
 

2017 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. 

 

2017-aisiais metais pagrindinės vykdytos veiklos ir jų rodikliai: 

1. Sukurta daugiau nei 100 švietimo, publicistikos, pilietiškumo skatinimo laidų. 

2. Organizuota daugiau nei 50 apsilankymų mokyklose projekte „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. 

3. Organizuotos paramos iniciatyvos „Talentų kelionės“ ir „Didžiasalio vaikų kelionė prie Jūros“. 

4. Organizuotas „Laisvės piknikas. Idėjų festivalis“ Kauno Nemuno saloje, kuriame: 

-  dalyvavo 15 000 – 20 000 Lietuvos Respublikos piliečių; 

- pritrauktos 45 visuomeninės organizacijos pristačiusios savo veiklas; 

- organizuota daugiau nei 20 diskusijų su žinomiausiais šalies politikais, valstybės vadovais, 

verslo, mokslo ir kultūros veikėjais šaliai aktualiausiais klausimais; 

- pasirūpinta daugiau nei 150-ies asmenų iš socialiai remtinų šeimų pilnavertišku dalyvavimu, 

suteikiant jiems galimybes nemokamai atvykti į festivalį ir dalyvauti diskusijose, klausytis 

muzikinės programos, maitintis ir vaikams pramogauti vaikų zonoje. 

 

 



 

Pagrindinių veiklos rodiklių prognozės 2018-iesiems metams: 

Organizacija 2018-aisiais metais planuoja įgyvendinti tas pačias veiklas, didinant kiekvienos iš veiklų 

kiekybinius rodiklius – kuriant didesnį kiekį turinio, plečiant paramos iniciatyvų tikslines auditorijas ir 

dalyvių skaičius, siekiant 20% padidinti „Laisvės piknikas. Idėjų festivalis“ dalyvių skaičių. 

 

2018-aisiais metais VšĮ „Laisvės TV“ įgyvendins ES lėšomis finansuojamą projektą „Nepakantumo 

korupcijai didinimas panaudojant inovatyvias Laisvės TV priemones“, kurio metu bus sustiprintas 

projekto „R.I.T.A.“ informacinis saugumas, su korupcijos identifikavimo būdais ir priemonėmis bus 

supažindinta 850 projekto tikslinės grupės dalyvių bei projekte bus įtraukta virš 200 savanorių. 

Projekto įgyvendinimo biudžetas – 97155 eurai. 

 

Numatomas organizacijos pajamų augimas – 50%. 

 

Pagrindiniai pajamų augimo šaltiniai: 

 ES projektas 

 Pardavimai (teisės, reklamos paslaugos, atributika, bilietų prekyba) 

 

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

pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

2017-01-01 d. Įstaigos dalininkai buvo: Mykolas Markauskas, Martynas Grašys ir Eglė Sidaravičiūtė. 

Kiekvienas dalininkas įnešė po 10 Eur ir bendra dalininkų įnašų vertė buvo 30 Eur. Įstaigos dalininkų 

kapitalas yra lygus jų įnašų vertei. 2017-09-15 d. keitėsi Įstaigos dalininkai ir 2017-12-31 d. vienintelis 

dalininkas yra Mykolas Markauskas, įnašo vertė ir kapitalo dydis 30 Eur. 

 

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

 

Įstaigos finansavimo šaltiniai Suma, Eur 

Pajamos už reklamos paslaugas 121998,33 

Pajamos už bilietų pardavimą 27743,00 

Patreon parama 174393,57 

Parama, iš jų iš: 138618,95 

Tele2, UAB 3000,00 

Lauksva, UAB 300,00 

Iniciatyvos Fondas, VšĮ 3000,00 

TOITOI Lietuva, UAB 4000,00 

Arbor Medical Corporation LT, UAB 9000,00 

Vytautas Astrauskas 1000,00 

Gm Media, UAB 2700,00 

KD Jupiter, UAB 1650,00 



 

Kauno tiltai, AB 5000,00 

Kauno švara, UAB 700,00 

Lenndy, UAB 3663,09 

Lonas, UAB 1000,00 

Pigu, UAB 3000,00 

SEC Baltic, UAB 1200,00 

Skubios siuntos, UAB 1000,00 

STARNITA, UAB 1600,00 

Strategic Staffing Solutions International, UAB 5000,00 

TeleSoftas, UAB 3600,00 

Trinas, UAB 900,00 

Verozona, UAB 500,00 

Fizinių asmenų 135,00 

2% GPM parama 86670,86 

Iš viso: 462753,85 

 

Lėšų panaudojimas Suma, Eur 

Suteiktų paslaugų savikaina 316591,02 

Skelbimų ir reklamos sąnaudos 17979,19 

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 21363,77 

Ryšių sąnaudos 5162,64 

Kitos sąnaudos 20422,87 

Iš viso: 381519,49 

 

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

 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo kompiuterinės technikos ir ryšio priemonių už 2066,16 Eur ir 

automobilį už 22111,57 Eur. Perleisto ilgalaikio turto nebuvo. 

 

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

 

Sąnaudos Suma, Eur 

Suteiktų paslaugų savikaina 316591,02 

Veiklos sąnaudos, iš jų: 64630,34 

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 21363,77 

Kitos sąnaudos 2457,95 

 

 

 



 

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Darbuotojų skaičius – 1. 

 

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 26879,24 Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir su juo 

susijusios išlaidos – 21363,77 Eur, ryšių sąnaudos – 5162,64 Eur, transporto išlaidos – 352,83 Eur. 

 

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. 2017 m. priskaičiuotas darbo užmokestis 

sudarė 14597,74 Eur, socialinio draudimo įmokos – 5865,38 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 

2106,72 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
direktorius

Mykolas Markauskas


