
 

2016 VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir 

veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams 

metams 

 

Laisvės TV (toliau – įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo 

veikloje vadovaujasi Įstaigos įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos 

viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

Įstaiga įregistruota 2016 m. spalio 4 d., Saulėtekio al. 15, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre.  

Įstaigos vizija – Laisvės TV yra pelno nesiekianti ir pilietinę visuomenės švietimo misiją vykdanti 

televizija. Kuriame laidas identifikuojančias mūsų valstybės problemas, keliame diskusijas bei siūlome 

sprendimus. 

Įstaigos misija – patrauklia forma pateikti socialines problemas ir raginti jaunus žmones didžiuotis 

savo valstybe ir nuveiktais darbais. 

Įstaigos veiklos tikslai: 

 laisvalaikio organizavimas; 

 mažumų teisių apsauga ir integracija; 

 nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; 

 neformalus ugdymas; 

 pilietinis ugdymas; 

 savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; 

 vietos bendruomenių vystymas; 

 žmogaus ir pilietinių teisių apsauga. 

 

II.  Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Įstaigos dalininkai yra: Mykolas Markauskas, Martynas Grašys ir Eglė Sidaravičiūtė. Kiekvienas 

dalininkas įnešė po 10 Eur ir bendra dalininkų įnašų vertė 30 Eur. Įstaigos dalininkų kapitalas yra lygus 

jų įnašų vertei. 

 

III.  Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas 

 

Įstaigos finansavimo šaltiniai Suma, Eur 

Pajamos už reklamos paslaugas 12826,00 

Patreon parama 34273,91 

Parama, iš jų iš: 23243,21 

Tele2, UAB 3000,00 



 

Lauksva, UAB 200,00 

Iniciatyvos Fondas, VšĮ 500,00 

Pagulbis, VšĮ 100,00 

Arbor Medical Corporation LT, UAB 7000,00 

Citadele bankas, AB 1500,00 

Gm Media, UAB 900,00 

KD Jupiter, UAB 300,00 

Lonas, UAB 1000,00 

Muzikos vadybos agentūra, VšĮ 3000,00 

SEC Baltic, UAB 200,00 

Small Planet Airlines, UAB 1500,00 

STARNITA, UAB 200,00 

Strategic Staffing Solutions International, UAB 3000,00 

Šviesos technologijos, UAB 750,00 

Iš viso: 70343,12 

 

Lėšų panaudojimas Suma, Eur 

Suteiktų paslaugų savikaina 42816,26 

Skelbimų ir reklamos sąnaudos 1803,11 

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 2870,13 

Ryšių sąnaudos 1000,00 

Kitos sąnaudos 3604,22 

Iš viso: 52093,72 

 

IV. Iformacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo ilgalaikio turto. 

 

V. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 

 

Sąnaudos Suma, Eur 

Suteiktų paslaugų savikaina 42816,26 

Veiklos sąnaudos, iš jų: 7477,15 

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 2870,13 

Kitos sąnaudos 1800,31 

 

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Darbuotojų skaičius – 1. 



 

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 4536,33 Eur (darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios 

išlaidos ir kitos bendrosios sąnaudos). 

 

VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir 

kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

 

Nuo 2016-10-27 d. Įstaigos vadovas – Mykolas Markauskas. 2016 m. priskaičiuotas darbo užmokestis 

sudarė 2187,92 Eur, socialinio draudimo įmokos – 879,12 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 287,77 

Eur. 

 

IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms 

įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

 

Įstaiga kolegialių organų neturi. 

 

X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims 

 

Išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims nebuvo. 

Mykolas Markauskas

Mykolas Markauskas
Mykolas Markauskas
direktorius


