
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APLINKOSAUGOS VALDYMO IR TECHNOLOGIJŲ CENTRO 

2011 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. 

AVTC 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 2011 metų pradžioje ir 2011 m. pabaigoje buvo Audronė Alijošiutė, Lina Gelažienė, Vaiva 

Ramanauskienė ir 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. 

PROJEKTAI 

Viena iš pagrindinių AVTC  veiklos krypčių – projektų darnaus vystymosi ir aplinkosaugos temomis  

įgyvendinimas. 2011 AVTC įgyvendino 3 tarptautinius ir vieną nacionalinio lygio projektą  

2011 m. AVTC įgyvendino Baltijos jūros regiono programos (2007 – 2013 m.)projektus: „Klimato kaita 

poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione (BaltCICA), 2010 - 2012 m., ir „Naujieji tiltai –miesto ir 

kaimo sąveikos valdymo tobulinimas siekiant geresnės gyvenimo kokybės“, 2009-2012 m. Taip pat ES 

programos  “Efektyvi energetika Europai“ projektą „Pajėgumų stiprinimas Europos savivaldybėse darnių 

energijos priemonių bei veiksmų planų srityje / BEAM-21“ .  

2011 m. buvo įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas nacionalinio lygio projektas„ 

Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“ 

(trukmė -  2010 m. gruodis – 2012 m. lapkritis). 

AVTC aktyviai bendradarbiavo su JTVP biuru Lietuvoje, skatinant Įmonių socialinės atsakomybės plėtrą 

Lietuvoje - skaityti pranešimai Nacionaliniame atsakingo verslo įmonių tinklo susitikimuose. 



Kita viešuosius interesus tenkinanti veikla  

Centras taip pat teikė paslaugas, kurios susijusios su aplinkosauga ir darniu vystymusi. Įgyvendintas„Kauno 

rajono suaugusiųjų aplinkosauginio švietimo programos 2011 m. priemonių planas“, užsakovas – Kauno 

rajono savivaldybės administracija.  Pradėta įgyvendinti iniciatyva - LESTO darnaus vystymosi strategijos 

kūrimas, įtraukiant darbuotojus (2011 m. gruodis - 2012 birželis). Tai NVO – verslo partnerystės iniciatyva, 

pagal JTVP Lietuvoje projektą „Vartai: socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ (paslauga, užsakovas - 

JTVP biuras Leituvoje). Dalyvauta VšĮ Europos informacijos centro iniciatyvoje - skaitytos paskaitos 

benduomenėms(paslauga, užsakovas - VšĮ Europos informacijos centras).   

Įstaigoje dirbo savanorė pagal Lietuvos išeivijos studentų stažuočių (LISS) programą ir stažuotojas iš Danijos 

Orhuso veslo akademijos.    

Dalyvauta „Kaimo tinklo“ veikloje ( www.kaimotinklas.lt),  taip pat festivalio „Green parkas“ organizavime 

Birštone, bendradarbiauta su Kauno moksleivių aplinkotyros centru organizuojant Žemės dieną.   

ĮSTAIGOS FINANSINĖ VEIKLA 

Įstaigoje 2011 metų pradžiojeir pabaigoje dirbo 6 darbuotojai pagal darbo sutartis. Finansavimo iš valstybės 

biudžeto AVTC  negauna, savarankiškai išsilaiko iš Įstaigos vykdomos veiklos.  

Per  2011 metus  AVTC, vykdydama įstatuose numatytą veiklą, iš viso gavo 72 225Lt (paslaugos)pajamų.  

2011 m. kompensuotų sąnaudų priskaityta 330592,25 Lt. Iš jų gautino finansavimo už 2010m. – 151 110,64 

Lt.   2011 metais AVTC  veiklos rezultatas neigiamas  – 34 475,00 Lt. 

Finansavimas pagal šaltinius 2011 m. 

Baltijos jūros regiono programos projektai                                                      31 proc.  

Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas                         30 proc.  

“Efektyvi energetika Europai“ projektas                                                           20 proc.  

EEA ir Norvegijos finansinių mechanizmų schema                                          5 proc.  

Įplaukos iš pajamų gautų vykdant veiklas  viešojo intereso tenkinimui      34 proc.  

2 proc GPM                                                                                                         0,42 proc. 

2011 m. AVTC  ilgalaikio turto neįsigijo. Per finansinius metus ilgalaikis turtas niekam neperleistas. AVTC  

veikia kaip savarankiška Įstaiga ir kolegialių organų neturi. AVTC  2011 m.  jokių išlaidų, susijusių su 

dalininkais ar jų asmenimis, neturėjo. 

Darbo užmokesčio išlaidos (kartu su mokesčiais) sudaro 227 544,06 Lt . Iš jų vadovo darbo užmokestį sudaro 

647 53,52 Lt.   

2011 m.  AVTC patyrė 437 292,00 LT išlaidų. Dalis jų yra kompensuotinos išlaidos 2012 m. (tiklsinių lėšų 

finansavimas).  

Veiklos sąnaudas sudarė: 



Baltijos jūros regiono programos projektai                                                   26 proc. 

Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas                        41 proc. 

“Efektyvi energetika Europai“ projektas                                                        20 proc. 

Paslaugų, skirtų viešojo intereso tenkinimui,  veiklai                                    13 proc. 

 

Ataskaitą parengė:  A. Alijošiutė, direktorė 

 


