BEF Lietuva
Esame nevyriausybinė organizacija, nuo 2003 m. aktyviai
veikianti aplinkos apsaugos srityje. Mes 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.

BALTIJOS APLINKOS FORUMAS

VEIKLOS ATASKAITA 2011

www.bef.lt

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.
www.befgroup.net

VšĮ Baltijos aplinkos forumas
Užupio g. 9/2-17,
LT-01202 Vilnius
Tel. 8 5 213 8155
Faksas 8 5 213 5068
El. paštas info@bef.lt

Draugaukime
www.facebook.com/BEFLithuania
Nuo 2009 m. organizuojant talkas pavyko atkurti krūmų užgožtą vertingą Dvarčionių pievą. BEF nuotr.

Turinys

Tikime, kad planetą būtina
saugoti ne nuo žmonių, o
drauge su jais

Šioje ataskaitoje apžvelgiame
svarbiausius 2011 m. įgyvendintų
aplinkosaugos projektų pasiekimus,
pristatome visuomenines iniciatyvas,
pateikiame detalų projektų sąrašą ir
finansinę ataskaitą.
Baltijos aplinkos forumo komanda

Mūsų veiklos sritys
Gamtosauga žemės ūkyje
Baltijos jūros apsauga
Pavojingų cheminių medžiagų valdymas
Vandens išteklių apsauga
Saugomų teritorijų valdymas
Klimato kaita ir energetika
2011 m. įgyvendinti projektai
Finansinė ataskaita
Visuomeninės iniciatyvos
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Visuomeninės
iniciatyvos

Mūsų veiklos sritys

Atkuriame vertingą Dvarčionių
pievą. Sprendžiame
aplinkosaugos problemas
pasitelkdami įrankį
www.maps.lt/pranesk.
Dalyvaujame Aplinkosaugos
koalicijos veikloje.

Gamtosauga
žemės ūkyje

Pavojingos
cheminės medžiagos

Vandens išteklių
apsauga

Baltijos jūros
apsauga

Klimato kaita ir
energetika

Rūpinamės biologinės
įvairovės apsauga tikėdami,
kad žemės ūkis gali būti ne
vien produkcijos fabrikas, bet
sistema, kurioje dera
ekonominė nauda, socialinė
atsakomybė ir gamtos
apsauga.

Skatiname tirti šių medžiagų
papilitimą, galimą neigiamą
poveikį aplinkai bei sveikatai,
mažinti jų naudojimą ir keisti
mažiau pavojingomis.
Siekiame veiksmingo jų
regualiavimo valstybiniu lygiu.
Šviečiame visuomenę apie
atsakingą vartojimą.

Dirbame regionuose, kuriuose
vandens telkiniai labiausiai
kenčia nuo intensyvaus
ūkininkavimo. Šviečiame
bendruomenes apie taršos
mažinimo priemones.

Mažoje Lietuvos akvatorijoje
padedame derinti šalies
ekonominius interesus su
atsakomybe išsaugoti unikalią
jūros ekosistemą.
Bendradarbiaudami su
mokslininkais šviečiame
visuomenę apie Baltijos jūros
vertybes ir jų apsaugą.

Talkiname rengiant pirmąsias
Baltijos jūros regiono ir
Baltijos šalių prisitaikymo prie
klimato kaitos strategijas.
Siekiame tvaraus Lietuvos
energetikos vystymo.

Talkiname mokslininkams steigiant
naujas saugomas teritorijas Baltijos
jūroje. (A. Naudžiaus nuotr.)

Pasisakome prieš atominę energetiką,
nes tai yra pavojingas, brangus ir
neatsakingas būdas apsirūpinti elektra.
(BEF nuotr.)

Meldinės nendrinukės buveinių
atkūrimui Nemuno deltoje būtina vietos
ūkininkų pagalba. (BEF nuotr.
Fotografuota gavus Aplinkos apsaugos
agentūros leidimą)
BEF VEIKLOS ATASKAITA 2011

Naujausi tyrimai rodo, kad pavojingų
cheminių medžiagų randama tiek
pramonės, tiek buitinėse nuotekose.
(BEF nuotr.)

Mūšos upė 2011 m. ekologinės Baltijos
aplinkos forumo ekspedicijos metu
buvo aiškiai paveikta eutrofikacijos.
(BEF nuotr.)

Saugomų teritorijų
valdymas
Kviečiame išsaugoti
vertingiausius gamtos
kampelius keliaujant lėtai ir
įsibūnant Lietuvos
kraštovaizdyje. Rengiame
mokymus saugomų teritorijų
specialistams.

2011 m. saugomų teritorijų
specialistams surengėme apie pusšimtį
mokymų. (BEF nuotr.)
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Gamtosauga žemės ūkyje

Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) yra vienas sparčiausiai nykstančių
Europos žvirblinių paukščių.(BEF nuotr. Fotografuota gavus Aplinkos apsaugos agentūros
leidimą)

„Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti
nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą“, 2010-2015
Lietuva yra viena iš keturių pasaulio šalių, kuriose ši rūšis peri.
Siekdami išsaugoti meldinę nendrinukę Lietuvoje ir Latvijoje, inicijavome
ES LIFE+ programos projektą, kurio metu atkuriame perėti tinkamas
buveines ir kviečiame ūkininkus prisidėti prie jos apsaugos. Taip pat
renkame duomenis apie įvairias gamtai palankias ekonomines
alternatyvas Nemuno deltoje, kur ji peri.
2011 m. pradėjome buveinių atkūrimo darbus ir pažindinomės su
antros pagal svarbą meldinės nendrinukės buveinės Lietuvoje – Šyšos
polderio pievų šeimininkais. Džiaugiamės jų pagalba rengiant naują jos
apsaugai skirtą agrarinės aplinkosaugos priemonę, kuriai jau pritarė
Žemės ūkio ministerija. Naujosios išmokos būtų svarbios užtikrintinant
gamtai palankaus ūkininkavimo tęstinumą tokiose teritorijose kaip Šyšos
pievos.
Ne mažiau reikšmingas ir Lietuvoje susitikusios Tarptautinės meldinės
nendrinukės apsaugos grupės palaikymas ir rekomendacijos. Drauge su
surinktais išsamiais duomenimis apie rūšies bei jos buveinių būklę
vadovaujamės jomis planuodami gamtotvarkos darbus projekto
www.meldine.lt
teritorijose 2012 m.
BEF VEIKLOS ATASKAITA 2011

Baltijos jūros apsauga

„Visapusiai politiniai veiksmai ir investicijos į tvarius žemės ūkio
sprendimus Baltijos jūros regionui“, 2009-2012
Projekto siekis – prisidėti prie Baltijos jūros taršos mažinimo iš žemės
ūkio šaltinių ir ieškoti sprendimų padedančių derinti produkcijos
gamybos poreikius, socialinę atsakmybę ir aplinkos apsaugą žemės
ūkyje.
2011 m. aktyviai bendradarbiavome su žemės ūkio specialistais
analizuodami aplinkosaugos interesų integravimą Lietuvos žemės ūkio
politikoje. Inicijavome agrarinės aplinkosaugos priemonių veiksmingumo
vertinimo būdų analizę. Tai svarbu, siekiant atsakyti į klausimą, ar
mokesčių mokėtojų lėšomis finansuojama kaimo plėtra duoda laukiamų
rezultatų.
www.balticcompass.org

„Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija Natura 2000
tinklo plėtrai Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos
jūroje“, 2010-2015
Visuomenės informavimo veiklomis prisidedame prie
projekto, kurio metu vertinama dugno buveinių, žuvų ir
jūrinių paukščių įvairovė bei pasiskirstymas Lietuvos
išskirtinėje ekonominėje zonoje su tikslu nustatytus
kriterijus atitinkančiose vietose įsteigti jūrines Natura
2000 ekologinio tinklo teritorijas.
www.corpi.ku.lt/denoflit

Nidoje surengtoje Cafe Scientifique apie Baltijos jūros rifus salė buvo pilna. (BEF nuotr.)

Ornitologas Žydrūnas Preikša Šyšos polderyje moko Rusnės moksleivius atskirti meldinę
nendrinukę nuo ežerinės nendrinukės iš šviesaus dryžio viršugalvyje. (BEF nuotr.)

„Integruotas Baltijos jūros akvatorijos erdvinis
planavimas“, 2009-2011
Prisijungę prie tarptautinės iniciatyvos kvietėme pajūrio
gyventojus pažvelgti į jūrą kitomis akimis. Mokslinėse
kavinėse – Cafe Scientifique diskutavome apie jūrinę
kultūrą, vėjo jėgainių parkų plėtrą jūroje, Baltijos jūros
rifus ir giliavandenio uosto planus. Šie renginiai sulaukė
didelio pasisekimo ir spaudos dėmesio – juose virė
karštos diskusijos tarp mokslininkų, verslininkų, žvejų,
politikų ir vietos gyventojų.
Tapo akivaizdu, kad Baltijos jūra, apie kurią
dažniausiai prisimename vasarą planuodami atostogas,
daugeliui yra svarbi ne tik rekreaciniu, bet ir ekonominiu
bei aplinkosaugos požiūriu. Panašią išvadą padarėme ir
mūsų atliktoje interesų grupių prioritetų analizėje.

www.baltseaplan.eu
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Pavojingų cheminių
medžiagų valdymas

„Baltijos šalių veiksmai siekiant
sumažinti Baltijos jūros taršą
pavojingomis medžiagomis“,
2009-2012
Bendradarbiaudami su projekto
partneriais tyrėme pasirinktų
pavojingų cheminių medžiagų
paplitimą aplinkoje, įmonių ir
buitinėse nuotekose. Talkinome
sudarant galimų šaltinių inventorių
pagal pramonės šakas. Gautų
rezultatų pagrindu parengėme
rekomendacijas valstybinei
pavojingų cheminių medžiagų
mažinimo strategijai ir monitoringo
planams. Įmonėms projekto
partnerėms padėjome sudaryti
pavojingų cheminių medžiagų
apskaitos lenteles ir prašymus
aplinkosauginių leidimų gavimui.
Taip pat teikėme pasiūlymus
nacionaliniams teisės aktams
reglamentuojantiems pavojingų
medžiagų naudojimą ir išleidimą į
aplinką.
Organizavome seminarus ir
apvaliojo stalo diskusijas
įmonėms ir valstybinėms
institucijoms, išleidome leidinių
apie pavojingas chemines
medžiagas visuomenei.
www.baltacthaz.bef.ee
BEF VEIKLOS ATASKAITA 2011

Iš seminaro dalyvio anketos:
Mes dalyvaujame įmonių
savikontrolės procese, todėl
dažnai tenka būti konsultantais.
Dalyvavimas tokio pobūdžio
seminaruose mums labai
praverčia, galime nors
netiesiogiai prisidėti prie
aplinkosaugos

Vandens išteklių
apsauga

Įgyvendindami projektą organizavome nuotekų toksiškumo vertinimo modelių
pristatymą nuotekų valymo įmonių specialistams. (BEF nuotr.)

Ekologinės ekspedicijos metu
nešiojama laboratorija tiriama
vandens būklė. (BEF nuotr.)

Sudarant pavojingų medžiagų
valdymo planus, buvo vertinama
projekte dalyvaujančių įmonių veiklos
specifika. BEF nuotr.

„Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje“, 2009-2012
Projektu siekiama mažinti pavojingų medžiagų patekimą į aplinką
Baltijos jūros regiono šalyse, didžiausią dėmesį skiriant Baltijos šalims ir
Rusijai.
Drauge su partneriais atlikome pavojingų cheminių medžiagų
nustatymą nuotekų valymo įrenginių nuotekose ir dumble. Remiantis
apskaičiuotais pavojingų medžiagų, patenkančių į Baltijos jūrą, kiekiais
bei galimais keliais (per orą, iš dirvožemio, upėmis), sukurti pavojingų
medžiagų elgsenos aplinkoje modeliai. Talkinome nustatant galimą
pavojingų cheminių medžiagų neigiamą poveikį vandens ekosistemoms
bei siūlant novatoriškus nuotekų toksiškumo vertinimo metodus.
Projekto įgyvendinimo metu analizavome pavojingų medžiagų
mažinimo ir pakeitimo mažiau pavojingomis galimybes pramonėje.
Atliekant analizę, buvo vertinami technologiniai procesai ir galimi kaštai.
Seminarų ir mokymų metu suteikėme progą šiomis temomis drauge
diskutuoti politikos formuotojams, pavojingų medžiagų kontrolę
vykdančioms valstybės insitucijoms, pramonės įmonėms ir
mokslininkams.
www.cohiba-project.net

„Priemonės Lielupės upės
baseino rajono vandens būklei
gerinti“, 2011-2012
Dėl Lielupės upių baseino
ūkiuose naudojamų organinių ir
mineralinių trąšų šio regiono
vandens telkiniai – vieni labiausiai
užterštų šalyje. Siekdami šviesti
vietos bendruomenes 2011 m.
organizavome ekologinę
ekspediciją Kruojos ir Mūšos
upėmis, dalyvavome rengiant
mokomąją jaunimo stovyklą ir
seminarą apie vandens išteklių
valdymą.

„Nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimo stiprinimas
pažangesnio vandens valdymo
srityje“, 2011-2012
Projektu siekiama prisidėti prie
gėlo vandens valdymo stiprinant
Baltijos bei Šiaurės Europos šalių
nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimą.
2011 m. gilinome žinias
dalyvaudami seminare apie
nuotekų valymo technologijas ir
vandens išteklių valdymo
pokyčius.

lielupe.balticrivers.eu
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Klimato kaita ir
energetika

Saugomų teritorijų
valdymas

Atliekamas geomorfologinis tyrimas,
kurio tikslas – sužinoti, kiek dėl
lankytojų poveikio per nustatytą laiką
gilėja vaikščiojami takai. (BEF nuotr.)

„Prielaidų sukūrimas darniam
Kuršių nerijos valdymui“, 2011
Projekto metu vertinome
gamtinių išteklių sąlygotus
apribojimus ir galimą žalą
gamtinei, socialinei ir kultūrinei
aplinkai Kuršių nerijoje.
Parengėme rekreaciniam
poveikiui jautrių teritorijų
identifikavimo ir lankytojų bei
transporto srautų įvertinimo
metodikas. Atlikome
bandomuosius lankytojų ir
transporto srautų tyrimus.
Parengėme rekomendacijas
teritorijos talpos (angl. carrying
capacity) nustatymui ir turizmo
srautų reguliavimui.

Projekto svetainė
BEF VEIKLOS ATASKAITA 2011

2011 m. pradėtame kurti Saugomų
teritorijų ženkle paukštis – tarpininkas
tarp žemės ir dangaus, tarp to, kas
fiziškai apčiuopiama ir tik siekiama.

„Darnios Lietuvos saugomų
teritorijų raidos puoselėjimas“,
2011-2013
Projekto tikslas – populiarinti
saugomų teritorijų vertybes ir
vietos gyventojų produktus bei
paslaugas, taip sudarant
prielaidas vietos bendruomenėms
įsitraukti į saugomų teritorijų
valdymą, tvarkymą, ir vertybių
apsaugą.
2011 m. rengėmės Saugomų
teritorijų ženklo reglamentavimui
ir konsultavome būsimus ženklo
naudotojus apie jo prasmę ir
naudą. Taip pat pradėjome kurti
interaktyvų įrankį www.maps.lt/
keliaujantiemsletai, rengtis
videofilmų, audiogidų kūrimui ir
rinkti medžiagą leidiniams.
Projekto svetainė

Būsimieji reindžeriai mokosi bendravimo su vietos gyventojais per mūsų organizuotus
mokymus saugomų teritorijų specialistams Kaltanėnuose, Aukštaitijos nacionaliniame
parke.(BEF nuotr.)

„Saugomų teritorijų specialistų kvalifikacijos kėlimas, bendrosios ir
specialiosios kompetencijos didinimas“, 2011-2012
Surengėme apie pusšimtį mokymų Lietuvos saugomų teritorijų
darbuotojams pagal atnaujintą programą tokiomis temomis kaip viešieji
pirkimai, darbas su žiniasklaida, GIS pagrindai, statybas
reglamentuojantys teisės aktai, kultūros paveldo tvarkymas ir apsauga,
saugomų rūšių atpažinimas ir stebėsena, lyderystė ir personalo
valdymas, lankytojų centrų tinklas, poveikio aplinkai vertinimas Natura
2000 teritorijoms, gamtotvarkos planų rengimas, kraštovaizdžio
tvarkymas, valstybinių parkų ir rezervatų išskirtinės visuotinės vertės
pristatymas, reindžerystė, sėkmingos derybos, strateginis planavimas ir
daug kitų.
Taip pat organizavome mokymus kitų Europos Sąjungos šalių
saugomose teritorijose. Tarp jų – apie reindžerystę, bendradarbiavimą
su vietos bendruomenėmis, saugomų teritorijų planavimą, teritorijų
tvarkymą ir pritaikymą lankymui.
Projekto svetainė

„Baltijos jūros regiono prisitaikymo prie klimato
kaitos strategija“, 2010-2013
Šis tarptautinis projektas teikia ypatingą dėmesį
Baltijos jūrai bei pajūrio juostai. 2011 m. talkinome
partneriams organizuojant suinteresuotų grupių
susitikimus, teikėme informaciją apie prisitaikymo prie
klimato kaitos tyrimus ir jautriausius sektorius Lietuvoje.

www.baltadapt.eu

„Pagalba Baltijos šalims rengiant prisitaikymo prie
klimato kaitos strategijas“, 2011-2013
Projekto metu drauge su Baltijos šalių aplinkos
ministerijomis rengiame prisitaikymo prie klimato kaitos
strategijos gaires. 2011 m. atlikta prisitaikymo prie
klimato kaitos padėties apžvalga Lietuvoje. Įvyko
ministerijų ir ekspertų susitikimas, aptartos projekto
veiklos, mokymų ir ekspertinių konsultacijų poreikis.

Projekto svetainė

„Nuo Estijos iki Kroatijos: Pažangios energijos
taupymo priemonės būsto sektoriui Vidurio ir Rytų
Europos šalims“, 2008-2011
Projektu siekiama perkelti pažangias būsto sektoriaus
energijos taupymo priemones iš Europos Sąjungos šalių
senbuvių į Vidurio bei Rytų Europos šalis. 2011 m.
baigtas rengti vadovas savivaldybėms „Visuminis
energijos efektyvumo didinimo planavimas pastatuose“.
Parengti mokymų modeliai, kuriuos VGTU Kokybės
vadybos centras naudoja savo mokymuose statybos
www.intense-energy.eu
įmonių vadovams bei darbų vadovams.
„Aplinkai palankesnių statybinių medžiagų
naudojimas naujuose, energetiškai efektyviuose
pastatuose Baltijos valstybėse“, 2009-2011
Projekto tikslas – aplinkai palankesnių statybų plėtra
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 2011 m. įvertinome
prielaidas naudoti aplinkai palankesnes statybines
medžiagas Lietuvoje. Supažindinome tikslines grupes su
ekologinės statybos pavyzdžiais, parengėme leidinių
visuomenei ir mokymo programą ekspertams.
Projekto svetainė
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2011 m. įgyvendinti
projektai
Trukmė

Bendras biudžetas

Finansuoja

Čia pateikiame detalų 2011 m. įgyvendintų projektų sąrašą su informacija apie
finansavimo šaltinius, koordinatorius bei partnerius
Pavadinimas

Partneriai/ Vykdytojai

Projekto svetainė

ES programa „Pažangi energetika
Europai“ ir projekto partneriai

Nuo Estijos iki Kroatijos: Pažangios energijos taupymo priemonės būsto
sektoriui Vidurio ir Rytų Europos šalims (INTENSE)

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje (koordinatorius)
Projekte dalyvavo 28 partneriai 11-oje Europos šalių

www.intense-energy.eu

2008-2011

3 230 805 EUR

2009-2011

247 380 EUR

Vokietijos federalinis aplinkos fondas
ir projekto partneriai

Aplinkai palankesnių statybinių medžiagų naudojimas naujuose,
energetiškai efektyviuose pastatuose Baltijos valstybėse

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje (koordinatorius)
Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje, Baltijos aplinkos forumas Estijoje,
Baltijos aplinkos forumas Vokietijoje, Europos Komisijos kampanija
„Tvari energetika Europai“

Projekto svetainė

2009-2012

3 707 721 EUR

ES Baltijos jūros regiono programa,
Lietuvos Respublika ir projekto
partneriai

Integruotas Baltijos jūros akvatorijos erdvinis planavimas (BaltSeaPlan)

Vokietijos federalinė jūros ir hidrografijos agentūra (koordinatorius)
Projekte dalyvavo 14 organizacijų iš Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos,
Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos

www.baltseaplan.eu

2009-2012

4 927 740 EUR

ES Baltijos jūros regiono programa,
Lietuvos Respublika ir projekto
partneriai

Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje (COHIBA)

Suomijos aplinkos institutas (koordinatorius)
Projekte dalyvavo 20 organizacijų iš Suomijos, Švedijos, Danijos,
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos

www.cohiba-project.net

2009-2012

1 715 632 EUR

ES LIFE+ programa, Lietuvos
Respublika, Latvijos Respublika,
Estijos aplinkos investicijų centras ir
projekto partneriai

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

2009-2012

6 678 210 EUR

ES Baltijos jūros regiono programa,
Lietuvos Respublika ir projekto
partneriai

Visapusiai politiniai veiksmai ir investicijos į tvarius žemės ūkio
sprendimus Baltijos jūros regionui (Baltic Compass)

Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (koordinatorius)
Projekte dalyvauja 22 organizacijos iš Danijos, Estijos, Suomijos,
Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Baltarusijos ir Rusijos
(asocijuotas partneris)

www.balticcompass.org

2010-2013

2 858 925 EUR

ES Baltijos jūros regiono programa,
Lietuvos Respublika ir projekto
partneriai

Danijos meteorologijos institutas (koordinatorius)
Baltijos jūros regiono prisitaikymo prie klimato kaitos strategija (BaltAdapt) Projekte dalyvauja 11 organizacijų iš Danijos, Vokietijos, Suomijos,
Švedijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos

2010-2015

2 191 685 EUR

ES LIFE+ programa, Lietuvos
Respublika, 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

ES LIFE+ programa, Lietuvos
Respublika ir projekto partneriai

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

www.baltadapt.eu

2010-2015

1 569 699 EUR

2011

25 987 USD

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir
kultūros organizacijos (UNESCO)
Dalyvavimo programa

Prielaidų sukūrimas darniam Kuršių nerijos valdymui

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (koordinatorius)

Projekto svetainė

962 933 EUR

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

Priemonės Lielupės upės baseino rajono vandens būklei gerinti (Grande
Rio)

Žiemgalos planavimo regionas (koordinatorius)
Baltijos aplinkos forumas Latvijoje, Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje,
Bauskos savivaldybės taryba, Biržų regioninio parko direkcija, Dobelės
savivaldybės taryba, Pakruojo rajono savivaldybė, Rundalės
savivaldybės taryba

lielupe.balticrivers.eu

2011-2012

BEF VEIKLOS ATASKAITA 2011
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2011 m. įgyvendinti
projektai (tęsinys)
Trukmė

Bendras biudžetas

Finansuoja

Pavadinimas

Partneriai/ Vykdytojai

Projekto svetainė

2011-2012

7 000 LVL

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

Projekto svetainė

2011-2012

1 029 654 LTL

ES Europos socialinis fondas ir
Lietuvos Respublika

Saugomų teritorijų specialistų kvalifikacijos kėlimas, bendrosios ir
specialiosios kompetencijos didinimas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
(užsakovas)
Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (vykdytojas)

Projekto svetainė

Projekto svetainė

Projekto svetainė

2011-2013

2011-2013

BEF VEIKLOS ATASKAITA 2011

476 221 LTL

ES Europos regioninės plėtros
fondas, Lietuvos Respublika ir
projekto partneriai

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

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
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Finansinė ataskaita
Šiame skyriuje rasite informaciją apie organizacijos darbuotojus ir dalininkus,
gautas įplaukas ir patirtas išlaidas pagal finansavimo šaltinius, taip pat apie įsigytą
ilgalaikį turtą 2011 m.

Įplaukos
2011 m. įstaiga gavo 2 002 042 Lt įplaukų. Dalis gautų lėšų susijusi su
2010 m. projektų vykdymo metu patirtų išlaidų kompensavimu, o kita —
su 2011 m. patirtų išlaidų kompensavimu bei su pajamomis, gautomis
vykdant viešuosius interesus tenkinančią veiklą.
Dalis iš Norvegijos finansinio mechanizmo gautų lėšų buvo perskirstyta
tarp finansuojamo projekto partnerių, kur įstaigos dalis sudarė 69 %.
Grafike „Įplaukų pasiskirstymas pagal šaltinius“ išskirtose įplaukose,
gautose iš ES LIFE+programos, ES struktūrinės paramos, Baltijos jūros
regiono programos 2007-2013, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną programos 2007-2013 ir Norvegijos finansinio mechanizmo, taip
pat įtrauktos bendrojo finansavimo lėšos, gautos iš Lietuvos Respublikos
biudžeto. Lietuva yra įsipareigojusi prisidėti prie šių programų
finansuojamų projektų įgyvendinimo. Tokių biudžeto lėšų 2011 m. iš viso
gauta 170 150 Lt, tai sudaro 12 % visų įplaukų, gautų iš šių programų.
Išlaidos
2011 m. įstaiga patyrė 2 500 780 Lt išlaidų. Dalis jų bus kompensuotos
iš 2012 m. gautinų pajamų (tikslinių lėšų finansavimo).
Vadovo dalis darbo užmokesčio išlaidose sudaro 22,12 %. Visos
įstaigos darbo užmokesčio išlaidos (kartu su nuo darbo užmokesčio
mokamais mokesčiais) sudaro 31,46 % visų išlaidų. Išmokų asmenims,
susijusiems su įstaigos dalininkais, 2011 m. nebuvo. Įstaigos valdymo
išlaidos betarpiškai susijusios su įgyvendinamų projektų administravimo
išlaidomis, todėl atskirai neišskiriamos.
Darbuotojai ir dalininkai
Metų pradžioje įstaigoje dirbo 13 darbuotojų, viena darbuotoja buvo
išleista motinystės atostogų. Metų pabaigoje dirbo 12 darbuotojų, vienas
iš jų – nepilnu etatu, o trys darbuotojos išleistos motinystės atostogų.
Įstaigos dalininkais yra Heidrun Fammler ir Žymantas Morkvėnas,
kuriems atitinkamai priklauso 99 % ir 1 % įnašo vertės. Dalininkų įnašas
nekinta nuo įstaigos įkūrimo 2003 10 14 ir sudaro 5 211 Lt.

Įplaukų pasiskirstymas pagal šaltinius

Išlaidų pasiskirstymas pagal šaltinius

Išlaidų pasiskirstymas pagal rūšį

Ilgalaikis turtas
2011 m. įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 88 474 Lt.

Ilgalaikis turtas Projektas

Vertė

Informaciniai
stendai (10 vnt.)*

Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant
tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio
kraštovaizdyje

62%

Žiūronai ir
monokliai

Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas
31%
siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą (Meldinė nendrinukė)

Spalvinis
spausdintuvas

Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas
7%
siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą (Meldinė nendrinukė)

Viso

100%

* Projekto veiklos įgyvendintos 2009-2010 m.
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Visuomeninės
iniciatyvos

BEF Lietuva savanorės 2011 m. BEF Lietuva ir Maps.lt iniciatyva
Edita Maneikaitė

Maps.lt iniciatyvos savanorė,
2010-2011:
Į BEF atėjau tikėdamasi įgyti
patirties savo specialybėje, kaip tik
buvo pati pradžia, kai pradėjau
domėtis geografinėmis
informacinėmis sistemomis (GIS). O
čia buvo dviguba galimybė – ir GIS,
ir aplinkosauga. Derinys tuo metu
buvo tobulas.

„Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“
Padedami savanorių ir aktyvių piliečių
sprendžiame aplinkosaugos problemas visoje
Lietuvoje nuo 2008 m.

Savanorystė man suteikė galimybę
tobulėti ir susipažinti su
nevyriausybinių organizacijų darbu
bei įgauti patirties bendraujant su
aplinkosauginėmis institucijomis. Ši
savanorystė dar labiau sustiprino
simpatiją GIS, su kuriomis ir
šiandien neišsiskiriu.
Ta patirtis suteikė daugiau
pasitikėjimo savimi, kartu privertė
pasirinkti kryptį ir siekti tikslo.

Jurgita Petrikaitė

Maps.lt iniciatyvos savanorė,
2011-2012:
BEF pasirinkau dėl tarptautinio
bendradarbiavimo patirties ir dėl
kolektyvo, apie kurį buvau girdėjusi
tik pačius geriausius atsiliepimus.
Sužinojau, kaip dirba NVO ir
valstybės institucijos aplinkosaugos
srityje, kaip vykdomi tarptautiniai
projektai.

Interaktyviame maps.lt/pranesk žemėlapyje galima matyti užregistruotų problemų
sprendimo būklę Lietuvoje. Žaliai žymimos išspręstos problemos. (BEF nuotr.)
BEF VEIKLOS ATASKAITA 2011

Maps.lt iniciatyvos idėja labai
sveikintina, nes yra prieinama
didžiajai visuomenės daliai. Taip
Lietuvoje įmanoma vos ne
kiekvienam prisidėti apie gamtos ir
aplinkos išsaugojimo.

>
>
>
>

Apsilankyk www.maps.lt/pranesk
Registruok pastebėtą problemą
Aprašyk ir įkelk nuotrauką
Sek problemos sprendimo eigą

www.maps.lt/pranesk
Mūsų vizija – visuomeninė iniciatyva
palaikoma ir išlaikoma visuomenės.

Skirk 2 % GPM
ir paremk iniciatyvos vystymą
VšĮ Baltijos aplinkos forumas
Įmonės kodas 110090837
PVM mokėtojo kodas LT100002936910
Adresas Pienių g. 20, LT-10238 Vilnius
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Visuomeninės
iniciatyvos

Užupio nepriklausomybės dienos proga mūsų organizuotas pavasarinis žuvų paleidimas į
Vilnelę – priminimas apie tai, kad gamtoje esame ne vieni, kad visi esame tampriai
susiję, ir kad turėtume vieni kitais rūpintis. (BEF nuotr.)

BEF VEIKLOS ATASKAITA 2011

www.aplinkosauga.lt

www.kitoksukis.lt

Rūpinamės žiemojančiais
paukščiais Vilniaus mieste

Dalyvaujame Aplinkosaugos
koalicijos veikloje

2011 m. rudenį sutaisėme ir
perdažėme laiko ir vandalų
apgadintas lesyklas Arklių gatvės
ir Santuokų rūmų skveruose bei
Vingio parke. Lesyklos pastatytos
įvairiose miesto vietose 2%
gyventojų pajamų mokesčio ir
Vilniaus miesto savivaldybės
paramos lėšomis 2007 metais.
Tuomet prie iniciatyvos „Padaryk
gerą darbą – išgelbėk žvirblelį“
sumeistraudami lesyklas prisidėjo
ir amatų mokykla „Sodžiaus
meistrai“.

Aplinkosaugos koalicija vienija
Lietuvos aplinkosaugines
nevyriausybines organizacijas
siekiančias dalyvauti aplinkos
apsaugos politikos formavime ir
įgyvendinime – ypač biologinės
įvairovės apsaugos, žemės ūkio
politikos ir tvarios energetikos
srityse. Drauge su Koalicijos
partneriais 2011 m. viešomis
pozicijomis kvietėme diskusijai
apie biologinės įvairovės strategiją
ir branduolinę energetiką.

Subūrėme ūkininkaujančius
santarvėje su gamta į
„Kitokių ūkių“ tinklą

Atkuriame europinės
svarbos Dvarčionių pievą
organizuodami talkas

Šių ūkių dydis svyruoja nuo 5 iki
500 hektarų, tarp jų yra ir
patyrusių, ir pradedančiųjų
žemdirbių, gamtosaugininkų, ir net
mokslininkų. Šiuos žmones iš
įvairių Lietuvos kampelių vienija
aplinkosauginė motyvacija –
ūkiuose ūkininkaujama aplinkai
palankiu būdu siekiant atkurti
pievų paukščiams tinkamas
buveines. 2011 m. įsikūręs
neformalus tinklas užtikrina
2009-2010 m. įgyvendinto
projekto veiklų tęstinumą.

Prieš keletą metų šią vertingą
pievą sostinės pakraštyje buvo
užgožę krūmai, todėl padedami
savanorių ir rėmėjų ėmėme
organizuoti talkas, kurių metu
kirtome krūmynus ir šienavome.
Dabar čia vasarą vėl žydi
lietuviškosios orchidėjos –
gegūnės ir reti paprastieji
kardeliai, kreksi griežlė, lankosi
lapės ir stirnos. 2011 m.
bendrovės „Goldengrass“
nušienauta žolė atiteko Žirgų
globos asociacijos augintiniams.
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