
                                             (Tvirtinimo žyma)

                            (ataskaitos sudarymo data)

I. TURTAS
1. Pinigai
2. Kitas turtas

Turtas, iš viso
II.
1. Dalininkų kapitalas
2. Sukaupta veiklos rezultatų suma
III. FINANSAVIMO SUMOS
IV. ĮSIPAREIGOJIMAI

V. PAJAMOS
1. Finansavimo pajamos
2. Kitos pajamos
VI. SĄNAUDOS
1. Veiklos sąnaudos
2. Kitos sąnaudos

VII.

VIII. PELNO MOKESTIS

IX.
X.

Eur Val.

GRYNASIS VEIKLOS             
REZULTATAS

____________________Asociacija Narsiečių bendruomenė__________________
(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

_________________Kodas 304919445, Vyčio Kryžiaus g. 24, Kauno m.______________________

Straipsniai

(ataskaitinis laikotarpis)
2019.01.01-2019.12.31

(Metinės ataskaitos forma)

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

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ

Nuosavas kapitalas, finansavimo               
sumos ir įsipareigojimai, iš viso

Eil. Nr.

 Praėjęs ataskaitinis                          
laikotarpis 

556                                      
556                                      1593                                       

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

METINĖ ATASKAITA

_______2020-02-17______ Nr. _2020/1

(eurais)

 Ataskaitinis laikotarpis 

1593                                       

Turto 
panauda

Savanorių 
darbas*

INORMACIJA APIE GAUTĄ PARAMĄ, SUTEIKTĄ LABDARĄ, PARAMĄ
Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansinė ir nefinansinė parama

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Pavadinimas

NUOSAVAS KAPITALAS
1593                                       556                                      

Kodas,            
buveinė                     
(adresas)

Pinigai 
Turtas,                       
išskyrus                              
pinigus

Paslaugos

7271                                       2881                                    

1593                                       

6771                                       2750                                    

556                                      

1593                                       556                                      

500                                         131                                      
7271                                       2881                                    

                                            -                                             -   

7271                                       2881                                    

-                                         -                                       



1. Lietuvos 
Respublikos 
juridiniai                        
asmenys 2871.60 50.02

1.1.
Kauno m. 
savivaldybė

Įm.k. 
188764867, 
adr. Kaunas, 
Laisvės al. 
96 2371.60

1.2.

Jūratės 
Gulbinienės 
įmonė

Įm.k. 
133487680, 
adr. Kaunas, 
Alaušo g. 11 41.02

1.3.

Lietuvos 
respublikos 
finansų 
ministerija

Įm. k. 
288601650, 
adr. Vilnius, 
Lukiškių g. 2 500.00

1.4.
VŠĮ Saugi 
pradžia

Įm.k. 
302578080, 
adr. Kaunas, 
Draugystės 
g. 8E 9.00

2.

Užsienio 
valstybių 
juridiniai 
asmenys

3.

Fiziniai                  
asmenys ir 
anonimai 4534.15

4.

Gyventojai, 
skyrę                
gyventojų 
pajamų 
mokesčio 850.26

5. Iš viso 8256.01 50.02

Iš viso
Iš jų 

saviems 
tikslams

1. Pinigai 556.35 8256.01 7219.71 7219.71

2.

Turtas, 
išskyrus 
pinigus 0 50.02 50.02 50.02

3. Iš viso 556.35 8306.03 7269.73 7269.73

1592.65

0
1592.65

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara, parama
Suteiktos labdaros, 
paramos gavėjas

Suteiktos labdaros, paramos dalykas

Gautos paramos pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Panaudota per                    

ataskaitinį laikotarpįParamos 
dalykas

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje



Kodas, 
buveinė 
(adresas)

Pinigai
Turtas, 
išskyrus 
pinigus

Paslaugos

1.

1.1.

Įm.k. 
30257808
0, adr. 
Kaunas, 
Draugystė
s g. 8E

9.00

2.

3. 
9.00

1.

Turto panauda

Veiklos tikslai ir uždaviniai: gyvenamosios aplinkos 
pritaikymas; kultūros paveldo išsaugojimas; laisvalaikio 
organizavimas; mažumų teisių apsauga ir integracija; 
nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; 
neformalus ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba 
nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų socialinių grupių 
integracija; pilietinis ugdymas; profesinis tobulinimas; 
savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė 
apsauga; socialinė pagalba; vartotojų teisių apsauga; verslo 
skatinimas; vietos bendruomenių vystymas; žmogaus ir pilietinių 
teisių apsauga.                                                Atlikti darbai: 
Užgavėnių šventė gyventojams; Liepų alėjoje iškelti inkilai; 
Velykų šventei papuošta Liepų alėja; surinkta labdara, nuvežta į 
Aleksoto bažnyčia; įrengtos 3 skelbimų lentos; skatinimas 
gyventojus sportuoti (futbolas, tinklinis); pastatytas suoliukas; 
suorganizuotas Bagažinių turgus; patruliavimas rajone kartu su 
policija; surengta Narsiečių moliūgų paroda; aplankytas 
paminklas Narsiečių kaimams atminti; surengtos dirbtuvės (šilko 
dažymo, Vėlinių puokščių, Kalėdinių žaisliukų; žvakių sukimo); 
suorganizuotas susitikimas su vaistininku-žolininku; surengtos 
trys kūrybinių darbų parodos; prisidėta prie projekto 
http://www.saugipradzia.lt; įrengta informacinė lentelė „Narsiečių 
Liepų alėja“; papuošta Kalėdinė Liepų alėja; suregta šventė 
Kalėdinės Liepų alėjos atidarymas;  Narsiečių Talentai 2019 
(dalyvavo 10 talentų); "Eismo saugumas bendruomenėse" surengti 
3 renginiai; surengta skaitmeninio raštingumo paskaita .

Veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti                                                    
darbai 

Pavadinimas

Juridiniai                       
asmenys

VŠĮ Saugi pradžia
Fiziniai                           
asmenys

Iš viso



2.
3.

4.
*Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos.

 
____________________________________     

(vardas, pavardė)(parašas)
    _____________       ___________________

(subjekto įstatuose nurodyto                                         
valdymo organo nario pareigų                                

pavadinimas)

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kita informacija

Ateinančio ataskaitinio laikotarpio 
veiklos tikslai, uždaviniai ir  
planuojami atlikti darbai

Tikslai ir uždaviniai: Gyvenamosios aplinkos pritaikymas; 
kultūros paveldo išsaugojimas; laisvalaikio organizavimas; 
neformalus ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba 
nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų socialinių 
grupių integracija; pilietinis ugdymas; profesinis 
tobulinimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir 
organizavimas; socialinė pagalba.                                                              
Planuojami darbai: edukacinės dirbtuvės vaikams ir 
suaugusiems; gyvenamosios vietos tvarkymas, priežiūra; 
seminarai skatinantys tobulėti; susitikimai su kultūros, 
verslo, medicinos, grožio, mokslo atstovais; aktyvaus 
laisvalaikio skatinimas; kurybiškumo skatinimas; tikslinės 
grupės (senjorai) įtraukimas į bendruomenę; istorinės 
atminties puoselėjimas; tautiškumo skatinimas.

66 47

Dalyvių (narių, dalininkų) skaičius: 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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