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                                                       AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
                                     2018 12 31d. finansinė atskaitomybė ir veiklos rezultatai 

Žurnalas  ,,Bitutė” – 7-11 metų vaikams skirtas leidinys. Žurnalo steigėjai – ateitininkų federacija, viena seniausių 

jaunimo organizacijų Lietuvoje. Leidinys vadovaujasi penkiais šios organizacijos principais: katalikiškumu, 

šeimiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu ir visuomeniškumu. 

Įstaigos veiklos tikslai: krikščioniškų vertybių, kultūros, tradicijų puoselėjimas ir sklaida. 

Veiklos sritys – „Bitutės“ žurnalo ir svetainės www.bitute.lt leidyba, periodinių ir neperiodinių leidinių, 

garso ir vaizdo įrašų leidyba ir platinimas. 

      

          2018 metais dalyvavome Vilniaus knygų mugėje. Buvo pristatyti visuomenei žurnalas „Bitutė“ ir komiksų 

knygelė „Niekada nepasiduok“. Knygų mugėje dar organizavome renginį - diskusiją „Šiuolaikinio vaikų literatūros 

kūrėjo misija: džiuginti, brandinti, paskatinti mylėti“, kuriame dalyvavo italų vaikų rašytojas ir dailininkas Walter 

Kostner.  Renginį moderavo VDU Lituanistikos katedros doc. dr. Asta Gustaitienė. Walter Kostner davė intervių 

LRT klasikos radijo laidai „Ryto allegro", pristatė komiksų knygelę. Su komiksų knygelės autoriumi taip pat 

lankėmės Šiaulių apskrities viešojoje bibliotekoje ir Kauno J.Urbšio mokykloje, kur susitikome ir bendravome su 

skaitytojais, ir sulaukėme susidomėjimo bei palankių vertinimų. 

         Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, keliose rubrikose padėjome vaikams atrasti lietuvių tautos 

istorijos ir tautinės atminties lobyną, pavyzdžiui, Ramutė Skučaitė kreipėsi į vaikus kviesdama: „Įsiklausykime, ką 

mums sako Lietuva“, Lina Kulikauskienė parengė istorinį tekstą „Šimtasis Lietuvos gimtadienis“ir kt.  

          Dainų šventėje Bitutė susipažino su Mikalojumi, Aida ir Beata, kurie į Lietuvą atvyko aplankyti močiutės, o 

gyvena Milvokio (Milwaukee) mieste JAV. Rugsėjo-spalio mėn. žurnale parengtas straipsnis apie bendraamžius 

gyvenančius Amerikoje. 

         Laukiant ir ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje buvo parengta straipsnių, užduotėlių, 

viktorinų, kad vaikai smagiai pasinėrę į užduočių karalystę sužinotų, kaip galime geriau pasiruošti šiam svarbiam 

susitikimui. Taip pat, „Bitutės žurnalas“ dalyvavo Popiežiaus vizito metu Katalikiškos žiniasklaidos informacijos 

ir prekybos palapinėse bei bendravo su savo skaitytojais atsakydami į jiems iškilusius klausimus. 

        Kartu su KTU studentais buvo surengti keli susitikimai su Kauno V.Kuprevičiaus mokyklos pradinukais bei 

jų tėveliais. Buvo pristatyti žurnalai „Bitutė“. Taip pat KTU studentai atliko empirinį tyrimą – „Bitutės“ žurnalo 

skaitytojų nuomonės analizė. Manome, kad tyrimas padėjo  rasti priemones, kurios galės efektyvinti VšĮ „Bitutės 

žurnalas“ veiklą. 

          Per 2018 metus buvo išleisti šeši žurnalo „Bitutė“ numeriai, nuolat atnaujinama svetainė                                      

www.bitute.lt ir facebook paskyra https://www.facebook.com/Zurnalasbitute/ 

 

      VšĮ „Bitutės žurnalui“ 2018 metais buvo skirtas finansavimas iš Spaudos, radijo ir televizijos fondo – 9000 Eur 

ir 6000 Eur iš Lietuvos kultūros tarybos „Bitutės“ žurnalų leidybai ir svetainės išlaikymui. 

Pagrindinės veiklos pajamos už parduotus žurnalus: 14252 Eurai 

 Sumos gautos projektui: 2000 Eurų  iš Vilniaus arkivyskupijos ir 3000 JAV dolertių iš LKRŠ 

 

   Veiklos sąnaudos: 34911 Eurų. Įmonėje dirbo 3 darbuotojos ir autoriai, kurie gavo honorarus pagal autorines 

sutartis. Atlygis darbuotojams su socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčiais – 27638 Eur. Kitos 

sąnaudos, tai spaustuvės, ryšių ir pašto paslaugos – 7273 Eur 

 

2018 metais gautas finansavimas buvo skirtas projektui: Kultūros, meno ir kūrybos atradimai žurnale vaikams 

„Bitutė“. Manome, kad projekto tikslai: skatinti kultūrinį, dvasinį, moralinį ir pilietinį vaikų ugdymą; stiprinti 

Lietuvoje bei išeivijoje gyvenančių lietuvių tautinį tapatumą, draugystę ir dialogą, ugdyti jų kalbos kultūrą, padėti 

atrasti lietuvių tautos istorijos ir tautinės atminties lobyną; supažindinti skaitytojus su Popiežiaus vizitu Lietuvoje 

buvo įgyvendinti. 

 

 
 Laimutė Grikinienė, VšĮ „Bitutės žurnalas“, direktorė 
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