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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Labdaros ir paramos fondo "l'levyriausybini4 organizacrjq informacijos ir paruntos centras"
dalininkams

NuomonO

Mes atlikome Labdaros ir paramos fondo "Nevyriausybiniq organizacijq informacijos ir paramos

centras" (toliau - Fondas) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2021 m. gruodZio 3l d. finansines bukles

ataskaita ir t4 dien4 pasibaigusiq metq veiklos rezultatq ataskaita bei aiSkinamasis ra5tas, auditq.

M0sq nuomone, pridetos finansinds ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais parodo tikr4 ir teising4

vaizdq apie Fondo 2021 m. gruodZio 3l d. finansing padetj ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius

veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius pelno

nesiekiandiq juridiniq asmenq buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4, ir Pelno nesiekiandiq

ribotos civilines atsakomybes juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo ir

pateikimo ir politines kompanijos dalyviq neatlygintinai gauto turto ir paslaugq ivertinimo taisykles.

patvirtintas Lietuvos Respublikos finansq ministro 2018 m. gruodZio 18 d. jsakymu Nr. lK-443,,De|

finansq ministro 2004 m. lapkridio 22 d. isakymo Nr. I K-372 ,,Del Pelno nesiekiandiq ribotos civilines

atsakomybes juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo ir pateikimo ir

politines kampanijos dalyviq neatlygintinai gauto turlo ir paslaugq jvertinimo taisykliq patvirtinimo"

pakeitimo".

Pagrindas nuomonei pareiklti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos

standartus i5samiai apibiidinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq

audit4". Mes esame nepriklausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos

i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos

finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip

pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos firransiniq ataskaitq audito

istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mlsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami

mlsq nuomonei pagrjsti.

Kita informacija

Kit4 informacijE sudaro informacija, pateikta Fondo 2021 m. metiniame praneSime, tadiau ji neapima

finansiniq ataskaitq ir m[sq auditoriaus iSvados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uZ kitos infonnacijos

pateikim4.

Mlsq nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos inforrnacijos ir mes nepateikiame jokios formos
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uZtikrinimo i(vados apie j4.

Atliekant finansiniq ataskaitq audit4, mlsq atsakomybe yra perskaityti kit4 informacij4 ir apsvarstyti, ar

yra reik5ming4 neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba miisq Zinioms. pagristorns

atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reik5mingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebirne

reik5ming4 kitos informacijos iSkraipym4, mes turime atskleisti 5i fakta. Mes neturime su tuo susijusiq

pastebejimq. Metiniame prane5ime pateikti finansiniai duomenys atitinka metiniq finansiniq ataskaitq

duomenis.

Vadovybds ir ui valdymq atsakingq asmenr! atsakomybd ui finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ 5iq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos

Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius pelno nesiekiandiq juridiniq asmenq

buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4, Pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybes

juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo ir pateikimo ir politines

kompanijos dalyviq neatlygintinai gauto turto ir paslaugq jvertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos

Respublikos finansq ministro 201 8 m. gruodZio I 8 d. jsakymu Nr. I K-443 ,,Ddl finansq ministro 2004 m.

lapkridio 22 d. isakymo Nr. 1K-372 ,,Del Pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybes juridiniq

asmenq buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo ir pateikimo ir politines kampanijos

dalyviq neatlygintinai gauto turto ir paslaugq jvertinimo taisykliq patvirtinimo" pakeitimo" apskaitos ir

toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra butina finansinems ataskaitorns parengti be

reik5mingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti Fondo gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti (jei

butina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu, iSskyrus

tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Fond4 ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq alternatyvq,

tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZi[reti Fondo finansiniq ataskaitq rengimo procesq.

Auditoriaus atsakomyb6 ui finansiniq ataskaitq audit4

M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to. ar finansines ataskaitos kaip visuma ndra

reikSmingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vad4, kurioje pateikiama mlsq

nuomond. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSming4

iSkraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai.

kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad

atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems

remiantis fi nansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio

skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq rizikq,

suplanavome ir atlikome procediiras kaip atsak4 i toki4 rizik4 ir surinkome pakankamq tinkamq
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audito irodymq mlsq nuomonei pagristi. Reikimingo iSkraipymo del apgaules neaptikimo rizikayra

didesne nei reikSmingo iSkraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali bUti sukdiavimas,

klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis

aplinkybemis tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareikiti nuomong apie Fondo

vidaus kontroles veiksmingum4.

o lvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei su

jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar, remiantis

surinktais irodymais, egzistuoja su jvykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas neapibreZtumas, del

kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Fondo gebejimo tgsti veikl4. Jeigu padarome iSvad4, kad toks

reikimingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje privalome atkreipti demesj j susijusius

atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti

savo nuomong. M[sq i5vados pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados

datos. Tadiau, b[simi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad Fondas negales toliau tgsti savo veiklos.

o lvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strukt[r4 ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir tai. ar

finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktq teisingo

pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, privalome informuoti uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimtj ir

atlikimo laikq bei reikimingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles tr0kumus, kuriuos

nustatdme audito metu.

Auditore Regina Dornarkiene J 1 C '\ ./
Auditoriaus pazymejirno Nr. 000059 I
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Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS -                   -                    
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
II. MATERIALUSIS TURTAS
III. FINANSINIS TURTAS
IV. KITAS ILGALIKIS TURTAS

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 108 066       58 439          
I. 3 2 7

II. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 2, 4 12675 1726

III. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 95389 56706
108 066       58 439          

C. NUOSAVAS KAPITALAS 37 103         24 251          
I. DALININKŲ KAPITALAS 5 6 6
II. REZERVAI
III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS 37097 24245

D. FINANSAVIMO SUMOS 1, 2, 4 66 824         28 248          
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 4 139           5 940            
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 4139 5940

        108 066            58 439 

 

_____________     
(parašas)

Direktorė

(eurais)

TURTAS

Olga Žuravliova

Pastabų 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

ATSARGOS

TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

2022-04-06 Nr. 1

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras", 
192013926

Odminių g. 12, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre



                                  (subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

            

Eil.    
Nr.

Straipsniai
Pastabų 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

I. PAJAMOS 6 344 655                  176 713                
1. PARDAVIMO PAJAMOS 12750 13500
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 2 331783 163185
3. KITOS PAJAMOS 122 28
II. SĄNAUDOS 7 331 803                  172 165                

1.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 
SAVIKAINA  IR KITOS PARDAVIMO 
SĄNAUDOS 8900

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 331783 163183
3. KITOS SĄNAUDOS 20 82

III.
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 12 852                    4 548                    

IV. PELNO MOKESTIS

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 12 852                    4 548                    

         Direktorė                                     ______________                          Olga Žuravliova
 (parašas) 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-04-06 Nr. 1

(eurais)

Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos 
centras", 192013926

Odminių g. 12, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
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Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ 

Įmonės kodas 192013926, adresas Odminių g. 12, Vilnius 

 
 
PATVIRTINTA 

          
 
 
 
 

2021 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2022 m. balandžio 06 d. 

 
 

BENDROJI DALIS 

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ 
(toliau – Fondas) įregistruotas 1995 m. gruodžio 4 d. LR Teisingumo ministerijoje (vėliau – VĮ 
„Registrų centras“), įmonės kodas 192013926, buveinė Odminių g. 12, Vilnius. 

Fondo veiklos tikslas yra stiprinti pilietinę visuomenę ir nevyriausybinių organizacijų sektorių 
plėtrą Lietuvoje, rengiant mokymus, teikiant informaciją, konsultacijas, ir kitokią techninę pagalbą. 

Fondo duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Ataskaitinio laikotarpio metu buvo vykdomi 8 projektai: 
1) „Gero valdymo principų diegimas viešajame sektoriuje“, finansuojamas LR Vidaus reikalų 

ministerijos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos 10 
prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės 
nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ 
(projekto trukmė: 2018 m. lapkričio 5 d. – 2021 m. spalio 5 d.; bendras projekto biudžetas – 
172527,54 Eur) ir vykdomas su partneriais J. L. Vynerio labdaros ir paramos fondu, VšĮ „Teisės 
institutas“ bei Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija. 

2) „Tarpsektorinio valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimo skatinimas“, finansuojamas 
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų 
institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkursą (projekto trukmė: 2021 
m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.; bendras projekto biudžetas – 48880,00 Eur). 

3) „Būkim pažįstami“, finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus 
tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos 
priemonės“ 3 veiksmą „Tolerancijos skatinimas“ (projekto trukmė: 2021 m. gegužės 10 d. – 2022 m. 
rugsėjo 30 d.; bendras projekto biudžetas – 250000,00 Eur). 

4) „Bandomojo modelio, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo 
savivaldybėse priemonės administravimą, konsultantas“, finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 
metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (projekto 
trukmė: 2021 m. rugpjūčio 13 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.; bendras projekto biudžetas – 80583,60 
Eur). 
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5) „NVO informacijos ir paramos centro institucinių gebėjimų stiprinimas“, finansuojamas 
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų, 
finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkursą (projekto 
trukmė: 2021 m. kovo 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.; bendras projekto biudžetas – 29992,45 Eur). 

6-7) Taip pat vykdomas ir tęstinio visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos 
interesus Europos Sąjungoje projektų „Europe Direct informacijos centrų“ (Klaipėdoje ir 
Marijampolėje) administravimas - tai integruoto Europe Direct informacijos sklaidos tinklo, esančio 
visose ES šalyse, veiklos dalis, finansuojamas Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje (projektų 
trukmė: 2018 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d., dėl pandemijos projektų trukmė pratęsta iki 
2021 m. balandžio 30 d., bendras projektų abiejų centrų biudžetas 2020 metams – 42750,00 Eur, 
bendras projektų abiejų centrų pratęsto laikotarpio biudžetas – 15750,00 Eur; naujas 2021-2025 m. 
projektų etapas prasidėjo 2021 m. gegužės 1 d. ir numatytas tęstis iki 2025 m. gruodžio 31 d., bendras 
projektų abiejų centrų biudžetas 2021 metams – 46934,00 Eur). 

8) Fondas, kaip projekto partneris, praėjusiais ataskaitiniais metais pradėjo vykdyti Europos 
socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ 
(projekto trukmė: 2020 m. birželio 08 d. – 2023 m. liepos 10 d.; bendras projekto biudžetas – 
3995566,00 Eur). 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 7 darbuotojai. 
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius per praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo 6 darbuotojai. 
Fondo ūkiniai – finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 Ataskaitinio laikotarpio apskaitos paslaugas pagal sutartį teikia MB „Aurilita“. 
 

APSKAITOS POLITIKA 

 Fondo finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis. 
 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio 
pirmos dienos, pradėjus šį turtą naudoti, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos jį 
nurašius, pardavus ar kitaip perleidus ir tada, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę 
vertę) perkeliama į paslaugų savikainą ar į veiklos sąnaudas. 
 Atsargos įkainojamos taikant FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausia sunaudojamos 
anksčiau įsigytos ar pagamintos atsargos). 
 Ūkinėms operacijoms, kurių atlikimas ir buvimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio 
valiuta, perskaičiuoti, taikomas tos dienos, kurią įvyko ūkinė operacija, euro ir užsienio valiutos 
santykis, kuris skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje. 
 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1. Gauta parama 
 
Finansinė parama 
Ataskaitiniais metais Fondas iš Valstybės biudžeto lėšų gavo finansinę paramą skirtą COVID-

19 pandemijos padariniams šalinti bei finansinę paramą nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms ir 
finansinę paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio pervedamos procentinės dalies. 

 
Finansinė parama 

Pavadinimas 
Likutis 

2020-12-31 
Gauta parama 

Panaudota 
parama 

Likutis 
2021-12-31 

Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys  11000 10000 1000 

Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį 360 357  717 

Iš viso: 360 11357 10000 1717 
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Nefinansinė parama 
 

Savanorių darbu gauta parama 
Gautų paslaugų rūšis Dirbusių savanorių skaičius Dirbtas laikas Atlikto darbo vertė 

Vadovavimas Fondui 1 180 val. 4250 

Savanoriškas darbas 5 170 val. 12750 

Iš viso: 6 350 val. 17000 

 
 Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama prie aiškinamojo rašto 
pridedamame 4 priede „Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama“. 
 Informacija apie gautos finansinės paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, 
pateikiama prie aiškinamojo rašto pridedamame 5 priede „Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos 
panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį“. 
 

2. Kitas, nei gauta parama, finansavimas 
 Ataskaitiniais metais Fondas tęsė 2018 m. pradėtą vykdyti LR Vidaus reikalų ministerijos 
finansuojamą projektą, kurio pabaiga numatyta 2021 m. spalio mėn. 
 Ataskaitiniais metais Fondas pradėjo ir baigė vykdyti: 
 - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 3 (trys) finansuojamus projektus; 
 - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas) 
finansuojamą projektą; 
 Fondas vykdo tęstinius Europos Komisijos (ED) finansuojamus projektus. Šių projektų 
vykdymui ataskaitiniais metais patirtų sąnaudų dalis kompensuojama ateinančiais finansiniais metais. 
Projektų gautinos finansavimo sumos apskaitomos ir atvaizduojamos balanso turto dalies straipsnio 
„Per vienus metus gautinos sumos“ sąskaitų grupėje „Kitos gautinos sumos“. 
 Praėjusiais ataskaitiniais metais Fondas, kaip projekto partneris, pradėjo vykdyti tęstinį 
Europos socialinio fondo agentūros (AID) finansuojamą projektą, kurio pabaiga numatyta 2023 m. 
liepos 10 d. Šio projekto vykdymui ataskaitiniais metais patirtų sąnaudų dalis kompensuojama 
ateinančiais finansiniais metais. Projekto gautinos finansavimo sumos apskaitomos ir atvaizduojamos 
balanso turto dalies straipsnio „Per vienus metus gautinos sumos“ sąskaitų grupėje „Kitos gautinos 
sumos“. 
 

Tikslinis finansavimas (projektų veikla) 

Projekto finansuotojas 
Likutis 

2020-12-31 
Gautas 

finansavimas 
Panaudotas 

finansavimas 

Grąžintos  
finansavimo 

sumos 

Perduotos 
projektų 

partneriams 

Likutis 
2021-12-31 

LR Vidaus reikalų ministerija (ES 
struktūrinių fondų lėšos) 

20486 62863 42367 3536 17433 20013 

LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 

 48880 48599 281   

LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija (Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondas) 

 91442 52675   38767 

LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 

 80584 80584    

LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija  29992 29992    

Europos Komisija 1075 47704 60588   (11809) 

Europos socialinio fondo agentūra (998) 7838 6978   (138) 

CIVICUS: World Alliance for Citizen 
Participation 

6327     6327 

Iš viso: 26890 369303 321783 3817 17433 53160 
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 Informacija apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą pateikiama prie aiškinamojo rašto 
pridedamame 7 priede „Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. 
 

3. Atsargos 
 Rodikliai Likutis 2021-12-31 Likutis 2020-12-31 

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams 2 7 

Iš viso: 2 7 
    

4. Per vienus metus gautinos sumos 
 Rodikliai Likutis 2021-12-31 Likutis 2020-12-31 

Kitos gautinos sumos 12675 1726 

Iš viso: 12675 1726 
 

5. Dalininkų kapitalas 
Iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. vieninteliu Fondo dalininku buvo Atviros Lietuvos Fondas. Nuo 

2019 m. rugpjūčio 1 d. Fondo dalininkais tapo 6 fiziniai asmenys. Dalininkų kapitalas sudaro 6 Eur. 
 

6. Pajamos 
 Rodikliai Likutis 2021-12-31 Likutis 2020-12-31 

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 12750 13500 

Finansavimo pajamos 331783 163185 

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo 
pajamos 

264217 112405 

Kitos finansavimo pajamos 67566 50780 

Kitos pajamos 122 28 

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 63 28 

Kitos netipinės veiklos pajamos 59 - 

Iš viso: 344655 176713 
  

7. Sąnaudos 
 Rodikliai Likutis 2021-12-31 Likutis 2020-12-31 

Suteiktų paslaugų ir parduotų prekių savikaina ir kitos pardavimo 
sąnaudos 

 8900 

Suteiktų paslaugų savikaina  8900 

Veiklos sąnaudos 331783 163183 

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos 175618 121574 

Patalpų išlaikymo sąnaudos 5327 4656 

Ryšių sąnaudos 824 863 

Transporto išlaikymo sąnaudos 1655 991 

Kitos veiklos sąnaudos 146120 34131 

Sąnaudos už finansinį auditą 2239 968 

Kitos sąnaudos 20 82 

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 20 74 

Baudų, delspinigių sąnaudos - 8 

Iš viso: 331803 172165 
 
 
 

Direktorė          Olga Žuravliova 



4 priedas

Eilės 

Nr. Eur Valandos

1.
Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys

1.1.
LR Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija

188621919, 
Gedimino pr. 
38, Vilnius

1000

1.2.

Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos

191717258, 
A. Vivulskio 
g. 13, Vilnius

10000

2. 
Užsienio valstybių juridiniai 
asmenys

2.1. ......
2.2. ......

3.
Fiziniai asmenys* ir 
anonimai

X 17000 350

4. 
Gyventojai, skyrę gyventojų 
pajamų mokesčio dalį

X 357 X X X X X

5. Iš viso X 11357            17000         350       
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

Savanorių darbu**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pavadinimas
Kodas, 
buveinė 

(adresas)
Pinigais

Turtu, 
išskyrus 
pinigus

Paslaugomis Turto panauda

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
(eurais)

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas



5 priedas

(eurais)

Iš viso
Iš jų saviems 

tikslams

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Pinigai 360 11357 10000 10000 1717

2. Turtas, išskyrus pinigus

Parama, panaudota 
neliečiamajam kapitalui 
formuoti 

4. Iš viso                          360                     11357            10000           10000                       1717 
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.

X3. X X X X

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eilės 
Nr.

Paramos dalykas

Panaudota per ataskaitinį 
laikotarpįLikutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Gauta per ataskaitinį 

laikotarpį
Pergrupavimas*

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje



7 priedas

(eurais)

Eilės 
Nr.

Tikslinio finansavimo sumų 
šaltinis

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudota per 
ataskaitinį laikotarpį

Gautinų sumų 
pasikeitimas

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7

1. Valstybės biudžetas 20486 313761 275467 58780

2. Savivaldybių biudžetai

3. Kiti šaltiniai 7402 55542 67566 10949 6327

4. Iš viso                  27888               369303                    343033                  10949                           65107 

(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2021 METUS 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRO METINIS 

PRANEŠIMAS UŽ 2021 METŲ VEIKLĄ 

 

2022 m. kovo 27 d., Vilnius 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ (toliau – NIPC) 

įregistruotas Teisingumo ministerijoje (vėliau – VĮ „Registrų centras“) 1995 m. gruodžio 4 d., įmonės kodas 

192013926, buveinė Odminių g. 12, Vilniuje.  

NIPC įkurtas Atviros Lietuvos Fondo, Jungtinių Tautų Vystymo Programos iniciatyva. Iki 2019 m. rugpjūčio 1 

d. vienintelis NIPC dalininkas buvo Atviros Lietuvos Fondas. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. NIPC dalininkais 

tapo 6 fiziniai asmenys.  

Fondo dalininkų skaičius praėjusių metų pabaigoje (2020.12.31) – 6 fiziniai asmenys, finansinių metų 

pabaigoje (2021.12.31) – 6 fiziniai asmenys.  

 

NIPC pagrindinis tikslas – vienyti šalies nevyriausybines organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO 

sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose. 

 

NIPC uždaviniai: 

• NVO sektoriaus (organizacijų) stiprinimas - informacijos sklaida, konsultavimas, mokymai, metodinės 
priemonės, duomenų bazės, įvairios konferencijos bei NVO forumai. 

• NVO koalicijų formavimas ir stiprinimas - NVO koalicijų formavimas įvairiose viešosios politikos 

srityse, NVO centrų tinklo plėtra, nacionalinės NVO vienijančios organizacijos kūrimas, koalicijų 

atskaitomybės sistemos kūrimas. 

• NVO ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas - su NVO veikla susijusių įstatymų monitoringas 
(priežiūra), įstatymų projektų rengimas ir teikimas LR Seimui bei LR Vyriausybei, 2% GPM mechanizmo 
tobulinimas, NVO finansavimo sistemos tobulinimas nacionaliniu ir savivaldybių lygmenyse, NVO 
atstovavimo mechanizmo kūrimas. 

• NVO išorinės aplinkos gerinimas - NVO žinomumo visuomenėje didinimas, informacijos sklaida apie 

Lietuvos NVO sektorių šalies ir tarptautiniuose leidiniuose, NIPC internetinių puslapių administravimas ir 

atnaujinimas, NVO sektoriaus teigiamo įvaizdžio kūrimas. 

• Savanorystės tradicijų plėtra - savanorystės darbą reglamentuojančio įstatymo kūrimas ir įteisinimo 

inicijavimas, sąlygų, užtikrinančių savanoriško darbo atlikimą ir kompensavimo sistemą, sukūrimas, 

visuomenės sąmoningumo ugdymas savanorystės tematika. 

 

Ataskaitinio laikotarpio metu įvairiuose projektuose dirbo 8 asmenys: NVO politikos ekspertas, viešosios 

politikos analitikas, regionų politikos ekspertas/renginių vadovas, renginių vadovo asistentas, komunikacijos 

specialistai ir du Europe Direct vadovai.  

 

Ataskaitinio laikotarpio (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.) NIPC įplaukos sudarė 393.618,58 

EUR; išlaidos – 354.935,85 EUR. Likutis banko sąskaitose 2021 m. sausio 1 d. pradžiai sudarė 56.706,19 

EUR. Galutinis likutis banko sąskaitose 2021 m. gruodžio 31 dienai – 95.388,92 EUR. 

 

Vykdant ūkinę – komercinę veiklą, NIPC suteikta paslaugų (mokymai, konsultavimas) už 12.750,00 EUR.  

Iš Gyventojų pajamų mokesčio skyrimo paramai 1,2% nuo GPM, pagal Labdaros ir paramos įstatymą gauta 

357,06 EUR paramos. 
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2021 METUS 

Ataskaitinio laikotarpio metu buvo vykdomi 8 konkurso būdu laimėti projektai: 

1. „Tarpsektorinio valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimo skatinimas“, finansuojamas 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų 

institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkursą. Projekto tikslas - 

skatinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę, skaidrumą ir lankstumą diegiant gero valdymo 

principus savivaldybėse. Projekto trukmė: 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.; projekto 

biudžetas – 48.880EUR.  

 

2. „Gero valdymo principų diegimas viešajame sektoriuje“, finansuojamas LR Vidaus reikalų 

ministerijos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos 10 

prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę 

„Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose 

skatinimo iniciatyvos“. Projekto tikslas - stiprinti NVO sektoriaus konsolidavimo procesus bei jų 

dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, užtikrinant tinkamą NVO plėtros įstatymo bei 

ilgalaikių Lietuvos strategijų (pvz. Lietuva 2030; Nacionalinė pažangos programa 2014-2020; 

Viešojo valdymo tobulinimo programa 2012-2020 ir kt.) įgyvendinimą.  Projekto trukmė: 2018 

m. lapkričio 5 d. – 2021 m. spalio 5 d.; projekto biudžetas – 172.527,54 EUR ir vykdomas kartu 

su partneriais J. L. Vynerio labdaros ir paramos fondu, VšĮ „Teisės institutas“ bei Lietuvos vaikų 

dienos centrų asociacija. 

 

3. „Bandomojo modelio, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse 

priemonės administravimą, konsultantas“ finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų 

veiksmų plano konsultanto 2021 m. atrankos konkursą. Projekto tikslas - vykdyti konsultavimo 

veiklas, efektyvinti Priemonės Anykščių r.,  Elektrėnų r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kėdainių r., 

Klaipėdos m., Klaipėdos r., Panevėžio m., Tauragės r., Trakų r. savivaldybėse administravimą, 

stiprinti bendruomenines organizacijas teikiant joms mentorystės paslaugas vykdant 

bendruomeninės veiklos stiprinimo projektus ir skatinti vietos bendruomenių įsitraukimą į 

sprendimų priėmimo procesus. Projekto trukmė: 2021 m. rugpjūčio 13 d. – 2021 m. gruodžio 31 

d.; projekto biudžetas – 80.583,60 EUR.  

 

4. “NVO informacijos ir paramos centro institucinių gebėjimų stiprinimas” finansuojamas LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal nevyriausybinių organizacijų projektų, 

finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkursą. 

Projekto tikslas - stiprinti ir tobulinti organizacijos veiklos ir viešinimo priemones, sukuriant 

informacinę NVO duomenų bazę www.aciujums.lt, kurioje pateiktas visas 1,2% GPM gaunančių 

NVO sąrašas, kuri būtų viešai prieinama visiems Lietuvos gyventojams; gerinant organizacijos 

techninę bazę, užtikrinant nuotolinio darbo galimybes ir informacijos bei konsultacijų teikimą 

NVO ir kitiems suinteresuotiems asmenims; bei stiprinant organizacijos veiklos kokybę, atliekant 

vidaus veiklos dokumentų parengimą ir atnaujinimą. Projekto trukmė: 2021 m. kovo 1 d. – 2021 

m. gruodžio 31 d.; projekto biudžetas – 29.992,45EUR. 

 

5. “Būkim pažįstami”, finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 

metų nacionalinės programos lėšų. Projekto tikslas - skatinti visuomenės toleranciją trečiųjų šalių 

piliečių atžvilgiu bei įvairovės supratimą ir tarpkultūrinį dialogą. Siekiant įgyvendinti projekto 

tikslą, keliami šie uždaviniai: 1) surengti edukacinius interaktyvius viešus renginius visose 

Lietuvos apskrityse; 2) įgyvendinti toleranciją skatinančią visuomenės informavimo kampaniją. 

Projekto trukmė: 2021 m. gegužės 10 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d.; projekto biudžetas – 

250,000,00EUR. 

http://www.aciujums.lt/
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6. Visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos interesus Europos Sąjungoje projekto 

„Europe Direct“ (Klaipėdoje) administravimas – tai integruoto Europe Direct informacijos 

sklaidos tinklo, esančio visose ES šalyse, veiklos dalis, finansuojamas Europos Komisijos. 

Projekto trukmė: 2021 m. gegužės 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d. Metinis biudžetas 2021 metams 

–23.467,00 EUR.  

 

7. Visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos interesus Europos Sąjungoje projekto 

„Europe Direct“ (Marijampolėje) administravimas – tai integruoto Europe Direct informacijos 

sklaidos tinklo, esančio visose ES šalyse, veiklos dalis, finansuojamas Europos Komisijos. 

Projekto trukmė: 2021 m. gegužės 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d. Metinis biudžetas 2021 metams 

– 23.467,00 EUR.  

 

8. Partnerio teisėmis dalyvaujame „Alternatyvių investicijų detektorius“ (AID) projekte. Projekto 

tikslas -  plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką 

ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. 

Pagrindinė projekto veikla – Socialinių inovacijų platforma, į kurią kviečiame viešuosius ir 

privačius juridinius asmenis teikti projektines idėjas socialinės integracijos paslaugų tekimui. 

Kvietimas teikti projektines idėjas paskelbtas 2020 m. rugpjūčio 4 d. Pareiškėjai savo idėjas galės 

teikti iki 2022 m. rugsėjo 30 d. arba kol baigsis finansavimui skirtos lėšos. Projektas 

įgyvendinamas Europos socialinio fondo agentūros ir vykdomas kartu su partneriais: 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru, Nacionaline nevyriausybinių 

organizacijų koalicija, NVO teisės institutu, Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu, 

Lietuvos negalios organizacijų forumu, Vilniaus universitetu.  Projekto trukmė: 2020 m. birželio 

mėn. 8 d. – 2023 m. liepos mėn. 10 d.; bendras projekto biudžetas 3.995.566,00 EUR.  

 

 

 
Darbas su savivaldybėmis. Nuo 2020 metų buvo koncentruojamasi labiau į kokybinę imtį ir atsirinkus 

atskiras savivaldybes buvo parengtos specialios analizės, siekiant įdiegti gero valdymo principų taikymo 

sistemas bei užtikrinti sklandų viešųjų paslaugų perdavimo procesą. Per 2021 m. ši veikla buvo tęsiama ir 

visus metus buvo teikiamos nuolatinės konsultacijos savivaldybėms ir NVO dėl viešųjų paslaugų 

“perdavimo” galimybių NVO sektoriui bei aktyvesnio jų įtraukimo tiek į paslaugų teikimą, tiek ir į 

sprendimų priėmimo procesus. Ypatingai, stiprinant NVO tarybų veiklas.  

Buvo surinkta informacija apie visų 60 savivaldybių biudžetų paskirstymą viešųjų paslaugų teikėjams, 

analizuojama savivaldybių pažanga įgyvendinant laipsnišką viešųjų paslaugų perdavimą NVO ir 

bendruomenėms, t.y. kiek lėšų skirta biudžetinėms ar kitoms pavaldžioms įstaigoms, o kokia dalis skirta 

nepavaldžioms organizacijoms (NVO, bendruomenėms ir pan.). Toliau renkama ir analizuojama 

informacija už paskesnius metus.  

NIPC atstovai dalyvavo įvairiose pačių savivaldybių organizuotose konferencijose, seminaruose, 

pasitarimuose ir kituose renginiuose.   
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II. ADVOKACIJA IR ATSTOVAVIMAS 

 

1. Atstovavimas valstybės institucijose. Nuo 2020 metų NVO sektoriaus atstovavimo centrinės 

valdžios institucijose funkcijas ir pozicijas NIPC perdavė Nacionalinei NVO koalicijai, kurią 

NIPC inicijavo įkurti ir koordinavo jos veiklą nuo 2009 metų iki 2019 metų gruodžio mėn., 

kuomet koalicija pradėjo veikti kaip atskiras juridinis asmuo. NIPC yra šios koalicijos asocijuotas 

narys. 

2. Atstovavimas komisijose, darbo grupėse, pasiūlymų teisės aktams teikimas.  

- NIPC direktorė Olga Žuravliova yra Nevyriausybinių organizacijos tarybos prie LR Vyriausybės 

narė; 

- NIPC komunikacijos vadovė Inga Aksamitauskaitė yra Klaipėdos regiono plėtros tarybos 

partnerių grupės pirmininkė; 

- NIPC direktorė Olga Žuravliova ir regionų politikos ekspertas Ričardas Diržys yra Europos 

socialinio fondo agentūros projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius“ (AID) projektinių 

idėjų vertinimo ekspertų komisijos nariai. AID tikslas - plėtojant socialinės integracijos paslaugas 

didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai 

dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje.    

- NIPC regionų politikos ekspertas Ričardas Diržys dalyvauja LR Seimo laikinosios pilietinio 

dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupė posėdžiuose ir teikia siūlymus NVO ir 

savivaldybių bendradarbiavimo mechanizmų kūrimui ir stiprinimui, siekiant ilgalaikės strateginės 

jų partnerystės;   
- NIPC kartu su Nacionaline NVO koalicija ir kitomis NVO aktyviai dalyvavo teikiant pasiūlymus 

dėl COVID situacijos, rengiant „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms 

nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemones“ aprašą, dalyvaujant 

Pokarantininių socialinių klausimų konsultacinėje grupėje SADM, kituose susitikimuose, darbo 

grupėse, pasitarimuose.  

- NIPC 2021 liepos mėn. Vyriausioje tarnybinės etikos komisijoje užsiregistravo kaip įtakdarys ir 

pagal šį statusą (vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymu) turi teisę teikti pasiūlymus 

valstybės institucijoms dėl teisės aktų keitimo. NIPC parengtų ir pateiktų pasiūlymų teisės aktams 

metinę ataskaitą galima rasti VTEK SKAIRDIS sistemoje. Per 2021 m. buvo pateikti šie teisės 

aktų pasiūlymai: 

o LR Seimui dėl 1,2% GPM skyrimo tik nevyriausybinėms organizacijoms. Per 

ataskaitinius metus vyko diskusijos ir LRS Biudžeto ir finansų komiteto posėdis, kuris po 

ilgų diskusijų posėdyje, sprendimo priėmimą perkėlė į 2022 metus. 

o LR Seimui dėl galimybės NVO duomenis VĮ “Registrų centras” teikti elektroniniu būdu 

ir supaprastinta forma. Komiteto sprendimas – pritarti NIPC pasiūlymams ir įpareigoti VĮ 

“Registrų centras” kartu su NIPC ir kitomis institucijomis parengti ir įdiegti siūlomą 

tvarką. 

Rengiamas: 

o LR Seimui dėl ne pelno vienetų išbraukimo iš Pelno mokesčio įstatymo, siekiant įteisinti, 

kad ne pelno vienetai nebūtų laikomi pelno mokesčio subjektais. Pasiūlymų svarstymas ir 

sprendimų priėmimas bus vykdomas 2022 metais. 

Vykdoma nuolatinė NVO veiklą reglamentuojančių teisės ir poįstatyminių aktų stebėsena. NIPC aktyviai 

dalyvavo Nacionalinės NVO koalicijos veikloje rengiant RFF, NPP planus, teikė pasiūlymus dėl 2021–

2027 m. finansavimo laikotarpio Europos Sąjungos investicijų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo priemonės Naujos kartos Lietuva plano įgyvendinimo, stebėsenos ir valdymo ir kontrolės 

sistemos efektyvumo ir kitais aktualiais NVO sektoriui ir pilietinei visuomenei klausimais. 

http://www.3sektorius.lt/trecias-sektorius/teises-aktai-dokumentai
http://www.3sektorius.lt/trecias-sektorius/teises-aktai-dokumentai
https://skaidris.vtek.lt/public/document/edit?uuid=0a641726-7e25-10ae-817e-2f0ab7e3000a
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III. RENGINIAI, MOKYMAI  

 

2021 vasaris-lapkritis. NIPC, atliekant užsakomąsias (mokamas) paslaugas: 

- mokymų ciklas „Pradžiamokslis pradedant socialinį verslą: teisinė aplinka ir finansų valdymas“ 

socialinio verslo pradininkams ir plėtotojams; 

- mokymai viešinimui socialinėje medijoje stiprinti, suteikiant teorinių ir praktinių žinių NVO 

atstovams ir savanoriams; 

- mokymai advokacijos tema: NVO bendradarbiavimo su savivaldybėmis, kitais subjektais. 

Praktinės rekomendacijos.  

- NVO kompetencijų stiprinimo mokymai, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas. 

- NVO finansų valdymo mokymai.  

 

2021 m. birželio 15 d. Diskusijos „NVO tarybų vaidmuo savivaldybėse“ organizavimas. Diskusijos 

tikslas – aptarti NVO tarybų veiklą ir vaidmenį savivaldybėse, įtraukiant pilietinės visuomenės (NVO) 

atstovus į sprendimų priėmimo procesus bei siekti, kad savivaldybių NVO tarybos taptų realiu partneriu 

savivaldybių taryboms ir administracijai. Diskusija vyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje, 

dalyvavo virš 150 asmenų.  

 

2021 m. birželis-gruodis. NIPC, įgyvendindamas projektą “Būkim pažįstami” Utenoje, Telšiuose, 

Šiauliuose, Marijampolėje, surengė įvairius renginius (forumo teatrai, viešos diskusijos, kultūrinė 

programa – koncertai ir interaktyvūs įvairių tautų performansai), apie kuriuos daugiau informacijos 

galima rasti FB paskyroje “Būkim pažįstami” (@BukimPazistami). Šių renginių tikslas – skatinti 

Lietuvos gyventojų pakantumą kitataučiams (ne Europos piliečiams) bei įvairovės supratimą ir 

tarpkultūrinį dialogą.  

 
2021 m. rugpjūtis-lapkritis. NIPC kartu su partneriais Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų 

sąjunga ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, įgyvendinant pilotinį projektą „Bandomojo modelio, 

siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą, 

konsultantas“ organizavo informacinius susitikimus - mokymus pirmiausiai Priemonės „Remti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ potencialiems pareiškėjams (2021 m. rugpjūčio 30 d. ir 2021 m. 

rugsėjo 8 d., dalyvavo iki 200 asmenų) ir vėliau Priemonės vykdytojams (. 2021 m. lapkričio 12 d. 

Kaišiadorių r.; 2021 m. lapkričio 15 d. Klaipėdos m.; 2021 m. lapkričio 17 d. Kėdainių r.; 2021 m. 

lapkričio 19 d. Elektrėnų; 2021 m. lapkričio 19 d. Panevėžio m.; 2021 m. lapkričio 22 d. Anykščių r.; 

2021 m. lapkričio 22 d. Trakų r.; 2021 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos r.; 2021 m. lapkričio 26 d. Tauragės 

r.; 2021 m. lapkričio 29 d. Kauno m., dalyvavo iki 200 asmenų). 

 

2021 m. spalis. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras surengė 10 regioninių 

nevyriausybinių organizacijų tarybų forumus, kuriuose dalyvavo NVO lyderiai, savivaldybių tarybų nariai 

ir administracijos atstovai. Forumų temos – NVO tarybos veiklos stiprinimas, NVO veiklos skaidrumo, 

atskaitomybės kompetencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimas, viešųjų paslaugų teikimas ir 

kitos. Bendras dalyvių skaičius – apie 500 asmenų.  

 

2021 m. gruodžio 8 d., kaip ir kasmet, buvo surengtas Nacionalinis nevyriausybinių organizacijų 

forumas “VALDYSENA. FINANSAI. PARTNERYSTĖ.“, kuriame dalyvavo iki 200 dalyvių. Visą 

Nacionalinio NVO forumo informaciją ir pranešimus galima rasti ČIA. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BukimPazistami
http://www.3sektorius.lt/nisc/nvo-forumai/regioniniai-/)
http://www.3sektorius.lt/nisc/nvo-forumai/regioniniai-/)
http://www.3sektorius.lt/nisc/nvo-forumai/
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IV. TYRIMAI, ANALIZĖS 

1. Tyrimas „Nevyriausybinių organizacijų teisinė aplinka“ 

Demokratija neįsivaizduojama be nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir aktyvios pilietinės visuomenės. 

Norint, kad NVO dalyvautų didelė dalis visuomenės, o pačios organizacijos veiktų efektyviai, būtina 

sukurti palankią aplinką joms atsirasti ir plėtotis. Pastaraisiais metais keisti visi pagrindiniai NVO 

reglamentuojantys įstatymai. Atsižvelgiant į augantį NVO sektorių ir jo reikšmę visuomenėje, itin svarbu 

analizuoti jo veiklos pagrindą – teisinį reguliavimą, ieškant spragų ir kitų tobulintinų aspektų. Šio tyrimo 

kontekste NVO yra laikomos asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei viešosios įstaigos, kai šie 

juridiniai asmenys atitinka NVO plėtros įstatyme numatytą NVO sąvoką. Religinės bendruomenės ir 

bendrijos šiame tyrime nėra laikomos NVO. Tyrime analizuojami būtent šioms organizacijų formoms 

skirti Lietuvos Respublikos įstatymai, taip pat ir kiti, dėl veiklos pobūdžio joms taikytini įstatymai, 

pavyzdžiui, Labdaros ir paramos, Lobistinės veiklos, Savanoriškos veiklos ir kt. Be kita ko, siekiant 

palyginti ir analizuoti NVO teisinę aplinką Lietuvoje, tyrime apžvelgiama ir Vokietijos, Prancūzijos, 

Lenkijos, Slovėnijos ir Kroatijos praktika NVO teisės srityje. 

Tyrimo tikslas – analizuojant Lietuvos ir užsienio valstybių teisinį reguliavimą, ištirti Lietuvos 

nevyriausybinių organizacijų teisinę aplinką. Tyrimo uždaviniai: (a) aptarti NVO teisinės aplinkos 

istorinį kontekstą, (b) išanalizuoti svarbiausių, NVO veiklą reglamentuojančių, įstatymų pakeitimus, (c) 

ištirti šiuo metu galiojančių, su NVO susijusių, įstatymų ypatumus, (d) aptarti užsienio valstybių NVO 

teisinės aplinkos pavyzdžius, jų (ne)pritaikomumą reguliavimui Lietuvoje, (e) atlikus minėtų klausimų 

analizę, pateikti išvadas ir pasiūlymus NVO teisinės aplinkos Lietuvoje tobulinimui. 

 

2. Analizė „Nevyriausybinės organizacijos yra (turi būti) viešieji ar privatūs juridiniai 

asmenys?“ 

Lietuvoje vis dar egzistuoja neaiškumas dėl nevyriausybinių organizacijų (NVO) priskyrimo viešųjų ar 

privačių juridinių asmenų grupei. Iš vienos pusės NVO veikia neretai viešaisiais interesais, tad jų 

priskyrimas viešosios teisės sričiai atrodo pagrįstas. Todėl įstatymuose nurodoma, kad pagrindinės NVO 

veiklos formos yra viešieji juridiniai asmenys. Tačiau NVO paprastai kuriasi dėl privačios iniciatyvos. 

Valstybė gali paskatinti NVO kūrimąsi, bet negali pati sukurti NVO – valstybės sukurtos organizacijos 

jau nebus NVO. Tad pagrįsta būtų NVO priskirti prie privačių juridinių asmenų. Tai ne tik teorinis 

klausimas. Pvz., viešieji juridiniai asmenys gali vykdyti tik tą veiklą, kuri numatyta jų įstatuose, o 

privatūs gali vykdyti bet kokią neuždraustą veiklą. 

Šios analizės kontekste NVO yra laikomos asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei viešosios įstaigos, 

kai šie juridiniai asmenys atitinka NVO plėtros įstatyme numatytą NVO sąvoką. Šios analizės kontekste 

NVO sąvoka neapima religinių bendruomenių ir bendrijų. 

Ši analizė padės atsakyti į klausimą, ar dabartinis reglamentavimas yra tinkamas. O jei netinkamas, kaip 

jis turėtų būti keičiamas. Analizėje apžvelgiama asmenų priskyrimo viešųjų ir privačių juridinių asmenų 

grupei požymiai, NVO atitikimas tiems požymiams bei geroji užsienio praktika. 

 

3. Analizė „Nevyriausybinių organizacijų atskaitomybė ir mokestinės lengvatos“ 

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) atskaitomybės klausimai gana stipriai pakito pastaraisiais metais: 

Registrų centrui reikia pateikti ne tik finansinių ataskaitų rinkinius, bet ir veiklos ataskaitas. Ši 

informacija yra viešai prieinama, yra nustatomi nauji reikalavimai metinei veiklos ataskaitai ir t.t. 

Teikiami įvairūs pasiūlymai dėl NVO taikomų mokestinių lengvatų. NVO atskaitomybės ir mokestinių 

lengvatų analizė padėtų įvertinti dabartinio teisinio reguliavimo pagrįstumą ir reikalingumą bei sudarys 

sąlygas dėl teisinio reguliavimo šioje srityje tobulinimo. Analizėje apžvelgiamos įvairių įstatymų 

nuostatos, reglamentuojančios NVO atskaitomybę ir mokestines lengvatas.  

Šios analizės kontekste NVO yra laikomos asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei viešosios įstaigos, 

http://www.3sektorius.lt/docs/NVOteisin%C4%97aplinka_tyrimas_2021_2021-09-13_13:11:18.pdf
http://www.3sektorius.lt/docs/210507Tyrimas_vie%C5%A1ieji-ir-privat%C5%ABs-JA_2021-09-13_13:09:02.pdf
http://www.3sektorius.lt/docs/210507Tyrimas_vie%C5%A1ieji-ir-privat%C5%ABs-JA_2021-09-13_13:09:02.pdf
http://www.3sektorius.lt/docs/210609NVO-mokestine-aplinka_2021-09-13_13:04:25.pdf
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kai šie juridiniai asmenys atitinka NVO plėtros įstatyme numatytą NVO sąvoką. Šios analizės kontekste 

NVO sąvoka neapima religinių bendruomenių ir bendrijų. 

Analizės uždaviniai: (a) išanalizuoti skirtingų teisinių formų NVO atskaitomybę, (b) ištirti NVO 

mokestinę aplinką Lietuvoje, (c) aptarti NVO atskaitomybę ir mokestinę aplinką užsienio valstybėse, (d) 

atlikus minėtų klausimų analizę, pateikti išvadas ir pasiūlymus NVO mokestinės aplinkos Lietuvoje 

tobulinimui. 

 

4.  Apklausa „NVO tarybų vaidmuo savivaldybėse“ 

Savivaldybių nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali 

patariamoji institucija, kuri sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš savivaldybės institucijų ir 

įstaigų atstovų bei NVO, veikiančių savivaldybės teritorijoje, deleguotų atstovų. Savivaldybių NVO 

tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti NVO dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant NVO 

plėtros politiką savivaldybėse, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir NVO. 

Savivaldybių NVO tarybų veiklos vertinimo apklausoje dalyvavo beveik visų savivaldybių NVO tarybų 

atstovai (59 iš 60). Į anketą atsakė 194 NVO tarybų nariai, atstovaujantys ir savivaldybę (88), ir NVO 

(106), tarp kurių – 30 pirmininkų; 16 pavaduotojų ir 148 nariai. Bendras respondentų skaičius: 264.   

Visą apklausos rezultatų suvestinę galite rasti čia. 

 

 

5. Analizė „Viešųjų paslaugų perdavimo NVO rodikliai savivaldybėse“  

Pagal Nacionalinę pažangos programą siekiama, kad Lietuvos savivaldybėse viešųjų paslaugų teikimas 

bent 30% būtų perduotas NVO ir bendruomenėms (NPP rodiklis 7.2.14). Analizės tikslas - įvertinti 

Lietuvos savivaldybių pažangą (60 savivaldybių) įgyvendinant laipsnišką viešųjų paslaugų perdavimą 

NVO ir bendruomenėms, įvertinant silpnąsias ir stipriąsias puses, galimybes bei grėsmes). Taip pat ir 

Nacionalinio valstybės biudžeto ir jo paskirstymo tarp LR Seimo, LR Vyriausybes ir jos 14 ministerijų ir 

įstaigų analizę. Išanalizavus surinktus ir gautus duomenis, buvo parengta išsami valstybės institucijų 

duomenų bazė, kurioje surašytos visos valstybės ir/ar savivaldybių kontroliuojamos biudžetinės ir 

viešosios įstaigos, jų biudžetai kasmet nuo 2015 ir lyginamoji analizė – kiek viešųjų paslaugų teikiama 

per valstybės institucijų įstaigas, o kiek jų yra perduota NVO ar bendruomenėms, kaip tai numato LR 

Vyriausybes programa.  Išvada tokia, jog savivaldybėse viešųjų paslaugų perdavimas NVO siekia vos 

10% (iš planuotų 15%, 2020 metais), todėl šioje srityje yra būtinas pro-aktyvus politikų, NVO atstovų 

darbas savivaldybėse. Regioninių forumų metu savivaldybėms buvo pateiktos rekomendacijos kaip 

gerinti NPP rodiklių pasiekimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3sektorius.lt/docs/NVOtarybutyrimas_2021-12-01_14_57_08.pdf
https://bit.ly/3EwSMLS
http://www.3sektorius.lt/nisc/nvo-forumai/regioniniai-/
http://www.3sektorius.lt/nisc/nvo-forumai/regioniniai-/
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V. PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

Savo lėšų diferencijavimui bei finansiniam savarankiškumui užtikrinti, be projektinės veiklos, kuri 

dažniausiai būna trumpalaikė, NIPC vykdo ir paslaugų teikėjo funkcijas:  

 

➢ MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS (temos: NVO kompetencijų stiprinimas, NVO valdymas, 

projektų valdymas, finansinis raštingumas, atsakomybė ir strateginis planavimas, 

bendradarbiavimas ir konfliktų valdymas, socialinio verslo plėtra, teisėkūra, advokacija ir t.t.)  

➢ TYRIMŲ, ANALIZIŲ RENGIMAS 

➢ KONFERENCIJŲ, FORUMŲ, SEMINARŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

➢ VIEŠINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS 

➢ SAVIVALDYBIŲ STRATEGINIO PLANAVIMO DĖL VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ IR JŲ 

PERDAVIMO NEPAVALDIEMS SUBJEKTAMS METODIKOS IR ĮGYVENDINIMO 

PLANO RENGIMAS 

➢ Kt. 

 

 

VI. VIEŠINIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS 

 

1. Informacijos sklaida Lietuvoje 

 

✓ Informacijos sklaida NIPC internetiniame puslapyje www.3sektorius.lt  

✓ Informacija teikiama sukurtoje socialinėje paskyroje Facebook: 

https://www.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras   

✓ Konsultacijos ir informacija taip pat teikiama kitomis informacijos priemonėmis (telefonu, 

el.paštu, kitomis elektroninėmis formomis) 

 

2. Informacijos sklaida ir Lietuvos NVO sektoriaus viešinimas užsienyje 

 

NIPC yra šių tarptautinių organizacijų narys: 

✓ Pasaulio organizacijų asociacijos CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) narys; 

✓ Pasaulio nacionalinių organizacijų grupės (AGNA: Affinity Group of National Associations) 

narys; 

✓ Europos Pilietiškumo tinklo (European Active Citizenship Network) narys; 

✓ Europos piliečių forumo (European CIVIC Forum) narys;  

✓ Baltijos jūros šalių regiono NVO tarybos (CBSS NGO) narys. 

 

NIPC aktyviai bendradarbiauja su CIVICUS Monitor tyrėjų komanda. CIVICUS Monitor - yra pažangi 

mokslinių tyrimų priemonė, kuriama pilietinės visuomenės organizacijų. Ja siekiama pasidalyti 

patikimais, naujausiais duomenimis apie pilietinės visuomenės laisvių padėtį visose šalyse. Interaktyvus 

pasaulio žemėlapis (196 šalys) atspindi pilietinės visuomenės situaciją, kur skirstoma į 5 kategorijas: 

pilietinės visuomenės veikla negalima, veikla represuota, trukdoma vykdyti veiklą, veikla susiaurėjusi, 

organizacijoms leidžiama veikti laisvai. Visų bendrų pastangų dėka pavyko Lietuvai pasivyti 

pažangiausias valstybes ir ekspertai pripažino, kad Lietuvoje pilietinė visuomenė gali veikti laisvai, yra 

sukurtos pakankamos priemonės, o valdžia bendradarbiauja. Šiuo metu tik 3,4% šalių yra įvertintos 

atviromis pilietinės visuomenės šalimis (CIVICUS Monitor 2020 duomenys). CIVICUS Monitor viešame 

pranešime pasaulinei žiniasklaidai Lietuva buvo pristatyta kaip gerasis pavyzdys. 

 

http://www.3sektorius.lt/
https://www.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras


 

 
 

9 

 

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2021 METUS 

NIPC aktyviai dalyvauja AGNA (Affinity Group of National Associations) veikloje. AGNA šiuo metu 

vienija 92 nacionalines asociacijas su atstovais iš 81 šalies (Afrikos, Azijos, Karibų jūros, Europos, 

Lotynų Amerikos, Šiaurės Amerikos ir Ramiojo vandenyno). NIPC aktyviai dalyvauja Teisėtumo, 

skaidrumo ir atskaitomybės darbo grupės veikloje. NIPC prisijungė prie “Rebuilding for Good” darbo 

grupės, kuri šiuo metu rengia globalias rekomendacijas skirtas paremti ir išlaikyti pilietinę visuomenę po 

CIVID-19 pandemijos.  

 

NIPC savo veiklą vykdo vadovaudamasis tarptautiniais Pilietinės visuomenės atskaitomybės standartais. 

NIPC inicijavo, kad standartas būtų išverstas į lietuvių kalbą. Standartas bei rekomendacijos padedančios 

standartą taikyti yra viešinamos www.3sektorius.lt.   

 

 

 

VII. PLANUOJAMI ATEITIES DARBAI 

NIPC planuoja ir toliau aktyviai dirbti NVO sektoriaus stiprinimo, NVO skaidrumo ir atskaitomybės 

standartų diegimo(si), savivaldybių NVO tarybų veiklos stiprinimo, viešųjų paslaugų perdavimo bei gero 

valdymo principų taikymo savivaldybėse ir partnerysčių bei tinklaveikos kūrimo srityse.  

 

NIPC ir toliau aktyviai dirbs su savivaldybėmis dėl viešųjų paslaugų perdavimo ir kokybės gerinimo 

procesų plėtros ir prisidėti prie valstybės atvirų duomenų politikos užtikrinimo.  

 

NIPC yra oficialus LR Vyriausybės patvirtinto Nacionalinės pažangos plano 7 tikslo 7.2.14 rodiklio 

pasiekimų matavimo duomenų šaltinis: 

 

Nacionalinis pažangos planas ir ilgalaikė strategija LT2030 

 

✓ 7 tikslas. Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį 

✓ 7.2 uždavinys. Didinti darbo vietų pasiekiamumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą visiems 

✓ 7.2.14. rodiklis: Savivaldybių viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės 

organizacijos, dalis 

✓ Reikšmė: 7% (2018 m.); 15% (2025 m.); 30% (2030 m.) 

✓ Duomenų šaltinis: Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro (NIPC) 

atliekamo savivaldybių biudžetų tyrimas 

 

 

NIPC taip pat vykdys kitus projektus ir veiklas, skirtas NVO sektoriaus ir pilietinės visuomenės 

stiprinimui. 

 

 

 

Direktorė                                                                Olga Žuravliova      

http://www.3sektorius.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c1259440f7dd11eab72ddb4a109da1b5?jfwid=-whxwii77y
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