2014 m. VŠĮ 'Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras' veiklos ataskaita

VŠĮ 'Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras'
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2015 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 2015 metų pradžioje ir 2015 m. pabaigoje buvo Audronė Alijošiutė, Lina
Gelažienė, Vaiva Ramanauskienė, Elena Taločkaitė.
Dalininkų įnašų vertė ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje nesikeitė ir buvo 58 EUR (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. „Žaidimas “Eismo gyvatėlė”
AVTC- partneris, Mobiel 21 (Belgija) – koordinatorius.
2014 m. kovo – 2016 m. balandžio mėn. Projektas dalinai finansuojamas programos Intelligent
Energy – Europe lėšomis. Bendras projekto biudžetas -5855000 lt. Projekto veikla – darnaus
mobilumo kampanijos, skirtos pradinių klasių moksleiviams, įgyvendinimas ir populiarinimas
Lietuvoje.
2. SUPPLY CHA!NGE
AVTC - partneris, CIR (Vokietija) – koordinatorius.
2015m. sausio mėn. – 2017 m. gruodžio mėn. Projektas dalinai finansuojamas ES programos
Europe Aid lėšomis. Bendras projekto biudžetas – 5163890 Eur. Projektu siekiama atsakingo
vartojimo praktikas diegti prekybos tinklų tiekimo grandinėse, kad visoje Europos Sąjungoje prekybos
centrų nuosavais prekių ženklais pažymėtos produkcijos gamybos ir vartojimo būdai būtų kuo tvaresni.
Šio projekto veikia nukreipta ir į Europos vystomojo bendradarbiavimo 2015 m. tikslus.
3. Kauno rajono suaugusiųjų aplinkosauginio švietimo programos priemonių plano 2015
metams įgyvendinimas
2015 m. balandžio mėn. – 2015 m. gruodžio mėn. Finansavimo šaltinis – Kauno rajono
savivaldybės administracija. Bendras projekto biudžetas – 10280 Eur. Veikla – aplinkosauginių
renginių organizavimas, informacinės medžiagos rengimas, leidyba ir platinimas.
4. Kėdainių rajono visuomenės aplinkosauginio švietimo programos 2015-2018 m.
parengimas ir
aplinkosauginio švietimo priemonių įgyvendinimas 2015 m.
2015m. kovo-lapkričio mėn. Finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės
administracija. Bendras projekto biudžetas – 5500 Eur. Veikla – aplinkosauginio švietimo programos
2015-2018 m. parengimas, aplinkosauginių renginių organizavimas, informacinės medžiagos rengimas,
leidyba ir platinimas.
5. „Aplinkos taršos mažinimas Vilniaus mieste skatinant darnų judumą“
2015m. rugpjūčio-gruodžio mėn. Finansavimo šaltinis – Vilniaus miesto savivaldybės
administracija. Bendras projekto biudžetas – 2500 Eur. Veikla – darnaus mobilumo kampanijos
organizavimas Vilniaus miesto mokyklose.
6. „Vietos bendruomenių ir NVO advokacijos aplinkosaugos srityje stiprinimas“
Projekto koordinatorius – Lietuvos laisvosios rinkos institutas, AVTC – partneris.
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2014 m. lapkričio mėn. – 2015 m. gruodžio mėn. Bendras projekto biudžetas - 196200 lt.
Projektą finansuoja EEE finansinis mechanizmas per NVO programą Lietuvoje. Projekto veikla aplinkosauginių argumentų ir aplinkosauginio poveikio vertinimo apžvalgų 15-ai atrinktų atvejų
sukūrimas, tarptautinis seminaras, mokymai advokacijos srityje vietos bendruomenėms.
Darbuotojai
Darbuotojų skaičius 2015 metų pradžioje - 3, pabaigoje – 2. Įstaigos direktorė nuo 2014 m.
liepos mėn.1 d. yra Lina Gelažienė.
AVTC sąnaudos ir įplaukos per finansinius metus
Įmonė per 2015 m. patyrė 87859 Eur sąnaudų, iš kurių 4435 Eur sudarė suteiktų paslaugų
savikainos sąnaudos ir 83424 Eur veiklos sąnaudų. Per 2015 m. uždirbta 15787 Eur 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 – sudarė
26757 Eur visų įstaigos sąnaudų. Vadovo darbo užmokesčio dalis 2015 m. sudarė 50 % nuo viso
organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio.
2015 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 2015
m. jokių išlaidų, susijusių su dalininkais ar jų asmenimis, neturėjo.
2016 m. planuojama veikla
2016 m. numatyta tęsti pradėtų projektų įgyvendinimą pagal projektų sutartis, rengti projektų
paraiškas finansavimui gauti, bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, įgyvendinti aplinkosauginio švietimo veiklas savivaldybėse.

Direktorė

___________________

Lina Gelažienė
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