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BENDRA INFORMACIJA 
 

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (toliau VB 
Platforma) - tai vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti 
asociacija. Šiuo metu VB Platforma vienija 20 narių. VB Platforma buvo įsteigta 2007 m. kovo 29 d. 

 
Tikslas - VB Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir 
demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėse vystomojo 
bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai. Taip pat atstovaujame nevyriausybinėms 
vystomojo bendradarbiavimo organizacijoms Lietuvoje, Europos Sąjungoje, kitose tarptautinėse 
organizacijose, aktyviai dalyvaujame formuojant ir įgyvendinant ES ir Lietuvos Vystomojo 
bendradarbiavimo politiką. 

 
Lietuvai tapus ES nare ir šalimi-donore, mūsų valstybei tapo būtina dalyvauti tarptautinėje VB politikoje, 
kuria, bendradarbiaujant ES narėms ir šalims-partnerėms, siekiama sukurti teisingą ir tvarų pasaulį, 
kuriame kiekvienas žmogus gali realizuoti savo teises ir gyventi orų gyvenimą neskursdamas. 

 
NNVBO Platformos narių kompetencijos: 

o Demokratijos plėtra  
o Socialinė politika  
o Švietimas  
o Lygios galimybės  
o Sveikatos apsauga  
o Maisto sauga  
o Vaikų teisės  
o Darni plėtra  
o ŽIV problematika 
o Migracija 
o Tyrimai ir konsultacijos 

 
 

Vizija: VB Platforma - tai pagrindinė organizacija ir vystomojo bendradarbiavimo ekspertė Lietuvoje, 
pripažinta valstybės partnere formuojant ir įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo bei globalaus 
švietimo politiką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. 

 
Steigėjai: Lietuvos Kolpingo draugija, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis, 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Baltijos labdaros fondas, Nevyriausybinių organizacijų 
informacijos ir paramos centras, asociacija „Naujos jungtys”, asociacija „Pilietinių iniciatyvų centras”, 
asociacija „Moterų informacijos centras”, Gelbėkit vaikus, Humana People to People Baltic, Europos 
socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, Globali iniciatyva psichiatrijoje, Lygių galimybių plėtros 
centras, Europos namai, Ekonominių tyrimų centras, Geopolitinių studijų centras, Socialinės etikos 
institutas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vbplatforma.org
http://www.pagalba.org/lt/nnvbo_platformos_nariai
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VB Platforma atstovauja Lietuvai šiuose globaliuose tinkluose, organizacijose ir iniciatyvose: 
 

• FORUS - pasaulinis 69 nacionalinių NVO platformų ir 7 regioninių koalicijų iš 5 žemynų tinklas. VB 
Platforma atstovauja ir reprezentuoja Lietuvą. 

• CONCORD - Europos pagalbos ir plėtros nevyriausybinių organizacijų konfederacija (narystės 
klausimas laikinai svarstomas). 

• CIVICUS - tarptautinė ne pelno organizacija, apibūdinanti save kaip „visuotinį aljansą, skirtą stiprinti 
piliečių veiksmus ir pilietinę visuomenę visame pasaulyje”. VB Platforma yra pilnateisė, balsavimo 
teisę turinti narė. 

• CONCORD AidWatch - stebi paramos išlaidas ir formuoja rekomendacijas atsižvelgiant į ES valstybių 
narių ir Europos Komisijos teikiamos paramos kokybę ir kiekybę. VB Platforma dalinai prisideda prie 
Lietuvos AidWatch ataskaitos rengimo. 

• SDG Watch Europe - tarpsektorinis Europos NVO aljansas, siekiantis užtikrinti vietinių vyriausybių 
2030 Darnaus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimą.  

• GCAP (Global Call to Action Against Poverty) - virš 11 000 pilietinių organizacijų vienijantis tinklas, 
siekiantis spręsti institucijų ir procesų sąlygojamas skurdo ir nelygybės pasaulyje problemas. VB 
Platforma atstovauja ir reprezentuoja Lietuvą. 

 

VB Platformos atstovavimas Lietuvoje: 

 

• Nacionalinė NVO koalicija - koalicijos tikslas yra veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti NVO 

sektorių, stiprinti pilietinę visuomenę. VB Platforma oficialiai atstovauja VB sričiai. 

• Anna Lindh fondas Lietuvoje - VB Platforma dalyvauja ir prisideda prie fondo veiklos. 

• Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo komisijos narė. 

• Darnaus vystymosi tikslų ekspertų tinklas - VB Platforma yra tinklo bendraįkūrėja, narė ir laikinai koordinuoja 

tarp sektorinio tinklo veiklas. 

• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamos Nevyriausybinių 

organizacijų tarybos narė. 

• Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų saugumo tarybos rezoliucijos Nr. 1325 

darbo grupės narė. 

• VB Platforma koordinuoja nacionalinį DVT Ambasadorių tinklą Lietuvoje. 

• Partnerystė su NOHA (tarptautinis universitetų, veikiančių humanitarinio veiksmo srityje, tinklas) ir Vilniaus 

universitetu NOHA „Humanitarinio veiksmo” pavasario mokyklos programoje. 

• VB Platforma koordinuoja festivalį „Afrikos dienos” . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vbplatforma.org
http://forus-international.org/
https://concordeurope.org/
https://civicus.org/
https://www.sdgwatcheurope.org/
https://gcap.global/
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Asociacijos nariai: 
 
2018 m. pabaigoje asociacija turėjo 21 narį, o 2019 m. pabaigoje - 20 narių. 

  
1. VšĮ „NVO teisės institutas" yra ekspertinio bei konsultacinio pobūdžio nepriklausoma, nepolitinė, 

nevyriausybinė organizacija, kuri veikia ne pelno teisės srityje. Institutas siekia prisidėti prie nevyriausybinio 
sektoriaus stiprinimo suteikdamas teisinių žinių pačioms organizacijoms bei skatindamas visuomeninei 
veiklai palankios teisinės aplinkos kūrimą. Pagrindinės NVO teisės instituto veiklos sritys - moksliniai 
analitiniai teisinės aplinkos tyrimai, teisinės konsultacijos bei pagalba nevyriausybinėms organizacijoms ir 
su pirmomis dvejomis sritimis glaudžiai susiję projektai, kurių metu organizuojami įvairūs mokymai, 
leidžiami informaciniai leidiniai ir vykdomos kitos įvairios veiklos. 
 

2. Vietos veiklos grupių tinklas – vienija visas Lietuvos VVG ir dirba su ES kaimo plėtros LEADER 
priemone – tai nevyriausybinės partnerystės organizacijos, veikiančios kaimiškoje teritorijoje. Europoje 
parama partnerystės organizacijoms atsirado 1991 metais, Lietuva su LEADER priemone susipažino 2003 
metais, VVG pradėjo masiškai kurtis 2004, tais pačiais metais susiformavo ir neformalus VVG tinklas, kuris 
buvo įregistruotas 2007 m. 

 
3. Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį. Šiuo metu organizacija 

vienija apie 1500 savanorių 42 šalies miestuose ir miesteliuose – teikia pagalbą vienišiems seneliams, 
stokojančiose šeimose augantiems vaikams, neįgaliesiems, sunkumus išgyvenantiems asmenims, 
pabėgėliams. 

 
4. Lietuvos moterų draugija - 1990 metais įkurta nevyriausybinė ir nepolitinė organizacija, vienijanti 

įvairaus amžiaus, tautybių, religijų bei pažiūrų moteris, besidominčias moterų lygiateisiškumo, švietimo, 
dvasinio tobulėjimo bei ekologijos klausimais. LMD narės atstovauja įvairioms organizacijoms ir klubams 
Lietuvos miestuose bei rajonuose. Nuolat įgyvendinami įvairūs projektai, kurių tikslas – mokyti moteris siekti 
politinės ir profesinės karjeros, realizuoti savo idėjas, derinti visuomeninę veiklą su pareigomis šeimoje, 
padėti moterims spręsti įvairias problemas: psichologines, socialines, lygių teisių realizavimo, mokomasi 
integruotis į darbo rinką, pradėti verslą, vystyti lyderystės sugebėjimus, stiprinti pasitikėjimą savimi, 
konsultuojama įvairiais gyvenimo klausimais, sudaromos galimybės įsisavinti informacines technologijas. 
 
5. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija yra visuomeninė organizacija, priklausanti Tarptautiniam 
Raudonojo Kryžiaus judėjimui, kurį sudaro Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė 
Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija bei nacionalinės draugijos, kurios veikia 
188 šalyje. Pagrindinės veiklos sritys: senų, vienišų žmonių priežiūra ir slauga, mokymas teikti pirmąją 
pagalbą, teisinė, socialinė pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei migrantams, humanitarinė 
pagalba, tarptautinė humanitarinė teisė, paieškos, jaunimo veikla. 

 
6. Lietuvos žmogaus teisių centras – tai nuo 1994 m. veikianti nevyriausybinė organizacija, viena 

seniausių žmogaus teisių švietimo organizacijų Lietuvoje. Nuo įsteigimo LŽTC telkė savo narių ir ekspertų 
pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų žmogaus teisių švietimo, teisinių tyrimų srityse. Centro 
pagrindinės veiklos nukreiptos į teisinius tyrimus bei visuomenės švietimo projektus rasizmo, ksenofobijos 
prevencijos, asmenų lygiateisiškumo srityse. Asmenų lygybės ir nediskriminavimo idėjos – pamatiniai 
Lietuvos žmogaus teisių centro filosofijos ir veiklos principai. 

 
7. VšĮ „Trust in Development“ yra nevyriausybinė organizacija, kuri vienija Europos ir Azijos ekspertus. 

Daugiakultūrinė ekspertų patirtis ir išsilavinimas sėkmingai panaudojamas projektuose, kurie skirti krizių 
valdymui, JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui, žmogaus teisių monitoringui ir socialinei bei 
ekonominei plėtrai besivystančiose šalyse. 

 
8. Ekonominių tyrimų centras yra privati, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė paskirtis – 

vertinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse vykstančius socialinius ekonominius procesus, formuluoti socialines 

mailto:info@vbplatforma.org
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ekonomines įžvalgas ir pristatyti jas visuomenei bei politiką formuojančioms institucijoms, taip pat 
konsultuoti nevyriausybines organizacijas bei smulkaus ir vidutinio verslo subjektus įvairias organizacinių 
procesų valdymo klausimais. Nuo 1992 m. Ekonominių tyrimų centras atliko konsultacinių darbų įvairiais 
socialinės ekonominės politikos klausimais, tokiais kaip ekonomikos skatinimas, ūkio sektorių plėtra, viešųjų 
paslaugų teikimas, darni regioninė plėtra. Sukauptą patirtį organizacija šiuo metu siekia pritaikyti vystomojo 
bendradarbiavimo projektuose. 

 
9. Lietuvos vaikų fondas – tai nepolitinė, nereliginė, neturinti narių, nesiekianti pelno organizacija, kurios 

pagrindiniai tikslai – labdara, parama vaikams. LVF buvo įsteigtas 1988 m. ir turi 20 metų darbo patirties su 
vaikų globos namų auklėtiniais ir socialinės rizikos vaikais bei šeimomis. Fondas daugiau nei 10 metų dirba 
su romų bendruomenės vaikais ir suaugusiais, jų švietimu, integracija į darbo rinką ir visuomenę. LVF 
dalyvavo reformuojant vaikų globos sistemą ir kuriant šeimynas, bendradarbiauja su Baltarusijos NVO, daug 
metų organizuoja pažintinius ir mokomuosius vizitus Baltarusijos kolegoms. Fondas taip pat 
bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, dirbančiomis švietimo ir socialinės integracijos srityse. 
 

10. Psichikos sveikatos perspektyvos 2000 m. įkurta viešoji įstaiga (iki 2013 m. rugsėjo „Globali iniciatyva 
psichiatrijoje”) yra psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Organizacijos misija - 
prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais 
pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioritetizuojant psichikos sveikatą politiniu 
lygmeniu. Organizacija sėkmingai įgyvendino daugiau nei 60 nacionalinių ir tarptautinių projektų bei aktyviai 
vykdo advokacijos veiklas, siekiant teigiamų pokyčių psichikos sveikatos priežiūros sistemoje. 

 
11. Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ (Save the Children) tai 1991 m. Lietuvoje įkurta 

nepolitinė, nevyriausybinė ir nereliginė, vaiko teisėms atstovaujanti organizacija, veikianti visoje Lietuvoje. 
Tai vienintelė Šiaurės Rytų Europos organizacija, nuo 2002 m. esanti tarptautinės organizacijos „Save the 
Children International“ tikrąja nare. Lietuvoje organizacija „Gelbėkit vaikus” turi 21 struktūrinį padalinį šiuose 
miestuose ir miesteliuose. Taip pat visoje Lietuvoje veikia 47 organizacijos „Gelbėkit vaikus” vaikų dienos 
centrai. 

 
12. Viešoji įstaiga Humana People to People Baltic buvo įkurta 1998 m. Įstaigos atsiradimo idėją 

paskatino siekis sukurti organizaciją, kuri rinktų lėšas ir remtų neturtingųjų pasaulio šalių gyventojų 
pastangas susikurti geresnį gyvenimą. Šiam tikslui įgyvendinti plečiamas ir nuolat tobulinamas prekybos 
dėvėtais drabužiais tinklas, o prekyboje gautas pelnas skiriamas neturtingų pasaulio šalių organizacijų 
darnaus vystymosi projektams, kurie įgyvendinami bendradarbiaujant tarptautinėje Humana People to 
People federacijoje (The Federation for Associations Connected to the International Humana People to 
People Movement). 

 
13. Lygių galimybių plėtros centras yra nuo 2003 m. gyvuojanti nevyriausybinė organizacija, kurios veikla 

apima informacines kampanijas, advokaciją, mokymus ir seminarus, straipsnių ir leidinių rengimą, 
ekspertizės lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais teikimą. 

 
14. Moterų informacijos centras - nuo 1996 metų siekia šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės 

klausimais, formuoti lyčių politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje. Centras glaudžiai bendradarbiauja su 
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, skatina lyčių 
lygias galimybes visose gyvenimo srityse, siekia užtikrinti, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys 
visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose. Vykdo programas, skirtas įveikti 
smurtą prieš moteris, užkirsti kelią prekybai moterimis, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti 
moterų verslumą, moterų ir vyrų lygias galimybes, organizuoja šviečiamąsias visuomenės informavimo 
kampanijas. Teikia nemokamas teisines konsultacijas moterims. 

 
15. Rytų Europos Studijų Centras vykdo politinių, ekonominių, socialinių procesų Rytų Europoje 

stebėjimą, analizę ir tyrimus, siekia prisidėti prie pilietinės visuomenės ir demokratijos plėtros, teikia 
konsultacijas ir atlieka ES Rytų kaimynystės politikos eksperto vaidmenį Lietuvoje ir Europoje. Per trylika 

mailto:info@vbplatforma.org
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veiklos metų RESC įgyvendino aukšto lygio tarptautinius projektus su tokiomis institucijomis kaip Europos 
Komisija, NATO, National Endowment for Democracy ir kt. 2019 metais paskelbtame geriausių pasaulio 
analitinių centrų reitinge, kurį kasmet sudaro Pensilvanijos universitetas, tarptautinių santykių kategorijoje 
RESC užima aukštą 116 vietą ir lyderiauja tarp visų Baltijos valstybių.  

 
16. Baltijos labdaros fondas 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Fondo tikslas – 

kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai organizacijos 
paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai. Baltijos labdaros fondas teikia paslaugas kaimo 
gyventojams, kuriems yra reikalinga įvairiapusė pagalba bei parama, pradedant žinių suteikimu, 
konsultacijomis, o taip pat ir materialine pagalba. Fondo veikla nukreipta į socio-ekonominės žmonių 
gerovės didinimą, šiam tikslui pasiekti taikoma mokymų sistema, kuri skatina kaimo bendruomenių narius 
bendrai veiklai. Rengiamų seminarų, mokymų  metu drauge su bendruomenėmis ieškoma būdų spręsti 
ekonomines problemas ir keisti žmonių požiūrį į gyvenimą. 

 
17. Diversity Development Group įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – 
vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, 
švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys – 
vystyti įvairovę siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės. DDG veikla - tarptautinės 
migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsena, siekiant sisteminti, analizuoti ir skleisti teorines ir 
empirines žinias apie šiuolaikinės migracijos procesus Lietuvoje ir pasaulyje; lygių galimybių plėtros 
užtikrinimas migrantams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms: gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsena, žmogaus 
teisės ir socialinė sanglauda, socialinis mobilumas ir tinklai; pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos 
skatinimas ir užtikrinimas, migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių lygių galimybių užtikrinimas ir skatinimas 
užimtumo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitose srityse. 

 
18. VšĮ „Penki pojūčiai” misija yra padėti kiekvienam, suaugusiam ar vaikui, atsipalaiduoti pasirenkant 

šviesas, garsus ir vaizdus pagal savo norus; susitelkti mokymuisi ar darbui; pasiruošti tolimesniems 
iššūkiams, tokiems kaip fizinė ar psichinė terapija. Organizacija teikia konsultacijų ir terapijos paslaugas 
šeimoms su sutrikusios raidos ar negalią turinčiais vaikais. Centre naudojama inovatyvi, audiovizualinius 
jutimus stimuliuojanti technologija, kuri taikoma darbui su vaikais ar suaugusiais. Įranga yra tinkama 
naudojimui švietimo, socialinėse įstaigose ar namuose.  

 
19. VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“ yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios 

pagrindinis tikslas – aktyviai dalyvauti visuomenės kaitos procesuose ir skleisti aktyvaus pilietiškumo ir 
socialinės gerovės idėjas ir vertybes. Organizacija savo veikla siekia vystyti nacionalinį, kultūrinį ir pilietinį 
identitetą, skatinti pagarbą žmogaus orumui, plėtoti jaunų žmonių kompetencijas, reikalingas jiems kaip 
aktyviems Lietuvos ir pasaulio piliečiams, skatinti demokratinius procesus visuomenėje ir dialogą tarp įvairių 
asmenų ir viešosios politikos sektorių, prisidėti prie nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo Lietuvoje. 

 
20. Afri|Ko yra tyrimų ir konsultacijų centras, vienijantis ekspertus ir specialistus, dirbančius Afrikos 

politikos, ekonomikos, kultūrų srityse. Lietuvoje Afri|Ko rengia konsultacijas, organizuoja strategines 
konferencijas bei visuomeninius renginius, dirba su studentais IT hakatonų metu, užsiima visuomenės 
švietimu su Afrika susijusiais klausimais. 
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Svarbiausi 2019 metų įvykiai ir pasiekimai:  
 

1. 2019 03 22 Vystomojo Bendradarbiavimo Platformos visuotinio narių susirinkimo metu išrinkta 
nauja valdyba, kurią sudaro: Indrė Augutienė - VšĮ „Pasaulio piliečių akademija”, Rytis Jokubauskas 
– NVO Teisės institutas, Edvinas Regelskis - Maltos ordino pagalbos tarnyba (valdybos pirmininkas), 
Renata Vaišvilienė - UAB Ernst & Young Baltic teisininkė Baltijos šalims, Karolis  Žibas -  VšĮ 
,,Diversity Development Group”. 2019 balandžio 16 d. paskirta nauja vykdančioji direktorė – Ugnė 
Kumparskaitė.  

2. Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma tapo tarptautinio aljanso CIVICUS pilnateise balsavimo 
teisę turinčia nare.  

3. Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma prisidėjo prie Darnaus vystymosi tinklo įkūrimo ir veiklos 
koordinavimo.Tinklo tikslas – telkti su DVT dirbančius ekspertus įgyvendinant 4 veiklos kryptis: 
DVT  įgyvendinimo stebėsena ir tyrimai, viešojo intereso atstovavimas ir advokacija siekiant 
politinio pokyčio, kompetencijų plėtotė ir visuomenės įtraukimas į DVT įgyvendinimo procesus. 
Tinklas 2019 m. siekė, kad DVT būtų atitinkamai įtraukti į Nacionalinį pažangos planą. 

4. Trečius metus iš eilės tęsė ir koordinavo ekspertų savanorių programą – vienintelę programą 
Lietuvoje, kuri skirta savanoriams, turintiems daugiau negu 5 metus patirties konkrečiame 
sektoriuje. Programa pilnai finansuojama Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai 
programos rėmuose, kurią remia Užsienio reikalų ministerija. 2019 m. du ekspertai dalyvavo 
trumpalaikiuose projektuose Irako Kurdistane (moterų teisės, žurnalistika) ir Kenijoje 
(dokumentika). 

5. Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma koordinavo ir išsiuntė du GLEN stažuotojus į 3 mėn. 
stažuotes Gambijoje (darbas su jaunimu ir verslumo ugdymas) ir Kenijoje (darbas su jaunimu ir 
bendruomene).  

6. Trečius metus iš eilės teikė NOHA stipendiją. 2019 m. NOHA stipendija suteikta: Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus atstovei Gertautei Žentelienei, NVO teisės instituto atstovui Ryčiui 
Jokubauskui bei žurnalistei ir žmogaus teisių srityje veikiančiai Godai Jurevičiūtei. Taip pat VB 
Platforma gavo stipendiją deleguoti į mokymus VB Platformos darbuotoją - Ugnę Kumparskaitę.  

7. Surengė apskritojo stalo diskusiją „Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas: 15 pažangos metų“, 
kurioje dalyvavo URM, NVO ir privataus sektoriaus atstovai. Pagrindiniai aspektai – vystomojo 
bendradarbiavimo plėtra, OPV, partnerystė.  

8. Kartu su partneriais inicijavo pirmąjį Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos forumą Lietuvoje. 
Pagrindiniai pasiekimai: atkreiptas sprendimų priėmėjų dėmesys į Darbotvarkę 2030, 
susiformavęs Darnaus vystymosi ekspertų tinklas. 

9. Iniciavo Lietuvos žiniasklaidoje publikuotų straipsnių apie šalis partneres ir globalaus švietimo 
aspektus, apdovanojimus – „Kaleidoskopo apdovanojimai 2019.“ (www.kaleidoskopas.info). 
Iniciatyva siekiama skatinti etišką komunikaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą, valstybes 
partneres, didinti visuomenės ir žiniasklaidos atstovų supratimą apie šias temas ir jų etišką 
komunikaciją.  

10. Prisidėjo prie SDG Watch Europe rengtos DVT 10 ataskaitos, Lietuvos situacijos apžvalgos. 
11. Koordinavome  „Afrikos dienos 2019“ festivalį. Daugiau – www.afrikosdienos.lt  
12. Parengtas VB Platformos strateginis planas 2019-2021 m. 
13. 2017 m. ekspertų – savanorių programos metu Nepale režisierius Šarūnas Mikulskis įamžino Nepalo 

istorijas ir atsikūrimą po žemės drebėjimo. 2019 m. VB Platforma prisidėjo prie dokumentinio filmo 
„Paprastos svajonės” premjeros kino teatre „Multikino”.  

14. VB Platformos politikos ir advokacijos ekspertė Justina Kaluinaitė pateko į FORUS koordinuojamą 
Leadership Development Program 3 ciklą. Programa vyksta 2 metus, ją sudaro nuotoliniai 
susitikimai, studijos (parenga trumpa studija apie socialinį pokytį), vienas susitikimas, grupės 
refleksijos.  

15. 2019 m. spalio mėn. Justina Kaluinaitė dalyvavo FORUS valdybos ir narių susitikime dėl tinklo 
plėtros ir partnerystės.  

mailto:info@vbplatforma.org
https://www.kaleidoskopas.info/
http://www.kaleidoskopas.info/
http://www.afrikosdienos.lt/
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16. 2019 m. VB Platforma pateikė siūlymus ir raštus dėl papildomo dalinio finansavimo programos 
kūrimo Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos kvietime (dar 
svarstoma), dėl oficialios paramos vystymuisi strategijos kūrimo ir stiprinimo. 

17. Įgyvendintos 3 nacionalinės „DVT ambasadoriai” programos.  
 

Publikacijos, ataskaitos, studijos (Issuu skaitykla https://issuu.com/vbadmin ir 

http://vbplatforma.org/LT/biblioteka) : 

• Humanitario veiksmo žodinėlis; 

• Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl investicijų panaudojimo; 

• Lithuania: seeing a bigger picture 2019, Development cooperation, international participation, sustainable 
focus 2018 – 2019 

• Žmonės iš Lietuvos – pasauliui: Juntinių tautų darnaus vystymosi tikslai ir vystomasis bendradarbiavimas  

• Social change: inspired by evolution or revolution?, Topic refection, FORUS Leadership Development Program. 

• Falling through the cracks: exposing inequalities in Europe and beyond, SDG 10, Lithuania. 

• AidWatch 2019: Leaving No One Behind: Time for Implementation   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@vbplatforma.org
https://issuu.com/vbadmin
http://vbplatforma.org/LT/biblioteka
http://vbplatforma.org/LT/biblioteka/543
http://vbplatforma.org/LT/biblioteka/542
http://vbplatforma.org/LT/biblioteka/539
http://vbplatforma.org/LT/biblioteka/534
http://vbplatforma.org/LT/biblioteka/533
https://www.sdgwatcheurope.org/sdg10/
https://reliefweb.int/report/world/aidwatch-2019-leaving-no-one-behind-time-implementation
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VEIKLA IR VYKDYTI 

PROJEKTAI 
 
                                                 

Europe in the World – 
Engaging in the 2030 
Sustainable Development 
Agenda 
 
Trukmė: 2017 07 - 2020 06  
VB Platformos  biudžetas: 152 320 Eur  (VB 
Platforma – partneris ) 
Lėšos: Europos Komisija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Triple nexus and humanitarian accountability“ 

mokymų akimirka 
 

 
 
 
 
 
 

Visuomenė ir NVO - 
Vystomasis 
bendradarbiavimas ir 
Humanitarinė pagalba 
 
Trukmė: 2019 m. - 2022 m. (VB Platforma – 
pareiškėjas) 
Bendras biudžetas: 108 174,04 Eur 
Lėšos: Europos socialinio fondo agentūra 

 
 

Projektas  jungia 25 partnerius iš 14 Europos 
Sąjungos šalių. Projekto tikslas – siekti ambicingo 
Darbotvarkės 2030 įgyvendinimo Europos 
Sąjungoje, raginant ES ir ES narių vyriausybes 
prisiimti atsakomybę ir ją įgyvendinti. 
 
2019 m. veiklos: 
 
- Suteiktas finansavimas trims organizacijoms 

ir jų pateiktiems projektams pagal „Darni 
Europa Visiems” iniciatyvą 

- Įgyvendintos kampanijos „Good food 4 All’’ ir 
„Wardrobe change’’  

- Sukurtas ir paviešintas dok. filmas „We Unite’’ 
apie ekologišką ūkį turinčius ūkininkus 

- Prisidėta prie „Nacionalinės Lietuvos DVT 10 
ataskaitos’’ rengimo 

- Vasario 5 d. surengtas Darnaus Vystymosi 
Tikslų Lokalizacijos Forumas 

- Įkurtas DVT ekspertų tinklas 
- Vykdyta „Globalių iššūkių” iniciatyva 
-  Platforma atstovauta BSSSC Youth Event 
Autumn 2019 renginyje 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektu siekiama sukurti palankias sąlygas 
visuomenei ir nevyriausybinėms organizacijoms 
(toliau - NVO) dalyvauti kuriant, tobulinant ir 
dalyvaujant Vystomojo bendradarbiavimo (toliau 
- VB), globalaus švietimo, humanitarinės pagalbos 
ir Darnaus vystymosi sričių veiklose. Projektu 
siekiama padidinti visuomenės ir NVO dalyvavimo 
viešajame valdyme galimybes, stiprinti supratimą 
apie skaidrų valdymą ir veikimą, nepakantumą 
korupcijai. Įgyvendinant projektą bus siekiama 
gerinti socialinį sąmoningumą, stiprinti socialinę 
sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes. 
 

2019 m. veiklos: 
 
- Teikti šie politiniai pareiškimai ir pasiūlymai: 

dėl labdaros ir paramos įstatymo pakeitimų, 
dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos 
demokratijai programos projektų paraiškų 
kvietimo, dėl vystomojo bendradarbiavimo 
srities stiprinimo ir Darbotvarkės 2030, 
Vyriausybės kanceliarijai, raštas dėl 
atnaujinamos Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto narių atrankos 
tvarkos, dėl vystomojo bendradarbiavimo 
srities stiprinimo ir Darbotvarkės 2030, LR 
Seimo užsienio reikalų komitetui. 

- Organizuoti mokymai apie humanitarinę 
pagalbą ir tarptautinį vystymąsi „Triple nexus 
and humanitarian accountability’’.  
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Vystomasis 
bendradarbiavimas ir NVO 

 
Trukmė: 2019 m. 
Biudžetas: 58 583 Eur (VB Platforma – 
pareiškėjas) 
Lėšos: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija 

EU Aid Volunteers -
Volunteering for Humanity 
 
Trukmė: 2019-2020 m. 
VB Platformos biudžetas:  101 769 Eur               
(VB Platforma – partneris) 
Lėšos: Europos Komisija (DG ECHO)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susitikimas su EU Aid projekto partneriais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalaus švietimo veiklos 
 
 

Projekto tikslas – stiprinti VB Platformos 
institucinius, administracinius gebėjimus ir VB 
Platformos narių kompetencijas siekiant stiprinti 
VB Platformos ir kitų Lietuvos NVO (veikiančių 
vystomojo bendradarbiavimo, humanitarinės 
pagalbos, globalaus švietimo ir darnaus vystymosi 
tikslų stebėsenos ir įgyvendinimo srityse) 
partnerystę, bendradarbiavimą, veiklos viešinimą 
ir darbo efektyvumą, atstovaujant narių ir 
visuomenės interesams viešuose sektoriuose, 
stiprinant ryšius su užsienio organizacijomis ir 
padedant valstybės institucijoms formuoti viešąją 
politiką vystomojo bendradarbiavimo, 
humanitarinės pagalbos ir darnaus vystymosi 
tikslų įgyvendinimo srityje. 
 
2019 m. veiklos: 
 
- Platformos darbuotojų ir narių dalyvavimo 
aktualiuose renginiuose finansavimas. Dalyvauta: 
Warsaw Humanitarian Expo, 8th European 
Conference on African Studies, AidEx 
konferencijoje, Aflatoun International 
Pasaulinėje socialinių ir finansinių įgūdžių 
konferencijoje 
- Atlikta apklausa dirbantiems Vystomojo 
Bendradarbiavimo ir NVO veiklos srityse tyrimui 
apie VB ir NVO  
- Organizuoti strateginiai VB Platformos narių 
susitikimai, etiškos komunikacijos mokymai 
- Surengta apskritojo stalo diskusija „Lietuvos 
vystomasis bendradarbiavimas: 15 pažangos 
metų”, kurioje dalyvavo URM, NVO ir privataus 
sektoriaus atstovai 
- Parengtas leidinys „Lithuania: seeing a bigger 
picture” apie Lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo politiką, narystes 
tarptautinėse organizacijose ir įsipareigojimus, 
darnaus vystymosi tikslų aktualijas ir siekius 
- Organizuoti mokymai „Triple nexus and 
humanitarian accountability” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas – didinti organizacijos kompetencijas ir 
gebėjimus reaguoti bei įsitraukti į vietines ir 
pasaulines humanitarinės veiklos ir 
bendruomenių vystymosi programas 
humanitarinio veiksmo srityje. 
 
2019 m. veiklos: 
 
- Dalyvauta konsorciumo susitikimuose 

Airijoje ir Slovakijoje 
- Dalyvauta mokymuose humanitarinio 

veiksmo temomis 
- Pateikta paraiška EU Aid Volunteers 

akreditacijai 
- Surengta socialinių tinklų kampanija 

#EyesOfHumanity 
- Parengtas žodynėlis: „Humanitarinis 

veiksmas ir humanitarinė pagalba” 
- Inicijuoti „Kaleidoskopo apdovanojimai” 
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Forus, Governance and 
Communication in Umbrella 
Organisations 
 

Trukmė: 2019 gruodis -2020 spalis 
Bendras biudžetas: 30 377 Eur  
(VB Platforma – pareiškėjas)  
Lėšos: Europos Komisija, Forus 
 

 
 

AGRofood Sustainable 
Goals – AGROS 
 
Trukmė: 2019 m. gruodis – 2021  m. 
Bendras biudžetas: 26 807 
(VB Platforma – partneris)  
Lėšos: Europos Komisija, Erasmus+

 

                                          Partenrių susitikimas  

                                    Atėnuose. 

 
 

 
Darnaus vystymosi tikslų ambasadoriai  

Trukmė: 2019 m.  
Biudžetas: 18 680 (VB Platforma – pareiškėjas)  

 Lėšos: Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų ministerija 

 

 

 
Globalaus švietimo veiklos 

 

Tikslas – skatinti visuomenės, ypač jaunimo, supratimą ir dalyvavimą, 
siekiant DVT 2030 darbotvarkės įgyvendinimo. 
 
- Organizuoti Darnaus Vystymosi Tikslų ambasadorių mokymai  
- Rengtas webinar’as: Maisto likučiai - atlieka ar žaliava? 
- Rengti „Afrikos dienų 2019” protmūšiai 
- GLEN stažuotės Kenijoje ir Gambijoje 
- Ekspertų-savanorių programa Kurdistano autonominiame regione 

Irake ir Kenijoje. 
- Rengti interaktyvaus žaidimo „17 žingsnių iki lygybės” užsiėmimai 
- Organizuotos DVT ambasadorių savaitės veiklos 
- Parengtas ir viešojoje erdvėje publikuotas leidinys apie 16 

tarpusavyje susipinančių istorijų, paliečiančių visas darnaus 
vystymosi temas 

Projekto tikslas - stiprinti VB Platformos ir 
Ugandos Nacionalinio NVO Forumo institucinius 
gebėjimus, siekiant skatinti ir stiprinti organizacijų 
ir jų narių tarpusavio bendradarbiavimą ir 
kompetencijas komunikacijos, fundraising‘o 
srityse. Taip pat job shadowing‘o veiklų pagalba 
keistis gerąja patirtimi. 
 
Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti nuo 2020 m. 
sausio. 

AGROS prisideda prie „Skills for green jobs (Cedefop 
2017)” veiksmų įgyvendinimo ir prioritetų nustatymo 
dirbant kartu su ES skaitmenine darbotvarke ir New 
skills agenda. AGROS vienija partnerius iš skirtingų 
šalių – Graikijos, Kipro, Serbijos, Kroatijos ir Lietuvos. 
Šalys-partnerės dirba su agro-maisto sektoriumi, 
aplinkai draugiškomis praktikomis bei švietimu apie 
tvarumą. Pagrindinis tikslas – pagerinti Europos 
Sąjungos ribose dirbančiųjų su agrokultūra žinias, 
suteikti mokymus dirbantiesiems kitose srityse ar 
neįdarbintiems asmenims. 
 
2019 m. veiklos: 
- Sudalyvauta partnerių susitikime Graikijoje 
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PATVIRTINIMAS  
 
Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.  
 
 
Vykdančioji direktorė Ugnė Kumparskaitė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(eurais)

A.

I.

II.

III.

IV.

B.

I.

II.

III.

IV.

C.

I.

II.

III.

IV.

D.

E.

I.

II.

DALININKŲ KAPITALAS

NUOSAVAS KAPITALAS

TURTAS IŠ VISO

318

768

1,493

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

ATSARGOS

ILGALAIKIS TURTAS

3.2.

46465406

GRUODŽIO  31 D.

2,828

318

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO 

SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NELIEČIAMASIS KAPITALAS 

36,682

761

32

1,250

30,463

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

3,396

3.7.

3.5.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

NEMATERIALUSIS TURTAS

M.20PAGAL

4,646

2,828

TURTAS

Vykdančioji direktorė Ugnė Kumparskaitė

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

FINANSINIS TURTAS

REZERVAI 

779

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir 

pateikimo taisyklių

2 priedas

30,463

1,732

42,120

32

28,966

3.1.

(Tvirtinimo žyma)

(parašas) (vardas, pavardė)

3.6.SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

FINANSAVIMO SUMOS

3.8.

1,732

24,085

400

37,030

3.3.

30,145

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS

3.4.

39,291

Asociacija Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, 301521557

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

4/20/2020

DUOMENIS

Nr.

Kibirkšties g. 6, LT-02242 Vilnius, Juridinių asmenų registras

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

(sudarymo data)

Pastabų 

Nr.

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

1

19

  (subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario 

pareigų pavadinimas)

42,120

MATERIALUSIS TURTAS

Patvirtinta visuotinio
narių susirinkimo
2020.04.23
Vykdančioji direktorė
Ugnė Kumparskaitė

ugnek
Underline



 

Eil. 

Nr

I.

1.

2.

3.

II.

1.

2.

3.

III.

IV.

V.

96,814

1,250

95,564

(eurais)

  (subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario 

pareigų pavadinimas)

Kibirkšties g. 6, LT-02242 Vilnius, Juridinių asmenų registras

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

(sudarymo data)

761

Asociacija Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, 301521557

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

4/20/2020

DUOMENIS

Nr.

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

(parašas) (vardas, pavardė)

Pastabų 

Nr.
Straipsniai

1,250

FINANSAVIMO PAJAMOS

95,564

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir 

pateikimo taisyklių

3 priedas

1,050

144,526

M.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ

KITOS PAJAMOS

198

95,366

1,250

761

325

143,151

Vykdančioji direktorė Ugnė Kumparskaitė

PARDAVIMO PAJAMOS

SĄNAUDOS

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR 

KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS

20PAGAL GRUODŽIO  31 D.

11

145,287

143,476

1,800

PELNO MOKESTIS

KITOS SĄNAUDOS

VEIKLOS SĄNAUDOS

19

1

PAJAMOS

Patvirtinta visuotinio
narių susirinkimo
2020.04.23
Vykdančioji direktorė
Ugnė Kumparskaitė
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Nacionalinė Nevyriausybinių Vystomojo Bendradarbiavimo  

Organizacijų Platforma 
2019 metų  finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

 

 

Vilnius 

2020-04-20 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

Įstaigos pavadinimas - Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų  

platforma (PLATFORMA) 

Įstaigos  kodas  301521557 

Įstaigos teisinė forma – asociacija 

Adresas – Kibirkšties g. 6, LT-02242 Vilnius 

Įregistruota  2008 m. sausio 15 d.  

Registravimo Nr. 111982 

Registro tvarkytojas -  Valstybės įmonė Registrų centras  

Ne PVM mokėtoja 

Įstaigos veiklos laikotarpis yra neribotas. 

Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.  

Atsiskaitomosios sąskaitos: 

AB SEB bankas LT56 7044 0600 0631 2432, LT52 7044 0600 0698 5102  

Vidutinis darbuotojų skaičius – 6. 

Įstaigai nuo 2019-04-16 vadovauja vykdančioji direktorė Ugnė Kumparskaitė (iki 2019-04-15 – 

Justina Kaluinaitė).  

Buhalterinę apskaitą nuo 2015-02-03 tvarko buhalterė Irina Kuldoš. 

 

1.1. Trumpas veiklos apibūdinimas 

• Atviros, pilietiškos ir demokratiškos Lietuvos visuomenės ugdymas; 
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• Galimybių Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėje vystomojo bendradarbiavimo veikloje 

didinimas; 

• NNVBO Platformos narių žinių, gebėjimų ir bendradarbiavimo stiprinimas; 

• NNVBO Platformos atstovavimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, kitose tarptautinėse 

organizacijose; 

• Aktyvus dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant ES ir Lietuvos Vystomojo 

bendradarbiavimo politiką.  

1.2. Informacija apie dalyvavimą projektuose 

 

Per ataskaitinį laikotarpį PLATFORMA vykdė tęstinius projektus:  

1) “Europe in the World – Engaging in the 2030 Sustainable Development Agenda” (Nr. 

CSO-LA/201/388-064; Europos Sąjungos lėšos; projekto vykdymo laikotarpis 2017-07-01 – 

2020-06-30);  

2) “The Long Way to Europe” (Nr. 589339-CITIZ-1-2017-1-IT-CITIZ-REMEM; Europos 

Sąjungos lėšos; projekto vykdymo laikotarpis 01/10/2017 – 31/03/2019). 

 

2019 metais pradėti įgyvendinti nauji projektai:  

3) “EU Aid Volunteers-Volunteering for Humanity” (Nr. 2018-3881/001-001; Europos 

Sąjungos lėšos; projekto vykdymo laikotarpis 2019-01-01 – 2020-12-31); 

4) „Darnaus vystymosi tikslų ambasadoriai“ (Nr. P2019-VB-VI-07; LR Užsienio reikalų 

ministerijos lėšos; projekto vykdymo laikotarpis 2019-03-06 – 2019-09-30); 

5) “Vystomasis bendradarbiavimas ir NVO” (Nr. NOBP1-129; LR SADM lėšos; projekto 

vykdymo laikotarpis 2019-04-10 – 2019-12-31); 

6) „Visuomenė ir NVO - vystomasis bendradarbiavimas ir humanitarinė pagalba“ (Nr. 

10.1.2-ESFA-K-917-03-0024; Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos; projekto vykdymo 

laikotarpis 2019-08-29– 2022-08-28); 

7) “AGRofood sustainable gOalS” (Nr. 2019-1-EL01-KA202-062889; Europos Sąjungos 

lėšos; projekto vykdymo laikotarpis 2019-10-01 – 2021-09-30); 

8) “A stronger International Forum of National NGO Platforms for a greater impact on 

public policies” (Europos Sąjungos lėšos; projekto vykdymo laikotarpis 2019-12-01 – 2020-12-

01); 

9) “#SolidarityGoesGlobal” (Nr. 2019-3-LT02-ESC11-006550; Europos Sąjungos lėšos; 

projekto vykdymo laikotarpis 2020-01-06 – 2021-01-05); 

10) “Practice in Nordic Institutions” (Nr. NOIM19-01-02; Šiaurės Ministrų Tarybos lėšos; 

2019/02/04-05). 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

2.1. Finansinių ataskaitų prengimo pagrindas 

 

NNVBO PLATFORMA (toliau – įstaiga), tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama 

finansinę atskaitomybę vadovaujasi: 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu; 
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- LR asociacijų įstatymu; 

- LR darbo kodeksu; 

- LR civilinis kodeksu; 

- LR FM 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 

22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių 

neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"; 

- Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pavyzdiniu sąskaitų  planu 

ir rekomenduojamais jo paaiškinimais; 

- LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo 

taisyklių patvirtinimo“; 

- LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“; 

- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymu Nr. 38 „Dėl bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų“. 

 

2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta 

Šioje finansinėje atskaitomybėje visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos 

nacionaline valiuta – eurais. Rengiant finansines ataskaitas, valiutiniai straipsniai įvertinami eurais 

pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos valiutos santykį. Valiutinė operacija registruojama 

apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos valiutos santykį. Valiutos santykis – 

apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos santykis, nustatytas vadovaujantis Buhalterinės 

apskaitos įstatymu. 

2.3. Taikomi turto įkainojimo būdai 

 

Įstaigos balanse turtas įkainotas: 

- ilgalaikis nematerialusis turtas  –  įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; 

- ilgalaikis materialusis turtas  –  įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą; 

- atsargos – įsigijimo savikaina; 

- gautinos sumos – grynąja verte. 

 

2.4. Ilgalaikis turtas   

Ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kurį įstaiga valdo ir kontrolioja, iš kurio tikisi gauti ekonominės 

naudos būsimais laikotarpiais ir kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus. Įstaigos 

taikoma minimali ilgalaikio turto vertė yra 200,00 Eur. Įstaigoje taikomas tiesiogiai 

proporcingas (tiesinis) ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodas. 

 

2.5. Atsargos 

 

Atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir jo 

įsigijimo savikaina mažesne nei 200,00 Eur. Atsargas nurašant, jos priskiriamos veiklos 

sąnaudoms. 

Ateinančio laikotarpio sąnaudos parodomos išankstinių apmokėjimų straipsnyje. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eff5aab0042011e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eff5aab0042011e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eff5aab0042011e9a5eaf2cd290f1944
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2.6. Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos įstaigos balanse parodomos tada, kai yra visi požymiai, kad finansavimas bus 

gautas. 

 

2.7. Pinigai ir jų ekvivalentai 

 

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. 

 

2.8. Įsipareigojimai 

 

Įsipareigojimai pripažistami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įstaiga įgyja prievoles, 

kurios turės būti įvykdytos. 

 

2.9. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai 

 

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Apskaitoje registruojamos tada, kai jos 

uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  

Sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių pagaminimu arba 

paslaugų suteikimu.  

Sąnaudos, susijusios su įstaigos numatytų tikslų vykdymu bei atskirų projektu įgyvendinimu, 

pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Panaudota finansavimo dalis, susijusi su 

projektų bei įstaigos tikslų įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje 

sąskaitoje „Finansavimo pajamos“. 

 

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

                             

3.1. MATERIALUSIS TURTAS (A.II.)  

 

Įstaigos ilgalaikį materialųjį turtą sudaro organizacinė technika (Kita įranga, prietaisai, įrankiai 

ir įrenginiai) bei  kitas materialusis turtas (Kitas materialusis turtas).  

Ataskaitinio laikotarpio įstaigos ilgalaikio materialaus turto pokyčių lentelė: 

Rodikliai 
Kita įranga, prietaisai, 

įrankiai ir įrenginiai 

Kitas 

materialusis 

turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 2,28 315,99 318,27 

a) įsigijimo savikaina    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

1 167,87 472,95 1 640,82 

 - turto įsigijimas per finansinius 

metus 1 977,46 1 045,98  3 023,44 

 - perleistas ir nurašytas turtas(-)    
Pergrupavimas (+/-)    
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Finansinių metų pabaigoje 3 145,33 1 518,93 4 664,26 
    

b) Nusidėvėjimas    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1 165,59 156,96 1 322,55 

 - finansinių metų nusidėvėjimas 259,19 254,09 513,28  
 - kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto nusidėvėjimas    

Finansinių metų pabaigoje 1 424,78 411,05 1 835,83 

Likutinė vertė finansinių metų 

pabaigoje 1 720,55 1 107,88 2 828,43 

 

3.2. ATSARGOS (B.I.) 

 

Mažavertis inventorius Mobilieji telefonai, diktofonas, 

laikmenos, biuro baldai 

930,03 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams Užstatas už patalpų nuomą UAB 

"Vilniaus pasažas" 

400,00 

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos Avansinis mokėjimas už 2020 m. 

renginį UAB LPKC LITEXPO 

163,35 

Iš viso  1 493,38 

 

3.3. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS (B.II.) 

 

Gautinas nario mokestis Gautinas nario mokestis 782,08 

Atskaitingi asmenys Mokėtinos sumos atskaitingiems 

asmenims 

-14,57 

Iš viso  767,51 

 

      3.4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (B.IV) 

 

LT52 7044 0600 0698 5102   Einamoji sąskaita AB SEB bankas  24 354,01 

LT56 7044 0600 0631 2432   Einamoji sąskaita AB SEB bankas 9 024,88 

LT10 7044 0600 0829 8559   Projektinė sąskaita AB SEB bankas 3 651,57 

Iš viso   37 030,46 

 

     3.5. REZERVAI (C.II.) 

 

Parodomi sukaupti ankstesnių metų veiklos rezultatai 4 645,59 Eur. 

  

    3.6. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS (C.IV.) 

 

    Parodomas 2019 metų veiklos rezultatas 760,74 Eur. 
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 3.7. FINANSAVIMO SUMOS (D.) 

 

Dotacijos nepanaudota dalis 2 828,43 

Tikslinio finansavimo nepanaudotas likutis 29 316,93 

Nario mokesčio nepanaudotas likutis 1 838,40 

Kito finansavimo nepanaudotas likutis 2 698,07 

Iš viso                                 36 681,83 

3.7.1. PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA (eurais) 

  
Gautos paramos 

teikėjas 
Gautos paramos dalykas   

Eilės  

  

Pavadinimas 

Kodas, 

buveinė 

(adresas) 

Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaugomis 
Turto 

panauda 

Savanorių 

darbu Nr. 

  Eur Valandos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Lietuvos 

Respublikos 

juridiniai 

asmenys 

              

2.  

Užsienio 

valstybių 

juridiniai 

asmenys 

              

3. 

Fiziniai 

asmenys ir 

anonimai 

X             

4.  

Gyventojai, 

skyrę 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

dalį 

X 24 X X X X   

5. Iš viso X 24 0 0 0 0   

3.7.2. GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (eurais) 

Eilės 

Nr. 

Paramos 

dalykas 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Pergrupa

vimas 

Panaudota per 

ataskaitinį 

laikotarpį 
Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje Iš 

viso 

Iš jų 

saviems 

tikslams 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Pinigai  2674 24   0   2698 

2. 

Turtas, 

išskyrus 

pinigus 

            

3. 

Parama, 

panaudota 

neliečiamajam 

kapitalui 

formuoti  

X X   X X X 

4. Iš viso 2674 24 0 0 0 2698 

3.7.3. PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA (eurais) 

Eilės 

Nr. 

Suteiktos labdaros, paramos 

gavėjas 
Suteiktos labdaros, paramos dalykas 

Pavadinimas 

Kodas, 

buveinė 

(adresas) 

Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaugomis 
Turto 

panauda 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Juridiniai 

asmenys 
          

2. 
Fiziniai 

asmenys* 
X         

3. Iš viso X 0 0 0 0 

3.7.4. TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Eilės 

Nr. 

Tikslinio 

finansavimo 

sumų šaltinis 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Panaudota per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 7 

1. 
Valstybės 

biudžetas 
0,00 75 263,00 75 263,00 0,00 

2. 
Savivaldybių 

biudžetai 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Europos 

Sąjungos 

fondai 

18 072,39 86 074,10 74 829,56 29 316,93 

4 
Šiaurės 

ministrų taryba 
0,00 1 120,00 1 120,00 0,00 

5 Iš viso   162 457,10 151 212,56 29 316,93 

 

 

 

 




