
2018 metų veiklos ataskaita

Patvirtina 2019-05-02 visuotinio narių susirinkimo, 
protokolu Nr. P-19/1  

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

2. Teisinė forma: asociacija.

3. Narių skaičius 2018 metų pradžioje: 23, metų pabaigoje: 23.

4. Samdomų darbuotojų skaičius 2018 metų pabaigoje: nėra.

5. Taryba (išrinkta 2018 birželio 7): Indrė Kabišiūtė, Andrius Laurinavičius, Vaidas Balys.

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 2018 metais
1. Publikavome straipsnį apie “Saugi avis” iniciatyvą žurnale Carnivore Damage Prevention News 

(http://www.medwolf.eu/index.php/cdpnews.html?
file=tl_files/MedWolf/redazione/download/PORTUGAL/CDPNews17-Winter2018.pdf).

2. Rengėme piketą prie Norvegijos ambasados dėl Norvegijos politikos vilkų atžvilgiu, taip 
palaikydami už vilkų apsaugą kovojančias Norvegijos NVO (http://www.vilkai.lt/vilniuje-
piketas-del-vilku-prie-norvegijos-ambasados-3-2018-01-17, http://www.vilkai.lt/ivyko-
piketas-prie-norvegijos-ambasados-2018-01-20).

3. Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre kartu su Marium Čepuliu ir Rytu Papšiu
pravedėme renginį visuomenei apie stumbrus (http://www.vilkai.lt/kovo-17-d-renginys-apie-
stumbrus-2018-03-14, http://www.vilkai.lt/ispudziai-renginio-apie-stumbrus-2018-04-06).

4. Prieštaravome lankų ir prožektorių įteisinimui medžioklėje, organizavome ir teikėme Seimo 
nariams peticiją prieš šią įstatymo pataisą, taip prisidėjome prie to, kad pataisa nebuvo 
priimta (http://www.vilkai.lt/gaa-baltijos-vilkas-priestarauja-lanku-iteisinimui-medziokleje-
ir-kviecia-palaikyti-peticija-2-2018-04-06, http://www.vilkai.lt/aplinkos-apsaugos-
komitetas-siulo-seimui-iteisinti-lankus-ir-prozektorius-2018-05-07, http://www.vilkai.lt/47-
tukst-zmoniu-ragina-seimo-narius-balsuoti-pries-lankus-ir-prozektorius-medziokleje-2018-
05-23).
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5. Teikėme pastabas naujai Stumbro apsaugos plano redakcijai, aptarinėjome jas su Aplinkos 
ministerijos darbuotojais. Į kai kurias pastabas buvo atsižvelgta, kitos liko atmestos 
(http://www.vilkai.lt/nauja-retorika-apie-stumbrus-bet-tas-pats-tikslas-2-2018-04-18, 
http://www.vilkai.lt/gaa-baltijos-vilkas-pastabos-stumbro-apsaugos-planui-2018-05-16).

6. Apklausėme savivaldybes dėl žalos prevencijos priemonių taikymo, publikavome analizės 
rezultatus (http://www.vilkai.lt/saliname-padarinius-o-ne-priezastis-vos-trecdalis-
savivaldybiu-skiria-lesu-gyvuliams-nuo-vilku-apsaugoti-2018-08-14).

7. Dalyvavome Vilko apsaugos plano ir apskaitos metodikos tobulinimo darbo grupės veikloje,
gynėme vilko apsaugos interesą.

8. Teikėme pozicijas institucijoms dėl vilkų žalos ir medžioklės (http://www.vilkai.lt/gaa-
baltijos-vilkas-kreipimasis-kaimo-reikalu-komiteta-2018-09-26).

9. Sekėme vilkų medžioklės eigą, kritikavome Aplinkos ministerijos sprendimus dėl limito, 
raginome ministeriją sekti limito išnaudojimą ir laiku stabdyti medžioklę.

10. Vedėme užsiėmimus vaikams apie pėdsekystę.

11. Rengėme nemokamus pėdsekystės kursus Vilniuje (http://www.vilkai.lt/vilkas-pripedavo-
pedsekiams-2018-04-14, http://www.vilkai.lt/pedsekystes-pradziamokslio-kursai-ir-isvyka-
2018-12-03).

12. Rengėme nemokamus pėdsekystės kursus Kaune.

13. Vykdėme bioakustinį monitoringą pamaryje, kur buvo nufotografuotas šakalas 
(http://www.vilkai.lt/nemuno-deltoje-pastebetas-sakalas-2-2018-04-07).

14. Dalyvavome renginiuose (http://www.vilkai.lt/andriaus-laurinaviciaus-draugyste-su-gamta-
2018-06-26), TV ir radijo laidose, teikėme komentarus žurnalistams apie vilkų apsaugą.

15. Teikėme pranešimus Aplinkos apsaugos departamentui apie mūsų pačių arba sąmoningų 
piliečių pastebėtus Medžioklės taisyklių pažeidimus.

16. Stebėjome valstybinių institucijų veiksmus, dalyvavome darbo grupėse ir pasitarimuose.
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Asociacijos 2018 metų finansinė atskaitomybė
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

turto neturi. 

1. Išankstiniai apmokėjimai – 2018 metais išankstinių apmokėjimų nėra. 

2. Per vienerius metus gautinos sumos

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

lyginant su 2017 metais, nepakito.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai  yra  apskaitomi  sąskaitoje  Nr.  2714 Atsiskaitomoji  sąskaita,  Eurais.  Bendra  pinigų
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suma 2018 metais sudarė 8099 Eur. Kasos asociacijoje nėra. 

4. Finansavimas

2018 metais asociacija gavo 2217 Eur. finansavimą iš 2 proc. GPM, kadangi asociacija yra

paramos  gavėja.  Taip  pat  buvo  gauta  207  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 1868 Eur. kompensavo veiklos sąnaudas.

5. Pajamos

Asociacijos pajamas 2018 m. sudarė finansavimo pajamos 1868 Eur. iš 2 proc. GPM, nes

finansavimo pajamos padengia asociacijos veiklos sąnaudas.

6. Sąnaudos

2018  metais  asociacija  patyrė  1868  Eur.  veiklos  sąnaudų.  Visos  sąnaudos  buvo  patirtos

asociacijos veiklai vykdyti. Jos padengtos gautu finansavimu.

Galutinis rezultatas – 0 Eur.
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