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1. Santrumpos 
 

JADIS – Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema 

 

JAR – Juridinių asmenų registras 

 

LR – Lietuvos Respublika 

 

NVO – Nevyriausybinė organizacija 

 

NPO – Ne pelno siekiantis juridinis asmuo 

 

VšĮ – Viešoji įstaiga 

 

 

2. Įvadas 
 

Atlikus teminį tyrimą „Kokie kriterijai turėtų būti taikomi nevyriausybinėms organizacijoms siekiant jas 

atriboti nuo kitų ne pelno siekiančių juridinių asmenų?’’, paaiškėjo, kad šiuo metu galiojančiame LR 

NVO plėtros įstatyme įtvirtintas NVO apibrėžimas kelia neaiškumų skirtingų sektorių, t.y. valstybinio, 

privataus ir nevyriausybinio, atstovams. Tyrimo eigoje išryškėjo poreikis konsultuotis su NVO ir 

valstybės institucijų atstovais bei nevyriausybinio sektoriaus ekspertais dėl (1) kriterijų, kuriais 

vadovaujantis NVO būtų galima nesudėtingai atriboti nuo kitų NPO, ir (2) subjektų, dėl kurių 

dalyvavimo NVO valdyme kyla daugiausiai neaiškumų. 

 

Atviros Vyriausybės ir visuomenės dalyvavimo valdyme skatinimas įvardytas kaip 2017 m. LR 

Vyriausybės veiklos prioritetinis darbas, todėl numatomas NVO politikos formuotojų suinteresuotumas 

ir palaikymas įgyvendinant viešąją konsultaciją bei užtikrinant pasiūlymų įgyvendinimą. Planuojami 

viešosios konsultacijos rezultatai suteiktų įrankius politikos formuotojams įgyvendinti piliečių 

dalyvavimo ir įsitraukimo į viešuosius valstybės reikalus didinimo, bendruomeniškumo stiprinimo, 

įtraukiant NVO ir bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus, tikslus. 
 

Mokslinės literatūros, užsienio valstybių teisės aktų ir tarptautinių dokumentų apžvalga bei 

konsultacijos su NVO partneriais užsienyje padėjo identifikuoti pagrindinius NVO atribojimo nuo kitų 

NPO iššūkius ir galimybes.  
 

Išnagrinėjus problemą bei identifikavus galimus jos sprendimo būdus, išryškėjo poreikis rengti viešąją 

konsultaciją siekiant konsultuotis su nevyriausybinio sektoriaus, LR teisingumo ministerijos ir LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl kitų valstybių praktika bei LR strateginiais 

dokumentais ir tyrimais grįstų sprendimų taikymo bei įgyvendinimo. Tyrimo metu atliekant analizę, 

buvo diskutuojama su nacionalinių skėtinių organizacijų bei valstybės institucijų atstovais NVO 

taryboje, taip pat sprendimų priėmėjais, ir į jų nuomonę bei pasiūlymus atsižvelgta rengiant viešąją 

konsultaciją.    

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

valdyme reikšmė NVO teisiniam statusui. Viešąja konsultacija bus siekiama išsiaiškinti, ar NVO 

taikytinų kriterijų tikslinimas ir aiškesnio NVO apibrėžimo nustatymas yra aktualus ne tik valstybės 

institucijų atstovams ir NVO politikos formuotojams, tačiau ir kitoms tikslinėms grupėms, bei ką apie 

kriterijų ir apibrėžimo pritaikomumą mano NVO srities ekspertai. Taip pat bus siekiama informuoti 
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interesų grupes apie galimus teisinius su NVO apibrėžimu ir duomenų baze susijusius pokyčius bei 

įtraukti suinteresuotus asmenis aktyviau dalyvauti konkrečių sprendimų priėmime. 

 
Konsultacijos tikslai: 

 

1. Įvertinti, kokie kriterijai praktiškai turėtų būti taikomi NVO, atsižvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą; 

2. Sužinoti visuomenės nuomonę dėl atitinkamų NPO priskyrimo NVO. 
 

 

Laukiami tiesioginiai konsultacijos rezultatai: 

 

1. Įvykdyta elektroninė visuomenės apklausa; 

2. Įgyvendinta apskritojo stalo diskusija; 

3. Surengta darbo grupė NVO Nacionalinio forumo metu; 

4. Parengtas pristatymas NVO tarybos posėdžio metu; 

5. Paruoštos viešosios konsultacijos rezultatus apibendrinančios 3 viešai prieinamos analizės bei 

rekomendacijos. 
 

 

Laukiami galutiniai konsultacijos rezultatai: 

 

1. Išgryninti kriterijai, kuriais vadovaujantis būtų galima tobulinti LR 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 LR 

NVO plėtros įstatyme numatytą apibrėžimą.  

 

3. Viešosios konsultacijos vykdymo metodologija 

 
Viešosios konsultacijos vykdymas susideda iš šių etapų: (1) inicijavimas; (2) organizavimas; (3) 

vykdymas; (4) analizė; (5) vertinimas, ir (6) viešinimas. Suorganizuota viešoji konsultacija pavadinimu 

„Kriterijų, taikytinų NVO bei atskirų subjektų dalyvavimo NVO valdyme, reikšmė NVO teisiniam 

statusui“, kuri vyko taikant keturistris konsultavimosi metodus: (1) elektroninę visuomenės apklausą; 

(2) apskritojo stalo diskusiją; (3) darbo grupę NVO Nacionaliniame forume, ir (4) pristatymą NVO 

tarybos posėdyje. Taikant šiuos metodus, laikytasi visų konsultacijos vykdymo etapų. 

 

1 metodas: elektroninė visuomenės apklausa  (Priedas Nr. 1) 
 

Šis metodas pasirinktas duomenų rinkimui įvertinus jo privalumus, t.y. (1) lankstumas erdvės atžvilgiu; 

(2) respondentų dalinio anonimiškumo užtikrinimas; (3) didelis dalyvių kiekis, ir (4) mažos sąnaudos. 

Konkrečiau kalbant apie atskirus apklausos elektroniniu būdu privalumus, elektroninės visuomenės 

apklausos metodas leidžia pasiekti didelį geografiškai nutolusių respondentų kiekį. Be to, toks 

viešosios konsultacijos metodas užtikrina dalinį anonimiškumą, kadangi apklausos respondentas turi 

galimybę pasirinkti neatskleisti savo asmenvardžio bei kontaktinės informacijos. Taip pat apklausoje 

dalyvaujantis asmuo, panoręs aktyviau įsitraukti į tolimesnį konsultacijos ir informavimo procesą, gali 

pateikti papildomus komentarus bei nurodyti savo kontaktinius duomenis. Pažymėtina ir tai, jog 

elektroninės visuomenės apklausos organizavimas ir įgyvendinimas nereikalauja didelių finansinių 

sąnaudų.  
 



5 
 

Išskirtinos suinteresuotosios šalys, dalyvavusios elektroninėje visuomenės apklausoje: 

 

1. Esami ar buvę NVO darbuotojai/savanoriai; 

2. Savivaldybės darbuotojai; 

3. Su NVO sektoriumi tiesiogiai nesusiję pilietiški asmenys. 

 

2 metodas: apskritojo stalo diskusija  

 

Apskritojo stalo diskusija – tai diskusija tarp dalyvių ir pranešėjų, kurią skatina organizatoriai. Metodo 

tikslas orientuotas į ekspertinių patirčių apsikeitimą, t.y. skatinti dalyvius bendradarbiauti tarpusavyje 

ir grupėje, dalytis savo pastebėjimais, patirtimi ir pasiūlymais. 
 

Viešosios konsultacijos metodas įgyvendintas LR Vyriausybės kanceliarijos patalpose dalyvaujant 

NVO ekspertams ir valstybės institucijų atstovams (Priedas Nr. 2). 

 

3 metodas: darbo grupė NVO Nacionaliniame forume 
 

Bendradarbiaujant su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2017 m. gruodžio 14 dieną 

ministerijoje vykusiame NVO Nacionaliniame forume įgyvendintas darbo grupės metodas, kurio metu 

dalyvavo apie 10 į forumą kviestų NVO ir savivaldybės atstovų. Įgyvendinant šį viešosios konsultacijos 

metodą, skirtingas interesų grupes atstovavę dalyviai dalinosi gerąja patirtimi, generavo idėjas dėl 

NVO apibrėžimo kriterijų ir išklausė pranešėjų prezentacijas NVO duomenų bazės ir NVO apibrėžimo 

tematika. Darbo grupės rezultatai buvo pristatyti ir apibendrinti NVO Nacionaliniame forume plačiai 

auditorijai (apie 80 dalyvių). Darbo grupėje dalyvavo šie asmenys: 
 

1. Ramūnas Bertašius, VšĮ Vilniaus socialinės biržos direktorius; 

2. Vaidotas Ilgius, Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ komunikacijos ir plėtros vadovas, 

Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys; 

3. Šiaulių m. savivaldybės administracijos atstovas; 

4. Trečiojo amžiaus Universiteto atstovė; 

5. Teisingumo ministerijos atstovė Jolita Šlikienė;  

6. kiti NVO sektoriaus atstovai. 

 

Darbo grupėje pranešimus skaitę dalyviai: 

 

1. Virgilijus Pajaujis, „Kurk Lietuvai“ projektų vadovas; 

2. Aurelija Olendraitė, „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė. 

 

4 metodas: pristatymas NVO tarybos posėdyje  

 

2018 m. sausio 24 d. įvykusiame NVO tarybos posėdyje (Priedas Nr. 3) atliktas teisinių ir techninių 

prielaidų NVO duomenų bazei sukurti ir funkcionuoti pristatymas NVO tarybos nariams ir stebėtojams, 

kurio metu siekta išgirsti pasiūlymus ir gauti ekspertų įžvalgas bei komentarus. Vėlesniame etape taip 

pat buvo gauti pasiūlymai iš ekspertų elektroniniu paštu, kurie atsispindi NVO duomenų bazės 

veikimo modelio analizėje (Priedas Nr. 4).    

 

Pagal išsikeltus du viešosios konsultacijos tikslus, iš visų suinteresuotų šalių gauta informacija buvo 

sisteminama,  lyginama  tarpusavyje,  sudaromos nuomonių lentelės. Į skirtingų metodų pagrindu 

gautus pasiūlymus atsižvelgta ruošiant NVO plėtros įstatymo projektą ir NVO duomenų bazės veikimo 
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modelio analizę nevyriausybinio sektoriaus politikos formuotojams, valstybės institucijų atstovams ir 

NVO ekspertams. 

 

Viešosios konsultacijos metu gautų siūlymų viešinimas daugiausia buvo vidinis: dalintasi informacija 

ir siūlymais per susitikimus, suinteresuotosioms šalims išsiųsti apibendrinamieji elektroniniai laiškai 

su ataskaitomis, kurių pagalba apibendrinti susitikimai ir įvardyti siūlymai. Viešosios konsultacijos 

rezultatų viešinimui taip pat pasitelktas „Kurk Lietuvai“ socialinio tinklo profilis ir tinklalapis, kuriuose 

publikuotos informacinės žinutės bei straipsnis, skirti plačiajai visuomenei. Projekto galutiniai 

rezultatai viešinami programos „Kurk  Lietuvai“ tinklalapyje. 

 

4. Viešosios konsultacijos vykdymo aprašymas 
 

Viešoji konsultacija vyko šiais etapais: 

 

4.1 Inicijavimas 
 

Pirmiausia pradėta nuo inicijavimo etapo, kai buvo imtasi veiksmų siekiant tinkamai pasirengti 

konsultacijoms. Šiame etape įvertinti turimi ištekliai ir gebėjimai, skirtingų metodų privalumai ir 

ypatybės bei surengtas informacinis susitikimas su LR Vyriausybės kanceliarijos „Atviros Vyriausybės 

iniciatyvos“ projekto (AVIP) darbuotojomis Ieva Česnulaityte ir Greta Juodokaite dėl elektroninės 

visuomenės apklausos organizavimo.  

 

Atrenkant viešosios konsultacijos dalyvius ir organizuojant darbo grupę NVO Nacionaliniame forume, 

projekto vadovai žmogiškaisiais ištekliais buvo palaikomi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus darbuotojų. Projektų vadovai Nacionalinio 

NVO forumo darbo grupėje buvo atsakingi už diskusijos moderavimą, reikiamos dalomosios 

medžiagos parengimą, informacijos struktūravimą, prezentacijų paruošimą ir kt. funkcijas. 
 

4.2 Organizavimas 

 

Pagrindinis konsultacijos tikslas – identifikuoti NVO taikytinus kriterijus ir atskirų subjektų 

dalyvavimo NVO valdyme reikšmę NVO teisiniam statusui. 

 

Tikslinės konsultacijos grupės: nuspręsta vykdyti apklausą tarp pačių NVO atstovų (veikiančių 

įvairiose viešosios politikos srityse), savanorių, valstybės institucijų atstovų ir kitų visuomenės narių 

(apklausa platinta kanalais, orientuotais į atitinkamas grupes, tačiau realiai prieinama viešai visiems 

asmenims, o respondentams suteikta galimybė nurodyti, kuriam segmentui jie priklauso).  

Ekspertinei apskritojo stalo diskusijai kviesti skirtingose srityse veikiantys pilietinės visuomenės ir 

viešojo sektoriaus atstovai, kurių, kaip ir planuota, susirinko ne mažiau kaip 10. Prie tikslinių grupių taip 

pat priskirtini LR Teisingumo ministerijos bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, su 

kuriais vyko nuolatinės konsultacijos, ir LR Seimo Laikinosios Pilietinės visuomenės plėtros grupės 

nariai. 

 

Vykdant viešąją konsultaciją, buvo pasitelkti šie metodai: (1) elektroninė visuomenės apklausa; (2) 

apskritojo stalo diskusija; (3) darbo grupė NVO Nacionaliniame forume, ir (4) pristatymas NVO 

tarybos posėdyje. 

 

Konsultacija buvo vykdoma skirtingu laikotarpiu atsižvelgiant į taikytą metodą, t.y. (1) elektroninė 

visuomenės apklausa nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d.; (2) apskritojo stalo 
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diskusija 2017 m. lapkričio 13 d.; (3) darbo grupė NVO Nacionalinio forumo metu 2017 m. gruodžio 

14 d., ir (4) pristatymas NVO tarybos posėdžio metu 2018 m. sausio 24 d.  

 

4.3 Vykdymas 

 

Per numatytą laikotarpį atliekant elektroninę visuomenės apklausą, apskritojo stalo diskusiją, darbo 

grupę NVO Nacionaliniame forume ir pristatymą NVO tarybos posėdyje tikslinėmis grupėmis, buvo 

gauti pasiūlymai dėl NVO taikytinų kriterijų ir NVO duomenų bazės teisinių bei techninių veikimo 

prielaidų. Pasiūlymai turinio atžvilgiu gali būti suskirstyti į šias dalis: (1) NVO taikytini kriterijai; (2) 

atitinkamų NPO priskyrimas NVO; (3) teisinės NVO duomenų bazės prielaidos, ir (4) techninės NVO 

duomenų bazės prielaidos.  

 

Šie pasiūlymų pjūviai padėjo struktūruotai ir sistemiškai pasiekti abu viešosios konsultacijos tikslus, 

t.y. (1) buvo išgryninti kriterijai, kurie turėtų būti taikomi NVO atsižvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą, 

ir (2) sužinota visuomenės nuomonė dėl atitinkamų NPO priskyrimo NVO.  

 

Žemiau pateikiamas konsultacijos metu gautų pasiūlymų sąrašas: 

 

1. NVO taikytini kriterijai: 

• Juridinio asmens nepriklausomumas (nuo valstybės institucijų bei kitų juridinių asmenų, kurie 

nelaikytini NVO); 

• Juridinio asmens tikslas, kuris turėtų būti orientuotas į pilietinės visuomenės stiprinimą (tačiau 

ne į atskirą, dažniausiai, įstatymų įtvirtintą siekį); 

• Savanoriškumo išlaikymas (narystė tokiose organizacijose neturėtų būti privaloma). 

 

2. Atitinkamų NPO priskyrimas NVO: 

 

• NVO neturėtų būti laikomi šių teisinių formų juridiniai asmenys: (a) tradicinės religinės 

bendruomenės ar bendrijos; (b) profesinės sąjungos; (c) šeimynos; (d) bendrijos ir kitos turto 

valdymo tikslu susibūrusios organizacijos;  

• NVO taip pat nelaikytini pagal kitus kriterijus išskiriami juridiniai asmenys (pgl. veiklos tikslus, 

priklausomumo principą, finansavimo šaltinį ir kt.) (a) profesionalaus sporto organizacijos, ir (b) 

atskiru įstatymu įsteigtos organizacijos; 

• NVO valdyme neturėtų dalyvauti arba dalyvautų ribotai (a) valstybė/savivaldybės; (b) pelno 

siekiantys juridiniai asmenys; (c) kiti juridiniai asmenys, nelaikytini NVO (išskyrus vienintelę 

išimtį taikomą religinėms bendruomenėms, atsižvelgiant į kai kurių religinių bendruomenių 

vykdomą socialinę veiklą); 

• NVO galėtų būti laikomos (a) fizinių asmenų įsteigtos organizacijos; (b) kitų NVO įsteigtos 

organizacijos; (c) religinių bendruomenių ir bendrijų įsteigtos organizacijos. 

 

3. Teisinės NVO duomenų bazės prielaidos: 

 

Kadangi viešosios įstaigos teisinę formą turintiems juridiniams asmenims jau numatyta pareiga teikti 

informaciją apie dalininkus Juridinių asmenų registro dalyvių informacinei sistemai, reikalingi šie teisės 

aktų pakeitimai: 

• Reikalingas LR Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimas, numatantis pareigą fondams, 

siekiantiems NVO statuso, teikti informaciją JADIS apie dalininkus; 

• LR Asociacijų įstatymo pakeitimas, kuris numatytų pareigą asociacijoms, siekiančioms NVO 

statuso, teikti informaciją apie narius juridinius asmenis bei nurodyti fizinių asmenų skaičių. 
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 Schema 1. Skirtingų teisinių formų NVO teikiama informacija JADIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Techninės NVO duomenų bazės prielaidos: 

 

• Rekomenduojama pritaikyti JADIS sistemą, kad atpažinus informaciją apie juridinio asmens 

teisinę formą (vieną iš trijų – asociacija, VšĮ arba labdaros ir paramos fondas), būtų patikrinama 

informacija apie subjekto dalyvius/narius (priklausomai nuo teisinės formos) – ar jie yra fiziniai 

asmenys arba NVO, o taip pat religinė bendruomenė; 

• Svarbu užtikrinti sklandų ir saugų informacijos apie NPO dalyvius/narius judėjimą iš JADIS į 

JAR. 

 

Schema 2. NVO statusui pripažinti reikalingos Informacijos judėjimas iš JADIS į JAR 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauti pasiūlymai buvo apibendrinti, į juos atsižvelgta ir jie pristatyti NVO nacionalinių skėtinių NVO 

atstovams, NVO sektoriaus ekspertams ir valstybės institucijų (ministerijų) atstovams. 
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4.4 Analizė ir vertinimas  
 

Konsultacijos metu gauta informacija buvo analizuojama sisteminant duomenis ir lyginant dalyvių 

pasisakymus tarpusavyje. Toks informacijos lyginimas leido suprasti ekspertų ir visuomenės 

nuomonių pasiskirstymą, individualius poreikius ir probleminius, platesnės diskusijos reikalaujančius, 

klausimus. Siekiant įgyvendinti konsultacijai iškeltus tikslus, gauta informacija ir pasiūlymai sugrupuoti 

tematiškai pagal: (1) NVO taikytinus kriterijus; (2) atitinkamų NPO priskyrimą NVO; (3) teisines NVO 

duomenų bazės prielaidas, ir (4) technines NVO duomenų bazės prielaidas.  

 

Elektroninės visuomenės apklausos ir apskritojo stalo diskusijos metodai leido identifikuoti 

visuomenės ir ekspertų nuomonių skirtumus ir panašumus. Pasiteisinusiu taip pat laikytinas 

pristatymas NVO tarybos posėdžio metu, kurio pagalba patikslintos NVO duomenų bazės teisinės ir 

techninės prielaidos. Vis dėlto mažiausiai veiksmingu metodu galėtų būti įvardijama darbo grupė NVO 

Nacionaliniame forume. Įgyvendinant šį metodą, gautos mažiausiai su nagrinėjamais klausimais 

susijusios įžvalgos. Projekto vadovai taikydami darbo grupės metodą tik dalinai kontroliavo 

dalyvaujančių ekspertų sąrašą, be to, tuo pačiu metu vyko kelios skirtingos darbo grupės, kurios 

išdiferencijavo tikslines grupes.     
 

Bendrai vertinant, viešoji konsultacija pasižymėjo kaip veiksminga priemonė NVO ir duomenų bazei 

taikytinų kriterijų/prielaidų atrankai. Gana aukštas suinteresuotųjų šalių įsitraukimas leido užfiksuoti ir 

susisteminti skirtingus požiūrius, poreikius ir vizijas. 
 

Pažymėtina, kad tiesioginiai viešosios konsultacijos rezultatai pasiekti: 

 

1. Įvykdyta elektroninė visuomenės apklausa; 

2. Įgyvendinta apskritojo stalo diskusija; 

3. Surengta darbo grupė NVO Nacionalinio forumo metu; 

4. Parengtas pristatymas NVO tarybos posėdžio metu; 

5. Paruoštos viešosios konsultacijos rezultatus apibendrinančios 3 viešai prieinamos ataskaitos. 

 

 

Laukiami galutiniai konsultacijos rezultatai: 

 

1. Išgryninti kriterijai, kuriais vadovaujantis būtų galima tobulinti LR 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 LR 

NVO plėtros įstatyme numatytą apibrėžimą.  
 

 

4.5 Viešinimas 
 

Viešosios konsultacijos rezultatų viešinimas susidėjo iš dviejų etapų: 

 

Pirmajame etape įvykdžius viešąją konsultaciją, sugeneruotų pasiūlymų viešinimas buvo vidinis, t.y. 

dalintasi informacija ir siūlymais įvairių susitikimų metu, tikslinėms grupėms buvo siunčiami 

elektroniniai laiškai, kuriuose apibendrinti susitikimai, įvardinti visi siūlymai. 

 

Antrajame etape, kai atsižvelgus į siūlymus buvo parengtos rekomendacijos dėl NVO taikomų kriterijų 

ir teisinių/techninių NVO duomenų bazės prielaidų, tikslinėms grupėms buvo išsiųsta informacinė 
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medžiaga. Taip pat visi konsultacijų dalyviai bus kviečiami į kovo mėnesį LR Vyriausybės kanceliarijoje 

įvyksiantį projekto rezultatų pristatymą, kuriame atsispindės ir viešosios konsultacijos metu gautų 

pasiūlymų įgyvendinimas. Viešosios konsultacijos rezultatai buvo viešinami ir plačiajai visuomenei: 

publikuotu straipsniu „Kurk Lietuvai“ svetainėje http://www.kurklt.lt (Priedas Nr. 5) bei informacinėmis 

žinutėmis socialinės medijos facebook kanale. NVO apibrėžimo temos problematika buvo viešinama 

straipsnyje naujienų portaluose 15min.lt ir manoteises.lt su nuoroda į projekto rezultatus, šiuo 

straipsniu socialiniuose tinkluose atskiri asmenys pasidalijo daugiau nei 140 kartų. 

 

Šios viešinimo priemonės užtikrino, kad konsultacijoje dalyvavę asmenys gautų grįžtamąjį ryšį apie jų 

pasiūlymų panaudojimą bei galutinį viešosios konsultacijos rezultatą, o papildomas viešinimas 

visuomenei įgalino platesnį NVO taikytinų kriterijų bei NVO duomenų bazės koncepcijos žinomumą. 

 

5. Išvados 
 

Atliktos viešosios konsultacijos rezultatai – tai sugeneruoti konkretūs pasiūlymai, padėję pasitikrinti  

dėl pasirinkto užsienio praktika ir Lietuvos strateginiais dokumentais bei tyrimais grįsto NVO ir 

duomenų bazei taikytinų kriterijų/prielaidų sprendimo. Viešosios konsultacijos rezultatai taip pat 

prisidėjo prie vieno iš LR Vyriausybės 2017 m. prioritetinių darbų įgyvendinimo, t.y. Atviros 

Vyriausybės ir visuomenės dalyvavimo valdyme skatinimo, bei kitų ne mažiau svarbių įvairiuose 

strateginiuose dokumentuose numatytų tikslų siekimo (plačiau žr. Priedas Nr. 6. Teminio tyrimo „Kokie 

kriterijai turėtų būti taikomi nevyriausybinėms organizacijoms siekiant jas atriboti nuo kitų ne pelno 

siekiančių juridinių asmenų?“ ataskaitos 2.1 dalyje „Tyrimo pagrindimas“).  

 

Remiantis tikslinių grupių pateiktais siūlymais, buvo suformuluoti tolimesni žingsniai, kurių būtina imtis  

siekiant sukurti funkcionuojančią NVO duomenų bazę, t.y.: (1) NVO taikytinų kriterijų nustatymas 

tikslinant NVO apibrėžimą LR NVO plėtros įstatyme; (2) atitinkamų NPO priskyrimas NVO; (3) teisinių 

NVO duomenų bazės prielaidų identifikavimas atliekant susijusių teisės aktų pakeitimus, ir (4) 

techninių NVO duomenų bazės prielaidų nustatymas atsižvelgiant į Registrų centro sistemos 

ypatumus.   

 

Vykdant viešosios konsultacijos rezultatų viešinimą buvo užtikrinta jų sklaida suinteresuotoms šalims 

(nacionalinių skėtinių NVO atstovams, NVO sektoriaus ekspertams, NVO tarybos nariams, valstybės 

institucijų atstovams, savivaldos asociacijos atstovams ir plačiajai visuomenei) vykdant  komunikaciją  

el. paštu, pasitelkiant informacinius vienlapius, apibendrinančius   informaciją,  bei organizuojant ir 

dalyvaujant susitikimuose, kuriuose buvo pristatoma surinkta informacija ir diskutuojama dėl galutinio 

produkto. Plačiajai visuomenės daliai konsultacijos rezultatai buvo viešinami straipsniu „Kurk Lietuvai“ 

svetainėje http://www.kurklt.lt (Priedas Nr. 7), socialinio tinklo facebook kanale publikuotomis 

žinutėmis, LR Vyriausybės kanceliarijos internetinėje platformoje e.pilietis bei portaluose 15min.lt ir 

manoteises.lt.  

 
Galutiniai konsultacijos rezultatai: 

 

1. Išgryninti kriterijai, kuriais vadovaujantis tobulinamas LR NVO plėtros įstatyme įtvirtintas NVO 

apibrėžimas; 

2. Procentine išraiška apipavidalinti duomenys, nurodantys visuomenės polinkį atitinkamus 

subjektus (ne)priskirti NVO sektoriui. Į šiuos duomenis taip pat atsižvelgta tobulinant LR NVO 

plėtros įstatyme numatytą apibrėžimą.  
 

http://www.kurklt.lt/
http://www.kurklt.lt/
https://epilietis.lrv.lt/
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