
Paaiškėjo visuomenės apklausos dėl nevyriausybinės organizacijos apibrėžimo 

rezultatai 

 

Juridinių asmenų registre galima rasti virš 35 tūkst. įrašų apie įvairius ne pelno siekiančius subjektus, 

tačiau ne visi iš jų laikytini nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO). Nesant aiškių kriterijų, 

atribojančių NVO nuo kitų ne pelno organizacijų, ministerijos finansavimą, skirtą nevyriausybiniam 

sektoriui, paskirsto ir kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms, nelaikytinoms NVO. Šiuos 

neaiškumus diferencijuojant skirtingas organizacijas padėtų išspręsti tikslesnis NVO apibrėžimas, 

kuris taip pat įgalintų sukurti ir duomenų bazę.   

 

Siekdami sužinoti visuomenės nuomonę dėl NVO keliamų kriterijų, Kurk Lietuvai dalyviai Virgilijus 

ir Aurelija lapkričio 2-30 d. vykdė apklausą Ką laikome nevyriausybinėmis organizacijomis? 

E.pilietis platformoje. Apklausos metu respondentų teirautasi, kurie subjektai galėtų dalyvauti NVO 

valdyme arba būti laikomi pačiomis NVO. 

 

 

 

Didžiausia piliečių dalis (net 91%) pasisakė prieš tai, kad politinės partijos galėtų būti 

identifikuojamos kaip NVO. Su politikais susijusios organizacijos, apklaustųjų nuomone, taip pat 

negalėtų būti laikomos NVO (73%).  

Vertindami valstybės bei jos institucijų ir verslo įmonių galimybes dalyvauti NVO valdyme, 

respondentai pasisakė prieš (atitinkamai, 74% ir 65%). Neigiamai buvo vertinamas ir verslo įmones 

vienijančių asociacijų bei profesinių sąjungų (72% ir 63%) buvimas NVO. 

Tuo tarpu sporto klubai ir federacijos sulaukė didesnio palaikymo: beveik trečdalis apklaustųjų manė, 

kad šie subjektai galėtų būti laikomi NVO (30%). Vis dėlto didesnė dalis (58%) su tokiu požiūriu 

nesutiko. 

http://epilietis.lrv.lt/lt/


Daugiausiai abejonių sukėlę subjektai apklausoje – atskiru įstatymu įsteigtos organizacijos, kurių 

NVO nelaikytų 52% respondentų, 27% laikytų, o 22% neturėjo nuomonės. 

Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, pasak apklausoje dalyvavusių asmenų, negalėtų būti 

laikomi NVO (58%). Šioje vietoje paminėtina, kad su religiniais subjektais susijęs klausimas sulaukė 

respondentų pastabų dėl galimai menamo klausimo formuluotės.   

 

Iš apklausos rezultatų matyti, kad apklausoje dalyvavę asmenys norėtų matyti NVO kaip nuo 

valstybės institucijų ir verslo nepriklausomus subjektus. Profesionalios sporto organizacijos, atskiru 

įstatymu įsteigtos organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, pasak respondentų, taip 

pat neturėtų būti apibrėžiamos kaip NVO. 

 

Kurk Lietuvai dalyvių vykdytos apklausos rezultatai prisidės prie tolimesnio NVO apibrėžimo 

tobulinimo diskusijose ir ekspertiniuose susitikimuose. Apklausa – viena iš NVO duomenų bazės 

koncepcijos veiklų projekte, kuriuo siekiama pakeisti NVO apibrėžimą ir sukurti NVO duomenų 

bazės koncepciją. NVO duomenų bazė įgalins ne tik matuoti pilietinio sektoriaus augimą ir stebėti 

NVO vystymąsi, bet ir tikslingai paskirstyti ribotus išteklius pilietiškumo auginimui Lietuvoje.  

 

Plačiau su apklausos rezultatais kviečiame susipažinti E.pilietis platformoje paspaudus šią nuorodą.  

 

 

http://kurklt.lt/projektai/nvo-duomenu-bazes-steigimo-koncepcijos-parengimas-3/
http://epilietis.lrv.lt/uploads/epilietis/documents/files/NVO%20Apklausos%20galutini%C5%B3%20rezultat%C5%B3%20apibendrinimas.pdf

