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Vidutinis amžius: 

50,6 metai

APKLAUSOS RESPONDENTAI

Vyrai Moterys



AR REIKALINGA LR SEIME PILIETINĖS 
VISUOMENĖS STIPRINIMO KOMISIJA?

Taip, pritariu
88%

Ne, nepritariu
8%

Neturiu 
nuomonės

4%



NVO TEISINIO REGLAMENTAVIMO 
VERTINIMAS

(PER DVEJUS METUS)

Pagerėjo
37%

Pablogėjo
9%

Niekas 
nepasikeitė

54%



Vyko Jaunimo reikalų
departamento ir Jaunimo

tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros susijungimo procesas, 

kuris turėtų praplėsti jaunimo
politikos galimybes.

TEIGIAMI POKYČIAI

Pradėtas įgyvendinti NVO plėtros
įstatymas (aiškesnis NVO 
apibrėžimas, formuojamas NVO 
fondas).

Labiau akcentuojamas NVO 
vaidmuo nacionaliniu lygmeniu;
nacionalinės NVO koalicijos veikla.

Atsirado
galimybė užregistruoti NVO statusą

Juridinių asmenų registre



NEIGIAMI POKYČIAI
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS (1)

Pagal kiekvieną NVO sektoriaus sritį

išleidžiami atskiri įstatymai. 

Reikėtų vieno įstatymo, kuriame

būtų apibrėžta visų NVO veikla.

NVO nelygybė

Religinės bendruomenės ir bendrijos

tebelaikomos NVO, nors joms

atskaitomybės reikalavimai skiriasi.

NVO plėtros įstatymas

„6 str. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją 

vienų metų kadencijai iš savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narių visų jos narių 

balsų dauguma slaptu balsavimu“

Pa re n gt i N VO  k l a s i f i kac i ją p a ga l ve i k l os  s r i t i s .

B e n d r u om e n i n i ų o rga n i za c i jų p l ė t ro s į s ta t ym ą i n te g r u o t i į  N VO  

p l ė t ro s i r  s av iva l d o s į s ta t ymą .

SIŪLYMAS



NEIGIAMI POKYČIAI
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS (2)

Neapmokestinti NVO pelno mokesčiu, nes pati NVO esmė yra ne pelno siekimas.  Šiuo

metu pelno mokestis nemokamas jei uždirbtos pajamos naudojamos viešojo intereso

veiklos tenkinimui, tačiau jos turi būti panaudotos per 2 metus. 

Jei nepanaudojama, tuomet apmokestinama pelno mokesčiu. Tačiau NVO veikla yra

tęstinė, tai ir uždirbus pajamų turėtų būti leidžiamą jį panaudoti tęstinį laiką.

Pelno mokesčio įstatymas

Labdaros ir paramos įstatymas
Siekiama, kad 1,2 proc. paramos būtu galima skirti tik NVO

Žemesnės savivaldos pakopos įteisinimas, 
Seniūnas turi būti renkamas ir dalis savivaldybės tarybos narių turi būti renkami 
seniūnijose ir būti seniūnijų atstovai
Seniūnaičių institucija deja yra tik priedanga demokratijai parodyti. 

Savivaldos įstatymas



NEIGIAMI POKYČIAI
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS (4)

Nėra apibrėžta dirbančiųjų galimybės savanoriauti, trūksta savanorystės

skatinamųjų priemonių ( svarstyti  GPM mažinimą, Sodros garantijas, savanoriško 

darbo įtraukimas į darbo stažą ir kt.)

„Greitu laiku, nebu kam atstovauti
bendruomenes, nes žmonės nejaučia

savanoriškos veiklos vertinimo ir skatinimo“

Savanoriškos veiklos įstatymas 



NEIGIAMI POKYČIAI
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS (3)

Socialiniį verslą išskirti kaip vieną iį verslo subjektų smulkaus ir vidutinio 

verslo įstatyme

Socialinio verslo plėtros įstatymas

Elektros energetikos įstatymas
NVO atleidimas nuo elektros galios mokesčio

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Patalpų panauda NVO vykdančios veiklą, kuria generuojama pajamos



NEIGIAMI POKYČIAI
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS (4)

Viešųjų įstaigų įstatymas
Reikalingas viešųjų įstaigų detalesnis klasifikavimas 

Asociacijų įstatymas
Asociacijoms leisti turėti sąskaitas ne tik kredito įstaigose, bet ir kitose 

platformose (Paysera, Revolut), kurios neteikia kreditų.

Mecenavimo įstatymas
Reikia peržūrėti įstatymą ir paskatinti juo naudotis

Tikslinti neliečiamojo kapitalo fondų reglamentavimą 
paramos fondų įstatyme.

Paramos fondų įstatymas



Stringa paslaugų perdavimas NVO sektoriui. 

Savivalda tokiam perdavimui nėra pasirengusi. 

Savivaldos lygmenyje dažnai NVO nelaikoma lygiaverčiu partneriu. 

Trūksta paslaugų perdavimo metodikų ir rekomendacijų.

NEIGIAMI POKYČIAI
SAVIVALDOS LYGMENYJE

Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas savivaldybėse neveiksmingas, 

Greta neveikiančių NVO tarybų atsirado bendruomeninių organizacijų tarybos,

kurių vaidmuo savivaldoje nėra aiškus.

Teisės aktuose reikėtų numatyti įpareigojančias nuostatas savivaldai remti 
nevyriausybines organizacijas.
Formuojant savivaldybės biudžetą turi būti privalomai numatyta procentinė išraiška 
skirti finansavimą NVO. 
Taip tolygiai visoje Lietuvoje ir sparčiau siekiama būtų Lietuvos pažangos strategijoje 
„„LIETUVA 2030“ suplanuotų rodiklių ir pasitarnautų NVO sektoriaus stiprėjimui ir 
pilietinės visuomenės plėtrai.



ES administruojančios agentūros skirtingai vertina 
NVO kaip neperkančiąją organizaciją

Biurokratinis naštos lengvinimas
(mažųjų NVO centralizuotas buhalterijos tvarkymas, 
ataskaitų supaprastinimas)

Ataskaitų, paraiškų ir jų priedų skaitmenizavimas 
(perteklinis reikalavimas pakartotinai pateikti el
erdvėje esančių duomenų)

Reikia papildyti didžiausių įkainių sąrašą 

PROBLEMOS ĮGYVENDINANT 
PROJEKTINĘ VEIKLĄ



Ne teisės aktuose
problema, o 

kokybiškame jų
įgyvendinime

TEISĖS AKTŲ TAIKYMAS



Socialinės apsaugos ir  
darbo ministeri jai

Vidaus reikalų
ministeri jai

PASIŪLYMAI MINISTERIJOMS (1)

Koreguoti Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės

veiklos stiprinimo programos aprašą .

Parengti viešosios naudos
nevyriausybinės organizacijos

apibrėžimą .

Sudaryti  NVO sąlygas dalyvauti 
Užimtumo tarnybos programose

Padėti spręsti  VDC akreditacijos
klausimus (  soc.pedagogų trūkumas

kaimo vietovėse)

Motyvuoti savivaldybes, kurios
perduoda viešąsias paslaugas NVO.

Į  Regioninės plėtros tarybas įtraukti  
pi l ietinę visuomenę atstovaujančiš

skėtinių organizacijų narius

Prengti dalyvaujamojo biudžeto gaires 

Stiprinti  NVO tarybų vaidmenų 
savivaldos procesuose



Žemės ūkio ministeri jai

F inansų ministeri jai

Aplinkos ministeri jai

PASIŪLYMAI MINISTERIJOMS (2)

Koreguoti Nacionalinės paramos 
kaimo bendruomenių veiklai

teikimo taisykles.

PVM pripažinti  t inkamomis 
iš laidomis NVO projektuose 

Peržiūrėti Aplinkos apsaugos
įstatymą ,  kad taršos objektai
negalėtų būti statomos arti  

gyvenamųjų vietovių ar
rekreacinių teritorijų .

Daugiau suteikti teisinių galių
bendruomenėms išduodant
leidimus stambaus verslo ar

ūkinės veiklos plėtrai .

Re ika l in gas VPĮ  i ša išk in imas dėl nerkančių jų / ne pe rkan č ių jų status o

F inans in ių  ataska i tų  prast in imas



PASIŪLYMAI SAVIVALDYBĖMS

Savivaldybėse ieškoti galimybės turėti
NVO veiklos administratorius ,  

kur ie ga lėtų konsu ltuot i organizac i jas į va i r ia is k laus imais

(organizac i jos ste ig imas ,  admin ist ravimas ,  apska i ta ,  ve ik los  

plėtra ,  bendradaviav imo,  t ink lave ikos ve ik lų

in ic iav imas /vykdymas sav iva ldybėje ,  paramos gav imas ,  

para iškų f inansavimui reng imas ,  projektų vykdymas ,  ataska i tų

reng imas ,  metinė atska i tomybė i r dek larav imas ,  savanor iškos

ve ik los organizavimas )



VIETOJE
IŠVADŲ:
PRIORITETINIAI 
TEISĖS AKTAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ĮSTATYMO PATAISOS IR  
JŲ TAIKYMAS

SMULKAUS IR  
VIDUTINIO VERSLO 
ĮSTATYMAS 

NVO PLĖTROS 
ĮSTATYMAS

SAVIVALDOS 
ĮSTATYMAS

PELNO MOKESČIO 
ĮSTATYMAS



AČIŪ UŽ DALYVAVIMĄ 
ANKETINĖJE APKLAUSOJE
Reda Kneizevičienė

Seimo nario Simono Gentvilo patarėja

reda.kneizeviciene@lrs.lt Tel. +370 611 21453
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