
 

 

 

 

 

 

 

 

GALIMAS NVO DUOMENŲ BAZĖS VEIKIMO MODELIS,  

PARENGTAS REMIANTIS VIEŠĄJA EKSPERTINE KONSULTACIJA 

2018-01-24 

Vilnius 

 

Konsultacijos tikslas: Pristatyti Registrų centro galimybes sukurti NVO duomenų bazę, taip pat supažindinti 

su esama situacija bei reikalingomis teisinėmis ir techninėmis prielaidomis NVO duomenų bazei sukurti ir 

funkcionuoti. Pateikti ekspertams galimų sprendimų alternatyvas bei gauti ekspertų įžvalgas ir komentarus. 

 

Konsultacijoje ir šiame dokumente kalbant apie juridinius asmenis, omenyje turimi išimtinai tik ne pelno 

siekiančių teisinių formų juridiniai asmenys (konkrečiai Viešosios įstaigos, Labdaros ir paramos fondai bei 

Asociacijos), kadangi NVO statusas siejamas būtent su šia juridinių asmenų dalimi. Pelno siekiančių juridinių 

asmenų teisinių formų reglamentavimas nėra analizuojamas. 

Konsultacija vykdyta atlikus nacionalinių teisės aktų analizę bei pasikonsultavus su Juridinių asmenų registro 

ir Teisingumo ministerijos atstovais, o taip pat susipažinus su įvairia panašios paskirties registrų veikimo ir 

reglamentavimo praktika kitose valstybėse.  

Dalyviai: nacionalinių skėtinių NVO atstovai, NVO sektoriaus ekspertai, valstybės institucijų (ministerijų) 

atstovai, savivaldybių asociacijos atstovas. 

 

Naudojamos sąvokos:  

JADIS – juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema; 

JAR – juridinių asmenų registras; 

VšĮ – viešoji įstaiga; 

LPF – labdaros ir paramos fondas; 

NPO – ne pelno siekiantis juridinis asmuo. 

 



Esama situacija 

 

Teisiniai aspektai: 

• Šiuo metu prievolę teikti duomenis apie juridinio asmens dalyvius JAD informacinei sistemai turi tik 

viešosios įstaigos teisinę formą turintys ne pelno siekiantys juridiniai asmenys. Vadovaujantis Viešųjų 

įstaigų įstatymo 81 straipsniu, informacija JADIS turi būti pateikta pasikeitus viešosios įstaigos 

dalininkams, jų duomenims ar jų skaičiui, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos. 

• Kitoms ne pelno siekiančių juridinių asmenų teisinėms formoms, kurios gali būti laikomos NVO 

(Asociacijos bei Labdaros ir paramos fondai), prievolės teikti informaciją apie dalyvius nustatyta nėra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai aspektai: 

• Duomenys apie juridinių asmenų dalyvius yra teikiami elektroniniu būdu JAD informacinei sistemai ir 

ten saugomi. Visa kita informacija apie juridinius asmenis yra kaupiama JAR.  

• JADIS ir JAR yra skirtingos Registrų centro sistemos, kurios tarpusavyje nesąveikauja ir, atlikus 

atitinkamus programavimo darbus, gali dalintis tik labai ribotu informacijos kiekiu.  

 

  



Reikalingi pakeitimai: 

 

Teisinai aspektai: 

1. Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimas, numatantis pareigą, fondams, siekiantiems NVO 

statuso, teikti informaciją JADIS apie dalininkus. Galimos alternatyvos dėl termino per kurį tokia 

informacija turi būti pateikta:  

- 5 dienos nuo informacijos apie dalininkus pasikeitimo (analogiškas terminas šiuo metu taikomas 

VšĮ teisinei formai); 

- Informacija apie dalininkus ir jų duomenis nurodoma kasmet teikiamoje veiklos ataskaitoje (vieną 

kartą per metus). 

 

2. Asociacijų įstatymo pakeitimas, numatantis pareigą asociacijoms, siekiančioms NVO statuso, teikti 

informaciją apie narius juridinius asmenis bei nurodyti fizinių asmenų skaičių (neteikiant detalesnės 

informacijos apie narius fizinius asmenis, vadovaujantis asociacijų laisvės principu). Galimos 

alternatyvos dėl termino per kurį tokia informacija turi būti pateikta:  

- 5 dienos nuo informacijos apie dalininkus pasikeitimo (analogiškas terminas šiuo metu taikomas 

VšĮ teisinei formai); 

- Informacija apie dalininkus ir jų duomenis nurodoma kasmet teikiamoje veiklos ataskaitoje (vieną 

kartą per metus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Techniniai aspektai: 

 

1. Pritaikyti JADIS sistemą, kad atpažinus informaciją apie juridinio asmens teisinę formą (Asociacija, 

Labdaros ir paramos fondas arba Viešoji įstaiga), būtų patikrinama informacija apie dalyvius/narius – 

ar jie yra fiziniai asmenys arba NVO, o taip pat religinės bendruomenės teisinę formą turintys 

juridiniai asmenys. 

2. Sudaryti galimybę informacijai saugiu būdu judėti kryptimi - iš JADIS į JAR:  

 

 

 

  



Galimas NVO duomenų bazės veikimo modelis:  

1. Juridinis asmuo, veikiantis pagal viešosios įstaigos, asociacijos ar labdaros ir paramos fondo teisinę 

formą, siekiantis gauti NVO teisinį statusą, teikia informaciją JADIS apie dalyvius ir prašymą JAR dėl 

NVO statuso suteikimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gavus tokį prašymą, JADIS sistemoje tikrinama informacija apie prašymą pateikusios organizacijos 

dalyvius, t.y. jų atitikimą Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme įtvirtintam nevyriausybinės 

organizacijos apibrėžimui: 

 

 
 

3. Nustačius, kad pagal asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondo teisinę formą 

veikiantys juridiniai asmenys atitinka NVO kriterijus, įtraukti atitinkamą organizaciją į NVO duomenų 

bazę, suteikiant tokiai organizacijai NVO statusą: 

 

 

 

 

 



 

Galimi NVO statuso netekimo pagrindai: 

NVO statuso būtų netenkama panašiais pagrindais kaip netenkama paramos gavėjo statuso: 

- Nustatytu laiku neteikiamos ataskaitos;  

- Juridinis asmuo likviduojamas ar kitaip pasibaigia; 

- Reikšmingai pasikeitus dalininkams (pvz. dalininko teises perima pelno siekiantis subjektas ar 

valstybė, savivaldybė). 

 

 

 


