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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), didžiausia sk÷tin÷ jaunimo organizacijų sąjunga
Lietuvoje, vienijanti 60 nacionalinių jaunimo organizacijų ir regioninių jaunimo organizacijų
sąjungų, pabr÷žia itin svarbų valstyb÷s vaidmenį, formuojant jaunimo ir kitų nevyriausybinių
organizacijų (NVO) sektorių ir valstyb÷s bendradarbiavimo mechanizmus, užtikrinant visas
įmanomas galimybes NVO sektoriui tinkamai užsiimti visuomen÷s ugdymu ir prid÷tin÷s vert÷s šaliai
kūrimu.

Šiuo metu valstyb÷ paslaugas iš NVO perka iš atskirais ministerijų administruojamais projektų
konkursais. Finansavimo modelis yra fragmentiškas, trūksta bendrų aiškiai apibr÷žtų mechanizmų,
kuriais remdamasi, valstyb÷ perka visuomen÷s ugdymo, kryptingo laisvalaikio organizavimo,
žalingų įpročių, nusikalstamos veiklos prevencijos ir kitas paslaugas iš nevyriausybinio sektoriaus. Iš
dalies tokia situacija susidaro, nes valstybei šiandien stinga sistemingos NVO finansavimo politikos
bei n÷ra konkrečiai apibr÷žto nevyriausybinio sektoriaus teisinio reglamentavimo, identifikuojančio
NVO sąvoką. Tod÷l nesukuriamos sąlygos kryptingai, tęstinei ir nuosekliai NVO veiklai Lietuvoje.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kreipiasi į šalies Vyriausybę ragindama prad÷ti kurti nuoseklų,
aiškų ir skaidrų nevyriausybinio sektoriaus r÷mimo mechanizmą. Remdamiesi Šiaur÷s šalių
(Norvegijos, Švedijos ir Danijos) nevyriausybinio sektoriaus patirtimi, siūlome prad÷ti diskusijas d÷l
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finansavimo modelio, pagal kurį NVO sektorius valstyb÷je būtų finansuojamas iš valstyb÷s
surenkamų akcizų, loterijų ir azartinių žaidimų, KET ir kt. administracinių pažeidimų mokesčių. Iš
loterijų ir akcizų surenkamų mokesčių jau dabar finansuojama sporto ir kultūros veikla. LiJOT
pabr÷žia, kad iš šių mokesčių tur÷tų būti finansuojamos ir nevyriausybin÷s organizacijos.

LiJOT siūlo perskirstyti valstyb÷s gaunamas pajamas, užtikrinant tinkamą išteklių paskirstymą NVO
sektoriui. Manome, kad svarstant NVO finansavimo iš akcizų, loterijų ir azartinių žaidimų, KET ir
kt. administracinių pažeidimų modelį būtina įtraukti ir NVO atstovus. Siekti kuo didesnio
nevyriausybinio sektoriaus konsolidavimo ir įtraukimo į finansavimo prioritetų nustatymą.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ragina LR Vyriausybę atkreipti d÷mesį į aukščiau išvardintas
problemas bei siūlymus ir užtikrinti tolygią ir nuoseklią nevyriausybinio sektoriaus pl÷trą šalyje.
Pabr÷žiame, kad siūlymai n÷ra susiję su esama ekonomine šalies situacija ir gal÷tų būti įgyvendinti
tik gerai pasiruošus. LiJOT ir jaunimo organizacijų atstovai yra pasiruošę bendram darbui svarstant
NVO sektoriaus finansavimo mechanizmų tobulinimą.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas
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