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BENDROJI DALIS
Nacionalinis švietimo NVO tinklas (toliau – Asociacija) įregistruotas 2019 m. gruodžio 20 d.,
teisinė forma: Asociacija, kodas 305397669, adresas V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius.
Asociacija – nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su
vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.
Asociacijos veiklos tikslai:
- siekti švietimo kokybės gerinimo;
- plėtoti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios
institucijomis ir stiprinti Lietuvos nevyriausybinių švietimo organizacijų institucinius gebėjimus;
- atstovauti Asociacijos narių interesams bei viešajam interesui.
Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:
- švietimo politikos formavimas;
- švietimo politikos įgyvendinimo stebėsena;
- nevyriausybinių švietimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas;
- nevyriausybinių švietimo organizacijų atstovavimas Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose.
Asociacijos veiklos uždaviniai:
- stebėti ir analizuoti švietimo srities teisės aktų rengimą ir priėmimą;
- inicijuoti teisės aktų rengimą, teikti pasiūlymus teisės aktams;
- formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti švietimo politiką;
- atstovauti nevyriausybinių švietimo organizacijų interesams vietos, nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmenimis;
- stiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, diegti gero
valdymo principus, veiklos kokybės standartus bei savireguliacijos mechanizmus;
- stiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimo sprendimų priėmime gebėjimus;
- deleguoti atstovus į valstybės institucijų tarybas, komisijas, komitetus, darbo grupes ir kitus
sprendimų priėmimo darinius;
- viešinti Asociacijos ir jos narių veiklą bei rezultatus;
- įgyvendinti ir kitus uždavinius, atitinkančius Asociacijos tikslus.
Asociacijos duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Asociacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kaip projekto partneris, pradėjo vykdyti projektą
„Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, finansuojamą Aktyvių piliečių fondo pagal 2014-2021 m.

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus (projekto trukmė –
2020 m. lapkričio 01 d. – 2022 m. spalio 31 d.; projekto biudžetas – 129006,32 Eur).
Asociacija per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų neturėjo.
Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba apskaitos
paslaugas teikiančios įmonės, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens neturėjo.
APSKAITOS POLITIKA
Asociacija finansines ataskaitas sudarys vadovaudamasi Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą skaičiuos tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos
dienos, pradėjus šį turtą naudoti, ir nebeskaičiuos nuo kito mėnesio pirmos dienos jį nurašius,
pardavus ar kitaip perleidus ir tada, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę)
perkeliama į paslaugų savikainą ar į veiklos sąnaudas.
Atsargos bus įkainojamos taikant FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausia sunaudojamos
anksčiau įsigytos ar pagamintos atsargos).
Ūkinėms operacijoms, kurių atlikimas ir buvimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio
valiuta, perskaičiuoti, bus taikomas tos dienos, kurią įvyko ūkinė operacija, euro ir užsienio valiutos
santykis, kuris skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Savanorių darbu gauta parama
Gautų paslaugų rūšis

Dirbusių savanorių skaičius

Dirbtas laikas

Atlikto darbo vertė

1

96 val.

1536 Eur

Vadovavimas organizacijai

Prie aiškinamojo rašto pridedamas Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos
ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 4 priedas „Per ataskaitinį laikotarpį gauta
parama“.
2. Finansavimas
Asociacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kaip projekto partneris, pradėjo vykdyti Aktyvių
piliečių fondo finansuojamą projektą, kurio vykdymui ataskaitiniais metais finansavimo lėšų negavo.
Projekto finansuotojas

Aktyvių piliečių fondas
Iš viso:

Likutis
2019-12-31

Gautas
finansavimas

Panaudotas
finansavimas

Grąžintos
finansavimo
sumos

Perduotos
projektų
partneriams

Likutis
2020-12-31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prie aiškinamojo rašto pridedamas Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos
ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 7 priedas „Tikslinio finansavimo sumų
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija ūkinės finansinės veiklos nevykdė.

Direktorė
Judita Akromienė

2

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo
taisyklių
4 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
(eurais)
Gautos paramos teikėjas
Eilės

Pavadinimas

Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

2
Lietuvos Respublikos
juridiniai asmenys
......
......
Užsienio valstybių juridiniai
asmenys
......
......
Fiziniai asmenys* ir
anonimai
Gyventojai, skyrę gyventojų
pajamų mokesčio dalį

Gautos paramos dalykas

Kodas,
buveinė
(adresas)

Pinigais

Turtu,
išskyrus
pinigus

Paslaugomis

Turto panauda

3

4

5

6

7

X
X

X

X

X

Savanorių darbu**
Eur
8

Valandos
9

1536

96

X

5.
Iš viso
X
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
7 priedas
(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)
TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Eilės
Nr.

Tikslinio finansavimo sumų
šaltinis

1

2

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Panaudota per
Gautinų sumų
ataskaitinį laikotarpį pasikeitimas

4

5

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

6

7

1.

Valstybės biudžetas

0

2.

Savivaldybių biudžetai

0

3.

Kiti šaltiniai

4.

Iš viso

0

-

-

-

-

-

