
193025116, Mažeikių raj. Užežerės km. Vingio g. 14

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(sudarymo data)

Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS 1553             436                
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
II. MATERIALUSIS TURTAS 1553                 436                     
III. FINANSINIS TURTAS
1V. KITAS ILGALIKIS TURTAS

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 6282             6481              
I.

1I. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

1II. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS 2034                 1126                   

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 4248                 5355                   
7835             6917              

C. NUOSAVAS KAPITALAS 3516             2451              
I. DALININKŲ KAPITALAS
II. REZERVAI
III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS 3516                 2451                   

D. FINANSAVIMO SUMOS 4317                 4310                   

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2                   156                
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 156                     
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 2                        

             7835                6917 

 

   ___________________________Vyr. skautininkė _____________     

(eurais)

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA

                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

Tvirtinimo žyma

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 06 28

TURTAS
Pastabų 

Nr.
 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

ATSARGOS

TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Dovilė Byčienė
                   (subjekto įstatuose nurodyto                                        (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)                             

valdymo organo nario pareigų
            pavadinimas)



                                  ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

(Tvirtinimo žyma)

            

Eil.    
Nr.

Straipsniai
Pastabų 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

I. PAJAMOS 10 698                             6 214                            
1. PARDAVIMO PAJAMOS
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 10698 6214
3. KITOS PAJAMOS
II. SĄNAUDOS 9 633                               5 984                            

1.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 
SAVIKAINA  IR KITOS PARDAVIMO 
SĄNAUDOS

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 9576 5926
3. KITOS SĄNAUDOS 57 58

III.
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 1 065                               230                               

IV. PELNO MOKESTIS

V.
GRYNASIS VEIKLOS                                                
REZULTATAS 1 065                               230                               

Vyr. skautininkė Dovilė Byčienė
 (vardas, pavardė)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

__________________________________________________

__________________________________________________
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

__________________________________________________

(subjekto įstatuose nurodyto                                                          
valdymo organo nario pareigų                                      

pavadinimas)

 (parašas) 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
____2021 BIRŽELIO 28____ Nr. ___2__

                                   (sudarymo data)

(eurais)



Eilės 

Nr. Eur Valandos

1.
Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys

1.1. ......
1.2. ......

2. 
Užsienio valstybių juridiniai 
asmenys

2.1. ......
2.2. ......

3. Fiziniai asmenys* ir anonimai X

4. 
Gyventojai, skyrę gyventojų 
pajamų mokesčio dalį

X 1 809,73 X X X X

5. Iš viso X                 1810 
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

Turto panauda

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių                                                      

4 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
(eurais)

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

Savanorių darbu**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pavadinimas
Kodas, 
buveinė 

(adresas)
Pinigais

Turtu, išskyrus 
pinigus

Paslaugomis



5 priedas

(eurais)

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Gauta per ataskaitinį 
laikotarpį

Pergrupavimas* Iš viso
Iš jų saviems 

tikslams
Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Pinigai 1552 1 810 2362 2362 1 000

2. Turtas, išskyrus pinigus

Parama, panaudota 
neliečiamajam kapitalui 
formuoti 

4. Iš viso                         1552                        1810                         -                2362             2362                        1000 
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir
pateikimo taisyklių                                                      

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eilės 
Nr.

Paramos dalykas

Panaudota per ataskaitinį
laikotarpį

X3. X X X X



6 priedas

 
    (eurais)

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis** Turto panauda***

1 2 3 4 5 6 7

1. Juridiniai asmenys

1.1.
1.2.
2. Fiziniai asmenys* X

3. Iš viso X

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.

*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, 

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo taisyklių

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą pateikimo forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA

Eilės 
Nr.

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas Suteiktos labdaros, paramos dalykas



7 priedas

(eurais)

Eilės 
Nr.

Tikslinio finansavimo sumų 
šaltinis

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudota per 
ataskaitinį laikotarpį

Gautinų sumų 
pasikeitimas

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7

1. Valstybės biudžetas

2. Savivaldybių biudžetai 0 6810 6810 0

3. Kiti šaltiniai 0 0 0 0

4. Iš viso                          -                      6810                          6810                          -   

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių

(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ



 
ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA 

 
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 

2020 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
PAGAL 2020-12-31 DUOMENIS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
Žemaitijos skautų organizacijai suteiktas kodas 193025116, adresas Mažeikių r. Užežerės 

km. Vingio g. 14. 
Žemaitijos skautų organizacija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, 

atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas banke. 
Organizacija yra ne PVM mokėtoja. Organizacijos tikslas: ugdyti organizacijos narius 
remiantis skautiška ideologija. 
Pagrindinės veiklos kryptys yra vaikų užimtumas laisvalaikiu organizuojant užsiėmimus, 

paskaitas, stovyklas. 
Organizacijai visuomeniniais pagrindais vadovauja vyr. skautininkas. Etatinių darbuotojų 

organizacijoje nedirba. 
Organizacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
Žemaitijos skautų organizacijos finansinė atskaitomybė už 2020 metus parengta 

vadovaujantis LR finansų ministro įsakymu „Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo   ir neatlygintinai gauto 
turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo.“ Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis šiuo 
įsakymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės 
subjektų buhalterinę apskaitą bei finansinių ataskaitų parengimą. 

Apskaitos politika yra parengta ir patvirtinta Žemaitijos skautų organizacijos vyr. skautininko 
2014 m. gegužės 4 d. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, 
įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu taikant kaupimo 
principą - pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, 
neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 
Finansinėje ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiais vienetais – eurais. 
2020 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 
Finansinės būklės ataskaita; 
Veiklos rezultatų ataskaita; 
Sutrumpintas aiškinamasis raštas. 

 

III. PASTABOS 
 

BALANSO ATASKAITA 
Balanso ataskaitoje pateikiama ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos ir lyginamoji 

praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.



Ilgalaikis turtas  
 

Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir 
registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto sąvoką ir VAS nustatytus pripažinimo 
kriterijus. 

Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas balanso ataskaitoje parodomas likutine verte. 
Nematerialiojo turto Žemaitijos skautų organizacija neturi ir per ataskaitinį laikotarpį 

nematerialiojo turto nepirko. 
Ilgalaikis materialusis turtas – nepiniginis turtas, turintis materialiąją formą, kuris teikia 

ekonominę naudą daugiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne 
mažesnė už organizacijos nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę- 400,00 Eur. 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. 

Organizacija per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 1 470,15 eur. 
 

Trumpalaikis turtas 
 

Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2 033,92 Eur. 
Atsargos – tai materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už organizacijos nusistatytą minimalią ilgalaikio 
materialiojo turto vertę. Atsargų likučio 2020 m. gruodžio 31 d. Žemaitijos skautų organizacija 
neturėjo. 

Išankstiniai apmokėjimai – Išankstinių apmokėjimų 2020 metais nebuvo. 
Kitas trumpalaikis turtas – organizacija turi įvairaus trumpalaikio turto, kuris metų eigoje 

gali būti nusidėvėjęs, gali sulūžti ar kitaip būti nebenaudojamas. 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 247,93 Eur. Banko 

sąskaitose pinigai sudaro – 2 968,30 Eur, kasoje – 1 279,63 Eur. Pinigai banko sąskaitose - lėšos, 
finansuotos iš savivaldybės biudžeto; lėšos iš rėmėjų, paramos fondo bei gauto 1,2% gyventojų 
pajamų mokesčio nario mokesčiai. Kasoje pinigai sudaro – organizacijos narių nario mokesčiai. Tai 
neįnešti į banko sąskaitą nario mokesčiai už 2020 metus. 

Finansavimo sumos 
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 317 Eur: 
Iš savivaldybės biudžeto finansavimas panaudotas pilnumoje; 
Nario mokesčiai – 1 763 Eur; 
Parama – 1 000 Eur. 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija finansuoja programų įgyvendinimui, patalpų 
išlaikymui, kitoms reikmėms. 

Organizacijos nariai moka metinį nario mokestį, kuris surenkamas ir įnešamas į organizacijos 
iždą. Surinktą nario mokestį organizacija naudoja įvairiems ūkiniams reikalams, kanceliarinėms 
prekėms. 

Paramą sudaro – gauta parama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, kur pravedami gyventojų 
paskirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 

 
Įsipareigojimai 

Ilgalaikių įsipareigojimų Žemaitijos skautų organizacija neturi. 
Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 1,36 Eur. Tai už patalpų komunalines paslaugas, už 

elektros energijos tiekimo paslaugas. 



VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
 
 

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama nuo ataskaitinių metų pradžios iki finansinių metų 
pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio informacija. 

Pajamų pripažinimas ir apskaita vykdoma vadovaujantis VAS ir kitais reglamentuojančiais 
aktais pajamų apskaitą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje organizacija veiklos pajamų neturėjo.. 

Finansavimo pajamos – tai per ataskaitinį laikotarpį gauto iš visų finansavimo šaltinių 
pajamų panaudojimo pajamos. 2020 m. gruodžio 31 d. jos sudarė 10 698 Eur: 

Iš savivaldybės biudžeto – 6 810 Eur; 
Nario mokesčio – 1 150 Eur; 
Iš kitų šaltinių – 0 Eur. 

Žemaitijos skautų organizacija veiklos už kurią gautų pajamas nevykdo. 
Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai sąnaudos susijusios su organizacijos pagrindine veikla. 

Kitos sąnaudos sudaro -56,63 Eur(tai banko mokesčių sąnaudos), patalpų išlaikymo sąnaudos – 
759,32 Eur. 
Kitas sąnaudas sudaro: 

Veiklos sąnaudos – 9 576 Eur; 
Grynasis veiklos rezultatas už 2020 metus gautas 1 065 Eur.  

Organizacija padalinių ar dukterinių įmonių neturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyr. skautininkė  Dovilė Byčienė 



1 
 

 

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOS 

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2020 METŲ VEIKLĄ 

2021 m. kovo 8 d. 

 

BENDRA INFORMACIJA 

1. Žemaitijos skautų organizacija (toliau – ŽSO) įregistruota Teisingumo ministerijoje (vėliau – 

VĮ „Registrų centras“) 1996 m. sausio 18 d., įmonės kodas: 193025116 

2. Teisinė forma: asociacija 

3. Adresas: Vingio g. 14, Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav. 

Kontaktinis tel. nr.: +370 698 10986 

El. pašto adresas: info@zemaitijosskautai.lt 

Interneto puslapis: https://zemaitijosskautai.lt  

4. Ataskaitinio laikotarpio metu ŽSO valdybą sudarė 7 nariai, veikiantys visuomeniniais 

pagrindais. 2020 m. spalio 3 d. Mokymų skyriaus vadovas atsistatydino iš Valdybos narių pareigų, 

todėl remiantis asociacijos įstatais kolegialaus valdymo organo sprendimu laikinai eiti šias 

pareigas buvo paskirtas kitas ŽSO narys, be balsavimo teisės (iki 2021 m. eilinio Suvažiavimo). 

Administracijos darbuotojų, gaunančių finansinį atlygį – 0. 

5.  Narių skaičius 2020 m. pradžioje: 279. 

    Narių skaičius 2020 m. pabaigoje: 278. 

6. Organizacijos vienetai veikia šiuose rajonuose: Šiaulių m., Šiaulių r., Plungės r., Akmenės r., 

Kretingos r. ir Mažeikių r. 



2 
 

7. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai, t. y. dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris 

prasideda sausio mėn. 1 d., pasibaigia gruodžio mėn. 31 d. 

8. 2021 m. finansinių metų veiklos tikslas: tęsti vykdomas veiklas.  

 

ASOCIACIJOS VEIKLA 2020 METAIS 

ŽSO pagrindinis tikslas – ugdyti organizacijos narius remiantis skautiška ideologija. 

Skautų ugdymo procesas vyksta per mokymąsi veikiant ir apima labai daug formų: kassavaitiniai 

susitikimai – sueigos, žygiai, stovyklos, akcijos, mokymai vadovams ir t. t. Mokymasis pažinti, 

mokymasis veikti, mokymasis bendradarbiauti, mokymasis būti savimi – pagrindiniai 

organizacijos ugdymo ramsčiai. Jų dėka lavinamos visos vaikų ir jaunuolių vystymosi sritys: 

fizinė, intelektinė, emocinė, socialinė ir dvasinė. Skiltis – mažiausias organizacijos struktūrinis 

vienetas, susidedantis iš 4–8 panašaus amžiaus narių. Jiems vadovaujantis skiltininkas – vadovas 

– dirba pagal skautų patyrimo laipsnių programą, kuri apima pagrindines ugdymo sritis. 

Remdamasi šia programa, organizacija siekia patenkinti jauno žmogaus interesus, bendravimo 

poreikį. Siekiama atskleisti vaiko prigimties galias, ugdyti dorą, laisvą, savarankišką, išradingą, 

atsakingą, kūrybišką, sparčiai kintančioje socialinėje aplinkoje prisitaikyti sugebančią asmenybę.  

ŽSO veikla gali būti skirstoma į dvi dalis: veikla vienetuose ir veikla organizacijoje. ŽSO veikla 

vienetuose vykdoma kassavaitinių skilčių susitikimų (toliau – sueigų) metu, taip pat ir papildomų 

vieneto renginių metu – žygiai, iškylos, visuotinės sueigos, kt. Šiuo metu organizacijoje veikia 8 

vienetai: 

- Šv. Jurgio draugovė (Šiauliai) 

- Baltosios ilties gauja (Šiauliai) 

- Perkūno draugovė (Kuršėnai) 

- Šv. Pranciškaus draugovė (Venta) 

- Medeinos draugovė (Seda) 

- Vydūno draugovė (Žemaičių Kalvarija) 

- Žemynos draugovė (Mažeikiai) 

- Šv. Antano draugovė (Kretinga) 
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ŽSO veikla organizacijoje yra vykdoma organizuojant renginius visos organizacijos mastu, į 

kuriuos įeina, bet neapsiribojama, žygiai, stovyklos, susitikimai, mokymais, renginiai, kt. Šiemet, 

pandemijos kontekste, daugelis renginių buvo perkelti į virtualią erdvę arba buvo atšaukti, jeigu 

tai nebuvo įmanoma suorganizuoti gyvai. Išsamus įgyvendintų renginių planas pateikiamas 

žemiau (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. 2020 m. ŽSO renginiai 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio data 

 

Renginio vieta 

1. Žygis „Ventos vingiais“ 2020-01-11 Venta 

2. Tarybos sueiga 2020-01-12 Kuršėnai 

3. Orientacinis žygis „N3PAS1M3SK“ 2020-01-31 – 

2020-02-01 

Šiauliai 

4. Renginys „Po Tėvynės vėliava“ 2020-02-16 Šiauliai 

5. Visuotinis ŽSO suvažiavimas 2020-02-29 Mažeikiai  

6. Tarybos sueiga 2020-04-04 Nuotoliniu būdu 

7. Nuotolinis visuotinis ŽSO suvažiavimas 2020-04-18 Nuotoliniu būdu 

8. Seminarų ciklas „Žemėlapiai“ 2020-04-30 Nuotoliniu būdu 

9. Susitikimas su Misija Sibiras dalyviu Matu 

Toliušiu 

2020-04-23 Nuotoliniu būdu 

10. LR Himno giedojimas 2020-07-06 Renavas 

11. ŽSO vasaros stovykla „Skautų marsas“ 2020-07-19 – 

2020-07-25 

Renavas 

12. Mokymų stovykla „Skautas gamtoje“ 2020-08-02 – 

2020-08-08 

Renavas 

13. Žygis „Mažeikiai – Pakutuvėnai“ 2020-08-19 – 

2020-08-24 

Mažeikiai - 

Pakutuvėnai 

14. Tarybos sueiga 2020-09-26 Mažeikiai 

15. Neeilinis visuotinis ŽSO suvažiavimas 2020-10-03 Nuotoliniu būdu 

16. Žygis „Brisk“ 2020-10-17 Plinkšės 

17. Skautiškas „Gramofonas“ 2020-11-14 Nuotoliniu būdu 
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18. Linksmvakaris – skautų filmų festivalis 

„Linksmavakario kino juosta“ 

2020-12-27 Nuotoliniu būdu 

 

 

2020 METAIS GAUTA PARAMA 

Ataskaitinio laikotarpio metu buvo vykdomi  konkurso būdu laimėti projektai: 

1. Mažeikių r. savivaldybės finansuotas projektas: „Skautybės kelyje“, (Mažeikių rajono 

jaunimo iniciatyvų projektų (programų) finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis 2020 

m. konkurso) 1500 €. 

2. Mažeikių r. savivaldybės finansuotas projektas: „Šok į batus“. (vaikų vasaros stovyklų ir 

kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursas) 1340 €. 

3. Mažeikių r. savivaldybės finansuotas projektas: „Kad dainos skambėtų“, (vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursas) 3970 €. 

Ataskaitinio laikotarpio metu buvo gauta finansinė parama: 

1. 1809,73 € – 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio už 2019 m. (VMI) 

 

Ataskaitinio laikotarpio metu buvo gauta nefinansinė parama: 

1. Mėsos gaminiai, kurių vertė yra 286 € – UAB „Vigesta“ (ŽSO vasaros stovyklai). 

2. Antsiuvai ŽSO 30-ečiui, kurių vertė – 285 € (iš Mažeikių r. savivaldybės). 
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