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Vie5osios istaigos ,,lniciatyvos fondas,. veiklos ataskaita ui 2013 metus

20L4-O4-L4

1) informacija apie vieSosios istaigos veiklos tikslus ir pobudi, veiklos tikslq igyvendinimq ir veiklos rezultatus per

finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams;

Vsl ,,lniciatyvos fondo,, prioritetai kiekvienais metais gali skirtis. Fondas vadovauiasi principu remti ne

pavienius projektus, bet rengti stambias integruotas proSramas, kurios skatintq atskiras tikslines grupes imtis

savarankiSkos iniciatyvos ir aktyviai prisideti prie Lietuvos 0kio platros, atsakingos ir darnios visuomen6s k0rimo'

2ol3m.Vsl,,lniciatyvosfondas,,organizavokonkursq,kuriuosiekiamabuvoatrinktivienasocialines
iniciatyvos skatinimo programE, kuri turd.io tapti ilSalaikio projekto tema ir biti igyvendinama visoje Lietuvoie'

Konkursas vyko 2013 m. lapkriiio 11-25 dienomis. pasiolytose ide.iose konkurso komisija pasigedo didesnds

argumentacuosd6ljqigyvendinimonaudos.Poilgqsvarstymqnutartanesirinktipateiktqidejqkaipbosimoilgalaikio
projekto.Keturidalyviai,kuriqid6josbuvogeriausios,buvoapdovanotipaguodosprizais-l00Ltvertesknygyno
dovanq kuponais

VSI ,,lniciatyvos fondas" neturi nustatqs veiklos planq ir prognozitt 2014 m'

2) vieSosios istaigos dalininkai ir kiekvieno jq inaiq vert6 finansiniq metq pradiioje ir pabaigoje, dalininkq kapitalo

dydis finansiniq metq pradiioie ir pabai8oie;

vienintelisvsl ,,tniciatyvos fondas" dalininkasyra AB,,lnvalda LT" (i. k. 121304349, Seimynilkiq 3, Vilnius) Jos

inasq verte buvo 10 O0O Lt ir nekito per 2013 m'

3) vieSosios istaiBos tautos l65os ir r{ saltiniai per finansinius metus ir 5iq iSlaidq panaudoiimas pagal ekonomin6s

Tikslinio fi nansavimo likutis finansin

Gautas tikslinis fi nansavimas

Panaudotas tikslinis finansavimas
2 % nuo paiamq mokesdiociutar t it"s fr"nsavimas (valstybinds mokesii

Panaudotas kitas fi nansavimas
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4) informacija apie vieiosios istaigos isigytQ ir perleistq ilgalaiki turtq per finansinius metus;

Nebuvo.

5) viesosios istaigos slnaudos per finansinius metus, i5 jq - islaidos darbo uimokesEiui;

5) vieSosios istaigos darbuotojq skaitius finansiniq metq pradiioje ir pabaigoie;

Vienas darbuotoias Per 2013 m.

7) viesosios istaigos sqnaudos valdymo iSlaidoms;

Valdymo iSlaidas sudaro tik direktoriaus darbo uimokestis ir susiiq mokesdiai - 3159 Lt.

g) duomenys apie vie5osios istaigos vadovQ , istaigos i5laidos vadovo darbo uimokesEiui ir kitoms viesosios

istaigos vadovo ilmokoms;

Vadovas-RaimondasRajeckas.Vadovodarbouimokestis-24osLt,susiiusiossocialiniodraudimoir
garantinio fondo mokesiio illaidos - 751 Lt' Kitq iimokq vadovui nebuvo'

g) vieSosios istaigos iSlaidos kolegialiq orSanq kiekvieno nario darbo uimokesEiui ir kitoms istaitos kolegialiq

organq nariq i5mokoms;

VieSoii istaiga kolegialaus valdymo orBano neturi'

10) viesosios istaigos iSlaidos iimokoms su vieEosios istaitos dalininku susirusiems asmenims, nurodytiems sio

istatymo 3 straiPsnio 3 dalyie.

Tokiq iSmokrl nebuvo.
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Darbo uZmokestis ir susijq mokesiiai

Programos organizavimo

Kitos
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