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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
Viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras – viešoji įstaiga, teikianti
laisvalaikio užimtumo ir kitas su šia veikla susijusias paslaugas Alytaus miesto bendruomenės
nariams.
Įstaigos steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos vadovė –
Loreta Trainavičienė – direktore paskirta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24
d. sprendimu Nr. T-28.
Įstaigos administruojamų pastatų plotas – 2490 kv. m., lauko teritorijos plotas - 0,4500
ha.
Įstaigos adresas – Jaunimo g. 3, LT-63348 Alytus.
Įstaigoje 2014 m. dirbo 5 darbuotojai (3 iš jų yra kultūros darbuotojai): direktorė,
jaunimo darbuotojas, buhalterė, ūkvedys ir vadybininkas.
2. ĮSTAIGOS VEIKLA
Pagrindinė įstaigos veikla – bendruomenės centras.
Įstaigos tikslas yra sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus
vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės
pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms pagal jų
interesus, poreikius, pageidavimus.
Įgyvendinant tikslus yra vykdomi projektai, bendradarbiaujama su vietos bei
tarptautiniais fondais, įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiamos
programos vaikams, jaunimui ir suaugusiems, skatinama socialinė, meninė ir kultūrinė veikla,
telkiami įvairių žanrų mėgėjų kolektyvai ir pavieniai asmenys.
Įstaigos vizija – „Jauki ir patraukli vieta kiekvieno bendruomenės nario prasmingai
veiklai, tobulėjimui, saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimui, jaunimo ir senjorų geresniam
tarpusavio supratimui, patirties mainams“.
Įstaigos misija – tenkinti vietos bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo, kultūros, sporto, socialinius laisvalaikio užimtumo poreikius.
Įstaiga 2014 m. vykdė šias įstaigos įstatuose nurodytas funkcijas:
o administruoti įstaigos patalpas ir įstaigai priklausančią aplinkos erdvę, užtikrinti,
kad jos būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti;

o sudaryti ir palaikyti palankias sąlygas, kad įstaigos patalpose galėtų
bendruomenės narių grupės ir pavieniai asmenys (pagal jų pageidavimus) užsiimti turininga
kūrybine veikla;
o steigi ir/ar sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių mėgėjų meno
kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, kursams, stovykloms ir
kt.;
o organizuoti ir populiarinti bendruomenės narių savanorišką veiklą;
o organizuoti edukacinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo vaikų ir
suaugusiųjų švietimo projektus;
o plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą su kitais Lietuvos ir užsienio šalių
bendruomenių centrais;
o rinkti, kaupti ir skleisti informaciją bendruomenei apie galimybes reikšti save,
tobulintis, bendrauti ir bendradarbiauti, turiningai leisti laisvalaikį;
o organizuoti bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės veiklos
pristatymus;
o skatinti ir plėtoti visuomeninių organizacijų (asociacijų) ir savivaldybės įstaigų
bendradarbiavimą sprendžiant įvairius bendruomenės interesų klausimus;
o teikti ir/ar organizuoti įvairias konsultavimo paslaugas;
o teikti ir/ar organizuoti kitas turiningo laisvalaikio paslaugas.
AMBC patalpose yra atviros jaunimo erdvės, kuriose vykdomas atviras darbas su
jaunimu. Per 2014 m. atvirose jaunimo erdvėse kasdieninėje veikloje bei įvairių renginių metu
suskaičiuota per 5700 jaunų žmonių apsilankymų. Kiekvieną dieną erdvėse renkasi jaunimas, kuris
turi galimybę šokti, groti gitaromis, žaisti įvairius stalo žaidimus, žiūrėti socialinius filmus ar
tiesiog leisti laiką draugų kompanijoje. Taip pat yra lauko erdvė, kurioje galima žaisti krepšinį,
futbolą, lauko tenisą.
Erdvės:
- Sporto erdvė, skirta stalo futbolo bei stalo teniso žaidimams. Čia jaunimas kiekvieną
dieną gali žaisti stalo tenisą, stalo futbolą, organizuojami šių žaidimų čempionatai. Teniso stalus
jaunimas sukonstravo pats, panaudodamas senus mokyklinius suolus bei OSB plokštes.
- Šokio ir muzikos erdvė, kurioje jaunimas šoka įvairių stilių šokius, groja gitaromis,
vyksta mankštos.
- Poilsio erdvė, kurioje jaunimas tiesiog bendrauja, geria arbatą, žaidžia stato žaidimus,
žiūri socialinius filmus, vyksta įvairūs mokymai, pristatymai ir diskusijos.
- Lauko erdvė, žaidžiamas futbolas, lauko tenisas, krepšinis, įrengti lauko treniruokliai.
Toliau nurodomi įstaigos 2014 m. programos tikslams įgyvendinti iškelti uždaviniai,
numatytos priemonės ir pasiekti rezultatai.
1 uždavinys. Bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumas.
Rezultatai. 2014 m. organizuoti 26 renginiai, kuriuose apsilankė virš 4,5 tūkst.
dalyvių ir žiūrovų. Pagrindiniai Bendruomenės centre arba Bendruomenės centro organizuoti
renginiai:
 Užgavėnių šventė kartu su Vidzgirio pagrindinės mokyklos bendruomene. Bendruomenės
centro atvirų erdvių jaunimas, persirengęs įvairiais kostiumais, mokyklos teritorijoje
organizavo blynų kepimą bei virė karštą arbatą. Koncertavo ansamblis „Riabynuška“;

Užgavėnių šventė
 Alytaus miesto ir rajono Afganistano karo veteranų klubo muziejaus atidarymas, kuriame
dalyvavo Afganistano karo veteranai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Kaliningrado bei
Baltarusijos. Muziejuje sukaupti Afganistano karo laikų kariniai eksponatai: amunicija,
apranga, buitiniai reikmenys, nuotraukos ir t.t.
 Kultūros darbuotojų dienos minėjimas ir važiavimas dviračiais aplankant istorinius bei
kultūrinius Alytaus objektus. Dalyviai ir svečiai buvo vaišinami grikių ir žirnių košėmis,
arbata, koncertavo „Bočių“ kapela;

Dviračių žygis kultūros dienai paminėti
 Atvelykio mugė ir margučių ridenimo varžybos. Mugėje buvo pristatomi Bendruomenės
centre veikiančių organizacijų narių rankų darbo gaminiai, organizuotos margučių ridenimo
varžybos vaikams. Koncertavo ansambliai „Dzūkijos aidas“ bei „Pavakarys“;
 Alytaus miesto dienų metu organizuotas jaunimo grupių koncertas miesto sode. Scenoje
pasirodė 11 atlikėjų;
 Renginys „Joninės“, organizuotas kartu su Vidzgirio bendruomenės taryba. Tai jau
tradiciniu tapęs renginys, kurio metu koncertavo Bendruomenės centre veikiantys
ansambliai „Yvuški“, „Riabinuška“, „Keturnytis“, „Šlamutis“, „Jotvainiai“, „Pavakarys“,
„Dzūkų pulkucis“, „Bočių kapela“, „Dzūkų versmė“, taip pat svečiai Raimonda ir Dalia,
Juozas Kavaliauskas. Organizuotos įvairios sportinės rungtys, degamas Joninių laužas;

Joninės



„Žolinių koncertas“, kurį organizavo ansamblis „Dzūkų vesrmė“;
Organizuotas renginių ciklas „Baltijos keliu“, skirtas Baltijos kelio 25-mečiui paminėti.
Renginio dalyviai lankstė spalvotus lėktuvėlius, kuriuos vėliau pririšo prie balionų ir paleido
į dangų. Koncertavo 5 jaunieji atlikėjai.

Baltijos keliu




Šaškių klubo „Alitas“ šaškių turnyras;
Rusų menų ir kultūros centro prie Alytaus tautinių mažumų kultūros centro atidarymas,
kuriame lankėsi Rusų ambasados Lietuvoje atstovai;
Tradicinių amatų ir rudens gėrybių mugė „Bobų vasara“, kuri vyko prekybos centro
„Lankava“ automobilių aikštelėje. Mugėje buvo pristatomi Bendruomenės centre veikiančių
organizacijų narių bei kitų miesto amatininkų rankų darbo gaminiai, verdama rudens gėrybių
sriuba, koncertavo kapela „Dzūkija“, ansamblis „Jotvainiai“, vaikų ansamblis „Boružėlės“;

Bobų vasara




Kūrybinis vakaras „Dzūkų pulkucio“ 10-ies metų veiklai paminėti;
Vokalinio ansamblio „Jotvainiai“ kūrybinis vakaras;
Renginys, skirtas paminėti Lietuvos kariuomenės dieną ir Lietuvos partizanų vado Adolfo
Ramanausko Vanago 57-ąsias mirties metines. Šio renginio metu Alytaus bendruomenei
buvo pristatytas bei pasveikintas naujai paskirtas Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų
bataliono vadas mjr. Darius Bernotas;

Lietuvos kariuomenės diena


Adventinė vakaronė. Tai tradicinis Bendruomenės centro renginys, kurio metu į vieną vietą
susiburia visos AMBC veikiančios organizacijos, kaip viena didelė šeima dalijasi kunigo



pašventintais kalėdaičiais, programoje skamba kalėdinės giesmės, žaidžiami adventiniai
žaidimai;
Alytaus rankdarbių klubo darbų paroda, kurios metu bendruomenei buvo pristatomi klubo
narių rankų darbo gaminiai, pasakojama apie jų gamybos būdus ir ypatybes;

Rankdarbių klubo darbų paroda


Organizuota išvažiuojamieji verslumo mokymai jaunimui bei edukacinė išvyka į Dzūkijos
nacionalinį parką;

Išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką



Kartu su valstybine vartotojų apsaugos tarnyba Alytaus apskričiai Bendruomenės centre
organizuoti 2 susitikimai su gyventojais dėl informacijos apie Euro įvedimą bei vartotojų
teises;
Nuo liepos iki spalio mėn. Alytaus jaunimo parke sekmadieniais buvo organizuojamos
laisvalaikio popietės „Chill and Grill“, kurių metu buvo žaidžiamas futbolas, tinklinis,
įrengta improvizuota vandens čiuožykla, kepamos dešrelės. Priklausomai nuo gero oro
jaunimo parke organizuoti 7 renginiai.

Chill and Grill
Dalyvauta akcijose:
2014 m. balandžio 22 d. Rotušės aikštėje organizuota „Jaunimo informavimo diena“, kurios
metu Alytaus jaunimas buvo kviečiamas ateiti prie renginio organizatorių ir sužinoti apie galimybes
studijuoti, stažuotis, savanoriauti ar dirbti Lietuvoje ir užsienyje, gauti informaciją, ką veikti
laisvalaikiu ir vasaros metu.

Jaunimo informavimo diena

2007 metais prasidėjusi Gatvės muzikos diena 2014 m. šventė savo septynerių metų sukaktį.
Alytaus miesto bendruomenės centras prisijungė prie kitų Lietuvos miestų ir miestelių organizatorių
ir Rotušės aikštėje gegužės 17 d. organizavo gatvės muzikos dieną.

Gatvės muzikos diena
Birželio 10 d. AMBC dalyvavo bendruomenių iniciatyvų festivalyje „10+ Per 1 Dieną“.
Jaunimas kvietė visus užsukti į Alytaus miesto bendruomenės centrą ir pasipuošti savo marškinėlius
nuotaikingais paveikslėliais.

10+ Per 1 Dieną
Įgyvendinti arba įgyvendinami 7 projektai:


Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos projektas
„Žemės valandos minėjimas Alytuje“. Kovo 29 d. 20 val. alytiškiai buvo pakviesti atvykti į
Rotušės aikštę ir tamsoje uždegti žvakes, iš kurių buvo sudėliotas simbolinis piešinys,
skirtas Žemės valandai paminėti. 20.30 val. buvo išjungtas Rotušės aikštės apšvietimas ir

degė tik piešinys iš žvakių. Susirinkusiems sušalti neleido šokių studija „Vijola“ ir kiti
jaunieji atlikėjai, karšta arbata. Gautas finansavimas 300 Lt. (68,89 EUR).

Žemės valandos minėjimas Alytuje


Alytaus miesto savivaldybės Jaunimo politikos programos projektas „Atvirai!“. Šio projekto
metu įvykdyti dveji patyriminiai užsiėmimai, kuriuose dalyviai, dirbdami individualiai bei
grupėmis, mokėsi atrasti skirtumus ir panašumus tarp skirtingų žmonių, sėmėsi socialinių
įgūdžių. Gautas finansavimas 1000 Lt. (289,62 EUR).

Patyriminis žygis


Alytaus miesto savivaldybės Jaunimo politikos programos projektas „Statykime tiltus!”.
Projektas subūrė talentingus Alytaus jaunimo atstovus į vieną vietą ir apmokė juos kurti ir
parduoti inovatyvius projektus privataus verslo atstovams. Lektoriai dalinosi savo patirtimi
ir mokė dalyvius ne tik, kaip sukurti komercinį pasiūlymą, jį tinkamai vizualizuoti, tačiau ir
kaip bendrauti ir kaip pateikti savo darbą „užsakovams“. Gautas finansavimas 2000 Lt.
(579,24 EUR).









Alytaus miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos programos asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros priemonės projektas „Sveikas kūnas sveikoje aplinkoje“. Projekto metu surengti
du seminarai jaunimui, kuriuose jie įgijo žinių apie fizinį aktyvumą ir įvairių
priklausomybių žalą. Bendruomenės centro teritojijoe įrengtos lygiagretės, skatinančios
judėti ir sportuoti. Gautas finansavimas 2000 Lt. (579,24 EUR).
Alytaus miesto savivaldybės Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo
programos projektas „2014 m. bendruomenės veiklos ir renginių ciklas“. Į šį projektą
sujungta 11 įvairių visuomeninių organizacijų projektų. AMBC koordinavo visų projektų
įgyvendinimą, rengė ir teikė veiklos bei finansines ataskaitas. Projekto veiklas kartu su
Bendruomenės centru įgyvendino VšĮ „Tėviškės namais“, Alytaus miesto neįgaliųjų
draugija, Specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, Tautinių mažumų kultūros
centras, Alytaus pensininkų bendrija „Bočiai“, bendruomenė „Druskiai“, Alytaus miesto ir
rajono Afganistano karo veteranų klubas, ansamblis „Dzūkų versmė“. Projekto metu
organizuota daugiau nei 20 įvairių renginių bei minėjimų. Gautas finansavimas 18000 Lt.
(5213,16 EUR).
Alytaus miesto bendruomenės centras bendradarbiauja su Lietuvos darbo birža ir yra vienas
iš jaunimui skirto projekto „Pasitikėk savimi“ partnerių. Šio projekto tikslinės grupės yra
16-25 metų jaunuoliai, kurie niekur nesimoko ir nedirba. Projekto partneriai siekia
reabilituoti ir paruošti darbo rinkai žmogų, suteikiant visų reikiamų žinių apie darbo rinką ir
ko reikia norint į ją patekti. Jaunuoliai susitikimų metu Alytaus miesto bendruomenės centre
yra supažindinami su skirtingomis profesijomis, išmoksta save pristatyti preliminariam
darbdaviui, paruošti gyvenimo aprašymą, stengiamasi jiems suteikti kuo daugiau žinių apie
tai, kaip reikėtų bendrauti ir nepasimesti skirtingose situacijose, vedami praktiniai
užsiėmimai, kurie padeda įtvirtinti, tai ką išgirdo. Per 2014 m. projekte dalyvavo 221
jaunuolis. Gautas finansavimas 23,2 tūkst. Lt. (6,72 tūskt. EUR).
2014 m. gruodžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybė pasirašė projekto „Alytaus vaikų dienos
centro su atviromis jaunimo erdvėmis įkūrimas“ finansavimo sutartį su Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu
Alytaus miesto bendruomenės centre pradės veikti Vaikų dienos centras su atvira jaunimo
erdve. Šiame centre bus teikiamos specializuotos socialinės paslaugos rizikos grupės
vaikams ir jaunimui, socialinės rizikos šeimoms, bus sukurta nauja “šeimos įgalinimo”
paslauga. Bendra projekto vertė 892 178,71 Lt. (258 392,81 EUR). Lėšos skiriamos patalpų
remontui, reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimui, 3 socialinių darbuotojų darbo
užmokesčiui.

1.1. priemonė. Sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių mėgėjų meno
kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams ir kt.
Įstaigos administruojamose patalpose 2014 m. veikė 30 įvairių visuomeninių
organizacijų, kolektyvų, klubų: Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija „Garsiai“, Dzūkų Pulkucio
„Šilagėlės“ kolektyvas, VO Aytaus tautinių mažumų kultūros centras, repetuoja ir koncertuoja
tautinių mažumų kultūros centro ansamblis „Riabynuška, Lietuvos artrito asociacijos klubas
„Artritas“, Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Alytaus skyrius, Asociacija Lietuvos žaliųjų
judėjimas, Alytaus miesto ir rajono Afganistano karo veteranų klubas, Onkologinėmis ligomis
sergančiųjų organizacija „Bendrakeleivės“, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis, Alytaus
miesto pensininkų bendrija „Bočiai“, ansamblis „Dzūkų versmė“, Alytaus akvariumininkų klubas,
ansamblis „Jotvainiai“, ansamblis "Dzūkijos aidas“, senjorų klubas "Labas pavakarys", asociacija
"Jaunoji Dzūkija", "Alytaus liberalus jaunimas", Alytaus vokalinė studija „Gluosnelės“ (Yvuški),
Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais Alytaus miesto ir rajono skyrius, Visuomeninė
organizacija šaškių klubas „Alitas“, Alytaus sveikuolių klubas „Ryžtas“, Anoniminių alkoholikų
klubas „Viltis“, Gausių šeimų centras ,,Skruzdynėlis“, Alytaus miesto mokinių taryba, Jaunimo

organizacija Darbas, Lietuvos sakaliukų sąjungos Alytaus skyrius, VšĮ Alytaus Verslo angelas,
asociacija „Alytaus fotografų klubas“, jaunimo grupė „Šviesos skaitiklis“, Alytaus rankdarbių
klubas.
1.2. priemonė. Organizuoti ir populiarinti bendruomenės narių savanorišką veiklą.
Rezultatai. Bendruomenės centras 2014 m. dalyvavo JRD kuruojamame projekte
„Jaunimo savanoriška tarnyba“ kaip savanorius priimanti organizacija. Šio projekto tikslas remiantis ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos modeliu, sukurti
analogišką jaunimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje, taip pat siekiama aktyvesnio jaunų
žmonių įsitraukimo į darbo rinką ir yra skirtas 16-29 metų iš darbo rinkos iškritusiems ir
nesimokantiems žmonėms. Alytaus miesto bendruomenės centras yra daugiausiai projektinių
savanorių turėjusi organizacija Pietų Lietuvoje. Dauguma savanorių, dalyvavę JST projekte, vėl
sugrįžo į darbo rinką ir šiuo metu sėkmingai dirba.
1.3. priemonė. Rengti ir įgyvendinti neformaliojo švietimo renginius
Rezultatai. 2014 m. buvo organizuoti renginiai, skirti neformaliojo jaunimo ugdymui:
mokymai apie sveiką gyvenseną, rūkymo, alkoholio vartojimo prevenciją, savanoriavimą, vykdytas
atviras darbas su jaunimu.
Organizuoti tradiciniai teminiai šokių vakarai jaunimui „Kick‘it“. 2014 m jų buvo
organizuota 4. Visus juos organizavo patys jaunuoliai: rūpinosi salės papuošimu, muzika,

apšvietimu, tvarkos palaikymu. Po renginio patys sutvarkydavo patalpas ir aplinką.
Kick‘it
Organizuotos 2 socialinių filmų peržiūrų naktys, kuriose dalyvavo per 100 jaunuolių.

Tiems, kas mėgsta azartą, organizuoti 3 jaunųjų pokeristų lygos turnyrai.

Mėgstantiems įvairias protų kovas buvo organizuoti 3 renginiai „Mąstyklių ringas“.

Tradiciškai organizuojami stalo futbolo, stalo teniso, stalo žaidimų turnyrai.

Organizuoti neformalūs susitikimai su psichologais, taip pat diskusija seminaras, skirtas
meilės deivės Mildos dienai paminėti. Jo metu jaunimas žaidimo forma buvo supažindintas su
vestuvių ir piršlybų ceremonijų ir papročių taisyklėmis, lyginamos dabartinės ir prieš 10-20metų
vykusios vestuvės.
1.4. priemonė. Organizuoti bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės
veiklos pristatymus.
Rezultatai. Bendruomenės centre 2014 m. veikė ir savo kūrybinę veiklą bendruomenei
pristatė 11 saviveiklos ansamblių bei kapelų: ansambliai „Dzūkijos aidas“, „Pavakarys“, „Dzūkų
versmė“, „Keturnytis“, „Šlamutis“, „Jotvainiai“, „Bočių“ kapela „Dzūkija“, Dzūkų pulkucio
„Šilagėlės“, tautinių mažumų kultūros centro ansamblis „Riabynuša“, vokalinė studija „Yvuški“.
Taip pat Bendruomenės centro patalpose repetavo ir įvairiuose renginiuose koncertavo jaunimo
muzikos grupė „Šviesos skaitiklis“.
1.5. priemonė. Sudaryti sąlygas partnerių renginių organizavimui.
Rezultatai.
Visuomenės sveikatos biuras Alytaus miesto bendruomenės centre rengė seminarus
apie sveiką gyvenimo būdą, organizavo mankštas.
Valstybinės vartotojų apsaugos tarnybos Alytaus apskričiai atstovai organizavo
susitikimus su gyventojais dėl informacijos apie Euro įvedimą ir vartotojų teises internetinėje bei
mažmeninėje prekyboje.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos poskyrio specialistų
(bendruomenės pareigūnų) veiklos pristatymas miesto bendruomenei apie saugią aplinką,
bendradarbiavimą su policija, nusikalstamumo prevenciją.
Bendruomenės centras koordinavo Vietos bendruomenių savivaldos programos
priemones, pagal kurias buvo organizuoti įvairūs renginiai, skirti miesto bendruomenei.
Finansavimo suma 31,8 tūkst. Lt.
Suteikta galimybė organizuoti 7 gyvenamųjų namų bendrijų gyventojų visuotinius
susirinkimus (Kaštonų g., Jaunimo g., Statybininkų g.).

2 uždavinys. Efektyvus erdvių panaudojimas, sudarant sąlygas vykdyti ir plėtoti
turiningo laisvalaikio galimybes.
2.1. priemonė. Administruoti įstaigos patalpas ir įstaigai priklausančią aplinkos erdvę,
užtikrinant, kad jos būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti.
Rezultatai. Įstaigoje yra 25 įvairiai veiklai pritaikytos erdvės. Vykdant Alytaus miesto
savivaldybės 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. T-215 „Dėl pastatų-pavėsinių Jaunimo g. 3,
Alytuje, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“, išardytos ir likviduotos 3 labai prastame stovyje
buvusios ir grėsmę Bendruomenės centro teritorijoje besilankančių vaikų bei aptarnaujančio
personalo saugumui kėlusios pavėsinės.
2.2. priemonė. Užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą
Rezultatai. Įstaigoje dirbo 5 darbuotojai - direktorė, darbo su jaunimu specialistas,
buhalterė, ūkvedys ir vadybininkas.
Įstaiga dalyvavo įgyvendinant Viešųjų darbų organizavimo programą.
Bendradarbiaudama su Alytaus darbo birža bei Alytaus miesto savivaldybe 2014 m. įdarbino 12
Alytaus teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių ir suteikė jiems laikino užimtumo galimybes.
Žmonės tvarkė įstaigos aplinką, atliko smulkius remonto darbus, įrengė gėlynus, perklojo šaligatvių
bortelius, įrengė smėliadėžę, suoliukus. Šios programos metu gauta 33,6 tūkst. Lt.
Alytaus miesto bendruomenės centras pradėjo bendradarbiavimą su Kauno apygardos
probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriumi Alytuje. Per 2014 m. į Bendruomenės centrą
nukreipta 13 asmenų, kurie buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės paskiriant baudžiamojo
poveikio priemonę – atlikti nemokamus viešuosius darbus. Šie asmenys tvarkė centro teritoriją,
remontavo laiptines, salę, koridorius, jaunimo erdves, baldus.
2014 m. sausio 21 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. DV-32 Alytaus miesto bendruomenės centras buvo įtrauktas į visuomenei naudingos veiklos
organizatorių sąrašą. 2014 m. visuomenei naudingą veiklą AMBC atliko 2 žmonės.

3. ĮSTAIGOS 2014 M. FINANSINĖ ANALIZĖ
2014 m. įstaigos gautas finansavimas:
Savivaldybės biudžeto lėšos VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro programai
vykdyti – 160,0 tūkst. Lt.
Viešųjų darbų finansavimo programai – 33,6 tūkst. Lt.
Projektų programų finansavimas – 46,5 tūkst. Lt.
proc. GPM – 1,2 tūkst. Lt.
Įstaigos veiklos pajamos – 5,3 tūkst. Lt. (patalpų nuoma); 14,4 tūkst. Lt. (kitos
paslaugos)
Vietos bendruomenių programa – 31,8 tūkst. Lt.
Įstaigos veiklos išlaidos – 306111,00 Lt:
veiklos sąnaudos už medžiagas ir paslaugas – 68250,00 Lt;
atlyginimų sąnaudos – 137993,00 Lt;

ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 21568,00 Lt;
kitos veikos sąnaudos – 78300,00 Lt.

PRITARTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m. ___________________ d.
sprendimu Nr. _______________

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO 2014
METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Pristatymas:
Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras įsteigtas 2012 metų sausio
mėn. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-245.
Įstaigos steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos vadovė –
Loreta Trainavičienė – direktore paskirta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24
d. sprendimu Nr. T-28.
Pagrindinė įstaigos veikla – bendruomenės centras.
Įstaigos administruojamų pastatų plotas – 2490 kv. m., lauko teritorijos plotas - 0,4500
ha.
Įstaigos adresas – Jaunimo g. 3, LT-63348 Alytus, tel./faks. (8 315) 76 570, el. p.
info@ambc.lt
Darbuotojų skaičius:
Įstaigoje dirba 5 darbuotojai (3 iš jų yra kultūros darbuotojai): direktorė, darbo su
jaunimu specialistas, buhalterė, ūkvedys ir vadybininkas.
Vizija, misija, tikslas ir uždaviniai:

Įstaigos vizija – „Jauki ir patraukli vieta kiekvieno bendruomenės nario prasmingai
veiklai, tobulėjimui, saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimui, jaunimo ir senjorų geresniam
tarpusavio supratimui, patirties mainams“.
Įstaigos misija – tenkinti vietos bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo, kultūros, sporto, socialinius laisvalaikio užimtumo poreikius.
Įstaigos tikslas yra sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus
vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės
pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms pagal jų
interesus, poreikius, pageidavimus.
Įgyvendinant tikslus yra vykdomi projektai, bendradarbiaujama su vietos bei
tarptautiniais fondais, įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiamos

programos vaikams, jaunimui ir suaugusiems, skatinama socialinė, meninė ir kultūrinė veikla,
telkiami įvairių žanrų mėgėjų kolektyvai ir pavieniai asmenys.
Tikslams įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:
1. Bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumas.
2. Efektyvus erdvių panaudojimas, sudarant sąlygas vykdyti ir plėtoti turiningo
laisvalaikio galimybes.
Veiklos rezultatai:
Pagrindinis AMBC tikslas – telkiant įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir
bendruomenės intelektinius išteklius sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius
interesus vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės,
teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms
pagal jų interesus, poreikius, pageidavimus.
AMBC veiklai vykdyti gauta 292,8 tūkst. litų. Iš jų 160,0 tūkst. Lt sudarė savivaldybės
biudžeto asignavimai, 23,3 tūkst. Lt gauta iš Alytaus miesto savivaldybės finansavimo programų
projektų vykdymui, 23,2 tūkst. Lt gauta iš Alytaus teritorinės darbo biržos projekto „Pasitikėk
savimi“ vykdymui, pagal viešųjų darbų finansavimo programą gauta 33,6 tūkst. Lt, pagal Vietos
bendruomenių savivaldos programos priemones gauta 31,8 tūkst. Lt, pajamos iš įstaigos veiklos už
suteiktas paslaugas ir turto nuomą 19,7 tūkst. Lt, VMI gražinti 2 proc. GPM 1,2 tūkst. Lt.
Įstaigoje dirba 5 darbuotojai (iš jų 3 kultūros darbuotojai). Iš savivaldybės biudžeto
gautų asignavimų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos sudaro 104,4 tūkst. litų.
2014 m. įstaiga iš viso suorganizavo 26 renginius, kuriuose apsilankė apie 4,5 tūkst.
dalyvių ir žiūrovų.
Alytaus miesto bendruomenės centre įkurtų atvirų jaunimo erdvių lankytojai
(savanoriai) suorganizavo 4 teminius šokių vakarėlius (1100 lankytojų), 20 stalo žaidimų vakarų,
kuriuose apsilankė 243 jauni žmonės. Per 2014 m. atvirose jaunimo erdvėse suskaičiuota virš 5700
jaunų žmonių apsilankymų.
Alytaus miesto bendruomenės centras taip pat prisidėjo organizuojant nemokamus
renginius alytiškiams, kuriuos finansavo Vietos bendruomenių savivaldos programa: Joninių šventę
(600 žiūrovų), Paplūdimio tinklinio turnyrą Vidzgirio bendruomenės taurei laimėti (40 komandų po
40 žaidėjų, 400 žiūrovų), Balionų šventes (45 dalyviai, 250 žiūrovų), Motorolerių pasirodymą
"Stunt show" (10 dalyvių, 800 žiūrovų), Mokslo žinių dienos (Rugsėjo 1-osios) minėjimą (1500
žiūrovų), Rudens gėrybių mugę "Bobų vasara" (26 dalyviai, 3 kolektyvai, 1000 žiūrovų), renginys
„Baltą rožę auginkime drauge“.
Bendruomenės centre 2014 m. veikė ir savo kūrybinę veiklą bendruomenei pristatė 11
saviveiklos ansamblių bei kapelų: ansambliai „Dzūkijos aidas“, „Pavakarys“, „Dzūkų versmė“,
„Keturnytis“, „Šlamutis“, „Jotvainiai“, „Bočių“ kapela „Dzūkija“, Dzūkų pulkucio „Šilagėlės“,
tautinių mažumų kultūros centro ansamblis „Riabynuša“, vokalinė studija „Yvuški“. Taip pat
Bendruomenės centro patalpose repetavo ir įvairiuose renginiuose koncertavo jaunimo muzikos
grupė „Šviesos skaitiklis“.

Patalpose taip pat savo veiklą vykdė: Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija „Garsiai“,
Dzūkų Pulkucio „Šilagėlės“ kolektyvas, VO Aytaus tautinių mažumų kultūros centras, repetuoja ir
koncertuoja tautinių mažumų kultūros centro ansamblis „Riabynuška, Lietuvos artrito asociacijos
klubas „Artritas“, Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Alytaus skyrius, Asociacija Lietuvos žaliųjų
judėjimas, Alytaus miesto ir rajono Afganistano karo veteranų klubas, Onkologinėmis ligomis
sergančiųjų organizacija „Bendrakeleivės“, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis, Alytaus
miesto pensininkų bendrija „Bočiai“, ansamblis „Dzūkų versmė“, Alytaus akvariumininkų klubas,
ansamblis „Jotvainiai“, ansamblis "Dzūkijos aidas“, senjorų klubas "Labas pavakarys", asociacija
"Jaunoji Dzūkija", "Alytaus liberalus jaunimas", Alytaus vokalinė studija „Gluosnelės“ (Yvuški),
Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais Alytaus miesto ir rajono skyrius, Visuomeninė
organizacija šaškių klubas „Alitas“, Alytaus sveikuolių klubas „Ryžtas“, Anoniminių alkoholikų
klubas „Viltis“, Gausių šeimų centras ,,Skruzdynėlis“, Alytaus miesto mokinių taryba, Jaunimo
organizacija Darbas, Lietuvos sakaliukų sąjungos Alytaus skyrius, VšĮ Alytaus Verslo angelas,
asociacija „Alytaus fotografų klubas“, jaunimo grupė „Šviesos skaitiklis“, Alytaus rankdarbių
klubas.
Įstaiga dalyvavo įgyvendinant Viešųjų darbų organizavimo programą.
Bendradarbiaudama su Alytaus darbo birža bei Alytaus miesto savivaldybe 2014 m. įdarbino 12
Alytaus teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių ir suteikė jiems laikino užimtumo galimybes.
Žmonės tvarkė įstaigos aplinką, atliko smulkius remonto darbus, įrengė gėlynus, perklojo šaligatvių
bortelius, įrengė smėliadėžę, suoliukus. Šios programos metu gauta 33,6 tūkst. Lt.
Alytaus miesto bendruomenės centras pradėjo bendradarbiavimą su Kauno apygardos
probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriumi Alytuje. Per 2014 m. į Bendruomenės centrą
nukreipta 13 asmenų, kurie buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės paskiriant baudžiamojo
poveikio priemonę – atlikti nemokamus viešuosius darbus. Šie asmenys tvarkė centro teritoriją,
remontavo laiptines, salę, koridorius, jaunimo erdves, baldus.
2014 m. sausio 21 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. DV-32 Alytaus miesto bendruomenės centras buvo įtrauktas į visuomenei naudingos veiklos
organizatorių sąrašą. 2014 m. visuomenei naudingą veiklą AMBC atliko 2 žmonės.
AMBC organizuojami renginiai yra nemokami, juose kviečiami dalyvauti vaikai ir
tėveliai, mokiniai, studentai, pensininkai, neįgalieji.
Problemos:
o pastatų išorės šiltinimas;
o antro korpuso vandentiekio bei kanalizacijos sistemų sutvarkymas;
o erdvesnė automobilių stovėjimo aikštelė;
o saugumo užtikrinimas (stebėjimo kameros).
Įvaizdžio gerinimo priemonės:
o organizuojami renginiai yra nemokami;
o vykdomas atviras darbas su jaunimu;
o nuolat organizuojami renginiai, jungiantys visas Bendruomenės centre veikiančias
organizacijas;

o Bendruomenės centre veikiančias organizacijos organizuoja renginius, skirtus visai
bendruomenei;
o Aktyviai veikia Bendruomenės centro savanorių komanda.

Direktorė

Loreta Trainavičienė

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m. __________________ d.
sprendimu Nr. _____________

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO
2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. vasario 3 d.
I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras - tai viešoji įstaiga, teikianti
laisvalaikio užimtumo ir kitas su šia veikla susijusias paslaugas Alytaus miesto bendruomenės
nariams. Įstaiga veikia kultūros, socialinėje, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo
srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Įstaiga turi ūkinį,
finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.
Viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras įsteigtas Alytaus miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-245, 2012 m. sausio 9 d. įstaiga
įregistruota Juridinių asmenų registre. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d.
sprendimu Nr. T-245 2012 m. balandžio 30 d. pasirašytas savivaldybės turto (pastatų Jaunimo g. 3,
Alytus), perduodamo VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. P1-45. Bendras pastatų plotas – 2490 kv. m.,
lauko teritorijos plotas - 0,4500 ha. Likutinė pastatų vertė 272954 Lt.
Bendruomenės centro veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Įstaigos veiklos pobūdis –
bendruomenės centras, kurio pagrindinis tikslas yra sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti
viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo,
socialinės, teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus
žmonėms pagal jų interesus, poreikius, pageidavimus. Įstaigos funkcijos - administruoti įstaigos
patalpas ir įstaigai priklausančią aplinkos erdvę, užtikrinti, kad jos būtų naudojamos bendruomenės
sociokultūriniams poreikiams tenkinti; sudaryti ir palaikyti palankias sąlygas, kad įstaigos patalpose
galėtų bendruomenės narių grupės ir pavieniai asmenys (pagal jų pageidavimus) užsiimti turininga
kūrybine veikla; steigi ir/ar sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių mėgėjų meno

kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, kursams, stovykloms ir
kt.; organizuoti ir populiarinti bendruomenės narių savanorišką veiklą; organizuoti edukacinę
veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus; plėtoti ryšius
ir bendradarbiavimą su kitais Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenių centrais; organizuoti
bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės veiklos pristatymus. Viešųjų darbų
organizavimą įstaiga vykdo dalyvaudama Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo viešųjų
darbų programoje.
Nustatyta, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto
savivaldybės taryba. Savininko įnašo dydis – 100 Lt.
Yra patvirtinti 3,75 VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro etatai. 2014 m. pabaigoje
įstaigoje buvo užimta 3,25 etato.
II. APSKAITOS POLITIKA
1. Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro buhalterinė apskaita
tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaryta taikant bendruosius apskaitos principus, nustatytus
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme. Įstaigos apskaitos tvarkymą ir
finansinę atskaitomybę reglamentuoja šie finansinės atskaitomybės teisės aktai:
1.1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.
1.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K372 patvirtintos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atskaitomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo taisyklės.
1.3. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.
1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl
Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.
1.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
1.6. Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas.
1.7. Lietuvos Respublikos darbo ir Civilinis kodeksai.
1.8. Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės direktoriaus 1997 m.
rugpjūčio 15 d. įsakymas Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“.
2. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas:
2.1. Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaupimo principu, t.y. tada,
kai jos uždirbtos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamos rodomos tikrąja verte.
2.2. Sąnaudos, patirtos uždirbant pajamas ir vykdant programas bei projektus,
apskaitoje registruojamos ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei
sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu,
pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Įstaiga grupuoja sąnaudas pagal vykdomų
programų sąmatoje patvirtintus išlaidų straipsnius.
2.3. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kai jų neįmanoma susieti su
konkrečių pajamų uždirbimu, nedelsiant pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis
(ryšių, patalpų išlaikymo, banko patarnavimų ir kt.).
2.4. Ilgalaikis turtas, naudojamas pajamoms uždirbti ilgą laiką, nurašomas į sąnaudas
per keletą ataskaitinių laikotarpių.
3. Finansavimo apskaita:
3.1. Įstaiga apskaitoje registruoja gautą finansavimą, atskirai grupuodama pagal
finansavimo šaltinius. Gautą finansavimą panaudojus programoms ir projektams vykdyti, apskaitoje

registruojamas sąnaudų kompensavimas. Kompensuotos sąnaudos pripažintos ataskaitinių metų
pabaigoje – gruodžio 31 d., registruojant panaudoto tikslinio finansavimo metinę dalį.

III. GAUTAS IR PANAUDOTAS FINANSAVIMAS
1. Ataskaitiniais metais gautas finansavimas – 292,8 tūkst. Lt. Gauto finansavimo
šaltiniai:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro
programai vykdyti – 160,0 tūkst. Lt.
1.2. Viešųjų darbų finansavimo programai – 33,6 tūkst. Lt.
1. Projektams vykdyti – 46,5 tūkst. Lt.
2. Vietos bendruomenių savivaldos programai - 31,8 tūkst. Lt.
3. Įstaigos veiklos pajamos – 19,7 tūkst. Lt.
4. VMI grąžinti 2 proc. GPM – 1,2
2. Įstaigos veiklos sąnaudos:
2.1. Darbuotojų išlaikymo sąnaudos, kompensuotos iš savivaldybės biudžeto, ir
Viešųjų darbų programos – 137993,0 Lt.
2.2. Patalpų išlaikymo (šildymas, elektra, vanduo ir kanalizacija, šiukšlių išvežimas)
sąnaudos – 55100 Lt.
2.3. Ryšių sąnaudos – 500 Lt.
2.4. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos įsigyto ilgalaikio turto – 22124,0 Lt.
2.5. Kitos veiklos sąnaudos projektų programų finansavimo – 89910,0 Lt.
IV. PASTABOS
1. Balanse parodytas ilgalaikis materialus turtas, atėmus sukauptą nusidėvėjimą, t.y.
likutine verte.
Sukauptas nusidėvėjimas finansinių metų pabaigoje – 22124,0 Lt.
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje – 567113 Lt.
Ilgalaikis turtas, iš savivaldybės finansavimo lėšų atėmus nusidėvėjimo sąnaudas,
parodytas balanse kaip dotacija ir nepripažintas kompensuotomis išlaidomis.
Minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina visoms turto grupėms 1000
Lt Įsigijimo metu ilgalaikis materialusis turtas užregistruojamas įsigijimo savikaina. Likvidacinė
vertė 1. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu)
metodu. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įstaigos veiklos sąnaudoms.
2. Balanse parodytas trumpalaikis turtas įsigijimo verte;
2.1per vienerius metus gautinos lėšos – 3144,0 Lt.
3. pinigai banko sąskaitose – 8080,0 Lt.
3. Balanse parodytos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:
a) skolos tiekėjams už atliktas paslaugas metų pabaigoje – 10521,0 Lt.
4. Nuosavą kapitalą sudaro:
a) Alytaus miesto savivaldybės dalininko įnašas – 100 Lt.
V. KITA INFORMACIJA

1. Įstaigos užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas panaudos pagrindais perduotas
ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina 16308 Lt., ir trumpalaikis turtas, kurio
įsigijimo savikaina 23241,0 Lt.
Ataskaitiniais metais vadovui išmokėta suma – 21864,0 Lt.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2015-01-29 Nr. _____

Eil.
Nr.

Straipsniai

I.
1.

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas,
parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto
panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių
savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų
taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS
VEIKLOS
REZULTATAS

2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

Pastabų
Nr.

(Litais)
Ataskaitinis Praėjęs
laikotarpis ataskaitinis
laikotarpis
313707
243482
19683
294024

8170
235312

305627

235312

305627

235312

137993
22124
55100
500

113165
21568
65546
473

89910

34560

0

0

8080

8170

Direktorė

Vyr. buhalterė
Stanionienė

____________

Loreta Trainavičienė

____________

Dijana

BALANSAS
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2015-01-29 Nr. _____
(Litais)
TURTAS

A.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
B.
I.

1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS,
IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI
IR
NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS
SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos

Pastabų
Nr.

Ataskaitin
is
laikotarpi
s
567113

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

567113

589237

553199
896

571643
1696

13018

15898

11224

16445

3144

6739

3144

6739

589237

2.
3.
IV.

Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS, IŠ VISO
NUOSAVAS
KAPITALAS
IR Pastabų
ĮSIPAREIGOJIMAI
Nr.

C.
I.
II.
III.
IV.
1.
2.
D.
1.
2.

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas
FINANSAVIMAS
Dotacija
Tiksliniai įnašai

2.1.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

2.2.

Kiti tiksliniai įnašai

3.
4.
E.

Nario mokesčiai
Kitas finansavimas
MOKĖTINOS
SUMOS
IR
ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS
KAPITALAS,
FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI,
IŠ VISO

I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8080
578337
Ataskaitin
is
laikotarpi
s
9219
100

9706
605682
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

9119
8080
1039
555453
555453

1039
8170
-7131
587774
587774

13665

16869

13665

16869

10521

10130

3144

6739

578337

605682

1039

Direktorė

____________

Loreta Trainavičienė

Vyr. buhalterė

____________

Dijana Stanionienė

