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Vie5oji istaiga ,,Ekoagros" (toliau vadinama - fstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilines

atsakomybes viesasis juridinis asmuo, veikiantis ekologines Zemes iikio ir maisto produktq gamybos ir

pagal nacionaling Zemes ukio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq produktq, jq auginimo, gamybos ir

(ar) perdirbimo sertifikavimo ir kontroles srityse.

fstaiga iregistruota I99l m. kovo 14 d., Kauno r. savivaldybes mero, registravimo

paZymejimo Nr. VS97-3. Perregistruota V[ Registrq centre 2004 m. liepos 20 d. {staiga isteigta

neribotam laikui. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu 2005-12-15leista isteigti fstaigos filialus

Utenoje ir Tel5iuose. Filialai iregistruoti 2006 m. vasario 15 d. VI Registry centro Kauno filiale. Filialai

nera juridiniai asmenys. fstaiga atsako pagal filialq prievoles, filialai atsako pagal {staigos prievoles.

Filialai isteigti neribotam laikui.

|staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymu ir kitais ista[rnais, Vyriausybes

nutarimais, kitais teises aktais, [staigos istatais.

1. ISTAIGOS VEIKLA

L.l. informacija apie {rtaigos veiklos tikslus ir pobfrd!

{staigos veiklos tikslas yra tenkinant viesuosius interesus vykdy'ti ekologines Zemes flkio ir

maisto produktq bei pagal nacionaling Zemes [kio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq produktq, jq

auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo sertifikavim4bei pagalbiniq medZiagq, skirtq ekologinei gamybai,

atitikties patvirtinim4.

fstaigos veiklos sritYs:

. ekologinds Zemes [kio ir maisto produktq gamybos sertifikavimas;

. pagal nacionaling Zemes ukio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq produktq, jq

auginimo, gamybos ir (q) perdirbimo proceso sertifikavimas ir prieZifira bei Siq

produktq tiekimo rinkai proceso prieZifira;

o specialios literattros apie ekologi5kq Zemds flkio ir maisto produktq ir pagal nacionalinq

Zemes rrkio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq produktq auginimo, gamybos,

perdirbimo, tiekimo rinkai ir tvarkymo standartus bei sertifikavim4 platinimas;

. SvietejiSka veikla ekologi5kq Zemes [kio ir maisto produktq bei pagal nacionaling Zemes

ukio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq produktq, jq auginimo, gamybos, perdirbimo,

tiekimo'rinkai ir tvarkymo temomis;

o kifil sertihkavimo paslaugq teikimas Lietuvoje ir kitose Salyse.



1.2. informuciia apie [rtaigos veiklos tikslry igtvendinimq ir veiklos rezultatus perJinansinius

metus

o ekologinds Zemds iikio ir maisto produktq gamybos sertifikavimas

Pagrindine {staigos veiklos sritis yra ekologines gamybos sertifikavimas.2016 metais 2913

lkio subjektq parei5ke norq sertifikuoti ekologing gamyb4, i5 jq 164 rlkio subjektai veliau atsisake

sertifikuotis. {staiga atliko visq flkio subjektq fizinius patikrinimus. Po atliktq sertifikavimo darbq buvo

sertifikuoti 2l$ nkio subjektai ir jiems i5duoti sertifikavim4 patvirtinantys dokumentai.

Sertifikuoti 2539 flkio subjektai uZsiimantys pirmine gamyba, bendras sertifikuotas plotas

sudare 22554I,78ha.

EkologiSkai lkininkaujaniiq trkio subjektg skaiiiaus ir sertifikuoto ploto
kitimas 2004-2016 m.

(pLorAS NURoDvTAS lslcuiruomNr Zuvmrxxysrrs uxlo SuBJEKTU pI.or4)
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22 -uose [kio subjektuose sertifikuota bitininkystes sritis
(99a bidiq Seimos);

15 - oje [kio subjektq sertifikuota laukiniq augalq rinkimo sritis
(rinkimo teritorijos plotas 21966,60 ha);

11 - oje fikio subjektq sertifikuota akvakulturos sritis
(tvenkiniq iZuvintas plotas 387 6,64 ha);

{staigos kontroles sistemoje buvo ir 204 produktq tvarkymo flkio subjektai, kurie sertifikavo

viso 245 vykdomas veiklas i5 jq:

11 lkio subjektq uZsieme ekologi5krl Zemes flkio produktq importo i5 trediqjq Saliq veikla;

5 Dkio subjektai uZsieme vie5ojo maitinimo ekologi5kais produktais veikla;
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' pagal nacionaling Zem6s tikio ir maisto kokyb6s sistem4 pagamintq produktq, jr1

auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo proceso sertifikavimas ir prieiiura bei Siq produktq tiekimo
rinkai proceso prieiiUra

2016 metais 327 ukio subjektai parei5ke nor4 sertifikuoti produktq'gamyb4 pagal nacionaling

Zemes ukio ir maisto kokybes sistem4 (toliau - NKP).

Iki patikrinimo 7 ukio subjektai atsisake vykdl'ti gamyb4. {staiga atliko visq 320 ukio subjektq

fizinius patikrinimus. Po atliktq sertifikavimo darbq buvo sertifikuota 318 ukio subjektq ir jiems i5duoti

(palikti galioti) sertifikavim4 patvirtinantys dokumentai (penki ukio subjektai sertifikavo dvi NKP sritis,

o 18 [kio subjektq tvarke NKP, o 11 i5 jq uZsieme ir pirmine gamyba).



Atitinkamai buvo sertifikuota:

119 ukio subjektq, uZsiimandiq NKP bidiq produktq gamyba (sertifikuota4367 bidiq ieimos);

197 Dkio subjektai, uZsiimantys NKP SvieZiq vaisiq, uogq ir darZoviq auginimu (sertifikuota

5808,56 ha);

18 [kio subjektq uZsieme NKP produktq tvarkymu.

NKP (uogg, vaisiq darioviq)
sertifikuoto ploto kitimas 2009-2016 m.
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NKP biiiq Seimq skaiiiaus kitimas 2009-2016 m.

2009 m. 2010 m. 2OLLm.

_Y .u Sermq sl(aicius, vnt

20L2 m. 2013 m. 20t4 m. 2015 m. 2016 m.

D 15 LZMPRRA perimtas bidiq Seimq skaidius, vnt.

fZUpnRn - Vl Lietuvos Zem6s 0kio ir maisto produktq rinkos reguliavimo agentUra

NKP bitininkystds iikio subjektq skaiiiaus kitimas 2009-2016 m.
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o specialios literattrros apie ekologiSkq iem6s trkio ir maisto produktq ir pagal
nacionaling Zem6s iikio ir maisto kokybds sistem4 pagamintq produktq auginimo,
gamyboso perdirbimoo tiekimo rinkai ir tvarkymo standartus bei sertifikavim4 platinimas

2016 m. buvo platinamos bro5itros:

,,Ekologines augalininkystes sertifikavimas" ;

,,Ekologines gyvulininkystes sertifikavimas"

,,Ekologi5kq produktq tvarkymo sertifikavimas";

,,Ekologines Zuvininkystes sertifikavimas";

,,Laukines augalij os sertifikavimas";

,,Ekologines bitininkystes sertifikavimas";

,,Pagal nacionaling Zemes fikio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq SvieZiq vaisiq, uogq ir

darZoviq (toliau - NKP) sertifikavimas";

,,Pagal nacionaling Zemes ukio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq bidiq produktq ir jq

miSiniq (toliau - NKP) sertifikavimas".

Taip pat 2016 m. i5 Europos Komisijos svetainds apie ekologinirlkininkavim4 buvo platinama

informacija:

,,P ar ama ekolo gi Skq produktq augintoj ams Europoj e" ;

,,ES ekologinis ukininkavimas ir pasaulio rinka";

,,Ekologinis ukininkavimas Europoje";

,,ES ekologinis Zenklas".

Buvo i5leistas ir platinamas lankstinukas ,,sertifikavimo istaiga Ekoagros" apie visas istaigos

teikiamas paslaugas.

o SvietijiSka veikla ekologi5kq iem6s trkio ir maisto produktq bei pagal nacionaling
Zem6s trkio ir maisto kokybds sistem4 pagamintq produktq, jq auginimo, gamybos,

perdirbimo, tiekimo rinkai ir tvarkymo temomis;

fstaigos naudojamos pagrindines vieSinimo priemones, atsiZvelgiant i istaigos veiklos pobudi

bei tikslines grupes buvo Sios:

o straipsniaispaudoje;

o viesinimo renginiai;
. popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pur.,lankstinukai, bro5iuros, skrajutes), garso bei

vaizdo medLiaga;

o iSorines Zenklinimo priemones (pvz.,lipdukai);

o internetinispuslapis.

2016 m. fstaiga dalyvavo tarptautineje parodoje ,,Biofach" 2016, parodose, ,,K4 pasdsi...2016",

,,AgroBalt 2016",,,Sprendimq ratas 2016*. Stenduose {staiga pristate teikiamas sertifikavimo paslaugas,



teike informacij4 apie ekologi5kq Zemes [kio ir maisto produktq ir NKP gamybos ir tvarkymo

reikalavimus, Zenklinim4, dalino bro5itras produktq gamintojams bei vartotojams.

2016 m. {staigos darbuotojai skaite prane5imus Siuose renginiuose ir seminaruose:

,,Sefiifikavimo problemos pagal nacionaling Zemes flkio ir maisto kokybes sistem4", ,,Ekologinio

Dkininkavimo naujoves ir aktualijos 2016 m.", ,,Ekologines gamybos sertifikavimas bei kontrole. 2016

m. naujov6s", Lietuvos ekologiniq Ukiq asociacijos organizuotas susirinkimas del ekologinio

Dkininkavimo aktualijq ir naujien4 2016 metams, ,,Ekologi5kq maisto produktq tiekimo grandines

tobulinimas", ,,Zemes Dkio ir maisto produktq kokybes sistemos. Paramos galimybes Lietuvos kaimo

pletros 2014-2020 metq laikotarpiu", ,,Ekologi5kos produkcijos auginimas, perdirbimas, vartojimas

vidaus ir uZsienio rinkoje - esama padetis ir perspektyvos", ,,Ekologinio Dkininkavimo naujoves ir

perspektyvos nena5iose Zemese", ,,Ekologines gamybos sertifikavimas bei kontrole. 2016 m. naujoves",

,,Ekologinio ir NKP [kininkavimo naujoves ir perspektyvos", ,,Ekologiniq vaistiniq ir prieskoniniq

augalq auginimas ir laukines vaistines augmenijos rinkimas", ,,Ekologi5kq produktq perdirbimo ir

prekybos vidinio ir i5orinio audito aktualijos", ,,Dirvos derlingum4 gerinantys augalai nena5iq Zemiq

ekologiniuose fikiuose", ,,Ekologi5kq produktq importo sertifikavimo reikalavimai ir problemos", ,,NKP

sertifikavimas", ,,Ekologi5kos produkcijos gamyba ir realizacija asocijuotoje Zemdirbi5kq organizacijq

veikloje", ,,Veisliq parinkimas ir sertifikuotos seklos auginimas ekologines gamybos flkiuose",

Atsakingo vartojimo, ekologi5kq prekiq ir paslaugq paroda-forumas ,,EKO LOGIKA 2016*,

,,Augalininkystes aktualij os".

{staiga prieme Armenijos Respublikos Zemes [kio ministerijos atstol.us ir skaite prane5im4

tema,,Ekoagros ir ekolo ginio sektoriaus sertifikavimo sistema Lietuvoj e'1.

2016 m. rugsejo 13-16 dienomis {staiga organizavo 22-qi metini Siaures ir Baltijos Saliq

kontroles institucijq ir istaigq susitikim4. Susitikime dalyvavo Danijos, Suomijos, Islandijos,

Norvegijos, Svedijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos kontroles institucijq ir istaigq atstovai, svediai i5

Baltarusijos ir Vokietijos. Susitikime buvo aptariami naujausi reikalavimai kontrolei ekologines

gamybos srityje, paZeidimq prevencija, kontroles istaigq pritaikyos neatitiktys, parama ir nacionaliniai

teises aktai ekologines gamybos srityje.'Ekologinio Zemds Dkio kontroles institucijq atstovai buvo

supaZindinti su naujausiais pasiekimais ekologines gamybos srityje bei aplanke ekologini iiki ir
perdirbimo imong.

Baltarusijoje IV-jojoje tarptautineje konferencrjoje ekologinio Zemes ukio pletrai skaityti 3

pranesimai: ,,Ekologi5kq produktq sertifikavimas ir kokybes politika", .,,Reikalavimai ekologinei

augalininkystei" ir,,Reikalavimai ekologinei gpulininkystei".

{staiga prieme. Zemesir vandens standartizacijos centro prie Uzbekistano Respublikos Zemes ir

vandens fkio i5tekliq ministerijos atstor.us ir supaZindino su Lietuvoje veikiandia ekologines gamybos

Zemes fikio ir maisto produktq sertifikavimo bei kontroles sistema. Buvo skaitytas praneSimas tema

,,Teis6s aktai ir pagrindiniai reikalavimai ekologiniame flkininkavimeoo.



2016 m. {staiga parenge ir per spaud4 publikavo straipsnius: ,,Patvirtinamieji dokumentai - tik
atitinkantiesiems reikalavimus" (Valstiediq laikra5tis), ,,Ekologiskq produktq paklausa ir pasi[la anga"

(Lietuvos rytas ,,MtlsqLeme"),,,Ekologinirl ukiq potencialas dideja" (Valstiediq laikra5tis), ,,I5skirtinei
produkcijai - nacionalinis kokybes Zenklas" (Valstiediq laikra5tis), ,,Auga kokybi5kq produktq poreikis..

(Valstiediq laikra5tis), ,,Ekologijos link Zengiandiame pasaulyje nauji i551kiai kontrolds ekspertams,,

(Valstiediq laikra5tis), ,,Ekologija tausoja sveikat4 ir gamtq" (Valstiediq laikra5tis), ,,,,Ekoagros..

kontroles sistema pasiteisino" (Valstiediq laikra5tis), ,,NKP-kokybi5ki ir saugls vartoti" (Valstiediq

laikra5tis), ,,VSf ,,Ekoagroso'pledia teikiamq paslaugq spektr4 ir kokybg" (Valstiediq laikra5tis).

Informacij4 apie ekologi5kq Zemes fikio ir maisto produktq ir nacionalines kokybes produktq

gamyb4 ir tvarkym4, fstaiga vie5ino radijuje Ekstra FM (parengta 18 reklaminiq laidq ir 6 informaciniai

prane5imai, kurie buvo transliuoti per keturis etapus 12 menesiq laikotarpiu rotacijos b[du). Viso

iStransliuot a 7 80 kattq.

. kitq sertifikavimo paslaugq teikimas Lietuvoje ir kitose Salyse

Pet 2016 metus pagal turimas pasira5ytas bendradarbiavimo sutartis |staiga atliko patikrinimus

pagal privadiq standartq reikalavimus:

Bioland

Frs,,-f l
i_ oRGANtc 

i

51 Dkio subjektas (50 patikrq vietoje ir 1 dokumentine) buvo patikrinti pagal

Vokietij o s,,B io lando 
o 

aso ciacij o s reikalavimus ;

14 [kio subjektq patikrinta pagal Sveicarijos ,,Bio Suisse" standarto

reikalavimus;

14 ilkio subjektq patikrinta pagal,,Demeter-Internationalo' standarto

reikalavimus;

1 Dkio subjektas patikrintas pagal Vokietijos,,Naturland" reikalavimus;

1 flkio subjektas patikrintas pagal Svedijos,,KRAV" reikalavimus.

2016-04-13 {staiga pasira5e sutarti su Vokietijos sertifikavimo istaiga Kiwa BSC OKO-

Garantie GmBH pagal kuri4 subrangos pagrindais vykde patikras trediosiose Salyse. Viso buvo patikrinti

6 [kiai ir perdirbimo imones (3 iS jq 2 kartus) TadZikistane, Rusijoje, Baltarusijoje. I5 viso {staigos

tikrintojai atliko 9 patikras vietoje pagal Kiwa BSC OKo-Garantie GmBH praiym4.

llindlnrnric Qurlill



2016-06-14 fstaiga pasira5e partnerystes sutarti su Armenijos seftifikavimo istaiga RAB

,,Ecoglobe" pagal kuri4 istaigos tikrintojams buvo suteikta teise vykdy.ti rlkio subjektq patikras

trediosiose Salyse. Pagal Si4 sutarti buvo patikrinti 5 Dkiai Rusijoje, Kazachstane ir Ukrainoje.

2016 m. |staiga vykde patikras trediosiose Salyse ir sertifikavo perejimo prie ekologines

gamybos [kius, norddama gauti leidim4 ir toliau sertifikuoti ekologines gamybos Dkio subjektus

trediosiose Salyse. 2016 m. sertihkavimo paslaugos buvo teikiamos dviejose trediosiose Salyse:

Baltarusijos Respublikoje - 4 augalininkystes ukiai, bendras plotas 318,70 ha ir Ukrainoje - 1

augalininkystes rIkis, plotas 1583,85 ha.

2016 m. gruodZio 15 d. Europos Komisijos igyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 201612259,

kuriuo i5 dalies keidiamas Reglamentas (EB) Nr. 123512008, kuriuo nustatomos i5samios Tarybos

reglamento (EB) Nr. 834l200l igyvendinimo taisykles del ekologi5kq produktq importo i5 trediqjq Saliq,

{staiga itraukta i Reglamento (EB) Nr. \23512008 IV priedo lygiaverliSkumo nustatymo tikslais sudaryt4

kontroles istaigq ir kontroles institucijq s4ra54 del sertifikavimo darbq atlikimo trediose Salyse.

2016 m. birZelio men. buvo suformuotas reikalingas dokumentq paketas ir pateiktas pra5ymas

del akreditacijos vykdyti patikras ir i5duoti patvirtinamuosius dokumentus ES ir III-jq Saliq ukio

subjektams pagal USDA NOP ekologinei gamybai keliamus reikalavimus (JAV ekologijos programa).

1.3. informacija apie [staigos veiklos planry igyvendinimq ir prognozes ateinsntiems
Jinunsiniams metams

fstaigoje yra rengiamas strateginis veiklos planas, kuris kasmet yra perZi[rimas. Jame pagal

strateginius tikslus yra numatomos priemonds ir rodikliai.

2016 m. veiklos rodikliq igyvendinimas:

Nr. Strateginis tikslas/
Priemonds

Matavimo rodiklio
pavadinimas

Planuojamos
rodikliq
reik5mds

Pasiektos
rodikliq
reik5m6s

2016 2016

1

Strategirris tikslas:
I5laikyti teikiamq
paslaugq kokybg

Klientq. patenkintq

fstaigos veikla,
skaidiaus iSlaikymas,
proc. pagal 2015 m.
atlikt4 apklaus4

ne maZiau 90
proc.

Atlikta apklausa.
Patenkintq klientq
skaidius 99 9/a mto

apklaustqiq,
Apklausta 34 %

klientu

i.1
Priemond: Nustatyti
poreikius darbuotojq
kvalifikaciiai kelti

Apklausa, vnt.
1 1

1.2

Priemond: Parengti

istaigos darbuotojq
kvalifikacijos kelimo
plan4

Parengtas ir
direktoriaus isakymu
patvirtintas
kvalifikacijos kelimo
planas, vnt.

20 1 6-03-1 0

direktoriaus

isakymu
patvirtintas

kvalifikacijos
kelimo planas

t0



r.3

Priemond: Kelti
darbuotoj q kvalifikacij 4

Tikrintojq, ekspertq
mokymams skirtas
laikas, val. vid.
darbuotoiui

16 20

7'::t'tt i t:,:.::::-l
:.:::111::A ]

ti,:il: tii;,::

Strateginis tikstasa
PJ#,#F., ,pffil,wW
klientu rata

'4,fi
tii?iffjtitiltf;ffi
,-t8.+-..t,.,

2,I

Priemond: Teikti
paslaugas pareiSkej ams
pagal papildomus
standartus

Papildomq standartq
skaidius, vnt.

5 5

2.2
Priemon6:

{kurti atskir4 pletros
skyriq

fkurtas pletros
skyrius, vnt.

20L6-05-n
Zemes [kio

ministro isakymu
Nr.3D-302

patvirtinta nauja
valdymo

struktlra, kurioje
yra pletros

skvrius

Sfrateginis tilslas: Briti
aktyviu ekologinio
sektoriaus dalyviu

Straipsniai,
renginiai, leidiniai,
vnt.

15 25

3.1

Priemond: Organizuoti
veiklas, skirtas
ekologinio sektoriaus ir
nacionalinds Zemes [kio
ir maisto produktq
kokybes sistemos
Zinomumo serinimui

Parengta ir i5leista
straipsniq, leidiniq,
vnt.

10

3.2
Priemon6:
Stiprinti esamrl ir busimq
parei5kej q kompetencij as

Renginiai
parei5kejams, vnt.

10 15

2017 -2019 m. {staigos strateginis veiklos planas yra perLiirimas ir bus teikiamas tvirtinimur

Lemes flkio ministerij ai.

|staiga 2017 m. planuoja, kad pajamos lyginant su 2016 m. i5liks nepakitusios, nepriklausimai

nuo to, kad dalis parei5kejq baigia Lietuvos kaimo pletros 2007-2013 metq programos priemones

,,Agrarinds aplinkosaugos i5mokos" programos ,,Ekologinis [kininkavimas" isipareigojimq laikotarpi,

o pageidaujantiems tgsti ekologiniukininkavim4 kompensacine parama galimai bus neskiriama del ko,

tiketina, kad dalis parei5kejq atsisakys tokio [kininkavimo budo, tadiau numatoma gauti pajamq

plediantis klientq ratui atliekant patikras pagal privadiq standartq reikalavimus ir vykdant sertifikavim4

trediosiose Salyse, kas ir turetq kompensuoti prarastas pajamas del klientq maZejimo Lietuvoje.
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2017 metqveiklos rezultatq prognozds tiikst. Eur

L PAJAMOS 2t00
1 Paiamos uZ suteiktas paslaugas. parduotas prekes 2t00

II. S4NAUDOS 1"890

1. Suteiktu paslaugu, parduotq prekirl savikaina 950
2. Veiklos sanaudos 940

IIr. VEIKLOS REZULTATAI PRIES APMOKESTINIMA 2r0
IV. PELNO MOKESTIS
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 2r0

2. DALININKAI

{staigos dalininkas Lietuvos Respublikos Zemds ukio ministerija, kuriai pavesta igyvendinti

valstybes kaip fstaigos savininkes turtines ir neturtines teises ir pareigas. Dalininko ina5as ataskaitiniq

metq pradZioje ir pabaigoje iSliko nepakitgs - 869 Eur.

3. GAUTOS LESOS

fstaigos gautas le5as per finansinius metus sudaro:

pajamos uZ suteiktas paslaugas - 2106297 Eur;

kitos pajamos - 1128 Eur.

4, ILGALAIKIS TURTAS

Ataskaitiniq metq pradZioje fstaigos turimo ilgalaikio materialiojo turto likutine vertd - 88403

Eur; i5 jq 63980 Eur - transporto priemonds, 24423 Eur - kita iranga, prietaisai, irankiai ir irengimai.

Per ataskaitinius metus ilgalaikio materialiojo turto isigyta uL 6553 Eur; i5 jq 6553 Eur - kompiuterine

ir kita iranga. Ataskaitiniq metq pabaigoje {staigos turimo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte

52720 Eur; i5 jq 35850 Eur - transporto priemonds, 16870 Eur - kita iranga, prietaisai, irankiai ir

irengimai. Per ataskaitinf laikotarpi ilgalaikio turto perleista nebuvo, buvo nura5y'ta visi5kai susidevejusi

lranga, kurios isigijimo vertd sudare 4083.Eur sum4.

s. SANAUDOS

[staigos s4naudos per ataskaitini laikotarpi sudare 1676659 Eur:

Suteiklq paslaugq savikaina - 9LL8L1 Eur;

Darbuotojq iSlaikymo s4naudos - 510L34 Eur;

Ilgalaikio turto nusidevejimas - 42767 Etu1'

Patalpq i5laikymo s4naudos - 37993 Eur;

Ry5iq s4naudos - 14078 Eur;

Transporto i5laikymo s4naudos - 12220 Eu;

T2



Kitos bendrosios s4naudos - 195466 Eur;

Turto vertds sumaZejimas del abejotinq skolq - (47810) Eur.

6. DARBUOTOJAI

{staigoje ataskaitiniq metq pradZioje pagal darbo sutartis dirbo 56 darbuotojai, ataskaitiniq metq

pabaigoje - 62 darbuotojai.

7. SANAUDOS VALDYMO TSLATDOMS

{staigos valdymo i5laidos per ataskaitinius metus sudare 764848Eur.

8. VADOVAS

Per ataskaitini laikotarpi istaigos vadovo darbo uZmokestis sudare 33376 Eur. fstaigos vadovui

nebuvo suteikta jokiq paskolq, garantrjq, avansrl, ar neatlygintinai perduoto turto, suteiktq paslaugq.

9. KOLEGIALUS ORGANAI

fstaigos kolegialus valdymo organas yra Taryba. {staigos Tarybos sudetis patvirtinta lemes

pakeitimas). Taryba sudary'ta i5 8 nariq. Taryboje jos nariams darbo uZmokestis ar kitoks atlygis

nemokamas.

10. SU DALININKAIS SUSIJ4 ASMENYS

fstaiga per ataskaitini laikotarpi nera padariusi jokiq i5mokq su dalininkais susijusiems

asmenims.

Direktorius

20t7.03.16.

Antanas Makarevidius
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