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LABDAROS IR PARAMOS FONDAS „PADĖK GATVĖS VAIKAMS“  

 

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 
Labdaros ir paramos fondo „Padėk gatvės vaikams“ (Fondas) įsteigtas 2016 m. rugpjūčio mėn. Fondo 
veiklos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, vykdyti alkoholio ir narkotikų vartojimo, rūkymo, 
nusikalstamumo ankstyvąją prevenciją per pozityvų vaikų užimtumą sportu. Fondas apmoka už vaikų iš 
daugiavaikių, nepasiturinčių šeimų, globos namų futbolo užsiėmimus, sportines aprangas, sportinę 
avalynę, inventorių, stovyklas, dalyvavimą turnyruose ir susijusias išlaidas. Fondas remia ir siekia kuo 
daugiau vaikų įtraukti į pozityvią veiklą po pamokų, įtikinėja politikus, kad investuotų į masinio sporto 
infrastruktūrą Vilniaus mikrorajonų vietinėse bendruomenėse, priimtų sprendimus, kurie sudarytų sąlygas 
visiems vaikams sportuoti netoli savo namų! 
Organizacijos lėšos yra gaunamos iš rėmėjų ir pagal projektinį finansavimą. LPF „Padėk gatvės vaikams“ 
veiklos, gautos paramos ir išlaidų ataskaitos yra skelbiamos viešai.  
 
LPF „Padėk gatvės vaikams“ dalininkas ir direktorius yra Gediminas Tvarijonas. Metų eigoje buvo 
samdomas vienas darbuotojas. Metų pabaigoje daugiau darbuotojų nebuvo samdoma. Veiklą organizuoti 
padeda ir savanoriai.  
Fondo steigėjas Gediminas Tvarijonas yra vienas iš VšĮ futbolo klubo „Ataka“ dalininkų.  
 
Fondo idėjiniai veiklos partneriai yra Marijus Mikutavičius, Algirdas Kaušpėdas, Arūnas Valinskas, Saulius 
Urbonavičius, Mantas Stonkus ir kiti žinomi žmonės bei VšĮ „Vilniaus klubas“, Šiaurės ministrų tarybos 
biuras Lietuvoje, Norvegijos ambasadorius, Danijos ambasadorius Lietuvoje.  
 
Didžiausi Fondo finansiniai rėmėjai 2020 buvo - Algimantas ir Jūratė Blažiai, Ramūnas Trečiokas, Arūnas ir 
Aušrinė Laurinaičiai, Nerijus Dagilis, Ramunė Džavachidienė, įmonės – VšĮ „Vilniaus klubas“, UAB „Eika“, 
UAB „MK Technika“, LPF „Aušroja“, UAB „Hanner“, UAB „Agrorodeo“, Advokatų profesinė bendrija 
Žabolienė ir partneriai „Metida“, UAB „Žemės plėtra“, UAB „Gevanta“, UAB „Videoprojektai“ ir kiti. 
 
LPF „Padėk gatvės vaikams“ remiami vaikai lanko futbolo mokyklos „Ataka“ treniruotes. FK „Ataka“ yra 
sparčiai auganti futbolo mokykla, kurią 2020 metų gale lankė  700 vaikų, iš kurių 89 vaikai yra iš 
nepasiturinčių, daugiavaikių, nepilnų šeimų arba prižiūrimi globėjų! „Ataka“ išsiskiria etika, stipriomis 
moralinėmis vertybėmis, pozityviu požiūriu į vaiką! Čia pirmoje vietoje akcentuojamas draugiškas dėmesys 
vaikui, kaip vaikas jaučiasi treniruočių metu, kad jis džiaugtųsi sportuodamas, nespaudžiama dėl rezultatų. 
Čia vaikai mokomi ne tik futbolo, bet ir bendravimo tarpusavyje, pagarbos vienas kitam, bei treneriams ir 
tėvams, atjautos ir partnerystės. Vaikai per treniruotes jaučiasi saugūs. Treneriai yra vaikams draugai ir 
sektinas pavyzdys. 
 

 
 

 

 

 

 

LPF „Padėk gatvės vaikams” per 2020 m., už rėmėjų skirtą paramą ir Vilniaus m. savivaldybės 

tarybos narių skirtą finansavimą, padidino remiamų vaikų skaičių nuo 70 iki 89! Kiekvieną 

mėnesį Fondas apmoka už šių vaikų futbolo treniruotes, perka pagal poreikį sportines aprangas, 

padengia dalyvavimo turnyruose bei vasaros stovyklų išlaidas. Šie vaikai, rėmėjų dėka, turi 
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geresnes galimybes socializuotis, leisti laiką po pamokų žaisdami futbolą saugioje aplinkoje. 

Parama suteikia vaikams bilietą į geresnę ateitį, vysto jų socialinį-emocinį intelektą ir suteikia 

veiksmingą alternatyvą ankstyvam rūkymui, alkoholio ir narkotiku vartojimui. 

Per pirmąjį karantiną vaikams vyko nuotolinės treniruotės. Per antrąjį, iki gruodžio 7 d., vaikai 

treniravosi lauke bet kokiu oru ir tik įvedus ribojimus persikėlė į nuotolines treniruotes. Lauke 

sportuojantys vaikai ženkliai rečiau serga peršalimo ligomis, gripu. 

Fondas „Padėk gatvės vaikams“ 2020 metais daug dėmesio skyrė šeimų ir bendruomenių 

stiprinimui per sportą, skatino aktyvumą vietinėse bendruomenėse. Rudenį, kartu su FK „Ataka“ 

suorganizavome 5 šeimų futbolo turnyrus ir vieną moterų bendruomeninį futbolo turnyrą. Trys 

šeimų futbolo turnyrai įvyko Justiniškėse, vienas Pilaitėje ir vienas Vilkpėdėje. Pirmasis šeimų 

turnyras įvyko Justiniškėse, rugsėjo 12 d. Rugsėjo 26 d. vienu metu vyko šeimų turnyrai Pilaitėje 

ir Justiniškėse. Spalio mėnesį įvyko trečias Justiniškių šeimų futbolo turnyras ir Vilpėdės-

Naujamiesčio šeimų turnyras. Justiniškių turnyro šeimas specialiu prizu apdovanojo Danijos 

ambasadorius J.E. Hans Brask. Turnyrai skatina ir moterų aktyvų dalyvavimą sporte, nes šeimų 

komandose varžybų metu žaidė bent po vieną moteriškos lyties žaidėją. Justiniškių šeimų ir moterų 

futbolo turnyrai buvo finansuojami Vilniaus m. savivaldybės pagal projektą „Justiniškių 

bendruomenės stiprinimas per gyventojų įtraukimą į sporto veiklas”. Pirmame Justiniškių šeimų 

futbolo turnyre dalyvavo 8 šeimų komandos, antrajame - 12 komandų, trečiajame – 10 komandų. 

Viso Šeimų turnyruose  dalyvavo 140 Justiniškių gyventojai. Vikpėdės-Naujamiesčio šeimų 

futbolo turnyre dalyvavo 12 šeimų komandų, 50 žaidėjų. Pilaitės šeimų futbolo turnyre dalyvavo 

net 16 komandų, 70 žaidėjų. Pilaitės turnyre, be „Atakos“ trenerių, apsilankė ir teisėjavo Lietuvos 

futbolo legendos – Valdas Ivanauskas, Robertas Tautus, Ričardas Zdančius, Stasys Baranauskas, 

Viačeslavas Sukristovas.  

Pilaitės šeimų turnyrą parėmė picerija PizzaMax, kuri visoms komandoms ir teisėjams padovanojo 

po šeimyninę picą! 

Visus turnyrus organizuoti padėjo 25 vietiniai savanoriai ir FK „Ataka“ treneriai. 
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Justiniškių moterų futbolo turnyre dalyvavo 5 komandos, 58 žaidėjos. Žaidė moterų komandos iš 

Vievio, Skaistgirio, Justiniškių, Marijampolės ir Lietuvos kariuomenės merginų komanda. 

Dalyvės aukojo fondo „Padėk gatvės vaikams“ remiamų vaikų futbolo užsiėmimams apmokėti. 

 

 
 

Birželio 1 d., Vaikų gynimo dieną fondas „Padėk gatvės vaikams“ pažymėjo Prezidentūroje. J.E. 

Gitanas Nausėda puikiai žaidžia futbolą ir yra aistringas sirgalius. Fondo remiami ir kiti vaikai 

gavo kvietimą sužaisti futbolą su Prezidentu ir prezidentūros darbuotojais. Įvyko draugiškas 

futbolo turnyras Prezidentūros parkelyje. Žaidė J.E. Prezidentas Gitanas Nausėda, prezidento 

žmona Diana Nausėdienė ir prezidento patarėjai. Buvo sudarytos keturios vaikų ir suaugusiųjų 

mišrios komandos. Geriausiai pasirodė Dianos Nausėdienės vedama komanda. Pirmoji ponia 

puikiai žaidžia futbolą! Po turnyro vaikų laukė skanios vaišės. 

Motyvacija ir džiaugsmas vaikams buvo neapsakomi! Šio turnyro vaikai nepamirš!  

 
 

Birželio-liepos mėnesį Fondas parėmė 26 vaikų dalyvavimą edukacinėje-sporto dienos vasaros 

stovykloje. Daugelis iš jų buvo daugiau negu vieną pamainą, kad nereikėtų leisti laiko gatvėje. 

Liepos – rugpjūčio mėnesį parėmėme 20 vaikų išvažiuojamąsias stovyklas kaimo turizmo 

sodyboje. Nepasiturinčių vaikų stovykloms paremti Fondas iš viso skyrė .... eurų. 
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Nepaprastai įdomi kinologo paskaita    Kaimo malonumai   Po muziejaus reikia prisėsti 

 

Dėka „Padėk gatvės vaikams“, M. Mikutavičiaus, A. Kaušpėdo bei kitų Fondo partnerių pastangų 

Pilaitėje pastatytas futbolo stadionas po kupolu. Nuo rugsėjo kupole prasidėjo futbolo treniruotės. 

Čia sportuoja daugiau negu 20 Fondo remiamų vaikų. Visi Pilaitės vaikai džiaugiasi aukštus 

standartus atitinkančiu pilnų matmenų futbolo stadionu, kuriuo ir šaltuoju metu vaikai gali 

naudotis nepriklausomai nuo oro sąlygų. Stadiono statyboms Vilniaus m. savivaldybė ir LR 

Vyriausybė skyrė virš 2 mln eurų. 

 

  
 

Per 2020 metus Vilniaus m. savivaldybė renovavo 12 mokyklų sporto aikštynų. Šią programą 

inicijavo fondas „Padėk gatvės vaikams“ su M. Nikutavičiumi, A. Valinsku ir A. Kaušpėdu. Dėl 

to Vilniuje labai pagerėjo sąlygos vaikų futbolo treniruotėms. Šios aikštės puikiai tinkamos vaikų 

iki 13 m. treniruotėms. Dirbtinės dangos futbolo aikštes galima eksploatuoti visus metus, jeigu yra 

valomas sniegas.  
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Raštą, dėl didelio sporto infrastruktūros trūkumo vaikams Vilniuje, kandidatams į Vilniaus mero 

postą, organizavome su mūsų partneriais. Jį pasirašė prezidentas Gitanas Nausėda ir daug žinomų 

Lietuvos žmonių ir organizacijų (Andrius Mamontovas, olimpinė čempionė Vida Vencienė, 

Vilniaus klubas ir kiti). Mūsų aktyvūs veiksmai duoda vaisius – siūlymai oficialiai įtraukti į 

Vilniaus tarybos koalicijos programą, aikštynai renovuojami, planuojami nauji sporto objektai. 

 

Dėl COVID-19 į 2021 m. rudenį persikelia tėvų savanorystės vaikų sporte projektas. 2021 m. 

rudenį Fondas “Padėk gatvės vaikams“ numato remti futbolo klubo „Ataka“ planuojamą 

įgyvendinti Skandinavišką vaikų sporto modelį, perimant skandinavišką sporto kultūrą ir požiūrį 

dirbant su vaikais. Svarbiausias šio modelio akcentas yra savanoriškas vaikų tėvų įsitraukimas į 

vaikų sporto veiklas. Toks modelis ypatingai naudingas vaikų gerovei, šeimų ir bendruomenių 

stiprinimui.  

Projektą planuojama įgyvendinti bendradarbiaujant su HB Koge iš Danijos ir su KFUM-

Kameratene Oslo iš Norvegijos. KFUM yra vienas iš žymiausių Norvegijos sporto klubų. 

Draugiški santykiai su KFUM užsimezgė 2019 m. lapkritį, o su Aurelijaus Skarbaliaus 

tarpininkavimu į projektą sutiko įsitraukti ir HB Koge. Aktyviai projekte dalyvaus ir fondas 

„Padėk gatvės vaikams“. Projektas skirtas skatinti vaikų užimtumą sportu vietinėse 

bendruomenėse, o tai prasideda nuo vietinių tėvų ir trenerių lyderystės ugdymo. Lyderiai, geba 

burti bendruomenę, įtraukti vietinius gyventojus, bei tėvus į bendruomenės veiklas, vaikų sportą. 

Šiuo projektu bus stiprinamos vietinės bendruomenės, skatinama tėvų savanorystė treniruoti 

vaikus. Didesnis vaikų užimtumas sportu, tėvų dalyvavimas geriau apsaugos vaikus ir paauglius 

nuo žalingų įpročių. Vykdomi šeimų futbolo turnyrai yra dalis numatomo projekto ir smagus 

įvadas į jį.  

 
 

Gruodžio mėnesį veiklos dėl visuotinio karantino vyko nuotoliniu būdu. Fondas „Padėk gatvės 

vaikams“ rėmė ir nuotolines vaikų treniruotes bei suorganizavo video futbolo įgūdžių konkursą. 

Dalyviai siuntė nufilmuotus kamuolio valdymo įgūdžius. Nugalėtojai gavo prizus – Adidas futbolo 

kamuolį arba powerbanką pasirinktinai.  

 

 

 

 

 

 
 
Direktorius  Gediminas Tvarijonas 
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Priedas Nr. 1. Paramos ataskaita 

 
LPF "Padėk gatvės vaikams" gautos paramos 2020 m. detali ataskaita 
 

Rėmėjo pavadinimas 
Paramos 

suma (Eur) 
Pastabos 

VšĮ "Vilniaus klubas" 900 Piniginės lėšos 

UAB “MK Technika” 6600 Piniginės lėšos 

UAB "Hanner" 5000 Piniginės lėšos 

Labdaros ir paramos fondas "Aušroja" 5000 Piniginės lėšos 

UAB "Agrorodeo" 1000 Piniginės lėšos 

Algimantas ir Jūratė Blažiai 600 Piniginės lėšos 

Arūnas ir Aušrinė Laurinaičiai 1200 Piniginės lėšos 

Ramūnas Trečiokas 600 Piniginės lėšos 

Ramunė Džavachidienė 600 Piniginės lėšos 

Nerijus Dagilis 600 Piniginės lėšos 

UAB "Žemės plėtra"  1300 Piniginės lėšos 

UAB “GF bankas” 421 Piniginės lėšos 

Žabolienė ir Partneriai "Metida", 
advokatų profesinė bendrija 

550 Piniginės lėšos 

UAB “Ryterna” 650 Piniginės lėšos 

UAB “Hilsta” 1500 Piniginės lėšos 

UAB “Renatos namai” 50 Piniginės lėšos 

UAB „Linomeda“ 1500 Piniginės lėšos 

UAB “AutoMobil LT” 200 Piniginės lėšos 

UAB “BALTIC DECOR” 500 Piniginės lėšos 

UAB „Baldų mozaika“ 85 Piniginės lėšos 

UAB “Gevanta” 2000 Piniginės lėšos 

UAB “Suba group” 300 Piniginės lėšos 

UAB “Caszyme” 720 Piniginės lėšos 

UAB “Videoprojektai LT” 1000 Piniginės lėšos 

MB “Diretas” 200 Piniginės lėšos 

UAB “AbbVie” 550 Piniginės lėšos 

1,2% GPM  1763,13 Piniginės lėšos 

Fizinių asmenų ir anoniminė parama 2459 Piniginės lėšos 

Viso gauta paramos, EUR: 37848,13  

 
 
LPF “Padėk gatvės vaikams” gauta parama natūra, 2020 m.  
 

IF P&C Insurance filialas  
(IF Draudimas) padovanojo  
fondo „Padėk gatves vaikams“  
remiamiems vaikams 
60 porų futbolo batelių.  
Bateliai buvo padovanoti  
nepasiturintiems vaikams. 
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LPF "Padėk gatvės vaikams" suteiktos paramos ataskaita, 2020 m. 
 

Gavėjo pavadinimas 
Paramos 

suma (Eur) 
Pastabos 

VšĮ futbolo mokykla “Ataka" 22402 
Soc. veiklos vykdymui ir socialiai 

pažeidžiamų vaikų treniruotėms apmokėti 

VšĮ futbolo mokykla “Ataka" 8609,45 
Socialiai pažeidžiamų vaikų vasaros 

stovykloms apmokėti 

VšĮ futbolo mokykla „Ataka“ 2898,50 
Socialiai pažeidžiamų vaikų sporto 

aprangoms pirkti 

Viso suteikta paramos: 33910  

 
 
LPF „Padėk gatvės vaikams“ suteikta paramą natūra, 2020 m. 
 

Gavėjo pavadinimas 
Paramos 

vertė (Eur) 
Pastabos 

VšĮ futbolo mokykla “Ataka" 1370 Futbolo vartai su tinklais, aliuminiai, 2x5 m 

Fizinis asmuo 381,67 

Nešiojamas kompiuteris, įsigytas iš Vilniaus 
m. savivaldybės projektinių lėšų, skirtų 

bendruomenių stiprinimui. Skirta 
Justiniškių seniūnaičių sueigos sprendimu 
bendruomenės veikloms, su savivaldybės 
pritarimu, perskirsčius projekto lėšas dėl 

COVID-19 

Fizinis asmuo 361,49 

Nešiojamas kompiuteris, įsigytas iš Vilniaus 
m. savivaldybės projektinių lėšų, skirtų 

bendruomenių stiprinimui. Skirta 
Justiniškių seniūnaičių sueigos sprendimu, 
bendruomenės veikloms, su savivaldybės 
pritarimu, perskirsčius projekto lėšas dėl 

COVID-19 

Viso suteikta paramos: 2113,16  
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Priedas Nr. 2. Projektinis veiklos finansavimas.  

 

Finansuotojo pavadinimas 
Paramos 

suma 
(Eur) 

Pastabos 

Vilniaus m. savivaldybė iš Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 

programos lėšų 
8690 

Projektas – “Justiniškių 
bendruomenės stiprinimas per 

gyventojų įtraukimą į sporto 
veiklas” 

Vilniaus m. savivaldybė, Sporto projektų 
finansavimas tarpininkaujant Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos nariams 

2500 

Socialiai pažeidžiamų Vilniaus 
miesto vaikų futbolo treniruotėms 

dalinai finansuoti. Lėšas skyrė – 
Tomas Seikalis, Romasis 

Vaitiekūnas 

Vilniaus m. savivaldybė, Sporto projektų 
finansavimas tarpininkaujant Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos nariams 

7000 

Sporto užsiėmimams ir 
integracinei-edukacinei sporto 

vasaros stovyklai socialiai 
pažeidžiamiems vaikams išlaidoms 

iš dalies apmokėti. Lėšas skyrė 
tarybos nariai – Žilvinas Šilagalis, 
Kamilė Šeraitė, Eglė Čaplikienė,  

Goda Krukauskienė, Arūnas 
Valinskas, Romasis Vaitekūnas 

Viso gauta: 18190  
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Priedas Nr. 3. Veiklos rezultatų ataskaita, 2020 m. 
 

Labdaros ir paramos fondas "Padėk gatvės vaikams" 

(ūkio subjekto pavadinimas) 

         
Įm.k. 304346892, Taikos g. 173-9, Vilnius 

(kodas, buveinės adresas) 

         

    
 
PATVIRTINTA      

     2021 m. gegužės 03 d.   

     protokolo Nr.2021/05/1    
         

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

                     
         

Pagal 2020 12 31 d. duomenis 

______________________ Nr. _____ 

                                                                             (data)        
   

    (Eurais) 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Pastabų 

Nr. 
  

Ataskaitinis 

laikotarpis 
    

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

  

I. PAJAMOS     

                     

52534      

                    

43243    

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes     

                         

140      

                          

40    

2. Finansavimo pajamos     

                     

52394      

                    

43203    

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos      
                     

18190      
                      

4750    

2.2. Kitos finansavimo pajamos     

                     

34204      

                    

38453    

3. Kitos pajamos               

II. SĄNAUDOS     

                     

52534     

                    

43243    

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina     

                           

26          

2. Kitos sąnaudos            

3. Veiklos sąnaudos     
                     

52508      
                    

43243    

3.1. Pardavimo               

3.2. Darbuotojų išlaikymo     
                     

10304     

                      
9965    

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)               

3.4. Patalpų išlaikymo            

3.5. Ryšių               

3.6. Transporto išlaikymo            

3.7. Turto vertės sumažėjimo               

3.8. Kitos veiklos     
                       

6181     

                      
2007    

3.9. Suteiktos labdaros, paramos     

                          

36023      

                      

31271    

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo            

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ     

                              

-      

                             

-    

IV. PELNO MOKESTIS            

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS     

                              

-      

                             

-    

         
 
 
 


