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Dalyvaujant „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 

2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje projektų atrankos konkurse, 

kyla daug klausimų į kuriuos norėtųsi aiškių ir konkrečių atsakymų. Viliuosi, kad galėsite 

padėti. 

1. Pasigirsta vis daugiau raginimų, kad bendruomeninėms organizacijoms reikia keisti 

įstatus, nes bendruomeninės organizacijos nariai ir steigėjai turi būti tik fiziniai asmenys. Seniau 

susikūrusios Bendruomeninės organizacijos -Asociacijos  įstatus parengė  pagal šabloninius 

tuometinius Asociacijų įstatus:  

Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, gyvenantys, ir/ar 

turintys nekilnojamąjį turtą, ir/ar dirbantys, ir/ar kaip kitaip susiję su X teritorija, taip pat 

juridiniai asmenys, veikiantys X teritorijoje.  

Tad ar tikrai bendruomeninė organizacija jau yra nebe bendruomeninė, jeigu jos įstatuose 

figūruoja galimybė juridiniams asmenims tapti nariais, tačiau jos nariuose nebuvo ir nėra 

juridinių asmenų? Tai atsispindi bendruomenės narių sąrašuose. 

2. Naujai susikūrusios bendruomenės atstovas pareiškė norą tapti išplėstinės seniūnaičių 

sueigos nariu. Tačiau pagal įstatus, tai nėra bendruomeninė organizacija. Išplėstinė seniūnaičių 

sueiga suformuota 2020 05 19. Naujoji bendruomenė pakeičia savo įstatus ir 2020 06 04 pateikia 

seniūnui. Ar gali į jau suformuotą išplėstinių seniūnaičių sueigą- ISS ir patvirtintą protokolu 

2020 05 19 , ateiti naujas X bendruomenės atstovas? 

3. Ar atitinka bendruomeninės organizacijos statusą bendruomenė, kurios nariais arba 

steigėjais yra sodų bendrijos? 
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4. Ar gali bendruomenės, dalyvavusios X seniūnijos paraiškų teikime, susipažinti su 

projekto “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” vertinimo rezultatais? Susipažinimo 

tikslas sužinoti klaidas ir padaryti išvadas. 

5. Ar turi teisę X seniūnijoje paraiškas pateikusios bendruomeninės organizacijos 

susipažinti su kitų pareiškėjų (tos pačios seniūnijos) projektais? 

6. Ar gali šiame projekte, kaip pareiškėjais būti VŠĮ? 

 

 

 

VBOS pirmininkė                                                   Neringa Kleniauskienė 
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