LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS
2014 METŲ REVIZIJOS KOMISIJOS
VEIKLOS ATASKAITA

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija toliau tęsdama savo veiklą 2014 metais organizavo savo
nariams šaudymo varžybas LMŽD medžioklės rago taurei lamėti, varžybas žvejams. Tesiama ir
medžioklinės šunininkystės veikla. Draugija ir toliau nuomoja dalį patalpų. Taip pat platina Draugijos
skyriams ir Draugijoms žvejo bilietus-leidimus, medžioklės ir žūklės taisykles, medžioklės lapus.2014
metais buvo toliau vykdas projektas „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių
įgyvendinimas“.
2014 metų pradžiai Draugijos sąskaitoje turimų pinigų likutis buvo 3160,74 Lt ( 915,41 EUR).
2014 metais Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ( toliau Draugija) įprastinė veiklos pajamos
sudarė 226505,06 Lt (65600,40 EUR). Jas sudaro:
- gautas nario, FACE ir CIC mokesčiai 135597,12Lt (39271,64 EUR);
- gautas starto mokestis suorganizuotoms šaudymo ir žūklės varžyboms 5624,99Lt (1629,11 EUR);
- kinologinės veiklos pajamos 13888,27 Lt (4022,32 EUR);
- patalpų nuomos pajamos 65025,27 Lt (18832,62 EUR);
- kitos pardavimų pajamos 6369,41 Lt (1044,71 EUR).
2014 metų Draugijos išlaidas sudarė:
- darbuotojų darbo užmokestis 85449,26 Lt (24747,82 EUR);
- priskaitymai Sodrai 31184,4 Lt (6998,49 EUR);
- varžybų organizavimas 5630,00 Lt (1630,49 EUR);
- kinologinės veiklos išlaidos 8372,63 Lt (2424,88 EUR);
- patalpų išlaikymas 28431,15 Lt (8234,23 EUR) (apsauga, elektra, vanduo, patalpų valymas,
telefono ryšys, internetas, šiukšlių išvežimas);
- transporto ( du automobiliai – VW Passat ir Mercedes) išlaidos 16506,70 Lt (4780,67 EUR);
- kitos išlaidos 18932,50 Lt (5483,23 EUR)(ūkio išlaidos, kanc.prekės, pAšto išlaidos,
reprezentacija, komandiruotės, prekių gamyba, atstovavimo prodoje „Sprendimų ratas“ Kaune išlaidos);
2014.12.31 Draugijos sąskaitoje pinigų likutis 8207,46Lt(2377,04 EUR).
Mokos fondas
Eugenijus Tijušas
Nijolė Dudutienė
Regina Jokantaitė
Vytautas Tamošiūnas
VSDFV
Viso su mokesčiais(1mėn)

DU
800,00 Lt (231,70 EUR)
3015,00 Lt (873,20 EUR)
1785,00 Lt (516,97 EUR)
900,00 Lt ( 260,33 EUR)
6500,00 Lt ( 1882,20 EUR)
2013,70 Lt (583,21 EUR)
8513,70 Lt (2465,74 EUR)

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos
vykdomo projekto Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-013
atsakaita
Nuo 2014 metų Draugija atsiskaitydama su Aplinkos ministerija už atliktus darbus gavo
1670192,09 Lt (483721,06 EUR), panaudojo 1776325,60 Lt(514459,45 EUR) projekto darbuotojų
atlyginimams, komandiruotėms, įrangai, medžiagoms bei kitoms projekto išlaidoms įgyvendinimui.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2014 m. gruodžio 31 d. Draugijoje buvo įdarbinta 24
etatiniai darbuotojai vykdomam projektui įgyvendinimui, šiuo metų projekte dirba 18 etatinių darbuotojų.
Draugijos projekto išlaidas 2014 m. sudarė:
darbo užmokestis –731203,90 Lt (211771,29 EUR),
priskaitymai socialiniam draudimui – 226529,66 Lt (65607,52 EUR)
ilgalaikio turto įsigijimas – 73700,00 Lt (21345,00 EUR), iš kurių buvo įsigyta 36 vnt. stacionarių spąstų.

Atsargų, medžiagų įsigijimas ir kitos išlaidos sudarė – 220826,56 Lt (63955,79 EUR), jas sudaro
biuro išlaidos, įžuvinimo medžiaga (vėžiai, ešeriai, unguriai, vijūnai, lydekos), kuro įsigijimas ir kitos
išlaidos.
Draugijos projekto išlaidas charakterizuoja 2014 m. išlaidų sąmatos įvykdymas.

LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS
PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS
2014 m. įvykdymas (Lt)
Straipsnių pavadinimas

Eil. Nr.

Likutis 2013.12.31.
PAJAMOS
1.

2014 m. ataskaita Lt(EUR)
800730,87 (231907,69)

Projekto lėšos

1670192,09 (483721,06)

IŠ VISO:

2470922,96 (715417,08)

IŠLAIDOS
1.
2.
3.

4.

Darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos
Sodra
Kitos išlaidos:
3.1. Automobilio nuoma;
3.2. Automobilio remonto ir eksploat. išl.
3.3. Turto draudimas
3.4. Ryšių paslaugos;
3.5. Komandiruotės išlaidos
3.6. Kitos su projektu susijusios sąnaudos
3.7. IT nusidėvėjimas
3.8. Automobilių nusidėvėjimas
3.9. Gautu paslaugų sąnaudos
Ūkinės išlaidos;
4.1. Kuro sąnaudos
4.2. Biuro išlaidos
4.3. LMŽD admin. patalpų sąnaudos
4.4. LMŽD patalpų nusid. Sąnaudos

731203,90 (211771,29)
226529,66 (65607,52)
683500,40 (197955,40)
19195,10 (5559,29)
18873,79 (5466,23)
1132,00 (327,85)
12949,49 (3750,43)
39693,28 (11495,97)
320028,20 (92686,57)
96963,01 (28082,43)
140748,60 (40763,61)
33916,93 (9823,02)
135091,64 (39125,24)
95555,73 (27674,85)
23911,94 (69253,37)
9716,37 (2814,06)
5907,60 (1710,96)

IŠVISO:
Gautinos projekto lėšos:

1776325,60 (514459,45)
694597,36 (201169,30)

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos
2014 metų kinologinės veikos ataskaita
2014 metais Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija vykdydama medžioklinę kinologinę veiką
surengė:
1. XXVII Lietuvos medžioklinių šunų parodą Raseiniuose;
2. Balandžio – spalio mėnesiais suregta 16 renginių, tai medžioklinių šunų lauko bandymai ir
varžybos.Iš jų:
- urvinių šunų bandymai dirbtiniuose urvuose Klaipėdoje ir Radviliškyje
- vižlų pavasariniai bandymai Marijampolėje ir Molėtuose
- vižlų rudeniniai bandymai Molėtuose
- visapusiškų vižlų bandymai, miške atliekami pratimaiNemenčinėje
- Field trial Derbi jauniems britų vižlamsMolėtuose

- mažųjų veislių įgimtų savybių bandymaiMolėtuose
- pėdsekių ir kraujasekių bandymaiMolėtuose
- mažųjų veislių darbinių savybių bandymai, miške atliekami pratimaiMolėtuose ir Nemenčinėje
- Field trial varžybos britų ir kontinento vižlams „Baltijos slanka“ Šilutėje.
3.Vasario nėn. 3-jų dienų teorinis mokymas pradedantiesiems medžioklinių šunų vedliams Vilniuje.
4.Sausio, balandžio, rugpjūčio, lapkričio mėnesiais surengti praktiniai mokymai medžioklinių šunų
vedliams Nemenčinėje, Molėtuose ir širvintose.
5. Kovo mėn. Vilniuje surengtas seminaras „Sužeistų žvėrių ir paukščių paieška“.
6.Vokiečių Vachtelhundų veislės pristatymas Latvijoje.
7. Nuolatos vykdomas medžioklinių šunų dokumentų tvarkymas.

UAB „Medžiotojas ir meškeriotojas“
2014 metų veiklos ataskaita
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos įmonė - UAB „Medžiotojas ir meškeriotojas“ ( toliau įmonė)
per ataskaitinius 2014 metus išleidopenkis 2014 metų žurnalo numeriai ( Nr.2-6) ir pirmą 2015metų
numerį. 2015 metų sausio pirmomis dienomis žurnalas buvo platinamas per Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos skyrius ir Draugijas, UAB “Medipresa”, UAB „Press Express”, UAB “Oksalis”, UAB
“Lithuanian Hunter”, UAB “Sidabrinė kulka”, UAB “Devana”. Žurnalą ( kaip ir ankstesniais metais)
galima užsisakyti AB Lietuvos pašte ir internetu – www.post.lt bei www.prenumerata.lt.
Be žurnalo pardavimo pajamų įmonė gauna pajamas už įmonių reklamą žurnale. 2014 metais šios
pajamas sudarė 36412,90 Lt (10545,90EUR). Reklamuojamos buvo UAB „Vičiunai ir KO“, UAB
“Trevors”, UAB “Valmira”, UAB “Trofėjas”, A.Truskausko PĮ “Felis”ir kt.
2014 metais per LMŽD skyrius ir Draugijas išplatinta apie 600 vnt. žurnalo komplektų. UAB
„Medžiotojas ir meškeriotojas“
2014 metų pradžioje likutis pinigų įmonėje 1770,81 Lt (512,86 EUR).
Viso įmonės 2014 metų pajamas yra 103976,42 Lt(30113,65EUR).
Vykdant veiklą patirta 113109,20 Lt išladų, kurias sudarė:
Žurnalų parengimas ir spausdinimas – 58050,10Lt
Žurnalų pristatymas gavėjams (UAB “Baltic Post” ir AB Lietuvos paštas) 9641,61 Lt
Darbuotojų darbo užokestis su mokesčiais – 40123,30 Lt
Reklamos sąnaudos – 4780,00 Lt
Kitos administracinės sąnaudos – 514,19 Lt
Veiklos rezultatas yra 9132,78 Lt nuostolis. Šis rezultatas yra toks todėl, kad žurnalo spausdinimo
išlaidos patirtos 2014 metais, o pagrindinis realizavimas 2015 metų žurnalo Nr.1 ir pinigų gavimas yra
2015 metais.
2014 metų pabaigoje likutis pinigų įmonėje 9925,73 Lt (2874,72 EUR).

Komisijos nariai:
Valentinas Mačiulis
Virgilijus Andrukonis
Vaclovas Četrauskas

