
Dokumento nuorašas 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2022-01-12 Nr. VT – 5 – (1.13) 

 

Posėdis vyko 2022-01-05, 17.00 – 19.00 val.  

Posėdžio vieta: ZOOM platforma. 

Posėdžio pirmininkas: Saulius Stasiūnas. 

Posėdžio sekretorė: Jurgita Vorevičienė. 

Posėdyje dalyvavo: Malik Agamalijev, Gintautas Sitnikas, Egidijus Elijošius, Asta Švedienė, Vida 

Pociuvienė, Edvardas Kuvikas, Virgilijus Balčius, Rima Gečienė. 

Posėdyje nedalyvavo: Neringa Vilčinskaitė – Zavackienė, Povilas Gečas, Eglė Šimkevičienė. 

Kiti dalyviai: Algimantas Lacis. 

Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Pasiūlymai BOT nuostatų naujai redakcijai. 

2. Susipažinimas su įgyvendintų projektų rezultatais pagal iš koordinatorės gautas organizacijų 

ataskaitas. 

3. Dėl 2021 metų rugsėjo 9 d. BOT posėdžio nutarimų 3.1 ir 3.2  vykdymo bei papildymo, 

apimant ir 2021 metų organizacijų veiklas. 

4. Dėl bendruomeninių organizacijų registravimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje.  

5. Dėl Šiaulių miesto gyventojų apklausos apie bendruomeninių organizacijų vykdytą 

veiklą 2021-ais metais. 

 

Bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – BOT) pirmininkas Saulius Stasiūnas pristatė 

darbotvarkę ir pasiteiravo, ar galima pritarti darbotvarkei.  

E. Kuvikas pasiūlė balsuoti dėl pritarimo atskiriems darbotvarkės klausimams.  

 

SVARSTYTA: 1. Dėl pritarimo pirmajam darbotvarkės klausimui. 

NUTARTA: Pritarti bendru sutarimu. 

 

SVARSTYTA: Dėl pritarimo antrajam darbotvarkės klausimui. 

NUTARTA: Pritarti bendru sutarimu. 

 

SVARSTYTA: Dėl pritarimo trečiajam darbotvarkės klausimui. 

BALSUOTA: 

 

UŽ – 4 (keturi)                             PRIEŠ – 4 (keturi)                                    SUSILAIKĖ – 0 (nulis) 

 

NUTARTA: Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 

T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

18 punktu, trečiajam darbotvarkės klausimui pritarti. 

 

SVARSTYTA: Dėl pritarimo ketvirtajam darbotvarkės klausimui. 

NUTARTA: Pritarti bendru sutarimu. 
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SVARSTYTA: Dėl pritarimo penktajam darbotvarkės klausimui. 

BALSUOTA: 

 

UŽ – 4 (keturi)                             PRIEŠ – 4 (keturi)                                    SUSILAIKĖ – 0 (nulis) 

 

NUTARTA: Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 

T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

18 punktu, trečiajam darbotvarkės klausimui pritarti. 

 

SVARSTYTA: 1. Pasiūlymai BOT nuostatų naujai redakcijai. 

BOT nariai diskutavo, kaip siūlo keisti atnaujinamus BOT nuostatus. 

 

Siūlymai (posėdyje pateikti siūlymai pateikti pasviruoju šriftu, raudona spalva pateikti konfederacijos 

narių (tuo pačiu ir BOT narių) siūlymai): 

 

1.1 Įtraukti bendruomenės sąvokos apibrėžimą 

 

2.1.Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių 

gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir 

tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis 

(susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos 

ir kt.). 

BALSUOTA: 

UŽ –   6                                         PRIEŠ -  3                                                    SUSILAIKĖ - 2 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

1.2 9-o punkto papildymas pagal BO plėtros įstatymo 8 straipsnio pakeitimo 3 dalies 3 punktą: 

9.9 teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių 

viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra 

atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis 

organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių 

reikalų; 

 

BALSUOTA: 

UŽ –  6                                         PRIEŠ -  3                                              SUSILAIKĖ - 2 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

1.3. 10.2 punkto antrąją dalį perkelti prie 17-o punkto (BO tarybos nario įgaliojimai nutrūksta): 

 

17.5 Nelankę 3 (trijų) posėdžių iš eilės be pateisinamos priežasties (atostogos, komandiruotė, 

liga) ir apie tai el. paštu neinformavę pirmininko ir sekretoriaus, BO tarybos nariai protokoliniu 

BO tarybos siūlymu, teikiamu Savivaldybės tarybai, šalinami iš BO tarybos. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –  4                                          PRIEŠ - 4                                                             SUSILAIKĖ - 1 
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NUTARTA: Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 

T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

18 punktu siūlymui pritarti. 

 

1.4 V. Pociuvienės pasiūlytas variantas 

 

17.5 Nelankę 3 (trijų) posėdžių iš eilės BO tarybos nariai protokoliniu BO tarybos siūlymu, 

teikiamu Savivaldybės tarybai, šalinami iš BO tarybos. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   5                                         PRIEŠ -  5                                                            SUSILAIKĖ - 0 

 

NUTARTA: Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 

T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

18 punktu siūlymui nepritarti. 

 

1.5 BO tarybos teisių papildymas: 

 

11.7 teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl atskirų organizacijų įtraukimo į viešą 

Šiaulių miesto bendruomeninių organizacijų sąrašą arba motyvuotai prašo bendruomeninės 

veiklos nevykdančias organizacijas pašalinti iš to paties sąrašo. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –  3                                          PRIEŠ -   7                                                        SUSILAIKĖ -0  

 

NUTARTA: Siūlymui nepritarti. 

 

1.6   12-o punkto redakcija 

 

12. BO taryba sudaroma iš 12 narių. Ne mažiau ½ BO tarybos sudaro bendruomeninių 

organizacijų, t.y.7 atstovai ir ne daugiau ½ Savivaldybės institucijų, t.y.5 atstovai.  

 

BALSUOTA: 

UŽ –   5                                         PRIEŠ -  3                                                      SUSILAIKĖ - 2 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

1.7  13-o punkto redakcija 

 

13. Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai (5(penki nariai) į BO tarybą deleguojami tokia 

tvarka: 

13.1. 4 (keturis) Savivaldybės tarybos narius deleguoja Savivaldybės meras, iš kurių bent 

vienas turi būti Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) atstovas; 

13.2. 1 (vieną) atstovą –Nevyriausybinių organizacijų koordinatorių, deleguoja Savivaldybės 

administracijos  direktorius. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   6                                         PRIEŠ -  3                                                       SUSILAIKĖ - 2  

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 
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1.8  Antroji siūloma 13-o punkto redakcija – neįtraukti į nuostatus politinių motyvų (mažuma, 

opozicija ir pan.), nes BO – nepolitinės organizacijos: 

 

13.1.  4 (keturis) Savivaldybės tarybos narius deleguoja Savivaldybės meras. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   5                                        PRIEŠ -  5                                                         SUSILAIKĖ - 1 

 

NUTARTA: Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 

T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

18 punktu siūlymui pritarti. 

 

 

1.9 14-o punkto redakcija 

14. Bendruomeninių organizacijų atstovus (7 septynis) narius) į Bendruomeninių organizacijų 

tarybą deleguoja savivaldybės teritorijoje veikianti ŠABK ir ne mažiau kaip 1/2 savivaldybės 

teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų vienijanti organizacija (4 priedas). 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   4                                         PRIEŠ -  5                                                       SUSILAIKĖ - 2  

 

NUTARTA: Siūlymui nepritarti. 

 

 

1.10 Antroji siūloma 14-o ir 15-o punkto redakcija, siekiant skirti vietų ir BO, kurios nepriklauso 

vienijančiai organizacijai, atstovams: 

 

14. 1 Bendruomeninių organizacijų atstovus (3 (tris) narius) į Bendruomeninių organizacijų 

tarybą deleguoja savivaldybės teritorijoje veikianti ir ne mažiau kaip 1/2 savivaldybės 

teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų vienijanti organizacija (4 priedas). 

Kiti 3 (trys) nariai renkami iš organizacijų, nepriklausančių vienijančiai organizacijai 

pagal 15-ame punkte aprašytą tvarką. 

14.2   Bendruomeninių organizacijų atstovą (1 (vieną) narį) į Bendruomeninių organizacijų 

tarybą deleguoja savivaldybės teritorijoje veikianti ir mažiau kaip 1/2 savivaldybės 

teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų vienijanti organizacija (4 priedas). 

Kiti 5 (penki) nariai renkami iš organizacijų, nepriklausančių vienijančiai organizacijai 

pagal 15-ame punkte aprašytą tvarką. 

 

15.  Bendruomeninių organizacijų atstovų, nepriklausančių bendruomenines organizacijas 

vienijančiai organizacijai,  rinkimai organizuojami tokia tvarka:... 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   4                                         PRIEŠ -  5                                                            SUSILAIKĖ - 2 

 

NUTARTA: Siūlymui nepritarti. 

 

1.11 16-o punkto redakcija 

16. BO tarybos narys gali dirbti BO taryboje ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės- BRAUKIAMA, 

ĮSTATYMUOSE NĖRA NUMATYTA. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   3                                         PRIEŠ -  7                                                         SUSILAIKĖ - 1 
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NUTARTA: Siūlymui nepritarti. 

 

 

1.12 17-o punkto redakcija 

17. BO tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu akivaizdžiai vykdo prieš bendruomenes nukreiptą 

veiklą arba jam pareiškiamas daugumos BO narių nepasitikėjimas arba : 

 

BALSUOTA: 

UŽ –  5                                    PRIEŠ -  4                                                        SUSILAIKĖ - 2  

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

 

1.13 Laikantis 4-o punkto nuostatos (4. BO tarybos sudėtį ir Nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba), 

17.6 – 17.9 punktus išdėstyti vienu punktu: 

 

17.6 Savivaldybės  institucijos ir įstaigos, savivaldybės administracijos, bendruomenines 

organizacijas vienijanti organizacijos ir atskirų bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai gali 

būti atšaukti juos delegavusių  institucijų, įstaigų ar organizacijų siūlymu, teikiamu Savivaldybės 

tarybai. 

Balsuoju (už, prieš, susilaikau): 

 

BALSUOTA: 

UŽ –  3                                          PRIEŠ -   5                                                     SUSILAIKĖ - 2  

 

NUTARTA: Siūlymui nepritarti. 

 

 

1.14 Dėl 18-21 punktų - NEREIKALINGA, VISA TAI APRAŠO LR ĮSTATYMAI: 

 

18. Visi BO tarybos nariai privalo laikytis konfidencialumo, nešališkumo principų ir saugoti 

paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino, atlikdami 

savo funkcijas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Pareiga 

saugoti asmens duomenų paslaptį  

galioja ir pasibaigus narystei BO taryboje.  

19. BO tarybos nariai, pradėdami eiti pareigas, pirmojo posėdžio metu, pasirašo konfidencialumo 

pasižadėjimą (5 priedas) ir nešališkumo deklaraciją (6 priedas). Nepasirašęs šių dokumentų, BO 

tarybos narys netenka BO tarybos nario statuso ir yra šalinamas iš BO tarybos, deleguojant į jo vietą 

kitą atstovą Nuostatų 13-15  

punktuose nurodyta tvarka.  

20. Konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos pasirašymą užtikrina BO tarybos 

pirmininkas. Dokumentų saugojimą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais užtikrina sekretorius. 

21. Pažeidęs konfidencialumo pasižadėjimo nuostatas, BO tarybos narys yra šalinamas iš BO tarybos, 

jos (BO tarybos) suformuluotu argumentuotu ir teisiškai pagrįstu protokoliniu siūlymu, teikiamu 

Savivaldybės tarybai. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   3                                         PRIEŠ - 7                                                       SUSILAIKĖ - 1  

 

NUTARTA: Siūlymui nepritarti. 
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1.15 23-o punkte siūlome numatyti šešis mėnesius vietoj trijų: 

 

23. BO tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   7                                         PRIEŠ - 3                                                   SUSILAIKĖ - 1 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

 

1.16 27-o punkto papildymas: 

 

27.5. Posėdžius organizuoja ne darbo metu; 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   6                                         PRIEŠ -  4                                                              SUSILAIKĖ - 1 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

1.17 27-o punkto papildymas: 

 

27.6. Apie preliminarią darbotvarkę praneša ne vėliau, kaip likus 5 dienoms iki posėdžio datos. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –  7                                        PRIEŠ -  3                                                        SUSILAIKĖ - 1 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

 

1.18 34-o punkto papildymas: 

 

34. ... (,,už“, „prieš“ ar susilaikau) 

 

BALSUOTA: 

UŽ –  6                                          PRIEŠ - 3                                                          SUSILAIKĖ -1  

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

 

1.19   35-o punkto redakcija be „gali būti nušalinamas nuo artimiausio posėdžio“: 

 

35. ...Jeigu BO tarybos narys nenusišalina ir tik vėliau paaiškėja, kad dėl to kilo interesų 

konfliktas, jo balsavimo metu išreikšta nuomonė (balsavimas) laikomi negaliojančiais, o BO 

tarybos narys, atsižvelgiant į BO tarybai, jos reputacijai padarytą žalą, gali būti įspėtas, 

pakartotinai įspėtas arba šalinamas iš BO tarybos jos posėdyje priimtu argumentuotu, teisiškai 

pagrįstu siūlymu, teikiamu Savivaldybės tarybai. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –   7                                        PRIEŠ -   3                                                      SUSILAIKĖ - 1  

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 
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SVARSTYTA: 2. Susipažinimas su įgyvendintų projektų rezultatais pagal iš koordinatorės gautas 

organizacijų ataskaitas. 

BOT pirmininkas pristatė ir pakomentavo organizacijų projektų įgyvendinimo ataskaitų duomenis. 

Nariai diskutavo apie ataskaitose pateiktą informaciją. 

Dėl administracijos ir penkių organizacijų (Asociacija „Šiaulių bendruomenė“,  Asociacija „Rėkyvos 

gyvenvietės bendruomenė“, Asociacija „Zoknių bendruomenė“, Asociacija „Šimšės bendruomenė“, 

Asociacija „Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija“) nesusikalbėjimo yra neįvykdytas 

projektų vykdymo aprašo punktas 49.4. susipažinti su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais, 

suteikiantis BO tarybai teisę susipažinti su projektų atskaitomis.  

Administracijos ir minėtų organizacijų prašome išspręsti šią situaciją arba prisiimti atsakomybe už 

Aprašo nuostatos 49.4 nevykdymą. 

BALSUOTA: 

UŽ –   6                                       PRIEŠ -   3                                                           SUSILAIKĖ -0  

 

NUTARTA:  Siūlymui pritarti. 

 

SVARSTYTA: 3. Dėl 2021 metų rugsėjo 9 d. BOT posėdžio nutarimų 3.1 ir 3.2  vykdymo bei 

papildymo, apimant ir 2021 metų organizacijų veiklas: 

3.1. BO tarybos nariams – organizacijų atstovams – įsipareigoti viešai pateikti 2020 ir 2021 metų 

veiklos ataskaitas, kuriose būtų  bent viena veikla, skirta gyvenamosios vietos bendruomenei, 

tokiu būdu parodant sektinus veiklos pavyzdžius. 

BALSUOTA: 

UŽ – 7                                           PRIEŠ -   4                                                          SUSILAIKĖ - 0 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

3.2.Pakartotinai - Asociacijos „Šiaulių bendruomenė“ prašome viešai atsakyti į klausimą – iš 

kokių lėšų buvo vykdytos 2019 ir 2020 metų organizacijos veiklos, finansinėse ataskaitose 

nurodant pajamų ir išlaidų nulį? Jei ataskaitose vykdomos veiklos buvo finansuotos iš privačių 

žmonių lėšų, tai siūloma jų nepateikinėti, kaip organizacijos veikos, o viešai teikiamą ataskaitą 

ištaisyti. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –  6                                          PRIEŠ -  4                                                         SUSILAIKĖ - 1 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti.  

 

 

SVARSTYTA: 4. Dėl bendruomeninių organizacijų registravimo Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijoje.  

BOT pirmininkas paprašė šiuo klausimu pasisakyti Šiaulių miesto savivaldybės Nevyriausybinių 

organizacijų koordinatorę J. Vorevičienė.  

J. Vorevičienė paaiškino, kad teisės aktuose nėra numatyta ar suteikta teisė Savivaldybės 

administracijai registruoti nevyriausybines organizacijas ar vykdyti jų veiklos kontrolę, todėl tokia 

registracija negali būti vykdoma. Administracija, vadovaudamasi teisės aktai, vykdo projektinių 

veiklų įgyvendinimo priežiūrą, siekdama padėti organizacijoms tinkamai įgyvendinti valstybės ar 

savivaldybės lėšomis finansuojamus projektus bei tinkamai atsiskaityti už panaudotas lėšas. 
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Taip pat paaiškino, kad Šiaulių mieste veikiančių NVO sąrašas sudaromas vadovaujantis 

geranoriškumo, tarpusavio bendradarbiavimo su NVO ir laisvos valios principais. 

 

BOT pirmininkas siūlo balsuoti už siūlymą Savivaldybės administracijai nurodyti, kur skelbiamas 

bendruomenių organizacijų sąrašas ir kiekvienų metų pradžioje tinklalapio siauliai.lt naujienų skiltyje 

paskelbti apie šio sąrašo atnaujinimo (įsitraukimo arba išsibraukimo) galimybę. 

 

BALSUOTA: 

UŽ –  6                                         PRIEŠ -  4                                                          SUSILAIKĖ - 1 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti.  

 

SVARSTYTA: 5. Dėl Šiaulių miesto gyventojų apklausos apie bendruomeninių organizacijų 

vykdytą veiklą 2021-ais metais. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai surengti miesto gyventojų apklausą, kurios tikslas – 

sužinoti, kokių gyvenamųjų vietų bendruomenių (seniūnaitijų) gyventojai buvo įtraukti į 

bendruomeninių organizacijų veiklas, kokios veiklos labiausiai įsiminė, ar gyventojai norėtų aktyviai 

įsitraukti į šias veiklas, ką siūlo ir ko trūksta jų gyvenamose vietovėse. 

BALSUOTA: 

UŽ –   6                                        PRIEŠ -  4                                                         SUSILAIKĖ - 1 

 

NUTARTA: Siūlymui pritarti. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                      (parašas)                                                           Saulius Stasiūnas 

 

Posėdžio sekretorė                           (parašas)                                                        Jurgita Vorevičienė 

 


