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NARYSTöS ORGANIZACIJŲ LöŠOS IR IŠLAIDOS 
 
 

Informacija parengta remiantis Statistikos departamento atliekamo naryst÷s organizacijų ūkin÷s finansin÷s veiklos 

metinio tyrimo rezultatais. Tyrimas apima naryst÷s organizacijas – politines partijas, profesines sąjungas ir asociacijas 

(Ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatoriaus 1.1 red. 91 skyrius „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, naryst÷s organizacijų veikla). 

Politin÷ms partijoms, profesin÷ms sąjungoms, verslininkų ir darbdavių asociacijoms
1
 taikomas ištisinis statistinis tyrimas. 

Kitų asociacijų
2
 statistinis tyrimas yra atliekamas taikant paprastąją sluoksninę atsitiktinę imtį. Tiriamos visumos 

statistiniams rodikliams įvertinti skaičiuojami visų imties sluoksnių įverčiai. Įverčių tikslumas vertinamas santykine 

standartine paklaida. 2007 m. pagrindinių rodiklių santykin÷ standartin÷ paklaida buvo tokia: pajamų – 1,09, išlaidų – 

1,90 procento, o 2006 m. atitinkamai – 1,47 ir 1,72 procento.  

2007 m. pabaigoje politinių partijų narių skaičius siek÷ 98 tūkst., arba 3,6 procento visų 18 metų ir vyresnio amžiaus 

gyventojų. Profesinių sąjungų narių buvo 115 tūkst., tai 11 procentų visų samdomųjų darbuotojų. Apie šeštadalis visų 

veikiančių ūkio subjektų buvo verslininkų ir darbdavių asociacijų nariai. Palyginti su 2006 m., politinių partijų narių 

skaičius išaugo 7, verslininkų ir darbdavių asociacijų – 3 procentais, o profesinių sąjungų – šiek tiek sumaž÷jo (0,6 proc.). 

2007 m. naryst÷s organizacijos savo veiklai finansuoti tur÷jo 392,5 mln. litų, arba 38 procentais daugiau nei 2006 m. 

Naryst÷s organizacijų l÷šos ir pajamos išaugo nevienodai: politinių partijų – 2 kartus, verslininkų ir darbdavių asociacijų – 

49 procentais, kitų asociacijų – 30 ir profesinių sąjungų – 18 procentų. 

Beveik pusę (48 proc.) politinių partijų 

l÷šų sudar÷ labdara ir dovanos, daugiau nei 

trečdalį (36 proc.) – l÷šos, gautos iš 

nacionalinio biudžeto. Beveik pusę (46 proc.) 

profesinių sąjungų l÷šų sudar÷ narių 

mokesčiai, ketvirtadalį – veiklos pajamos. 

Verslininkų ir darbdavių asociacijų 

pagrindinis finansavimo šaltinis buvo juridinių 

asmenų nario mokesčiai ir kitos pajamos (76 

proc.). Kitų asociacijų
 
trečdalis l÷šų buvo 

gauta iš nacionalinio biudžeto, po ketvirtadalį 

(23 proc.) – sudar÷ labdara, dovanos ir jų 

veiklos pajamos. 

Naryst÷s organizacijų išlaidos 2007 m. 

sudar÷ 355,1 mln. litų ir, palyginti su 2006 m., 

jos išaugo 32 procentais. Politinių partijų 

išlaidos išaugo daugiau nei 2 kartus, 

verslininkų ir darbdavių asociacijų
 
– beveik 

trečdaliu, kitų asociacijų
 
– ketvirtadaliu, tuo 

tarpu profesinių sąjungų išlaidos sumaž÷jo 

dešimtadaliu. 2007 m. naryst÷s organizacijų 

didžioji išlaidų dalis (73 proc.) teko prek÷ms 

ir paslaugoms.  

 

 
 
 
1
 Verslininkų federacijos ir asociacijos, prekybos rūmai (EVRK 1.1 red., 91 sk.).  

2
 Draugijos, sąjungos, visuomenin÷s organizacijos ir kitos naryst÷s organizacijos (EVRK 1.1 red., 91 sk.). 

1 pav. Naryst÷s organizacijų finansavimo struktūra 
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1 lentel÷. Naryst÷s organizacijų nariai 
Metų pabaigoje 

 2006 2007 

Politin÷s partijos   

narių skaičius, tūkst. 92,0 98,0 

palyginti su 18 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų skaičiumi, proc.  3,4 3,6 

Profesin÷s sąjungos   

narių skaičius, tūkst. 115,7 115,0 

palyginti su samdomųjų darbuotojų skaičiumi, proc. 11,3 10,7 

Verslininkų ir darbdavių asociacijos   

narių (juridinių asmenų) skaičius, tūkst.  12,8 13,2 

palyginti su veikiančių ūkio subjektų skaičiumi, proc. 16,7 16,2 

 
 

2 lentel÷. Naryst÷s organizacijų finansavimo šaltiniai 
 

  Politin÷s  
partijos 

Profesin÷s  
sąjungos 

Verslininkų ir 
darbdavių asociacijos 

Kitos  
asociacijos 

  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

L÷šos, iš viso, mln. litų  16,4 32,7 9,6 11,3 68,7 102,7 189,8 245,8 

iš jų procentais:         

l÷šos iš nacionalinio biudžeto 55,5 35,5 6,3 16,8 6,8 5,0 35,5 32,7 

narių mokesčiai 6,7 3,7 37,5 46,0 - - 5,2 5,9 

labdara (parama) ir dovanos (aukos) 32,3 47,7 7,3 8,9 8,3 10,0 21,9 23,1 

kitos l÷šos
3
 3,7 12,5 20,8 3,5 7,4 9,2 17,5 15,1 

pajamos
4
 1,8 0,6 28,1 24,8 77,5

5
 75,8

5
 19,9 23,2 

 
 

2 pav. Naryst÷s organizacijų išlaidų struktūra 
Procentais 
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3 
Iš valstyb÷s, savivaldyb÷s pinigų fondų, skolintos l÷šos. 

4
 Pardavimai ir paslaugos, finansin÷ investicin÷ veikla, nuoma. 

5
 Įskaityti juridinių asmenų nario mokesčiai. 
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3 lentel÷. Naryst÷s organizacijų išlaidos 
 

  Politin÷s  
partijos 

Profesin÷s  
sąjungos 

Verslininkų ir 
darbdavių asociacijos 

Kitos  
asociacijos 

  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Išlaidos, iš viso, mln. litų 13,5 33,5 12,8 11,5 81,0 106,1 161,5 204,0 

iš jų procentais:         

darbo užmokestis  15,6 7,5 21,9 33,9 18,9 16,2 16,3 16,2 

socialinio draudimo įmokos  5,2 2,4 7,0 10,4 5,8 5,0 5,1 5,0 

išlaidos prek÷ms ir paslaugoms 77,0 88,6 53,9 49,6 67,7 70,6 70,7 72,3 

kitos išlaidos
6
 2,2 1,5 17,2 6,1 7,6 8,2 7,9 6,5 

 

6
 Nusid÷v÷jimas ir amortizacija, finansin÷ investicin÷ veikla, mokesčiai. 

 

 

 

Naryst÷s organizacijų (politinių partijų, profesinių sąjungų ir asociacijų) statistinio tyrimo metodika. 

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Statistikos departamento interneto svetain÷s Rodiklių duomenų baz÷je. 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją pareng÷ Socialin÷s apsaugos ir sveikatos statistikos skyrius. 

 
 
Pasiteirauti: Vanda Binkien÷ 

Socialin÷s apsaugos ir sveikatos  

statistikos skyriaus vyriausioji specialist÷  

Tel. (8 5)  236 4744 

El. p. vandabinkiene@stat.gov.lt 

www.stat.gov.lt  

 

 

Naudojant Statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį. 
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