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Blizgančios
kolektyvo akys
Baigiantis metams mintyse
apmąstai praėjusiais metais
nuveiktus darbus, vertini
pasiekimus ir mokaisi iš
iššūkių. Kviečiame tai
padaryti kartu vartant mūsų
veiklos ataskaitos
puslapius. Ši ataskaita
visuomenei – tai mūsų
noras dalintis su Jumis savo
darbo vaisiais, kurie jei ir
ne visuomet yra saldūs, bet,
tikime, yra prasmingi.
Ataskaita apibendrina tik
mūsų pagrindinius per
metus nuveiktus darbus,
nemaža dalis įvairių
iniciatyvų nepateko į
ataskaitą. Kiekvieni metai
būna kažkuo išskirtiniai.
2014-ieji buvo labai
aktyvūs ir dinamiški.
Įgavome daug patirties,
išmokome daug pamokų,
dar labiau paaugome ir šiek
tiek labiau subrendome.

ilio nuotr.)

Visgi, vienas labai svarbus
bruožas nepateko į šią
ataskaitą. Tai blizgančios
kolektyvo akys - pilnos
entuziazmo, žingeidumo ir
tikėjimu tuo, ką daro. Toks
entuziazmas ir tikėjimas
tvirtai suvienija įveikiant
sunkumus ir įkvepia
realizuoti naujas idėjas. Na,
o jų turime gerokai daugiau
nei laiko. Tikiu, jog kartu su
Jūsų palaikymu, šios idėjos
ilgainiui suguls į būsimas
veiklos ataskaitas kaip
nuveikti darbai.
Didžiuojuosi ir esu
dėkingas mūsų
organizacijos nuostabiai
komandai už galimybę
dirbti kartu. Ačiū!

Direktorius Žymantas Morkvėnas

kį
Užsisakyk naujienlaiš

„Mūsų metai“
Dar arčiau jūsų
Šiais metais norime būti dar arčiau jūsų, todėl savo
mintimis, išgyvenimais, pasamprotavimais,
aktualiais straipsniais ir idėjomis dalinsimės
sezoniniame naujienlaiškyje „Mūsų metai“.

Vytauto Jurkūno iliustracija

Tokį pavadinimą pasirinkome ne veltui. Kristijoną
Donelaitį laikome geriausiu Lietuvos gamtos poetu.
Jo garsieji „Metai“ – tikras gamtos komunikacijos
šedevras. Šis kūrinys, greičiausiai, ne vieno
skaitytojo viduje išbudino giliai tūnojusį
gamtosaugininką ir priminė apie žmogaus ryšį su
gamta.

Vislab, kas rudens
biaurybėj numirė
verkdams,
Vislab, kas ežere
gyvendams peržie
mavojo
Ar po savo keru pe
r žiemą buvo mie
gojęs,
Vislab tuo pulkai
s išlindo vasarą sv
eikint.

Norėtume, kad ir musų leidiniai bei veikla įkvėptų
visuomenę pažinti, suprasti ir patirti gamtą, kad per
išgyventą potyrį sustiprėtų noras mus supančią
aplinką branginti bei tausoti.

Prenumeruoti

Mūsų naujienlaiškis išeis kas ketvirtį. Pirmasis
numeris „Pavasario linksmybės“ jau gegužę.

Jausk pulsą sek mūsų
veiklą

Gamtosauga ir saugomos teritorijos
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Sėkminga partnerystė
–
optimali buveinių būkl
ė

Metams prasidėjus, nerimastingai laukėme pavasarinio
potvynio Nemuno deltoje. Neramu buvo ne tik dėl
meldinių nendrinukių, bet ir dėl ūkininkų, su kuriais jau
tapome gerai pažįstami. 2013 metais stipriai vėluojantis
vandens pompavimas Šyšos polderyje lėmė ypač
nesėkmingą meldinių nendrinukių perėjimą, o
ūkininkams – labai sudėtingas sąlygas. Glaudžiai
bendradarbiavome su Šilutės savivaldybės kaimo reikalų
skyriumi ir Nemuno deltos regioninio parko direkcija –
ieškojome optimalaus vandens pumpavimo rėžimo
polderiuose. Kasdien matavome vandens lygį, betarpiškai
bendravome ir galiausiai drauge pavyko pasiekti
praktiškai idealų balansą tarp meldinės nendrinukės ir
ūkininkų poreikių. Taip susiformavo puiki praktika, kai
bendradarbiaudamos organizacijos randa gamtai ir vietos
gyventojams palankių sprendimų. Gegužės 5 d. su
jauduliu stebėjome pirmąsias meldines nendrinukes,
kurios neliko abejingos mūsų pastangoms – atsidėkojo
sėkmingu perėjimu polderyje.

rinukės
2014 – meldinės nend
pagausėjimo metai!
Meldinės nendrinukės mums paruošė dar
didesnę staigmeną – 2014 m. pirmą kartą per
dešimtmetį stebėjome jų pagausėjimą. Tai
buvo ypač džiuginanti žinia ir didžiausias
atpildas už kelerius metus vykdomas apleistų
buveinių atkūrimo veiklas. Suskaičiavome 106
giedančius meldinių nendrinukių patinus
(vietoj 50 stebėtų 2013 metais). Teisybės
dėlei, šio paukščių pagausėjimo negalima sieti
išskirtinai su mūsų atliekamų darbų sėkme.
Tikėtina, jog tam įtakos turėjo tiek Nemuno
deltoje ir Pamaryje atnaujinta meldinei
nendrinukei palanki žemės ūkio veikla, tiek ir
palankios paukščių žiemojimo sąlygos vakarų
Afrikoje.

Giedančių patinėlių skaičius
Lietuvoje

Visgi, stebint meldines nendrinukes, giedančias mūsų
naujai atkurtose buveinėse, negali nuslėpti džiaugsmingo
jaudulio, jog šis kaprizingas paukštelis mūsų pastangas
įvertino.

Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

Žymantas Morkvėnas, zymantas.morkvenas@bef.lt

Gamtosaugos sutartys
su
ūkininkais
Kadangi 2014 m. nebuvo patvirtinta nauja kaimo
plėtros programa, lemianti išmokas ūkininkams,
mūsų parengtos specialios meldinės nendrinukės
apsaugos priemonės praktinis taikymas buvo
atidėtas. Iškilo grėsmė, jog ūkininkai, negaudami
kompensacijų už nemažus papildomus
gamtosauginius įsipareigojimus, jų atsisakys.
Nenuleidome rankų ir, sutarę su atsakingomis
institucijomis, iniciavome gamtosaugos sutarčių
sudarymą su tais ūkininkais, kurių pievose šis
retas paukštis perėjo. Sutarties esmė – ūkininkai
atideda šienavimą ir gyvulių ganymą, leisdami
paukščiui išperėti savo vaikus, o mes
kompensuojame dėl to patiriamus nuostolius.
Savanoriškos gamtos apsaugos sutartys su
ūkininkais Lietuvoje nėra plačiai taikomos, todėl
tikime, jog šiemet mūsų įgyta patirtis bus
naudinga šalies gamtosaugai.

Darnus ūkininkavimas
Nemuno deltoje
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Vienas svarbiausių pasiekimų 2014 metais –
galutinai pavyko sutarti dėl mūsų parengos
specialios meldinės nendrinukės apsaugos
priemonės įtraukimo į Lietuvos kaimo plėtros
planą. Ūkininkai, dalyvaujantys šioje
priemonėje, gaus kompensacines išmokas už
prisiimtus gamtosaugos įsipareigojimus. Tai yra
labai svarbus žingsnis, siekiant užtikrinti šio
globaliai nykstančio paukščio išlikimą ilgesnėje
perspektyvoje.

Išvien dėl retojo paukščio apsaugos

Ar pasauliui reikia
meldinės nendrinukės?

Nuo šiol reali meldinės nendrinukės apsauga
galės vykti ne vien gamtosaugininkams
inicijuojant specialius projektus, bet ir
ūkininkams dalyvaujant agrarinės
aplinkosaugos priemonių įgyvendinime, kuris
jau tampa įprasta praktika. Šių priemonių dėka,
bus galima ne tik palaikyti gerą būklę meldinės
nendrinukės buveinėse, kur sąlygos perėjimui
tinkamos, bet ir gauti finansavimą buveinių
atkūrimo darbams paukščiui svarbiose, bet iki
tol apleistose teritorijose. Džiugu, jog žemės
ūkio sektorius prisidės ir prie retojo paukščio
apsaugos, o ši parama pasieks meldinei
nendrinukei neabejingus ūkininkus.

s
jo
ri
to
ri
te
os
om
ug
sa
ir
a
ug
sa
to
Gam

ė
k
u
n
i
r
d
n
e
n
ė
n
i
Meld

o skatinimas
aus ūkininkavim
nk
la
pa
i
ka
in
rinio
pl
„A
i nykstančių agra
siekiant užtikrint
015
apsaugą“, 2010-2
ių
šč
uk
pa
io
dž
iz
kraštova

2014 metai – gausūs
gera praktika.

Konferencijoje Suomijoje
Dalinomės gerąja praktika ir patys mokėmės. Mūsų
parengta agrarinės aplinkosaugos priemonė
puikuojasi Europos gerosios praktikos vadovuose.
Tarptautiniuose renginiuose konkrečiu pavyzdžiu
pristatėme idėją, kad gamtą saugoti reikia kartu su
žmonėmis; kad žmogus (ūkininkas) ir jo socialiniai
bei ekonominiai poreikiai yra tokie pat svarbūs kaip
ir globaliai nykstančio paukščio; kad nykstančių rūšių
išlikimą ir nuoseklų rūpestį jomis užtikrinsime tik
atradę balansą tarp gamtosaugos ir vietos žmonių
poreikių. Toks požiūris mūsų šalyje ir tarptautinėje
bendruomenėje vis dažniau sulaukia palaikymo.

Žiniasklaidoje

Kartu su Nemuno deltos ūkininkais ir
bendruomenių atstovais įdėmiai mokėmės iš
kolegų patirties mokomojoje kelionėje Olandijoje
. Ten susipažinome su novatoriškais žolės
panaudojimo būdais, gamtosaugos ir žemės ūkio
interesų derinimo ir bendradarbiavimo atvejais.
Įkvėpti gerų pavyzdžių ir naujų idėjų, dabar
esame įsitikinę, jog Nemuno delta yra didžiulį
potencialą turinti teritorija, kurioje įmanoma
gamtos ir vietos žmogaus dermė.

Patirtis Olandijoje
Per šiuos metus sėkmingai išbandėme ir
demonstravome novatorišką šienavimo įrenginį, o
mūsų partneris – Žuvinto biosferos rezervato
direkcija – aktyviai organizavo renginius,
pristatančius šio projekto metu įsigytą žolės
biomasės granulių gamybos liniją.

Žymantas Morkvėnas, zymantas.morkvenas@bef.lt

Turizmas - jungianti grandis
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Gamtos ir vietos kultūros pažinimą
skatinantis turizmas – svarbi sritis,
gebanti užtikrinti sėkmingą gamtosaugą
ir pateikti jos vertę tiek vietos
gyventojui, tiek plačiajai visuomenei.
Tai turime omenyje rengdami pažintinius
takus, informacinius stendus ir paukščių
apžvalgos bokštus. Siekiame tai daryti
įdomiai, novatoriškai, o kartais –
netikėtai. Senoji vandens pompavimo
stotis Tulkiaragės polderyje šiemet virto
tvirtu apžvalgos bokštu, kurį menininkai
išmargino ūkininką ir meldinę
nendrinukę vaiduojančiais piešiniais.
Tikimės, jog ši meninė išraiška įkvėps
ūkininkus vykdyti savo veiklą santarvėje
su gamta, ja rūpintis, apie ją pasakoti.
2015 m. visus pakviesime į iškilmingą šio
apžvalgos bokšto ir nuo jo vingiuojančio
pažintinio tako atidarymą.

Atgijusi pumpavimo st
otis

Knygelės vaikams
populiarumas

Jie gali sugyventi

www.meldine.lt

Gamtosauga ir saugomos teritorijos

Denoflit
Pagrindinis šio projekto tikslas – ištirti Baltijos jūros
Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos svarbą
saugomai jūrinei gamtinei įvairovei, ir, esant
poreikiui, - įsteigti jūrines saugomas teritorijas
Baltijos jūroje. Projekto komanda sėkmingai pabaigė
jūros dugno, žuvų, žiemojančių paukščių tyrimus.
Įvertinus surinktus duomenis, specialistai išskyrė dvi
teritorijas Sambijos ir Klaipėdos-Venspilio
plynaukštėse, kuriose plyti ES svarbos rifų buveinės
bei žiemoja didelės sankaupos jūrinių paukščių. Ten
bus įsteigtos pirmosios Lietuvoje jūrinės saugomos
teritorijos.
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Jūrinės saugomos teritorijos

Pažinti jūros gamtinę įvairovę ir gamtosaugą jūroje
visuomenei yra gana sudėtinga. Juk saugotinas
Baltijos jūros rifų pasaulis yra po vandeniu, o
dauguma žiemojančių jūrinių paukščių – už
horizonto linijos.
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Tačiau šis paslaptingas jūros pasaulis ir jo gyventojai
yra stebėtino grožio, nepaprastų istorijų herojai.

Nauja ekspozicija

Šio projekto komanda mūsų organizacijoje
Siekiant pasidalinti žiniomis ir istorijomis apie mūsų
Baltijos jūros gamtinę aplinką, drauge su partneriais
rengėme medžiagą naujai Baltijos jūros ekspozicijai,
kuri greitai atvers duris Lietuvos jūrų muziejaus
lankytojams.

Žymantas Morkvėnas, zymantas.morkvenas@bef.lt

Nauja iliustruota knyga

Be to, rengiame knygą apie Baltijos jūros gamtinę
įvairovę. Knyga pasieks skaitytoją 2015 metais, o jos
pasakojamos istorijos nustebins ne vieną mūsų
jūrinės valstybės pilietį. Knyga neabejotinai lydės
skaitytoją braidant Baltijos paplūdimiais ar svajojant
apie ją ramią savaitgalio popietę. Nepražiopsok - sek
informaciją mūsų interneto svetainėje ir facebook
paskyroje.

iją!

Išgirsk ir pamatyk Balt

Projekto pristatymas konferencij
oje
„Litoral 2014“

Žvejai padeda atlikti žuvų
inventorizaciją

Nekantriausiems siūlome aplankyti Palangoje ir
pastudijuoti prie tilto įrengtą informacinį stendą,
kuriame – istorijos apie jūrinius paukščius bei puikus
juodojo grundalo receptas. Gelbėk jūrą nuo invazinių
rūšių gurmaniškai!

http://www.corpi.ku.lt/denoflit/

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

VivaGrass

įrankio sukūrimas,
Integruoto planavimo
ų biologinės
siekiant užtikrinti piev
ą, 2014-2018
įvairovės gyvybingum

Baltijos šalims atgavus nepriklausomybę, labai
pakito gyvenimo būdas kaimo vietovėse, smarkiai
sumažėjo jose gyvenančių žmonių skaičius. Dėl šių
priežasčių kito ir ūkininkavimo būdai. Plotuose,
kurie buvo apleisti, prasidėjo intensyvūs
renatūralizacijos procesai. Ypač jie pasireiškė
nebeganomose pievose. Jos apaugo krūmais,
pasikeitė žolynų sudėtis – dėl to stipriai sumažėjo
Šiai problemai spręsti siekiame sukurti GIS sistemos
pievoms būdingos biologinės įvairovės dalis.
pagrindu veikiančią priemonę, kuri padėtų pagal
konkrečios pievos parametrus (ekonominius,
socialinius, aplinkos apsaugos, žemės ūkio politikos ir
pan.) parinkti tinkamiausius būdus šių plotų tvarkymui.
Ši priemonė taip pat demonstruos pievų
daugiafunkcinio naudojimo (ekosistemų paslaugų)
galimybes, kurios gali tapti darnaus kaimo vietovių
valdymo pagrindu ir vietos ekonomikos vystymosi
paskata.

Integruotas įrankis

14 partnerių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

Siekiant įgyti naujų žinių pievų priežiūros srityje ir
išmokti inovatyvių pievų tvarkymo būdų, per šį
trumpą laikotarpį (nuo 2014 birželio) jau įvyko keli
partnerių susitikimai bei dvi mokomosios kelionės
į užsienio valstybes.
Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

Kęstutis Navickas, kestutis.navickas@bef.lt

Sukurta projekto internetinė
svetainė, kurioje yra
talpinama visa naujausia su
projektu susijusi informacija.
Išleistas projektą pristatantis
lankstukas anglų kalba.

Taip pat vienoje iš projekto teritorijų,
Pavilnių regioninio parko, Ribiškių
kraštovaizdžio draustinyje iš dalies jau
įvykdyti pievų atkūrimo darbai – 11 ha plote
iškirsti krūmai, o kitose projekto teritorijose
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje šiems darbams
intensyviai ruošiamasi.

Visose šalyse buvo atlikti pievų lauko tyrimai. Latvijoje
tam buvo panaudotas inovatyvus aerofotogrametrijos
metodas. Projekto teritorijose vyksta susitikimai su
ūkininkais ir atsakingomis institucijomis. Siekiant
pagrindinio projekto tikslo, pradėta kurti integruoto
planavimo įrankio koncepcija.

http://vivagrass.eu

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

ų ES kaimo plėtros
Naujų metodikų, skirt
linkai vertinimui
programų poveikio ap
, 2013-2015
vystymas ir taikymas

Envieval

Lietuvoje BEF komanda analizuoja specifinius
klausimus, susijusius su agrarinės aplinkosaugos
priemonių poveikiu didelės gamtinės vertės
teritorijoms ir jose esančiai biologinei įvairovei. Per
2014 metus mes, kartu su projekto partneriais –
įvairių ES šalių mokslininkais –, nagrinėjome esamus
duomenis, pasaulinę praktiką ir kūrėme būdus, kaip
geriausiai organizuoti agrarinės aplinkosaugos
priemonių vertinimo eigą, siekiant pasirinkti
geriausią ir labiausiai moksliškai pagrįstą būdą.

Nors šio mokslinio projekto įgyvendinimas buvo
vienas didžiausių intelektualinių iššūkių BEF
komandai 2014 m., jis neabejotinai svarbus ir
įdomus, kadangi suteikia galimybę giliau pažvelgti
į Europos Sąjungos Bendrosios Žemės Ūkio
Politikos poveikį mūsų aplinkai.

Šio darbo rezultatas – parengta loginė vertinimo
struktūra ir keletas analitinių studijų, padedančių
įvertinti šiuo metu taikomus metodus. Parengta
loginė vertinimo struktūra šiuo metu yra testuojama
realių duomenų pagrindu, o remiantis šia patirtimi,
2015 m. bus parengtos rekomendacijos Europos
Komisijai. Jos prisidės prie geresnio ES žemės ūkio
politikos priemonių poveikio įvertinimo metodikų
nustatymo.

Poveikio vertinim

o iššūkiai

Per 2007-2013 metus ES, įgyvendinant kaimo
plėtros programas, ūkininkams buvo išmokėta apie
96 milijardai eurų. Dalis šių programų priemonių
yra skirtos aplinkosaugai. Paradoksalu, jog skiriant
tokią didelę ES biudžeto dalį šioms priemonėms, jų
padaryto poveikio vertinimas daugelyje šalių yra
ganėtinai abstraktus. Kaip objektyviai pamatuoti, ar
įgyvendinta agrarinės aplinkosaugos priemonė
davė norimą poveikį?

Kiek šis poveikis yra susijęs su priemonės
įgyvendinimu, o kiek – su įvairiais šalutiniais
faktoriais? Kaip pasirinkti geriausią vertinimo būdą,
turint ribotus duomenis? Kaip įvertinti taikytų
priemonių poveikį ūkio lygmenyje? Kaip suderinti
skirtingų valstybės institucijų renkamus duomenis,
kad jie tarpusavyje derėtų ir galėtų pasitarnauti šių
ES lėšų poveikio vertinimui? Tai tik dalis klausimų,
kuriuos nagrinėja šis projektas.

Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

Žymantas Morkvėnas, zymantas.morkvenas@bef.lt
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Vertinant plačiau, šis projektas suteikia galimybę
mūsų šaliai rodyti iniciatyvą ir aktyviai prisidėti
prie ES žemės ūkio politikos kurso nustatymo.
Drauge su kitomis Europos valstybėmis, judame
link švaresnio ir įvairesnio agrarinio
kraštovaizdžio.

www.envieval.eu

Žemės ūkis ir kaimo plėtra
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Iš ūkininko rankų ant tavo stalo

endinant
Vietos sprendimų, įgyv
kimo sistemą,
alternatyvią maisto tie
ntekste, 2013-2016
patirtis globaliame ko
Ūkininkas – visų galų meistras
Tam, kad ūkininkas pats
tiesiogiai galėtų teikti savo
produkciją vartotojams,
reikalingos žinios daugybėje
sričių – teisės, vadybos,
rinkodaros ir kt. Šių metų
pavasarį buvo surengtas
mokymų ciklas 3 Lietuvos
vietose (Klaipėdos, Molėtų ir
Varėnos rajonuose), kur jau
egzistuoja užuomazgos ar
įdirbis pagamintą žemės
ūkio produkciją parduoti
tiesiogiai vartotojams.

Kaimai tuštėja, miestai plečiasi, o lietuviai pamažu
praranda ryšį su protėvių gyvenimo būdu. Dėl to
atsiranda kaimo ir miesto atotrūkis, nyksta aplinkai
draugiškos ūkininkavimo tradicijos. Ūkininkas,
augindamas ir teikdamas produktus rinkai, turi
lemiamos įtakos maisto saugumui ir kokybei, netgi –
aplinkosaugai. Tokiame kontekste, kaimo ir miesto
solidarumo didinimas atrodo būtinas. Projektas
,,Siekiantys teisių’’ bando tokį solidarumą kurti
įgyvendinant trumpos maisto tiekimo grandinės idėją.

Solidarumas tarp miesto ir kaimo
Turint omenyje siekį paskatinti konkurencingų
rinkos dalyvių atsiradimą ir teisėtą jų
produkcijos realizavimą bei atsižvelgiant į
aktualiausių žinių trūkumą skirtingose
teritorijose, parinktos mokymų temos. Vieni
dalyviai mokėsi ūkininkavimo subtilybių
paskaitose apie dirvožemio kokybę, produkcijos
perdirbimą ar homeopatinę veterinariją, kiti
gilinosi į ūkio ir produkcijos legalizavimo bei
pridėtinės produkto vertės kūrimo temas.
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Kęstutis Navickas, kestutis.navickas@bef.lt

Vizitas į Prancūziją

Pasisemti žinių apie tiesioginį produkcijos pardavimą
Europoje, aktyviausi ūkininkai buvo pakviesti į projekto
partnerių susitikimą Prancūzijoje.

Kitoks Tymo turgus

Nuotr. Aivar Ruukel

Nuotr. Aivar Ruukel

Abipusė nauda kaimui ir miestui

Šiais metais taip pat į bendruomenę telkėme
aktyvius ūkininkus. Jos tikslas – remti aplinkai
palankų ūkininkavimą ir darnią kaimo raidą,
skatinant smulkių ir vidutinių ūkių išlikimą ir
naujų kūrimąsi; o taip pat ir raginti kaimo
žmones domėtis miesto organizacijomis,
kurių veikla gali turėti poveikį kaimo
gyvenimo kokybei.

Grįžę į Lietuvą ūkininkai susibūrė į dvi darbo grupes,
kurios sieks įgyvendinti trumpos maisto tiekimo
grandinės atvejį Vilniaus Tymo turguje. Edukaciniai
užsiėmimai prasidės 2015 m. pavasarį ir skatins į turgų
pažiūrėti ne tik kaip į skubančią prekyvietę, bet kaip į
susitikimo ir vertybinių mainų tarp kaimo ir miesto
gyventojų vietą, erdvę, kur galima mokytis atsakingo
vartojimo. Turguje prekiaujantys ūkininkai taip pat kvies
valgytojus apsilankyti jų ūkiuose.

http://www.bef.lt/index.php?id=106

Nuotr. Aivar Ruukel

Cheminės medžiagos ir pramonės tarš

i
k
r
e
p
i
a
k
,
k
o
v
l
a
Pag

2014 m. tęsėme kampaniją „Pagalvok, kai perki“,
informuodami visuomenę apie galimybę rinktis
produktus be pavojingų cheminių medžiagų ir tokio
tinkamo pasirinkimo svarbą sveikatai bei aplinkai.
Mokėme vartotojus atpažinti gaminius, kurių sudėtyje yra
pavojingų cheminių medžiagų, supažindinome su šių
medžiagų keliamu pavojumi sveikatai bei aplinkai,
skatinome atrasti alternatyvius produktus, kurių sudėtyje
minėtųjų medžiagų nėra.

apie pavojinga
Informacinė kampanija
lyse (BaltInfoHaz),
medžiagas Baltijos ša

cija

Tarptautinė konferen

Kampanija įsibėgėjo

Didelio visuomenės ir spaudos
dėmesio sulaukė 2013 m. atliktų p
avojingų cheminių medžiagų
savanorių kraujyje, namų dulkėse
bei gaminiuose tyrimų pristatymai
. Šių tyrimų rezultatai parodo, kad
tiek mūsų organizmai, tiek namų
aplinka yra užteršta pavojingomis
cheminėmis medžiagomis. Jos
atkeliauja iš kartais neįtikėtinų
daiktų, tokių kaip žaislai ar
kosmetikos priemonės. Verta
atsakingai juos rinktis ir prisiminti,
jog mūsų apsisprendimai bei
domėjimasis daro įtaką ir
gamintojams.

Kovo mėn. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija,
kurioje daugiau nei 70 cheminių medžiagų ir
visuomenės sveikatos specialistų iš 10 šalių
diskutavo apie pavojingas chemines medžiagas
plataus vartojimo prekėse, šių medžiagų įtaką
žmogaus sveikatai. Didelio dėmesio susilaukė
diskusijos apie įteisintą, tačiau mažai veiksnią vart
otojo teisę žinoti, kokios pavojų sveikatai
keliančios medžiagos naudojamos gaminiuose.
Susirinkę NVO atstovai pabrėžė, kad didžiausia
problema daugelyje Europos šalių lieka menkas
vartotojų informuotumas apie jų turimą teisę.
Šio projekto komanda mūsų organizacijoje
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Dėmesys ir įsitraukimas

as chemines
, 2011-2015

a

Laura Stančė, laura.stance@bef.lt

Informacija apie tyrimus ir jų rezultatus, pavojingų
cheminių medžiagų buvimą gaminiuose buvo plačiai
publikuota žiniasklaidoje ir internetinėje erdvėje –
pasirodė virš 150 straipsnių. Taip pat prisidėjome
rengiant 17 televizijos bei 9 radijo reportažų šiomis
temomis.

Naujienų srautas

Didžiausiu pasiekimu laikome didelį žmonių
susidomėjimą paskaitomis bei seminarais visoje
Lietuvoje. 2014 m. aplankėme 11 Lietuvos
miestų, sulaukėme 1500 dalyvių, su kuriais
bendravome tiesiogiai ir betarpiškai, atsakėme į
rūpimus klausimus, analizavome jų naudojamus
produktus. Po seminarų sulaukiame daug
klausimų elektroniniu paštu, telefonu. Susisiekia
žmonės, norintys prisidėti skleidžiant
informaciją, auga savanorių būrys.

Dalyvavome prodoje „EKO LOGIK

A“

15 000 lankytojų

2014 m. aktyviai pildėme informaciją kampanijos
svetainėje bei Facebook paskyroje, sekdami naujausią
informaciją apie netinkamą cheminę gaminių sudėtį,
naujausius mokslinius straipsnius apie šių medžiagų
keliamą pavojų sveikatai ir aplinkai bei pristatydami
saugiausias alternatyvas.

www.pagalvok.lt

Tyrėjų naktį raginome
pamąstyti apie poveikį Baltijai
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Didžiuosiuose Lietuvos miestuose nuo 2014 metų
pradžios iki šiol kaba kampanijos informaciniai plakatai.
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Kampanijos atmintinės buvo „iššluotos“ išdalinome beveik visas atspausdintas
kopijas.

Filmukai

Stendai gatvėse

ACM ekranuose rodomi nuotaikingi kampanijos klipai. Jais
dalinasi ir kiti projekto idėją palaikantys asmenys bei
organizacijos.

Filmukai ekranuose

www.pagalvok.lt
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Laura Stančė, laura.stance@bef.lt
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2013-2014

Svarbūs metai klimato
kaitos politikai

Tvirta NVO pozicija

2014 metais pasaulyje vyko daugybė svarbių įvykių
klimato kaitos srityje – paskelbtos naujausios
mokslinės klimato kaitos ataskaitos (IPCC), vyko
debatai ir valstybių pozicijų derinimai siekiant
pasirengti pasauliniam susitarimui dėl klimato kaitos
stabilizavimo (UNFCCC). Lietuva, kurioje klimato kaitos
tematika plačiajai visuomenei mažai žinoma,
pirmininkavo Europos Sąjungai 2013 m. antrą pusmetį.
Dėl šių priežasčių, viešai kalbėti apie besikeičiantį
klimatą ir raginti politikus pasisakyti už ambicingus
klimato kaitos mažinimo tikslus, tapo itin svarbu.

dvokatavimas

Klimato kaitos a

Drauge su kitomis NVO, 2 kartus kreipėmės į
aukščiausius Lietuvos politikus, skaitėme pranešimus LR
Seime ir aplinkos miniterijoje, reikalaudami remtis
naujausiais pasaulio mokslininkų tyrimais ir
rekomendacijomis nustatant ambicingus ES klimato
kaitos ir energetikos tikslus.

Kandidatų į ES parlamentą pasižadėjimi

Prisijungėme prie visoje Europoje vykusios akcijos ir
raginome Lietuvos piliečius daryt tiesioginį spaudimą
politikams, atsakingiems už Lietuvos poziciją
pasauliniuose klimato kaitos susitikimuose. Artėjant
Europos Parmalento rinkimams, raginome kandidatus į
Europos Parlamentą pasirašyti pasižadėjimus dėl aktyvių
veiksmų mažinant klimato kaitą. Pastaroji akcija susilaukė
didžiausio dėmesio - daugiau nei trečdalis (80) EP
rinkimų dalyvių Lietuvoje pasirašė pasižadėjimą, 2
pasižadėję kandidatai (B. Ropė ir R. Paksas) buvo išrinkti.
Tai sudarys prielaidas jiems priminti apie padarytą
pasižadėjimą.

Aktuali tema!

Didžiausią dėmesį skyrėme visuomenės informavimui
Diskutuojame
apie klimato pokyčius, šių procesų padarinius ir jų
sušvelninimui būtinus sprendimus. Surengėme 3
socialiniame tinkle
renginius Lietuvos žiniasklaidos atstovams. Jų metu ne
tik pristatėme pasaulyje vykstančius įvykius (IPCC
ataskaitas, NVO pozicijas dėl Lietuvos politikų
veiksmų, debatus dėl 2030 m. tikslų), bet ir dalijomės
informacija, kur vertėtų ieškoti patikimų šaltinių,
Gabija
rengiant pranešimus klimato kaitos tematika; kaip šią
informaciją ir duomenis interpretuoti.
Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

http://aplinkosauga.lt/klimatas/

Ingrida
Valdonė
Mums padėjo
savanorės.

Džiugu, jog sulaukėme nemažo
žiniasklaidos susidomėjimo –
mūsų renginių dėka, pasirodė apie
50 straipsnių ne tik spaudoje, bet
ir televizijoje bei radijuje. Tema
tapo ganėtinai aktuali – galima
stebėti, kaip nuolat žiniasklaidoje
pasirodo straipsniai šia tema. Nors
šis projektas 2014 metais baigėsi,
tačiau svarbiausias naujienas apie
klimato kaitą ir toliau galite sekti
kol kas vieninteliame Facebook ka
nale apie klimato kaitą lietuvių
kalba. Norisi tikėtis, jog
visuomenė ir toliau domėsis
klimato kaita bei įsitauks svarstant
mus visus liečiančius klausimus.
Juk antros Žemės neturime!
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2008 - dabar

justas.gulbinas@bef

Šieno mieste istorija

Šieno daug! Ir gero!
Retas Europos miestas gali pasigirti pačioje
miesto teritorijoje tarpstančia natūralia pieva,
kurioje glaustųsi retos augalų ir paukščių rūšys.
Tokia išskirtinė yra Dvarčionių pieva. Buvimas
miesto teritorijoje suteikia ne tik išskirtinumo,
bet ir sunkumų ją prižiūrint.

Pievos atkūrimo darbai
- šalinami krūmynai

Kasmet pievą reikia šienauti, o nupjautą žolę
sugrėbti ir išvežti – kad nesikauptų biomasės
sluoksnis ir būtų palaikoma augalų rūšių įvairovė.

Nutarėme šieną grėbti senovėje itin populiariu būdu
– organizuojant bendruomeninę talką. Sostinės
gyventojus pakvietėme pasidžiaugti kaitria vasara ir
bruzdančia gamta mosuojant grėbliais. Susirinko
nedidelė grupelė entuziastų. Nepaisant jų aktyvumo,
įveikti 4 ha ploto per vieną dieną nepavyko. Ėmėmės
kitos taktikos – ieškojome netoliese gyvenančio
ūkininko, kuris traktoriumi galėtų likusį šieną
sugrėbti. O tai padaryti Vilniaus apylinkėse – kur kas
sunkiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Ūkininkų čia praktiškai nelikę, o tuo besiverčiantiems
tolėliau nuo jų gyvenamosios vietos esantis plotas
nėra patrauklus (yra gausybė puikių pievų arčiau,
didelės transportavimo išlaidos, dėl šlapio grunto
sunkesnės nei įprasta šienavimo sąlygos). Siūlomas
kokybiškas šienas jų apsisprendimo iš esmės
nepakeitė. Po ilgai trukusių paieškų, galiausiai
radome ūkininką, kuris šieną sugrėbė ir sukitkavo.
Atsiskaitymui su juo skyrėme dalį visuomenės
paramos lėšų.

Šienavimas

Grėbimas: vasaros talka

Problemų šiemet nekilo dėl šienavimo, kadangi
įsigijome žolės pjovimo įrenginį „Brielmaier“ ir
galėjome patys net ir šlapiausias pievos vietas
nušienauti. Nors šienas buvo puikios kokybės,
neatsirado organizacijos ar įmonės, kuri norėtų
traškantį šieną susigrėbti, išsivežti ir panaudoti
savo reikmėms.

f.lt

Paremti
Šienas dovanų

Šieno festivalis?

Liko šieną iš pievos išgabenti. Paskleidėme žinią,
kad dovanojame šieną. Dalį šieno išsivežė
aplinkiniai gyventojai, vis dar tebelaikantys
gyvulius, šiek tiek jo pasiėmė vilnietė sodui tręšti ir
Vilniaus universiteto Botanikos sodas „gyvosioms“
skulptūroms kurti. Nepaisant to, nemaža dalis dar
tebegulėjo pievoje.

Šv. Kūčių burtas

2015 metais norėtume Dvarčionių pievoje
įgyvendinti šieno festivalio idėją. Tačiau tam (kaip
ir šienavimui) reikalinga visuomenės parama.
Festivalio metu kviesime plačiąją visuomenę
susipažinti su pievos vertybėmis, padiskutuoti
apie biologinę įvairovę mieste; ieškosime naujų
būdų ir idėjų, kaip palaikyti pievą, kaip panaudoti
šieną bei kaip pritaikyti šią teritoriją miestiečių
švietimui ir rekreacijai. Norėtume, kad Dvarčionių
pieva galėtų džiaugtis visi sostinės gyventojai.

Po pavasarinės talkos

Gimė idėja šienui suteikti papildomą reikšmę,
sukuriant jam kitą funkciją (skambus žodis –
pridėtinę vertę). Galbūt keista vasarą galvoti apie
Kūčias, tačiau mes prisiminėme lietuviams plačiai
žinomą tradiciją Kalėdų išvakarėse susėdus prie
stalo iš po staltiesės traukti šiaudą, kuris
išpranašauja gyvenimo lemtį. Kadangi Dvarčionių
pieva mūsų kolektyvui labai svarbi – ji atspindi
mūsų veiklos filosofiją – nutarėme, kad
padovanotas šios pievos kuokštelis mūsų
artimiesiems ir partneriams turėtų suteikti itin
laimingą gyvenimą. Vasarą surengėme Kūčių šieno
dirbtuves pievoje, o žiemą išsiuntėme šiugždančius
linkėjimus savo bendraminčiams Lietuvoje ir

Iš viso, 2014 metais Dvarčionių pievą
aplankėme ir joje plušėjome net 5 kartus.

Džiaukimės šia pieva kartu!

Kitos iniciatyvos

Gamtoje.org

Gamtoje.org - Baltijos aplinkos forumo saviraiškos ir
laisvalaikio erdvė. Ji apjungia keletą iniciatyvų, kurias
vienija bendras tikslas - padėti žmonėms patirti gamtą,
joje įsibūti, suvokti jos svarbą ir savo vietą joje.
Sakydami patirti ir įsibūti, mes kalbame apie gamtos
pažinimą neskubant, lėtai ją atrandant, pažįstant,
prisijaukinant. Ar atsimenate, kaip Mažasis princas lapę
bandė prisijaukinti? Čia viskas labai panašiai - norint
suprasti gamtos ciklus, reikia parymoti miško
aikštelėje, paliesti samanas ar grublėtą medžio
kamieną, paragauti žemuogių, šaltalankių, šermukšnių
ir būtinai pauostyti gamtą įvairias metų laikais.

2008 - dabar

Augantis pranešimų skaičius paskatino mus
ieškoti sąjungininkų, kurie prisidėtų prie
iniciatyvos palaikymo. Užmezgėme partnerystę
su Gamintojų ir importuotojų asociacija (GIA).
Jiems ir seniems mūsų draugams „Hnit – Baltic“
talkinant, pradėjome rengti Lietuvos
stambiagabaričių atliekų aikštelių žemėlapį. Jis
turėtų padėti sumažinti atliekų sankaupas
miškuose ir pakelėse - vieną dažniausių
problemų, fiksuojamą mūsų pranešėjų.

Surengėme specialią fotosesiją
Aukok.lt iliustracijoms

Pranešk apie skriaudžiamą gamtą

Augantis pranešimų skaičius

rita.norvaisaite@be

Metų pabaigoje, sėkmingai įveikę atrankos
procesą, gavome teisę rinkti paramą iniciatyvai
aukojimo portale Aukok.lt. Nors šią veiklą
palaikančiųjų gretos nuolat plečiasi, kol kas
surinkome tik nedidelę dalį iniciatyvos
palaikymui reikalingų lėšų. Viliamės surinkti
bent pusę sumos. Priešingu atveju, „Pranešk
apie skriaudžiamą gamtą“ teks sustabdyti.

Problemų pasiskirstymas pagal statusą
2014 metais pranešimų skaičius buvo didžiausias per
iniciatyvos gyvavimo metus. Pasitikėjimą mūsų
iniciatyva įrodo ne tik šio rodiklio didėjimas, bet ir
besiplečiantis nuolatinių pranešėjų ratas. Aktyviausi
piliečiai sistemoje paliko dviženklį pranešimų skaičių.
Jų – daugiau nei 20.

Aistė
Mums
padėjo
savanorė

Paremti
Nauja knyga apie patirtį gamtoje

ef.lt

Įsibūti gamtoje
galima ir būnant
namuose. Tam
padeda knygos.
2014 m. išleidome
žinomo
gamtininko dr.
Eugenijaus
Drobelio
prisiminimų ir
nuotykių gamtoje
knygą „Vidur
girių“.

Įsigyk

Veiklos gamtoje

Festivalis „Vidur girių“

Gamtinę knygą nutarėme pristatyti gamtoje. Tai virto
savotišku dviejų dienų gamtos festivaliu, kuriame
susipynė Čepkelių raisto paslaptingumas, dzūkiškų
pyragaičių kvapas, gervių klyksmas ir pakilios
susirinkusiųjų emocijos. Visi norintieji galėjo
išbandyti jaudinantį gamtininko darbą - dalyvauti
gervių apskaitoje.

Įsibūnant gamtoje

Dalyvių susirinko nemažas būrys - virš 100.
Susirinkusieji susipažino su gamtinės
fotografijos subtilybėmis, apsilankė Čepkelių
raiste, paskanavo ir pasiklausė vietos paveldo.
Vėliau dalyviai mažomis grupėmis buvo
išskirstyti po Dzūkijos nacionalinio parko
teritoriją - užėmė savo postus gervių
skaičiavimui. Tose vietose gamtos bičiuliai
praleido žvarboką (spaudė -6 laipsnių šaltukas)
naktį. Vos pradėjus brėkšti, jie ropštėsi iš šiltų
miegmaišių ir įsitaisė klausyti bundančios
gamtos. Laikas, kurį dažniausiai pramiegame (5-8
val.) virto įsimintinu nuotykiu gamtoje.

Gamtos lobių paieškos

Bendradarbiaudami su TEO, įgyvendinome senai
kirbėjusią idėją - gamtos lobių paiešką.
Sukūrėme dvi testines maršrutų, besiremenčių E
coteering koncepcija, versijas. Šią idėją išplėtojo
garsus gamtos komunikatorius Chris Rose. Su jo
pritarimu, išbandėme tai Lietuvoje - Žemaitijos
nacionalinaime ir Verkių regioniniame parkuose.
Daugiau apie tai sužinosite jau artimiausiu metu.

2014 m. vykdyti projektai

Finansinė ataskaita
Įplaukos
Įstaiga 2014 metais gavo 2 781 483 Lt įplaukų. Dalis
gautų lėšų susijusi su 2013 m. projektų vykdymo metu
patirtų išlaidų kompensavimu, o kita - su 2014 m. patirtų
išlaidų kompensavimu ir pajamomis, gautomis vykdant
viešuosius interesus tenkinančią veiklą. 2 proc. nuo
gyventojų pajamų mokesčio paramos gauta 1479 Lt.
Grafike „Įplaukų pasiskirstymas pagal šaltinius“
išskirtose įplaukose, gautose iš ES LIFE+ programos ir
Baltijos jūros regiono programos 2007-2013, taip pat yra
įtrauktos bendrojo finansavimo lėšos, gautos iš Lietuvos
Respublikos biudžeto. Lietuva yra įsipareigojusi prisidėti
prie šių programų finansuojamų projektų įgyvendinimo.
Tokių biudžeto lėšų 2014 m. iš viso gauta 486 527 Lt, tai
sudaro 19 % visų šių paminėtų programų įplaukų. Visose
įstaigos įplaukose šios lėšos sudaro 17 %.
Dalis iš ES LIFE+ ir Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų
programų gautų lėšų buvo perskirstyta tarp
finansuojamų projektų partnerių, kur įstaigos dalis
sudarė 52 %.

Išlaidos
2014 m. įstaiga patyrė 1 776 472 Lt išlaidų.
Dalis jų bus kompensuotos iš 2015 m. gautinų
pajamų (tikslinių lėšų finansavimo).
Vadovo dalis darbo užmokesčio išlaidos darbo
užmokesčio išlaidose sudaro 19 %. Visos
įstaigos darbo užmokesčio išlaidos (kartu su
nuo darbo užmokesčio mokamais mokesčiais)
sudaro 50 % visų išlaidų.
Išmokų asmenims, susijusiems su įstaigos
dalininkais, 2014 m. nebuvo.
Įstaigos valdymo išlaidos betarpiškai susijusios
su įgyvendinamų projektų administravimo
išlaidomis, todėl atskirai neišskiriamos.

Išlaidų pasiskirstymas pagal rūšį

Įplaukų pasiskirstymas pagal šaltinius

Išlaidų pasiskirstymas pagal šaltinius

Darbuotojai i

r dalininkai

Metų pradžioje įstaigoje dirbo 13 darbuotojų,
penki iš jų – nepilnu etatu, 3 darbuotojos buvo
išleistos motinystės atostogų. Metų pabaigoje
dirbo 18 darbuotojų, penki iš jų - nepilnu etatu,
3 darbuotojos - motinystės atostogose.
Dalininkai ir jų įnašas nekinta nuo įstaigos
įkūrimo 2003 10 14 ir sudaro 5 211 Lt.
Dalininkams atitinkamai priklauso 99 % ir 1 %
įnašo vertės.

Ilgalaikis turtas
2014 m. įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 3 687 Lt.

Ilgalaikis turtas

Projektas

Vertės dalis

Kompiuteris
Apple Mac
Pro13.3

LIFE VivaGrass
(50%)

100,00%

100,00%

VISO

Paremk

ir
Saugokime gamtą
vertę kartu!
atskleiskime jos

2014 m. visuomenės parama sudarė tik 0,05 % įplaukų. Esant didesnei paramai galėtume
įgyvendinti daugiau kylančių idėjų, daugiau laiko skirti ne ataskaitų rengimui, bet tiesioginėms
veikloms.

Akimirkos iš kolektyvo gyvenimo 2014 m.
Švarinomės

Tęsėme kraujo donorystės tradiciją

Paminėjome Lietuvai svarbias datas

NEWS IN BRIEF
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Jūratės dėka kartu pasiilsėjome
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Aplankėme vieną projekto „Vivagrass“ teritorijų

Kęstutis įsiamžino prie mėgstamos gudobelės

Niekur nepabėgsi nuo „Pranešk apie skriaudžiamą
gamtą“ atvejų

Parama aplinkosaugai – baritonu uždainavęs kelmas

LA -

LA L

AAA

ktika

usi pra
v
a
m
r
o
if
s
u
s
e
N

Lietuvoje nėra susiformavusios tradicijos
visuomenei remti aplinkosaugą. „Ką ten remti?“–
nustemba dažnas tai išgirdęs lietuvis lygiai taip
pat kaip būtų išvydęs baritonu dainuojantį kelmą.
Kol kas mūsų šalyje yra priimta prieš šventes skirti
vieną kitą litą (dabar jau - eurą) skurstantiems ar
beglobiams vaikams, be namų likusiems
gyvunėliams, bet nuoseklus nevyriausybinės
organizacijos veiklos rėmimas išlieka retenybe.
Tuo tarpu pasaulyje tai – paplitęs reiškinys. Įprasta
praktika yra skirti pastovią dalį savo pajamų
organizacijai, kurios idėja, vertybėmis ir veiklos
principais visuomenė tiki.

Laisvė veikti

„Greenpeace“ yra puikus pavyzdys, kadangi ši
organizacija kasmet surenka milijonines sumas
vien tik iš visuomenės paramos. Tai jai suteikia
absoliučią veikimo laisvę – jokių įsipareigojimų
išorinėms organizacijoms, minimali dokumentacija
ir atskaitomybė. „Greenpeace“ atsako tik savo
tiesioginiams rėmėjams – visuomenei – ir yra laisvi
įgyvendinti kilusias idėjas.

Pirmi žingsniai Lietuvoje
Mes, Baltijos aplinkos forumas, bandome Lietuvos
visuomenę pratinti prie paramos aplinkosaugai
idėjos, tikėdami, kad tai suteiks ne tik laisvės šioje
srityje veikiančiams NVO, bet ir telks piliečius,
didins jų įsitraukimą ir atsakomybę.
2014 metų pabaigoje
pradėjome rinkti paramą
aukojimo portale Aukok.lt.
Mūsų iniciatyva „Pranešk
apie skriaudžiamą gamtą“
buvo pirmoji aplinkosaugos
iniciatyva šiame portale.

Visiškas skaidrumas

2015 metais ketiname aktyvinti paramos
komunikaciją suteikiant visuomenei galimybę
prisidėti prie tos aplinkosaugos srities, kuri juos
labiausiai jaudina ar žavi. 2013 m. organizuodami
Jo Šventenybės Dalai Lamos vizitą Lietuvoje supra
tome, jog visuomenė vertina visišką skaidrumą.
Todėl aiškiai nurodome, kur bus panaudotos
surinktos lėšos, reguliariai teikiame veiklos ir
finansines ataskaitas.
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Paremk

Daugelis mūsų iniciatyvų, saugančių gamtą bei skatinančių žmogaus asmeninę patirtį (įsibūvimą)
joje, negalėtų gyvuoti be visuomenės paramos. Padėk mums palaikyti esamas ir įgyvendinti naujas
idėjas.
Pranešk apie skriaudžiamą gamtą
Iniaciatyva sprendžia piliečių
užfiksuotus aplinkosaugos
pažeidimus. Ji gyvuoja ir yra
plėtojama tik visuomenės
paramos dėka.

Paremti

Gamtoje.org

Paremk bendrą mūsų veiklą

Ši iniciatyva apjungia
veiklas, skatinančias
žmogaus ir gamtos
suartėjimą. Siekiame ne tik s
pręsti skriaudžiamos gamtos
problemas, bet ir pasiūlyti
įvairias veiklas, kurios
padėtų žmonėms mus
supančią gamtą pažinti,
patirti ir branginti. Iniciatyva
gyvuoja ir yra plėtojama tik
visuomenės paramos dėka.

Remdami bendrą Baltijos aplinkos
forumo veiklą bent dalele
prisidėsite prie kiekvienos iš šiuo
metu įgyvendinamų iniciatyvų:
- www.gamtoje.org;
- meldinės nendrinukės apsaugos;
- kampanijos „Pagalvok, kai perki“
;
- Dvarčionių pievos palaikymo;
- Naujų gamtosaugos leidinių
gimimo;
- Kitų veiklų.

Paremti

Paremti

Skirk 2 proc. paramą
Paprastas būdas prisidėti
Reikalingi VšĮ Baltijos
aplinkos forumas
duomenys:
- Paramos gavėjo
pavadinimas: VšĮ Baltijos
aplinkos forumas;
- Paramos gavėjo kodas:
110090837;
- Buveinės adresas: Pienių g.
20, LT-10238 Vilnius;
- Reikia pildyti FR0512
formą (02 versija).
Pildant FR0512(2) formoje
nurodyti:
- 1-4 laukeliuose savo
duomenis
- 5 laukelyje „Mokestinis
laikotarpis“: 2014
- 6S laukelyje pažymėkite
„X“

- E1 laukelyje „Gavėjo
tipas“: pasirinkite 2
- E2 laukelyje „Gavėjo
identifikacinis numeris
(kodas)“ įrašykite:
110090837
- E3 laukelyje „Mokesčio
dalies paskirtis“: nurodyti
nebūtina
- E4 laukelyje „Mokesčio
dalies dydis (procentais)“:
nurodykite iki 2 %
(pasirinktinai, kiek procentų
norite paskirti)
- E5 laukelyje „Mokesčio
dalį skiriu iki mokestinio
laikotarpio*****“: jei norite
galite nurodyti ilgesnį
paramos laikotarpį, pvz. iki
5 metų.

Baltijos aplinkos forumas: saugokime gamtą

drauge!

BEF komanda
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Jei tau patinka tai, ką darome taip kaip darome:
•Paremk mūsų veiklą;
•Savanoriauk - kreipkis nurodytais kontaktais;
•Pamėk mus ir dalinkis žiniomis Facebook;
•Užsiprenumeruok naujienlaiškį.

Esame nevyriausybinė organizacija, kuri tiki, kad mūsų planetą
būtina saugoti ne nuo žmonių, bet drauge su jais.

VšĮ Baltijos aplinkos forumas
Įmonės kodas 110090837
PVM kodas LT100002936910
Biuro adresas
Užupio g. 9/2-17
LT-01202 Vilnius
Tel. 8 5 213 8155
Faks. 8 5 213 5068
El. p. info@bef.lt
http://www.bef.lt
https://www.facebook.com/BEFLithuania
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