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PROJEKTO „MISIJA SIBIRAS‘15“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“
Įmonės kodas: 300121784

Telefonas: : +370 639 41183

El. pašto adresas: jauniems@jauniems.lt

Internetinė svetainė: www.jauniems.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 5 000 Eur
Per www.aukok.lt surinkta: 5 000 Eur

SANTRAUKA
Projektas „Misija Sibiras“ – dešimtus metus iš eilės organizuojama iniciatyva. Projekto pagrindiniai
siekiai yra: puoselėti istorinę atmintį bei ugdyti jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo jausmą, skatinti
kartų dialogą, prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius nuo sovietų okupacijos
metais vykdytų represijų, susitikti su gyvais Sibire gyvenančiais lietuvių tremtiniais, sutvarkyti
lietuvių tremtinių palaidojimo vietas (kapines).
Įgyvendinant šiuos tikslus siekiama parodyti pozityvų pilietiškumo ir patriotiškumo pavyzdį. Nuo
projekto vykdymo pradžios (2006 m.) lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire jau apsilankė
dvyliką jaunimo ekspedicijų, sutvarkiusių daugiau nei 100 lietuviškų kapinių ir susitikusių su ten
gyvenančiais lietuviais.

Projekto tikslas – puoselėti istorinę atmintį bei tautinį patriotiškumą tarp jaunimo, skatinti kartų
dialogą, prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius nuo sovietų okupacijos metais
vykdytų represijų, susitikti su gyvais Sibire gyvenančiais lietuvių tremtiniais, sutvarkyti lietuvių
tremtinių kapus. Įgyvendinant šiuos tikslus siekiama parodyti pozityvų pilietiškumo ir patriotiškumo
pavyzdį.

Projekto rezultatai:














Suorganizuota ekspedicijos „Misija Sibiras`15“ dalyvių atranka: parengta dalyvių atrankos
anketa ir išplatinta tinklapyje - www.misijasibiras.lt
Atrankoje sudalyvavo (pateikė anketas) 800 jaunų žmonių.
Į bandomąjį žygį buvo atrinkta 84 pageidaujantys vykti į ekspediciją. Suformuota 16 jaunų
žmonių komanda, kuri vyko į ekspediciją.
2015 m. balandžio mėn. buvo suorganizuota projekto „Misija Sibiras‘15“ palaikymo akcija –
labdaros-paramos koncertas. Koncerto metu, panaudojant informacines priemones
įgyvendintas programos uždavinys skleisti žinią apie projektą visuomenei, surinktos
trūkstamos projekto vykdymui reikalingos lėšos. Koncerte dalyvavo apie 300 žiūrovų.
2015 m. liepos 17 d. – rugpjūčio 1 d. suorganizuota ekspedicija į Tomsko sritį (Rusijos
Federacija).
Ekspedicijos dalyviai aplankė 9 lietuvių tremtinių palaidojimo vietas Tomsko srityje, pastat4
8 kryžius lietuvių tremtiniams atminti.
Dalyviai susitikimo su 3 lietuviais, kurie šiuo metu gyvena Sibire, bendravo su vietos
bendruomenėmis, jaunimu. Susitikimų metu pristatytas projektas, jo tikslai.
Parengta ekspedicijos „Misija Sibiras`15“ vaizdinė medžiaga: skaidrės, nuotraukos,
aprašymai, video ir kt., kurių pagrindu remgiamos parodos, projekto pristatymai ir susitikimo
su ekspedicijos dalyviais renginiai.
Iki 2015 m. gruodžio 14 d. suorganizuota 63 ekspedicijos „Misija Sibiras`15“ dalyvių
susitikimai su Lietuvos moksleiviais, jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų, valstybinių
ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų atstovais. Susitikimuose dalyvavo daugiau nei 7000
jaunų žmonių.
Kuriamas programos „Misija Sibiras`15“ dokumentinis filmas.
Organizuojamos projekto „Misija Sibiras‘15“ fotografijų parodos.
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Keletas projekto akimirkų

Projekto dalyvių nuotraukas iš ekspedicijos galite rasti: http://2015.misijasibiras.lt/galerija
Straipsnius apie projektą galite rasti: www.misijasibiras.lt
Projekto video galite rasti: https://www.youtube.com/user/msnaujojikarta

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT), įgyvendindama LiJOT 2005-2010 metų
strategiją, 2005 m. įsteigė Labdaros ir paramos fondą „Jauniems” (toliau – Fondas), kurio
pagrindinis tikslas – išnaudojant fondo resursus, skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas ir kurti
pokyčius, reikalingus jaunam žmogui. Iki 2010 m. buvo susitelkta į didesnių LiJOT veiklos sričių bei
krypčių įgyvendinimą, todėl Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ veikla aktyviai nebuvo vystoma.
2010 m. LiJOT priėmė strateginį sprendimą Fondą atskirti nuo LiJOT‘o, kaip savarankišką juridinį
vienetą, įgyvendinantį savo veiklos strategiją.
Pagrindinės Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ veiklos kryptys:
 paramos, skirtos jaunimo iniciatyvoms, mechanizmų kūrimas ir administravimas;
 NVO ir verslo bendradarbiavimo vietos lygmeniu skatinimas;
 teisinių sąlygų NVO sektoriaus veiklai gerinimas;
 jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas.
Jau 2010 metais Fondas pradėjo aktyviai veikti. Tais pačiais metais Fondas kartu su verslo
partneriais organizavo ir įgyvendino konkursą „Generuok“, skirtą jaunų žmonių verslumo
skatinimui, verslo idėjų įgyvendinimui.
Nuo
2010
m.
vasaros
sėkmingai
įgyvendinama
„Jaunimo
stipendijos“
idėja.
(www.facebook.com/jaunimostipendija). „Jaunimo stipendija“ – tai konkursas, skatinantis
magistrantūros studijų studentus rengti mokslinius darbus jaunimui aktualiomis temomis.
Vieno tūkstančio litų stipendija skiriama autoriui, geriausiai parengusiam magistro darbą jaunimo
politikos, jaunimo organizacijų bei jaunimo elgsenos ar ugdymo srityse.
Nuo 2012 metų Fondas įgyvendina projektą „Misija Sibiras“. Projektas „Misija Sibiras“ – tai
tobulėjantis ir besiplečiantis, gerai Lietuvoje vertinamas ir žinomas projektas. Pagrindinis projekto
tikslas - formuoti jaunimo teigiamą patriotiško ir pilietiško jausmą, puoselėjant istorinę atmintį,
skatinant kartų dialogą ir tarpusavio supratimą ypač aktualiais Lietuvos naujausiųjų laikų istorijos
klausimais.
Fondo stiprybė – jaunatviška, darbinga, nuosekliai išsikeltus tikslus įgyvendinanti komanda.
Komandos nariai turi patirties ir kompetencijų, kurie užtikrina sėkmingą fondo veiklą.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Parengiamasis etapas. Parengiamojo etapo pagrindinis tikslas - kokybiškai ir atsakingai
pasirengti projekto vykdymui. Įgyvendinant tikslą, buvo atliktos šios veiklos:
1) 2015 m. sausio - birželio mėnesiais buvo organizuojama projekto „Misija Sibiras’15”
įgyvendinimo partnerių bei rėmėjų paieška.
Pratęstas bendradarbiavimas su ilgamečiais partneriais ir rėmėjais: koncernu „MG Baltic“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, LR Užsienio reikalų ministerija, LR Kultūros
ministerija, UAB „Endemik“, AB Lietuvos geležinkeliais, Aukok.lt.
Užtikrinant projekto viešinimą pratęstas bendradarbiavimas su informaciniais partneriais: naujienų
portalu www.delfi.lt, LRT.
2) 2015 m. kovo mėnesį vyko pasiruošimas projekto dalyvių atrankai. Jo metu parengta dalyvių
atrankos anketa. Rengiant anketą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas anketų klausimų
formuluotėms, kurios galėtų tinkamai atskleisti pageidaujančiųjų dalyvauti ekspedicijoje asmenų
pilietiškumą bei patriotiškumą, santykį su tremtimi, domėjimusi Lietuvos ir savo šeimos istorija,
požiūrį ir bendravimą su vyresniąja karta (su savo seneliais, giminėmis). Naudojant naujai paruoštą
projekto tinklapį bei informacinių partnerių internetinius kanalus, išplatintas pranešimas apie
dalyvių atrankos į projekto „Misija Sibiras‘15“ ekspediciją startą.
3) 2015 m. balandžio – gegužės mėnesiais dalyvių atrankos anketa buvo talpinama projekto
tinklapyje www.misijasibiras.lt. Per dalyvių atrankos laikotarpį gauta daugiau nei 800 anketų.
Anketos buvo skaitomos, analizuojamos. Į bandomąjį žygį buvo atrinkti 84 dalyviai, kurių anketos
buvo „stipriausios“.
Bandomojo žygio organizavimas, dalyvių komandų suformavimas. Bandomasis žygis – tai
antrasis projekto dalyvių atrankos etapas. Šio etapo tikslas - patikrinti ekspedicijos dalyvių fizinę ir
dvasinę ištvermę, gebėjimą dirbti komandoje, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; suformuoti
ekspedicijos dalyvių komandą. Šiame etape įgyvendintos veiklos:
1) 2015 m. gegužės mėnesį buvo paruoštas bandomo žygio planas.
2) 2015 m. birželio mėn, buvo suorganizuotas bandomasis žygis. Žygyje dalyvavo 84, pirmajame
atrankos etape atrinkti, dalyviai. Žygio metu dalyviai ne tik įveikė 52 km maršrutą.
3) 2015 m. birželio mėn. analizuojant kiekvieno bandomojo žygio dalyvio asmenines savybes,
veiklą ir įdėtą darbą bandomojo žygio metu, jo gebėjimą dirbti komandoje, bendrauti ir
bendradarbiauti, buvo vykdomas galutinis ekspedicijos „Misija Sibiras` 15“ dalyvių komandos
formavimas. Atrinkta 16 asmenų, kurie dalyvavo ekspedicijoje „Misija Sibiras‘15”.
Palaikymo akcija – labdaros-paramos koncertas. Tikslas – skleisti žinią apie projekto ir
organizuoti lėšų, projekto vykdymui, rinkimo akciją. Atliktos veiklos:
1) 2015 m. kovo mėn. vyko pasirengimas projekto “Misija Sibiras’15” palaikymo akcijai – labdarosparamos koncertui: parengtas koncerto scenarijus, susitarta su koncertinės programos atlikėjais ir
muzikos grupėmis, išplatinti kvietimai į koncertą, suderintas tiesioginis koncerto transliavimas per
LRT, užsakyti trumpieji numeriai lėšų aukojimui tiesioginio eterio metu, organizuotas koncerto
viešinimas projekto informacinių partnerių kanalais.
2) 2015 m. balandžio mėn. įvyko projekto „Misija Sibiras‘15“ palaikymo akcija – labdaros-paramos
koncertas. Koncerto metu koncertavo žymūs Lietuvos atlikėjai: muzikos grupė „Skamp“, muzikos
Algirdas Kaušpėdas, grupė Biplan ir kt. Koncerte dalyvavo žymūs politikos ir kultūros žmonės.
Koncertas buvo tiesiogiai transliuojamas per Lietuvos nacionalinę televiziją.
Koncerto dalyviai, žiūrovai ir visi norintys turėjo galimybę tiesioginio eterio metu skambinti
trumpaisiais numeriais, siųsti žinutes ar aukoti portalo Aukok.lt projekto paskiroje ir taip prisidėti
prie projekto vykdymo.
Ekspedicijos „Misija Sibiras`15“ organizavimas. Tikslas - sutvarkyti lietuvių palaidojimo vietas,
susitikti su ten dar gyvenančiais lietuviais bei vietos bendruomenėmis. Šiuo etapu atliktos veiklos:
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1) 2015 m. gegužės – liepos mėn. vyko pasiruošimo ekspedicijos „Misija Sibiras‘15” etapas. Jo
metu suplanuoti ekspedicijos maršrutai bei schemos, paruoštas veiklų planas, gautos reikalingos
vizos, užsakyti transporto bilietai.
2) 2015 m. birželio – liepos mėn. ekspedicijos „Misija Sibiras‘15” dalyviai susitikimo su buvusiais
tremtiniais, kurie buvo ištremti į Tomsko sritį, domėjosi jų gyvenimo istorija, skaitė literatūrą apie
tremtį ir Tomsko sritį. Tai leido dalyviams daugiau surinkti informacijos apie tremtinių lietuvių
palaidojimo vietas, apie kraštą, į kurį planuojama ekspedicija. Taip pat dalyviai mokėsi
kryždirbystės meno. Šios pamokos buvo reikalingos, kad dalyviai gebėtų remontuoti, gaminti ir
statyti kryžius Sibire esančiose lietuvių kapinaitėse.
3) 2015 m. liepos 17 – ąją, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, projekto „Misija Sibiras `15“ dalyviai iš
Vilniaus geležinkelio stoties pradėjo savo ekspediciją į Sibirą. Dalyvių išlydėjimo renginyje dalyvavo
žymūs kultūros, meno bei politikos žmonės, projekto „Misija Sibiras`15“ vykdytojai, partneriai bei
žiniasklaidos atstovai.
4) 2015 m. liepos 17 d. – rugpjūčio 1 d. organizuota programos „Misija Sibiras‘15“ ekspedicija
Tomsko srityje (Rusijos Federacija). Ekspedicijos dalyviai, lankydami ir tvarkydami lietuvių
tremtinių kapinaites, įamžino ir pagerbė jų atminimą, susitikimo su ten gyvenančiais tautiečiais.
5) 2015 m. rugpjūčio 1 d. Vilniaus geležinkelio stotyje buvo suorganizuotas ekspedicijos „Misija
Sibiras` 15“ dalyvių sutikimo renginys.
Projekto rezultatų ir veiklų pristatymas visuomenei. Tikslas – vykdyti projekto viešinimą,
ekspedicijos dalyvių patirties ir įspūdžių pavyzdžiu ugdyti jaunimo patriotiškumą ir pilietiškumą.
Šiuo etapu įgyvendintos veiklos:
1) Remiantis ekspedicijos „Misija Sibiras`15“ dalyvių patirtimi, įspūdžiais, jų rašytais dienoraščiais,
fotonuotraukomis ir video medžiaga, parengtas programos rezultatų pristatymas.
2) Informacinių partnerių tinklapiuose ir projekto tinklapyje www.misijasibiras.lt išplatinta informacija
apie galimybę kiekvienai Lietuvos mokyklai, įstaigai, organizacijai, darbo kolektyvui ir kt. pasikviesti
ekspedicijos dalyvius, suorganizuoti projekto pristatymą.
3) Iki 2015 m. gruodžio 14 d. suorganizuota 63 susitikimai, projekto pristatymo renginiai Lietuvos
mokyklose, bendruomenių centruose, užsienio lietuvių bendruomenėse ir kt.
4) Iki projekto pabaigos (2016 m. balandžio mėn.) planuojama surengti daugiau nei 100 projekto
pristatymo renginių.
5) Rengiama ekspedicijos „Misija Sibiras`15“ fotografijų paroda. Parodoje pateikiamos ne tik
ekspedicijos akimirkos įamžintos fotonuotraukose, bet ir publikuojamos citatos iš ekspedicijos
dalyvių dienoraščių.
6) Rengiamas programos „Misija Sibiras‘15” dokumentinis filmas. Filmas visuomenei bus
pristatymas 2016 m. vasario mėnesį. Dokumentinis filmas bus transliuojamas per Lietuvos
nacionalinę televiziją (LRT), rodomas Lietuvos kino teatruose.

Projekto biudžetas
Išleista, Eur
I.

Maitinimas
ekspedicijos metu
Maisto prekės
II. Įrangos priemonių ir
reikmenų ekspedicijoms
įsigijimas
Turizmo prekės
Turizmo prekės
Turizmo prekės
III. Projekto atributikos
gamyba
Marškinėliai

Išlaidas įrodantys dokumentai

1046,38
1046,38

Avansinė apyskaita Igno Rusilo Nr.IR1508-02

1088,80
809,80
99,00

PVM sąskaita faktūra Nr.1014
PVM sąskaita faktūra Nr.LUK 2458

180,00

PVM sąskaita faktūra Nr.1018

87,00
87,00

PVM sąskaita faktūra Nr.00003669
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Išleista, Eur
IV. Dalyvių pristatymuose
regionuose išlaidos
Transporto paslauga
V. Ryšių išlaidos (telefonas,
paštas, kuras)
Telekomukacijų išlaidos

Išlaidas įrodantys dokumentai

118,00
118, 00

PVM sąskaita faktūra Nr.1500167

662,33
90,67

PVM sąskaita faktūra Nr.586939

Telekomukacijų išlaidos

59,15

PVM sąskaita faktūra Nr.591065

Telekomukacijų išlaidos
Telekomukacijų išlaidos
Telekomukacijų išlaidos
Telekomukacijų išlaidos
Telekomukacijų išlaidos
Telekomukacijų išlaidos
Telekomukacijų išlaidos
Telekomukacijų išlaidos
Telekomukacijų išlaidos

89,68
28,83
28,47
45,17
32,90
60,40
13,26
46,00
47,31

PVM sąskaita faktūra Nr.595166
PVM sąskaita faktūra Nr.599265
PVM sąskaita faktūra Nr.603381
PVM sąskaita faktūra Nr.607475
PVM sąskaita faktūra Nr.611588
PVM sąskaita faktūra Nr.615738
PVM sąskaita faktūra Nr.619881
PVM sąskaita faktūra Nr.2008856248
PVM sąskaita faktūra Nr.2008892217

Telekomukacijų išlaidos

38,54

PVM sąskaita faktūra Nr.2009308118

Domeno išlaidos
VI. Fotografijų parodos
išlaidos
Įgarsinimo išlaidos
Koncertinės programos
organizavimas
Spaudos išlaidos
Dizaino darbų išlaidos
Spaudos išlaidos
VII.Paramos koncerto
išlaidos
Koncerto vedėjo honoraras

81,95

PVM sąskaita faktūra Nr.759912

Muzikinė programa
VIII. Dokumentinio filmo
premjeros išlaidos
Kino salės nuoma

1429,40
100,00

Kvitas Nr. GB160212-1

200,00

PVM sąskaita faktūra Nr.PRO160204

484,00
600,00
45,40

PVM sąskaita faktūra Nr.004553
Sąskaita faktūra Nr.311
PVM sąskaita faktūra Nr.10652

445,50
265,00

Sąskaita faktūra Nr.0008

181,50

PVM sąskaita faktūra Nr.055

122,65
122,65

7% paramos administravimo
mokestis

350

Iš viso:

4650

PVM sąskaita faktūra Nr.2015-58

Organizuojant projektą „Misija Sibiras“ visada siekiama kuo tikslingiau ir tinkamiau panaudoti
turimas lėšas, kur galima sutaupyti derinant kainos ir kokybės santykį. Iš sutaupytų lėšų projekto
organizatoriai stengėsi padengti kaštus, kuriems finansavimo reikėjo labiau, siekiant maksimaliai
įgyvendinti projekto tikslus. Šiais metais prie projekto „Misija Sibiras“ finansavimo ir įgyvendinimo
stipriai prisidėjo vyriausybinis bei verslo sektorius, todėl tai taip prisidėjo prie mažesnio poreikio
lėšų iš aukotojų bei užteko jau suaukotų lėšų.
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Projekto rezultatai
2015 metų balandžio-gegužės mėn. buvo organizuota būsimosios projekto „Misija Sibiras’15”
ekspedicijos dalyvių atranka. Projekto vykdytojai sulaukė daugiau nei 800 anketų. Tai labai
svarbus projekto rezultatas, leidžiantis spręsti apie jaunų žmonių norą prisiliesti prie tautos
praeities įvykių bei istorijos. Kiekvienas anketą pildantis jaunas žmogus turi pasidomėti savo
šeimos istorija, pabendrauti su tėvais ir/ar seneliais, o tai jau didina skirtingų kartų dialogą, skatina
ir ugdo pilietiškumo bei patriotiškumo jausmą.
Dalyvauti bandomajame žygyje buvo atrinkta 84 jauni žmonės. Žygio dalyviai ne tik išbandė fizinę
ir dvasinę ištvermę, bet ir darbo komandoje gebėjimus, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Tai labai svarbus etapas, kuriame kai kurie jauni žmonės atranda save, kaip visiškai kitokią
asmenybę, kurios iki šiol, nesusidūrus su tokiomis išgyvenimo sąlygomis, ir neturėjo galimybės
pažinti. Po bandomojo žygio buvo suformuota galutinė, 16 jaunų žmonių, ekspedicijos komanda.
2015 m. balandžio mėn. Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ kartu su projekto partneriais
suorganizavo projekto „Misija Sibiras‘15“ palaikymo koncertą, kurio metu visuomenė galėjo
prisidėti prie sėkmingo projekto Įgyvendinimo. Koncerto metu buvo surinkta reikalingos lėšos
sėkmingam projekto įvykdymui. Šis renginys taip pat sudarė puikią galimybę visai Lietuvos
visuomenei pristatyti projektą, jo veiklas, išgirsti ekspedicijos dalyvių įspūdžius ir įgytą patirtį.
Projekto „Misija Sibiras‘15“ dalyviai 2015 m. liepos 17 d. išvyko į ekspediciją Tomsko srityje
(Rusijos Federacija). Dvi savaites jauni žmonės tvarkė lietuvių tremtinių kapus, susitiko su ten dar
gyvenančiais tautiečiais. Buvo aplankytos 9 lietuvių tremtinių palaidojimo vietos Tomsko srityje,
pastatyti 8 kryžiai lietuvių tremtiniams atminti.
Po ekspedicijos į Lietuvą grįžę projekto dalyviai pradėjo svarbiausią projekto etapą – projekto
rezultatų ir veiklų pristatymus visuomenei. Ekspedicijos dalyvių dienoraščių, nuotraukų ir
videoįrašų pagrindu buvo parengta vaizdinė medžiaga, kuria remiantis projekto dalyviai
organizuoja susitikimus su Lietuvos moksleiviais, studentais, vietos bendruomenėmis,
nevyriausybinių ir kitų organizacijų nariais, taip rodydami pilietiškumo ir patriotiškumo pavyzdį
bendraamžiams.
Viešinant projektą ir jo rezultatus parengta projekto „Misija Sibiras‘15“ ekspedicijos fotografijų
paroda. Fotografijų paroda, tai puiki priemonė greitai ir lengvai pristatyti projektą plačiai
visuomenei. Taip pat rengiamas dokumentinis filmas apie 2015 metų ekspediciją. Planuojama, kad
dokumentinė juosta bus transliuojama Nacionalinio transliuotojo kanalu (LTV).

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“
Direktorius

Ignas Rusilas

_____________
A.V.
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