VILNIAUS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ
Juridinio asmens kodas 291199610
Registruotos buveinės adresas Pylimo g. 4, 01117 Vilnius
Adresas korespondencijai Gilužio g. 8-52, 06279 Vilnius
VšĮ "Geros valios kompensacijos už žydų
religinių bendruomenių nekilnojamąjį
turtą disponavimo fondas"
Juridinio asmens kodas 302702699
Pylimo g. 4, Vilnius
El. p. info@gvf.lt

2018-08-13
Vilnius

PRETENZIJA
DĖL PARAIŠKOS NR. REG/2018(1)/003

VILNIAUS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ (toliau –Bendruomenė) yra pateikusi paraišką
Nr. REG/2018(1)/003 (toliau – Paraiška) pagal VšĮ "Geros valios kompensacijos už žydų
religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas" (toliau – Fondas) kvietimą
dėl lėšų suteikimo Vilniaus žydų bendruomenės vystymo projektui (toliau – Projektas).
2018 m. rugpjūčio 8 d. gavome Fondo projektų vadovo Rolando Černiausko laišką,
kuriuo jis informavo, kad:
- atsiųstos Bendruomenės 2016 m. finansinės ataskaitos nėra pasirašytos įstaigos
vadovo ir vyr. buhalterio, šios ataskaitos nepatvirtintos ir nepriduotos Registrų
centrui; ir
- iš atsiųstų narių sąrašų nėra aišku, ar jie sudaryti ne vėliau nei 60 dienų iki paraiškos
pateikimo dienos, sąrašuose nenurodyti visi narių kontaktai, sąrašai nepasirašyti
įstaigos vadovo, dalis sąrašų neturi sudarytojo rekvizitų.
Taip pat minėtu laišku buvome informuoti, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytus
trūkumus Fondas, vadovaujantis Taisyklių 30 p. ir 31 p. ir 2018-03-22 Fondo valdybos
protokolu, priimtas sprendimas toliau Paraiškos nesvarstyti ir finansavimo Projektui neskirti.
Su tokiu Fondo sprendimu nesutinkame dėl žemiau nurodytų priežasčių.
Dėl finansinių ataskaitų pateikimo
Pagal Geros valios fondo lėšomis finansuojamų projektų paraiškų teikimo taisyklių
(toliau – Taisyklės) 23.2.1. punktą, kartu su paraiška reikėjo pateikti „naujausią patvirtintą ir
priduotą Registrų centrui juridinio asmens metinę finansinę ataskaitą“. Bendruomenė įvykdė šį
punktą, pateikdama naujausią turimą, Bendruomenės konferencijos patvirtintą ir Registrų
centrui priduotą metinę finansinę ataskaitą – už 2015 metus. Iš viešai prieinamų Registrų centro
duomenų matyti, kad vėliausia Registrų centrui pateikta metinė finansinė ataskaita yra būtent
už 2015 metus (žr. http://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=291199610).
Kaip Fondui puikiai žinoma, metinių finansinių ataskaitų už 2016 m. ir 2017 m.
Bendruomenė šiuo metu objektyviai neturi galimybių pateikti dėl to, kad buvusi Bendruomenės
pirmininkė Faina Kukliansky neperduoda naujai išrinktiems Bendruomenės valdymo organams
Bendruomenės dokumentų, tame tarpe ir finansinėms ataskaitoms parengti reikalingų pirminių
finansinių dokumentų. Be to, F. Kukliansky, kaip tuometinės Bendruomenės pirmininkės,
parengta Bendruomenės 2016 m. finansinė atskaitomybė (finansinių ataskaitų rinkinys)
Bendruomenės valdybos buvo grąžinta F. Kukliansky patikslinimui, tačiau F. Kukliansky tų
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finansinių ataskaitų nepatikslino ir daugiau nebeteikė, todėl jos negalėjo būti patvirtintos 2017
m. gegužės mėn. vykusioje Bendruomenės konferencijoje. Dėl minėtų F. Kukliansky veiksmų
Vilniaus miesto apylinkės teisme pagal Bendruomenės ieškinį yra nagrinėjama civilinė byla Nr.
e2-1100-1066/2018, kurioje prašoma teismo įpareigoti F. Kukliansky perduoti Bendruomenės
dokumentus ir turtą, tačiau kurią F. Kukliansky visokiais būdais vilkina.
Pažymėtina ir tai, kad pagal 2018 m. kovo 22 d. Fondo valdybos protokolo 8.2 punkto 1
papunktį Fondo valdyba Bendruomenei paskirtų lėšų gavimo sąlyga įvardijo dokumentų
pateikimą būtent pagal Taisyklių reikalavimus. Galimai siekiant sutrukdyti Bendruomenei gauti
Projektui paskirtas lėšas atskiri Fondo darbuotojai primygtinai reikalauja būtent 2016 m.
metinės finansinės ataskaitos, o ne naujausios patvirtintos ir Registrų centre registruotos
metinės finansinės ataskaitos.
Taigi, esant minėtoms aplinkybėms, 2015 m. metinės finansinės ataskaitos pateikimas
turėtų būti pripažintas tinkamu Taisyklių 23.2.1. punkte numatyto reikalavimo įvykdymu. Kaip
minėta, šiuo punktu reikalaujama pateikti būtent „naujausią“ patvirtintą ir įregistruotą metinę
finansinę ataskaitą, o ne „paskutinių finansinių metų“ ar pan. finansinę ataskaitą.
Dėl narių sąrašų pateikimo
Kaip minėta, Fondo atstovas taip pat nurodė, kad iš atsiųstų Bendruomenės narių sąrašų
neva nėra aišku, ar jie sudaryti ne vėliau nei 60 dienų iki paraiškos pateikimo dienos, sąrašuose
nenurodyti visi narių kontaktai, sąrašai nepasirašyti įstaigos vadovo, dalis sąrašų neturi
sudarytojo rekvizitų. Tačiau pabrėžtina, kad 2018 m. birželio 19 d. elektroniniu paštu Fondui
siųsdamas Bendruomenės narių sąrašus Bendruomenės pirmininkas aiškiai nurodė, kad siunčia
narių sąrašus tai dienai, t. y. 2018 m. birželio 19 d. Prie laiško buvo pridėti F. Kukliasnky
vykdant teismo nutartį Bendruomenei perduoti Bendruomenės narių sąrašai 2016 m. gruodžio
31 dienai (2042 nariai), 2017 m. balandžio 19 d. Bendruomenės valdybos posėdyje, kuriam
pirmininkavo F. Kukliansky, patvirtintas naujai priimtų narių sąrašas (136 nariai) ir 2017 m.
gruodžio 24 d. Bendruomenės valdybos posėdyje patvirtintas naujai priimtų narių sąrašas (10
narių). Visi šie trys sąrašai bendrai sudaro Bendruomenės narių sąrašą 2018 m. birželio 19
dienai.
Pažymėtina, kad kai kurių narių kontaktų trūksta būtent tuose sąrašuose, už kurių
sudarymą, tvarkingą vedimą ir perdavimą buvo atsakinga buvusi Bendruomenės pirmininkė F.
Kukliansky. Kita vertus, kai kurių kontaktų nebuvimas narių sąrašuose laikytinas neesminiu,
formaliu trūkumu, neturinčiu esminės reikšmės Fondo skiriamam finansavimui ir Projekto
įgyvendinimui.
Dėl tokio Fondo sprendimo pasekmių
Projektas skirtas gauti lėšų tradicijų puoselėjimui tarp įvairaus amžiaus žydų vaikų, jaunų
šeimų, vidutinio amžiaus žmonių bei senjorų, jaunųjų lyderių žydų bendruomenėje ugdymui,
sporto ir sveikatingumo, meno ir saviraiškos, religinės veiklos puoselėjimui, socialinės
atskirties mažinimui, žydų vaikų užimtumui ir kitoms visų Vilniaus regiono žydų reikmėms.
Taigi lėšų Projekto įgyvendinimui gavimas atitinka viešąjį visų Vilniaus regiono žydų interesą.
Be to, ši suma yra praktiškai visas Bendruomenės metinis biudžetas, be kurio Bendruomenės
veikla yra žymiai apsunkinama.
Pabrėžtina, kad F. Kukliansky kartu yra ir viena iš Fondo vadovių – Fondo valdybos
pirmininkė. Tai reiškia, kad Fondo vardu ji faktiškai reikalavo pateikti tuos dokumentus,
kuriuos pati fiziškai turėjo ir už kurių tinkamą vedimą buvo atsakinga, puikiai žinodama, kad
tie dokumentai neprieinami Bendruomenei. Vienoje iš pastaruoju metu civilinėje byloje Nr. e21100-1066/2018 priimtų nutarčių Vilniaus apygardos teismas pažymėjo, kad vertinant pagal
logikos dėsnius, Bendruomenei nereikėtų pateikti Bendruomenės narių sąrašo, jeigu Fondo
valdybos pirmininkė šį sąrašą turi.
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Pažymime, kad jeigu Fondo sprendimas bus neigiamas ir lėšos Projektui nebus paskirtos,
Bendruomenė imsis teisinių veiksmų išsiieškoti patirtą žalą (2018 metams negautas 300.000,00
Eur lėšas) iš buvusios Bendruomenės pirmininkės ir Fondo valdybos pirmininkės F.
Kukliansky, dėl kurios tiesioginių veiksmų visos šios pasekmės kilo.
Be to, visos šios aplinkybės taip pat kelia didelių abejonių dėl Fondo lėšų paskirstymo
skaidrumo. Paminėtina ir tai, kad po Paraiškos ir dokumentų pateikimo 2018 m. birželio
pabaigoje sprendimas toliau Paraiškos nesvarstyti ir finansavimo Projektui neskirti buvo
priimtas po daugiau kaip mėnesio tylos ir net nenustačius 5 darbo dienų termino trūkumų
pašalinimui, kaip tai numatyta Taisyklių 30 punkte.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Fondo valdybos, kaip juridinio asmens valdymo organo,
nariams yra keliami griežti reikalavimai ir aukšti elgesio standartai. Juridinio asmens valdymo
organo nariai turi bendrąsias pareigas elgtis sąžiningai, apdairiai ir rūpestingai. Šias pareigas
pažeidusiam juridinio asmens valdymo organo nariui gali grėsti civilinė, administracinė ar
net baudžiamoji atsakomybė. Fondo valdybos nariai buvo nuolat informuojami apie
Bendruomenės teikiamą Paraišką ir dokumentus, taip pat Fondo administracijos keliamus
nepagrįstus reikalavimus.
Remdamiesi tuo, kas išdėstyta aukščiau, prašome tenkinti Bendruomenės Paraišką,
suteikiant paskirtas lėšas Projektui.

Pagarbiai,
Simon Gurevičius
VILNIAUS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS pirmininkas
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