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Posedis iryko 2020 m. vasario 1j d. 14.00 val.
Posddiio pirmininkas - RamEnas Navickas.

Posidiio sekretore - Aurelija ZarkaitienE.
Dalyvavo: dalyviq s4raSas pridedamas.
DARBOTVARKE:

1.

2,

Darbotvarkes pristatymas ir tvirtinimas.

Savivaldybiq bendruomeniniq organi"acijq Arybq pirmines veiklos
analizes

pristatyrnas.

3. D€l Lietuvos Respublikos

.bendmomeniniq organizaciiq pteros istarymo

Nr. XIII- t 774 8 straipsnio pakeitimo istatymo pmjekti

4.

D€l Vidaus reikalq midsterijos 2020 m. sausio 14 d. raito Nr. I D-249
,,Del
intbrmacijos pateikimo.. (bendruomeniniq organizaciiq veiklos problemarlk"t "

5. Dil

Lietuvos Respubrikos vyriausyb6s nutarimo ,"Der Lietuvos Respubrikos

Vyriausybes 2002 m. gruodiio 3 d. nutarimo Nr. tg90
,,Del Valsrybes turto
perdavimo panaudos pagrindais raikinai neatlygintinai vardyti
ir naudoiis tvarLs
apra5o pawirtinimo.. pakeitimo.. projekto.

6.

Kiti klausimai.

l. SVARSTYTA. Darboivarkes prishrymas ir rvirtinimas.
NUTARTA. Daftotuarkes krausimo Nr. 5 nesvarstyti ir kit4 Nacionalines
bendruomeniniq
i
organizacijq tarybos (toliau - Taryba) posed! pakviesti Finansq ministerijos
aatovQ (pmjekb r€ngejq)
prislatlti projektq k paaiSkinti pagrindinius Sio projekto tikslus. Likusiems
darbotvarkes klausimams
pritani.
2'

SVARSTYTA.

1'arybos pirmininkas Ramiinas Navickas pristat€ savivaldybig
bendruomeniniq organizaciiq tarybq pirming veillos anarizg. II analizes
matyti, kad dar ne visose
savivaldybise yra sudarytos savivaldybiq bendruomeniniq organizacijg
tarybos, taip pat, kad tik
46 savivaldybiq ben&,omeniniq organizaciiq kybose yra ikinkti $q tarybq pirmininkai,
it kuriq
22 yra savivaldybes instituciiq ir istaigq arstovai, o likg 24 yra bendruomeniniq
organizaciiq atstovai.
vyko diskusijos apie savivaldybiq bendnromeniniq organizaciiq rarybq sudarymo

ir riq

tarybq

pinnininkq iSrinkimo )latumus' -raip pat diskutuota apie savivardybiq
bendruomeniniq organizaciiq

kuriais pasinaudojusiosjos gal6tq dar-vti
urybq veiklos perspektyvasrju leisss ir Salimytes, irankius'
pridmimui'
itakq g)'r/entojams rtpimq klausimq sprendimq
Lietu'os RespuUlilios Seimo Valstybes valdymo ir savivaldybiq

NU-IARTA. Kreiptis i
konilet4 del klausimq susijusirl

organizacijq
su dalyvaujamuoju biudzetu ir paskolq bendnromariniq

vykdomierns projeklans sutcikimu'

3. SVARSTYTA- Lietuvos Respublikos bendruomeniniq
projektas'
Nr. XII-I774 8 straipsnio palcitimo istatymo

orgaaizaciiq pletros lslatymo

NUTARTA' Pritafl i isratl'rno projekto nuos-lalotns'

Nr' 1D249

m' sausio 14 d' raitas
"D'l
4. SVARSTYTA' Yidaus reikalq ministerijos 2020
diskusija apie
Vyko
problematika)'
veiklos
organizacijq
informacijos pateikimo" tU*a*o*u*niq
galimus
organizacijos savo veikloje ir
pagrindines problemas su kuriomis susiduria bendruomenines

jq sprendimo bodusveiklos
atliktos bendruomeniniq otgmizacijrl
NUTAETA. po vidaus reikalq minisrerijos
veiksmu
posedyje' s'orgsti dcl Tarybos tolesniq
problemarikos analizis ir jos pri*arymo Tarybos
gerinti ben&uomeniniq organizaciju veikl1
siekiant

organizacijrl

nevyriausybinir+
Aurelja ol€ndraitc Pd$are Lieluvos ResPublikos
informacija apie
pristaqta
Buvo
iglendinamqlq reis€s a'ktq Projektus'

Tar.vbos nari

plerros istat-mo

Siuos

rengiamus leises aktq Projektus:

l.

NVO fondo nuostatail
Vieiosios naudos statuso suteikitno t1'arka;
sudarymo tvarka;
Valstybes ir NVO strategines pattnerystes suladiq

2.
3.
4. l'wo llnansavimo i5 }'alstybcs biud2eto tvarka;
dil NVO duomenq baz€s'
5. Juridiniq asmenq 'egist'o nttotatq keitinro aspekiai
rikslus,
savel€ prisrat€ pagrinitinius koalicijos
Nacionalinix NVO koalicijos direktore Gaja
veiklas ir bendraderbiavimo galimybes'
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PosfdZio Pirmininkas

Ranrinas Navickas

t/

"v/

Posedzio sekretorC

.9'i'-

Aurelija 2,arkaiticne
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13

D' POSI,DZIO DALWIAI

TARYBOSNARIAI:
pirmininkas;
Ramn[as Navickas, Kauno bcndruomeuiq cenlrq asocia;ijos

l.
2.
3.

adminisravimo ir vietos savivaldos
Dalia Masaiticne, Vidaus reikalq ministcrijos Vielojo
politikos grupcs ryremioji paureja;
darbo ministerijos vyriausioji parareja
apsaugos
Aurelija Olendraitt,
orgnizacijq ir bendruomeniq plitros klausimais;

4-

s*iAi'a'

ir

nevyriausybiniq
bendruome C"
Art[ras Melianas, Vilniaus miesto visuomenines organizacijos "Naujininkq
pirmininkas;
paramos skyiaus
Zemes lkio minis-terijos 2-ojo Eumpos S*iungos

t. il""";;kicni,
6.
7.
8.
9.

ryriausioj i sPecislistc;
vieos veiklo3 gruPas Pirmidiki;
Janina Augustinavidiene' Kai5iadoriq rajono
kraStas" administraciios vadow;
Rasa Stonien6, vietos veiklos grupis ,,Pagegil
s{ungos pirmininke;
Virginrja Setkiene, Lietuvos kaimo bendruomeniq
sqirmgos pirmiainke;
Lorcta Sirvidiene, Raseiniq mjono kaimq bendruomeniq

' pirmininkc:
10. Jolanta Gutbinieni, Bendruomcn€s centro "Vers!?
I

1

asociacijos viceprczidentas;
Jonas Samoika' Lictuvos mvivaldybiq seniEnq

l2-RenaldasKulikauskas,Klaipidosbcndruomeniusqiungospirmininkas.

KITI POSIDZIO DALYVIAI:

1. Indre Marija

reikalq ministerijos VieSojo
Baranauskien€, Lietuvos Respublitos vidaus
grupes vadovc;

administravimo ir vieos savivaldos politikos
2- Gaja Savele' N"q;6nalin!5 }.{VO koa}icijos dirckord'

