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2023 m. vasario 20 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, tikslinės lėšos pagal 

vykdomas valstybės remiamas programas, 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 2022m. 

 
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 2021 m: 

2.3.1.Šiais veiklos metais organizuota ir vykdyta neformalaus vaikų švietimo programa (NVŠ) 

pagal akredituotą programą. Paslaugos organizuotos ir teiktos vaikams, gyvenantiems kaimiškose 

vietovėse, kuriems sudėtingiau pasiekti rajono centro ugdymo ir kultūros įstaigas. Teiktos ugdymo 

paslaugos 25 vaikų grupei.   

2.3.2. Įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamas projektas: „Gražioji Lietuva 

Vaižganto krašte“ 

 



  

Projekto metu suburta bendram tikslui iš aplinkinių 4-ių rajonų socialinius partnerius veikiančius 
ugdymo bei kultūros išsauojimo 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 vykdymo dalinio finansavimo sutartyje Nr. S/UTN-70(6.2350/2021. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021 m. birželio mėn. 01 d. iki 2021 m. gruodžio 

mėn. 15 d. 

Visas projekto biudžetas 1891,00 Eur. LKT skirtas dalinis projekto finansavimas -1250 Eur. 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos skirtas finansavimas -400 Eur. Kitų rėmėjų 

prisidėjimas-241 Eur. 

Projekto metu suburti bendram tikslui socialinai partneriai iš aplinkinių 2-jų savivaldybių, veikiantys 

švietėjiško ugdymo, bei kultūros veiklose. Paskleista visuomenei dailininko, skulptoriaus, pedagogo ir 

visuomenės veikėjo Kajetono Sklėriaus (1876-1932), gimusio Kunigiškių kaime kūrybos ir veiklos 

palikimo svarba Lietuvos kultūrai. 

Atskleistas dalininko gimtinės ir šio krašto vietovių istorinis palikimas, bei populiarinamas jo 

pažinimas per vairiapusias kūrybines veiklas.  

Kunigiškių I kaime darnai pritaikant prie kraštovaizdžio ir sutvarkius aplinką pastayta ir atidengta 

tautodailiniko P. Petronio sukurta medžio skultūra-suolelis, papuošta kalviška metalo saulute, sukurta 

tautodailininko V. Survilos, skirta dailiniko Kajetono Sklėriaus 145-ųjų gimimo metinių paminėjimui.  

  

2.3.3. Įgvedntas projektas „Sėjau rutą“ dalinai finasuotas Anykšių rajono savivaldybės administracijos 

biudžeto lėšomis pagal priemonę „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“  

Projekto įgyvendinimo laikotarpis :2021 m. Rugpjūčio-gruodžio mėn. 

Projektui remti skirta biudžeto lėšų 837,00 Eur 

Projekto metu pasiektas tikslas-minint Europos kultūros paveldo dienas populiarinamas kultūrinis 

pažintinis turizmas Kunigiškių I kaimo, Svėdasų sen. Vietovėje, kuri ypač turtinga istoriniu , 

etnoarchitektūriniu, gamtiniu ir kraštovaizdžio kultūros paveldo objektais, pritaikytais kultūriniam 

turizmui ir pažinimui.    
 

 

2.4. Įstaigos veiklos planai ir prognozės 2022 m.: 

2022 – ais tęsiama neformalaus vaikų švietimo programų įgyvendinimo veikla Anykščių rajono 

savivaldės teritorijoje pagal akredituotą meninio ugdymo programą vaikams.  

2022 metais  plėsime ir įvairiomis veiklomis skatinsime krašto kultūros ir etninio paveldo pažinimą 

bei turimų vertybių išsaugojimo svarbą. Kartu su mokslinikais, tyrinėtojais ir paveldo vertybių 

išsaugojimo puselėtojais organizuosime kasmetinių Europos paveldo dienų paminėjimą Svėdasų krašte, 

pristaydami Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios varpinės varpų vertybes visuomenei. Tikslas 

stiprinti vietos bendruomenės socialines-kūrybines raiškas įtraukiant į nematerialaus ir mayterialaus kultūros 
paveldo pažinimą bei jo atskleidimą šalia artimiausios gyvenamosios vietovės. 

 Įsta igos  planuose – bendradarbiavimas su  p rofesional ia i s  menin inka is i r  tau todai l in inkai s  
i r  jų  kūrybos  da rbų  p rist a tyma s  vi suomenei ,  ugdant  meno  pažin imo  kul tūrą .  Nuo la t in ių  
nemoka mų pa rodų  o rganizav imas i r  meno  kūrin ių  eksponavi mas  Svėda sų  mst .  

Įnfo rmacin ių ,  k ra što  ku l tū ro s paveladą  aktual izuojančių  st ra ip sn ių  publ ikacia .   
Mažo sios arch i tek tūro s  skulp tūrų  parko  įkūri mas  e tonokul tūr in io  paveldo  obekto 
te ri to ri jo je ,  ne formalaus  muzie jaus ekspozic i jo s e rdvėje .   

 

3. VšĮ „Atvertos langinės“ dalininkai  

Įstaigos dalininkai fiziniai asmenys. Dalininkų skaičius -2. 

Įstaigos vadovė Rūta Stanevičienė yra vienas iš įstaigos dalininkų. 



  

 

4. VŠĮ „Atvertos langinės“ gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2021 finansinius    

metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

Finansavimo šaltiniai Suma, Eur 

Pajamos iš paslaugų 577 

Gauta parama 305 

Neformaliojo vaikų švietimo programa 3440 

LRFM  LKT kultūros projektų rėmimo lėšos 1250 

NVO stiprinimo įgyvendinimo programa 837 

Gauta parama 1,2 proc 172 

Iš viso: 6581 

Įstaigos  2021 m. patirtos sąnaudos, pagal išlaidų rūšis 

Išlaidų rūšis Suma, Eur 

Pardavimo paslaugų sąnaudos 0 

Banko mokesčiai 77 

Konsultacinės, juridinės sąnaudos 129 

Patalpų nuomos 37 

Draudimo sąnaudos 81 

Ryšio sąnaudos 56 

Edukacinių paslaugų sąnaudos 5527 

Kuro sąnaudos 127 

Suteikta parama 100 

Kitos sąnaudos 447 

Iš viso: 6581 

Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 2021 metais 

nebuvo. 

VšĮ „Atvertos langinės“ 2021 m ilgalaikio turto neturėjo. 

VšĮ “Atvertos langinės” 2021 m darbuotojų nebuvo. 

 

 

 

 

Direktorė Rūta Stanevičienė 


