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2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. INFORMACIJA APIE VŠĮ „EUROPOS NAMAI“ (toliau – ĮSTAIGA) VEIKLOS TIKSLUS, 

POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS 

Įstaigos tikslas – plėtoti ir stiprinti Lietuvos gyventojų supratimą apie eurointegracijos procesus bei 

skatinti jų aktyvų dalyvavimą šalies ir Europos gyvenime. Įstaigos misija  - suteikti visuomenės 

grupėms reikiamas žinias ir kompetencijas bei įgalinti jas dalyvauti viešajame gyvenime. Siekdama 

šių tikslų, VšĮ „Europos namai“ 2018 metais vykdė šias veiklas:  

 

 

POLITIKOS STEBĖSENOS TINKLAS ŽINAU, KĄ RENKU (tęstinis) 

„Žinau, ką renku“ – tai nešališka ir nepriklausoma Lietuvos jaunimo iniciatyva, siekianti užtikrinti 

skaidrią politiką ir raštingą rinkėjo pasirinkimą. Iniciatyva kilo Mokomojo Europos Parlamento 

bendruomenėje, 2014 metais. Pagrindinis jos tikslas – įgyvendinti dalyvaujamosios demokratijos 

principą Lietuvoje, sukuriant nuolatinį dialogą tarp rinkėjų, ypač jaunųjų, ir politikų bei didinant 

politikų atskaitomybę rinkėjams.  

2018 m. birželio mėn. pradėtas pasirengimas artėjantiems savivaldybių tarybų ir merų, Europos 

Parlamento ir LR Prezidento rinkimams.  

2018 m. rugpjūčio 10-12 dienomis surengtas 3 dienų Tinklo vasaros forumas, kuriame dalyvavo 35 

jaunuoliai. Forumo metu surengti susitikimai su Vyriausios rinkimų komisijos pirmininke ir skirtingų 

parlamentinių partijų atstovais, dalyviai sukūrė neformalius edukacinius užsiėmimus apie rinkimus 

savo bendraamžiams, skirtus skatinti aktyvų ir sąmoningą dalyvavimą savivaldos ir prezidento 

rinkimuose, kuriuos savo bendruomenėse įgyvendino visą projekto laiką. Buvo surengta per 60 

užsiėmimų skirtingose Lietuvos vietose. 

2018 m. rugpjūčio 25 d.surengtos  9 teminės diskusijos Laisvės piknike specialioje erdvėje; 

2018 m. gruodžio 1-2 dienomis surengti dviejų dienų mokymai apie savivaldos veiklą, kuriuose 

dalyvavo 68 jauni žmonės. Mokymų tikslas - pagerinti jaunų žmonių suvokimą apie savivaldos veiklą 

ir savivaldybių politikų funkcijas bei galimybes, vietos klausimus, įgalinti dalyvauti dialoge su vietos 

politikais. Mokymuose jauni žmonės bendravo su įvairių sričių specialistais, užsiėmimo su politologu 

metu analizavo vietos problemas, diskusijose su nacionaliniais ir vietos politikais bei darbo grupėse 

mokėsi diskusijos ir jos organizavimo subtilybių.  

2018 m. lapkričio 3-4 dienomis surengti mokymai apie EP veiklą, siekiant skatinti jaunų žmonių 

ilgalaikį ir sąmoningą dalyvavimą. Dalyviai buvo supažindinti su Europos Parlamento veikla, 

europarlamentarų galiomis ir jų veiklos rodikliais bei rezultatais.  

https://www.facebook.com/zinaukarenku/posts/2412556312150910?__xts__%5B0%5D=68.ARD-5EYBLD1Gk4TvSBOpxzHIxdwpF4wWLtwr3sdWX67gJlpmtM5e91uizTCO_9HxWyQShwP2DhgB-pjClRuCX6ZWfFVQCZr_U_dtzkZ1gJRIrrx1qx4Y718r8r0TlR4myjWWLN83s2dHSsDpgWi3PTtTbsy1V78uCVQiHHaFm26puIoxXcTML7BMlpprTeFOHLvZUy8euf2NVFr4LwkiHnMXn8EorosBWSOn-JYugqoGSkgrVfYGOw5gHWYhVE3lSFlgCySeGdl37ELgZsCRHBt4sr8pWh4xzPd_Tx8fJ64-B6Qk2ZaKRmsYCnhc5j-fSblk4jW2CW8eoVUyB5jGcG8tKZ7Nsav-YV-pUoQ5qrk1m_64DXuBu1K9L9L9ifmYFnA_mHy9JEOCoLCuF8Wp2eiGy30Fsq94Qa_4A_p-ABX70a0OrrnDJl_75OscGKpl-DCAw-iy3IZIzcPMbLxn&__tn__=-R
https://www.facebook.com/zinaukarenku/posts/2409378262468715?__xts__%5B0%5D=68.ARAF_Ykt32cgx-1LYH67jSCl0ZjOWLTIbHwf3emPVO7ABzmP07JTqiGahsNHZRu9EzeigidHZ8wcgW_Tg1nhntiBYoG_JjQadR2PoTcbqRAfUk_tF1NvgUYbY7RVyPp2A9LODoN-WFSa_C6_-QZtBjj-oKkDKJ0oT-HlDr9-zqFgXQIvI18QVjst2EDmpLOj6m_szg4y9opljA2nExKr6nUTn6nS_kp8NCmlfFD-_tDXsfIfKD0DxvdoA4NHIZoADKEIMCH4Dwdeo87AtefNRHDqUJFPtGe25dncE7aUkUeho8DQpakhXFuhuEAIgJ_2qH9HW5lFTwh3enNevMPw-EGxnUl6-MIGLv-hmwk4bCjqCzHINVAcWCFHbyHZJd6pI5yVLxCT1vbkNzD0m57jXYqleEcnCSjlvEZzOau75GyE8uGNAA8eBjAE87VnE5KDh30KJ4RDQ3sDXe2UuNNYzceWBVg0A3yN9jA&__tn__=-R


Dalyvauta promo renginiuose, kuriuose betarpiškai Lietuvos moksleiviams  pristatyta Tinklo veikla: 

o 2018 m. spalio 24 d. edukacinės veiklos KTU Wanted,  
o 2018 m. spalio 25 d. edukacinės veiklos Studfeste. 

Taip pat surengtos kelios neformalios diskusijos su kadencijas baigiančiais savivaldybių atstovais: 

o 2018 m. rugsėjo 13 d. jaunimo diskusija Mažeikiuose apie balsavimą nuo 16 m. 
o 2018 m. spalio 11 d. jaunimo debatai Plungėje apie miesto ateitį 
o 2018 m. lapkričio 8 d. jaunimo diskusija Plungėje.  

 

Siekiant projekto matomumo vykdyti aktyvūs komunikaciniai veiksmai, dalyvauta radijo laidose.  

Iniciatyva skatina Lietuvos visuomenę, o ypač jaunimą, domėtis viešąja politika ir ugdo jų politinį 

raštingumą. Projektai, pagal kuriuos įgyvendinta iniciatyvos veikla 2014-2018 metais, išrinkti vienais 

geriausių ES finansuotų Erasmus+ projektų, pristatytas Europos jaunimo savaitės metu Briuselyje.  

Nepaisant Tinklo plėtros, trumpalaikis (projektinis) iniciatyvos “Žinau, ką renku” finansavimas, 

trikdo nuoseklią, ilgalaikę ir veiksmingą politikos ir jos įgyvendinimo stebėseną, platesnį ir aktyvesnį 

jaunų žmonių įtraukimą į viešąjį gyvenimą (ES Erasmus+ programa iki šiol yra vienintelis 

finansavimo šaltinis). 

 

EUROPOS EGZAMINAS 

Tikslas: paskatinti Lietuvos mokyklas, jų mokytojus ir mokinius bei organizacijas domėtis Europos 

Sąjunga ir dalyvauti Europos egzamine, užtikrinti sklandų „Europos egzamino“ organizavimą. 

Veiklos rezultatai:  

1. Atlikti konkurso “Laimėk Europos pamoką su žinomu žmogumi” įgyvendinimo darbai: 

konkurso dalyvių konsultavimas ir viešinimo kampanija; 

2.  Surengtas pasirengimo egzaminui vaizdo seminaras su Mindaugu Jurkynu; 

3. Surengta beveik 30 Europos pamokų/vizitų Lietuvos mokyklose su žymiais žmonėmis, kuriuose 

dalyvavo apie 1000 asmenų; 

4. Atlikti kiti administraciniai Europos egzamino organizavimo darbai. 

 

 

ŠVIETIMO NVO TINKLO INSTITUCINIS STIPRINIMAS 

2016 m. organizacija inicijavo tinklo sukūrimą ir šiuo metu kuruoja jo veiklą. 2018 m. rugsėjo-

gruodžio mėn. vykdytas projektas, kurio metu įgyvendintos šios veiklos: 

 

Dėl neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo parengta neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų 

švietimo studija, kurioje analizuojami egzistuojantys koordinavimo ir finansavimo mechanizmai. 

Parengtoje situacijos analizėje įvertinti 2015 m. įsigaliojusio Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi įstatymo  paskatinti pokyčiai nacionaliniu ir vietos lygmenimis: neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo konkursų organizavimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių 

tinklo plėtra ir Europos Sąjungos struktūrinių investicijų panaudojimas neformaliojo vyresniųjų 

suaugusiųjų švietimo plėtrai Lietuvoje.  
 
Atsižvelgiant į surengtos reprezentatyvios Trečiojo amžiaus universitetų vadovų apklausos rezultatus 

ir organizuotos Švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių įstaigų ir nacionalinių nevyriausybinių 

švietimo organizacijų atstovų diskusijos išvadas bei gerąją užsienio šalių patirtį, studijoje siūlomos 

rekomendacijos, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie tvarios Trečiojo amžiaus universitetų ir 

vyresniųjų suaugusiųjų mokymosi galimybių plėtros. 

 

Dėl ugdymo turinio ir pilietiškumo ugdymo 
Planuotos Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupių sudarymas buvo sustabdytos dėl viešojoje 

erdvėje pasirodžiusių abejonių dėl proceso organizavimo skaidrumo. Nepaisant to, Tinklas pateikė 

https://www.facebook.com/zinaukarenku/photos/a.707061482700410/2515899698483237/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBj8xMvC5cgX23M8zDk9TN7xuzih6FPMkAxI9SnPWyvlP2VKvLrx1lsG9I4Aiuwi-Y3JTp8w_UiinKVyhdtMvb-r8q-2rJfcRmrYG95KdoMhdcoLaWhjzSC8LRAK2mlcGl-kOndLLTVJvQ7bB-YHHh9yq-yX1kF49XZAQz3bkQX92zFKAYL_66xpSRb2h5cqmYNXC2-YjiS9fyEhN0YBc_JVXwySi5_lQttUWNVy8RBhCr4RZX66TW6SsW3QUlLCOcanJ8E39qu2_QJZc9iuLwu9iuLd_YDJRptE_tinAtvOUvdVamCdnqTo7a6rwqvmpWBn-nrAFVjnHA0bwIezX_Dlw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/zinaukarenku/photos/a.707061482700410/2517814361625104/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCegLLhIpABMUuTYjDjRmMKWssUk_Kcsu8VhLDGqrUMcSAR0T-0GgQCAHnb9cOccT9-KB2b22y6Iwq8WmbUTeYpsQS-0QHrHmd6vJBfdVaIYDqtl_eTQDYd3UvXA84aZDyj1MD3tOLcwCatvL9slTqHiuu13q56j9P2_uF2NLAoCoHltgLImS0T9pU2Zbw12T04Jyo85s-HDdDSBdKxxIWDntVTsZ38PFf9A425a6OfVv0SaaKa326N_PbgUxZiGknGilmOvYnVDqRNedxuFt1BKUy4wONDMZAFMB7E-Z5JWwBbTtWJ7qI4QTpiXy1DF5-qC_zXuhwTdZ_VCQRCcZHQSQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/zinaukarenku/posts/2443901395683068?__xts__%5B0%5D=68.ARAKMtKkVHv-6ZoDr2lkUZ3TsNCi4OX2a3U0YjvZfaUaUf6eT-nZgqsCMAcOGO2THoaE0QsE10KW_4VvPfd_BxnpdYmtjXrm-LPGCley2C4RP_cADMuJ_l6fT3HQl4PxNrN7VTS9LHJE_UQg_9aeXZm70j644BJnJD3oH-En9q0YEe4LKGZ-Wk3CC-rN4CxN3Uap1mDzITwyJE9VOQBNUEzm7bocw4ApWwmG0kgoKXJ0gUYimVz_MBw6Fdh9PIQOBrN7TtejXZgjcLUsFmb8GonQMZWDNN1lIFAMZKHltHr_tkZVZmcIlESevF8KOxUg_xg1_5583xHTe48Lul5VPUtpbZE5WJIxtak&__tn__=-R
https://www.facebook.com/events/327948334435012/?ref=3&action_history=null&__xts__%5B0%5D=68.ARAEoaCM81petisMV-CbXQRZvGtttmxPstgaU5rwBEYHZc_61eFOomDVoW5lYsMRMHhoBFAZXPFlO7sF6wYmNJ5KfZODsIbv-4mnBXEdjkZDDqpzMpBGdWfNDFh5x898Nyt5Jg8oxruXbsZZHkGajusCPhwPWc1Hgwyhw7U73ZIDzTXnKwtjZIx1WmJ2QhVWknr1cwleAp3_GXPKMum018UuvoGErzetvtkzgyQjaohIbX6ax2dmZR3Yq3G-dfBSPyBqwW13b1rZyNuv-rJ-0A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/events/466921623797153/?ref=3&action_history=null&__xts__%5B0%5D=68.ARD6UWvaOR_Rb4tg3AA96EeXyiJbCAOahcaVHcE8jXzUDN8_eSWcEApvyLhIvKeiyaW2vYXiJG4gdsDTXmqeBrhSAKN95BLnEKM7eMYYAhBnLM9_zdxyYPOgOdCY0LsZPTw3M96zgD2QWUT4zDByZmQKuHwlFT7LasK_S716UmehxfjANm_i6Z5sv2dzSBkCjjKjXLu9vSSnXsKptyWGrVljSx1IBC7KLoOANos4Gembo37Y0l24mDHC2siNgWvpl861_GLUVTVQW2ZHw2STVw&__tn__=-R
http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2019/01/NVSS-studija.pdf
http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2019/01/NVSS-studija.pdf


siūlymus dėl Švietimo įstatymo pakeitimų, suderino poziciją dėl pilietiškumo ugdymo bendrajame 

ugdyme su susijusiais veikėjais, pristatė savo poziciją viešoje diskusijoje bei parengė poziciją ir 

siūlymus dėl Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo gairių. Pasiūlymai bus pateikti Švietimo ir mokslo 

ministerijai bei LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui. 

 
Dėl neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimo 
Neformalioje darbo grupėje Tinklas pateikė siūlymus dėl NVŠ administracinių reikalavimų NVŠ 

paslaugų teikėjams suvienodinimo ir supaprastinimo, teikiant ir administruojant programas 

savivaldybėse. Taip pat grupėje pradėtas svarstyti NVŠ nacionalinių programų finansavimo 

mechanizmas.  

 
Dėl ŠMM pavaldžių įstaigų tinklo optimizavimo 
Tinklo atstovai buvo įtraukti į darbo grupę, kurią Švietimo ir mokslo ministerija sudarė vykdydama 

Valstybės kontrolės rekomendaciją peržiūrėti visų pavaldžių centrų funkcijas bei sudaryti jų 

optimizavimo planą. Darbo grupėje sutarta dėl būtinybės mažinti pavaldžių įstaigų skaičių; atsisakyti 

švietimo paslaugų teikimo pavaldžiose įstaigose; peržiūrėti įstaigų funkcijas ir jas pertvarkyti, 

siekiant vengti funkcijų ir veiklų dubliavimo; perduoti neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, 

neatliekančias švietimo politikos įgyvendinimo funkcijų, kitiems dalininkams. Gruodžio mėn. 

pradžioje grupės darbas buvo nutrauktas dėl mokytojų streiko ir Ministrės atsistatydinimo. 

 
Taip pat pateikti siūlymai institucijoms: 

● Seimo nariui Tomui Tomilinui dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto. 

Dokumente atkreiptas dėmesys, jog prieš pateikiant įstatymo projektą būtina organizuoti visas 

suinteresuotas šalis įtraukiančias diskusijas. Pateikti siūlymai dėl palankū sąlygų sudarymo 

neformaliojo neprofesinio suaugusiųjų, įskaitant vyresniųjų suaugusiųjų, švietimo plėtrai, 

suaugusiųjų koordinavimo struktūros atnaujinimo ir aktyvaus NVO įtraukimo į neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemos koordinavimą. 

● Švietimo ir mokslo ministerijai dėl pavaldžių įstaigų veiklos.  

● Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Socialinių reikalų ir darbo komitetui ir Žmogaus teisių 

komitetui dėl LR Švietimo įstatymo Nr. XI-1281 3, 5, 10, 11, 47 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projekto (Nr. XIIIP-2535) 

 
Tinklo stiprinimas ir plėtra 

● 2018 m. spalio 5-6 d. surengtas Tinklo strateginio planavimo posėdis 14 dalyvių. Tinklo 

išvažiuojamajame posėdyje parengtas Tinklo strateginis veiklos planas.  

● 2 advokacijos mokymai: 

○ 2018 m. spalio 4-5 d. pirmas advokacijos mokymas. 17 dalyvių. 

○ 2018 m. spalio 26-27 d., antras advokacijos mokymas. 20 dalyvių. 

● 4 Seminarai “NVO veiklos organizavimas ir atskaitomybė (naujausių teisės aktų apžvalga 

(TAU)” Panevėžyje, Trakuose, Rietave ir Radviliškyje.  Iš viso mokymuose dalyvavo 124 

TAU vadovai, jų pavaduotojai, dekanai, seniūnai  iš 33 asocijuotų TAU. Seminaruose aptartos 

bendradarbiavimo su Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriais galimybės 

regionuose, analizuoti   konkrečių savivaldybių Tarybų sprendimai dėl suaugusiųjų švietimo 

ir TAU veiklų planavimo.  

● 2018 12 12 Vilniuje surengta apvalaus stalo diskusija su vyresniuosius suaugusiuosius 

vienijančių organizacijų,  - TAU asociacijos, Bočių, Lietuvos pagyvenusių žmonių 

asociacijos ir EURAG Lietuvos skyriaus, - vadovais,  10 dalyvių. Organizacijų atstovai 

apsvarstė bendradarbiavimo galimybes ir būdus.  

● 2018 12 11 surengtas Tinklo posėdis, kuriame dalyvavo 22 asmenys (Tinklo nariai, partneriai, 

Švietimo ir mokslo ministerijos  atstovas). 

 



Projekto įgyvendinimo laikotarpiu prie Tinklo prisijungė 3 nauji nariai,  3 organizacijos 

neformaliai įsitraukė į Tinklo veiklą ir svarsto prisijungimo klausimą. 

 
Įgyvendinant projekto veiklas sustiprintas bendradarbiavimas su LR Seimo Švietimo ir 

mokslo komitetu ir jo nariais, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, Vilniaus miesto savivaldybės 

darbuotojais, nevyriausybinėmis organizacijomis - Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos 

skautija, Jaunieji maltiečiai, vyresniuosius suaugusiuosius vienijančiomis organizacijomis tokiomis, 

kaip  “Bočiai”, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, EURAG Lietuvos skyrius. 
 

 

MOKYKLOS - EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS 

Europos Parlamento užsakymu kartu su Europos Parlamento Informacijos biuru surengtas mokymas 

Lietuvos ir Lenkijos bendrojo ugdymo mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviams, atliktas projekte 

dalyvaujančių mokyklų veiklos vertinimas ir geriausių mokyklų atranka. 

 

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

Šiuo metu įstaigoje yra du fiziniai asmenys ir vienas juridinis asmuo. Naujų dalininkų nebuvo 

priimta. Įstaiga negavo specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų valstybinių funkcijų 

vykdymui.  

Dalininkų įnašų vertė 2018 metais nepasikeitė ir sudarė įstaigos steigimo akte nustatytą 232,00 

EUR sumą. Dviejų dalininkų įnašų vertė – po 28,96 EUR, vieno dalininko įnašo vertė– 173,76 EUR. 

 

3. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS 

Iš viso per 2018 metus gautos pajamos – 149558 EUR., t.t.  pajamos už suteiktas paslaugas 16420 

EUR, panaudoti tiksliniai įnašai, pripažinti finansavimo pajamomis 133138 EUR. 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 59 536 EUR „NVO vienijančių asociacijų 

institucinis stiprinimas“: 
 

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 31007 

Buhalterinių paslaugų sąnaudos 800 

Transporto išlaikymo sąnaudos 125 

Ryšių sąnaudos 168 

Kanceliarinės prekės 90 

Konsultavimo, mokymo sąnaudos 3000 

Dalyvių kelionių sąnaudos 222 

Partnerių patirtos sąnaudos 9156 

Bankų komisiniai 19 

Kitos projekto vykdymo sąnaudos 14949 

 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra – 12 600 EUR „Žinau, ką renku: nuo 

savivaldos iki EP“: 

 
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios 

išlaidos 1026 

Buhalterinių paslaugų sąnaudos 200 

Transporto sąnaudos 582 

Ryšių sąnaudos 516 

Dalyvių kelionių sąnaudos 4992 

Kanceliarinės prekės 104 

Konsultavimo, seminarų sąnaudos 4980 

Apgyvendinimas, maitinimas, nuoma 200 



  

 

NVO – 60 866 EUR „Lietuvos identitetas - tautų mozaika”: 

 
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios 

išlaidos 17530 

Leidybos, reklamos sąnaudos 126 

Kitos projekto vykdymo sąnaudos 43210 

 

Vidaus reikalų ministerija – 136 EUR „Naujoji švietimo paradigma”: 

 
Transporto sąnaudos 136 

 

 

Kiti vykdomi projektai ir įmonės administracinės sąnaudos -12905 

 
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios 

išlaidos 4121 

Buhalterinių paslaugų sąnaudos 708 

Transporto išlaikymo sąnaudos 615 

Ryšių sąnaudos 653 

Kurjerinės sąnaudos 833 

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 1216 

Kanceliarinės prekės 96 

Konsultavimo, mokymo sąnaudos 616 

Kitos projektų vykdymo sąnaudos 560 

Paskolos sąnaudos 3487 

 

 

4. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS PER FINANSINIUS METUS 

Per 2018 metus nebuvo įsigyta ilgalaikio turto, ankstesniais metais įsigyto ilgalaikio turto 

likutinė vertė 1162 EUR.  

 

5. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS PER FINANSINIUS METUS 

Sąnaudos iš viso sudaro 146044 EUR, iš jų darbo užmokestis 53685 EUR. 

 

6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

2018 metų pradžioje įstaigoje buvo 2 darbuotojai, metų pabaigoje 6 darbuotojai. 

 

7. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

2018 metais tiesioginių įstaigos valdymo sąnaudų nebuvo patirta. Įstaigos direktorės darbo 

užmokesčio sąnaudos sudarė 13 EUR. 

 

8. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS 

Įstaigos direktorė – Judita Akromienė, direktorės pareigose dirbo savanoriškais pagrindais (2018 

01-09 mėn), vėliau-pagal darbo sutartį (darbo užmokestis 10 EUR/VAL) 2018 metais įstaigos 

direktorės darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms, susijusioms su įstaigos valdymu, buvo patirta 13 

EUR. 

 

9. IŠLAIDOS, SKIRTOS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

2018 metais išlaidų, susijusių su kolegialaus valdymo organo nariais, nepatirta. 

 



10. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS 

SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

2018 metais išlaidų, susijusių su dalininkais susijusiais asmenimis, nepatirta. 

 

 

 

 

Direktorė        Judita Akromienė 


	PATVIRTINTA

