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VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ – pelno nesiekianti organizacija, veikianti socialinėje,
kultūros, švietimo, sveikatingumo, rekreacijos ar kitose srityse ir viešai teikianti šių sričių
paslaugas.
Įstaigos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vykdant šią visuomenei naudingą veiklą:
 visuomenėje plėtoti ir skatinti sveikatingumą, apimant psichinės ir emocinės sveikatos
stiprinimą, užkirsti kelią ligoms ir propaguoti sveiką gyvenseną skatinančią aplinką,
atsižvelgiant į sveikatos aspektų integravimo į visų sričių ir lygių politiką principą;
 skatinti visuomenėje sportinį užimtumą ir aktyvumą, stiprina jų organizuotumą
formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei sukurti sveikatai palankią fizinę ir socialinę
aplinką;
 rengti visuomenės sveikatos stiprinimo arba panašaus pobūdžio programas;
 organizuoti ir skatinti savanorišką veiklą;
 organizuoti programas bei projektus socialiai pažeidžiamos grupėms ir mažiau
galimybių turintiems asmenims;
 organizuoti programas ir projektus, skatinančius socialinės atskirties mažinimą bei
socialinę integraciją;
 užmegzti tarptautinius ryšius ir bendradarbiauti su panašaus pobūdžio užsienio
organizacijomis;
 bendradarbiauti su valstybės įstaigomis ir organizacijomis, Lietuvos Respublikos bei
užsienio valstybių valstybėmis ir privačiomis struktūromis, fondais bei kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis.
Įgyvendindama savo tikslus, įstaiga gali taip pat verstis kitokiais įstatymais nedraudžiama
įregistruota veikla (kita specializuota mažmenine prekyba; poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla; kita apgyvendinimo veikla; pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų
maitinimo paslaugų veikla; poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma; švietimas;
sportinis ir rekreacinis švietimas; kultūrinis švietimas; kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
švietimui būdingų paslaugų veikla; kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla; kita sportinė veikla; kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų
veikla; fizinės gerovės užtikrinimo veikla).
Įstatymų nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta
tvarka išduotą licenciją (leidimą). Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios
įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.
2019 metais nuveikti darbai:
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1.

Vykdomas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalinai finansuojamas

projektas (Nr. 08.4.2-ESFA-K-629);
2.

Jogos užsiėmimai Dacijonų kaimo bendruomenėje ir Pagramančio miestelio

bendruomenėje (projektas finansuojamas iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos);
3.

Jogos užsiėmimų vedimas Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje ir Tauragės profesinio

rengimo centre (projektas finansuojamas per Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biurą);
4.

Teikėme jogos vedimo paslaugas Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui;

5.

Vedėme žygius Rambyno regioninio parko teritorijoje;

6.

Pavasario, vasaros ir rudens laikotarpyje buvo vykdomi edukaciniai renginiai (Dailės

terapija, Gyvenimo įvykių dizainas ir kt.), dalyvavome tradicinėje Joninių šventėje (kultūrinėje
programoje, vedėme jogą, gaminome maistą).
Veiklos planai 2020 metams – toliau tęsti žygius Rambyno regioninio parko teritorijoje,
edukaciniai renginiai (seminarai, kursai, mokymai, festivaliai), savanorystės projektai (sudaryta
oficiali savanorystės sutartis), nuolatinis bendradarbiavimas su UAB „Sėkmės sprendimai“ rengiant
projektus (šiuo metu parengta ir pristatyta vertinimui paraiška Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai,
kurios vertė – 99 925 Eur), toliau vykdyti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalinai
finansuojamą projektą (Nr. 08.4.2-ESFA-K-629), internetinės svetainės www.asrambee.lt
atnaujinimas. Tauragės rajono savivaldybei parengta ir pristatyta vertinimui sveikatinimo paraiška –
3500 Eur (savaitgalinės sveikatinimo stovyklos ir jogos užsiėmimai Tauragės rajono
bendruomenėms).
Nuotraukos, komentarai, įspūdžiai 2019 metais įvykusių renginių pateikti socialiniame
tinklalapyje „Facebook“, paieškos laukelyje įvedus žodžius „AŠ RAM BEE“ arba internetinėje
svetainėje www.asrambee.lt.
VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ dalininkų skaičius ir įnašų vertė 2019 metų pabaigoje ir 2018
metų pabaigoje liko nepakitę. VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ dalininku nuo 2017 metų rugsėjo
01 dienos iki šiol yra vienas fizinis asmuo – Jūratė Ačė (piniginio įnašo vertė – 1 Eur). Kadangi
viešosios įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas ir viešosios įstaigos savininku.
Viešosios įstaigos dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei.
Įnašų vertė finansinių metų
Įnašų vertė praėjusių finansinių
pabaigoje (Eur)
metų pabaigoje (Eur)
Jūratė Ačė
1
1
2019 metų pabaigoje dirbo 2 darbuotojai. Darbuotojų pareigos - direktorė bei jogos mokytojas.
Dalininkas

Direktorė

Jūratė Ačė
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