ANTANAVO BENDRUOMENĖ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2019-12- 31 metinės finansinės atskaitomybės
Bendroji dalis
Antanavo bendruomenė (toliau – Bendruomenė) įsteigta 2002 metų sausio mėn. 15
dieną.
Pagrindiniai Bendruomenės tikslai:
2.1.1.atstovauti ir ginti bendruomenės interesus konstruktyviai bendradarbiaujant su valstybės
valdžios ir valdymo institucijomis;
2.1.2. atstovauti bendruomenės interesus tarptautiniu lygiu;
2.1.3. telkti bendruomenės narius ieškant tinkamiausių sprendimų ekonominei ir socialinei gerovei
kelti;
2.1.4.organizuoti vaikų dienos centro veiklą, teikti socialines paslaugas
2.1.5.teikti bendruomenines paslaugas
2.1.6. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
2.1.7. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi;
2.1.8. puoselėti dvasines vertybes;
2.1.9. skatinti visuomenei naudingą jaunimo veiklą; tarpusavio supratimą ir bendravimą.
Bendruomenės veiklos rūšis - kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (EVRK 91.33
(pagrindinė). Bendruomenė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja Bendruomenės įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
Įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais Bendruomenė gali imtis tam tikros rūšies
veiklos tik gavęs įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendromenės privalo
turėti visas licencijas (leidimus), kurios Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose
numatytos kaip būtinos jo veiklos sąlygos.
Bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė
forma yra asociacija, turintis savo antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą.
Bendruomenė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
Bendruomenės buveinė: Bagotosios g. 4-4 Antanavas, Kazlų Rūdos savivaldybė LT- 69367
Bendruomenė yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas.
Bendruomenės finansiniai metai — kalendoriniai metai. Veiklos laikotarpis neribotas.
Bendruomenės turtas atskirtas nuo narių turto. Ji neatsako už savo narių prievoles,
nesusijusias su Bendruomenės veikla.
Bendruomenės nario mokestis- 5,00 Eur., o stojamasis- 5,00 Eur. Visuotinis
susirinkimas pasilieka teisę keisti nario mokesčio dydį.
Asociacijos organus sudaro:
 Bendruomenės narių visuotinis susirinkimas;
 Bendruomenės valdymo organas – Valdyba;
 Bendruomenės pirmininkas.
Narių visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės organas. Bendruomenės
narių susirinkimo sprendimu vadovauja pirmininkas.
Bendruomenė 2019 metų pabaigoje buvo 66 nariai.
Bendruomenėje 2019 metais buvo dirbančių pagal darbo sutartis:
1.Nijolė Liutkuvienė dirbo socialine darbuotoja pagal Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projektą „Antanavo vaikų dienos centras „Draugai“;
2.Rimutė Radžiūnienė- socialine pedagoge pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
projektą „Antanavo vaikų dienos centras „Draugai“;
4. Laima Ambrasienė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Antanavo vaikų
dienos centras „Draugai“
Kasoje 2019 m. sausio 1 d. buvo 33,58 Eur. Kasos pajamas sudarė:
1. Nario mokestis- 195,00 Eur.
2. Už patalpas šarvojimui- 75,00 Eur.
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Kasos išlaidas sudarė:
1. Gėlės jubiliatams- 12,60 Eur.
2. Į Banką įnešta- 25,00 Eur.
2019 metų gruodžio 31 d. kasoje buvo 265,98 Eur.
2019 m. sausio 1 d. bendruomenės bankinės keturiose sąskaitose buvo – 687,66 Eur.
2019 metų bendruomenės bankines pajamas sudarė 44 075,26 Eur. Iš jų :
1. Rasa Sandin- 30,00 Eur.
2. Iš kasos įnešta- 25,00 Eur.
3. Rėmėjų parama Antaninių šventei- 1100,00 Eur.:
a. Antanas Deivikas- 200,00 Eur.
b. Alvytė Valuckienė- 100,00 Eur.
c. UAB Jūrės medis- 500,00 Eur.
d. UAB Baltic Stic- 300,00 Eur.
4. 2 procentai nuo GPM- 247,76 Eur.
5. Kultūros ministerijos projektas „Tarptautinės Smetoninės Antaninės Antanave“- 8500,00
Eur.
6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas- „Antanavo vaikų dienos centro „Draugai‘
plėtra“-15 968,00 Eur.
7. Kazlų Rūdos savivaldybės finansavimą sudarė 11 332,00 Eur.:
a. Vaikų dienos centro koofinansavimas- 2000,000 Eur.
b. Kultūros ministerijos projekto koofinansavimui- 3000,00 Eu.
c. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas skirtas bendruomenės stiprinimui 822,00 Eur.
d. Bendruomenės centro remontui- 50000,00 Eur.
e. Sveikatinimo projektas- 510,00 Eur.
8. Nacionalinė mokėjimo agentūraos (Sūduvos VVG projektas “Antanavo ir Bagotosios
jaunimo partnerystės stiprinimas” 6 872,50 Eur.
Bankines išlaidas sudarė – 39 900,72 Eur.:
A. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų dienos centro projektui- 15008,35
Eur.:
1. Darbo užmokesčiui - 10 348,08 Eur.
2. Komunalinės išlaidos- 624,26 Eur.
3. Maisto produktams VDC vaikams- 3000,00 Eur.
4. Prekėms ir paslaugoms - 1000,00 Eur.
B. Kultūros ministerijos projekto „ Tarptautinės Smetoninės Antaninės Antanave “
išlaidos- 8 500,00 Eur.:
1. Antaninių šventės organizavimui ( autoriniai honorarai, scenos nuoma, apipavidalinimas,
biotualetų nuoma, transporto paslaugos kolektyvams, reklamos paslaugos ir ekspozicijos
įrengimas koplyčios rūsiuose)- 7800,00 Eur.
2. Suvenyrai ir koncertas koplyčioje- 700,00 Eur.
C. Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos (11 332,00 Eur ) panaudota sekančiai
1. 3 000,00 Eur. panaudota Šimtmečio Antaninių organizavimui ( koncertinė programa,
cirko pasirodymas ir renginio įgarsinimas)
2. 2000,00 Eur. panaudota VDC darbuotojų darbo užmokesčiui sausio- vasario mėn,,
kanceliarinės prekės, smulkus inventorius VDC veiklai, internetas, vidaus durys, anglys
apšildymui, banko išlaidos)
3. 5000,00 Eur, panaudota bendruomenės centro remontui pagal verslo liudijimus
4. 510,00 panaudota sveikatinimo projektui įsigyti šiaurietiško ėjimo lazdoms ir šiaurietiško
ėjimo mokymams senjorams)
5. 822,00 Eur. panaudota įsigyjant dujų balioną, suvenyrams, VDC išvykai į Kardokų
kaimą bei kanceliarinės prekės VDC veiklai)
D. Sūduvos VVG projektui “Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas”
panaudota 4068,00 Eur. ( jaunimo stovyklai organizuoti ir įrengti smėlio tinklinio aikštelę
bei tinklinio treneriui už I etapo treniruotes)
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E. Bendruomenės smulkioms išlaidoms – 992,37 Eur. ( šimtmečio Antaninių šventės
organizavimo išlaidoms ( tentai įrengiant palapinę, suvenyrai, Vokietijos dainininkės
Justinos Levanaitės atvykimo išlaidos, VDC smulkus inventorius bei banko išlaidas)
2020 metų sausio 1 d. banko sąskaitose buvo 4862,20 Eur.
Bendruomenės ilgalaikio turto likutis 2020 m. sausio 1 d. yra:
1. Bendruomenės centras- 2 951,95 Eur. likutine verte
2. Buvusio darželio patalpos- 5 037,13 Eur. likutine verte
Bendra likutinė vertė ilgalaikio turto- 7 989,08 Eur.
Pirmininkė

Rasa Ašmontienė

