LIETUVOS ENTOMOLOGŲ DRAUGIJA
Kodas – 190722640

2018 m. veiklos ataskaita
I. BENDROJI DALIS
LIETUVOS ENTOMOLOGŲ DRAUGIJA (toliau – LED) įkurta 1965 m. lapkričio 3 d.,
įregistruota 1991 07 01 Vilniuje. Kodas – 190722640.
LED tikslas yra apjungti nariuotakojais ir moliuskais besidominčius asmenis propaguojant
entomologijos, malakologijos, arachnologijos pasiekimus visuomenėje, diegiant pagarbą ir meilę
gamtai bei atsakomybę dėl jos išsaugojimo.
II. VEIKLOS REZULTATAI
Lietuvos entomologų draugija informuoja visuomenę ir draugijos narius apie Lietuvoje
aptinkamus nariuotakojus ir moliuskus, jų gyvenamųjų vietų apsaugos problemas, rūpinasi
entomologijos, malakologijos, arachnologijos, gamtosaugos, gamtotvarkos žinių populiarinimu, kuria
ir teikia siūlymus dėl vabzdžių ir kitų bestuburių apsaugos ir racionalaus jų naudojimo valstybinėms
ir kitoms institucijoms bei piliečiams, dalyvauja aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos
įgyvendinimo procesuose, dalyvauja įvairiose darbo grupėse ir komisijose.
LED veikia šiose srityse: Biologinės įvairovės apsauga; Europos Sąjungos aplinkosaugos
politikos įgyvendinimas; Gamtos išteklių valdymas; Horizontalieji aplinkosaugos klausimai: darnus
vystymasis, švietimas ir kita; Institucijų bendradarbiavimas sprendžiant aplinkosauginius klausimus.
2018 metais Lietuvos entomologų draugijoje buvo 63 nariai, samdomų darbuotojų LED
neturėjo.
2018 metais LED vykdė įprastas veiklas: vykdyta visuomenės švietimo akcija „Metų vabzdys
2018“, išrinktas objektas 2019 metų akcijai „Metų vabzdys“, atspausdintas kalendorius su akcijos
objektu, atspausdintas LED leidinio “Lietuvos entomologų draugijos darbai” 2 (28) tomas. Gegužės
18 d. VU Botanikos sode dalyvauta Tarptautinės biologinės įvairovės dienos renginyje, pristatyta
LED veikla ir visuomenė supažindinta su įvairiais bestuburiais. Birželio 16-17 dienomis Labanoro RP
vyko draugijos narių vasarinė išvyka. Gruodžio 8 d. vyko visuotinis LED narių susirinkimas Vilniuje
Valstybinės Saugomų Teritorijų Tarnybos Lankytojų centre.
Įplaukos
III. FINANSINĖ DALIS
LED 2018 metų pradžioje turėjo 2680,4 eurų lėšų likutį. Per metus gavo 622,29 eurų įplaukų
(nario mokestis – 261,00 eurų, 2 proc. GPM parama – 361,29 eurai).
Išlaidos
LED patyrė 975,02 eurus sąnaudų (banko mokesčiai (67,23 euro), leidyba (619,12 euro),
pašto, kanceliarinės ir kitos išlaidos (288,67 euro)).
Prezidentas

Andrius Petrašiūnas

Iždininkė

Rasa Bernotienė

2019 05 28

LIETUVOS ENTOMOLOGŲ DRAUGIJA
Kodas – 190722640
Trumpoji finansinė ataskaita
Finansavimo šaltinis

Finansinis lėšų likutis iš praėjusio ataskaitinio metų laikotarpio
LR valstybės ir (ar) savivaldybių konkurso būdu skirto tikslinio finansavimo projektų
vykdymui
Viešųjų pirkimų vykdymo, paslaugų ar prekių pardavimo (ūkinės – komercinės veiklos
pajamos)*
Juridinių ir (ar) fizinių asmenų skirtos paramos**
Gyventojų skirtos 2% GPM dalies
Nario mokesčio
Kitų pajamų šaltinių (pvz. užsienio valstybių parama ir/ar projektinis finansavimas)

VISO PAJAMŲ PER PRAĖJUSIUS MOKESTINIUS METUS
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