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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), didžiausia skėtinė nevyriausybinių jaunimo
organizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 64 didžiausias nacionalines ir regionines jaunimo
organizacijas bei organizacijų sąjungas dar kartą išsako savo požiūrį į esamą galimybę nuolatiniams
Lietuvos gyventojams skirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio paramai.
Galimybė gyventojams savo nuožiūra skirti iki 2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio
nevyriausybinėms organizacijoms yra svarbus veiksnys, skatinantis valstybės ir jos gyventojų
pilietinį aktyvumą, sąžiningą mokesčių mokėjimą ir pasitikėjimą valstybe. Nevyriausybinės
organizacijos, gavusios lėšas gali plėstis ir kokybiškai vykdyti savo veiklas, taip prisidėdamos prie
pilietinės visuomenės kūrimo ir demokratinės valstybės vystymosi. Finansinis nevyriausybinio
sektoriaus stabilumas yra vienas iš sėkmingos valstybės augimo bei tvarumo garantų.
LiJOT ir kitos nevyriausybinės organizacijos ne kartą išsakė kritiką dėl šiuo metu esamos
ydingos 2 procentų skyrimo ir panaudojimo sistemos. Iki šiol visi nevyriausybinio sektoriaus
pasisakymai inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus, siekiant iki 2 procentų gyventojų pajamų
mokesčio skyrimo tik tiems paramos gavėjams, kurių steigėjais arba dalininkais nėra valstybės ar
savivaldybių įstaigos ir institucijos yra ignoruojami šalies politikų.
Paminėtina, kad dalis iš valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų, pasinaudodamos šia
teise bei piktnaudžiaudamos gyventojų priklausomumu dėl teikiamų švietimo, socialinių ir kitų
paslaugų, išnaudoja savo padėtį darydamos spaudimą ir ragindamos skirti šioms įstaigoms
papildomą paramą iš sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.
Esama padėtis ne tik iškreipia demokratiškumą įrodančią galimybę gyventojams savo nuožiūra
skirti dalį valstybei mokamų mokesčių paramai, bet ir skatina valstybės bei savivaldybių
institucijas savo biudžeto problemas spręsti finansiškai silpniausio visuomenės sektoriaus
sąskaita.
Dar didesnį nerimą svarstant politinių partijų finansavimo klausimus kelia pasigirstantys politikų
siūlymai suteikti galimybę 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio skirti jau ir taip valstybės
dotacijomis remiamoms politinėms partijoms. Patvirtinus tokį leidimą būtų sukurta aplinka,
leidžianti partijoms manipuliuoti visuomene ir dar labiau iškreipianti 2% skyrimo tvarką.
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Esame įsitikinę, kad ne tik jaunimo organizacijos, bet ir kitos nevyriausybinės organizacijos
nepalaiko siūlymų dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti politinių partijų paramai. Siūlymai
partijoms skirti dalį gyventojų pajamų mokesčio bei didinti partijų finansavimą iš valstybės
biudžeto neskatina piliečių keisti požiūrį į partijas, o tik didina skirtingų visuomenės grupių
susipriešinimą, padidinat atotrūkį tarp valstybės biudžeto išlaikomų institucijų, politinių partijų ir
nevyriausybinio sektoriaus.
Šia rezoliucija pabrėžiame, kad demokratiška valstybė ir darni pilietinė visuomenė, įtvirtinta LR
Konstitucijoje, negali egzistuoti esant stipriems tik keliems valstybės ramsčiams, aplenkiant
jos piliečius. Šalies politikai, siekiantys LR Konstitucijoje įtvirtintų fundamentalių pamatinių
vertybių, turi užtikrinti sąlygas tiek stipriam valdžios aparatui, tiek stiprioms politinėms partijoms,
tiek stipriam nevyriausybiniam sektoriui.
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