkas – Dalius Bitaitis.
Posėdžio sekretorė - Elena Urbonienė.
Dalyvauja - komisijos nariai Martinas Žaltauskas, Gaja Bartusevičiūtė, Judita Akromienė,
Klaidas Navickas, Ramūnas Navickas, Daiva Kamarauskienė, Šarūnas Frolenko, Deimantė
Žebrauskaitė, Paulius Skardžius, kviesti asmenys Loreta Senkutė – LIJOT prezidentė,
Aurelija Olendraitė – NVO teisės instituto atstovė, Eglė Beinorienė – Žinių ekonomikos
forumo atstovė, Tomas Milevičius – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos
politikos skyriaus vedėjos pavaduotojas, Živilė Kairytė – Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Šeimos politikos skyriaus vyriausioji specialistė, Violeta Toleikienė – Socialinės
aprėpties ir bendruomenių departamento direktorė, Arūnas Kučikas - Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas, Vilė Montrimienė - Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja, Milda
Saudargė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė.
Darbotvarkė:
1. NVO plėtros koncepcijos priemonių įgyvendinimas ir perspektyvos.
2. 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonės „Valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir
partnerystė“ rengimo apžvalga ir perspektyvos.
3. Europos 2012-ųjų Vyresniojo amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo
metų apžvalga.
4. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. NVO plėtros koncepcijos priemonių įgyvendinimas ir
perspektyvos.
K. Navickas pristatė NVO plėtros koncepcijos priemonių plano įgyvendinimo
priemones, už kurių vykdymą atsakinga Teisingumo ministerija. Pranešėjas akcentavo, kad
dalis svarbiausių priemonių jau įgyvendinta, t.y. parengtiems teisės aktų projektams pritarė
Vyriausybė, jie pateikti Seimui ir šiuo metu svarstomi Seimo komitetuose. Visų įstatymų
projektams pateikta daug pastabų iš STT, Finansų ministerijos ir kitų institucijų. Pranešėjas
atkreipė komisijos narių dėmesį į tai, kad įstatymų projektų derinimai Seimo komitetuose
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užsitęsė ir šiuo metų neaišku kada įstatymų projektai bus teikiami Seimui balsuoti dėl
priėmimo. A. Kučikas pristatė NVO plėtros koncepcijos priemonių plano įgyvendinimo
lentelę, aptarė kitų priemonių įgyvendinimo būklę (2priedas). Pranešėjas akcentavo, kad
dauguma priemonių yra įgyvendinta, t.y. parengti ir pateikti teisės aktų projektai, tačiau norint
realiai gerinti NVO veiklos teisinę aplinką, svarbu siekti konkrečių rezultatų, t.y. parengtų
teisės aktų priėmimo ir įgyvendinimo. D. Bitaitis iškėlė klausimą dėl Seimo komitetuose
svarstomų Teisingumo ministerijos parengtų teisės aktų projektų svarbos ir aktualumo NVO
sektoriui. Pranešėjams klausimus uždavė ir diskusijoje dalyvavo R. Navickas, M. Žaltauskas,
V. Toleikienė ir kiti komisijos nariai.
NUTARTA:
1.NVO reikalų koordinavimo komisijos vardu kreiptis į Seimo Audito komitetą
su prašymu pagal galimybę pagreitinti teisės aktų projektų ir pastabų jiems nagrinėjimą. Už
šio rašto parengimą atsakingi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Teisingumo
ministerijos specialistai.
2. SVARSTYTA. 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ įgyvendinimo priemonės „Valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė“ rengimo ir įgyvendinimo perspektyvos.
P. Skardžius informavo komisijos narius apie situaciją, susijusią su priemonės Nr. VPI-4.1VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas ir partnerystė“
rengimu. Pranešėjas informavo, kad 2011 m. balandžio 7 d. LRV nutarimu Nr. 465,
patvirtintas priemonės VP1-4.1-VRM-8-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė“ aprašymas. 2011 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-691
patvirtintas priemonės Projektų finansavimo sąlygų aprašas. Šiuo metu derinamas LRV
nutarimo Nr. 789 pakeitimo projektas, kuriame vadovaujantis Europos Komisijos 2007 m.
rugsėjo 24 d. patvirtinta Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, bus tikslinamas
priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir
partnerystė“ finansavimo planas, numatant, kad 15 % nuo visos priemonei skirtos
finansavimo sumos bus skirta iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programoje numatyta, kad pagal 4 prioritetą „Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinamiems
projektams bus skirtas tik bendrasis finansavimas ir nacionalinis viešasis finansavimas.
Nacionalinis privatus finansavimas programoje nenumatytas. Patvirtinus LRV nutarimo Nr.
789 pakeitimus, bus keičiamas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas ir siunčiami
kvietimai pareiškėjams teikti valstybės projektų aprašymus.
Klausimus pranešėjui uždavė ir pasisakė komisijos nariai M. Žaltauskas, K.
Navickas, J. Akromienė, Š. Frolenko bei kiti posėdžio dalyviai. Diskusijoje buvo kelti
klausimai dėl to, ar įgyvendinant priemonę bus remiamasi jau atrinktų projektinių pasiūlymų
sąrašu, ar šie prieš nemažą laiko tarpą pateikti ir atrinkti pasiūlymai dar yra aktualūs, ar užteks
laiko organizacijoms įgyvendinti numatytas veiklas.
NUTARTA:
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1. Kito NVO reikalų koordinavimo komisijos posėdžio metu informuoti
komisijos narius apie priemonės įgyvendinimo situaciją.
2. Siūlyti NVO reikalų koordinavimo komisijos nariams iki kito posėdžio
pateikti VRM pasiūlymus dėl priemonės įgyvendinimo.
3. SVARSTYTA Europos 2012-ųjų Vyresniojo amžiaus žmonių aktyvumo ir
kartų solidarumo metų apžvalga.
T. Milevičius komisijos nariams pristatė Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą
dėl Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo 2012 metų. Pranešėjas akcentavo, kad
2010 m. kovo 3 d. komunikate „2020 m. Europa – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo
strategija“ Europos Komisija pabrėžė , kad siekiant socialinės sanglaudos ir didesnio našumo
Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir aktyvų visuomenės senėjimą. Pranešėjas paminėjo tai, kad
2012 Europos metų programos parengimas užsitęsė dėl objektyvių priežasčių ir pakvietė
NVO reikalų koordinavimo komisijos narius aktyviai dalyvauti siūlant idėjas nacionalinės
2012 metų programos projektui. T. Milevičius akcentavo, kad rengiant ir įgyvendinant
programą bus siekiama įtraukti platų ratą suinteresuotų institucijų, sudaryti kuo palankesnes
sąlygas nevyriausybinių organizacijų dalyvavimui. Posėdžio dalyviai išreiškė norą, kad kito
NVO reikalų koordinavimo komisijos posėdžio metu būtų pristatyta nacionalinė Europos
2012 Vyresniojo amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų programa ir priemonių
planas. Komisijos nariai Š. Frolenko ir G. Bartusevičiūtė paragino programos rengėjus
formuluoti aiškius programos prioritetus ir aktyviai bendradarbiauti su nevyriausybinių
organizacijų atstovais
NUTARTA:
1. Artimiausiu metu surengti Europos 2012-ųjų Vyresniojo amžiaus žmonių
aktyvumo ir kartų solidarumo metų programos projekto rengėjų ir nevyriausybinių
organizacijų atstovų susitikimą, kuriame būtų diskutuojama dėl programos prioritetų.
2. NVO reikalų koordinavimo komisijos narius informuoti apie situaciją dėl
Europos 2012-ųjų Vyresniojo amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų programos
ir priemonių plano rengimo.
4. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
G. Bartusevičiūtė atkreipė visų posėdžio dalyvių dėmesį į tai, kad Europos
savanoriškos veiklos metai eina į pabaigą, kad metų tikslų buvo siekiama sėkmingai
bendradarbiaujant įvairiems socialiniams partneriams ir pasiūlė į metų uždarymo renginį
pakviesti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovus.
NUTARTA:
1. Kitame posėdyje pristatyti Europos 2011 Savanoriškos veiklos metais atliktų
darbų apžvalgą bei pakviesti į posėdį Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje atstovą.
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