VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APLINKOSAUGOS VALDYMO IR TECHNOLOGIJŲ CENTRO
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Viešoji įstaiga Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (toliau – AVTC) yra pelno nesiekiantis ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, vykdydamas darnaus
vystymosi ir aplinkosaugos projektus teikdamas savo įstatuose nurodytas paslaugas fiziniams ir juridiniams
asmenims.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos nutarimais, kitais teisės aktais, AVTC
įstatais.
Įstaigos dalininkai 2012 metų pradžioje ir 2012 m. pabaigoje buvo Audronė Alijošiutė, Lina Gelažienė, Vaiva
Ramanauskienė, Elena Taločkaitė.
Dalininkų įnašų vertė ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje nesikeitė ir buvo 200 Lt. Dalininkams
priklauso po 25 proc. įnašo vertės.

Įstaigos veikla
AVTC misija – siekti geresnės gyvenimo kokybės, integruojant aplinkosaugos aspektus į kasdienius valdžios
ir visuomenės sprendimus. Pagrindinės veiklos kryptys: švietimas ir mokymas (viešojo sektoriaus
darbuotojams, bendruomenėms, jaunimui ir vaikams apie aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi), projektų
rengimas ir valdymas, konsultacijos, renginiai, seminarai.
AVTC tikslas – siekti geresnės gyvenimo kokybės, integruojant aplinkosaugos aspektus į kasdienius valdžios
ir visuomenės sprendimus ir taikant darnaus vystymosi principus. Įstaigos veiklos uždaviniai: vystyti,
organizuoti, vykdyti aplinkosaugos ir darnaus vystymosi projektus; teikti konsultacijas įvairioms
institucijoms ir organizacijoms; vystyti bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio valstybių asmenimis ir
tarptautinėmis organizacijomis, vykdančiomis aplinkosaugos ir darnaus vystymosi projektus; organizuoti
konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius aplinkosaugos ir darnaus vystymosi tema.
VŠĮ APLINKOSAUGOS VALDYMO IR TECHNOLOGIJŲ CENTRO (AVTC) 2012 M. ĮGYVENDINTŲ
PROJEKTŲ/VEIKLŲ SĄRAŠAS
1. "Klimato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione"
Suomijos Geologijos tarnyba (koordinatorius), AVTC – Lietuvos koordinatorius.
2009 sausis – 2012 sausis.
Projekto biudžetas 5271149 EUR (5046049) Baltijos jūros regiono plėtros programa 2007-2013.
2. “Pajėgumų stiprinimas Europos savivaldybėse darnių energijos priemonių bei veiksmų planų srityje /
BEAM-21“
Heinrich Boll fondas, Vokietija (koordinatorius), AVTC – Lietuvos koordinatorius.
2009 rugsėjis-2012 rugpjūtis.
Mokymų apie efektyvią energetiką ir klimato kaitą parengimas internetinėje „Moodle“ mokymų
platformoje ir pravedimas savivaldybių politikams ir specialistams.
Projekto biudžetas 1085892 EUR (792164 eur) ES programa “Efektyvi energetika Europai”.
3. "Gyvenimo kokybės gerinimas tobulinant miesto – kaimo sąveikos valdymą / NEW BRIDGES"
Baltjos miestų sąjunga, Suomija, AVTC – Lietuvos koordinatorius.
2009 sausis – 2012 sausis.
Projekto darbinio paketo koordinavimas, metodikų rengimas.

Projekto biudžetas 3173328 EUR (2813728) Baltijos jūros regiono plėtros programa 2007-2013.
4. „Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“,
AVTC – koordinatorius, partneriai – ARATC, VAATC, Alytaus ir Vilniaus m. savivaldybės.
2010 gruodžio – 2012 spalio mėn.
Interaktyvūs užsiėmimai, konkursai, akcijos moksleiviams apie tausojantį vartojimą. Fotografijų ir maišelių
konkursai. TV laidos ir reportažai aplinkai palankaus gyvenimo būdo ir teisingo atliekų tvarkymo temomis
elektroniniai biuleteniai.
Projekto biudžetas 375247,33 Lt , Europos regioninės plėtros fondas.
5. Kauno rajono suaugusiųjų aplinkosauginio švietimo programos priemonių plano 2012 metams
įgyvendinimas
2012 m. balandžio mėn. – 2012 lapkričio mėn.
Renginių organizavimas, informacinės medžiagos rengimas, leidyba ir platinimas.
Biudžetas 44696,94 Lt , Kauno rajono savivaldybė.
6. Aplinkosauginis švietimas Kėdainių rajone
2012 m. balandžio mėn. – lapkričio mėn.
Seminarų organizavimas, informacinės medžiagos rengimas ir leidyba.
Biudžetas 11978,30 Lt Kėdainių rajono savivaldybė.
7.„Žali viešieji ryšiai – patirties mainai su kūrybos namais „Elitaz“.
AVTC – koordinatorius, kūrybos namai „Elitaz“.
2012 m. balandžio mėn. - birželio mėn.
Konsultacijos ĮSA tema, mokymai aplinkosaugos tema, ĮSA ataskaitos rengimas, konsultacijos, patirties
mainai, bendro projekto sukūrimas.
Projekto biudžetas 38204,00 Lt Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje.
8. „Aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimas Utenos rajone“
AVTC 2012 m. liepos mėn. – gruodžio mėn.
Seminaro organizavimas 2500,00 Lt Utenos rajono savivaldybė.
AVTC aktyviai bendradarbiavo su JTVP biuru Lietuvoje, skatinat Įmonių socialinės atsakomybės plėtrą
Lietuvoje.

Darbuotojai
2012 metų pradžioje Įstaigoje dirbo 7 darbuotojai, pabaigoje –6 (viena darbuotoja išleista motinystės
atostogų) darbuotojai pagal darbo sutartis. Taip pat pagal Lietuvos išeivijos studentų stažuočių (LISS)
programą įstaigoje dirbo savanorė.
AVTC sąnaudos ir įplaukos per finansinius metus
AVTC 2012 m. iš viso gavo 384 465 Lt įplaukų. Dalis gautų lėšų susijusi su 2011 m. veiklų ir projektų
vykdymo išlaidų kompensavimu (74 4440,79Lt).
AVTC vykdydama įstatuose numatytą veiklą, per 2012 m. iš viso gavo 120 217 Lt. pajamų už suteiktas
paslaugas. 2012 m. AVTC sąnaudos – 386 807 Lt.

Įplaukos pagal šaltinius 2012 m.

Baltijos jūros regiono programos projektai

23 proc.

Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas

41 proc.

Įplaukos iš pajamų gautų vykdant veiklas viešojo intereso tenkinimui

36 proc.

2 proc GPM

1 proc.

Finansavimo iš valstybės biudžeto AVTC negauna. Įstaiga 2012 metais ilgalaikio turto neįsigijo, ilgalaikis
turtas perleistas už 2000 Lt (automobilis).

Išlaidos
2012 m. AVTC patyrė 510 372 Lt išlaidų. Dalis jų yra kompensuotinos išlaidos 2013 m. (tikslinių lėšų
finansavimas) .
Darbo užmokesčio išlaidos (kartu su mokesčiais) sudaro 205 348,64 Lt . Iš jų vadovo darbo užmokestį sudaro
49 739,3 Lt. AVTC veikia kaip savarankiška įstaiga ir kolegialių organų neturi. AVTC jokių išlaidų, susijusių su
dalininkais ar jų asmenimis, neturėjo. Įstaigos valdymo išlaidos yra tiesiogiai susijusios su įgyvendinamų
projektų administravimo išlaidomis, todėl atskirai neišskiriamos.

Išlaidos pagal šaltinius 2012 m.
Baltijos jūros regiono programos projektai

17 proc.

Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas

41 proc.

Išlaidos vykdant veiklas viešojo intereso tenkinimui

35 proc.

“Efektyvi energetika Europai“ projektas

7 proc.

Ataskaitą parengė direktorė Audronė Alijošiutė.

