DĖL LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 4, 7, 8, 9 IR 11 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir
uždaviniai
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo projekto 7 straipsnio 1 dalies papildymo 8
punktu (toliau – Įstatymo projektas) tikslas – atsižvelgus į dėl COVID-19 pandemijos išaugusį
neapibrėžtumą, jos sukeltus neigiamus padarinius ekonomikai, sveikatos apsaugos sistemai, socialinei
aplinkai, siūloma praplėsti paramos gavėjų sąrašą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka ir atvejais – fiziniais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ekstremalios
situacijos likvidavime ir padarinių šalinime.
2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai
LR Seimo nariai – Ingrida Šimonytė (tel. 239 6978, el. p. Ingrida.simonyte@lrs.lt,, Mykolas
Majauskas (tel. 239 6959, el. p. mykolas.majauskas@lrs.lt).
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai
Šiuo metu galiojančioje Labdaros ir paramos įstatymo redakcijoje nustatyta, kad paramos
gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos,
asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių
visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas),
kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas
pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Taip pat paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos užsienyje įsteigtos lietuvių
bendruomenės ir kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos.
4. Siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama
Priėmus siūlomą Įstatymo projektą, paramos gavėjų sąrašas bus praplėstas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais – fiziniais asmenimis,
tiesiogiai dalyvaujančiais ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime. Tokiu būdu
ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime dalyvaujantys fiziniai asmenys (medikai,
savanoriai), galės gauti paramą iš paramos teikėjų, nurodytų Labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio
2 dalyje.
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos
priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikia imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta
Priėmus Įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Galima priimto įstatymo įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai
Įstatymo projekto priėmimas įtakos kriminogeninei situacijai, korupcijai neturės.
7. Galima priimto įstatymo įtaka verslo sąlygoms ir plėtrai
Įstatymo projekto priėmimas įtakos verslo sąlygoms ir plėtrai neturės.
8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti ir kokius
galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios
Teisės aktų priimti, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios nereikės.
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9. Įstatymo projekto atitiktis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros
pagrindų įstatymų reikalavimams ir Įstatymo projekto sąvokų ir jas įvardijančių terminų
įvertinimas Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
Įstatymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų
įstatymų reikalavimus.
10. Įstatymo projekto atitiktis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei
Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
nuostatas ir Europos Sąjungos teisės normas.
11. Įstatymui įgyvendinti reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, šių aktų rengėjai ir
terminai
Įstatymo projektui įgyvendinti nereikės priimti įgyvendinamųjų teisės aktų.
12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks
įstatymui įgyvendinti ar bus galima sutaupyti
Patvirtinus Įstatymo projektą, papildomų lėšų poreikio nenumatoma.
13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai, rekomendacijos ir
išvados
Rengiant Įstatymo projektą specialistų vertinimų ir išvadų negauta.
14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos
sistemą, įskaitant Europos žodyno Eurovoc terminus, temas bei sritis
„Paramos gavėjai“.
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai
Nėra.
_____________________

