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Argumentai, kodėl svarbu pritarti LPĮ pateiktam projektui ir 1,2 proc. GPM skirti NVO, o ne BĮ: 

- NVO skiriama GPM dalis yra labai svarbus veiklos finansavimo šaltinis ir ypač šiuo laikotarpiu, 

kai viena po kitos seka ekstremalios situacijos (COVID-19), taip pat karas Ukrainoje ir telkiama 

pagalba nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Biudžetinės įstaigos (BĮ) savo įstaigoms išlaikyti 

ir veiklai organizuoti turi teisę naudoti biudžeto lėšas, NVO tokių galimybių neturi, jų veikla 

dažniausiai finansuojama įgyvendinant įvairias programas, paslaugas ar projektus.  

- Todėl ir kuriant šį pirminį įstatymą 2004 m. buvo siekiama stiprinti nevyriausybines 

organizacijas, didinant jų veiklos finansavimo šaltinius ir sudarant galimybes joms gauti 

didesnę gyventojų pajamų mokesčio dalį. 

- NVO skiriamas 1,2 procento GPM  leidžia pasiruošti galimiems iššūkiams, mokintis iš turėtų 

pamokų, bei tai sudaro galimybes naujovių diegimui, veiklų išplėtimui, poreikių atliepimui bei 

teikiamų paslaugų plėtrai.  1.2 proc GPM lėšų leidžia išplėsti veiklas, suteikti daugiau ir 

įvairesnių paslaugų ir ypač stiprinti regionus. 

- Nevyriausybinių organizacijų surinktos GPM lėšos užtikrina teikiamų paslaugų tvarumą. 

Nemažai daliai organizacijų surinktos GPM lėšos sudaro nuo 30 iki 100 proc. jų biudžeto. 

NVO finansavimas yra fragmentiškas, daugiausia paremtas konkursinio finansavimo būdu, 

kuris neužtikrina tvarios organizacijų veiklos ir paslaugų tęstinumo.  Dauguma NVO kiekvienų 

metų pradžią „išgyvena“  surinktų GPM lėšų dėka, nes konkursinis finansavimas organizacijas 

įprastai pasiekia tik kovą - balandį, ar net vėliau.   

- NVO veiklai reikalinga visapusiška parama. 

- Biudžetinės įstaigos (BĮ) bendruomenės nariai gali inicijuoti ir steigti labdaros ir paramos 

fondus ar asociacijas, kurios užtikrins, kad lėšos būtų naudojamos ne einamiesiems BĮ 

darbams, o spręsti visai bendruomenei (administracijai, pedagogams, tėvams ir jų vaikams) 

aktualias problemas, įtraukiant į sprendimų priėmimo ir (ar) įgyvendinimo procesus visą 

bendruomenę lygiateisiškumo principu. Iš tiesų šis siekis, jau ir dabar deklaruojamas ar (iš 

dalies) įgyvendinamas kai kuriose ugdymo įstaigose, sustiprintų bendruomenės telkimą ir 

dalyvavimą BĮ gyvenime. Šiems pokyčiams pasiruošti ir įgyvendinti numatytas 3 metų 

pereinamasis laikotarpis – pakeitimas įsigaliotų nuo 2025 m. sausio 1 d.   

- 2021 m. savo GPM skyrė apie 540 tūkst. gyventojų, ir ta suma sudarė virš 21 mlj. Eur.m gavėjų 

skaičius kito nežymiai – 24 279. 

- Mūsų nuomone, iš principo yra neteisinga traktuoti, kad surinktas 1,2 proc. GPM 

mokestis  turi ir gali kompensuoti lėšų, kurias turi skirti BĮ nacionalinės ar vietos valdžios 

institucijos, trūkumą, juolab, kad Įstaigų gaunamų GPM lėšų sumos skiriasi nuo kelių dešimčių 

iki keliolikos tūkstančių eurų. Nepaisant surinktų lėšų dydžio, ši GPM parama tesudaro iki 1 



procento švietimo BĮ metinio biudžeto. Be to, didžioji dauguma BĮ – per 1100 įstaigų – 

surenka pakankamai mažas paramos lėšas – iki 2000 eurų GPM.   

  

GPM gautos lėšos 
2021 m., Eur  

10 000 – 
20 000  

5 000 – 10 
000  

3 000 –   
5 000  

2 000 –   
3 000  

1 000 – 
2 000  

100 –  
1 000  

Biudžetinių 
švietimo įstaigų* 
skaičius  

18  76  154  172  456  713 

*Švietimo įstaigos: ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, sporto, neformalaus švietimo bei formalųjį 
švietimą papildančio ugdymo įstaigos. 2021 m. duomenys pateikti pagal VMI atvirų duomenų 
sistemoje skelbiamą informaciją.  
 

Papildomai: 

- Nevyriausybinė organizacija yra laisva žmonių valia įkurta organizacija, kur piliečiai gali save 

realizuoti, nesiekiant užsidirbti, o stengiantis padėti žmonėms, gerinti jų gyvenimo sąlygas, 

kuriems tokia pagalba labiausiai reikalinga, teikti paslaugas ar atstovauti piliečių interesams.  

- Stiprios ir nepriklausomos NVO yra vienas svarbiausių atviros visuomenės ir laisvos valstybės 

atspindžių. 

- Stipri NVO – tai nėra duotybė, tai yra ilgas ir nuoseklus darbas, tai yra siekiamybė, kai gali 

turėti nuolatinę stiprią ekspertų komandą, būti lanksčiam, sugebėti greitai mobilizuoti 

žmones, įkvėpti juos ir ieškoti greitų bei kūrybiškų sprendimų pvz., prasidėjus COVID-19 

pandemijai ir nereguliariai migracijai, ukrainiečių pabėgėliams. 

- 2021 metų sausio 1 d. duomenimis Lietuvoje visuomenės labui veikia 34 319 pilietinės 

organizacijos priskiriamos nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriui (1 846 Labdaros ir 

paramos fondai, 20 106 asociacijos ir 12 367 viešosios įstaigos).  

Raginame atsižvelgti į pateiktus argumentus ir balsuoti už šį pakeitimą, kuris eliminuotų iki šiol 

taikomą ydingą praktiką ir tokiu būdu sustiprintų nevyriausybinį sektorių ir pilietinę visuomenę. 
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