
Labiausiai paplitęs respondento profilis: 26-35 metų (23%), gyvenantis
didmiestyje (56%), turintis aukštąjį išsilavinimą (72%) ir esamas ar buvęs
NVO darbuotojas/savanoris (48%).

Pagrindinės išvados:

• Didžioji dalis apklaustųjų mano, kad politinės partijos ir su politikais
susijusios organizacijos negalėtų būti laikomos NVO (atitinkamai, 91%
ir 73%).

• Respondentai neigiamai vertina valstybės bei jos institucijų (74%) ir
verslo įmonių (65%) galimybes dalyvauti NVO valdyme.

• Verslo įmones vienijančios asociacijos ir profesinės sąjungos, pasak
apklaustųjų, negalėtų būti laikomos NVO (72% ir 63%, atitinkamai)

• Daugiau nei pusė apklausos dalyvių mano, jog sporto klubai ir
federacijos negalėtų būti laikomi NVO (58%), tačiau beveik trečdalis
laikosi priešingos pozicijos (30%).

• Atskiru įstatymų įsteigtų organizacijų laikymas NVO kelia daugiausiai
abejonių – 52% respondentų tokių organizacijų NVO nelaikytų, 22%
neturi aiškios nuomonės, tuo tarpu 27% laikytų.
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Apklausa vykdyta 2017 m. lapkričio 2-30 d. 
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Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai 
Lietuvos teisinėje sistemoje jau turi daugybę 

suteikiamų išimčių bei lengvatų. Ar tokios 
organizacijos galėtų būti laikomos NVO taip 

suteikiant joms dar daugiau papildomų išimčių bei 
lengvatų?*

*Šis klausimas buvo 
formuluojamas atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos juridiniams 
asmenims taikomos mokestinės 
sistemos visumą bei išskirtinai šiai 
teisinei formai suteikiamas 
lengvatas ir išimtis. 
Dėl šio klausimo formuluotės (jo 
išplėtimo, palyginus su kitais 
klausimais) buvo sulaukta
respondentų pastabų dėl galimai 
menamo klausimo.

Apklausos rezultatai (III)

https://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-5848, leidinys+religin%C4%97ms+bendruomen%C4%97ms/d1b777f6-4d39-4cfb-b9e0-c37dc3f3be86


SUBJEKTAS NE SUNKU ATSAKYTI TAIP

Valstybės bei jos institucijų 
dalyvavimas NVO valdyme

74% 8% 18%

Verslo įmonių dalyvavimas NVO 
valdyme

65% 10% 25%

Verslo įmones vienijančių 
asociacijų laikymas NVO

72% 9% 19%

Profesinių sąjungų laikymas NVO 63% 9% 28%

Sporto klubų ir federacijų laikymas 
NVO

58% 12% 30%

Politinių partijų laikymas NVO 91% 5% 4%

Su politikais susijusių organizacijų 
laikymas NVO

73% 12% 15%

Atskiru įstatymu įsteigtų 
organizacijų laikymas NVO

51% 22% 27%

Religinių bendruomenių, bendrijų 
ir centrų laikymas NVO

58% 13% 29%

Apklausos rezultatų lentelė


