
2018 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 pilietinę visuomenės švietimo misiją vykdanti visuomeninė 

organizacija, kurios pagrindinės veiklos sritys yra: 

- švietimo, pilietinių ir visuomenės informavimo turinio kūrimas ir sklaida inovatyviais 

šiuolaikiniais transliavimo kanalais (internetinėse platformose, palydovinėse televizijose, 

kabelinėse televizijose ir socialiniuose tinkluose); 

- bendruomenių ir masinių renginių organizavimas; 

- paramos iniciatyvų organizavimas jautriausioms ir reikliausioms visuomenės grupėms. 

 

Įstaigos misija – patrauklia forma pateikti socialines problemas ir raginti piliečius 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. 

 

2018-aisiais metais pagrindinės vykdytos veiklos ir jų rodikliai: 

1. Sukurti 354 turinio vienetai švietimo, publicistikos, pilietiškumo skatinimo temomis. Daugelis 

filmavimų vyko kituose miestuose, jų per 2018 metus aplankyta virš 40. Turinys susilaukė 11 

840 572 peržiūrų. 

2. Pasiektas 100 000 prenumeratorių YouTube platformoje tikslas. 



3. Organizuota 280 apsilankymų 95 mokyklose projekte „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“, kurių 

metu pasiekta apie 14 000 kontaktų su mokiniais. Šiuos skaičius pasiekė apie 80 lektorių, kurie 

veiklą vykdė savanoriškai ir neatlygintinai. 

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

25 000 lankytojų; 

- pritrauktos 60 visuomeninės organizacijos pristačiusios savo veiklas; 

- organizuota daugiau nei 40 diskusijų su žinomiausiais šalies politikais, valstybės vadovais, 

verslo, mokslo ir kultūros veikėjais šaliai aktualiausiais klausimais; 

- pasirūpinta daugiau nei 250-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. 

5.  Organizacijos vadovas dalyvavo komandiruotėse įvairiose šalyse, kurių metu buvo mezgami 

ryšiai bei ieškoma papildomo finansavimo šaltinių. Dauguma šių komandiruočių buvo 

finansuojamos užsienio partnerių lėšomis bei kvietimu. Taip pat skaityta eilė pranešimų 

konferencijose, taip   gerinant Lietuvos įvaizdį užsienyje bei skleidžiant Laisvės TV idėją. 

 

Pagrindinių veiklos rodiklių prognozės 2019-iesiems metams: 

 

Organizacija 2019-aisiais metais planuoja įgyvendinti tas pačias veiklas, didinant kiekvienos iš veiklų 

kiekybinius rodiklius – kurti didesnį kiekį turinio, plėsti paramos iniciatyvų tikslines auditorijas ir 

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

 

2019-aisiais metais VšĮ „Laisvės TV“ įgyvendins ES lėšomis finansuojamą projektą, skirtą mokyklinio 

amžiaus asmenų švietimui apie emocinę ir psichinę sveikatą. Numatoma projekto trukmė – 2 metai, jo 

metu pasieksime ne mažiau nei 5 000 dalyvių ir surengsime ne mažiau nei 250 apsilankymų 

mokyklose. 

 

Šiais metais Laisvės TV sieks gerinti tarpusavio dialogą tarp pilietine veikla užsiimančių visuomeninių 

organizacijų ir iniciatyvų, o taip pat ir nevyriausybinių organizacijų dialogą su valstybinėmis 

institucijomis. Šiam tikslui Laisvės TV inicijuos asociacijos kūrimą. 

 

Numatomas organizacijos pajamų augimas – 50% 

 

Pagrindiniai pajamų augimo šaltiniai: 

2% nuo GPM parama 

ES projektai 

Viešieji pirkimai ir konkursai 

Pardavimai (reklamos paslaugos, filmavimo paslaugos, atributika, bilietų į renginius prekyba)   

 

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

pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 



 

2018-01-01 d. Įstaigos vienintelis dalininkas yra Mykolas Markauskas. 2018-12-31 d. vienintelis 

dalininkas yra Mykolas Markauskas, įnašo vertė ir kapidalo 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 297611,33 

Pajamos už bilietų pardavimą 38831,00 

Patreon parama 158024,91 

Projekto finansavimas 92599,77 

Parama, iš jų iš: 196750,56 

Lauksva, UAB 500,00 

UAB "INTEGRITY PR" 2500,00 

TOITOI Lietuva, UAB 5000,00 

Arbor Medical Corporation LT, UAB 10000,00 

Vytautas Astrauskas 2400,00 

Devbridge LT, UAB 2500,00 

KD Jupiter, UAB 2500,00 

Kauno miesto savivaldybės administracija 5000,00 

Kauno švara, UAB 950,00 

UAB "Lotelita" 5000,00 

UAB "POLIPROJEKTAS" 1500,00 

Vidmantas Liutkauskas 1000,00 

Aras Pranckevičius 5600,00 

Financial Service Center 4708,00 

UAB Majoratus 50,00 

Strategic Staffing Solutions International, UAB 2000,00 

TeleSoftas, UAB 2500,00 

MB "Geras renginys dabar" 50,00 

Verozona, UAB 400,00 

Fizinių asmenų 8652,17 

2% GPM parama 133940,39 

Iš viso: 783817,57 

 

Lėšų panaudojimas Suma, Eur 

Suteiktų paslaugų savikaina 407493,52 

Skelbimų ir reklamos sąnaudos 25231,35 

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 33932,44 



Kitos sąnaudos 77285,96 

Iš viso: 543943,27 

 

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

 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo kompiuterinės technikos ir ryšio priemonių už 15349,36 Eur ir 

automobilį už 27603,31 Eur. Perleisto ilgalaikio turto nebuvo. 

 

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

 

Sąnaudos Suma, Eur 

Suteiktų paslaugų savikaina 407493,52 

Veiklos sąnaudos, iš jų: 110730,81 

Skelbimų ir reklamos sąnaudos 25293,97 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos, iš jų: 51786,78 

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 33932,44 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 9182,75 

Ryšių sąnaudos 40,97 

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 8630,62 

Suteikta parama 1527,00 

Kitos sąnaudos, iš jų: 18588,50 

Palūkanų sąnaudos 761,32 

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 4651,69 

 

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Darbuotojų skaičius – 2. 

Kitais nei darbo santykiais veikiančių asmenų skaičius – 7. 

 

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 36007,41 Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir su juo 

susijusios išlaidos – 33932,44 Eur, ryšių sąnaudos – 40,97 Eur, transporto išlaidos – 2034,00 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. 2018 m. priskaičiuotas darbo užmokestis 

sudarė 24999,96 Eur, socialinio draudimo įmokos – 10044,94 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 

3749,98 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. 


