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1. Santrumpos 
 

ES – Europos Sąjunga 

LR – Lietuvos Respublika 

NVO – nevyriausybinė organizacija 

NPO – ne pelno siekianti organizacija 

TM – LR teisingumo ministerija 

SADM – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 
 

2. Įvadas 
 

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) atribojimo nuo kitų ne pelno siekiančių (NPO) juridinių asmenų 

klausimas buvo pasirinktas nagrinėti siekiant atskleisti svarbiausius kriterijus, kurie padėtų išgryninti 

NVO sąvoką Lietuvoje. NVO sąvokos išgryninimas yra būtina sąlyga NVO duomenų bazės sukūrimui1. 

 

Šiuo metu Juridinių asmenų registre įregistruota daugiau kaip 35 000 ne pelno siekiančių juridinių 

asmenų. Dalis jų yra valstybės ar verslo, kitos – privačia piliečių iniciatyva įsteigtos organizacijos, dar 

vadinamos pilietinės visuomenės organizacijomis arba tiesiog NVO.  

 

Lietuvoje, kaip ir kitose demokratiškose valstybėse, kuriose visuomenės aktyvumas yra vertinamas ir 

skatinamas, investuojama į pilietinio sektoriaus stiprinimą sukuriant įvairias šiam tikslui skirtas 

                                                
1 NVO duomenų bazės sukūrimas yra numatytas Atviros Vyriausybės iniciatyvos partnerystės 2016-2018 metų 
veiksmų plane. Plačiau žr. 2.1 Tyrimo pagrindimas. 
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programas. Pavyzdžiui 2014 - 2016 m. ministerijos įgyvendindamos įvairias programas, teigia NVO 

skyrusios apie 66 milijonus eurų2. Tačiau, ministerijų pateikiamus duomenis analizuojant giliau, matyti, 

kad finansavimas iš šių programų taip pat teko kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms (įsteigtoms 

verslo subjektų ar valstybės institucijų).  

Taigi, resursai, kurie turėtų prisidėti prie pilietiškumo stiprinimo, nėra paskirstomi efektyviausiai siekiant 

pilietiškumo stiprinimo tikslo. Tokia situacija susiklosto dėl to, kad ministerijos bei kitos institucijos neturi 

įrankio (aiškių NVO taikomų kriterijų ir apibrėžimo), įgalinančio aiškiai atriboti NVO nuo kitų ne pelno 

siekiančių subjektų. Dėl šios priežasties, nors į NVO sektorių investuojami palyginus nemaži valstybės 

resursai, pilietinė galia per dešimtmetį Lietuvoje padidėjo labai nežymiai3: 

 

 
 

Pilietinės galios indekso kitimas nuo 2007 m., kai indeksas pradėtas skaičiuoti. Indekso galimos reikšmės nuo 0 (mažiausiai 

pilietinės galios) iki 100 (daugiausiai pilietinės galios). 

 

Aiškiau apibrėžus NVO, bus tikslingiau ir, tikėtina, efektyviau paskirstomi ištekliai, skirti stiprinti pilietinę 

visuomenę, o tai duos teigiamą impulsą spartesniam pilietinės visuomenės vystymuisi. Galiausiai, 

išgryninus NVO apibrėžimą, bus galima sukurti NVO duomenų bazę, kuri suteiks  galimybę aiškiau 

matuoti NVO sektoriaus augimą valstybėje ir stebėti pilietinės visuomenės vystymąsi. O tai prisideda 

prie LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų prioritetų įgyvendinimo.4  

 

Tad šio tyrimo tikslas yra siekis atskleisti viešosios konsultacijos poreikį ir pobūdį 

(suinteresuotąsias grupes, konsultacijos mastą, imtį, laukiamus rezultatus ir pan.), bei atsižvelgiant į 

kitų valstybių praktika, išsiaiškinti svarbiausius kriterijus, kurie turėtų būti taikomi 

nevyriausybinėms organizacijoms Lietuvoje, jas atribojant nuo kitų ne pelno siekiančių juridinių 

asmenų. 

 

Pirmojoje tyrimo dalyje siekiama apžvelgti NVO reglamentavimo praktikas kitose ES valstybėse. 

Antrojoje tyrimo dalyje siekiama išsiaiškinti šiuo metu Lietuvoje įtvirtinto NVO apibrėžimo tobulinimo 

perspektyvas, atsižvelgiant į surinktą informaciją apie NVO reglamentavimą kitose valstybėse. 

 

2.1 Tyrimo pagrindimas 

 

NVO didesnis įsitraukimas į viešųjų valstybės reikalų tvarkymą ir NVO sektoriaus skaidrumo bei 

viešumo užtikrinimo svarba akcentuojami įvairiuose LR strateginiuose dokumentuose. 

 

                                                
2 Pilietinės visuomenės plėtros agentūros galimybių studija, 2017 m. 
3 Pilietinės galios indekso duomenys: http://www.civitas.lt/research/pilietines-galios-indeksas/. 
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1 prioritetas: Darni, atsakinga ir sveika 
visuomenė, 1.2.3. Darbas: Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir 
bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus. 
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1. Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 5.9.1. punkte 

Veikli visuomenė nurodoma: 

 

„Stiprinti bendruomenės ir nevyriausybines organizacijas, ugdyti bendruomenių lyderius ir remti 

pilietines iniciatyvas.“ 

 

2. 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programos 2.2.2. uždavinio Stiprinti nevyriausybinio 

sektoriaus vaidmenį įgyvendinimo kryptimis numatoma: 

 

„2.2.2.4. stiprinti NVO savireguliaciją; 

2.2.2.5. plėtoti bendruomeninei ir NVO veiklai tinkamą infrastruktūrą.“ 

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane įtvirtinto 1.2.3. darbo 

Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į 

sprendimų priėmimo procesus priemonės: 

 

„2. Nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į visas institucines partnerystės formas visais lygiais 

(nacionaliniu, sektoriniu, teritoriniu) ir visuose etapuose (programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos bei 

vertinimo); 

3. Nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas, numatant tikslines finansavimo priemones, 

įkuriant nevyriausybinių organizacijų fondą; 

7. Teisinių, techninių ir organizacinių priemonių sukūrimas bei įgyvendinimas, užtikrinant 

nevyriausybinių organizacijų sektoriaus skaidrumą ir viešumą.“ 

 

4. Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje 2016-2018 

metų veiksmų plano III kryptimi Piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo į viešuosius valstybės reikalus 

didinimas nustatytas veiksmas: 

 

„3. Sukurti NVO duomenų bazę.“ 

 

5. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų 

plano 13. tikslui sudaryti ilgalaikės NVO ir bendruomenių organizacijų plėtros sąlygas, stiprinant 

jų institucinius gebėjimus ir didinant visuomenės informuotumą apie NVO sektorių ir savanorišką 

veiklą, stiprinti bendruomeninę veiklą įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:  

 

„14.1. stebėti, rinkti, vertinti ir sisteminti duomenis apie NVO sektoriaus padėtį ir teikti rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir NVO sektoriui;“ 

„14.3. skatinti viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimą, teikiant viešąsias paslaugas, ir didinti 

visuomenės informuotumą apie NVO sektorių ir savanorišką veiklą; 

14.4. tobulinti NVO teisinį reguliavimą, sukuriant palankią aplinką NVO sektoriui, gerinant sąlygas jo 

veiklai vykdyti ir finansavimui užtikrinti.“ 

 

Siekiant įgyvendinti strateginiuose dokumentuose ir LR Vyriausybės programoje nustatytus 

prioritetus, tikslinga parengti NVO duomenų bazės koncepciją, kurios pagrindu būtų sukurtas ir 

įgyvendintas realus duomenų sistemos modelis. NVO duomenų bazės koncepcijai paruošti 

reikalingas patobulintas NVO apibrėžimas, nes, kaip minėta aukščiau, šiuo metu LR NVO plėtros 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31A566B1512D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc
https://lrvk.lrv.lt/uploads/lrvk/documents/files/2016_05_30%20_AVP_planas.pdf
https://lrvk.lrv.lt/uploads/lrvk/documents/files/2016_05_30%20_AVP_planas.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d2a4040fdcb11e68034be159a964f47
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d2a4040fdcb11e68034be159a964f47
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įstatyme galiojantis apibrėžimas ir iš jo kylantys NVO kriterijai kelia neaiškumų tiek NVO, tiek ir 

valstybiniam sektoriui. Pasitelkiant tyrimo metu surinktą ir išanalizuotą informaciją, bus siekiama 

identifikuoti kriterijus taikytinus NVO, atsižvelgiant į Lietuvos teisinės sistemos savitumą.   

 

3. Tyrimo metodologija 

 

Nagrinėjant NVO apibrėžimo turinį ir iš jo kylančius kriterijus, buvo pasitelkti 4 analizės metodai.  

Pirmiausia buvo analizuojama mokslinė literatūra, straipsniai ir publikacijos, kitų valstybių teisės aktai 

bei tarptautiniai dokumentai (sąrašas pridedamas). Taip pat buvo konsultuojamasi su partneriais 

kitose valstybėse (pvz. European Center for Not-for-Profit Law Vengrijoje bei Center for information 

service, cooperation and development of NGOs Slovėnijoje, Pilietinės visuomenės platforma 

Armėnijoje) dėl papildomos informacijos. Iš viso nagrinėtos 5 užsienio šalių įstatyminės bazės 

(Estijos, Lenkijos, Slovėnijos, Vengrijos ir Vokietijos), kurios atrinktos atlikus pirminę šaltinių analizę. 

Kiekviena valstybė analizuota keliais aspektais siekiant atskleisti: 

1. NVO apibrėžimo turinį; 

2. Skirtingų NVO teisinių formų paplitimą ir jų apibrėžimų turinį; 

3. Viešosios naudos teisinio statuso suteikimo tvarką ir kriterijus. 

 

Po kitų valstybių NVO reglamentavimo praktikos analizės buvo nagrinėjamas šiuo metu įstatyme 

įtvirtintas NVO apibrėžimas Lietuvoje ir šio apibrėžimo tobulintini aspektai. Siekiant išanalizuoti 

konkrečią NVO apibrėžimo taikymo problematiką, buvo konsultuojamasi su NVO atstovais 

nacionaliniame ir regioniniame lygmenyje,  taip pat ir su valstybės institucijų atstovais. Siekiant įtraukti 

visas galimas suinteresuotas šalis, dėl NVO apibrėžimo taikymo ir su tuo susijusios problematikos vyko 

konsultacijos Birštone ir Šalčininkuose, taip pat vykdyti interviu su nacionalinių skėtinių organizacijų 

atstovais bei valstybės institucijų atstovais nacionalinėje NVO taryboje. NVO apibrėžimo taikymo 

problematika taip pat aptarta su sprendimų priėmėjais. 

 

Su identifikuotomis grupėmis aptartos stipriosios ir silpnosios NVO apibrėžimo pusės. Pristatyta geroji 

kitų valstybių praktika bei aptartos NVO apibrėžimo Lietuvoje tobulinimo perspektyvos – viešosios 

naudos statuso suteikimo galimybės.  

  

4. Dėstymas 
 

4.1 Gerosios kitų valstybių praktikos analizė bei tarptautinių dokumentų apžvalga 
 

Atlikta gerosios užsienio valstybių praktikos analizė parodė, kad NVO apibrėžimas skirtingose šalyse 

suprantamas ne vienodai, o kai kuriose valstybėse – apskritai nėra įtvirtintas. Šalyse, kuriose NVO 

apibrėžimas reglamentuotas, tuo pačiu nurodomi ir kriterijai, pagal kuriuos tam tikros organizacijos 

nėra laikomos NVO (pvz., politinės partijos ar profesinės sąjungos). LR NVO plėtros įstatyme 

numatytas NVO apibrėžimas savo struktūra turi panašumų, tačiau vis dar kyla abejonių ir neaiškumų 

dėl iš apibrėžimo kylančių kriterijų.  

 

Visose nagrinėtose šalyse numatytas viešosios naudos teisinis statusas, tačiau skiriasi jo suteikimo 

tvarka (statusą suteikiantis subjektas, pvz., mokestinė institucija arba teismas). Viešosios naudos 

http://ecnl.org/
http://www.cnvos.si/article?path=/english/about_cnvos/cnvos_in_a_nutshell
http://www.cnvos.si/article?path=/english/about_cnvos/cnvos_in_a_nutshell
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teisinio statuso siekianti organizacija įprastai turi veikti vienoje iš įstatyme įtvirtintų veiklos sričių (pvz., 

lyčių lygybė, vystomasis bendradarbiavimas ir kt.) ir atitikti kitus iš teisės aktų kylančius reikalavimus 

(pvz., organizacinius, finansinius ir kt.). Šis pavyzdys aktualus Lietuvos NVO sektoriaus kontekste: 

organizacijos galėtų būti atribojamos pagal teikiamos naudos rūšį, t.y. viešąją ir privačiąją naudą. 

Analizės metu identifikuoti kitose valstybėse veikiančias NVO vienijantys požymiai: 

 

1. Savanoriškumas (narystė ar dalyvavimas tokioje organizacijoje nėra privalomas); 

2. Ne pelno siekimas; 

3. Nuolatinė veikla; 

4. Bendrų tikslų siekimas (teikiama viešoji/grupinė nauda); 

5. Nepriklausomumas nuo kitų subjektų (pvz., valstybės institucijų).  

 

NVO apibrėžimo kitose valstybėse analizė atskleidė, jog aiškaus apibrėžimo įtvirtinimas yra svarbus 

siekiant demokratijos stiprinimo ir didesnio piliečių įsitraukimo į viešosios politikos procesus: esant 

aiškiam suvokimui kokios organizacijos atstovauja pilietinę visuomenę – valstybės institucijos yra labiau 

suinteresuotos tokias organizacijas įtraukti į informavimo, konsultavimo ir kitus svarbius procesus, 

priimant sprendimus įvairiose viešosios politikos srityse.  

Analizė leidžia daryti išvadą, jog aiškaus NVO apibrėžimo įtvirtinimas taip pat neatsiejamai susijęs su 

efektyviu organizuotos pilietinės visuomenės stiprinimu, t.y. valstybės institucijoms kuriant įvairias 

pilietinės visuomenės stiprinimo programas, aiškus NVO apibrėžimas padeda identifikuoti labiausiai 

prie pilietiškumo skatinimo prisidedančias organizacijas ir numatytus resursus nukreipti būtent tokių 

organizacijų stiprinimui. 

 

Be aukščiau išvardintų požymių, tarptautiniuose bei ES dokumentuose dažniausiai pateikiami dar ir šie 

NVO požymiai: 

 

1. Savivaldiškumas (tokia organizacija turi aiškią ir autonomišką, nuo valdžios institucijų ar verslo 

subjektų iš esmės nepriklausomą valdymo aparatą); 

2. Ne pelno siekimas (gaunamo pelno neskirstymas steigėjams/nariams); 

3. Lygios juridinio asmens teisės (lyginant su kitais juridiniais asmenimis atitinkamoje 

jurisdikcijoje); 

4. Formali registracija (paprastai tokios organizacijos yra įsteigtos formaliai, pvz. registruotos 

nacionaliniuose juridinių asmenų registruose). 

 

Taigi, apibendrintai būtų galima teigti, jog aiškiausi svarbiausi kriterijai, kurie turėtų būti taikomi NVO 

yra: savo autonomiškos valdymo struktūros turėjimas, nepriklausomumas nuo valdžios institucijų bei 

verslo subjektų ir gaunamo pelno neskirstymas organizacijos nariams ar dalininkams. 

Tarptautiniuose dokumentuose užsimenama, jog teisinė ir mokestinė aplinka tokioms organizacijoms 

turėtų būti skatinanti5. 

Ne pelno siekiančiomis organizacijomis (plačiąja prasme) taip pat laikomi šie subjektai:  

1. profesinės sąjungos; 

2. įvairios sporto ar meno organizacijos; 

3. profesiniu pagrindu susivienijusios organizacijos; 

4. turto valdymo tikslu susivienijusios organizacijos. 

                                                
5 Committee of Ministers of the Council of Europe: Recommendation to member states on the legal status of 
non-governmental organisations in Europe (CM/Rec(2007)14). 
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Tačiau tokio pobūdžio subjektai nėra laikytini nevyriausybinėmis organizacijomis, kadangi šių subjektų 

pirminis tikslas paprastai nėra pilietinės visuomenės stiprinimas (nors tai ir gali būti vienas iš šalutinių 

tokių organizacijų veiklos rezultatų). 

 

4.2. NVO apibrėžimo problematika Lietuvoje ir apibrėžimo tobulinimo perspektyvos 
 

Diskutuojant dėl NVO apibrėžimo Lietuvoje su NVO bei valstybės institucijų atstovais, iš esmės 

sutariama, jog apibrėžimą būtina tobulinti siekiant: 

 

1. Efektyviai panaudoti valstybės skiriamas lėšas pilietinės visuomenės stiprinimui; 

2. Sukurti prielaidas matuoti organizuotos pilietinės visuomenės vystymąsi Lietuvoje; 

3. Didinti pilietinės visuomenės organizacijų skaidrumą ir atskaitingumą. 

 

Konsultacijų bei interviu metu buvo identifikuoti subjektai dėl kurių dalyvavimo NVO valdyme kyla 

daugiausia neaiškumų:  

1. Valstybė (savivaldybės); 

2. Verslo subjektai; 

3. Religinės organizacijos; 

4. Profesinės sąjungos; 

5. Fizinio aktyvumo organizacijos; 

6. Profesionalaus sporto organizacijos; 

7. Profesiniu pagrindu susibūrusios organizacijos; 

8. Atskiru įstatymu įsteigtos organizacijos; 

9. Bendrijos ir kitos turto valdymo organizacijos; 

10. Šeimynos (teisinė forma). 

 

Tad, sprendžiant dėl kriterijų taikytinų NVO, sutariama, kad būtina atsižvelgti į šiuos aspektus:   

1. Juridinio asmens nepriklausomumą (nuo valstybės institucijų6 bei kitų juridinių asmenų, kurie 

nelaikytini NVO); 

2. Juridinio asmens tikslą, kuris turėtų būti orientuotas į pilietinės visuomenės stiprinimą (o ne į 

atskirą, dažniausiai įstatymų įtvirtintą, siekį); 

3. Savanoriškumo išlaikymą (narystė tokiose organizacijose neturi būti privaloma). 

 

Taip pat, sprendžiant dėl NVO taikomų kriterijų, ne mažiau svarbu yra atsižvelgti į Lietuvos teisinę 

sistemą, reglamentuojančią ne pelno siekiančius juridinius asmenis. 

 

Vykdytos konsultacijos bei interviu patvirtino prielaidas, jog aiškus NVO apibrėžimas yra būtinas 

siekiant sukurti NVO duomenų bazę.  

 

Perspektyvoje, o taip pat ir kuriant NVO duomenų bazę, svarstytina galimybė papildyti apibrėžimą 
kriterijais, taikytinais viešosios ir grupinės naudos NVO. Tačiau, svarbu įvertinti tai, kad viešosios arba 
grupinės naudos statusas gali būti labai dinamiškas ir kintantis priklausomai nuo organizacijos vykdomų 
veiklų visumos ir jų pobūdžio. Todėl, remiantis kitų valstybių reglamentavimo pavyzdžiais, manytina, 
jog dėl kriterijų taikytinų viešosios/grupinės naudos NVO, turėtų būti paliekama galimybė apsispręsti 
institucijai ar kitiems subjektams, kuriems būtų suteikiama teisė šį statusą organizacijai suteikti.  

                                                
6 2017 m. valstybinio audito ataskaitos duomenimis, Lietuvoje registruota daugiau nei 10 000 viešųjų įstaigų iš 
kurių valstybė ar savivaldybė dalininko teisėmis dalyvauja beveik 7% tokių organizacijų valdyme. 
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4.3 Konsultacijos temos 
 

Taigi, siekiant įsitikinti pasirinktų sprendimų dėl NVO taikytinų kriterijų tinkamumu bei sužinoti 

visuomenės nuomonę dėl jų taikymo bei įgyvendinimo Lietuvoje, išryškėjo poreikis rengti viešąją 

konsultaciją, įtraukiant platesnį ratą NVO srities ekspertų bei visuomenę. 

Viešosios konsultacijos metu bus siekiama išsiaiškinti ekspertų nuomonę dėl NVO taikytinų kriterijų 

bei visuomenės požiūrį dėl tam tikrų ne pelno siekiančių subjektų priskyrimo NVO sektoriui. Taip pat 

bus siekiama informuoti galimai suinteresuotus asmenis apie vykstančius procesus susijusius su 

NVO apibrėžimo tobulinimu ir įtraukti juos aktyviau dalyvauti konkrečių sprendimų dėl NVO 

apibrėžimo tobulinimo procese (ypač kontaktuojant su savivaldybių NVO tarybomis, taip įtraukiant ne 

tik nacionalines NVO, bet ir regionuose veikiančią organizuotą pilietinę visuomenę). 

Viešosios konsultacijos tikslai: remiantis ekspertų nuomone, įvertinti kokie NVO kriterijai praktiškai 

galėtų būti taikomi Lietuvoje bei išsiaiškinti tendencijas visuomenėje dėl intuityvaus atitinkamų 

subjektų priskyrimo NVO sektoriui. 

Nuspręsta pasitelkti LR Vyriausybės kanceliarijos internetinę platformą e.pilietis, kurioje asmenys 

pateiktų atsakymus į uždarus klausimus, o norintys aktyviau įsitraukti į apibrėžimo tobulinimo procesą, 

galėtų pateikti papildomus komentarus bei nurodyti kontaktinius duomenis.  

Ekspertų nuomonę dėl kriterijų taikomų NVO bus siekiama išsiaiškinti surengtame ekspertiniame 

susitikime, kuriame ekspertams bus pristatoma surinkta ir išanalizuota kitų valstybių geroji patirtis 

NVO reglamentavimo srityje. Siekiant užtikrinti konsultacijos su ekspertais kokybę, ekspertiniame 

susitikime bus kviečiami dalyvauti įvairių sričių NVO ekspertai (praktikai, akademikai, skaidrumo 

reglamentavimo bei NVO teisės krypties ekspertai). 

Visi viešosios konsultacijos metu gauti rezultatai bus viešinami visuomenei, NVO tarybų atstovams 

bei pristatomi SADM, kuri yra atsakinga už NVO politikos įgyvendinimą (taigi ir už NVO plėtros 

įstatymo, kuriame yra numatytas NVO apibrėžimas, tobulinimą). 

 

5. Išvados 

 

• Pilietinės visuomenės veiklų skatinimo ir didesnio įsitraukimo į valstybės reikalų sprendimą 

svarba pripažįstama nacionaliniu lygmeniu svarbiausiais strateginiais dokumentais.  

• Šiuo metu galiojančiame LR NVO plėtros įstatyme įtvirtintas NVO apibrėžimas kelia neaiškumų 

skirtingų sektorių atstovams. Tikslingu laikytinas šio apibrėžimo atnaujinimas, kuris inspiruos 

efektyvesnį pilietinės visuomenės stiprinimą, tame tarpe ir NVO duomenų bazės sukūrimą.  

• NVO duomenų bazė savo ruožtu taps svarbiu įrankiu siekiant užtikrinti skaidresnį valstybės 

resursų panaudojimą pilietinės visuomenės stiprinimui bei prisidės prie strateginių LR 

Vyriausybės tikslų įgyvendinimo.  

• Išnagrinėjus užsienio valstybių pavyzdžius bei problematiką, susijusią su šiuo metu galiojančiu 

NVO apibrėžimu, išryškėjo poreikis rengti viešąją konsultaciją, siekiant konsultuotis su NVO ir 

valstybės institucijų atstovais bei šio sektoriaus ekspertais dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis 

NVO būtų galima nesudėtingai atriboti nuo kitų ne pelno siekiančių subjektų. 

 

Pagrindinė viešosios konsultacijos tema: kriterijai taikytini NVO bei atskirų subjektų dalyvavimo NVO 

valdyme reikšmė NVO teisiniam statusui. 

https://epilietis.lrv.lt/
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Konsultacijos tikslai:  

1. Išgryninti kriterijus, kurie turėtų būti taikomi NVO, atsižvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą; 

2. Sužinoti visuomenės nuomonę dėl atitinkamų ne pelno siekiančių subjektų priskyrimo NVO. 

 

Laukiami konsultacijos rezultatai: 

1. Išgryninti kriterijai, kuriais remiantis būtų galima tobulinti NVO plėtros įstatyme įtvirtintą NVO 

apibrėžimą; 

2. Procentine išraiška apipavidalinti duomenys, nurodantys visuomenės polinkį atitinkamus 

subjektus (ne)priskirti NVO sektoriui. Į šiuos duomenis taip pat bus atsižvelgiama tobulinant 

apibrėžimą įtvirtintą NVO plėtros įstatyme. 

 

Suinteresuotosios grupės: viešosios konsultacijos metu bus naudojami įvairūs konsultavimosi 

įrankiai. Nuspręsta vykdyti apklausą tarp pačių NVO atstovų (veikiančių įvairiose viešosios politikos 

srityse), savanorių, valstybės institucijų atstovų ir kitų visuomenės narių (apklausa bus platinama 

kanalais orientuotais į atitinkamas grupes, tačiau realiai bus prieinama viešai visiems, o respondentams 

bus suteikta galimybė nurodyti, kuriam segmentui jie priklauso). Ekspertinei konsultacijai bus kviečiami 

skirtingose srityse veikiantys pilietinės visuomenės ir viešojo sektoriaus atstovai, kurių, tikėtina, turėtų 

dalyvauti ne mažiau kaip 10. Prie suinteresuotųjų grupių taip pat priskirtinos TM bei SADM, su kurių 

darbuotojais vyksta nuolatinės konsultacijos, ir LR Seimo Laikinosios Pilietinės visuomenės plėtros 

grupės nariai. 
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