
TESTAS  

BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJŲ NARIAMS 

Pritariate ar ne šiems teiginiams:  

1. Bendruomenės organizacija gali atstovauti tik savo kaimo gyventojams 

-    Taip 
-    Ne  

2. Įkūrus bendruomenę,  visi kaimo gyventojai tampa bendruomenės organizacijos 
nariais 
- Taip 
- Ne  

3. Bendruomenės organizacija yra pavaldi Savivaldybei 
- Taip 
- Ne  

4. Bendruomenės organizacijos nariai privalo mokėti nario mokestį 

- Taip 
- Ne  

5. Visos bendruomenių organizacijos yra tinkamos paramai gauti  
- Taip 
- Ne 

6. Bendruomenės pirmininkas nėra atsakingas asmuo, nes jis yra visuomenininkas 

- Taip 

- Ne 

7. Organizacija, kuri nevykdo jokios finansinės veiklos neturi teikti  viešų ataskaitų 

- Taip 

- Ne 

8. Valdybų susirinkimai organizuojami pagal poreikį 

- Taip 

- Ne 

9. Bendruomenės organizacija privalo rengti gyventojams įvairias šventes 

- Taip 

- Ne 

10.  Bendruomenės organizacija gali užsiimti verslu 

- Taip 

- Ne 

11.  Bendruomenės pirmininkas visais atvejais gali veikti bendruomenės vardu 

- Taip 

- Ne 

12.  Už projektinius įsipareigojimus atsakingas tik pirmininkas 

- Taip 

- Ne.  

13.  Protokolas yra pagrindinis dokumentas, įrodantis pirmininko atstovavimą  

- Taip  

- Ne 

14.  Ar protokolas yra galiojantis, jeigu neturi priedo – dalyvių sąrašo 

- Taip 

- Ne 

15.  Įstatai - pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis bendruomenės veiklą. 

- Taip 

- Ne.  

      (atsakymus rasite sekančiame puslapyje) 

 



ATSAKYMAI 

1. NE. Bendruomenės organizacija gali atstovauti ne tik savo kaimo gyventojams, bet ir 

didesnės teritorijos gyventojams – atstovavimas nurodomas įstatuose.  

2. NE. Ne visi kaimo gyventojai tampa nariais, o tik tie, kurie įstoja įstatuose numatyta 
tvarka, sumoka stojamąjį (jei toks įstatuose numatytas) ir nario mokestį.  

3. NE. Bendruomenės organizacija veikia savarankiškai ir nėra pavaldi Savivaldybei.  
4. TAIP. Bendruomenės organizacijos įstatuose turi būti numatyta aiški narystės 

tvarka. Mokestis gali būti ir simbolinis. Tik sumokėję nario mokestį nariai gali 
balsuoti  visuotiniuose susirinkimuose. Mokesčio mokėjimas drausmina narius, 
žinomas tikslus narių skaičius, nes per visuotinius narių susirinkimus balsuojant 
tai labai svarbu dėl kvorumo nustatymo.  

5. NE. Tik tos bendruomenių organizacijos, kurios kasmet teikia Registrų centrui 
ataskaitas ir turi paramos gavėjo statusą, laikosi įstatų, turi aiškią narystę, tvarko 
buhalterinę apskaitą pagal įstatymus ir kt. Kiekvienas paramos teikėjas dar gali 
turėti ir savų reikalavimų pareiškėjams.  

6. NE. Bendruomenės pirmininkas yra atsakingas asmuo, nors yra visuomenininkas. 

Pirmininkas atsakingas už tai, kad būtų laikomasi įstatų, kasmet privalo šaukti 

visuotinius narių susirinkimus, laiku pateikti ataskaitas, organizuoti naujus 

pirmininko rinkimus kai baigiasi jo kadencija ir kt. Tikslios pirmininko pareigos turi 

būti numatytos įstatuose.   

7. NE. Kiekviena bendruomenės organizacija privalo teikti kasmetines finansines  ir 

veiklos ataskaitas Registrų centrui. Savivaldybei teikia veiklos ataskaitas tik tos 

bendruomenės, kurios naudojasi Savivaldybės patalpomis pagal panaudos sutartis.  

8. TAIP. Valdybų susirinkimai organizuojami pagal poreikį, o visuotinis susirinkimas 

privalo būti vedamas vieną kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 kalendorinius 

mėnesius – t. y. iki balandžio pabaigos.   

9. NE. Bendruomenės organizacija gali užsiimti įvairia veikla, kuri nurodyta įstatuose, 

bet nėra privalu organizuoti šventes, jei bendruomenė to nenori.  

10. TAIP. Bendruomenė gali užsiimti verslu, tik gautą pelną turi panaudoti 

bendruomenės reikmėms – pvz. susimokėti mokesčius už bendruomenės patalpas, 

prisidėti savo įnašu prie projektų, verslo plėtrai ir kt. Dabartiniu laikotarpiu yra 

skatinamas bendruomeninis, socialinis verslas, darbo vietų kūrimas.  

11. NE. Tik įstatuose numatyta tvarka.  Jis privalo organizuoti valdymo organo ar 

visuotinį susirinkimą, iškelti klausimą, apsvarstyti. Būtina surašyti protokolą. 

Remiantis sprendimu, kuris įrašytas protokole, bendruomenės pirmininkas gali 

atstovauti bendruomenei.  

12.  NE. Už projektinius įsipareigojimus atsakingas ne tik pirmininkas, bet ir kiti 

bendruomenės valdybos (ar tarybos) nariai.  

13.  TAIP. Kai atstovaujama valstybinėse institucijose, reikalaujama atstovavimo 

pagrindo –susirinkimo, kuriame pirmininkas buvo išrinktas, protokolo. Jei 

bendruomenė nutaria tapti kitos organizacijos nare, reikalingas susirinkimo, 

kuriame nutarta stoti, protokolas. Jei bendruomenė, kaip juridinis asmuo išreiškia 

savo narių poziciją kokiu nors klausimu, reikalingas protokolas, kuriame užfiksuota 

bendra narių nuomonė.  

14. NE. Būtinas priedas -dalyvių sąrašas su dalyvavusiųjų parašais ir kontaktais.  

15. TAIP. Įstatai - pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis bendruomenės veiklą. 

Įstatus būtina laiku pasikeisti, pritaikant juos galiojantiems įstatymams. Jeigu 

kažko įstatai nenumato, bendruomenės organizacija privalo vadovautis Asociacijų 

įstatymu.  

 


