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Viešosios įstaigos „Iniciatyvos fondas“ veiklos ataskaita už 2020 metus 

2021-04-30 

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per 

finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams; 

VšĮ „Iniciatyvos fondo“ prioritetai kiekvienais metais gali skirtis. Fondas vadovaujasi principu remti ne 

pavienius projektus, bet rengti stambias integruotas programas, kurios skatintų atskiras tikslines grupes imtis 

savarankiškos iniciatyvos ir aktyviai prisidėti prie Lietuvos ūkio plėtros, atsakingos ir darnios visuomenės kūrimo.  

Visus 2020 metus buvo vykdomas ir užbaigtas 2016 m. pabaigoje pradėtas projektas „Pozityvus dienoraštis“. 

Projekto „Pozityvus dienoraštis“ tikslas – atkreipti Lietuvos gyventojų dėmesį į visuomenėje vykstančius gerus 

pokyčius ir mūsų visų pasiekimus, kurie bendrame naujienų sraute neretai lieka nepastebėti. Norime keisti žmonių 

mąstymą ir padėti jiems galvoti pozityviai, įkvėpti sektinu pavyzdžiu, mažinti neigiamų naujienų skaičių. Mūsų tikslas 

– 1000 nufilmuotų teigiamą žinią skleidžiančių istorijų, kurios įkvėptų žmones matyti gėrį. Tikime, kad pastangos 

dalytis gražiais ir gerais dalykais tikrai prisidės tiek prie trokštamos vidinės ramybės, tiek atneš džiaugsmo ir į kito 

žmogaus širdį. Yra daug dalykų, ką galime padaryti, bet pirmiausia – pradėti nuo savęs ir kalbėti apie tai, kas gera. 

Mes tikime, kad visuomenė sąmoningėja ir daugėja tų, kuriems rūpi. Tad kviečiame rinktis šį kelią ir mažais 

žingsneliais keisti savo kasdienybę pastebint joje vis daugiau gerų dalykų ir net nepastebėsime, kai atsisukę atgal 

pamatysime, – viskas pasikeitė, nors, atrodo, nieko neįvyko.  

„Pozityvus dienoraštis“ – tai virtualūs mūsų pasiekimų namai, pasakojantys apie žmones, kurie savo darbais 

skleidžia šviesą. Atsidavimas kitam, tikėjimas, kad net vienas gali pakeisti pasaulį – tai yra esminės vertybės, 

įkvepiančios reikšmingiems laimėjimams.  

Taigi dar kartą sakome – sustokime ir apsidairykime. Mūsų gyvenimas pilnas tyliųjų herojų, kurie kuria vedami 

širdies balso. Tapk gerųjų naujienų ambasadoriumi ir leisk žinoti, kad šie žmonės yra arti mūsų. Pastebėkite ir 

pasidalinkite jų istorijomis bei mažomis pergalėmis el. paštu dienorastis@pozityvu.lt.  

Išsamiau apie projektą „Pozityvus dienoraštis“ skaitykite čia: http://pozityvu.lt. Čia dalykis, žiūrėk ir skaityk tik 

tai, kas pozityvu, gera ir įkvepia! 

2021 m. VšĮ „Iniciatyvos fondas“ kol kas konkrečių planų dėl naujo projekto neturi. 
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2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų 

kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; 

Vienintelis VšĮ „Iniciatyvos fondas“ dalininkas yra AB „Invalda INVL“ (į. k. 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius). Jos 

įnašų vertė buvo 2 896 Eur ir nekito per 2020 m. 

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių išlaidų panaudojimas pagal ekonominės 

klasifikacijos straipsnius; informacija apie paramos gavėjui per kalendorinius metus suteiktą visą paramą, 

nurodant, kiek jos gauta iš juridinių ir iš fizinių asmenų (Lietuvos ir užsienio), taip pat anonimiškai gautą paramą. 

Tikslinio finansavimo likutis finansinių metų pradžiai 46 844 Eur 

Gauta juridinių asmenų parama 28 000 Eur 

Panaudota parama 67 311 Eur 

Gauta parama (Valstybinės mokesčių inspekcijos pervesti 2 % nuo pajamų mokesčio) 155 Eur 

Gauta subsidija mikroįmonėms (valstybės pagalba COVID-19 pandemijos tikslais) 2 717 Eur 

Tikslinio finansavimo likutis finansinių metų pabaigai 10 405 Eur 

Parama gauta  iš juridinių asmenų:     

UAB „INVL Asset Management“ (126263073)  28 000 Eur 

Anoniminės paramos negauta. 
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Išlaidų rūšys: 

Darbuotojų išlaikymo 29 488 Eur 29 381 Eur 

Programos organizavimo 32 145 Eur 53 330 Eur 

Kitos 5 678 Eur 3 704 Eur 

Iš viso 67 311 Eur 86 415 Eur 

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus; 

Nebuvo.  

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui; 

Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai 29 488 Eur 

Programos organizavimo 32 145 Eur 

Kitos 5 678 Eur 

Iš viso 67 311 Eur 

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; vidutinis dirbančių pagal darbo 

sutartis asmenų, taip pat savanoriškai padedančių asmenų skaičius per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį 

2020 m.  - trys darbuotojai. Vidutinis dirbančių asmenų pagal darbo sutartis skaičius – trys darbuotojai.  

 

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;  

Valdymo išlaidas sudaro tik direktoriaus darbo užmokestis ir susiję mokesčiai – 10 424 Eur. 

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą , įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 

įstaigos vadovo išmokoms;  

Vadovo darbo užmokestis – 10 243 Eur, susijusios socialinio draudimo ir garantinio fondo mokesčio išlaidos –    

181 Eur. Kitų išmokų vadovams nebuvo. 

9) viešosios  įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario  darbo  užmokesčiui  ir  kitoms  įstaigos kolegialių 

organų narių išmokoms; 

Viešoji įstaiga kolegialaus valdymo organo neturi.  

10) viešosios  įstaigos  išlaidos  išmokoms  su  viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems šio 

įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

Tokių išmokų nebuvo.  
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11) Informacija apie paramos gavėjo valdymo organų narius paskutinę  ataskaitinio  laikotarpio dieną: 

pavadinimas, įmonės kodas; 

Direktorė Eglė Surplienė 

12) Informacija apie paramos gavėjo padalinius (jeigu  turi): buveinės adresai, telefono, telefakso numeriai, 

padalinio vadovas (vardas, pavardė); 

Nėra 

13) Paramos  gavėjo  narių  skaičius  (jeigu  tai narystės pagrindais  veikiantis  juridinis asmuo) paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną; 

Ne narystės pagrindu veikiantis paramos gavėjas 

 

 

 

 

 

Direktorius          Raimondas Rajeckas 
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