METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
(už 2014 metus)

2015, Vilnius

Klubas “FOTOKABLYS”

Kodas 302799011, S. Stanevičiaus g. 51-62, Vilnius

PATVIRTINTA
2015 m. balandžio 30 d.

BALANSAS
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS
2015 m. balandžio 30 d.

TURTAS

A.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS, IŠ VISO

Pastabų
Nr.

1

Ataskaitinis
laikotarpis

1083
1083
1083
-

(Litais)
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

-

1624
1624
1624
-

4557

3225

5640

4849

BALANSAS (tęsinys)

PAGAL 2013 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.
I.
II.
III.
IV.
1.
2.
D.
1.
2.
3.
4.
E.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas
FINANSAVIMAS
Dotacija
Tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Prezidentas___________________

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Finansininkė_______________

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

____________
(parašas)

____________
(parašas)

Pastabų
Nr.

2

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

5640
3135
2495
10
5640

4848
2780
2068
1
4849

Marius

(vardas, pavardė)

Audronė

Dijokas

Ratnikienė

(vardas, pavardė)
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Klubas “FOTOKABLYS”

Kodas 302799011, S. Stanevičiaus g. 51-62, Vilnius

PATVIRTINTA
2015 m. balandžio 30 d.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS
2015 m. balandžio 30 d.

Eil.
Nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.

II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

III.
IV.
V.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos

6 793
90
6 703

Finansavimo iš tikslinių įnašų pajamos
Finansavimo iš nario mokesčių pajamos

SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos

2

Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Parodų organizavimo
Seminarų, konkursų organizavimo
Kitos veiklos sąnaudos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Prezidentas___________________

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Finansininkė_______________

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

____________
(parašas)

____________
(parašas)

Ataskaitinis
laikotarpis

3

(Litais)
Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
14199
5202
8997

689
6 014

6945
2052

6 793
6 793

14199
5154
9045

541
174
5 844
111
123
-

166
1842
6074
963
-

0
0

0
0

Marius

Dijokas

(vardas, pavardė)

Audronė

Ratnikienė

(vardas, pavardė)

4

Klubas “FOTOKABLYS”

Kodas 302799011, S. Stanevičiaus g. 51-62, Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA
Klubas „FOTOKABLYS“, turintis juridinio asmens bei paramos gavėjo statusus, teisinė forma – asociacija, įsteigtas
2012 m. birželio mėn. 6 d. steigimo sutartimi. Klubo įstatai įregistruoti 2012 m. birželio 11 d. VĮ „Registrų centras“
Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale.
Klubo identifikavimo kodas 302799011. Buveinės ir registracijos adresas - S. Stanevičiaus g. 51-62, Vilnius.
Klubas įsteigtas siekiant burti fotografijos menu besidominčius bendrai veiklai, susidedančiai iš parodų, seminarų, su
fotografijos menu susijusių konkursų, festivalių organizavimo, Lietuvos ir užsienio fotografijos meno ir/ar
fotomenininkų pristatymų.
Ataskaitinių metų pabaigoje klubas vienijo 43 narius, samdomų darbuotojų nebuvo.
APSKAITOS PRINCIPAI
Klubas sudaro ir pateikia metines finansines ataskaitas, vadovaudamasis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis
bei kitais Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Klubo „FOTOKABLYS“ ūkiniai – finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Toliau išdėstyti svarbiausi apskaitos politikos principai, kuriais Klubas vadovavosi rengiant šias finansines ataskaitas.

(a) Nematerialus turtas
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo
savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kitokio sunaudoto turto vertė), įskaitant muitus
bei kitus negrąžinamus mokesčius. Savikainai taip pat priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo naudojimui
išlaidos. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos
skaičiavimo metodą. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma,
gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą per visą jo
naudingo tarnavimo laiką.
Klubas taiko šiuos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius:
Programinė įranga
Kitas nematerialus turtas

Metai
3
4

Praradus ar nurašius nevisiškai amortizuotą nematerialųjį turtą, pripažįstami turto nurašymo nuostoliai, kurie veiklos
rezultatų ataskaitoje parodomi kaip veiklos sąnaudos.
(b) Materialus turtas
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įskaitant pridėtinės vertės
mokestį, kadangi Klubas yra ne PVM mokėtojas. Taip pat pridedamos visos išlaidos, susijusios su šio turto įsigijimu,
atvežimo ir parengimo naudoti išlaidos. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą,
atsižvelgiant į nustatytus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Balanse ilgalaikis materialusis
turtas rodomas balansine verte - lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
Turtas priskiriamas ilgalaikiui turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė yra ne
mažesnė nei 500 Lt.
Netinkantis naudoti ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Klubas taiko šiuos materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius:

Statiniai ir pastatai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Inventorius, baldai
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
Kitas, aukščiau neišvardintas materialusis turtas

Metai
8-15
5
4-10
6
3
4-8

(c) Finansinis turtas

Finansinis turtas į buhalterinę apskaitą įtraukiamas jo įsigijimo savikaina, t. y. investuota pinigų arba turtinio
įnašo suma.
Balanse finansinis turtas rodomas ilgalaikio finansinio turto dalyje. Investicijų perleidimo rezultatas į
apskaitą įtraukiamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį tas turtas buvo perleistas. Veiklos rezultatų ataskaitoje
investicijų perleidimo rezultatas priskiriamas kitoms pajamoms, jeigu investicijos perleistos pelningai, arba
kitoms sąnaudoms, jeigu investicijos perleistos nuostolingai.
(d) Atsargos
Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridedant visi su pirkimu
susiję mokesčiai (įskaitant ir pridėtinės vertės mokestį, kadangi Klubas yra ne PVM mokėtojas) bei rinkliavos (išskyrus
tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos.
Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina) tą patį
laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos.
Sudarant finansinę atskaitomybę balanse atsargos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargos nurašomos
taikant FIFO būdą: daroma prielaida, kad pirmiausia sunaudojamos atsargos, kurios įsigytos anksčiausiai.
(e) Valiutinės operacijos
Valiutinėmis operacijomis laikomos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurių vykdymas susijęs su užsienio valiuta.
Skirtumai, susidarę valiutiniuose straipsniuose dėl valiutos kurso pasikeitimo ir atsiradę atliekant valiutines operacijas
arba perkainojus balanso sudarymo dienos valiutos kursu anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to
ataskaitinio laikotarpio, kurį jie susidarė, pajamomis arba sąnaudomis.
(f) Finansavimo apskaita
Klubo „FOTOKABLYS“ finansavimo būdas yra narių stojamieji, einamieji bei tiksliniai nario mokesčiai, dotacijos,
parama. Įnašai mokami visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka. Apskaitoje atsiradus prievolei nariams mokėti
nario mokestį, ūkinė operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai. Tiksliniai įnašai bei nario mokesčiai
pripažįstami panaudoti tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas

ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.
Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama.
(g) Pajamos

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos,
neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ūkio subjekto ekonominės naudos padidėjimas.

Į kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas, gauti ir gautini dividendai,
ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gauti palūkanos už kredito įstaigose laikomus pinigus, valiutos kurso
teigiama įtaka, baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

(h) Sąnaudos
Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje
atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
Prie veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų
išlaikymo, patalpų nuomos, draudimo, mokesčių, transporto ir ryšių, turto nurašymo, abejotinų skolų, žalos atlyginimo
ir kitos veiklos sąnaudos. Prie veiklos sąnaudų priskiriami ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai,
turėję įtakos sąnaudų dydžiui, kurie parodomi atskirame Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.
Prie kitų sąnaudų priskiriami: ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo nuostoliai, valiutos kurso neigiama įtaka,
ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su tipine ūkio
subjekto veikla.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
1 PASTABA: ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Informacija apie ilgalaikio turto judėjimą, nusidėvėjimą pateikiama žemiau esančioje lentelėje (litais):

Rodikliai
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
praėjusių finansinių metų pabaigoje
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje:
b) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto
turto nusidėvėjimas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje:
c) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto
turto vertės sumažėjimas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje:
d) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)(c)

Kita
įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrengimai

Pastatai
ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

0

0

0

0

1624

1624

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1624

0
0
0
1624

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

541
0

541
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

1083

1083

Žemė

Transporto
priemonės

IŠ VISO
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2 PASTABA: FINANSAVIMAS
Klubo „FOTOKABLYS“ finansavimo būdas yra narių stojamieji, einamieji bei tiksliniai nario mokesčiai, dotacijos,
parama. Per 2014 m. buvo priskaičiuota 4300 Lt stojamojo ir einamojo nario mokesčio bei 779 Lt tikslinių įnašų,
surinkta 4 300 Lt stojamojo ir einamojo nario mokesčio bei 779 Lt tikslinių įnašų. Taip pat Valstybinė mokesčių
inspekcija Klubui pervedė 2 495 Lt gyventojų skirtą paramą – 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį.
Nepanaudotas finansavimas - tai nepanaudoti nario mokesčiai bei gyventojų skirta parama, pervesta Valstybinės
mokesčių inspekcijos. 2014 m. gruodžio 31 d. nepanaudotą finansavimą sudarė 5 630 Lt.
Panaudotas finansavimas buvo skirtas dengti šioms veiklos sąnaudoms:

Projektai
Žiemos pleneras
Paroda "29"
Paroda “Laiko raštai”
Paroda “Rasta Šanchajuje”
Pleneras “Rudenėlis jau atėjo”
VISO, Lt

Kitos sąnaudos
Svetainės palaikymas
Žaidimų diplomai , marškinėliai, ženkliukai ir pan.

Rėmai parodoms
Banko mokesčiai
Nusidėvėjimas
Kitos
VISO, Lt

Tiksliniai
įnašai

Nario
mokestis

VISO, Lt

90
689
-

327
42
255
206
186

327
42
345
895
186

779

1 016

1 795

Tiksliniai įnašai
-

-

Nario mokestis
174
1 235
2 925
103
541
20
4 998

VISO, Lt
174
1 235
2 925
103
541
20
4 998

779

6 014

6 793

Viso per 2014 metus, Lt

Išsamiau 2014 metais vykdyti projektai aprašyti Metinės veiklos ataskaitos, Klubo veiklos ataskaitoje.
3 PASTABA: PELNO MOKESTIS
Pagal Pelno mokesčio įstatymą pelno nesiekiančios organizacijos, jeigu jų mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės –
komercinės veiklos neviršija 1 mln. Lt, apmokestinamą pelną apmokestina taip:
• apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 000 litų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą,
• likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą
Jeigu pelno nesiekiančių organizacijų mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės - komercinės veiklos yra didesnės nei 1
mln. Lt, tai visas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 15 procentų mokesčių tarifą.
Klubas „FOTOKABLYS“ per ataskaitinius metus mokestinių pajamų neturėjo, todėl Klubas už 2014 m. pelno
mokesčio nemokės.
4 PASTABA: ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DIENOS
Po balanso sudarymo dienos Klube „FOTOKABLYS“ neįvyko jokių reikšmingų įvykių, kurie koreguotų finansinių
ataskaitų duomenis.

Prezidentas

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Finansininkė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

____________
(parašas)

____________
(parašas)

Marius

(vardas, pavardė)

Audronė

Dijokas

Ratnikienė

(vardas, pavardė)

Gretų pagausėjimas
2014 metų „derlius“ 
Svajinga Edita
Darbštusis Edvinas

Rimtas Alfredas 

• Rimtas Alfredas 

Meilioji Rasa!!!

Visada išklausantis Dainius

Žavioji Olesia

Chemikas Vytautas

Jie išėjo, bet žadėjo sugrįžti...
• Klubą palikę nariai
Gediminas
Justa

Aurelija

Rimantas

Erikas

Edgaras

PARODOS, KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS,
KLUBO PROJEKTAI IR KITI
SMAGUMYNAI

Paskaita-praktika “Analoginė fotografija”
Tuomet dar tik būsimas Klubo narys Vytautas trumpai papasakojo analoginę fotografiją, o tada ir
prasidėjo – visa procesas, nuo juostelės įdėjimo į fotoaparatą (ir aišku jos išfotografavimo) iki
chemijos (ryškinimo, plovimo ir t.t.) 

Žiemos pleneras Pamerkiuose
Jau antrą kartą surengtas Klubų “Fotokablys” ir Kauno Fotoklubas žiemos pleneras “Vilnius
Kaunas – gerai gaunas”. Fotografiniai žaidimai, paroda tiesiog lauke ant tvoros, pirtis (kubilas)
ugnies šou, dainos šokiai – estrada, taip visada būna, kai susitinka du draugiški fotoklubai.

2014 m. sausio 15 dieną Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje (VCUP) 5 aukšte įsikūrė
klubo “Fotokablys” paroda “29″

2014 m. sausio 24 dieną Vilniaus prekybos centre Norfa (Savanorių pr. 176) šiltus namus rado
klubo “Fotokablys” paroda “Nykstantis pasaulis″

https://www.youtube.com/watch?v=aeLwMlwzlkg#t=78

Svečiuose pas “Lesę”
2014 m. balandžio 22 d. “Fotokablio” nariai aplankė Vilniaus gyvūnų globos namus
“Lesė” http://www.lese.lt/lt/start .
Klubiečiai pasivaikščiojo, išvedžiojo šunelius, pažaidė su katėmis ir, žinoma, fotografavo. “Lesės”
savanoriai papasakojo apie savo darbo kasdienybę. Klubas tikisi, kad informacinė sklaida padės
bent keliems gyvūnams surasti savo namus.

Artūro Valiaugos paskaita
2014 m. gegužės 27 dieną Klubas tęsdamas susitikimų su įžymiais fotografais seriją surengė įdomų
susitikimą su fotomenininku Artūru Valiauga. Svečias Klubo narių dėmesiui tiek senesnių, darytų
dideliais juostiniais fotoaparatais, nuotraukų, tiek ir pačių naujausių, kurios padarytos Kristijono
Donelaičio gimtinėje.

2014 m. birželio mėn. Vilniaus prekybos centre Norfa (Savanorių pr. 176) eksponuojama
“Fotokablys” ir Kauno fotoklubo paroda “Laiko raštai″

Kultūros naktis 2014
Klubo „Fotokablys“ nariai fiksavo dabartinio Vilniaus gyvenimą, architektūrą ir žmones,
remdamiesi archyviniais, antropologiniais ir kitokiais senojo Vilniaus vaizdais. O „Kultūros naktį“
pačioje Vilniaus širdyje – požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Gedimino
prospekte, vaizdo projektoriais visa, kas buvo užfiksuota, kūrybingai suliejo į bendrą visumą, taip
parodydami, kad be praeities negali būti dabarties, ir kad istorija yra gyva tol, kol mes ją
prisimename.

Tarptautinis fotoklubų suvažiavimas Tauragėje
2014 m. birželio 13-15 dienomis klubas pirmą kartą buvo pakviestas dalyvauti Tarptautiniame
fotoklubų suvažiavime Tauragėje. Įvyko jau IV-asis tarptautinis fotoklubų suvažiavimas
„Fotoloftas“. „Fotokablys“ prisistatymui nuvežė parodą “Vilniaus žvilgsniai”, kuri turėjo labai didelį
pasisekimą ir didelį lankytojų būrį.

Paroda „RASTA Šanchajuje“
Paroda “Rasta Šanchajuje” atidaryta trečiadienį, rugpjūčio 20 diena, 19 val. ant Vilnios krantinės
priešais Užupio kavinę ir meno buveinę „Galera“. Klubo “Fotokablys” nariai neskrido į tolimąjį
kinišką Šanchajų, bet pasiėmę fotoaparatus keliavo į vilnietišką. Lietuvos sostinę pažįstantys
žmonės žino, kad taip vadinama Šnipiškių rajono dalis. Čia itin daug paradoksų ir kontrastų,
patraukusių fotografijos entuziastus.
Užfiksuoti vaizdai sudėti į vieną foto-istoriją. O nuotraukų parodą „Rasta Šanchajuje“ pristatoma
kitame unikaliame Lietuvos sostinės rajone – Užupyje. Fotografijos buvo eksponuojamos nuo
rugpjūčio 20 d. iki lapkričio 1 d.

https://www.youtube.com/watch?v=Cv0uH8tr7rM

Kūrybinės dirbtuvės. Cianotipija ir pinhole.
„Fotografinių rankdarbių“ laikas.  2014 m. rugpjūčio mėn. Klubo nariai rinkosi į jau
tradicinėmis tampančias cianotipijos dirbtuves, šįkart prijungiant ir pinhole technikos mokymus.
Klubo narys Miroslavas teorine ir praktine informacija labai žymiai prisidėjo prie šių dirbtuvių
sėkmės!

Aušros paroda “Metai per pinhole skylutę”
Na, o kad jau pradėjome apie pinhole, tai rugsėjo mėnesį buvo atidaryta jau penktoji mūsų Klubo
narės, Aušros Barysienės paroda Technikos bibliotekoje. Paroda veikė iki spalio 2d.

Rudeninis fotosusibėgimas “Rudenėlis jau atėjo”
Buvo susipažinta su šlapio kolodijaus technikos procesu. Prie to daugiausiai vėl prisidėjo dabar jau Klubo narys
Vytautas Krakauskas. Klubo narė Aušra Barysienė skaitė paskaitą “Ką reikėtų žinoti kuriant foto-istoriją“,
domėtasi skraidančiais fotoaparatais, varžytasi viktorinoje, “Baliaus grybo” paieškos.

Rasos paroda “Pasiklydusi gamtoje”
2014 m. lapkričio 13 d. Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40/1, 2 aukštas) atidaryta Klubo
narės Rasos Pakalkienės debiutinė fotografijų paroda “Pasiklydusi gamtoje”.

“Debiutas”
Kas antrus metus Lietuvos Fotomenininkų Sąjungos rengiamo konkurso “Debiutas” laureatais tapo
net du mūsų klubo „FOTOKABLYS“ nariai: Rasa Damkauskienė ir Bronius Duoba!!!
Pasididžiavimas begalinis 

Help Portrait 2014
Na ir jau kaip tradicija, metų pabaiga pažymima, pačiu jautriausiu ir kilniausiu fotografų pasaulyje
renginius – Help-portrait! Jau antrus metus klubo nariai entuziastingai prisijungė prie tarptautinio
projekto dovanodami nuotraukas tiems, kam gali būti sunku jas įsigyti.
Šiemet džiuginome socialinio centro “Betanija” lankytojus ir specialiųjų globos namų “Tremtinių
namai” gyventojus.

Pabaiga,

The end, het einde
slutten

, 結束, konec,

lõpuks, el fin,
fim, la fin

das Ende

_Prezidentas________________________
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

____________
(parašas)

_Marius Dijokas____________
(vardas, pavardė)

