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Čia apžvelgiame įgyvendintų projektų pasiekimus,
pristatome visuomenines iniciatyvas ir savo veiklos
poveikio aplinkai vertinimą. Kartu pateikiame išsamų
projektų sąrašą ir finansinę ataskaitą.
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Gamtos
apsauga
ir biologinė
įvairovė
Žymantas Morkvėnas
zymantas.morkvenas@bef.lt

„Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti
nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą“
(Meldinė nendrinukė), 2010-2015
www.meldine.lt
Praėję metai meldinės nendrinukės
apsaugos iniciatyvai buvo lydimi
didelės sėkmės, bet kartu ir nerimo bei
iššūkių.
2013 m. pavasarį iš žiemaviečių
sugrįžusius sparnuočius pasitiks
žymiai erdvesni namai – bioįvairovės
požiūriu ypač vertingos ir paukščiui
svarbios gamtinės buveinės atkūrimo
darbai aktyviai vyko apie 850 ha
teritorijoje Lietuvoje ir Latvijoje.
Nerimą kelia tai, kad 2012 m. jų
suskaičiuota maždaug trečdaliu
mažiau. Panaši padėtis ir kitose šalyse
– manoma, kad tam turėjo įtakos
sausros Afrikoje, kur šis paukštis
žiemoja. Todėl ėmėmės aktyvių
veiksmų apsaugoti nuo ankstyvo
šienavimo kiekvieną teritoriją, kurioje

buvo stebimos meldinės
nendrinukės. Ypač džiaugiamės
bendradarbiavimu su pamario
ūkininkais. Esame dėkingi, kad visos
teritorijos, kuriose pernai stebėta
meldinė nendrinukė, buvo
šienaujamos vėliau, leidžiant
paukščiams užauginti jauniklius.
Projekto teritorijose įrengti
informaciniai stendai ūkininkams ir
lankytojams padės pažinti šią
nykstančią rūšį ir sužinoti apie čia
vykdomas gamtosaugos veiklas.
Išleidome mažąjį vadovą vaikams
– jis ragins atrasti gamtos įdomybes
ne kompiuterių ekranuose, o
betarpiškai, gyvojoje gamtoje.

„Visapusiai politiniai veiksmai ir investicijos į tvarius žemės ūkio
sprendimus Baltijos jūros regionui“ (BalticCompass) 2009-2012
www.balticcompass.org
Didžiausią Europos Sąjungos biudžeto
dalį sudaro parama žemės ūkiui,
kuriam keliami ir ambicingi
aplinkosaugos tikslai, tačiau
pasigendama konkrečių skiriamos
paramos veiksmingumo vertinimo
kriterijų.
Įgyvendinat šį projektą drauge su
kitais projekto partneriais analizavome
aplinkosaugos aspektus Lietuvos
kaimo plėtros plane ir pasitelkdami
šios srities mokslininkus parengėme
rekomendacijas agrarinės

aplinkosaugos priemonių efektyvumui
vertinti. Projekto metu taip pat buvo
parengta studija, pristatanti naujas
agrarinės aplinkosaugos kryptis – „Į
rezultatą orientuotos priemonės“, kuri
vadovaujasi principu nediktuoti
ūkininkui, ką jis turi daryti, bet kelti
tikslus – ką jis turėtų pasiekti gamtos
labui.

„Jūrinių buveinių ir rūšių
inventorizacija Natura 2000 tinklo
plėtrai Lietuvos ekonominėje
zonoje Baltijos jūroje“
(DENOFLIT), 2010-2015
www.corpi.ku.lt/denoflit
Kaip partneriai, atsakingi už projekto
veiklų komunikaciją, nušvietėme dugno
buveinių, žuvų ir jūrinių paukščių
inventorizacijos veiklas. Žiniasklaidos
dėmesį labiausiai patraukė pasakojimas
apie paukščių stebėjimą pasitelkiant
palydovinius siųstuvus (nuoroda).
Taip pat aktyviai prisidėjome
rengiant koncepciją naujai Jūrų
muziejaus ekspozijai apie Baltijos jūrą,
kurios rengimas prasidės jau 2013 m.
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Cheminės
medžiagos
ir
pramonės
tarša
Justė Buzelytė
juste.buzelyte@bef.lt

„Informacinė kampanija apie
pavojingas chemines medžiagas
Baltijos šalyse (BaltInfoHaz)“,
2011-2015
www.pagalvok.lt
Norėdami atkreipti visuomenės dėmesį
į platų pavojingų cheminių medžiagų
naudojimą kasdieniuose gaminiuose,
drauge su partneriais Baltijos šalyse ir
Vokietijoje pradėjome informacinę
kampaniją „Pagalvok, kai perki“.
Kampanija siekiame, kad kiekvienas
vartotojas gebėtų išmintingai pasirinkti
kasdienio vartojimo gaminius ir
apsaugoti savo sveikatą bei aplinką.
Pagrindinės pirmųjų kampanijos
metų veiklos buvo mokomieji seminarai
nevyriausybinėms organizacijoms,
specialistams bei žurnalistams. Žinią
apie sveikatai ir aplinkai palankesnes
alternatyvas skleidėme ir interviu
spaudai, TV ir radijui.

„Baltijos šalių veiksmai siekiant
sumažinti Baltijos jūros taršą
pavojingomis medžiagomis“
(BaltActHaz), 2009-2012
www.baltacthaz.bef.ee
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2012 m. užbaigto projekto tikslas bvo
ištirti pavojingų cheminių medžiagų
paplitimą įmonių ir buitinėse
nuotekose bei aplinkoje. Tyrimai
parodė, kad didelį susirūpinimą
keliančios medžiagos plačiai
paplitusios tiek pramonės, tiek
buitinėse nuotekose. Dažniausiai ir
daugiausia aptikta oktil-, nonil-fenolių
bei jų etoksilatų, chloralkanų,
organinių alavo junginių ir ftalatų.
Daugiausia dėmesio skyrėme
valstybės institucijų ir pramonės
įmonių supažindinimui su šia
problema ir jos sprendimo būdais.
Šiuose renginiuose sulaukėme arti
500 dalyvių, tarp jų – ir specialistų iš
kitų Baltijos šalių.

Kartu su projekto partneriais
išleidome įvairių leidinių valstybės
institucijoms ir pramonės įmonėms:
> „Pavojingų medžiagų šaltinių tyrimo
Lietuvoje ataskaita”;
> „Pavojingų medžiagų valdymas
įmonėje”;
> „Teisės aktų, reglamentuojančių
cheminių medžiagų valdymą ir
aplinkos apsaugą, sąsąjos: REACH
reglamentas, TIPK ir BVPD
direktyvos”;
> „Pavojingų medžiagų pakeitimo
gairės”;
> Ataskaita visuomenei (projekto
santrauka).
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Vandens išteklių apsauga
Justė Buzelytė
juste.buzelyte@bef.lt

„Priemonės Lielupės upės baseino rajono
vandens būklei gerinti“ (Grande Rio),
2011-2012,
http://lielupe.balticrivers.eu
Baigiamaisiais projekto metais tęsėme veiklas su
Šiaurės Lietuvos bendruomene.
Organizavome dvi ekologines ekspedicijas
Nemunėlio, Apaščios ir Mūšos upėmis.
Ekspedicijos dalyviai tyrė vandens užterštumą
nitratais bei fosfatais – junginiais. Šie taršalai į
telkinius daugiausia patenka iš žemės ūkio dėl
laukų pertręšimo mineralinėmis bei organinėmis
trąšomis ir yra pagrindinis blogos šio baseino upių
būklės kaltininkas. Išleidome plakatą, vaizdžiai
iliustruojantį ryšį tarp ūkininkavimo ir vandens
taršos.

Plakatas,
iliustruojantis ryšį
tarp ūkinės
veiklos ir
vandens taršos.
>

„Nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimo stiprinimas pažangesnio
vandens valdymo srityje“, 2011-2012
Mūsų ekspertai gerino įgūdžius seminare apie
kaimo vietovių nuotekų tvarkymo technologijas bei
įvairių interesų grupių, tarp jų ir visuomenės,
įtraukimą į vandens išteklių valdymą.

Vandenyje sparčiai nesidaugina dumbliai,
nes azoto ( ) ir fosforo ( ) junginių
pertekliaus nėra dėl šių priežasčių:
• palei telkinį paliekamos apsauginės juostos;
• laukai nepertręšiami organinėmis ir
mineralinėmis trąšomis;
• žiemą mėšlas neskleidžiamas laukuose;
• žiemą laukuose paliekamos ražienos;
• taikoma sėjomaina;
• įrengtos sandarios mėšlidės.

Pakrantės neužžėlusios,
maudytis malonu.

Eutrofikacija* –

Drauge su projekto partneriais surengėme
mokomąją stovyklą jaunimui bei seminarą apie
vandens išteklių valdymą įtraukiant visuomenę.

Užželia pakrantės, ima sparčiai daugintis dumbliai
vanduo „žydi“, yra nemalonaus kvapo.

Vanduo yra
skaidrus, dugno
augalijai ir
gyvūnijai būtina
šviesa gali
prasiskverbti
gana giliai.

tai vandens ekosistemos pokyčiai,
kuriuos sukelia daugiausia iš
žemės ūkio patenkančių azoto ir
fosforo junginių perteklius. Dėl
intensyvaus ūkininkavimo ir upių savybių
(lėto nuotėkio) Šiaurės Lietuvos regione
apie
visų vandens telkinių yra priskiriami
rizikos grupei. Daugumoje jų nitratų koncentrcijos
viršija normas, kai kur – net du ir daugiau kartų.
Daugiau apie vandens būklę Lielupės baseine ir patarimai kaip padėti ją
gerinti – www.balticrivers.eu

Ištirpusio deguonies ( ) pakanka
biologinei įvairovei palaikyti.

Vanduo yra drumstas,
storas dumblių
sluoksnis sulaiko
saulės spindulius,
skursta ir nyksta
dugno augmenija

Dėl pertręšimo, netvarkingų
mėšlidžių ir netinkamo
ūkininkavimo ypatumų
vandenyje kaupiasi azoto ( )
ir fosforo ( ) junginių
perteklius, telkinys
„permaitinamas“ maisto
medžiagomis.

Bakterijos skaidydamos
žuvusius dumblius naudoja
deguonį ( ). Jo ima stigti
kitiems vandens
organizmams – pirmiausiai
pradeda dūsti žuvys.

Azoto junginiai

Fosforo junginiai

*Kita – nuotekos gyventojų, kurių namai neprijungti prie nuotekų surinkimo
tinklų, buitinės ir pramonės įmonių nuotekos.

Plakatas parengtas įgyvendinant projektą „Priemonės Lielupės upių baseino rajono vandens būklei gerinti“ (GrandeRio).
Projektą finansuoja Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa ir Europos regioninės plėtros fondas.
Daugiau informacijos lielupe.balticrivers.eu ir www.bef.lt, el. p. info@bef.lt
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Saugomos teritorijos
ir kaimo plėtra
Kęstutis Navickas, kestutis.navickas@bef.lt

„Darnios Lietuvos saugomų teritorijų raidos puoselėjimas“, 2011-2013
www.maps.lt/keliaujantiemsletai

Keliautojo
atmintinės
„Keliaukime
atsakingai!
Aplinkosaugininko
patarimai“ viršelis
>
Filmo apie
nacionalinį parką
kūrimo akimirka
>>
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2012 metais visuomenei pristatėme interneto
įrankį „Keliaujantiems lėtai“, kuris sulaukė didelio
susidomėjimo. Svetainė suteikia galimybę

kišeninė atmintinė „Keliaukime atsakingai!
Aplinkosaugininko patarimai“, kurioje skaitytojai
ras ir valgomų augalų aprašymus.

patogiai gauti inormaciją apie daugiau kaip 90
proc. Lietuvos valstybinių parkų, nors projekte
buvo numatyta įtraukti tik tris.
Drauge su partneriais parengėme naujo
saugomų teritorijų ženklo suteikimo reglamentą ir

Tarp sėkmingai įgyvendinto projekto
pasiekimų – naujų dokumentinių filmų ciklas apie
Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žematijos nacionalinių
parkų gamtos ir kultūros paveldo vertybes,
parkuose teikiamas paslaugas ir gaminamus

džiugu, kad jis jau suteiktas daugiau kaip 30-čiai
vietos paslaugų teikėjų, gamintojų ir amatininkų.
Keliaujantiems po Lietuvos daugomas
teritorijas išleistas leidinys-žemėlapis „Lietuvos
saugomos teritorijos produkto ženklas“ bei

produktus bei audiogidai, kuriuos galima atsisiųsti
iš svetainės maps.lt/keliaujantiemsletai.
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Klimato kaita
ir tvari energetika
Gintarė Jonušauskaitė
gintare.jonusauskaite@bef.lt

„Baltijos jūros regiono prisitaikymo prie
klimato kaitos strategija“
(BaltAdapt), 2010-2013
www.baltadapt.eu

„Pagalba Baltijos šalims rengiant
prisitaikymo prie klimato kaitos
strategijas“ (BaltClim), 2011-2013

Mūsų ekspertai drauge su tarptautine projekto
komanda, rengia regioninę prisitaikymo prie
klimato kaitos strategiją, skirtą dvylikos Baltijos
jūros regiono valstybių pakrantės teritorijoms.
Strategija bus viešai pristatyta 2013 m. rugsėjį
Rygoje ir internetinėje projekto svetainėje.
2012 m. apibendrinome ir išanalizavome
informaciją apie galimą klimato kaitos poveikį
Lietuvoje ir susijusių sektorių pažeidžiamumą.
Mūsų ekspertai dalyvavo tarptautinėse projekto
konferencijose, kuriose kartu su politikais ir mokslo
atstovais buvo aptartos strategijos gairės ir
analizuojamas kiekvienos iš Baltijos šalių regiono
kontekstas.

Projekto įgyvendinimo metu aktyviai dalyvavome
Lietuvos nacionalinės klimato kaitos valdymo
politikos strategijos formavimo procese, teikėme
pastabas ir pasiūlymus prisitaikymo prie klimato
kaitos klausimais. Ši strategija buvo patvirtinta
Lietuvos Seimo 2012 m. lapkritį ir yra prieinama
internete.
Tęsiame bendradarbiavimą su Aplinkos
ministerija aktualiais klimato kaitos politikos
formavimo klausimais. Prisidėjome organizuojant
Baltijos šalių aplinkos ministerijų ir prisitaikymo
prie klimato kaitos ekspertų diskusiją Taline bei
Baltijos šalių aplinkos ministerijų atstovų vizitą
Vokietijoje, skirtą susipažinti su Vokietijos
prisitaikymo strategijos įgyvendinimo patirtimi.

Baltijos šalių
aplinkos
ministerijų ir
klimato kaitos
ekspertų
seminaro Taline
akimirkos >>
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Įmonių
socialinė
atsakomybė
Gintarė Jonušauskaitė
gintare.jonusauskaite@bef.lt

„Atsakingas banko valdymas“, 2011-2012
Dirbdami kartu su SEB banko
Lietuvoje iniciatyvine grupe
parengėme banko poveikio aplinkai

taikymą pirkimuose bei galimus
pakeitimus bankininkystės veiklose,
siekiant paskatinti tvaraus verslo plėtrą

mažinimo galimybių studiją.
Joje apžvelgėme pagrindines
banko poveikio aplinkai sritis,
aptarėme pažangos galimybes bei
pateikėme mūsų ekspertų

Lietuvoje.
Projekto rezultatai buvo pristatyti
SEB banko Lietuvoje valdybai. 2012
m. liepą bankas savo pranešime
spaudai įsipareigojo 2013 m. parengti

rekomendacijas banko aplinkosauginei
strategijai.
Projekto metu analizavome ne tik
išteklių vartojimo banke mažinimo
būdus, bet ir aplinkosauginių kriterijų

savo aplinkosaugos strategiją.

„Darnaus judėjimo alternatyvų skatinimas“, 2012
www.maps.lt/co2

Siekdami keliaujančius paskatinti
rinktis transporto priemonę
atsakingai, kartu su partneriais UAB
„Hnit-Baltic“ sukūrėme CO2
skaičiuoklę.
Šio įrankio pagalba galima palyginti
skirtingų transporto priemonių poveikį
klimato kaitai pagal keleiviui tenkantį
CO2 pėdsaką. Sukurta skaičiuoklė
unikali tuo, kad drauge su viešojo
transporto įmonėmis CO2 pėdsako
skaičiavimus atlikome pagal faktinius
Lietuvos transporto sąnaudų ir
keleivių srautų rodiklius. Todėl
palyginimas atspindi realų Lietuvos
transporto poveikį klimatui.
Kviečiame išbandyti!
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Pranešk apie skriaudžiamą gamtą
BEF Lietuva ir Maps.lt iniciatyva
Viktorija Cimbalistaitė, pranesk@bef.lt, www.maps.lt/pranesk

Vien savanorių pagalba įgyvendinama iniciatyva
dėl pranešimų gausos susidūrė su iššūkiais dėl
kurių tapo sunku operatyviai reaguoti ir laiku
spręsti registruojamas problemas.
Todėl nuo 2012 m. iniciatyvos ėmėsi nuolatinė
kordinatorė Viktorija, kuri peržiūrėjo susikaupusius
pranešimus ir nagrinėjo jų sprendimo eigą. Kad
problemos būtų sprendžiamos sparčiau, pernai
taip pat raginome piliečius pastebėtas nedideles
problemas spręsti savo jėgomis, kartu su
bendruomene.
Savo ruožtu laukiame pranešimų apie
sudėtingesnes problemas, kurioms spręsti būtina
atsakingų valstybės institucijų pagalba. Nuo
iniciatyvos pradžios 2008 m. iš viso užregistruota
daugiau kaip 2500 pranešimų. Pernai aktyvūs
piliečiai visoje Lietuvoje pasitelkdami įrankį
www.maps.lt/pranesk padėjo švarinti gamtą –
gaudavome informaciją apie teršiamus ežerus ir
upes, šiukšlynus miškuose, neleistinai kertamus
medžius, kanalizacijos nuotekas, deginamas
įtartinas medžiagas, neeksploatuojamus
automobilius ir brakonieriavimą.

„Aš labai džiaugiuosi
galėdama paremti šią unikalią
iniciatyvą, kurioje jungiasi
idealizmas su sunkiu darbu
įgyvendinant realias veiklas“
Iniciatyvos globėja prof. Birutė Galdikas
Džiaugiamės, kad pernai įvykusios viešnagės
Vilniuje metu žinoma lietuvių kilmės mokslinikė
prof. Birutė Galdikas sutiko tapti iniciatyvos
„Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“ globėja.
2013 m. informuoti apie skriaudžiamą gamtą bus
galima ir išmaniuoju telefonu atsisiuntus
programėlę „Oi, pranešiu!“, o pati inciatyva
persikels į naujus namus adresu
www.gamtoje.org.
Problemų būklė 2013 m. gegužės mėn.

2 proc. GPM parama iniciatyvai
Pernai surinkta gyventojų pajamų mokesčio
parama buvo panaudota iniciatyvos svetainės
turinio valdymo sistemos tobulinimui. Dėl to
galime daug sparčiau vertinti ir spręsti
užregistruotas problemas – tai patvirtina didėjantis
išspręstų problemų skaičius.

Akcijos
koordinatorė
Viktorija kas
savaitę nagrinėja
apie 30 naujų
pranešimų.
Problemos
nedžiugina,
taččiau be
pozityvaus
nusiteikimo jų
išspręsti nebūtų
įmanoma. >
Akcijos pranešėjo
atsiųsta
nuotrauka
iliustruojanti
aplinkosauginę
problemą. >>
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Organizacijos
savanorės
Pernai mūsų organizacijai talkino dvi savanorės – Gabija ir Ramunė, kurios
prisidėjo prie įvairių projektų, o ypač iniciatyvos „Pranešk apie skriaudžiamą
gamtą“ metu užregistruotų problemų sprendimo.

Gabija Pamerneckytė

„Savanoriaudama Baltijos aplinkos
forume atlikau savo studijų
praktiką. Tai man suteikė galimybę
praktiškai prisidėti prie
aplinkosaugos, ypač dirbant su
iniciatyva „Pranešk apie
skriaudžiamą gamtą“. Man, kaip
aplinkosaugos studentei, ši patirtis
buvo neįkainojama.“

„Man įdomi ir artima tiek
organizacijos veikla, tiek vertybės.
Nors savanoriauti pradėjau neseniai,
bet jau galiu teigti, kad praplėčiau
savo akiratį – prisidedu prie
iniciatyvos „Pranešk apie
skriaudžiamą gamtą“ įgyvendinimo ir
jaučiuosi šitos pozityvius pokyčius
realizuojančios bendruomenės
dalimi.“

Maps.lt/pranesk
žemėlapyje
pavaizduotos
nuo 2008m.
išspręstos
problemos. >
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Visuomeninė veikla
Be įgyvendinamų aplinkosauginių projektų, mūsų
organizacija dalyvauja ir įvairiose visuomeninėse
veiklose.
Dalyvaujame nevyriausybines organizacijas
vienijančios Aplinkosaugos koalicijos veikloje,
globojame gamtai palankiu būdu ūkininkaujančių
„Kitokių ūkių“ tinklą, organizuojame talkas
Dvarčionių pievai atkurti, mokyklų kvietimu
skaitome paskaitas apie gamtą ir chemines
medžiagas. Taip pat daug bendraujame su

žiniasklaida – dalyvaujame TV ir radijo laidose,
bendradarbiaujame su specializuota spauda
rengdami teminius straipsnius, ypač apie
pavojingas chemines medžiagas kasdieniuose
gaminiuose. Kasmet sutvarkome ir šaltajam
sezonui paruošiame Vilniuje 2007 m. įrengtas
aštuonias lesyklas, kurias pamėgo vilniečiai,
noriai besirūpinantys žiemoti mieste liekančiais
paukščiais.

Nuotraukose iš
apačios pagal
laikrodžio
rodyklę:
>Prižiūrimos
Vilniuje įrengtos
lesyklos.
>Seminaras
moksleiviams
apie
nanomedžiagas
Energetikos
muziejuje kovo
mėn.
>„Kitokių ūkių”
tinklo narių
susitikimas Kalvių
k.
>Atkuriama
Dvarččionių pieva
vasarą ir
rudeninės talkos
metu.
>Interviu LRT
„Panoramai”
Greenpeace antiatominės akcijos
metu spalio mėn.
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Mūsų veiklos
poveikis aplinkai
ir CO2 pėdsakas
Gintarė Jonušauskaitė
gintare.jonusauskaite@bef.lt

Bendras CO2 pėdsakas 2012 m. buvo 28,2 t

Ką dar darome,
siekdami
mažinti savo
veiklos poveikį
aplinkai:
• Perkame
ekologišką
buitinę chemiją
su mažiau
pavojingų
cheminių
medžiagų
• Organizuodami
renginius,
teikiame
pirmenybę
smulkiems vietos
maisto
gamintojams
• Ieškome tiekėjo,
iš kurio galėtume
pirkti elektrą iš
atsinaujinančių
išteklių
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Nors ir esame nedidelė aplinkosauginė
organizacija, mūsų veikla taip pat daro poveikį
aplinkai. Skatiname verslo įmones vertinti savo
poveikį aplinkai, todėl ir patys turime tai daryti
savo kasdienėje veikloje. Tai svarbu todėl, kad
stebint išteklių vartojimą, atsiranda daugiau
galimybių mažinti poveikį aplinkai.
Žalieji pirkimai, atliekų rūšiavimas ir energijos
taupymas mūsų biure jau seniai yra įprasta
praktika, tačiau kiekybiškai savo poveikį aplinkai
pradėjome vertinti tik prieš metus. Kaip
pavaizduota lentelėje, nuo 2012 m. pradžios
sisteminame duomenis apie biuro elektros, dujų,
popieriaus ir vandens suvartojimą, taip pat
fiksuojame darbuotojų kelionių poveikį klimato
kaitai. Be to, ėmės naujo iššūkio – stebėti biure
susidarančių rūšiuotų ir nerūšiuotų atliekų
kiekius: raginame vienas kitą nepamiršti prieš
išnešant jas pasverti ir užregistruoti specialiame
lape.
Vienas labiausiai paplitusių būdų įvertinti
organizacijos veiklos poveikį aplinkai yra CO2
pėdsakas, kuris leidžia apjungti ir palyginti
skirtingų suvartotų išteklių poveikį aplinkai. 2012
m. mūsų organizacijos apsakaičiuotas CO2
pėdsakas buvo 28,2 t CO2, t. y. 2,4 t CO2
vienam darbuotojui. Kaip pavaizduota
paveikslėlyje, didžiausia pėdsako dalis tenka
transportui – tai daugiausia susiję su projektų
veiklomis, įgyvendinamomis atokiose teritorijose,
kurios sunkiai pasiekiamos visuomenininiu
transportu.

Išteklių suvartojimas ir C02 išmetimai 2012 m.
Elektra, kWh

4865

1 766 kg CO2

Dujos šildymui, m3

1971

3 715 kg CO2

Automobilis, km

75631

15 858 kg CO2

Skrydžiai, keleivio km

32439

5 470 kg CO2

Kitas transportas, keleivio km

7031

547 kg CO2

Popierius, kg

545

883 kg CO2

Vanduo, m3

79

N/A

Nors pernai sunaudojome daugiau kaip
pusę tonos popieriaus, jo dalis CO2 „pyrage“ yra
santykinai maža, nes naudojame tik 100 proc.
perdirbtą popierių, kurio 1 kg turi 6 kartus
mažesnį CO2 pėdsaką lyginant su įprastu
popieriumi. Galime pasidžiaugti, kad pernai
mažiau skraidėme ir tai lėmė trečdaliu mažesnius
CO2 išmetimus lyginant su ankstesniais metais.
Apskritai mūsų poveikis aplinkai
neatsiejamas nuo vykdomų projektų specifikos.
2012 m. popieriaus sunaudojimas išaugo, nes
organizavome daugiau mokymų ir intensyviau
dirbome atokiose pamario vietoviese, todėl
didėjo kuro sąnaudos, o kartu ir CO2 išmetimai.
Ateityje ketiname ieškoti rodiklių, kurie
padėtų mums objektyviai įvertinti poveikį aplinkai
ir jį mažinti, nepaisant nuolat besikeičiančio
įgyvendinamų veiklų pobūdžio.
Biuro atliekos 2012 m.

CO2 pokytis 2011-2012 m.

N/A
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Finansinė ataskaita
Rita Jonkuvienė
rita.jonkuviene@bef.lt

Įplaukos
2012 m. Įstaiga gavo 2 156 158 Lt įplaukų. Dalis gautų
lėšų susijusi su 2011 m. projektų vykdymo metu patirtų
išlaidų kompensavimu, o kita – su 2012 m. patirtų išlaidų
kompensavimu bei su pajamomis, gautomis vykdant
viešuosius interesus tenkinančią veiklą.
Dalis iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos,
Europos regioninės plėtros fondo finansinio mechanizmo
gautų lėšų buvo perskirstyta tarp finansuojamo projekto
partnerių, kur įstaigos dalis sudarė 16 %.
Grafike „Įplaukų pasiskirstymas pagal šaltinius“
išskirtose įplaukose, gautose iš ES LIFE+ programos,
Baltijos jūros regiono programos 2007-2013, Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 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
2012 m. iš viso gauta 973 544 Lt, tai sudaro 69 % visų
šių programų įplaukų. Visose įstaigos įplaukose šios
lėšos sudaro 45 %.

Išlaidos
2012 m. įstaiga patyrė 1 934 799 Lt išlaidų. Dalis jų
bus kompensuotos iš 2013 m. gautinų pajamų (tikslinių
lėšų finansavimo).
Vadovo dalis darbo užmokesčio išlaidos darbo
užmokesčio išlaidose sudaro 20,16 %. Visos įstaigos
darbo užmokesčio išlaidos (kartu su nuo darbo užmokesčio mokamais mokesčiais) sudaro 43,05 % visų
išlaidų. Išmokų asmenims, susijusiems su įstaigos
dalininkais, 2012 m. nebuvo.
Įstaigos valdymo išlaidos betarpiškai susijusios su
įgyvendinamų projektų administravimo išlaidomis, todėl
atskirai neišskiriamos.
Darbuotojai ir dalininkai
Metų pradžioje įstaigoje dirbo 12 darbuotojų, vienas iš jų
– nepilnu etatu, trys darbuotojos buvo išleistos motinystės atostogų. Metų pabaigoje dirbo 14 darbuotojų,
keturi iš jų – nepilnu etatu, o trys darbuotojos buvo
motinystės atostogose.
Lyginant su 2011 m., įstaigos dalininkai nekito. Heidrun Fammler ir Žymantui Morkvėnui atitinkamai priklauso 99 % ir 1 % įnašo vertės. Dalininkų įnašas nekinta
nuo įstaigos įkūrimo 2003 m. ir sudaro 5 211 Lt.
Išlaidų pasiskirstymas pagal rūšį

Įplaukų pasiskirstymas pagal šaltinius

Išlaidų pasiskirstymas pagal šaltinius

Ilgalaikis turtas
2012 m. įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 37 121 Lt.
Ilgalaikis turtas

Stendai (5 vnt.)

Kompiuteris

Vietinis serveris
Viso

Projektas

Vertės dalis

Aplinkai palankaus ūkininkavimo
skatinimas siekiant užtikrinti
nykstančių agrarinio kraštovaizdžio
paukščių apsaugą
(Meldinė nendrinukė)

48,49%

Informacinė kampanija apie
pavojingas chemines medžiagas
Baltijos šalyse (BaltInfoHaz)

18,83%

–

32,68%
100%
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2012 m. įgyvendinti projektai
Trukmė

2009-2012

Finansuoja

ES LIFE+ programa,
Lietuvos Respublika,
Latvijos Respublika,
1 715 632 EUR
Estijos aplinkos
investicijų centras ir
projekto partneriai

ES Baltijos jūros regiono
programa, Lietuvos
Respublika ir projekto
partneriai

Pavadinimas

Partneriai/ Vykdytojai

Projekto svetainė

Baltijos šalių veiksmai
siekiant sumažinti Baltijos
jūros taršą pavojingomis
medžiagomis
(BaltActHaz)

Baltijos aplinkos forumas Estijoje
(koordinatorius)
Projekte dalyvauja 18 organizacijų
ir įmonių iš Estijos, Latvijos, ir
Lietuvos.

www.baltacthaz.bef.ee

Švedijos žemės ūkio mokslų
universitetas (koordinatorius)
Visapusiai politiniai
Projekte dalyvauja 22
veiksmai ir investicijos į
organizacijos iš Danijos, Estijos,
tvarius žemės ūkio
Suomijos, Vokietijos, Latvijos,
sprendimus Baltijos jūros
Lietuvos, Lenkijos, Švedijos,
regionui (Baltic Compass)
Baltarusijos ir Rusijos (asocijuotas
partneris)

www.balticcompass.org

2009-2012

6 678 210 EUR

2010-2013

ES Baltijos jūros regiono
programa, Lietuvos
2 858 925 EUR
Respublika ir projekto
partneriai

Baltijos jūros regiono
prisitaikymo prie klimato
kaitos strategija
(BaltAdapt)

Danijos meteorologijos institutas
(koordinatorius)
Projekte dalyvauja 11 organizacijų
iš Danijos, Vokietijos, Suomijos,
Švedijos, Estijos, Latvijos,
Lietuvos

www.baltadapt.eu

ES LIFE+ programa,
Lietuvos Respublika,
2 191 685 EUR
Latvijos Respublika ir
projekto partneriai

Aplinkai palankaus
ūkininkavimo skatinimas
siekiant užtikrinti
nykstančių agrarinio
kraštovaizdžio paukščių
apsaugą (Meldinė
nendrinukė)

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
(koordinatorius)
Kretingos miškų urėdija, Latvijos
gamtos fondas, UAB
Goldengrass, Žuvinto biosferos
rezervato direkcija

www.meldine.lt

Jūrinių buveinių ir rūšių
inventorizacija Natura
2000 tinklo plėtrai
Lietuvos ekonominėje
zonoje Baltijos jūroje
(DENOFLIT)

Klaipėdos universiteto Baltijos
pajūrio aplinkos tyrimų ir
planavimo institutas
(koordinatorius)
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje, Lietuvos jūrų muziejus,
Žuvininkystės tarnyba prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos, Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos, Gamtos tyrimų centro
Ekologijos institutas

www.corpi.ku.lt/denoflit

2010-2015

2010-2015

2011-2012

2011-2012

2011-2013
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Bendras
biudžetas

ES LIFE+ programa,
1 569 699 EUR Lietuvos Respublika ir
projekto partneriai

962 933 EUR

7 000 LVL

476 221 LTL

ES Europos regioninės
plėtros fondas, Latvijos ir
Lietuvos
bendradarbiavimo per
sieną programa, Lietuvos
Respublika ir projekto
partneriai

Žiemgalos planavimo regionas
(koordinatorius)
Baltijos aplinkos forumas Latvijoje,
Priemonės Lielupės upės Baltijos aplinkos forumas
baseino rajono vandens
Lietuvoje, Bauskos savivaldybės
būklei gerinti (Grande
taryba, Biržų regioninio parko
Rio)
direkcija, Dobelės savivaldybės
taryba, Pakruojo rajono
savivaldybė, Rundalės
savivaldybės taryba

Šiaurės ministrų tarybos
biuras Latvijoje

Nevyriausybinių
organizacijų
bendradarbiavimo
stiprinimas pažangesnio
vandens valdymo srityje

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje
(koordinatorius)
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje, Europos vandens,
ežerų ir upių vystymo asociacija
Suomijoje

---

Darnios Lietuvos
saugomų teritorijų raidos
puoselėjimas

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
(koordinatorius)
Aukštaitijos nacionalinio parko ir
Labanoro regioninio parko
direkcija, Dzūkijos nacionalinio
parko ir Čepkelių valstybinio
gamtinio rezervato direkcija, UAB
„Hnit-Baltic“, UAB „TV Manija“,
Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
Žemaitijos nacionalinio parko
direkcija

www.maps.lt/
keliaujantiemsletai

ES Europos regioninės
plėtros fondas, Lietuvos
Respublika ir projekto
partneriai

lielupe.balticrivers.eu
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2012 m. įgyvendinti projektai (tęsinys)
Trukmė

2011-2013

2011-2012

2012

2011-2015

Bendras
biudžetas

Finansuoja

Pavadinimas

Partneriai/ Vykdytojai

Projekto svetainė

76 545 EUR

Europos Sąjunga ir
Vokietijos Federalinės
aplinkos, gamtos
apsaugos ir reaktorių
saugos ministerija pagal
Konsultacinės pagalbos
programą aplinkos
apsaugai Vidurio ir Rytų
Europos, Kaukazo ir
Vidurio Azijos regionuose
ir projekto partneriai

Pagalba Baltijos šalims
rengiant prisitaikymo prie
klimato kaitos strategijas
(BaltClim)

Baltijos aplinkos forumas
Vokietijoje (koordinatorius)
Baltijos aplinkos forumas Latvijoje,
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje, Baltijos aplinkos
forumas Estijoje

---

40 500 LT

ES Europos socialinis
fondas, Jungtinių tautų
vystymo programa
Lietuvoje ir projekto
partneriai

Atsakingas banko
valdymas

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
(koordinatorius) ir SEB Lietuvoje

---

42 650 LT

ES Europos socialinis
fondas, Jungtinių tautų
vystymo programa
Lietuvoje ir projekto
partneriai

Darnaus judėjimo
alternatyvų skatinimas

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
(koordinatorius) ir UAB Hnit-Baltic

www.maps.lt/co2

ES LIFE+ programa,
Lietuvos Respublika,
1 683 396 EUR
Latvijos Respublika ir
projekto partneriai

Baltijos aplinkos forumas Estijoje
(projekto koordinatorius), Baltijos
aplinkos forumas Latvijoje,
Informacinė kampanija
Baltijos aplinkos forumas
apie pavojingas chemines Lietuvoje, Moterys Europoje
medžiagas Baltijos šalyse vardan bendros ateities (WECF),
(BaltInfoHaz)
Talino universitetas, Liepojos
universitetas, K-Rauta prekybos
centrai Estijoje ir Latvijoje,
VFS Films

www.pagalvok.lt
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Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
Esame nevyriausybinė organizacija, nuo 2003 m. aktyviai veikianti aplinkos
apsaugos srityje. Siekiame, kad visuomenė gyventų švarioje ir sveikoje
aplinkoje, kad biologinė įvairovė būtų išsaugota, o gamtos ištekliai tausojami.
Dirbame darnaus vystymosi, aplinkosauginio švietimo, biologinės įvairovės
apsaugos, klimato kaitos ir tvarios energetikos, taip pat pavojingų cheminių
medžiagų, vandens išteklių valdymo srityse. Turime ilgametę institucinių
gebėjimų stiprinimo patirtį.
Bendradarbiaujame su tais, kuriems artimos mūsų vertybės ir kurie tiki, kad
žmonės turi ir gali gyventi santarvėje su gamta.

BEF grupė
Rūpinamės aplinka Baltijos jūros regione bei už jo ribų. Esame BEF grupės –
tarptautinio tinklo su biurais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje ir Rusijoje,
nariai.

VšĮ Baltijos aplinkos forumas
Įmonės kodas 10090837
PVM kodas LT100002936910
Biuro adresas
Užupio g. 9/2-17
LT-01202 Vilnius
Tel. 8 5 213 8155
Faksas 8 5 213 5068
El. paštas info@bef.lt
www.bef.lt
www.befgroup.net
www.facebook.com/BEFLithuania

BEF komanda
Dvarčionių
talkoje 2012 m.
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