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2014 M. ĮSTAIGOS 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 2014 metų pradžioje ir 2014 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.
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VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro (AVTC) 2014 m. įgyvendintų projektų/
veiklų sąrašas
1. „Žaliųjų idėjų mokykla
AVTC- partneris, VDU Botanikos sodas – koordinatorius.
2013 m. sausio mėn. – 2014 m. birželio mėn. AVTC biudžetas – 76686,40 Lt. Finansavimo
šaltinis - Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto veikla - seminarų apie atliekų tvarkymą ir

alternatyvių energijos šaltinių panaudojimą organizavimas mokyklų bendruomenėms, informacinės medžiagos
parengimas ir platinimas, radijo viktorina.

2. „Žaidimas “Eismo gyvatėlė”
AVTC- partneris, Mobiel 21 (Belgija) – koordinatorius.
2014 m. kovo – 2016 m. balandžio mėn. AVTC biudžetas – 30073,00 EUR. Projektas dalinai
finansuojamas programos Intelligent Energy – Europe lėšomis. Projekto veikla – darnaus mobilumo
kampanijos, skirtos pradinių klasių moksleiviams, įgyvendinimas ir populiarinimas Lietuvoje.
3. „Kokiu oru mes kvėpuojame?“
2014 m. Projekto biudžetas -1550,00 Lt. Finansavimo šaltinis – Kauno m. savivaldybės
administracija. Projekto veikla - seminaras- diskusija apie oro taršos priežastis, pasekmes bei galimus
taršos mažinimo būdus, parengta informacinė medžiaga apie oro taršą gyventojams.
4. Kauno rajono suaugusiųjų aplinkosauginio švietimo programos priemonių plano 2014
darnaus mobilumo metams įgyvendinimas
2014 m. balandžio mėn. – 2014 lapkričio mėn.
Biudžetas 29700,00 Lt, Kauno rajono savivaldybės administracija. Veikla - renginių
organizavimas, informacinės medžiagos rengimas, leidyba ir platinimas.
5. “Vietos bendruomenių ir NVO advokacijos aplinkosaugos srityje stiprinimas“
Projekto koordinatorius – Lietuvos laisvosios rinkos institutas, AVTC – partneris.
2014 m. lapkričio mėn. – 2015 m. gruodžio mėn.

Projektą finansuoja EEE finansinis

mechanizmas per NVO programą Lietuvoje. AVTC biudžetas - 36520,60 Lt. Projekto veikla aplinkosauginių argumentų ir aplinkosauginio poveikio vertinimo apžvalgų 15-ai atrinktų atvejų
sukūrimas, tarptautinis seminaras, mokymai advokacijos srityje vietos bendruomenėms.

Darbuotojai
Darbuotojų skaičius 2014 metų pradžioje - 6, pabaigoje – 3, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 4.
Įstaigos direktore nuo 2014 m. liepos mėn.1 d. tapo Lina Gelažienė. Direktorės atlyginimas 2014 m. – 15696,88
Lt.
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AVTC sąnaudos ir įplaukos per finansinius metus
Įmonė per 2014 m. patyrė 138 545 sąnaudų, iš kurių 22 018 Lt sudarė suteiktų paslaugų
savikainos sąnaudos ir 116 527 Lt veiklos sąnaudų. Per 2014 m. uždirbta 45 600 Lt pajamų už
suteiktas paslaugas. Dalis pajamų buvo skirtos vykdomų projektų koofinansavimui, darbo užmokesčiui,
patalpų nuomai, ryšio paslaugoms. Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 93719,91 Lt.
2014 m. AVTC ilgalaikio turto neįsigijo. Per finansinius metus ilgalaikis turtas niekam
neperleistas. Finansavimo iš valstybės biudžeto AVTC negauna, savarankiškai išsilaiko iš Įstaigos vykdomos
veiklos. AVTC veikia kaip savarankiška Įstaiga ir kolegialių organų neturi. AVTC 2014 m. jokių išlaidų,
susijusių su dalininkais ar jų asmenimis, neturėjo.

Direktorė

___________________

Lina Gelažienė
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