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Atsižvelgiant į kasmet iškylančius pastebėjimus dėl „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ aprašo, prašome: 

1. Bendruomenių stiprinimo priemonė yra numatyta visiems einamiesiems metams, 

(aktuali redakcija – 2020 metai), tačiau iš tikrųjų priemonė įgyvendinama tik per paskutinį metų 

ketvirtį. Atsižvelgiant į tokią susidariusią blogąją praktiką, reikalaujame leisti priemonę 

įgyvendinti per numatytą terminą – vienus metus, t.y. 12 mėnesių, bet ne per vieną ketvirtį. 

Yra suprantami procesiniai dalykai, tačiau jie trunka per ilgai, tad prašome peržvelgti jų 

įgyvendinimo terminus, kad būtų galima pasiekti geresnio rezultato, t.y. kad priemonė būtų 

pradėta įgyvendinti dar metų pradžioje, kovą – gegužę, o ne  per trečią - ketvirtą ketvirtį.  
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2. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą saivaldybėse“ 

įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašo (toliau Aprašas) priemonės pavadinimas 

aiškiai nurodo vykdytoją – bendruomenė.  

Bendruomeninė  organizacija (toliau – BO) yra apibrėžta, kaip dalis
1
 Nevyriausybinių 

organizacijų (toliau NVO), todėl ši priemonė turėtų apimti tik BO, nes tai pagrindinė 

finansavimo priemonė BO vykdyti savo veiklas. Tuo tarpu likę NVO sektoriaus dalyviai, 

kurių neapibrėžia BO plėtros įstatymas
2
, turi galimybę dalyvauti kituose finansuojamuose 

projektuose ir teikti paraišką pagal šią priemonę, nors gali būti neregistruoti Vilniaus 

mieste (ar atitinkamai kituose miestuose), t.y. gali teikti paraišką pagal šią priemonę 

Vilniaus m., nors registracija kitame mieste, ir/ar būti VŠĮ su vienasmeniu valdymo 

organu. Prašome šią priemonę nukreipti tik į BO veiklų stiprinimą. 

3. Aprašo punktas 31. “Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas 

vertindamas projektų atitiktį Savivaldybės aprašo 30.1–30.6 papunkčiuose nurodytiems 

kriterijams turi teisę konsultuotis su išplėstine seniūnaičių sueiga. Paraiškos atmetamos, 

projektai nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu paraiškos neatitinka 30.1–30.6 

papunkčiuose nurodytų kriterijų. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Savivaldybės tvarkos 

apraše nurodyti privalomi pateikti dokumentai, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas 

kreipiasi į pareiškėją, nurodydamas jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo 

nurodymo gavimo dienos. Pareiškėjui per nustatytą terminą nepateikus privalomų dokumentų, 

paraiškos atmetamos, projektai nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos. Atsakingas valstybės 

tarnautojas ar darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės formaliųjų kriterijų 

įvertinimo dienos perduoda paraiškas išplėstinei seniūnaičių sueigai.” 

Tenka apgailestauti, bet šis aprašo punktas nėra tinkamai vykdomas. Minimas punkte 

atsakingas asmuo nesutikrina, ar pateikti paraiškos dokumentai yra tvarkingi. Dažniausiai 

pasikartojanti problema – neatskaitingas pareiškėjas Registrų centrui už praėjusius metus. 

ISS paraiškų vertinimo anketa neįpareigoja sutikrinti tokių duomenų. 

4. Aprašo punktas 53.3. “prieš teikdami Savivaldybės administracijai galutines 

projekto įgyvendinimo ataskaitas, numatytas Projekto įgyvendinimo sutartyje, pristato išplėstinei 

seniūnaičių sueigai (toliau ISS, autoriaus pastaba) projekto (-ų) įgyvendinimo rezultatus”  

mailto:info@vbos.lt
http://www.vbos.lt/


 

Asociacija „Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjunga“ 
Į.k. 305184393, tel. +37060032114,  el. p. info@vbos.lt , www.vbos.lt  

 

 

Šis punktas yra absoliučiai perteklinis, kadangi pagal aprašą ataskaitos privalo būti 

pateikiamos iki kitų metų sausio 5 d. ir laiko atžvilgiu nėra įmanoma organizuoti ISS, tai 

skatina neproduktyvumą. Prašome naikinti aprašo 53.3 punktą. 

 

1
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1e6be90747611e3b675ad30753d4b1b/asr  

2
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6b2f57002d011e9a017f05dde6559c6/asr  

 

Vilniaus bendruomeninių organizacijų  sąjungos   

               pirmininkė        Neringa Kleniauskienė 
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