
 

 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  LAISVOS VISUOMENĖS INSTITUTAS   DALININKAMS   

 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome  Viešosios įstaigos Laisvos  visuomenės institutas  (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų  
ataskaita,   aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2021 
m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių įstaigų ir organizacijų 
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. 

 Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus 
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių 
profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų  audito 
įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos 
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes 
tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija   

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų 
ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.  

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje  pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių 
finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita  buvo parengta laikantis taikomų teisinių 
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais: 

 Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir 

 Įstaigos veiklos ataskaita  buvo parengta laikantis LR Viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių įstaigų ir organizacijų 
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra 
būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

 



 

 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) 
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, 
kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti  Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis 
yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės 
ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės 
įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito 
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei 
reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, 
tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės 
veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio 
gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks 
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius 
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo 
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. 
Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo 
koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome  informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, jeigu nustatoma audito 
metu. 

 

 

Auditorė/direktorė                                                            
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000552 

UAB “Audito sistemos”  
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001317 

Švitrigailos 11A-314 
Vilnius, Lietuvos Respublika 

2022 m. gegužės  6 d. 
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Įžanginis žodis

Metų pradžioje užsakėme dvi visuomenės 
nuomonės apklausas, kurios tapo tuo „lakmuso 
popierėliu“, atskleidusiu, kad didžioji Lietuvos 
gyventojų dalis vis tik nepalaiko bandymų 
keisti prigimtinės šeimos sampratą įteisinant 
mūsų valstybėje šeimų įvairovę. Metų pradžio-
je organizavome tarptautinę konferenciją 
„Europos ateitis, šeima ir prigimtinės 
žmogaus teisės“, kurioje pranešėjai iš JAV, 
Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Latvijos ir Lietu-
vos diskutavo, kokias pasekmes Europos 
valstybių visuomenėms ir pačios Europos 
ateičiai turi prigimtinės šeimos sampratos 
išsižadėjimas. Rugsėjo mėnesį organizavome 
konferenciją „Šeima – visuomenės ir valsty-
bės pagrindas. Sutarimo link“, kurioje Vilniaus 
ark. dr. G. Grušas, Kauno ark. metropolitas dr. 
Kęstutis Kėvalas, prof. dr. A. Jokubaitis ir kiti 
prelegentai ieškojo atsakymų ir pateikė savo 
argumentus, kas gali būti mūsų visuomenės 
sutarimo pagrindu ir kodėl Vakarų civilizacijai 
svarbu išsaugoti ryšį su jos krikščioniškomis 
šaknimis. Seimui svarstant Partnerystės 
įstatymą, LVI inicijavo Seimui ir Prezidentui 
adresuotą peticiją prieš lyčiai neutralios 
partnerystės įteisinimą, kurią pasirašė beveik 
50 tūkst. asmenų. Nuolat rašėme straipsnius 
žiniasklaidoje, LVI atstovai dalyvavo įvairiose 
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debatų ir diskusijų radijo ir televizijos laidose, 
telkėme nevyriausybines organizacijas ir 
visuomenę įvairiomis formomis išreikšti savo 
pilietinę poziciją. Manau, LVI ženkliai prisidėjo 
prie to, kad visos valdančiųjų iniciatyvos 
„išplauti“ šeimą kaip mūsų valstybės ir 
visuomenės konstitucinį pagrindą 2021 metais 
buvo bevaisės. 

2021-ieji taip pat pasižymėjo ir aktyvia LVI 
visuomenės ugdymo ir švietimo veikla organi-
zuojant mokymus, diskusijas ir išleidžiant 
leidinį „Šeima ar partnerystė. Pasirinkimas 
Lietuvai“.

Tolesniuose puslapiuose kviečiu detaliau susi- 
pažinti su darbais, kuriuos LVI nuveikė 2021 
metais. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems Laisvos visuome- 
nės instituto rėmėjams ir bičiuliams už paramą, 
leidusią mums plėtoti savo veiklą 2021 metais. 
Tikiuosi, kad susipažinę su mūsų nuveiktais 
darbais bei matydami jų rezultatus ir toliau 
liksite su mumis.

LVI valdybos pirmininkas

Audrius Globys

2021 M. ATASKAITA

Seimo valdančioji dauguma jau 2021 m. pavasario sesijoje 
siekė „vienu smūgiu“ išplauti mūsų valstybės ir visuomenės 
konstitucijos pagrindą – šeimą. Seimui buvo pateiktas 
„lyčiai neutralios“ partnerystės įstatymas, kuris savo turiniu 
didžiąja dalimi buvo tiesiog Civiliniame kodekse reglamen-
tuojamo santuokos instituto kopija, taip pat planuota rati3-
kuoti Stambulo konvenciją, kuria į mūsų teisinę sistemą 
būtų įvesta socialinės lyties sąvoka. Be to, buvo pateiktas 
neapykantos kalbos įstatymo pakeitimų projektas, kurio 
priėmimas keltų realią grėsmę sąžinės, religijos ir žodžio 
laisvei mūsų šalyje. Dėl šios teisėkūros iniciatyvų puokštės 
Laisvos visuomenės institutui (LVI) 2021 metai tapo ypatingai 
aktyvaus veikimo metais. 



Dalyvavimas teisėkūros procesuose

Teisėkūros iniciatyvos, su kuriomis LVI dirbo 
2021 metais:

CIVILINIO KODEKSO PATAISOS dėl vadi-
namojo bendro gyvenimo susitarimo įteisini-
mo. Bendro gyvenimo susitarimas būtų alter-
natyva partnerystei, kuri leistų išspręsti prak-
tinius kartu gyvenančių asmenų klausimus, bet 
susitariančiųjų neprilygintų šeimai. 

STAMBULO KONVENCIJA, kuri reikalautų 
Lietuvos teisėje įtvirtinti „socialinės lyties“ 
sampratą bei nediskriminavimą dėl „lyties 
tapatybės“, privalomai mokyti vaikus apie 
„nestereotipinius lyčių vaidmenis“ ir kita. Stam-
bulo konvencija Lietuvoje iki šiol nėra rati3kuo-
ta, nors yra bandymų situaciją apeiti ir 
integruoti tam tikras jos nuostatas į Lietuvoje 
galiojančius įstatymus. 

APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE 
APLINKOJE ĮSTATYMO NAUJA REDAKCIJA 
yra vienas iš įstatymų projektų, kuriais nerati3-
kuojant pačios Stambulo konvencijos bando-
ma į Lietuvos teisę po truputį perkelti jos nuos-
tatas. Dėl šio įstatymo projekto LVI teikė 
pasiūlymus trims Seimo komitetams, tačiau 
manipuliuojant procedūromis nei LVI, nei 
kitiems projektui pastabų turintiems nevyriau- 
sybininkams nebuvo sudaryta galimybė 
komitetuose pasisakyti, jų pasiūlymai taip pat 
nepristatyti. Atsižvelgiant į šias ir kitas aplinky-
bes LVI pakartotinai teikė pasiūlymus raštu. Po 
svarstymo Seime buvo pritarta pasiūlymui iš 
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkos įstaty-
mo išbraukti smurto lyties pagrindu sąvoką ir 
tuo pačiu atsisakyti iš to kylančių įpareigojimų 
valstybės institucijoms. Stambulo konvencija 
vartoja terminą „smurtas dėl lyties“, kuris 
reiškia, kad vyras smurtauja prieš moterį dėl to, 
kad ji yra moteris (lytis, angl. gender, čia suvo- 
kiama ne kaip biologinė, bet kaip socialinė 
tapatybė). Manymas, kad vyras smurtauja prieš 

moterį ne dėl socialinių priežasčių (pavyzdžiui, 
alkoholio ar pykčio), bet tiesiog dėl to, kad 
prieš save mato moterį, nėra pagrįstas jokiais 
moksliniais tyrimais, bet vien ideologine 
prielaida, kad smurtas vyksta dėl lyties. 

SEIMO STATUTO PAKEITIMAS, kuris 
sudarytų sąlygas apeiti galiojantį reikalavimą, 
kad „[j]eigu pateiktąjį ar kitą analogiško turinio 
įstatymo projektą per pastaruosius 6 mėnesius 
Seimas buvo atmetęs, toks projektas taip pat 
neteikiamas pakartotinai svarstyti.“ Kitaip nei 
atrodo iš pažiūros, tai itin reikšmingas pakeiti-
mas, nes galimybė vėl ir vėl (nedarant 6 mėne-
sių pertraukos) grįžti prie atmesto projekto 
sumažintų visuomenės galimybes tinkamai 
reaguoti į teisėkūros iniciatyvas, o patį 
teisėkūros procesą padarytų mažiau skaidrų ir 
pažeidžiamesnį interesų grupių spaudimui. 

LYTIES TAPATUMO SUTRIKIMO (TRANS-
SEKSUALUMO) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO 
TVARKOS APRAŠO PROJEKTAS. Jame, nors 
pripažįstamas sutrikimu, noras keisti lytį siūlo-
mas „gydyti“ keičiant lytį ir numatoma medika-
mentinio lyties keitimo tvarka. LVI kartu su 
kitomis organizacijomis kreipėsi į Sveikatos 
apsaugos ministeriją, išreikšdamas nepritarimą 
siūlomam reguliavimui ir atkreipdamas 
dėmesį, kad tokia teisėkūra būtų pažeidžiama 
teisės aktų hierarchija. Teisė į lyties keitimą yra 
įtvirtinta Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, o jis numato, kad ,,lyties keitimo 
sąlygas ir tvarką nustato įstatymai.“ Tai reiškia, 
kad siūlomi reguliuoti teisiniai santykiai negali 
būti reguliuojami poįstatyminiu aktu (ministro 
tvirtinamu aprašu). 
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NACIONALINĖS KRIZINIO NĖŠTUMO 
PREVENCIJOS IR KOMPLEKSINĖS PAGAL- 
BOS SISTEMOS KONCEPCIJOS GAIRĖS, kurias 
LVI parengė su teisininkų, medikų, pagalbą 
moterims teikiančių nevyriausybinių organi-
zacijų atstovų ir kitų specialistų pagalba. 
Koncepcija siekiama sudaryti prielaidas maksi-
maliam krizinio nėštumo rizikos veiksnių 
sumažinimui, atskleisti krizinio nėštumo 
prevencijos ir kompleksinės pagalbos būtiny-
bę ir padėti krizinio nėštumo pasekmes išgyve-
nantiems asmenims. Taip pat – visuomenei ir 
suinteresuotoms įstaigoms parodyti palankios 
strategijos dėl krizinio nėštumo kryptį. 
Koncepcija skirta visiems, kurie siekia prisidėti 
prie krizinio nėštumo prevencijos ir padėti 
Lietuvoje sumažinti krizinio nėštumo padarin-
ius, apsaugoti ir užtikrinti vaisingumui ir 
sklandžiam nėštumui bei gimdymui palankias 
sąlygas. Koncepcijos gairės buvo pristatytos 
konferencijoje bei išsiųstos Nacionalinei šeimų 
tarybai, siūlant bendradarbiauti gyvybės 
kultūros puoselėjimo srityje.

SVEIKATOS, LYTIŠKUMO UGDYMO IR 
RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS faktinis 
naikinimas. Perrašant bendrojo ugdymo 
programas, programoje socialinio emocinio 
ugdymo sąskaita nebeliko rengimo šeimai 
dalies, o lytiškumo ugdymas, atsietas nuo 
rengimo šeimai tikslo, įgijo lytinio švietimo 
bruožų. Dėl to LVI kartu su kitomis tėvus vieni-
jančiomis ir juos atstovaujančiomis organizaci-
jomis, mokyklų bendruomenėmis ir pedagogų 
asociacijomis kreipėsi į Seimo Švietimo ir 
mokslo komitetą bei Švietimo, mokslo ir sporto 
ministrę. 
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Kaip ir kasmet, 2021-aisiais LVI aktyviai 
bendradarbiavo su institucijomis: dalyvavo 
darbo grupėse, pasitarimuose ir diskusijose, 
teikė pasiūlymus ir alternatyvas teisės aktų 
projektams, vertino teisės aktų poveikį 
visuomenei, Seimui, Prezidentūrai ministeri-
joms ir kitoms institucijoms išsiuntė daugiau 
nei dešimt raštų. Šį darbą LVI darė sava-
rankiškai ir su kitomis nevyriausybinėmis orga-
nizacijomis, išoriniais įvairių sričių ekspertais, 
politikais.

Dalyvavimas teisėkūros procesuose
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Peticija prieš lyčiai neutralios partnerystės 
įteisinimą. 2021 m. pavasarį Seimui svarstant 
Partnerystės įstatymą, kuriuo siekta įteisinti 
„lyčiai neutralią“ partnerystę ir taip pakeisti 
Lietuvoje galiojančią teisinę šeimos sampratą, 
LVI inicijavo peticiją „Už demokratiją, už vyro ir 
moters šeimą, už vaiko teisę augti su tėčiu ir 
mama“.1 Seimui ir Prezidentui adresuotą petici-
ją pasirašė beveik 50 tūkst. asmenų. Partnerys-
tei palaikymo Seime neužteko – įstatymui 
nepritarta, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. 

Viešas kreipimasis prieš surogacijos įteisi- 
nimą Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministeri-
jai pasiūlius Lietuvoje įteisinti surogatinę moti-
nystę, LVI inicijavo Seimui ir Sveikatos apsau-
gos ministerijai skirtą viešą kreipimąsi prieš 
surogacijos įteisinimą.2

Surogacija – tai praktika, kai moteris pastoja 
turėdama tikslą pagal susitarimą atiduoti 
pagimdytą vaiką kitam asmeniui. Toks įstaty-
mas yra etiškai nepateisinamas, nes vaiką verti-
na kaip daiktą, kurį siekia įsigyti suaugusieji, o 
moterį paverčia išnaudojamu objektu – inku- 
batoriumi, skirtu kitų tėvų vaikams išnešioti ir 
pagimdyti. 

Moterų kreipimasis prieš Stambulo konven- 
cijos rati4kavimą. LVI inicijavo viešą moterų 
kreipimąsi į Prezidentą, Seimą bei užsienio 
reikalų ministrą3, kurį pasirašiusios moterys 
atsiribojo nuo siūlymo Lietuvoje rati3kuoti 
Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš 
moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos 
su juo (vadinamąją Stambulo konvenciją). 
Kreipimąsi pasirašė virš 9 tūkst. moterų.

Pilietinio veikimo skatinimas

1 Peticija: https://laisvavisuomene.lt/peticija-pries-lyciai-neutralios-partnerystes-iteisinima/
2 Kreipimasis: https://laisvavisuomene.lt/viesas-kreipimasis-pries-surogacijos-iteisinima-lietuvoje-kvietimas-pasirasyti/
3 Kreipimasis: https://laisvavisuomene.lt/moteru-kreipimasis-del-stambulo-konvencijos-nerati3kavimo/

Advokacijos šeimos stiprinimo srityje 
strategija, kartu su kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis sukurta įgyvendinant projektą 
„AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprini-
mas 2021“. Ji signalizuoja apie tvirtus žings- 
nius telkiant ir stiprinant nevyriausybines orga-
nizacijas, atstovaujančias šeimų interesams. 

Strategijos tikslas – įgalinti šeimas atstovau-
jančias ir su šeimomis dirbančias nevyriausy- 
bines organizacijas drauge su valstybės 
institucijomis, visuomene bei socialiniais 
partneriais vykdyti konstruktyvų bei rezulta-
tyvų dialogą, kuris lemtų šeimai palankios bei 
šeimos stiprėjimui reikalingos valstybės 
politikos formavimą ir įgyvendinimą.

Strategijos vizija – šeimai draugiška Lietuvos 
valstybė, kuri jai prieinamomis priemonėmis 
kuria bei palaiko sąlygas, reikalingas šeimų 
tvirtumui ir gerovei. Šios sąlygos užtikrinamos 
vertinant šeimų atliekamas funkcijas ir kuria-
mas naudas funkcionuojančioje visuomenėje, 
laikantis subsidiarumo principo ir įgalinant 
šeimas pačias spręsti joms kylančius užda-
vinius, sukuriant veiksmingas šeimų interesų 
atstovavimo ir dialogo su valstybe struktūras 
bei leidžiant įgyvendinti šeimos politiką 
nepriklausomai nuo politikos ciklų.



Sklaida žiniasklaidoje. 2021 m. LVI parengė 
virš pusšimčio autorinių straipsnių. Taip pat 
LVI atstovai įvairiose žiniasklaidos priemonėse 
komentavo įvykius ir teisėkūros iniciatyvas: 
dalyvavo radijo laidose, davė interviu apie 
partnerystės bei bendro gyvenimo susitarimo 
projektus, Stambulo konvenciją, aptarė valsty-
bės pareigą padėti moterims krizinio nėštumo 
situacijoje, vaikų ir tėvų teises, kalbėjo apie 
laisvą visuomenę ir kitomis temomis. LVI 
inicijuotas konferencijas transliavo vienas iš 
didžiųjų Lietuvos portalų bei didelė regioninės 
žiniasklaidos dalis.

Socialiniai tinklai. LVI aktualią informaciją 
skelbia socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose 
„Laisvos visuomenės institutas“ ir „Renkuosi 
gyvybę“. 2021 m. LVI paskyros, skirtos instituto 
veiklai viešinti, sekėjų gretos pasiekė 15 887, t. y. 
beveik 3 tūkst. daugiau nei 2020 m. (12,9 tūkst.), 
o stebėtojų gretos – 17 321 (3,7 tūkst. daugiau 
nei ankstesniais metais). Paskyrą „Renkuosi 
gyvybę“ mėgsta 5,6 tūkst. žmonių. Reklamuo-
jami bei organiški LVI įrašai vidutiniškai pasiekia 
15–20 tūkst. socialinių tinklo vartotojų. Individ-
ualiais atvejais reklamuojamas įrašas ne kartą 
pasiekė ir virš 150 tūkst. socialinio tinklo 
naudotojų. 

Internetinis puslapis ir naujienlaiškis.         
2021 m. internetiniame puslapyje paskelbtos 
77 publikacijos, o užsiregistravusiems prenu-
meratoriams išsiųsti 10 naujienlaiškių. Jie 
vidutiniškai pasiekdavo po 4 tūkst. skaitytojų. 
Naujienlaiškiuose LVI komentavo teisėkūros 
aktualijas, kvietė piliečius prisijungti prie 
vykstančių pilietinių iniciatyvų, pasirašyti 
peticijas, teikė nuorodas į vertingus straipsnius 
ir renginius. 
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Diskusija. Diskusijoje „Demokratija ir Vakarų 
civilizacijos vertybės“ Prezidentas dr. Gitanas 
Nausėda, ark. dr. Gintaras Grušas ir VU profeso-
rius dr. Alvydas Jokubaitis kalbėjosi apie tai, kas 
yra tvarūs demokratijos ir valstybės pagrindai 
ir į ką šiandien turėtų būti nukreiptos Lietuvos 
piliečių viltys?4

 
Konferencijos. 2021 m. vasario mėnesį vyku-
sioje tarptautinėje konferencijoje „Europos 
ateitis, šeima ir prigimtinės žmogaus teisės“ 
pranešėjai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Lenki-
jos, Latvijos ir Lietuvos diskutavo, ar siekis keisti 
pamatinę socialinę struktūrą yra pakankamai 
pagrįstas, kokias pasekmes Europos valstybių 
visuomenėms ir pačios Europos ateičiai turės 
prigimtinės šeimos sampratos išsižadėjimas, ar 
yra patikimi kriterijai, kuriais galima įvertinti 
tokių pokyčių naudą arba žalą ir kitais klausi-
mais. Konferencija vyko lietuvių ir anglų 
kalbomis.5

Rugsėjį vykusioje konferencijoje „Šeima – 
visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutari-
mo link“ ark. dr. G. Grušas, ark. dr. Kęstutis 
Kėvalas, prof. dr. A. Jokubaitis ir kiti ieškojo 
atsakymų į klausimus, kokios priežastys lemia 
vis dažniau pastebimas laisvės ribojimo 
apraiškas mūsų visuomenėse, ar reikalingas ir 
kaip galimas demokratijos atsinaujinimas, kas 
gali būti mūsų visuomenės sutarimo pagrindu, 
kodėl Vakarų civilizacijai svarbu išsaugoti ryšį 
su jos krikščioniškomis šaknimis, kokie keliai 
šiandien gali atvesti sutarimo link ir išsaugoti 
bendrąjį gėrį, pagarbą žmogaus orumui bei 
prigimtinėms teisėms ir kt. Konferencija               
tiesiogiai transliuota per Del3.TV ir Lietuvos 
regioninės žiniasklaidos socialinius tinklus bei 
televiziją.6

2021 M. ATASKAITA

Visuomenės ugdymas

4 Diskusija: https://www.youtube.com/watch?v=vmzXGnnSa38 
5 Konferencija lietuviškai: https://www.youtube.com/watch?v=dkAckR02Xyc,

konferencija angliškai: https://www.youtube.com/watch?v=uYYuRhSEu9Q
6 Konferencija: https://www.youtube.com/watch?v=2jVIewSN0l4
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Spalio mėnesį vyko mokslinis-praktinis semi-
naras „Atviri gyvenimui – vaikų ir jaunimo 
lytinės sveikatos stiprinimas ir rizikingos 
lytinės elgsenos prevencija, taikant inova-
tyvias mokymo priemones“. Tai – baigiamoji 
projekto „Atviri gyvenimui“ dalis. Projekto 
tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo lytinę 
sveikatą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, 
sukuriant inovatyvias mokymo priemones, 
skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 
rengimo šeimai programos įgyvendinimui, ir 
jas išbandyti Lietuvos ugdymo įstaigose. 
Baigiamajame seminare dalyvavo mokytojai, 
mokyklų visuomenės sveikatos specialistams 
bei mokyklų socialiniams darbuotojai iš visos 
Lietuvos.7

2021 m. lapkritį surengta mokslinė-praktinė 
konferencija „Valstybės pareiga padėti 
moterims krizinio nėštumo situacijoje“, 
kurios tikslas – aptarti pagalbos moterims, 
esančioms krizinio nėštumo situacijoje, 
galimybes ir iššūkius bei pristatyti Nacionalinės 
krizinio nėštumo prevencijos ir kompleksinės 
pagalbos sistemos koncepcijos gaires. 
Renginyje sveikinimo žodį tarė ponia Diana 
Nausėdienė. Konferencija surengta įgyvendi-
nant projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų intere-
sams stiprinimas 2021“ ir iniciatyvų grupę 
„Kiekviena nauja gyvybė yra svarbi“.8

Knyga. 2021 m. LVI išleido knygą „Partnerystė 
ar šeima: pasirinkimas Lietuvai“, kurioje 
ekspertai partnerystę nagrinėja socialiniais, 
teisiniais, politiniais, moraliniais ir religiniais 
aspektais. Ši straipsnių rinktinė bus aktuali 
norint suprasti, kodėl santuoka yra ne tik  
privatus, bet ir viešas reikalas, kokios būtų  
partnerystės pasekmės visuomenei ir valstybei, 

kaip ji suderinama su žodžio ir religijos 
laisvėmis, kieno interesams – suaugusiųjų ar 
vaikų – naudingas partnerystės institutas ir 
daugybė kitų aspektų ir argumentų, 
padedančių apsispręsti partnerystė ar šeima 
būtų naudingas pasirinkimas Lietuvai.9

Mokymai. 2021 m. LVI su kitomis šeimoms 
atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organi-
zacijomis tęsė nevyriausybinių organizacijų 
institucinio stiprinimo projektą „AŠIS – 
atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 
2021“, kurio metu tarp kitų veiklų šeimų intere-
sams atstovaujančių nevyriausybinių organi-
zacijų atstovams surengė mokymus „Teisės 
bei laisvės šeimoje ir jų ribos“. Mokymuose 
dalyvavo virš pusšimčio nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovų, politikų bei kitų šeimos politi-
ka besidominčių dalyvių. Projektas 3nansuotas 
pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
organizuotą konkursą.

Visuomenės nuomonės apklausos. Pastarai-
siais metais vyksta intensyvi lyčiai neutralios 
partnerystės viešųjų ryšių kampanija. Siekiant 
išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl lyčiai 
neutralios partnerystės įteisinimo ir tai, kokiam 
teisiniam tos pačios lyties asmenų bendra- 
būvio statusui visuomenė teikia pirmenybę, 
Laisvos visuomenės instituto užsakymu 2021 
m. sausio 15–19 d. ir 19–27 d. dvi tarptautinės 
visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos 
„Baltijos tyrimai/The Gallup International“ ir 
„Norstat“ atliko apklausas, kurių rezultatai 
atskleidė, kad visuomenės dauguma part- 
nerystės įteisinimui nepritaria.10

Visuomenės ugdymas

7 Plačiau apie seminarą: https://atvirigyvenimui.lt/mokslininkai-pristate-inovatyvias-priemones-jaunimo-lytines-sveikatos-ugdymui-bei-ugdymuisi/,

daugiau apie atliktus tyrimus: https://atvirigyvenimui.lt/atviri-gyvenimui-jaunimo-lytines-sveikatos-rastingumo-problemoms-spresti/ 
8 Konferencija: https://laisvavisuomene.lt/valstybes-pareiga-padeti-moterims-krizinio-nestumo-situacijoje/ 
9 Knyga: https://www.patogupirkti.lt/knyga/partneryste-ar-seima-pasirinkimas-lietuvai.html 
10 Plačiau susipažinti su visuomenės nuomonės apklausomis: https://laisvavisuomene.lt/lietuvos-gyventojai-nepritaria-partnerystei/
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Renginių akimirkos
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Konferencija
„Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“
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Diskusijos
„Demokratija ir vakarų civilizacijos vertybės“

Seminaras „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos
stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos

inovatyvių mokymo priemonių taikymas“
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Juridiniai asmenys
27 789,66 Eur (33 %)

Fiziniai asmenys
20 672,64 Eur (25 %)

Pagal projektą AŠIS
(iš LR socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos)
16 246,3 Eur (20 %)

Pagal projektą Atviri gyvenimui
 (iš LR sveikatos apsaugos 

ministerijos)
15 066,42 Eur (18 %)

Pagal paramos ir labdaros 
įstatymą (iš VMI) 

3 395,44 Eur (4 %)

Finansinė ataskaita

2021 m. LVI gautos lėšos (finansavimas) sudarė 83 170,46 Eur,  o sąnaudos – 6  Eur.

LVI SĄNAUDOS 2021 METAIS (EUR):

2021 METAIS LVI GAUTOS LĖŠOS (FINANSAVIMAS) (EUR)

Įvairios veiklos sąnaudos
Skelbimai ir viešinimas

Ryšio paslaugos ir interneto
Facebook reklama
Teisinės sąnaudos
Vertimų sąnaudos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Maitinimo sąnaudos

Kanceliarinės sąnaudos
Tyrimai ir apklausos

Patalpų išlaikymas
Banko paslaugos

Kuro sąnaudos
Ilgalaikio turto sąnaudos

Suteikta parama
Valiutų pokytis

Mokymai
Kita

Iš viso:

5 ,
21 699,20

834,30
491,21

6 228,00
2 858,29
1 200,00
1 509,81

734,11
11 388,00

469,80
147,53

38,24
338,76
610,00

,

2 258,95

6 ,

7 246,30
3 356,00

-
80,00

1512,00
-
-
-

39,35
-
-
-
-
-
-
-

2 258,95
-

16 246,30

Darbuotojų išlaikymas viso: 16 , 9 000,00 3 924,04

11 142,38
10 220,26

36,17
-
-
-
-

696,50
171,82

-
-
-
-
-
-
-
-

17,63

15 066,42

,

3 ,
8 122,94

798,13
411,21

4 716,00
2858,29
1200,00

813,31
522,94

11 388,00
469,80
147,53

38,24
338,76
610,00

-
, 2

3 ,

Projektas 2**Projektas 1* LVI

* projektas AŠIS, 3nansuojamas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą konkursą
** projektas, Atviri gyvenimui, 3nansuojamas pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotą konkursą



Apie Laisvos visuomenės institutą

2021 M. ATASKAITA

Kiekvienam žmogui laisvė yra būtina, nes be 
jos nėra įmanomas žmogaus orumo vertas 
gyvenimas. Tačiau iš prigimties žmogus yra ne 
tik laisva, bet ir socialinė būtybė. Žmogus nėra 
sau pakankamas. Jis pats vienas, be kitų 
žmonių pagalbos, be visuomenės negali 
susikurti sąlygų, reikalingų jo pilnaverčiam 
gyvenimui. Didelė dalis žmogui reikalingų 
gėrių – tokių kaip šeima, švietimas, mokslas, 
kultūra, ekonominė veikla ir jos vaisiai, religija – 
gali atsirasti ir egzistuoti tik visuomenėje. 

Tikra laisvė niekuomet nėra abstrakti ar formali. 
Vien tik formalių apribojimų ar suvaržymų 
asmens pasirinkimams panaikinimas negaran-
tuoja žmogaus laisvės. Jei nustoja egzistuoti 
gėriai, būtini asmens klestėjimui, nustoja egzis-
tuoti ir laisvė. Visuomenė, kurioje nebe- 
puoselėjami ir nebesaugomi žmogaus pilna- 
verčiam gyvenimui reikalingi gėriai, ilgainiui 
nustoja būti laisva. Tokioje visuomenėje nebe-
lieka tikro pasirinkimo galimybės, nes nėra 
gėrių, kuriuos žmogus galėtų rinktis.

Todėl tikra laisvė visuomet apima tris laisvės 
sąlygas: 

1) gėriai, kurie yra reikalingi asmens klestėjimui, 

2) perteklinių ar nepagrįstų suvaržymų rinktis 
gėrius nebuvimas,
3) asmens galimybė siekti prasmingų tikslų. 

Bet kurios iš šių sąlygų sunykimas ar sunaikini-
mas neišvengiamai sunaikina ir laisvę. Pavyz- 
džiui, jei sunyksta mokslo institucijos, sunyksta 
ir laisvė rinktis studijas. Jei įstatymai verčia 
tenkinti reikalavimus, kurie prieštarauja asmens 
sąžinei, sunyksta asmens sąžinės ir religijos 
laisvė. Jei švietimas, kultūra, viešoji tvarka 
nustoja kultivuoti visuomenės narių dorybes, 
visuomenėje lieka vis mažiau narių, pajėgių 
laisvai siekti prasmingų gyvenimo tikslų. 

Todėl iš tiesų yra laisva tik ta visuomenė, kuri 
puoselėja žmogaus klestėjimui būtinus gėrius, 
sudarančius bendrąjį gėrį, kuri nenustato 
visuomenės nariams nepagrįstų ir neteisingų 
apribojimų ir kuri sukuria palankias sąlygas 
visuomenės nariams puoselėti asmenines 
dorybes. Tai yra gairės, kuriomis vadovauda- 
miesi, galime siekti laisvesnės bei teisingesnės 
visuomenės. Tačiau šiandien susiduriame su 
įvairias ideologijas propaguojančiomis galios 
struktūromis, kurios žadėdamos daugiau 
laisvės, iš tiesų kėsinasi sunaikinti visuomenės 
laisvei būtinas sąlygas.

Grėsmės laisvei – ideologijos ignoruojančios 
bendrąjį gėrį, diegiančios individualistinę 
žmogaus teisių sampratą ir puoselėjančios 
moralinį reliatyvizmą.

Laisvos visuomenės instituto misija –
informuojant ir telkiant visuomenę bei dalyvaujant teisėkūros 

procese, puoselėti pamatinius bendrojo gėrio elementus.

Laisvos visuomenės samprata, kuria LVI vadovaujasi savo veikloje
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Apie Laisvos visuomenės institutą

Siekiant išsaugoti Lietuvą laisva    
valstybe, ginti bei puoselėti gėrius, sudaran- 
čius visos visuomenės bendrąjį gėrį. 
Tokiais saugotinais gėriais yra: 

1) teisingumu ir protingumu grindžiama 
teisinė tvarka, 

2) žmogaus orumas ir gyvybė nuo jo 
pradėjimo iki natūralios mirties, 

3) santuoka ir/ ar giminystės ryšiais 
grindžiama natūrali šeima,

4) tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo 
dorovines nuostatas, 

5) religijos ir sąžinės laisvė, 

6) žodžio ir įsitikinimų laisvė, 

7) sąžiningos verslo ir darbo sąlygos, 

8) reali mokslo ir studijų laisvė, 

9) ekologiška aplinka, 

10) švietimas ir kultūra, puoselėjantys 
dorą, gėrį ir grožį, 

11) mūsų valstybės tapatybę grindžiančių 
tradicijų tęstinumas ir kita.

Siekiant puoselėti teisinę tvarką, orien-
tuotą į visų visuomenės narių bendrąjį gėrį, 
teisėje ir viešajame gyvenime įtvirtinti suvo- 
kimą, kad vienų asmenų žmogaus teisės 
visuomet yra susijusios su kitų asmenų pareigų 
našta, todėl negali būti plečiamos savavališkai, 
nepaisant teisingumo reikalavimų, neatsižvel-
giant į bendrąjį gėrį. Teisės turi būti suvokia-
mos kaip teisingumo reikalavimai, užtikri-
nantys, kad visiems visuomenės nariams teisin-
gomis sąlygomis ir nedestruktyviu būdu būtų 
prieinami gėriai, reikalingi jų klestėjimui 
visuomenėje. 

Siekiant, kad valstybė iš tiesų tarnautų 
bendrajam gėriui ir nepagrįstai nevaržytų 
piliečių laisvių, šalinti perteklinius, nepro-
porcingus ir ideologiškai motyvuotus teisinius 
apribojimus, kuriuos valstybė, pasiduodama 
įtakingų ideologinių struktūrų spaudimui bei 
prisidengdama „teisių apsauga“, primeta 
visuomenei. 

Siekiant tikros visuomenės bei kultūros 
pažangos, viešajame diskurse moralinį relia-
tyvizmą keisti pagarba tiesai bei prigimtiniams 
moralės principams.

Prioritetiniai LVI tikslai, kuriant laisvą visuomenę:
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LVI veiklos

Laisvos visuomenės institutas nuolat stebi 
Lietuvos bei užsienio šalių aktualijas, 
teisėkūros procesus, atlieka mokslinių 
duomenų, tarptautinės ir užsienio šalių situaci-
jos analizę, renka bei formuluoja argumentus, 
o kilus grėsmei bendrajam gėriui imasi konk-

rečių veiksmų, visuomenės bei politikų telki-
mo. Taip pat inicijuoja pilietines, teisines ir 
politines iniciatyvas, teikia argumentuotus 
pasiūlymus asmenims, atsakingiems už 
politikos formavimą šalyje, taip pat ekspertinę 
ir visuomeninę paramą juos įgyvendinant.

Apie Laisvos visuomenės institutą

VEIKLOS

SRITYS

Visuomenės
informavimas

ir telkimas

Projektai Advokacija

Švietimas Tyrimai

Pilietinės
iniciatyvos

Politikų
monitoringas

2021 M. ATASKAITA



Kviečiame palaikyti ir prisidėti 
prie LVI veiklos -nansine para- 
ma jums priimtinu būdu:

teikiant periodinę paramą;

skiriant vienkartinę paramą;

skiriant iki 1,2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio. Deklaruoti pajamas bei užpildyti 
FR5012 formos prašymą galima internetu EDS: 
https://deklaravimas.vmi.lt. (Prisijungimas per 
elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis 
priemonėmis arba elektroniniu parašu.) 

Kiekviena parama mums
yra labai svarbi!

Všį LAISVOS VISUOMENĖS INSTITUTAS

M. K. Paco g. 4, Vilnius
J. a. kodas: 303081003

Sąskaitos nr.: LT417300010135577285
Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

info@laisvavisuomene.lt 
www.laisvavisuomene.lt

https://www.facebook.com/laisvavisuomene/ 

Parama LVI

Brangus Laisvos visuomenės 
instituto bičiuli, 

Jūsų palaikymo ir 3nansinės paramos dėka 
galime sėkmingai vykdyti veiklą, telkti kom-
petentingus ekspertus, mokslininkus, teisinin- 
kus, straipsnių autorius, vertėjus ir kitus 
specialistus, galinčius greitai ir kokybiškai 
reaguoti į kylančius iššūkius bei tęsti užsibrėž-
tus darbus. 

Partnerystės įteisinimas, smurto artimoje 
aplinkoje apibrėžimas lyties pagrindu, Stam-
bulo konvencija, neapykantos kalbos įstaty-
mai, virstantys žodžio ir įsitikinimų laisvės 
suvaržymais – visa tai vis grįžta į politinę 
darbotvarkę. Toks valdančiųjų elgesys jau 
mažai stebina, tačiau kartu reiškia, kad mes 
turime būti budrūs tiek teisėkūroje, tiek 
pilietiniame veikime bei visuomenės ugdyme, 
o tam mums reikalinga jūsų pagalba. 

Prisidėti prie Všį „Laisvos visuomenės instituto“ veiklos ir tapti rėmėjais galite bet kuriuo iš šių būdų:

1. PERIODINĖ PARAMA KAS MĖNESĮ 2. VIENKARTINĖ PARAMA 3. 1.2% NUO GPM

Periodinio mokėjimo sutarties
sudarymo INSTRUKCIJA

DEKLARUOTI

INSTRUKCIJA

Teikti kas mėnesinę paramą
galite per savo elektroninės 

bankininkystės sistemą - sudarę 
periodinio mokėjimo sutartį.

Įprasta vienkartinė parama
bankiniu pavedimu

VšĮ Laisvos visuomenės institutas
M. K. Paco g. 4, Vilnius
J. a. kodas: 303081003

Sąskaitos nr.: LT417300010135577285
Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

Paysera sąskaita: EVP8310002518134 
(LT283500010002518134)



(sudarymo data)

Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS 339              678            
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
II. MATERIALUSIS TURTAS 339                  678                

III. FINANSINIS TURTAS
1V. KITAS ILGALIKIS TURTAS

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 30 637         14 430       
I. 3.1.                   720                 102 

1I. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 8                      -                    

1II. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 3.2. 29 909             14 328           

30 976         15 108       
C. NUOSAVAS KAPITALAS 150              (817)           
I. DALININKŲ KAPITALAS 3.3. 150                  150                
II. REZERVAI -                      -                    
III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS -                      (967)              

D. FINANSAVIMO SUMOS 3.4. 28 170             15 042           

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2 656           883            
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 3.5. 2 656               883                

         30 976         15 108 

-                  -                
 

            pavadinimas)

ATSARGOS

TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

            Direktorė                                                                                                   Diana Karvelienė 
                   (subjekto įstatuose nurodyto                                        (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)                             

valdymo organo nario pareigų

2022.03.24

(eurais)

TURTAS
Pastabų 

Nr.
 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

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

Tvirtinimo žyma

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO MĖN 31 D. DUOMENIS

Laisvos visuomenės institutas, VšĮ
                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 303081003, M.K.Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, VĮ Registrų centras 
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)



                                  ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

(Tvirtinimo žyma)

            

Eil.    
Nr.

Straipsniai
Pastabų 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

I. PAJAMOS 3.6. 69 643 41 543
1. PARDAVIMO PAJAMOS 0 0

2. FINANSAVIMO PAJAMOS 68 868 0

3. KITOS PAJAMOS 775 0

II. SĄNAUDOS 3.7. 69 643 41 543

1.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 

SAVIKAINA  IR KITOS PARDAVIMO 

SĄNAUDOS 0 0

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 69 643 40 228

3. KITOS SĄNAUDOS 0 1 315

III.
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 0 0

IV. PELNO MOKESTIS 0

V.

GRYNASIS VEIKLOS                                                
REZULTATAS 0 0

 (vardas, pavardė)

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

(subjekto įstatuose nurodyto                                                          

valdymo organo nario pareigų                                      

pavadinimas)

 (parašas) 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022.03.24

                                   (sudarymo data)

(eurais)

Direktorė                                                                                                    Diana Karvelienė 

Laisvos visuomenės institutas, VšĮ

 303081003, M.K.Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, VĮ Registrų centras 
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

__________________________________________________
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VŠĮ Laisvos visuomenės institutas 
 

2021 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. BENDROJI DALIS 

 

Pavadinimas                                     VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (toliau Įstaiga)   

Įregistravimo data  2013 06 07 

Kodas                                                303081003 

Teisinė forma  Viešoji įstaiga  

Buveinės adresas                              Vilnius M.K.Paco g. 4 ,  registruota Vilnius, Pilies g. 8   

Registro duomenų tvarkytojas         VĮ  Registrų centro Vilniaus filialas 

Veiklos laikotarpis                           Neribotas 

Įstaigos  vadovas                               Diana Karvelienė  

Finansiniai metai Sutampa su kalendoriniais metais 

Finansinių ataskaitų valiuta Eurai 

Informacija apie buhalterį  
Apskaitos įmonė MB „Contare“ vyr. buhalterė Diana 
Jankauskaitė  

 
Įstaiga  yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris įsteigtas ir veikia pagal LR 
Viešųjų įstaigų įstatymą.  Įstaigos veiklos tikslai – informuojant ir telkiant visuomenę, bei 
dalyvaujant teisėkūros procese, puoselėti pamatinius bendrojo gėrio elementus.  
 
Įstaiga 2021 m. dalyvavo vykdant projektą AŠIS, kuris finansuojamas  LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, projekto suma 16246,30 EUR ir vykdant projektą „Atviri gyvenimui“, 
kuris finansuojamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos, projekto suma 15066,42 EUR.   

 
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą  2021 m. 1, 2020 m. 1 .  
 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 
Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės 
apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372, reglamentuojančiu Pelno nesiekiančių ribotos 
civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės 
sudarymą ir pateikimą, įvertinant nuo 2019 m. galiojančius pakeitimus pagal Finansų ministro 



VŠĮ Laisvos visuomenės institutas 

 2021 m. finansinių ataskaitų Aiškinamasis raštas  (EUR)  

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 1K-443. Nuo 2019 m. pagal finansų ministro įsakymą 
galioja  „Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 
sudarymo ir pateikimo taisyklės“ ( toliau tekste „Taisyklės).  Įstaigos finansinės ataskaitos  
parengtos vadovaujantis Taisyklėmis.  
 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai  

Įstaiga per savo veiklos laikotarpį nebuvo įsigijusi ilgalaikio turto.  
Ilgalaikiam turtui būtų priskiriamas turtas, kurio minimali vertė daugiau kaip 500 EUR.  
Pasirinktas tiesiogiai proporcingas (tiesinis)  ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
skaičiavimo metodas.  
 
 Atsargų apskaita  

Įstaigos pasirinktas atsargų įkainojimo būdas FIFO.  Atsargų sunaudojimas arba pardavimas 
registruojamas taikant nuolatinį atsargų apskaitos būdą.  
 

Užsienio valiuta 

Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į eurus oficialiu, tą dieną Lietuvos banko 
nustatytu kursu, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra 
konvertuojami į eurus balanso sudarymo dienos valiutos kursu.  
Keitimo kurso skirtumai dėl operacijų užsienio valiutomis apmokėjimo įtraukiami į veiklos 
rezultatų ataskaitą tuo metu, kai jie atsiranda. Pelnas arba nuostolis dėl valiutos kurso 
pasikeitimo, konvertuojant piniginį turtą ar įsipareigojimus į eurus, įtraukiamos į metinę veiklos 
rezultatų ataskaitą. 

 

Apskaitos politikos pakeitimai  

2021 m. Įstaigos apskaitos politikos pakeitimų nebuvo.  Finansinės ataskaitos parengtos pagal 
Taisykles, galiojančias nuo 2019 m.   

 

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 3.1.  Atsargos  
 2021  2020 

     Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  720  0 
    
Iš viso 720  0 

 

  3.2.  Pinigai  
 2021  2020 

     Pinigai banke  29909  14328 
    
Iš viso 29909  14328 
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3.3. Nuosavas kapitalas  
 
Įstaigos dalininkai yra :   
 

 

 

 

3.4.  Finansavimas  
 
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA 

 
 (EUR) 

  Gautos paramos teikėjas 

Eilės  
Pavadinimas Kodas Pinigais 

Nr. 

1 2 3 4 

1. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys  27789,66 
1.1. "IN AXIS", UAB 300661816 560 
1.2.  Confido, UAB 304885911 1500 

1.3. Kauno Arkivyskupijos Kurija 190954165 429,66 

1.4. UAB "GG Investment" 302488131 5000 
1.5. UAB "Konkordija" 133586027 6000 
1.6. Metmatus, UAB 136000640 300 
1.7.  UAB "Sofigama" 305260962 14000 
2.  Užsienio valstybių juridiniai asmenys  - 
3. Fiziniai asmenys  X 20672 

4.  
Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio 
dalį 

X 3395,44 

5. Iš viso X 51857 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalininkas  Vertė  
2021 01 01 

Didinimas / 
Įsigijimas   
EUR  

Mažinimas/ 
perleidimas   
EUR  

Vertė   
2021 12 31 

Audrius Globys 10 0 0 10 

Vygantas Malinauskas 65 0 0 65 

Vincentas 
Vobolevičius 

65 0 0 65 

Kristina Zamarytė- 
Sakavičienė 

10 0 0 10 
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GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ 
LAIKOTARPĮ 

 (EUR) 
 

Eilės 
Nr. 

Paramos dalykas 

      
Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

  

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  14328 82962  67381  29909 

2. 
Turtas, išskyrus 
pinigus 0   0  0 

3. Iš viso 14328 82962 - 67381 - 29909 
 

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA 
        

          (EUR) 

Eilės 
Nr. 

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas Suteiktos labdaros, paramos dalykas 

Pavadinimas 
Kodas, buveinė 
(adresas) 

Pinigais 
Turtu, 
išskyrus 
pinigus 

Paslaugomis** 
Turto 
panauda*** 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Juridiniai asmenys   
                       
-          

1.1. Šeimos institutas, VšĮ   10       

1.2. Ateitininkų federacija   600       

2. Fiziniai asmenys* X        

3. Iš viso X 610       
 

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

     (EUR ) 

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 0 31312,72 31312,72  0 

2. Savivaldybių biudžetai 0 0 0   

3. Iš viso  31312,72 31312,72  0 
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3.5. Mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (EUR) 

 
 2021 2020 

Skolos tiekėjams  380 49 
Darbo užmokesčio įsiskolinimai 57  
Atostogų kaupimai  1312 833 
Kiti įsiskolinimai 
 

908 
 

0 

Iš viso  2657 882 
 
3.6. Pajamos  
Per metus, pasibaigusius  gruodžio 31 d., pajamas sudarė: 

 2021 2020 

Finansavimo pajamos kitos  68868 41543 

Teigiama valiutų kursų įtaka  775  

Iš viso 

 
69643 41543 

 
3.7. Sąnaudos  
Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., sąnaudas sudarė: 

 2021 2020 

Draudimo sąnaudos 102 111 

Darbuotojų darbo apmokėjimo sąnaudos 16927 8328 

IT nusidėvėjimo sąnaudos 338 85 

Kitos sąnaudos  52276 33019 

Iš viso 69643 41543 
 

2021 m. veiklos rezultatas 0 EUR.  
 
3.8. Įstaigos vadovui išmokėtos sumos 
 
Įstaigos direktorė buvo priskaičiuota 15353,54 darbo užmokesčio. 
 
3.9. Sandoriai su Įstaigos dalininkais  
 
Ataskaitiniais metais iš Įstaigos dalininkų buvo pirkta paslaugų už 6678 EUR.  
 
 
 

Direktorė  Diana Karvelienė  
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