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Autorius: VšĮ „NVO teisės institutas“
www.nvoteise.lt
Projektą koordinuoja: Vystomojo bendradarbiavimo platforma
www.vbplatforma.org
Viršelis: Cody Weiss / Unsplash.com
2021 m. gruodis
Leidinys parengtas projekto #VBirNVO 2.0 metu, kuris finansuojamas Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis
(LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Donoro parama šiam leidiniui nereiškia pritarimo turiniui, už kurį yra
atsakingi tik jo autoriai. Donoras taip pat negali būti laikomas atsakingu už leidinyje pateiktos informacijos naudojimą.
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Kas yra nevyriausybinė organizacija?
Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės
naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios
arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus.

Kokie juridiniai asmenys laikomi NVO ir kokie jų skirtumai?
NVO priskiriamos:

ASOCIACIJOS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
RELIGINĖS BENDRUOMENĖS

LABDAROS IR
PARAMOS FONDAI

taip pat laikytinos NVO (atsižvelgiant į specifinį
jų teisinį reguliavimą toliau nebus aptariamos).

Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių
interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
Asociacija paprastai steigiama tada, kai ketinama organizacijoje turėti (daug) narių ar
savanorių, t. y., kada tam tikras ratas bendraminčių nori kaip nors susijungti po vienu
skėčiu ir siekti bendrų tikslų. Asociacijos teisinė forma paprastai renkamasi ir tada, kai
kartu dėl bendrų tikslų veikti nori kelios organizacijos, t. y., juridiniai asmenys.
Viešoji įstaiga − tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir
mokslinę, kultūrine, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
Labdaros ir paramos fondas– savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kuris valdo, naudoja jam perduotą ir savo įgytą turtą, tuo turtu disponuoja ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros ir (ar) paramos, prireikus
kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės
globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir su naudos
sau siekimu nesiejamose srityse.
Viešosios įstaigos ir labdaros ir paramos fondai paprastai yra labiau uždari, t. y. pagrindinius sprendimus priimančių organų nariai keičiasi rečiau.
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ASOCIACIJA

VIEŠOJI ĮSTAIGA

LABDAROS IR
PARAMOS FONDAS

Narystės NVO

Dalyvavimas NVO negrindžiamas naryste

Bent trys steigėjai

Bent vienas steigėjas

Nėra įstatinio kapitalo

Būtinas įstatinis kapitalas

NVO steigėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys
Viešosios įstaigos ir labdaros ir paramos fondų formos yra išties panašios, tačiau istoriškai fondai buvo (dažnai ir yra) labiau orientuoti į tam tikrų lėšų ar pagalbos teikimą,
o viešosios įstaigos teikia paslaugas, įgyvendina projektus.

Kiek NVO yra Lietuvoje?
2020 m. Lietuvoje buvo:

1 846

Labdaros ir paramos fondai

20 106
Asociacijos

12 367

Viešosios įstaigos

Daugiau:
http://www.3sektorius.lt/docs/NVO_skaiciais_2021_2021-09-14_12:20:59.pdf

NVO STEIGIMAS
Kokiais būdais galima įsteigti NVO?
Organizacijos steigimas gali vykti dviem būdais – įprastu (notariniu) būdu arba elektroniniu būdu.
Steigiant organizaciją elektroniniu būdu būtina turėti el. parašą ir jo pagalba prisijungti prie Registrų centro savitarnos.
Kai bent vienas NVO steigėjų yra ne Lietuvos pilietis, įprastai NVO steigiama notariniu
būdu.
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Kaip įsteigti NVO notariniu būdu?
1 žingsnis

Pasirenkamas organizacijos pavadinimas.

Daugiau organizacijos pavadinimą: „Kokius reikalavimus turi atitikti NVO pavadinimas?“ (7 psl.)
2 žingsnis

Pasirenkamas organizacijos registracijos adresas.

Daugiau apie registruotą buveinės adresą: „Kaip pasirinkti NVO buveinės registracijos
adresą?“ (8 psl.)
3 žingsnis

Pasirašoma steigimo sutartis.

Daugiau apie steigimo sutartį: „Kas turi būti nurodyta NVO steigimo sutartyje?“ (11
psl.)
4 žingsnis
Parengiami organizacijos įstatai.
Tai pagrindinis NVO veiklą reguliuojantis dokumentas, kuriame nurodomas organizacijos tikslas, veiklos sritys ir rūšys ir kt.
Daugiau apie įstatus: „Kas turi būti nurodyta NVO įstatuose?“ (9 psl.).
5 žingsnis
Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas.
Jame patvirtinami organizacijos įstatai, nusprendžiama, kas yra atsakingas už tolimesnius NVO steigimo veiksmus ir registravimą, taipogi susirinkime turi būti išrenkamas valdymo organas. Susirinkimas turi būti protokoluojamas.
Daugiau apie protokolą: „Kaip surašomas posėdžio (susirinkimo) protokolas?“ (12 psl.)
Jei NVO steigia vienas asmuo (viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo atveju),
vietoj steigimo sutarties ir steigiamojo susirinkimo protokolo, jis pasirašo NVO steigimo aktą.
6 žingsnis

Visi dokumentai (steigiamojo susirinkimo patvirtinti įstatai, šio susirinkimo protokolas ir steigimo sutartis) turi būti patvirtinti notaro.

Kaina: apie 100-200 Eur. (priklausomai nuo dokumentų sudėtingumo, ilgio ir kt.)
Trukmė (preliminari): iki poros mėnesių nuo dokumentų pateikimo.
7 žingsnis

Organizacija registruojama Juridinių asmenų registre.

Kaina: apie 27 Eur.
Trukmė (preliminari): iki 7 darbo dienų.
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ASOCIACIJA

VIEŠOJI ĮSTAIGA

LABDAROS IR
PARAMOS FONDAS

Įstatai
Steigimo
sutartis
Steigiamojo
susirinkimo
protokolas

Steigimo
sutartis
Steigiamojo
susirinkimo
protokolas

Steigimo
aktas

Steigimo
sutartis
Steigiamojo
susirinkimo
protokolas

Steigimo
aktas

Visi dokumentai turi būti patvirtinti notaro
Visi dokumentai gali būti dvikalbiai/trikalbiai (įskaitant vertimą į lietuvių k.)

Kaip įsteigti NVO elektroniniu būdu?
Elektroniniu būdu dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per
Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:
1.

Steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą;
Šiuo metu trečiųjų šalių piliečiai elektroninį parašą gali gauti tik jiems suteikus e.
rezidento statusą – užsienietis prašymą dėl šio statuso suteikimo gali užpildyti
el. būdu, tačiau privalo atvykti į Migracijos departamentą ir fiziškai pateikti kelionės dokumentą, leidimą būti (gyventi) Lietuvoje ir savo biometrinius duomenis.

2.

Dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintomis pavyzdinėmis formomis;
Sistema leidžia:
• Nustatyti laikotarpį, laikytiną organizacijos finansiniais metais;
• Nurodyti, ar organizacijos veikimo laikotarpis yra terminuotas;
• Iš pateikto sąrašo pasirinkti organizacijos tikslą ir veiklos sritis;
• Pasirinkti organizacijos organus, netikslinant jų kompetencijos ribų.
Taigi, pagrindiniai organizacijos steigimo dokumentai, kuriuos sugeneruoja Sistema, yra itin formalūs ir siauri, nepritaikyti individualiems organizacijos ir jos
steigėjo poreikiams.

3.

NVO pavadinimas yra laikinai įrašytas (rezervuotas) Juridinių asmenų registre;
Daugiau apie pavadinimo rezervavimą: „Kas yra NVO pavadinimo rezervavimas?“
(7 psl.)

4.

Pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva”;
Daugiau apie reikalavimus pavadinimui: „Ar NVO pavadinime galima vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva“?“ (8 psl.)
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5.

Yra patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas buveinei registruoti, jeigu patalpos nėra steigėjo asmeninė nuosavybė;
Daugiau apie registruotą buveinės adresą: „Kaip pasirinkti NVO buveinės registracijos adresą?“ (8 psl.)

6.

Veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų
ir veiklos sričių klasifikatorių;
Šis klasifikatorius pateikiamas NVO steigimo sistemoje. Nauji organizacijos tikslai, veiklos sritys negali būti sukuriami, įrašomi.
Daugiau:
https://www.registrucentras.lt/p/671

Kokius reikalavimus turi atitikti NVO pavadinimas?
Juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą, pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo
kitų juridinių asmenų. Pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir
klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių
Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų
ženklus. Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į
anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus
ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus.
Pavadinimas turi būti sudarytas lietuvių, lotynų ar senovės graikų kalba. Jei NVO pavadinime vartojama kita kalba (įskaitant anglų k.), taikomi papildomi reikalavimai (Registro tvarkytojui turi būti pateikiamas juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens ar
organizacijos sutikimas naudoti šio juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens ar
organizacijos pavadinimą, kai juridinis asmuo susijęs su juridiniu asmeniu arba užsienio juridiniu asmeniu ar organizacija, taip pat pateikiami kiti dokumentai).
Daugiau:
„Ar NVO pavadinime galima vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva“?“.

Kas yra NVO pavadinimo rezervavimas?
NVO pavadinimas rezervuojamas (laikinas įrašomas Juridinių asmenų registre) šešiems mėnesiams. Taip užtikrinama jo atitiktis teisės aktų reikalavimams ir apsauga,
t. y. rezervacijos laikotarpiu kiti juridiniai asmenys negalės būti registruojami tapačiu
pavadinimu.
Pavadinimo rezervavimas steigiant NVO notariniu būdu nėra privalomas, tačiau itin rekomenduotinas, siekiant išvengti nesklandumų Registrų centre.
Kaina:
17 Eur.

Trukmė (preliminari): iki 3 darbo dienų, nesant trūkumų. Registro
tvarkytojui nustačius trūkumus – įprastai iki 20 dienų.
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Ar NVO pavadinime galima vartoti trumpąjį valstybės
pavadinimą „Lietuva“?
Jeigu steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar atstovybės
pavadinime ketinama vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva“, steigiamas arba
įsteigtas juridinis asmuo turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:
1.

juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į kito jo steigiamo arba įsteigto
juridinio asmens, kurio vienintelis steigėjas ar dalyvis yra šis juridinis asmuo, pavadinimą;

2.

juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į šio juridinio asmens steigiamo
arba įsteigto filialo arba atstovybės pavadinimą;

3.

juridinis asmuo, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, keičia pavadinimą;

4.

juridinis asmuo ne mažiau kaip pusėje Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų yra įsteigęs filialus ar atstovybes;

5.

juridinio asmens filialą, atstovybę steigia ar yra įsteigęs užsienio juridinis asmuo
ar kita organizacija;

6.

užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija steigia juridinį asmenį arba yra juridinio asmens dalyvis ir jo pavadinime Lietuvos vardą vartoja kartu su steigėjo ar
dalyvio pavadinimu;

7.

juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip trys Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys;

8.

juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 30 fizinių asmenų;

9.

steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo pavadinime Lietuvos vardą vartoja
norėdamas nurodyti geografinę Lietuvos Respublikos teritorijos dalį, kurioje jis
veiks ar veikia, ir tai yra įtvirtinęs savo steigimo dokumentuose;

10. juridinis asmuo yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija ar kita valstybės
pripažinta religinė bendrija.

Kaip pasirinkti NVO buveinės registracijos adresą?
NVO privalo turėti registruotą buveinę – registracijos adresą. Jei patalpos, kuriose norima registruoti juridinį asmenį, priklauso kitam juridiniam asmeniui (pvz., kitai organizacijai, įmonei, savivaldybei), privaloma gauti šių patalpų savininko sutikimą.
Jei patalpos priklauso fiziniam asmeniui – rašytinis sutikimas turi būti patvirtintas notaro.
Sutikimą dėl registracijos adreso suteikimo, kaip paslaugą, galima įsigyti iš atitinkamų įmonių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šios įmonės įprastai neatsako už jų patalpose
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registruotos organizacijos korespondenciją ir jos netvarko, taip pat nesuteikia teisės
fiziškai naudotis patalpomis.
Kaina: nuo 25 Eur (Vilnius) ir nuo 40 Eur (Kaune).

Trukmė: iki 3 darbo dienų.

Jei patalpos, kuriose planuojama registruoti NVO, yra įkeistos bankui, būtina gauti šio
banko sutikimą. Įprastai šie sutikimai yra mokami.

Kas turi būti nurodyta NVO įstatuose?
Asociacijos įstatuose turi būti nurodyta:

ASOC

IACIJ
A

1.

asociacijos pavadinimas;

2.

asociacijos teisinė forma – asociacija;

3.

asociacijos buveinės keitimo tvarka;

4.

asociacijos veiklos tikslai, kurie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant
veiklos sritis bei rūšis;

5.

asociacijos narių teisės ir pareigos;

6.

stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka, jeigu įstatuose nėra nurodyta, kad ji bus patvirtinta atskiru dokumentu;

7.

naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos;

8.

visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, jeigu nesudaromas kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises;

9.

organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas
ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, jo kompetencija, sušaukimo atvejai ir
tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, narių dalyvavimo bei atstovavimo jiems šiame organe tvarka, jeigu toks organas sudaromas;

10. valdymo organai, jų kompetencija, kolegialaus valdymo organo, jei toks organas
sudaromas, narių ir pirmininko (prezidento) skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialus valdymo organas sudaromas;
11.

kiti kolegialūs organai, jei tokie organai sudaromi, jų kompetencija, narių bei pirmininko (prezidento) skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialūs organai sudaromi;

12. dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka,
jeigu įstatuose nėra nurodyta, kad ji bus patvirtinta atskiru dokumentu;
13. pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija;
14. filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka;
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15. asociacijos įstatų keitimo tvarka;
16. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
17. lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat asociacijos veiklos kontrolės tvarka.

Viešosios įstaigos įstatuose turi būti nurodyta:
1.

A
STAIG

viešosios įstaigos pavadinimas;

JI Į
VIEŠO

2. teisinė forma – viešoji įstaiga;
3. veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

4. veiklos tikslai (jie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei
rūšis);
5. asmens tapimo nauju dalininku tvarka;
6. dalininko teisių pardavimo kitiems asmenims tvarka;
7.

dalininkų įnašų perdavimo viešajai įstaigai tvarka;

8. visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka;
9. kolegialių organų, jeigu tokie organai sudaromi, kompetencija, šių organų narių
rinkimo ir atšaukimo tvarka;
10. viešosios įstaigos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija;
11. įstatų keitimo tvarka;
12. filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka;
13. dokumentų ir kitos informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimo dalininkams tvarka;
14. šaltinis, kuriame skelbiami viešosios įstaigos vieši pranešimai;
15. informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimo visuomenei tvarka.

Labdaros ir paramos fondo įstatuose turi būti nurodyta:
1.

fondo pavadinimas;

2. fondo teisinė forma – labdaros ir paramos fondas;
3. fondo buveinės keitimo tvarka;

LAB
PARA DAROS IR
MOS
FOND
AS

4. fondo veiklos tikslai, kurie turi būti aiškiai ir išsamiai apibūdinti, nurodant veiklos
sritis ir rūšis;
5. fondo dalininkų teisės ir pareigos;
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6.

dalininkų išstojimo (pašalinimo) ir dalininko teisių suteikimo paramos teikėjams
tvarka;

7.

visuotinio dalininkų susirinkimo šaukimo tvarka ir kompetencija;

8.

valdymo organai, jų kompetencija, kolegialaus valdymo organo, jeigu toks organas sudaromas, narių ir pirmininko (prezidento) skyrimo ar rinkimo ir atšaukimo
tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialus valdymo organas sudaromas;

9.

kiti kolegialūs organai, jeigu tokie organai sudaromi, jų kompetencija, narių ir pirmininko (prezidento) skyrimo ar rinkimo ir atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam
kolegialūs organai sudaromi;

10. dokumentų ir kitos informacijos apie fondo veiklą pateikimo dalininkams tvarka,
jeigu fondo įstatuose nėra nurodyta, kad ji tvirtinama atskiru dokumentu;
11.

viešos informacijos skelbimo tvarka ir šaltiniai;

12. fondo pajamų šaltiniai, lėšų, pajamų ir turto naudojimo tvarka;
13. lėšų ir pajamų naudojimo, fondo vidaus kontrolės tvarka;
14. fondo įstatų keitimo tvarka;
15. filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka;
16. fondo veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;
17.

fondo reorganizavimo ir likvidavimo tvarka;

18. fondo veiklos rūšis – neliečiamojo kapitalo valdymas, jeigu fondas valdo neliečiamąjį kapitalą.
Asociacijos ir labdaros ir paramos fondo įstatus pasirašo steigimo sutartyje nurodytas arba steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo. Šis asmuo įstatus turi pasirašyti ne
vėliau kaip per tris dienas nuo steigiamojo susirinkimo dienos.
Viešosios įstaigos įstatus pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys. Įstatai turi būti
pasirašyti iki steigiamojo susirinkimo.

Kas turi būti nurodyta NVO steigimo sutartyje?
Asociacijos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
1.

steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai; steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai (kodai);

2.

steigiamos asociacijos pavadinimas;

3.

steigimo sutarties sudarymo data;

4.

steigiamos asociacijos buveinė.
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Viešosios įstaigos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
1.

steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir gyvenamųjų vietų
adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai, jų atstovų vardai ir pavardės). Jeigu steigėja yra valstybė ar savivaldybė, turi būti nurodyta valstybės ar
savivaldybės institucija, kuriai pavedama atstovauti steigėjai;

2.

viešosios įstaigos pavadinimas ir buveinė;

3.

viešosios įstaigos veiklos sritis (sritys) ir tikslai;

4.

steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;

5.

steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;

6.

ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;

7.

asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai viešajai įstaigai, jų teisės ir įgaliojimai;

8.

steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo jame tvarka, jeigu
steigiamasis susirinkimas šaukiamas;

9.

steigimo sutarties sudarymo data.

Labdaros ir paramos fondo steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
1.

steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, adresai; juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinės, steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai (kodai);

2.

steigiamo fondo pavadinimas ir buveinė;

3.

steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai; 4)
fondo veiklos tikslai;

4.

fondo steigimo sutarties sudarymo data.

Kaip surašomas posėdžio (susirinkimo) protokolas?
Protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius,
kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio (susirinkimo) sušaukimą.
Protokolą surašo posėdžio (susirinkimo) sekretorius, posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo) sekretorius nėra renkamas, arba kolegialus juridinio
asmens organo pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo) pirmininkas ir sekretorius nėra
renkamas.
Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, o jei jis nėra
renkamas, – kolegialaus juridinio asmens organo pirmininkas.
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Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per steigimo dokumentuose arba įstatymuose nustatytą terminą, tačiau visais atvejais terminas negali būti ilgesnis nei 30
dienų nuo posėdžio (susirinkimo) dienos.

Ar NVO privalo turėti sąskaitą banke?
NVO privalo turėti bent vieną sąskaita banke (kredito įstaigoje). Todėl pirmas žingsnis
po NVO įregistravimo ir turėtų būti sąskaitos atidarymas.
Atidarant sąskaitą bankui reikia pateikti:
1.

Juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą arba Registrų centro
prieigos kodą, būtiną norint gauti elektroninį sertifikuotą išrašą.

2.

Steigimo dokumento originalą.

3.

Sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

4.

Kitus dokumentus (priklausomai nuo banko/kredito įstaigos).

Svarbu paminėti, jog dėl mažos bankų (kredito įstaigų) konkurencijos trečiųjų šalių piliečiai susiduria su tam tikromis problemomis: bankai šiems asmenims paslaugas teikia itin nenoriai. Todėl patartina bankus rinktis atidžiai, vengiant didesniųjų, nelinkusių
derėtis.

Kokia informacija apie NVO dalyvius yra vieša?
Informacija yra vieša apie:
1.

Buvusius ir esamus viešosios įstaigos/labdaros ir paramos fondo dalininkus;

2.

Asociacijos steigėjus;

3.

Buvusius ir esamą organizacijos vadovą;

4.

Buvusius ir esamus organizacijos kolegialaus valdymo organo narius.
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ATSKAITOMYBĖ

Kas yra atsakingas už atskaitomybės dokumentus?
NVO vadovas finansinių metų pabaigoje privalo parengti ir Registrų centrui pateikti
šiuos, visuotinio narių (dalininkų) susirinkimo patvirtintus dokumentus:
1.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

2.

Veiklos ataskaitą.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita visuotinio narių (dalininkų)
susirinkimo turi būti patvirtinta per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
Šie dokumentai Juridinių asmenų registrui turi būti pateikiami per 30 dienų nuo jų patvirtinimo, jei įstatymai nenustato kitaip.
Svarbu pažymėti, kad metinės ataskaitos yra vieši dokumentai, todėl su jais susipažinti gali bet kuris asmuo.
Norėdamas pildyti ir teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį interaktyviai (angl. online), juridinio asmens vadovas ar kitas asmuo, turintis teisę veikti juridinio asmens
vardu, užsienio juridinio asmens filialo vadovas, taip pat atstovas, kuriam yra išduotas
įgaliojimas elektroniniu būdu teikti finansinių ataskaitų rinkinius, turi:
1.

prisijungti prie Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos;

2.

pasirinkti atstovaujamą juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą;

3.

interaktyviai (angl. online) užpildyti nustatytą finansinių ataskaitų elektroninio
formato rinkinį;

4.

pridedamuose dokumentuose įkelti:
a. aiškinamąjį raštą;
b. metinį pranešimą/veiklos ataskaitą;
c. auditoriaus išvadą (jei auditas atliktas);
d. patvirtintas finansines ataskaitas – teikiama (balansas ar finansinės būklės
ataskaita, pelno (nuostolių) ar veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ir
nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos), jeigu juridinis asmuo finansinių ataskaitų rinkinį rengia ir tvirtina ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose;
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Kas sudaro metinių finansinių ataskaitų rinkinį?
Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
1.

finansinės būklės ataskaita, kurioje rodomas visas organizacijos turtas <...>
ataskaitinio laikotarpio dieną;

2.

veiklos rezultatų ataskaita, kurioje rodomos visos organizacijos ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai <...>;

3.

finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kuriame detalizuojamos ir paaiškinamos organizacijos finansinės būklės ataskaitoje ir veiklos rezultatų ataskaitoje
nurodytos sumos <...>.

Organizacijos, kuri per ataskaitinius finansinius metus gavo paramą, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte taip pat turi būti nurodyta informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę <...> paramą ir jos panaudojimą. Pateikiant informaciją apie paramos
teikėjus, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė.
Jeigu paramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė
neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10
procentų organizacijos per ataskaitinius finansinius metus visos gautos paramos ir
(arba) visų gautų finansavimo sumų, paramą suteikęs juridinis asmuo gali būti nenurodomas.
Fondo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte be aukščiau nurodytos informacijos taip pat turi būti pateikiama informacija apie paties fondo suteiktą labdarą ir (ar)
paramą. Pateikiant informaciją apie paramos gavėjus juridinius asmenis, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą gavęs juridinis asmuo, jo gautos paramos dalykas
ir jo vertė.

Kaip parengti veiklos ataskaitą?
Asociacijos/viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje/fondo metiniame pranešime
turi būti nurodyta:
1.

NVO veiklos tikslai;

2.

NVO veiklos uždaviniai;

3.

NVO atlikti darbai;

4.

ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;

5.

asociacijų atveju – asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje;

6.

viešosios įstaigos/ labdaros ir paramos fondo atveju – dalininkai, jų skaičius ir
turimos dalys finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje;

7.

gali būti pateikiama kita informacija.
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Asociacija veiklos ataskaitoje turi atskirai išskirti vienijamų juridinių asmenų skaičių ir
jų pavadinimus, teisinę formą, kodus. Nurodyti vienijamų juridinių asmenų skaičių, pavadinimus, teisinę formą ir kodus turi asociacijos, kurios yra NVO.

Ar metinė ataskaita yra vieša?
Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, veiklos ataskaita/metinis pranešimas kartu su
auditoriaus išvada (kai auditas atliktas), taip pat metinė ataskaita yra vieši dokumentai. Šie dokumentai turi būti paskelbti organizacijos interneto svetainėje, jeigu organizacija ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šiais dokumentais susipažinti organizacijos buveinėje.

Kokios yra atskaitomybės dokumentų nepateikimo pasekmės?
Registro tvarkytojas, be kitų pagrindų, gali panaikinti juridinio asmens paramos gavėjo statusą, jei paramos gavėjas, nepateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir
metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos, arba nepateikęs metinės ataskaitos per 30
dienų nuo jų patvirtinimo, šių dokumentų nepateikė per 2 mėnesius nuo tada, kai buvo
įspėtas apie šį pažeidimą.
NVO vadovui kyla administracinė atsakomybė už duomenų ir dokumentų apie juridinį
asmenį, jo filialą ar atstovybę nepateikimą Juridinių asmenų registrui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje.
NVO vadovui gali būti skiriama iki 1450 Eur bauda.

Kas rengia mokestines ataskaitas?
Mokestines ataskaitas įprastai rengia ir tvarko organizacijos buhalteris, kuris rūpinasi apskaitos operacijomis, darbo užmokesčio, atostoginių, kompensacijų skaičiavimu,
mokesčių apskaičiavimu ir deklaravimu, taip pat ir finansinių ataskaitų rengimu, kt.
Buhalteris gali dirbti pagal darbo ar paslaugų teikimo sutartį.
Nepaisant to, būtent NVO vadovas yra atsakingas už šių ataskaitų rengimą ir pateikimą.
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