
  

VIEŠOJI ĮSTAIGA „ATVERTOS LANGINĖS“ 
 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (PATIKSLINTA) 
 

 
2022 m. birželio 23 d. 

Kunigiškiai I, Svėdasų sen., Anykščių raj. 
 
 

1. Pagrindiniai duomenys apie VŠĮ „Atvertos langinės“ 
Viešoji įstaiga „Atvertos langinės“ (toliau – viešoji įstaiga), įstaigos kodas 304164740, 

Juridinių asmenų registre įregistruota 2016 m. sausio mėn. 15 d. 

Registracijos adresas Anykščių r. sav. Kunigiškių I k. Kunigiškių g. 38,  

Įstaiga nevyriausybinė, pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės organizacija, 
kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdyti visuomenei naudingą socialinę-kultūrinę veiklą. 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 
Viešojoje įstaigoje „Atvertos langinės“  buhalterinė apskaita tvarkoma ir atskaitomybė 

sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos 
buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymuose, 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K – 372 patvirtintomis 
„Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“, bei kitais apskaitą reglamentuojančiais 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais 

Įstaigos lėšų šaltiniai yra steigėjų įnašai, projektiniai finansavimai, juridinių ir fizinių 
asmenų teikiama parama, pajamos iš teikiamų socialinių paslaugų veiklos bei kitos teisėtai gautos 
lėšos. 

 

2. VŠĮ „„Atvertos langinės““ tikslas, veiklos pobūdis ir pasiekti rezultatai 
per finansinius metus, veiklos planai ir prognozės 2021 m. 

 

2.1. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas –nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas 
visuomenėje; kultūros paveldo išsaugojimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; vietos 
bendruomenių vystymas. 

 
2.2. Įstaigos veiklos pobūdis – edukacinės, informacinės, įgalinimo veiklos,  puoselėjant 

ir remiant kultūros, meno, tautinio paveldo pažinimą,  kuriant ir 
tarpininkaujanti miesto ir kaimo vietovių kultūrinei partnerystei. 

 

2.3. Įstaigos veiklos apibūdinimas ir pasiekti rezultatai 2020 m: 
Šiais veiklos metais organizuota ir vykdyta neformalaus vaikų švietimo programa (NVŠ) pagal 

akredituotą programą. Paslaugos organizuotos vaikams, gyvenantiems kaimiškose vietovėse, kuriems 
sudėtingiau pasiekti rajono centro ugdymo ir kultūros įstaigas.  

 Įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamas projektas: 
 



  

Taikant neformalias ugdymo formas, apjungus ir įtraukus į veiklas Utenos ir gretimo Panevėžio 
regiono aplinkinių rajonų ugdymo įstaigas, socialinius partnerius, paskatinti vaikai, jaunimas ir kiti 
gyventojai saviraiškai per meninę-kultūrinę pažintinę veiklą. Sudarytos palankesnės sąlygos mažiau 
galimybių turintiems kaimiškų vietovių vaikams ir jaunimui atskleisti savo kūrybinius gebėjimus bei 
skatinami tobulinti. Per projekto programos įgyvendinimo veiklas atskleistas krašto vietovių istorinis ir 
kultūrinis paveldas, populiarinant jo pažinimą ir išsaugojimo svarbą. 

Projekto metu suburta bendram tikslui iš aplinkinių 4-ių rajonų socialinius partnerius veikiančius 
ugdymo bei kultūros išsaugojimo ir perdavimo veiklose, bendradarbiaujant ir pasidalinant žiniomis, 
patirtimi, veiklos priemonių metodais. 
Paskleista visuomenei dailininko, skulptoriaus, pedagogo ir visuomenės veikėjo Kajetono Sklėriaus 
(1876-1932), gimusio Kunigiškių kaime, kūrybos ir veiklos palikimo svarba Lietuvos kultūrai.  
               

 

PROJEKTO 
"Spalvota molio paukštė" dailininko Kajetono Sklėriaus (1876-1932) gimtajame Kunigiškių kaime 

ĮVYKDYMO REZULTATŲ TASKAITA 
 

Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartyje Nr. 2020-UTN-35 (toliau – Sutartis) 
nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020 m. _balandžio mėn. _01 d. iki 2020 
m. _gruodžio mėn. 15 d. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.1. Trumpas projekto paraiškoje numatyto (-ų) tikslo (-ų) įgyvendinimo ir projekto poveikio bei 
išliekamosios vertės įvertinimas 

 

 
1.2. Informacija apie projektą visuomenės informavimo priemonėse, organizacijos interneto 
svetainėje, socialiniuose tinkluose2 

Data Informacijos šaltinio pavadinimas Nuoroda internete (jeigu tokia yra) 

2020 06 02 Internetinė svetainė 

https://www.atvertoslangines.lt 
https://www.atvertoslangines.lt/category/naujos- 

zinios/ 

2020 06 30 VšĮ Atvertos langinės informacijos 

„Facebooke“ 

https://www.facebook.com/833134836796648/posts
/ 2863542090422569/ 

2020 07 02 Internetinė svetainė 

www.menas.utena.lm.lt 

https://menas.utena.lm.lt/index.php/en/konkurs

ai- mokykloje/naujieji-atradimai/14-naujienos-

nuo- 2017-06/522-spalvota-molio-paukste 

https://www.atvertoslangines.lt/
http://www.atvertoslangines.lt/category/naujos-
https://www.facebook.com/833134836796648/posts/2863542090422569/
https://www.facebook.com/833134836796648/posts/2863542090422569/
https://www.facebook.com/833134836796648/posts/2863542090422569/
http://www.menas.utena.lm.lt/


  

2020 07 01 Internetinė svetainė 

www.arspanevezys.lt 
https://arspanevezys.lt/blog/edukacijos-

specialistai- keramikos-paslapciu-vaikus-moke-

kajetono- skleriaus-gimtineje/ 

2020 07 20 Portalas www.utenoszinios.lt http://www.utenoszinios.lt/2020/07/20/vaik

u- kurybines-stovyklos-kunigiskiuose/ 

2020 11 10 VšĮ Atvertos langinės informacijos 

„Facebooke“ 

https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE- 

Atvertos-langin%C4%97s- 

833134836796648/videos/spalvota-molio- 

pauk%C5%A1t%C4%97/399314004809700/ 

2020 11 26 Internetinė svetainė www.uvb.lt http://www.uvb.lt/lt/naujienos/2488-stovykla- 

   

 

1.3. Informacija apie projekto vykdymui panaudotą projekto vykdytojo, rėmėjų, partnerių 
indėlį, nurodant jo formą ir finansinę išraišką 

 

Finansavimo šaltinis 
Indėlio forma: finansinis įnašas, paslaugos, 

prekės, žmogiškieji ištekliai ir kt.3 

Finansinė indėlio 

išraiška, Eur4 

Anykščių kredito unija Finansinis įnašas 350,00 

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji 
biblioteka 

Paslaugos 65,00 

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų 
informacijos ir koordinavimo centras 

Paslaugos 40,00 

Kavarsko pagrindinė mokykla- 
daugiafunkcis centras 

Žmogiškieji ištekliai 64,00 

Panevėžio miesto dailės galerija Žmogiškieji ištekliai 60,00 

UAB „Atvirai“ Paslaugos 60,00 

Anykščių dailės ir kūrybos mokykla Žmogiškieji ištekliai 60,00 

Utenos meno mokykla Žmogiškieji ištekliai 60,00 

Rokiškio jaunimo centras Žmogiškieji ištekliai 70,00 

Anykščių raj. savivaldybės 

administracijos Svėdasų seniūnija 

Paslaugos 50,00 

Kupiškio raj. Šimonių pagrindinė 

mokykla 

Žmogiškieji ištekliai 35,00 

Utenos r. Užpalių gimnazija Žmogiškieji ištekliai 35,00 

Iš viso: 949,00 

 

 
1.4. Informacija apie projekto metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas 

 

Visas projekto biudžetas, Eur 

(Kultūros rėmimo fondo ir kitos projekto įgyvendinimui panaudotos lėšos (projekto 
vykdytojo, rėmėjų, partnerių indėlis) 

 
2949,00 

Paslaugos / produkto (bilieto / leidinio / dalyvio mokesčio) vieneto kaina, Eur5 0 

http://www.arspanevezys.l/
http://www.utenoszinios.lt/
http://www.utenoszinios.lt/2020/07/20/vaiku-
http://www.utenoszinios.lt/2020/07/20/vaiku-
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-Atvertos-langin%C4%97s-833134836796648/videos/spalvota-molio-pauk%C5%A1t%C4%97/399314004809700/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-Atvertos-langin%C4%97s-833134836796648/videos/spalvota-molio-pauk%C5%A1t%C4%97/399314004809700/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-Atvertos-langin%C4%97s-833134836796648/videos/spalvota-molio-pauk%C5%A1t%C4%97/399314004809700/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-Atvertos-langin%C4%97s-833134836796648/videos/spalvota-molio-pauk%C5%A1t%C4%97/399314004809700/
http://www.uvb.lt/
http://www.uvb.lt/lt/naujienos/2488-stovykla-


  

 
 

2020 m įstaigos suplanuotas ir įgyvendintas Anykščių savivaldybės kultūros programų rėmimo lėšomis 
dalinai finansuotas projektas „Menas kelyje“. 
Projekto metu pasiekti rezultatai: Sukurta estetišką jauki aplinka, meniškai, tautiniais motyvais sukurtu 

ornamentu  dekoruojant aplinką-keleivių laukimo paviljoną Svėdasų miestelyje.  Supažindinti gimnazijos bei 

miestelio bendruomenė su tautodailės meno reikšme Lietuvos kultūros raidos istorijoje. 

Bendradarbiaujant su profesionalaus meno kūrėja – tautodailininke atskleista bendruomenei etninės kultūros ir 

paveldo reikšmė, bei įtraukti vaikai ir jaunimas į pilietišką, kūrybinę meninę veiklą, sukuriant savo krašto 

aplinkos išskirtinumą tiek estetiniu tiek vidinio pasididžiavimo aspektu. 
Projekto tikslinė grupė: Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bendruomenė ; Svėdasų miestelio 
gyventojai-apie 600 žmonių. 
 

2.4. Įstaigos veiklos planai ir prognozės 2021 m.: 
2021 – ais tęsime NVŠ programos „Keramikos dirbtuvėlės“ įgyvendinimo veiklas, ugdydami 

vaikus meno pažinimo ir kūrybiškumo kryptimi.  
Šiais metais  plėsime ir įvairiomis veiklomis skatinsime krašto kultūros ir etninio paveldo 

pažinimą bei turimų vertybių išsaugojimo svarbą. Pradėsime naujus projektus: Lietuvos kultūros 
tarybos fondo finansuojamų projektų pagal tolygios regionų kultūros projektų rėmimo programą 
TRK-Utenos apskrities prioritetą : kultūros edukacija 2021-3 projektą ,,Gražioji Lietuva Vaižganto 
krašte“, taip pat bendradarbiaudami kartu su Lietuvos liaudies buities muziejumi Rumšiškėse 
organizuosime Europos kultūros paveldo dienas istoriniame kultūros paveldo objektais turtingame Kunigiškių I 
kaime. Projekto tikslas - kurti ir populiarinti, skleisti patrauklią ir pritraukiančia aplinką  socialinei-
kūrybinei veiklai bei kultūriniam, pažintiniam turizmui vietovėje, kuri ypač  turtinga istoriniu, 
etnoarchitektūriniu, gamtiniu ir  kraštovaizdžio kultūros paveldo objektais, pritaikytais kultūriniam ir 
pažintiniam turizmui. Stiprinti vietos bendruomenės socialines-kūrybines raiškas įtraukiant į nematerialaus 
kultūros paveldo pažinimą bei jo atskleidimą šalia artimiausios gyvenamosios vietovės. 

 Į sta igos  planuose – bendradarbiavimas s u  t a u to d a i l i n i n ka i s  i r  j ų  k ū ry bo s  da r b ų 
p r i s t at yma s  v is u omen e i ,  u g da n t  m e no  pa ž i n i mo  k u l t ū r ą .  

 

3. VšĮ „Atvertos langinės“ dalininkai  
Įstaigos dalininkai fiziniai asmenys. 
 Įstaigos vadovė Rūta Stanevičienė yra vienas iš įstaigos dalininkų. 
 
4. VŠĮ „Atvertos langinės“ gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2020 finansinius    metus ir 

šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 
Finansavimo šaltiniai Suma, Eur 

Pajamos iš paslaugų 165 

Gauta parama 1850 

Neformaliojo vaikų švietimo programa 2445,67 
LRFM 2000 

Kultūros projektų įgyvendinimo programa 500 

Gauta parama 2 proc 154 

Iš viso: 7114 



  

Įstaigos  2020 m. patirtos sąnaudos, pagal išlaidų rūšis 

Išlaidų rūšis Suma, Eur 

Pardavimo paslaugų sąnaudos 165 
Banko mokesčiai 94 

Konsultacinės, juridinės sąnaudos 142 
Patalpų nuomos 48 

Draudimo sąnaudos 113 

Ryšio sąnaudos 85 
Edukacinių paslaugų sąnaudos 2139 

Kuro sąnaudos 130 

Leidinių, knygų sąnaudos 2158 

Kitos sąnaudos 2802 

Iš viso: 7876 
Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 2020 metais 
nebuvo. 

VšĮ „Atvertos langinės“ 2020 m ilgalaikio turto neturėjo. 

VšĮ “Atvertos langinės” 2020 m darbuotojų nebuvo. 

 
 
 
 
Direktorė Rūta Stanevičienė 


