
2016 metų veiklos ataskaita

Patvirtina 2017-03-19 visuotinio narių susirinkimo, 
protokolo Nr. P-17/3 

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

2. Teisinė forma: asociacija.

3. Narių skaičius 2016 metų pabaigoje: 23.

4. Samdomų darbuotojų skaičius 2016 metų pabaigoje: nėra.

5. Taryba (išrinkta 2016-04-10): Andrius Laurinavičius, Minara Matulionytė, Gintarė 
Žalkauskaitė.

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 2016 metais

1. Sausio-vasario  mėnesiais  vykdėme  akciją  „Vilkai  kalba“:  Vilniuje  surengėme  tris  vilkų
„piketus“, keturis susitikimus-paskaitas „Etnobare“, Kaune surengėme vieną vilkų “piketą”.
Sukūrėme socialinės reklamos filmuką „Vilko ir avies pokalbis“, kurį rodėme „Vilkai kalba“
akcijos susitikimuose, paskelbėme internete.

2. Rengėme nemokamus pėdsekystės kursus Kaune.

3. Organizavome ir  dalyvavome renginiuose,  skleisdami gamtosaugines  idėjas:  dalyvavome
Vilkmergės  mūšio  minėjimo  renginyje  Deltuvoje,  surengėme  iškylą  miške  darželio
„Vaikystės  sodas“  vaikams,  dalyvavome  pamokoje  Vilniaus  tarptautinėje  mokykloje
pasakodami apie vilkų svarbą ekosistemose, rėmėme Vaikų ir jaunimo kino forumo „Gamtos
dienos“ stovyklą.

4. Tęsėme  pasipriešinimą  naktinių  taikiklių  įteisinimui.  Rengėme  piketą,  rašėme  raštus,
skatinome  visuomenės  pozicijos  išreiškimą.  Bendromis  pastangomis  pasiekėme,  kad
naktiniai taikikliai nebuvo įteisinti.

5. Tęsėme „Saugios avies“ iniciatyvą: dalyvavome Ūkininko dienoje, pristatydami iniciatyvą
„Saugi  avis“  ir  kalbėdami  apie  žalos  prevencijos  priemones;  dalyvavome  renginyje
Tauragėje „Saugi  avis vilkų gyvenamojoje teritorijoje.  Misija  (ne)įmanoma?“,  pristatėme



iniciatyvą „Saugi avis“; skaitėme pranešimą „Vilkas ir ūkininkas: ar galima taika?“ Vilniaus
kolegijoje  vykusioje  konferencijoje  „Šiuolaikinės  technologijos  darniai  aplinkai“;  rašėme
komentarus po straipsniais apie vilkų padarytą žalą, rašėme savo straipsnius apie apsaugos
priemones; susitikome su ūkininkais aptarti žalos prevencijos klausimų.

6. Išvertėme svetainę www.saugiavis.lt į anglų kalbą.

7. Atnaujinome skundą Europos Komisijai dėl Lietuvos politikos stumbrų atžvilgiu, pateikėme
atsakymą į Europos Komisijos ketinimą nutraukti skundo nagrinėjimą.

8. Pateikėme  skundą  teismui,  kai  atvejo,  kai  už  galūnės  spąstais  buvo  sugauta  ūdra,
aplinkosaugininkai neįvertino kaip Medžioklės taisyklių pažeidimo. Teismas atmetė skundą
dėl formalių priežasčių. Išsiaiškinome, kokius veiksmus turėjome atlikti, kad tokią situaciją
galėtume apskųsti teismui.

9. Pateikėme pranešimus Regionų aplinkos apsaugos departamentams apie internete galimai be
leidimų parduodamus vilko ir lūšies kailinius, kailį, kaukolę. Mažiausiai dėl vieno iš mūsų
pranešimų asmeniui buvo paskirta bauda.

10. Iškėlėme  problemą,  kad  gamtininkų  rengiami  ir  Aplinkos  ministerijos  tvirtinami
gamtotvarkos planai prieštarauja Buveinių direktyvai, kai juose kaip gamtotvarkos priemonė
numatomas miškinių kiaunių ir šeškų naikinimas.

11. Stebėjome valstybinių institucijų veiksmus, dalyvavome darbo grupėse ir pasitarimuose.

http://www.saugiavis.lt/


Asociacijos 2016 metų finansinė atskaitomybė





AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

turto neturi. 

1. Išankstiniai apmokėjimai – tai 2016 m. sumokėta suma už domenus 2017 metams. 

2. Per vienerius metus gautinos sumos

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

lyginant su 2015 metais, sumažėjo 380 Eur.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai  yra  apskaitomi  sąskaitoje  Nr.  2714 Atsiskaitomoji  sąskaita,  Eurais.  Bendra  pinigų

suma 2016 metais sudarė 7417 Eur. Kasos asociacijoje nėra. 



4. Finansavimas

2016 metais asociacija gavo 2323 Eur. finansavimą iš 2 proc. GPM, kadangi asociacija yra

paramos  gavėja.  Taip  pat  buvo  gauta  415  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 1981 Eur. kompensavo veiklos sąnaudas.

5. Pajamos

Asociacija uždirbo 31 Eur. pajamas už paskaitą. 

Asociacijos pajamas 2016 m. taip pat sudarė finansavimo pajamos 1981 Eur.  iš 2 proc. GPM,

nes finansavimo pajamos padengia asociacijos veiklos sąnaudas.

6. Sąnaudos

2016  metais  asociacija  patyrė  2012  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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