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Iniciatyvos „Laikykitės, pasieniečiai!“ finansinė ataskaita  

Periodas: 2021 m. rugpjūčio 9 d. – 2022 m. sausio 5 d. 

Ataskaitos išorinis auditorius: UAB „Audifina“, tarptautinės nepriklausomų audito ir 
teisinių įmonių asociacijos „MSI Global Alliance“ narė, viena didžiausių lietuviško 
kapitalo audito kompanijų Lietuvoje. 

 

2021 m. Rugpjūčio 9 d. reaguodama į kilusią migrantų krizę. VšĮ „Laisvės TV“ pradėjo 
lėšų rinkimo akciją „Laikykitės, pasieniečiai!“, kurios metu kvietėme visuomenę 
prisidėti prie VSAT darbuotojų ir kitų tarnybų pareigūnų darbo sąlygų efektyvinimo bei 
jų asmeninės ir šeimos gerovės. 

„Laikykitės, pasieniečiai!“ iniciatyvos metu surinktas lėšas planavome naudoti šiems 
tikslams: 

1. suteikti galimybę pareigūnams ir jų šeimos nariams kokybiškai pailsėti 
Lietuvoje; 

2. nupirkti efektyvesniam pareigūnų darbui reikalingos technikos; 
3. dalį lėšų skirti per riaušes prie Seimo nukentėjusiems pareigūnams. 

Iniciatyvos vykdymo laikotarpiu buvo surinkta beveik 147 tūkst. eurų suma. 

Visos mūsų surinktos lėšos ir jų šaltiniai yra pateikiami 1 lentelėje : 

Gauta parama piniginėmis lėšomis, EUR 

Tiesioginiai mokėjimai Swedbank 137 893 

Tiesioginiai mokėjimai Paypal 8 809 

Viso: 146 702 
 

Perduotoji parama – specifinius patruliavimo pasienyje reikalavimus atitinkantis 
automobilis „Toyota Land Cruiser“. Jis iškeliavo į Varėnos pasienio rinktinės G. Žagunio 
užkardą. Šis VSAT padalinys yra atsakingas už daugiau kaip 100 km ilgio sienos ruožo 
su Baltarusija apsaugą Šalčininkų rajone, vadinamojoje Dieveniškių kilpoje. 

Už surinktas lėšas buvo organizuotos kelios poilsio stovyklos pareigūnų vaikams, 
dovanoti du tarnybiniai šuniukai (belgų aviganis ir vokiečių aviganis) bei šunų 
priežiūrai reikalingos priemonės, nupirktas GPS imtuvas Alpha 100 T5,  pareigūnams 
ir jų šeimos nariams suteikta galimybė nemokamai ilsėtis Eglės sanatorijoje. 



2 
 

 

Visos vykdant iniciatyvą „Laikykitės, pasieniečiai!“  metu patirtos išlaidos pateikiamos 
2 lentelėje: 

Suteiktos paramos dalykas Paramos suma, Eur  

Automobilis Toyota Land Cruiser  58 000 
Automobilio apipavidalinimo darbai 121 
GPS imtuvas ALPHA100-T5 11,200 
Prožektorius Golight GT su transportavimo krepšiu 8 447 
132 pareigūnai su šeimos nariai gavo sanatorinį 
gydymą 50 105 

6 dienų vaikų vasaros stovykla, kurioje dalyvavo 38 
pasieniečių vaikai 7 695 

Dienos stovykla 12-kai pasieniečių vaikų „Patirčių 
klasė“ 1 625 

Vaikų pervežimas į stovyklą 600 
Belgų aviganių veislės šuniukas 1 300 
Vokiečių aviganių veislės šuo 900 
2000 vnt. konservų šunims po 400 g 3 341 
40 dėžučių (2400 tablečių) ėdalo papildų šunims 669 
130 vnt. veterinarinių preparatų nuo erkių VSAT 
šunims 2 380 

Bankų komisiniai 318 
Viso: 146 702 

 

 

 

 

VšĮ Laisvės TV direktorė 

Gabija Milašiūtė 

2022 m. vasario 28 d. 


