
 

Asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga” metinės ataskaitos 2019 metų 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2019 m. gruodžio 31 d. 

 

  Asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ - viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos 

tikslai atstovauti visuomenės, vietos bendruomenių ir jaunimo interesus, visose savivaldybėse ir 

valstybės institucijose.  

  Savo veikloje asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų, kitais teisės aktais. 

Įmonės kodas 304259117 

Buveinės adresas: Ukmergės g. 221, Vilnius 

Asociacijos pirmininkas Olegas Beriozovas. 

  2016 m. sausio 14 d. Visuotinio steigiamojo susirinkimo metu buvo išrinktas asociacijos 

pirmininkas Olegas Beriozovas, kuris iki šiol vadovauja šiai organizacijai. 

  Asociacijoje ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ dirbančių pagal darbo sutartis 2019 

metais buvo 1 darbuotojas. Savanoriškai padedančių žmonių 2019 m. asociacijos veiklose dalyvavo 9 

žmonės (jie visi yra asociacijos tarybos nariai), taip pat įvairiose veiklose dalyvavo ir savanoriai, kurie 

savanoriavo mūsų asociacijoje pagal savanoriškos veiklos sutartis. 

  Asociacijos pagrindinis uždavinys yra: suteikti galimybę vietos bendruomenės nariams 

dalyvauti sprendžiant visai visuomenei rūpimus aktualius klausimus bei esamas problemas, suteikti 

praktiką bei patirtį, kuri bus naudinga ateityje įvairiais gyvenimo atvejais, suteikti galimybes pagal 

įvairias narių tapatybes dalyvauti tose veiklose, kurios atitiks jų nuostatus bei interesus. 

                        2019 metais buvo gauta paramos – 1838,21 EUR. 

  2019 metais gauta nario mokesčių – 2005.00 EUR 

  2019 metais buvo du projektai, kuriuos asociacija laimėjo ir įgyvendinimo. Visi 

projektai buvo įgyvendinti pilnai pagal aprašymą bei pateikti visi tai įrodantys dokumentai.   

                        2019 m. Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programa laimėtas finansavimas 900,00 

Eur. projektui ,,Šeškinės kartų festivalis ,,Už kūrybišką Šeškinę”. Šeškinės kartų festivaliu ,,Už 

kūrybišką Šeškinę” buvo siekiama parodyti gyvnetojams ir miesto svečiams, jog Šeškinė kaip rajonas 

yra gyva erdvė, kurioje kiekvieną dieną verda sportinis, kultūrinis, bendruomeninis gyvenimas. 

Festivalio metu buvo norima kiekvienam gyventojui suteikti galimybę išbandyti įvairias veiklas 

Šeškinėje - šokiai, dainavimas, lipdymas, rankdarbiai. Projekto tikslai – skatinti Šeškinės gyventojų  

saviraikšką, kūrybingumą, supažindinti gyventojus su esamom veiklom, kurios vyksta Šeškinėje, 

skatinti jų užimtumą bei įsitraukimą į vietos bendruomenės veiklą. Festivalyje pirmą karta vienoje 

vietoje susijungė trys kartos – savo veiklomis kiekvieną džiugino jaunimas, darželinukai, senjorai, 

šeimos. 

                        2019 m. įgyvendinta bendruomenių programa su projektu ,,Šeškinė - kartų rajonas 

,,Padovanokime gražiausias akimirkas kiekvienam šeškiniečiui“ 14 882,49 Eur Vilniaus miesto 

savivaldybė ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šeškinės bendruomenės nariai kiekvienais 

metais susiduria su šiomis pagrindinėmis problemomis: skirtingos kartos nesusikalba, nemoka tinkamai 

pateikti vieni kitiems žinių ir perduoti patirtį, bendruomenės nariai neturi pakankamai gebėjimų ir 

patirties kokybiškai suteikti visas paslaugas (tame tarpe ir kultūrines, menines, sportines saviraiškos 

veiklas), Šeškinės gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimo stoka.  

Visos numatytos veiklos, priemonės ir paslaugos buvo reikalingos, norint išspręsti esamą padėtį. Tokiu 

būdu buvo užtikrina Šeškinės bendruomenės tradicijų, papročių, veiklų tęstinumas ir kokybiškas jų 



pateikimas gyventojams, skirtingos kartos sugebėjo taip skatinant juos aktyviai įsilieti į Šeškinės 

seniūnijos teritorijoje esančių bendruomenių, kolektyvų, ansamblių, nevyriausybinių organizacijų 

veiklas. Projekto metu buvo skatinama savanorystės sklaida ir socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas 

į bendruomenės gyvenimą. 

    Bendruomenė iš ūkinės-komercinės veiklos  pajamų neuždirbo. 

  Asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ niekam 2019 m. paramos neskyrė, visos 

gautos lėšos buvo panaudotos organizacijos veiklai plėtoti ir stiprinti.   

    Per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais, viršijančios 250 minimalių pragyvenimo lygių 

(MGL) paramos nebuvo gauta. 

  Gauta parama buvo panaudota pagal paskirtį. 

  Sąnaudos: 

Veiklos ir administracinės sąnaudos – 4671,00 EUR, 

Veiklos mokesčių sąnaudos – 2,00 EUR 

  Bendruomenės 2019 metų rezultatas:  -810,44 EUR  

2017 metais sausio 2 d. asociacija pasirašė sutartį su UAB „Financial one“, teikiančia 

buhalterinės apskaitos paslaugas. 

 

 

Asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ pirmininkas                                        Olegas Beriozovas 


