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Patvirtinta 2020 m. kovo 31 d.

VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaudamasis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str. 1 d. nuostatomis viešosios įstaigos vadovas 
parengė ir teikia eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos
veiklos ataskaitą:

- informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per 
finansinius metus

Viešoji įstaiga Marinistikos centras.  Įsteigta 2003 m. sausio 17 d. 2012 m. ji pakeitė pavadinimą ir 
adresą iš VšĮ Vidaus vandens kelių plėtros koordinavimo centras į VšĮ Marinistikos centras. 

Buveinės adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Pievų Tako g. 3 – 3.

Pagrindinė įstaigos veikla: konsultacinė, mokymai, studijų rengimas. Per 2018 m. uždirbo 1350 eur 
pajamų.

Įstaigos tikslai teikti visuomenei naudingą informaciją, konsultuoti, vesti mokymus, rengti 
metodines medžiagas, studija.

Įstaiga siekdama pagrindinio savo tikslo, organizuoja ir verčiasi ūkine veikla, tiesiogiai susijusia su
viešosios Įstaigos tikslų įgyvendinimu.

- viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir 
pabaigoje

Įstaigos steigėjo Kęstučio Oginsko įnašo vertė yra 28,96 eur ir nesikeitė iki finansinių metų 
pabaigos.

Daugiau dalininkų nėra ir per 2019 finansinius metus nebuvo priimta naujų dalininkų.

- viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas
pagal išlaidų rūšis

Gautos pajamos iš juridinių asmenų už paslaugas  3300 eur
Pajamos panaudotos mokomosios jachtos išlaikymui 884 eur,  darbuotojų išlaikymui 201 eur, ryšių 

76 eur, kitos veiklos sąnaudos 3598 eur.

- informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
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Viešoji įstaiga ilgalaikio turto per finansinius metus neįsigijo ir nepardavė. 

-    viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

Įstaiga patyrė viso 4759 Eur sąnaudų.
Per finansinius metus įstaiga sąnaudų darbo užmokesčiui patyrė 201 Eur

-       viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Viešojoje įstaigoje iki finansinių metų pabaigos dirbo vienas darbuotojas.

-         viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

Įstaigos vadovas iki 2019-10-21 Ruslanas Arbušis, nuo 2019-10-21 Eimantas Koševoj.
Išlaidų įstaigos vadovo darbo užmokesčiui išleista 201 eur. 

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

Įstaigos įstatai nenumato kolegialių valdymo organų.

-   viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems 
asmenims

Įstaiga nepatyrė išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims.

Viešosios įstaigos veiklos ataskaita yra viešas dokumentas.
Tretiems asmenims su šia ataskaita susipažinti sudarytos sąlygos viešosios įstaigos buveinėje.

Pagarbiai, 

Direktorius
Eimantas Koševoj

2


