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Nr. RP-73 

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui 

El. paštu: zmteiskt@lrs.lt  

 

DĖL LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 7 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

Vartotojų aljansas išreiškia palaikymą dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto ir nurodome, kad pastabų šiam įstatymo projektui neturime. 

 

Lietuvoje 2004 metais priėmus Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimą pradinė idėja buvo 

kilni – leisti dirbantiems asmenims paremti nevyriausybines organizacijas ir taip stiprinti 

nepriklausomą nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) sektorių, taip prisidedant prie 

visuomenei aktualių pokyčių, pilietinių iniciatyvų bei akcijų ir skirti finansinį palaikymą iš 

savo mokesčių, sumokamų valstybei. NVO sektorius sukuria didelę pridėtinę vertę valstybės 

socialinėje ekonomikoje. Tokia praktika taikoma ir kitose Europos Sąjungos šalyse, skiriant 

sumokėtų mokesčių dalį tik nuo valstybės ir savivaldybių nepriklausomoms organizacijoms 

(NVO, religinėms bendrijoms ir pan.). NVO tvaraus finansavimo stiprinimas bei pilietinių 

organizacijų skatinimas, ypač šiuo sudėtingu laikotarpiu mūsų valstybei, yra būtinas. NVO 

kuria ir stiprina pilietinę visuomenę nereikalaudamos nieko mainais, neskaičiuojant išeikvotų 

resursų. 

 

Manome, kad Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) dalis (1,2%) gyventojų turi būti 

skiriama savanoriška iniciatyva ir tik nuo valstybės nepriklausomoms organizacijoms. 

Valstybė, skirdama viešuosius finansus biudžetinėms įstaigoms, privalo užtikrinti, jog jos 

gautų pakankamą finansavimą savo funkcijų kokybiškam vykdymui. O įstatymo pataisos 

neužkerta kelio ir biudžetinėms įstaigoms gauti paramą. 

 

Pabrėžiame, kad šiuo metu Labdaros ir paramos įstatyme numatyta, kad be biudžetinių įstaigų, 

paramos gavėjais išlieka: labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės 

bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai 

(padaliniai) ir kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja 

specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti 
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skiriamas jų dalyviams. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis 2020 m. gavusių 

GPM paramą asmenų buvo apie 19 000, iš kurių daugiau nei 2000 – biudžetinės įstaigos, kitos 

– labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės, politinės 

partijos, profesinės sąjungos, meno kūrėjai ir kt.   

 

Matydami ypatingą svarbą stiprinti pilietinės visuomenės sektorių, raginame palaikyti 

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. 

 

 

 

Pagarbiai 

 

Vartotojų aljanso prezidentė    dr. Eglė Kybartienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė Černiauskaitė, 8-6 29 75974, agne.cerniauskaite@lvoa.lt 
Vartotojų aljansas – vartotojų interesus ginanti ir atstovaujanti organizacija, jungianti daugiau kaip dešimtį 

Lietuvos vartotojų asociacijų. Aljansas vienintelis Lietuvoje yra Europos vartotojų organizacijos BEUC 

(Bureau Européen des Unions de Consommateurs) nariu (nuo 2013 m.). 
Aljanso identifikacinis numeris Europos Sąjungos Skaidrumo registre: 506497923503-90. 

Aljanso identifikacinis numeris Darančių įtaką teisėkūrai sąraše: KS-93. 


