
 
 
 

Pilietinės visuomenės instituto 2011 m. veiklos 

ATASKAITA 

2012 05 21  
 
Įstaigos dalininkai  
 
Viešoji įstaiga „Pilietinės visuomenės institutas“ (toliau – PVI) įregistruota 2004 m. 
 

 Dalininkas Įnašas 2011-12-31 Įnašas 2010-12-31 

1. VšĮ Atviros Lietuvos fondas 1000 Lt 1000 Lt 
2. Visuomeninė organizacija "Valdo Adamkaus fondas" 1000 Lt 1000 Lt 

 Viso: 2000 Lt 2000 Lt 

 
 
Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per finansinius metus  
 
Viešoji įstaiga „Pilietinės visuomenės institutas“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – stiprinti pilietinę visuomenę, aktyviai prisidėti diegiant ir įtvirtinant 

demokratines bei pilietines vertybes.  

 

Įstaigos veiklos tikslai:  

� stiprinti pilietinę visuomenę, aktyviai prisidėti diegiant ir įtvirtinant demokratines bei pilietines 

vertybes; 

� teikti visuomenei objektyvią ir patikimą su viešąja politika susijusią informaciją; 

� tvirtinti ir ginti viešajame gyvenime pilietinės visuomenės idėją bei principus; 

� padėti piliečiams sąmoningai ir aktyviai dalyvauti viešojoje veikloje, naudotis savo pilietinėms 

laisvėms ir teisėmis. 

 

Institutas veikia šiomis kryptimis:  

Skatina pilietines iniciatyvas ir stiprina visuomenės pilietiškumą: 

� siekia partnerystės tarp mokslininkų, politikų, verslo atstovų, žiniasklaidos, nevyriausybinių 

organizacijų, vietos bendruomenių, tarp skirtingų interesų grupių; 

� įtakoja įstatymų leidybos ir politinius sprendimus, vykdydamas atskirų teisės aktų bei viešosios 

politikos sričių analizę ir teikdamas ta analize pagrįstus siūlymus; 

� kaupia pilietinės visuomenės plėtros patirtį. 

Analizuoja viešąją politiką: 

� stebi, analizuoja ir tiria Lietuvos viešąją politiką bei politinę kultūrą; ieško naujų eurointegracijos 

galimybių ir pristato jas visuomenei; 

� vertina geriausios praktikos Europoje ir pasaulyje pavyzdžius bei jų tinkamumą Lietuvai; 

� atlieka lyginamuosius pokomunistinių šalių tyrimus; 



� analizuoja globalizacijos iššūkius pilietinei visuomenei. 

Gina pilietinės visuomenės idėją viešajame gyvenime: 

� viešai išsako nuomonę aktualiais pilietinės visuomenės raidos klausimais; 

� padeda įvairioms interesų grupėms ginti pilietinės visuomenės idėją; 

� inicijuoja viešas diskusijas ir debatus; 

� įgyvendina edukacinius projektus, prisideda prie suaugusiųjų pilietinio švietimo sistemos kūrimo. 

 

PVI veiklos rezultatų ataskaita už 2011 metus: 

Eil.nr. 
 

STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 
  

Ataskaitinio 
laikotarpio 

  

I. PAJAMOS     
                  
3956    

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes     
                       
26    

2. Finansavimo pajamos     -    

2.1. 
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 
panaudojimo pajamos          

2.2. Kitos finansavimo pajamos         

3. Kitos pajamos     
                  
3930    

II. SĄNAUDOS     
                  
1773    

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina         

2. Kitos sąnaudos     
 

  

3. Kompensuotos sąnaudos   ( 
                 
31160  

 
)  

4. Veiklos sąnaudos     
                 
32933    

4.1. Projektų vykdymo, renginių     
                   
5289    

4.2. Darbuotojų išlaikymo     
                 
24739    

4.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)     
                       
52    

4.4. Patalpų išlaikymo     
 

  

4.5. Ryšių         

4.6. Transporto išlaikymo, komandiruočių     
                   
2593    

4.7. Turto vertės sumažėjimo         

4.8. Kitos veiklos     
                     
260    

4.9. Suteiktos labdaros, paramos         

4.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo     
 

  

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ     

                  
2184    

IV. PELNO MOKESTIS     
 

  
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS     2184   



Įstaigos darbuotojai  

 
Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną (2010 m. gruodžio 31 d.) buvo 4, 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (2011 m. gruodžio 31 d.) buvo 5 darbuotojai.  
 

 
Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

 

 Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2011 metus Suma, Lt Išlaidų rūšys 

1. Geros valios projektai (svetainėje Aukok.lt 
„Moksleivių akademijoms Civitas“ surinktos 
lėšos) 

336,70 Atlyginimo lektoriams bei 
moderatoriams, organizacinėms 
renginių, administracinėms išlaidoms 

2. AB „Swedbank“ Kalėdinė akcija („Moksleivių 
akademijoms Civitas“) 

2 681,12 Atlyginimo lektoriams bei 
moderatoriams, organizacinėms 
renginių, administracinėms išlaidoms 

3. UAB „MG Baltic Media“ (suaugusiųjų 
pilietinio švietimo programai Civitas) 

40 000,00 Atlyginimo lektoriams bei 
moderatoriams, organizacinėms 
renginių, administracinėms išlaidoms 

4. Švietimo mainų paramos fondas (Grundtvig 
kvalifikacijos tobulinimo kursams 

6 270,28 Kursų mokesčio, kelionės ir 
pragyvenimo išlaidoms 
 

5. 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 
 

316,66 Įstatuose numatytai veiklai vykdyti 

6. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas 
prekes  

25,82 Įstatuose numatytai veiklai vykdyti 

7. BAPP rezervo lėšų fondas (2008 m. 
investuotų lėšų grąža) 

3 930,33 Įstatuose numatytai veiklai vykdyti 

8. „Dalios sąskaita“ 1 200,00 Paramai  
  

Iš viso: 

 

54 760,91 

 

 
 
Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus 
 

2011 metais PVI ilgalaikio turto neįsigijo ir neperleido. 
 
 
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 

 

 Sąnaudos Suma, Lt 

1. Darbo užmokestis 24 738,94 
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 51,65 
3. Komandiruočių išlaidos 2 592,96 
4. Kitos projektų išlaidos 4 322,14 
5. Banko mokesčiai 104,60 
6. Kitos išlaidos 205,82 
7. Renginių išlaidos 916,51 
 Viso: 32 932,62 

 



Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

 Sąnaudos Suma, Lt 

1. Darbo užmokestis 19 741,40 
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 51,65 
3. Banko mokesčiai 104,60 
4. Kitos išlaidos 205,82 
 Viso: 20 103,47 

 
 

Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms 
viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

 
VšĮ“Pilietinės visuomenės institutas direktorius Darius Kuolys 2011 metais buvo pasiėmęs nemokamas 
kūrybines atostogas, todėl jokių išmokų 2011 metais jam nebuvo. Direktorių pavadavo projektų koordinatorė 
Ieva Petronytė. Jai buvo išmokėta 19 741,40 Lt darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius. 
 
 

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių 
organų narių išmokoms 

 
Tokių išmokų 2011 metais nebuvo. 
 
 

Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 
 

Tokių išmokų 2011 metais nebuvo. 
 

 
Įstaigos veikla, vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus 

 
Programos ir projektai: 

I. Pilietinis visuomenės švietimas 

1. Suaugusiųjų pilietinio ir politinio švietimo tinklas „Civitas“ 

Projekto tikslas - skatinant suaugusiųjų švietimąsi prisidėti prie Lietuvos pilietinės visuomenės stiprinimo. 
„Civitas“ klubai siekia suaktyvinti pilietinę visuomenę, suteikti neabejingiems piliečiams viešų diskusijų erdvę.  

Šiuo metu, Pilietinės visuomenės institutui bendradarbiaujant su vietos bibliotekomis, švietimo centrais, 
mokyklomis, muziejais bei bendruomenėmis, visoje Lietuvoje yra įsteigti 39 „Civitas klubai“. Per 2011 m. 
juose buvo surengta 13 diskusijų įvairiomis visuomenei aktualiomis temomis.  

2011 m. į klubus vykę lektoriai: ekonomistas dr. Raimondas Kuodis, žurnalistas Rimvydas Valatka, 
žurnalistas, politikos apžvalgininkas dr. Kęstutis Girnius bei žurnalistas Aurimas Perednis, filosofas dr. 
Vytautas Rubavičius, rašytoja Gintarė Adomaitytė, žurnalistas Romas Sakadolskis, politologas dr. Vytautas 
Dumbliauskas, literatūros kritikė dr. Solveiga Daugirdaitė, istorikas Arvydas Anušauskas, žurnalistas Česlovas 
Iškauskas, žurnalistas dr. Andrius Navickas, ekonomistė Rūta Vainienė, kun. OFM Arūnas Peškaitis.  

2011 m. programą rėmė UAB „MG Baltic Media“.  



2. Moksleivių akademija „Civitas“  

Šios neformalios jaunimo visuomeninio lavinimo mokyklos paskirtis - padėti jaunuoliams geriau suvokti 
Lietuvos visuomenės ir valstybės problemas ir įgyti sąmoningam bei aktyviam pilietiniam gyvenimui 
reikalingų žinių, įgūdžių, gebėjimų. Moksleivių akademija „Civitas“ (MAC) nuo 2007 m. rudens veikia 
Vilniuje, o nuo 2009-ųjų – ir Kaune, Kėdainiuose, Mažeikiuose, Molėtuose ir Pakruojyje. 

2011 m. Moksleivių akademijose „Civitas“ buvo surengta 29 susitikimai (18 Vilniuje ir 11 kituose miestuose), 
kurių metu su 10-12 klasių moksleiviais nagrinėtos aktualios Lietuvai korupcijos, žiniasklaidos, politikos, 
švietimo, tiksliųjų mokslų, kultūros problemos, diskutuota lietuvių tapatybės, istorinės atminties, valstybės 
valdymo ir užsienio politikos klausimais. Skaityti ir nagrinėti klasikų tekstai (Česlovas Milošas).  

Akademijos susitikimuose dalyvavę lektoriai – moderatoriai: dr. Darius Kuolys, sociologė dr. Rūta Žiliukaitė, 
ekonomistas dr. Raimondas Kuodis, kino kritikas Linas Vildžiūnas, istorikas dr. Algimantas Kasparavičius, 
fizikas prof. Romualdas Karazija, žurnalistas Romas Sakadolskis, politikas, filosofas dr. Mantas Adomėnas, 
politologė dr. Ainė Ramonaitė, visuomenės veikėjas Tadas Langaitis, rašytoja Gintarė Adomaitytė, teatrologė 
dr. Rasa Vasinauskaitė, dr. Margarita Jankauskaitė, žurnalistas, politikos apžvalgininkas dr. Kęstutis Girnius, 
filosofas prof. Alvydas Jokubaitis, rašytoja prof. Viktorija Daujotytė, TILS projektų koordinatorė Rūta 
Mrazauskaitė, TILS projektų koordinatorius Karolis Granickas, rašytojas Liudvikas Jakimavičius, žurnalistas 
Andrius Užkalnis, kun. OFM Arūnas Peškaitis, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto studentų korporacijos RePublica nariai.  

2010 m. balandžio mėnesį taip pat buvo suorganizuotas visuotinis MAC suvažiavimas Vilniuje (tema: 
„Kokioje Lietuvoje gyvensime?“), kurio metu moksleiviai Vyriausybės rūmuose klausėsi pranešimų apie 
rengiamą šalies pažangos strategijos „Lietuva 2030” projektą, diskutavo su ministru pirmininku Andriumi 
Kubiliumi bei jo komanda, klausėsi prof. Viktorijos Daujotytės ir Dariaus Kuolio pokalbio „Kokiomis 
idėjomis ir asmenybėmis ateityje remsimės?“, lankėsi Nacionalinės dailės galerijoje.  

2011 m. programą parėmė interneto svetainės aukok.lt aukotojai, taip pat - AB „Swedbank“, UAB „Teleo“, 
UAB „MG Baltic Media“, programai panaudos ir BAPP ankstesniais metais PVI skirtos lėšos.   

II. Visuomenės tyrimai 

3. Pilietinės galios indeksas  

Institutas tęsia 2005 metais pradėtus pilietinės visuomenės būklės tyrimus, kuriais siekia išryškinti opiausias 
spręstinas Lietuvos politinės bendruomenės problemas. 2007 metais pirmą kartą nustatytas ir paskelbtas 
kasmet skaičiuojamas  visuomenės apklausomis pagrįstas Lietuvos pilietinės galios indeksas (PGI). Indekso 
paskirtis – nustatyti, kaip kinta Lietuvos visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, 
požiūris į turimas pilietines galias. PGI, kartojamas kasmet, leidžia stebėti, analizuoti ir prognozuoti Lietuvos 
pilietinės visuomenės raidos tendencijas, jų kismą laike. 

2011 m. apibendrinti ir visuomenei viešo renginio metu pristatytas 2010 m. gruodžio mėn. atliktos apklausos 
pagrindu paskaičiuotas 2010 m. PGI.  

2010 m. PGI tyrimas nuo ankstesniųjų PGI skiriasi tuo, jog šalia visos Lietuvos visuomenės pilietinės galios 
įvertinimo atskirai dar atliekamas ir Lietuvos jaunimo PGI tyrimas. Kita šių metų naujovė – pilietinės galios 



tyrimo klausimynas buvo papildytas naujais rodikliais, gerokai išplėtusiais visų gyventojų ir jaunimo 
pilietiškumo analizės galimybes.  

2010 m. PGI  tyrimą parėmė LR Švietimo ir mokslo ministerija, UAB „Euvalda“.  

III. Pilietinės akcijos 

2011 m. su partneriais tęstos akcijos - „Baltoji banga“ ir „Dalios sąskaita“ pateikiamos 1 priede.   

IV. Kiti projektai 

4. BAPP Rezervo lėšų konkursas 

2008 m. Baltijos – Amerikos Partnerystės programa skyrė lėšų PVI rezervo fondo kūrimui. 2011 m. šios 
terminuoto indėlio forma investuotos lėšos grįžo į PVI sąskaitą. Didžiąją dalį lėšų ketinama toliau investuoti, 
mažoji dalis buvo išleista padengiant dalį 2009 m. Instituto veiklos išlaidų.  

5. Vieši renginiai 

2011 m. sausio 24 d. visuomenei forumo metu pristatytas 2010 m. Pilietinės galios indeksas; 2011 m. spalio 
27 d. PVI kaip partneriai prisijungė prie „Drąsinkime ateitį“ mokytojams, kultūros įstaigų darbuotojams ir 
NVO atstovams organizuotos konferencijos „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę 
tėvynei“.  

6. Kitos paraiškos  

2011 m. galutinai su Švietimo ir mokslo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra suderinta Pilietinės 
visuomenės instituto paraiška projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų 
ugdymas“ įgyvendinimui (pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę „Neformaliojo švietimo 
paslaugų plėtra“). Projekto partneriai: Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, „Darom 2009", 
Ateitininkų federacija, Lietuvos gimnazijų asociacija, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, Lietuvos 
kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, Lietuvos moksleivių sąjunga, 
Transparency International Lietuvos skyrius, Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, 
Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, LR Istorijos mokytojų asociacija, Vilniaus 
bendruomenių asociacija, asociacija „Lituanistų sambūris“, Anykščių jaunimo organizacijų sąjunga 
"Apskritasis stalas", Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų sąjunga 
"Apskritas stalas", RJOS (Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga) "Apvalus stalas", Klaipėdos m. jaunimo 
organizacijų asociacija "Apskritasis stalas", Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis 
stalas", Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas", Šilalės rajono 
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas", Jonavos raj. jaunimo visuomeninių 
organizacijų sąjunga "Apskritas stalas", Joniškio rajono jaunimo sąjunga "Apskritas stalas", Šiaulių jaunimo 
organizacijų asociacija "Apskritasis stalas", Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga, Kaišiadorių rajono 
jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas", Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas 
stalas", Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga "Apskritas stalas". 

2011 m. Vidaus reikalų ministerija patvirtino ir 2010 m. idėjų konkursui Pilietinės visuomenės instituto rengtą 
paraišką „Piliečių gebėjimų bendradarbiauti su valdžia stiprinimas“ (pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. 
laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų 



stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Valstybinio ir 
nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“). Projekto partneris – LR Seimo kanceliarija. 2011 
m. paraiška toliau tikslinta. 

Rengiant šias paraiškas, daug bendrauta su esamais ir galimais partneriais, projektų idėjos ne kartą pristatytos 
partneriams bei atsakingoms ministerijoms, dalyvauta informaciniuose seminaruose paraiškų rengėjams. 
Projektą „Kuriame Respubliką...“ planuojama pradėti įgyvendinti 2012 m. balandį, projektą „Piliečių 
gebėjimų bendradarbiauti su valdžia stiprinimas“ – VRM patvirtinus galutinę paraišką. 

 

Pilietinės visuomenės instituto 2012 m. veiklos perspektyvos 

2012 m. Pilietinės visuomenės institutas numato: 

� Tęsti suaugusiųjų diskusijų klubų „Civitas“ diskusijų klubų bei Moksleivių akademijos „Civitas“ 
projektus; 

� Pradėti įgyvendinti projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų 
ugdymas“; 

� Pastarojo projekto rėmuose - atlikti „Pilietinės galios indekso 2012“ tyrimą; 
� Baigti su VRM derinti paraišką bei pradėti įgyvendini projektą „Piliečių gebėjimų bendradarbiauti su 

valdžia stiprinimas“. 
 

1 priedas. 2011 m. įgyvendinti papildomi kolektyviniai projektai  

1. „Baltoji banga“ 

2011 m. kartu su partneriais tęstas skaidraus verslo ženklinimo akcijos „Baltoji banga“ įgyvendinimas.  

Pagrindinis projekto „Baltoji banga“ tikslas – skatinti skaidrią Lietuvos verslo praktiką, padėti atsisakyti 
ydingos praktikos dalį atlyginimo darbuotojams mokėti „vokeliuose“, atkreipti visuomenės, vartotojų dėmesį 
į pažangų ir atsakingą Lietuvos verslą, siekiantį kurti tinkamas darbo sąlygas savo darbuotojams.  

Projektas įgyvendinamas kartu su Asociacija "Investors Forum" (nuo 2010 m. – projektą administruojanti 
institucija), Jungtinių Tautų vystymo programa, „Transparency International" Lietuvos skyriumi.  

2. „Dalios sąskaita“ 

"Dalios sąskaita" – tai pilietinė iniciatyva, skirta remti žmonėms, dėl savo pilietinių veiksmų nukentėjusiems 
nuo neteisėtų darbdavių sprendimų. Šia akcija siekiama paskatinti Lietuvos piliečius aktyviau ginti 
Konstitucijos ir įstatymų laiduotas teises ir laisves bei suteikti laikiną paramą už savo teises kovojantiems 
piliečiams. 

2011 m. į “Dalios sąskaitą“ pervesta 1 200 Lt.  

 

 

Direktorius       Darius Kuolys 


