TELŠIŲ RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGA
Sedos g. 6, LT-87112 Telšiai, kodas 300108616 (Tel.861253794), telsetrus@gmail.com
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS
2020-10-09
BEMDROJI INFORMACIJA
Telšių rajono ūkininkų sąjunga (toliau Sąjunga) yra savarankiškas savanoriškumo principu
Telšių rajono ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominančių asmenų
Sąjunga. Įsteigta Sąjungos narių veiklai koordinuoti. Sąjungos narių interesams atstovauti ir ginti bei
kitiems viešiesiems interesams tenkinti.
Sąjunga turi ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą, yra nepriklausoma nuo valdžios
organų ir žinybų bei politinių partijų. Sąjunga turi antspaudą su savo pavadinimu ir bent vieną sąskaitą
kredito įstaigoje.
Sąjunga savo veikloje vadovaujasi LR konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų
įstatymu, vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais teisės aktais, įstatais.
Sąjungos veiklos tikslai:
•

puoselėti, tobulinti ir skatinti ūkininkus ir ūkininkavimą, tuo tikslu siekti Sąjungos narių
veiklos koordinavimo ir jos narių atstovavimo bei gynimo ir tenkinti kitus viešuosius
interesus;

•

vienyti ūkininkus, kad jiems būtų sudarytos sąlygos, užtikrinančios pelningą ir
perspektyvų ūkininkavimą;

•

puoselėti ūkininkavimo kultūrą;

•

dalyvauti su žemės ūkio veikla susijusioje teisėkūroje.

2018-12-31 Sąjunga VIENIJO 598 narius.
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VEIKLOS REZULTATŲ ATSAKAITA
2018 m sausio mėn. 1 d. KU Germanto lobis sąskaitoje buvo 953,57eurai.
Viso metų pradžioje likutis buvo 953,57 Eur.
PAJAMOS:
2018 metais gauta pajamų 10064,60 Eur.
Nario mokestis sudarė: 4438,60 Eur.
Nario mokestis už pažymas:300 Eur.
Degaičių sen. Žemės tyrimai: 2540 Eur.
Narių įnašai šventės organizavimui: 1536 Eur.
Įmonių įnašai šventės organizavimui: 1150 Eur.
IŠLAIDOS“
Viso 2018 metais patirta išlaidų: 9640,17 Eur.
Banko išlaidos per 2018 metus: 24,10 Eur.
Apmokėjimas „Agrolab“ už Degaičių sen. Žemės tyrimus: 2000 Eur.
LŪS nario mokestis centrinei LŪS SĄJUNGAI: 2640 Eur.
Kitos išlaidos (Maitinimas šventei, spauda, skelbimai, autobuso, patalpų nuoma ir kt.): 4976,07 Eur.
Viso likutis: 2018-12-31 1378 Eur.
Suorganizuota šventė „Metų ūkis 2018“
Dalyvauta LŪS suvažiavimuose.

Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė

Zita Dargienė
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