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1. KAIMO BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ATASKAITŲ TEIKIMO 

REGISTRŲ CENTRUI TEISINIS REGULIAVIMAS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kaimo bendruomeninės 

organizacijos (toliau – KBO), kurių juridinė forma yra asociacija, privalo kasmet rengti metinius 

veiklos ataskaitų rinkinius, kuriuos sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir 

finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas arba metines ataskaitas (jas gali teikti KBO, kurios 

vadovaudamosi LR finansinės apskaitos įstatymu, veda supaprastintą apskaitą, jei neturi samdomų 

darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir kurių pajamos arba gautos finansavimo 

sumos per praėjusius ir už praeitus finansinius metus neviršijo 30 000 eurų) ir jas pateikti Valstybės 

įmonei Registrų centras (toliau – RC).  

Prieš pateikiant RC metinių finansinių ataskaitų rinkinį ar metinę ataskaitą KBO privalo šiuos 

dokumentus patvirtinti visuotiniame narių susirinkime, kuris turi įvykt per 4 mėn. nuo finansinių 

metų pabaigos. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ar metinė ataskaita RC pateikiami 

per 30 d. nuo jo patvirtinimo visuotiniame narių susirinkime momento, bet ne vėliau kaip iki gegužės  

31 d. (žr. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalis). 

KBO pareiga teikti RC metinius veiklos ataskaitų rinkinius arba metines ataskaitas ir su jais 

susijusius dokumentus atsiranda nuo jos įsteigimo momento. Ataskaitų ir su jais susijusių dokumentų 

teikimas RC elektroniniu būdu atsirado nuo 2015 m. sausio 1 d. Pildyti ir teikti finansines ataskaitas 

KBO vadovas ar įgaliotas asmuo gali prisijungęs prie RC elektroninės paslaugų sistemos 

(https://www.ipasas.lt/index.php?app=savitarna). 

Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymą ir teikimą 

galima rasti RC interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt/FA. 

Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) taip pat yra 

parengusi KBO metinių finansinių ataskaitų rengimo ir teikimo atmintinę 

(https://www.litfood.lt/media/file/Kaimo-

bendruomenes/Leidiniai/Metini%C5%B3%20finansini%C5%B3%20ataskait%C5%B3%20%20teik

imo%20atmintin%C4%97_2022.pdf). 

RC turi teisę inicijuoti KBO, kaip juridinio asmens, likvidavimą, jeigu ji nepateikė metinės 

finansinės atskaitomybės dokumentų per 12 mėn. nuo pateikimo termino pabaigos. KBO gali būti 

išregistruota ir tuomet, jeigu ji per 5 metus neatnaujino savo duomenų Juridinių asmenų registre 

(toliau - JAR) ir yra pagrindas manyti, kad ši KBO jokios veiklos nevykdo. Pareiga KBO teikti RC 

metinės finansinės atskaitomybės niekur nedingsta, jei KBO ir nevykdo jokios veiklos, nes teisės 

https://www.litfood.lt/media/file/Kaimo-bendruomenes/Leidiniai/Metini%C5%B3%20finansini%C5%B3%20ataskait%C5%B3%20%20teikimo%20atmintin%C4%97_2022.pdf
https://www.litfood.lt/media/file/Kaimo-bendruomenes/Leidiniai/Metini%C5%B3%20finansini%C5%B3%20ataskait%C5%B3%20%20teikimo%20atmintin%C4%97_2022.pdf
https://www.litfood.lt/media/file/Kaimo-bendruomenes/Leidiniai/Metini%C5%B3%20finansini%C5%B3%20ataskait%C5%B3%20%20teikimo%20atmintin%C4%97_2022.pdf
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aktuose nėra įtvirtintų nuostatų, atleidžiančių nuo prievolės pateikti finansines ataskaitas, jei KBO 

kaip juridinis asmuo laikinai nevykdo veiklos ar Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) yra 

priėmusi sprendimą dėl laikino KBO atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo. Reikia 

pažymėti, kad vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, KBO veiklos stabdymas JAR 

neregistruojamas, todėl KBO, kaip juridinis asmuo, yra laikomas veikiančiu ir privalo teikti RC teisės 

aktais nustatytus dokumentus ir duomenis. 

Ataskaitų nepateikusioms KBO jų oficialiai registruotos buveinės adresu, valdymo organų 

narių adresais išsiunčiamas pranešimas apie numatomą inicijuoti KBO likvidavimą. Norint išvengti 

KBO likvidavimo inicijavimo, per 3 mėn. KBO turi pateikti RC reikalaujamus dokumentus. Jei per  

nustatytą terminą KBO nepateikė metinės ataskaitos ir kitų RC reikalaujamų dokumentų ir RC priėmė 

sprendimą dėl KBO likvidavimo, jis gali būti sustabdytas tik teismo sprendimu, bet tai KBO turi 

padaryti ne vėliau kaip 12 mėn. laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui KBO yra išregistruojama iš 

JAR negrįžtamai. Jei KBO likvidavimo procesas pradėtas VMI siūlymu, KBO vadovas turi kreiptis 

į VMI ir pašalinti priežastis, dėl kurių buvo inicijuotas KBO likvidavimas. 

Finansinių ataskaitų neteikiantiems KBO vadovams taip pat gali būti taikomos įvairios 

finansinės sankcijos. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnį 

už finansinės ataskaitos nepateikimą laiku KBO pirmininkui (valdybos ar tarybos pirmininkui), kaip 

juridinio asmens vadovui, numatyta bauda nuo 200 iki 3000 Eur. Svarbu pažymėti, kad atsakomybė 

tenka asmeniui, kuris oficialiai JAR nurodytas kaip KBO vadovas. 

Taip pat RC savo iniciatyva gali panaikinti KBO kaip paramos gavėjo statusą, kai KBO  - 

paramos gavėjas - per  nurodytą terminą  RC nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ar 

metinės ataskaitos. Paramos gavėjo statusas panaikinamas  per 2 mėn. po to, kai RC raštu įspėja KBO 

apie šį pažeidimą. Dėl  paramos gavėjo statuso suteikimo KBO vėl gali kreiptis ne anksčiau kaip po 

metų nuo jo panaikinimo dienos.  

Tačiau didžiausia problema, su kuria gali susidurti KBO, jei vėluojama pateikti RC metines 

veiklos ataskaitas, tai reali grėsmė netekti galimybės gauti ES, nacionalinę ir netgi savivaldybės 

paramą kaimo bendruomenių veiklai. O tuo atveju, jei ES ar nacionalinė parama yra gauta, tačiau 

KBO yra pradėta likvidavimo procedūra ir jos nepavyksta sustabdyti teismo sprendimu, gali tekti 

gražinti visą gautą ar išmokėtą paramą. 

Jei KBO dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, pvz., rajono savivaldybės administracijos 

perkamų tam tikrų socialinių paslaugų konkurse, tai metinių finansinių ataskaitų rinkinio ar metinės 

ataskaitos nepateikimas RC laiku, gali tapti rimta kliūtimi tokiai KBO dalyvauti viešuose pirkimuose.  

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto 

pagrindu pirkimo dokumentuose yra nustatytas pašalinimo pagrindas,  kai teikėjas (KBO) yra padaręs 
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finansinės atskaitomybės teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni 

metai. 

Patikrinti, ar tiekėjas yra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentus galima RC svetainėje 

https://www.registrucentras.lt/jar/p/ pagal KBO pavadinimą ar kodą suradus tiekėją bei prie jo kodo 

paspaudus raudonos D raidės piktogramą. 

 

 

2. KAIMO BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ATASKAITŲ TEIKIMO 

REGISTRŲ CENTRUI IR PRIEŽASČIŲ APIE KAIMO BENDRUOMENINIŲ 

ORGANIZACIJŲ LIKVIDAVIMĄ ANALIZĖ 

 

Agentūra administruoja Lietuvoje veikiančių kaimo bendruomeninių organizacijų ir 

Lietuvoje veikiančių ir rajonų kaimo bendruomenes vienijančių organizacijų sąvadus bei juos 

periodiškai atnaujina.  

Lietuvoje veikiančių kaimo bendruomeninių organizacijų sąvado (toliau – KBO sąvadas) 

duomenys yra naudojami teikiant Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir Žemės ūkio ministerijai 

informaciją apie KBO, kurios pretenduoja gauti paramą pagal nacionalinės paramos kaimo 

bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Pretenduoti į šią nacionalinę paramą gali tik ta KBO, kuri 

yra įtraukta į minėtą sąvadą. 

Agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius 2022 m. liepos-rugpjūčio mėn. 

atliko KBO sąvade esančių KBO metinių veiklos ataskaitų rinkinių pateikimo RC, kuris pagal teisės 

aktus yra JAR tvarkytojas, analizę.  

2022 m. rugpjūčio 1 d. KBO sąvade buvo 2017 organizacijų. Žemiau 1 lentelėje pateikti 

suvestiniai duomenys apie KBO sąvade esančių KBO metinių veiklos ataskaitų teikimo RC būklę už 

laikotarpį nuo 2015 iki 2022 metų, o taip pat pateikti duomenys apie KBO, kurioms  RC sprendimu 

inicijuotas likvidavimas arba jau vykdomas likvidavimas dėl kitų priežasčių (VMI iniciatyva, KBO 

valdymo organų sprendimas ir kt.). Atskirai nurodytas ir  naujai įsteigtų (2019-2021 m. laikotarpiu) 

KBO, kurios dar nepateikė RC metinės veiklos ataskaitos, skaičius bei iki 2022 08 01 jau likviduotų 

KBO skaičius. 

Iš 1 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2022 m. rugpjūčio 1 d. metines veiklos ataskaitas 

už praėjusius finansinius metus (2021 m.) buvo pateikusios 1373 KBO iš 2017 arba 68,1 proc. nuo 

viso  KBO sąvade esančių KBO. Metines veiklos ataskaitas RC už 2020 ir 2021 m. bendrai pateikė 

1583 KBO – t. y. 78,5 proc. - kas reiškia, kad tiek šalyje yra aktyvių ir veiklių KBO. 

https://www.registrucentras.lt/jar/p/
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1 lentelė. Suvestiniai duomenys apie KBO sąvade esančių KBO metinių veiklos ataskaitų 

teikimą VĮ Registrų centrui būklę ir jų likvidavimą, 2022 08 01 

 

Metai už 

kuriuos 

RC 

pateikta 

paskutin

ė MVA 

KBO, 

pateikusių 

už 

praėjusius 

finansiniu

s metus 

MVA1,  

skaičius 

KBO, 

kurios 

nepateikė 

MVA už 

2021 m. (iki 

2022 07 01), 

skaičius 

Naujai 

įsteigtų 

(2019-2021 

m.) KBO, 

kurios 

nepateikė 

MVA (iki 

2022 07 01), 

skaičius 

KBO 

nepateikusi

ų MVA ir 

kurioms 

RC 

sprendimu 

(iki 2022 07 

01) 

inicijuotas 

likvidavima

s, skaičius 

KBO, 

kurioms 

vykdomas 

likvidavim

as dėl kitų 

priežasčių, 

skaičius 

Išregistruo

tų/likviduo

tų KBO 

skaičius 

Iš 

viso 

2015    3   - 

2016    1   - 

2017    2 2  - 

2018 107   4   - 

2019 84      - 

2020 210      - 

2021 1373 413 14 206 8 3 2017 

 

206 arba 10,2 proc. nuo viso sąvade esančių KBO sudarė KBO, kurios nepateikė metinių 

veiklos ataskaitų nuo jų įsteigimo metų arba neteikė ataskaitų daugiau kaip 3 metus ir kurioms RC 

sprendimu iki 2022 08 01 buvo inicijuotas likvidavimas. Šioms KBO 2022 m. vasario-kovo mėn. 

buvo išsiusti RC pranešimai apie numatomą sprendimą jas likviduoti, o birželio-liepos mėn. negavus 

jų ataskaitų ir kitų dokumentų, buvo priimti RC sprendimai pradėti šių KBO likvidavimo procedūrą. 

2022 m. liepos-rugpjūčio mėn. buvo vykdomas 10 KBO likvidavimas, kurį iniciavo pačios 

KBO arba VMI. Naujai įsteigų (2019-2021 m. laikotarpiu) KBO, kurios nepateikė RC metines 

veiklos ataskaitas, buvo 14, o tai sudarė viso labo tik 0,7 proc. nuo bendro sąvade esančių KBO 

skaičiaus. Šios naujai įsteigtos KBO nors nepateikė nei vienos ataskaitos RC nuo jų įsteigimo datos, 

tačiau kol kas išvengė likvidavimo procedūros iniciavimo, nes teikė RC kitą informaciją, pvz., apie 

KBO pirmininko, valdybos narių pasikeitimą ir pan., t. y. rodė tam tikrą veiklos 

aktyvumą/gyvybingumą. Visgi šios KBO rizikuoja gauti pranešimus iš RC 12 mėn. laikotarpyje apie 

galimą jų likvidavimo pradžią, jei per nustatytą laikotarpį jos nepateiks ataskaitų RC.  

RC kol kas nepriėmė sprendimo inicijuoti likvidavimą ir tų KBO, kurios ataskaitas teikė 

paskutinį kartą 2018 m. ir 2019 m. (191 KBO), tačiau 2023 m. joms RC sprendimu gali būti inicijuota 

 
1 MVA – metinė veiklos ataskaita 
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likvidavimo procedūra, jei situacija nepasikeis. Ir tik 3 iš sąvade esančių KBO 2022 m. rugpjūčio 1 

d. jau buvo visiškai likviduotos ir išregistruotos iš juridinių asmenų registro. 

Kad būtų galima įvertinti KBO metinių veiklos ataskaitų teikimo RC ir jų likvidavimo 

situacijos grėsmingumą ir galimą žalą kaimo vietovių vystymui, reikėtų šį procesą palyginti su 

bendromis tendencijomis šalyje.  

2022 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo registruota daugiau nei 250 tūkst. juridinių asmenų – apie 

60 tūkst. iš jų neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų arba daugiau kaip 5 metus neatnaujina 

duomenų JAR. RC duomenimis 2021 m. prievolę pateikti finansines arba metines veiklos ataskaitas 

RC turėjo per 180 tūkst. juridinių asmenų, o jas pateikė vos 104 tūkst. arba 57,8 proc. nuo bendro 

juridinių asmenų, privalėjusių pateikti RC ataskaitas, skaičiaus (žr. https://www.vz.lt/registru-

centras/2022/05/16/kaip-isregistruoti-nereikalinga-juridini-asmeni-ir-kodel-tai-svarbu ). 

Leidinyje „Verslo žinios“ nurodoma, kad nuo 2020 m. pradžios iki 2022 m. balandžio 

pabaigos RC jau išsiuntė daugiau kaip 40.000 juridinių asmenų pranešimų apie numatomą inicijuoti 

juridinių asmenų likvidavimą, daugiau kaip 30.000 juridinių asmenų įregistruotas statusas 

„inicijuojamas likvidavimas“ ir daugiau kaip 11.000 juridinių asmenų jau išregistruoti iš JAR (žr. 

https://www.vz.lt/registru-centras/2022/04/25/arteja-finansiniu-ataskaitu-pateikimo-terminas-kodel-

reikia-jas-teikti). 

RC iki 2025 m. numato išregistruoti iš viso 85 tūkst. veiklos nevykdančių ir privalomų 

duomenų bei dokumentų neteikiančių juridinių asmenų (žr. 

https://www.registrucentras.lt/naujienos/index.php?mod=news&act=view&id=54017). 

Apibendrinant galima teigti, kad KBO metinės veiklos ataskaitų teikimo RC ir jų likvidavimo 

situacija neišsiskiria iš bendro visų asociacijų ar visų juridinių asmenų  metinių veiklos ataskaitų RC 

teikimo ir jų likvidavimo proceso.  

Tačiau KBO steigimas, rėmimas ir jų veiklos plėtra yra esminė sąlyga siekiant užtikrinti 

Lietuvos kaimo vietovių išlikimo perspektyvas, todėl šio klausimo palikti savieigai negalima.  

Būtinas visų valstybės, savivaldos, skėtinių kaimo bendruomenių organizacijų bendradarbiavimas 

sprendžiant KBO problemas, susijusias su finansinės apskaitos tvarkymu ir atskaitomybe. 

Atlikus KBO, kurios nepateikė RC 3 metus iš eilės ir daugiau  metinių veiklos ataskaitų 

rinkinių arba metinių ataskaitų arba iš viso nebuvo nė karto pateikusios ataskaitų nuo jų įsteigimo 

datos ir kurioms RC sprendimu buvo inicijuotas likvidavimas, vadovų ir RC, specialistų 

administruojančių JAR, telefoninę apklausą, nustatytos šį reiškinį lėmusios bendros priežastys: 

1) dėl 2020-2022 metais šalyje siautusios COVID pandemijos ir įvesto visuotino karantino, KBO 

vadovams nepavyko laiku organizuoti visuotinius narių susirinkimus ir patvirtinti juose metinius 

veiklos ataskaitas. Organizuoti KBO visuotinius narių susirinkimus nuotoliniu būdu, pasak jų, 

https://www.vz.lt/registru-centras/2022/05/16/kaip-isregistruoti-nereikalinga-juridini-asmeni-ir-kodel-tai-svarbu
https://www.vz.lt/registru-centras/2022/05/16/kaip-isregistruoti-nereikalinga-juridini-asmeni-ir-kodel-tai-svarbu
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buvo sudėtinga, nes tik maža dalis KBO narių turi kompiuterį ir interneto ryšį arba negeba juo 

tinkamai naudotis; 

2) KBO, kurios nevykdo jokios veiklos ir negauna jokių veiklos ar paramos lėšų, vadovai manė, kad 

tokiu atveju jie neprivalo teikti RC metinės veiklos ataskaitos. Pasitaikė atvejis, kai KBO vadovas 

prisipažino, kad jau pavargo nuo visuomeninės veiklos per daugybę metų ir iš esmės laukia kada 

RC inicijuos jo vadovaujamos KBO likvidavimą; 

3) dalies apklaustų KBO vadovai, kurie kaip taisyklė buvo vyresnio amžiaus, prisipažino, kad 

nemoka naudotis kompiuteriu, elektroninėmis paslaugomis arba neturi elektroninio parašo ir 

negali teikti ataskaitų RC elektronine forma, nors VMI yra pateikę visas reikiamas deklaracijas 

popierine forma; 

4) pasitaikė atvejų, kai neperrinktas KBO vadovas, naujai išrinkam KBO vadovui laiku neperdavė 

su KBO veikla susijusių dokumentų ir pastarasis savo ruožtu negalėjo pateikti laiku dokumentų 

RC; 

5) kai kurie apklausti „probleminių“ KBO vadovai nepanoro aiškiai įvardinti priežastis dėl kurių jų 

KBO nebeteikia ataskaitų RC. Tokiu atveju darome prielaidą, kad šios KBO buvo įkurtos tik tam, 

kad pasinaudoti ES parama kaimo vietovių plėtrai ir todėl pasibaigus kontrolės laikotarpiui už ES 

paramą įsigytam turtui, tokios KBO nebepratęsė savo veiklos ir nebeteikia finansinių ir veiklos 

ataskaitų RC  laukdamos kol RC ar VMI inicijuos jų likvidavimą. 

 

 

3. REKOMENDACIJOS DĖL KBO METINIŲ VEIKLOS ATASKAITŲ TEIKIMO VĮ 

REGISTRŲ CENTRUI GERINIMO 

 

Šios KBO metinių veiklos ataskaitų RC neteikimo priežastys rodo, kad vien ES ir 

nacionalinės paramos neužtenka, kad kaimo vietovėse būtų sukurti traukos centrai, kurių pagrindas 

gyvybingos kaimo bendruomenės. Nors kaimo žmonės turi patys imtis  iniciatyvos, steigiant KBO ir 

plėtojant jų veiklą, visgi jiems reikalinga bent periodinė techninė ir metodinė pagalba, konsultavimas 

įvairiais KBO steigimo ir jų veiklos vykdymo klausimais, ypač finansinės apskaitos ir atskaitomybės, 

viešųjų pirkimų, projektų administravimo srityse. Čia reikalinga, visų pirma, vietos savivaldos 

institucijų pagalba KBO, ypač naujai įsteigtoms. Pvz., Kauno r. savivaldybės administracija jau 

ketveri metai teikia tam tikrą techninę ir metodinę pagalbą savo rajono KBO. 2018 m. Kauno r. 

savivaldybėje buvo įsteigti bendruomeninio darbo administratorių etatai. Šie administratoriai turėjo 



8 
 

vienyti kaimo bendruomenes tarpusavyje, padėti bendruomenėms vykdyti įvairius projektus, o taip 

pat padėti tvarkyti finansinę apskaitą ir atskaitomybę. 

Taip pat būtina stiprinti vietos savivaldybių ir nacionaliniu lygmeniu veikiančių skėtinių 

kaimo bendruomeninių organizacijų administracinius pajėgumus, nes šiuo metų šių skėtinių 

bendruomeninių organizacijų vadovų veikla yra pagrįsta iš esmės savanorišku darbu. Šalies 

regionuose yra stiprių skėtinių organizacijų arba vietos veiklos grupių (toliau – VVG), kurios padeda 

KBO, kad ataskaitos RC būtų pateikiamos laiku ir kokybiškos. Iš tokių VVG, kurios glaudžiai 

bendradarbiauja su rajonų savivaldybių administracijomis galima paminėti Raseinių r. VVG, 

Sūduvos VVG, Kaišiadorių r. VVG, o iš rajoninių skėtinių organizacijų reikėtų paminėti Vilkaviškio 

r., Šakių r. kaimo bendruomenių sąjungas. 

Agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius planuoja parengti ir išplatinti 

pranešimą apie atliktos KBO ataskaitų teikimo RC ir priežasčių apie KBO likvidavimo analizės 

rezultatus, o taip pat organizuoti nuotolinius informacinius konsultacinius renginius KBO vadovams 

ir asmenims tvarkantiems KBO finansus apie KBO finansinę apskaitą ir atskaitomybę, ataskaitų 

teikimą RC.  

Atskirą informacinį konsultacinį renginį būtina organizuoti KBO, kurios laiku nepateikė RC 

finansinės atskaitomybės dokumentų ir joms RC iniciatyva yra pradėta šiais metais likvidavimo 

procedūra. Kaip viena iš priežasčių kodėl dalis KBO negeba pateikti ataskaitų RC buvo minėta, kad 

kai kurie KBO vadovai neturi pakankamai kompiuterinio ir elektroninio raštingumo įgūdžių. Todėl 

Agentūrai reikėtų organizuoti tokių KBO vadovams ir asmenims atsakingiems už finansinės 

apskaitos tvarkymą kompiuterinio ir elektroninio raštingumo kursus. Agentūros Socialinio 

bendradarbiavimo skatinimo skyrius ketina aktyviai stebėti situaciją ir periodiškai ar esant poreikiui 

analizuoti kodėl dalis KBO neteikia RC metinių ataskaitų. 

 

 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

 

1. Atlikus analizę nustatyta, kad 2022 m. liepos 1 d. metines veiklos ataskaitas už praėjusius 

finansinius metus (2021 m.) buvo pateikusios 1373 KBO iš 2017 arba 68,1 proc. nuo viso  sąvade 

esančių KBO, o metines veiklos ataskaitas RC už 2020 ir 2021 m. pateikė 1584 KBO – t. y. 78,5 

proc. - kas reiškia, kad tiek šalyje yra aktyvių ir veiklių KBO. 

2. Pagal atliktą analizę galima daryti išvadą, kad KBO metinių veiklos ataskaitų RC ir likvidavimo 

procesas neišsiskiria iš bendro kitų asociacijų ar visų juridinių asmenų šalyje. 216 arba 10,7 proc. 
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nuo  viso sąvade esančių KBO sudarė KBO, kurios neteikė metinių veiklos ataskaitų ir kurioms 

RC sprendimu yra inicijuotas likvidavimas. 

3.  Atlikus KBO, kurios nepateikė RC laiku metinių veiklos ataskaitų, vadovų ir RC specialistų, 

telefoninę apklausą, nustatytos šį reiškinį lėmusios pagrindinės priežastys, kurios susijusios su 

KBO veiklos apribojimais dėl 2020-2022 metais šalyje siautusios COVID pandemijos ir įvesto 

visuotino karantino, menko kai kurių KBO vadovų kompiuterinio ir elektroninio raštingumo, 

vidinių KBO konfliktų keičiantis KBO vadovams, KBO vadovų emocinio pervargimo ir 

motyvacijos toliau vadovauti KBO stokos, KBO įsteigimu tik siekiant pasinaudoti ES parama ir 

nematant tolimesnių KBO veiklos perspektyvų. 

4. Siekiant sustiprinti KBO ir jų veiklą reikalinga vietos savivaldos institucijų pagalba, o taip pat 

būtina stiprinti vietos savivaldybių ir nacionaliniu lygmeniu veikiančių skėtinių kaimo 

bendruomeninių organizacijų administracinius pajėgumus. 

5. Agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius galėtų vykdyti KBO ataskaitų 

teikimo RC stebėseną ir priežasčių apie KBO likvidavimą analizę, o taip pat organizuoti 

nuotolinius informacinius konsultacinius renginius KBO vadovams ir asmenims tvarkantiems 

KBO finansus apie KBO finansinę atskaitomybę, ataskaitų teikimą RC.  

 


