
2017 metų veiklos ataskaita

Patvirtina 2018-06-07 visuotinio narių susirinkimo, 
protokolo Nr. P-18/3 

Pagrindiniai duomenys
1. Organizacija įsteigta: 2007 m. liepos 20 d.

2. Teisinė forma: asociacija.

3. Narių skaičius 2017 metų pabaigoje: 23.

4. Samdomų darbuotojų skaičius 2017 metų pabaigoje: nėra.

5. Taryba (išrinkta 2017 kovo 19): Andrejus Gaidamavičius, Andrius Laurinavičius, Tomas 
Tarabilda.

6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai,  t. y. dvylikos mėnesių laikotarpis, 
kuris prasideda sausio mėn. 1 d. ir pasibaigia gruodžio mėn. 31 d.

Asociacijos veikla 2017 metais
1. Vykdėme pirmąjį šakalų bioakustinį monitoringą su Gojage nariu (http://www.vilkai.lt/kaip-

lietuvoje-ieskojome-sakalu-2017-01-18).

2. Dalyvavome vilkų ir lūšių apskaitoje, rezultatų analizėje ir aptarimuose bei sprendimų priėmime 
(http://www.vilkai.lt/antrus-metus-nesurinkus-patikimu-duomenu-vilkai-ir-lusys-bus-skaiciuojami-
kitaip-2017-04-28).

3. Dalyvavome stumbrų apsaugos sprendimų svarstymuose, teikėme ir atstovavome savo poziciją 
(http://www.vilkai.lt/stumbrai-lietuvoje-sprendimu-paieskos-keliai-ir-klystkeliai-2017-06-06).

4. Teikėme ir atstovavome nevyriausybinę poziciją dėl vilkų medžioklės (http://www.vilkai.lt/vilkai-
taikikliuose-2017-10-17).

5. Surengėme asociacijos 10-ies metų gimtadienio žygį visuomenei (http://www.vilkai.lt/baltijos-vilko-
gimtadienio-zygis-10-metu-vilku-pedsakais-2017-09-22).

6. Rengėme šviečiamuosius ir pažintinius reginius apie gamtą ir stambiuosius plėšrūnus: seminarus 
vaikų vasaros stovyklose, žiemos pėdsekystę (http://www.vilkai.lt/pedsekyste-su-vaikais-ir-teveliais-
2017-02-07), renginį „Vilkų vasara“ VSTT lankytojų centre ir kt.

7. Rengėme nemokamus pėdsekystės kursus Kaune.

8. Padėjome išversti ir paleisti „Saugi avis“ svetainę čekų kalba (http://www.ochranaovci.cz).
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9. Dalyvavome 10-ojoje Baltijos šalių teriologų konferencijoje.

10. Teikėme pranešimus Regionų aplinkos apsaugos departamentams apie mūsų pačių arba sąmoningų 
piliečių pastebėtus Medžioklės taisyklių pažeidimus.

11. Stebėjome valstybinių institucijų veiksmus, dalyvavome darbo grupėse ir pasitarimuose.
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Asociacijos 2017 metų finansinė atskaitomybė
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ ilgalaikio nematerialaus, materialaus, finansinio

turto neturi. 

1. Išankstiniai apmokėjimai –2017 metais išankstinių apmokėjimų nėra. 

2. Per vienerius metus gautinos sumos

Kitos gautinos sumos – tai asociacijos nariams išduoti avansai vykdyti asociacijos veiklą. Jie,

lyginant su 2016 metais, nepakito.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai  yra  apskaitomi  sąskaitoje  Nr.  2714 Atsiskaitomoji  sąskaita,  Eurais.  Bendra  pinigų
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suma 2017 metais sudarė 7516 Eur. Kasos asociacijoje nėra. 

4. Finansavimas

2017 metais asociacija gavo 1501 Eur. finansavimą iš 2 proc. GPM, kadangi asociacija yra

paramos  gavėja.  Taip  pat  buvo  gauta  125  Eur.  parama  iš  fizinių  asmenų  asociacijos  veiklai

finansuoti.  Asociacijoje  yra  atskiros  sąskaitos  registruoti  finansavimą  iš  VMI,  finansavimą  iš

juridinių asmenų, finansavimą iš fizinių asmenų, projektų finansavimą. 

Asociacija  finansavimu 1561 Eur. kompensavo veiklos sąnaudas.

5. Pajamos

Asociacija uždirbo 100 Eur. pajamas už paskaitą. 

Asociacijos pajamas 2017 m. taip pat sudarė finansavimo pajamos 1561 Eur. iš 2 proc. GPM,

nes finansavimo pajamos padengia asociacijos veiklos sąnaudas.

6. Sąnaudos

2017  metais  asociacija  patyrė  1661  Eur.  veiklos  sąnaudų.  Visos  sąnaudos  buvo  patirtos

asociacijos veiklai vykdyti. Jos padengtos gautu finansavimu ir paslaugų pajamomis.

Galutinis rezultatas – 0 Eur.
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