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Jausk pulsą sek mūsų
veiklą

Saugome gamtą drauge s u ž m o g u m i !
Baltijos aplinkos forumas, www.bef.lt, 2016

Lengvų kelių neieškome
2015 metai Baltijos aplinkos forumo komandai tęsėsi ilgiau
nei 12 mėnesių. Praėjusiais metais užbaigėme keletą
didelių projektų, planavome ir rengėme naujų idėjų
pasiūlymus, sprendėme vykstančių projektų keliamus
iššūkius ir galvosūkius. Vis dažniau pusiau juokais, pusiau
rimtai kartojome: „lengvų kelių neieškome” ir pasiraitoję
rankoves ieškojome sprendimų.
Mums itin smagu, jog susirūpinimas dėl ftalatų, lakiųjų
organinių junginių, sunkiųjų metalų ir kitų pavojingų
cheminių medžiagų mūsų aplinkoje jau tampa įprastu
reiškiniu vartojimo kultūroje. Skatindami ne aklą pavojingų
medžiagų neigimą, bet domėjimąsi tuo, ką perkame ir
vartojame, jaučiamės šiek tiek prie to prisidėję. Tikimės, jog
šis sąmoningumas po truputį peraugs į rūpestį savo kūnu,
neigiama naudojamų medžiagų įtaka bei mus supančia
aplinka – kitomis gyvybės formomis, su kuriomis
sugyvename šioje planetoje.

Platesnį sugyvenimo su
gamta požiūrį skatina ir
darbas žemės ūkio srityje.
Čia susitinka ne tik
produkcija,
išsaugotos
gyvūnų rūšys ar vandens
telkinių tarša, bet ir
žmonių santykiai, jų
gyvenimo
būdas,
ekonominė ir socialinė
regiono plėtra. Stengėmės
įvertinti kiek įmanoma
daugiau šių, tarpusavyje
tampriai
susijusių,
aspektų.

Tikimės, jog mūsų veikla prisidėjo prie plačiau atmerktų
akių, matančių, jog gamta yra gerokai daugiau nei
„resursas”. Džiaugiamės, kad dirbdami kartu su ūkininkais
bei vartotojais turime galimybę plėsti savo akiratį ir suvokti
skirtingų požiūrių įvairovę.
Kviečiu susipažinti su mūsų 2015 m. veiklos ataskaita, o
norinčius sužinoti daugiau – parašyti mums laišką!

Direktorius Žymantas Morkvėnas

SAUGOME GAMTĄ DRAUGE SU ŽMOGUMI
Ši paprastai skambanti idėja nurodo mūsų veiklos
kryptį. Kasdienėje veikloje siekiame atrasti tiek
žmogui, tiek gamtai palankius sprendimus.
Nenorime žmogaus nuo gamtos atskirti, taikant
įvairius draudimus, priešingai – skatiname
žmogaus ir gamtos darną, įsiklausant į žmogaus
poreikius ir kuriant sąlygas darniam jų tenkinimui.

Esam

atviri

Vien per šiuos metus

300
Straipsnių spaudoje

10

Pasirodymų televizijoje ir
radijuje

Dėmesys gamtos ir žmogaus

ryšiui

Tik patyręs asmeninį išgyvenimą gamtoje žmogus
gali suprasti jos naudą ir reikalingumą, rasti savo
atsakymą į klausimą „kam reikia gamtą saugoti?”.
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Praktikantės

Išsami metinė veiklos
ataskaita

Prisijunk
Pasiūlyk idėją

Gamtosauga ir saugomos teritorijos

MELDINĖS NENDRINUKĖS

Meldinė nendrinukė nutūpė „Nacionalinės
geografijos" puslapiuose
2015 metais baigėme įgyvendinti meldinės
nendrinukės apsaugai skirtą projektą. Projekto
metu vykdėme apleistų meldinės nendrinukės
buveinių atkūrimą apie 1200 ha plote, ieškojome
būdų bendradarbiauti su ūkininkais, siekiant
drauge saugoti meldinę nendrinukę, vykdėme
įvairias visuomenės informavimo veiklas. Tarp šių,
„klasikinių” gamtosaugos veiklų, viena tapo ypač
svarbi. Tai – specialios agrarinės aplinkosaugos
priemonės, skirtos meldinės nendrinukės apsaugai,
sukūrimas.
Sukurtos specialios agrarinės aplinkosaugos
priemonės meldinei nendrinukei saugoti

Įgyvendindami šią Lietuvos kaimo plėtros
programos priemonę, ūkininkai gauna išmokas už
veiklas, kurios būtinos saugant meldinę
nendrinukę. Kadangi ūkininkavimas meldinės
nendrinukės buveinių šlapynėse yra sudėtingas,
išmokos, kompensuojančios dėl apribojimų
patiriamus nuostolius, yra svarbi paskata užtikrinti
gerą buveinių būklę bei gamtosaugos iniciatyvos
tęstinumą projektui pasibaigus. Daugiau apie
projekto rezultatus – skaitykite projekto interneto
svetainėje www.meldine.lt. Šioje interneto
svetainėje kviečiame pažiūrėti ir projekto metu
sukurtą filmą apie meldinę nendrinukę ir ja
besirūpinančius žmones.

Gegužės pradžioje pasigirsta giesmė,
kurios pirmosios natos susipina su
nenusakomu giliu jauduliu kažkur pilve.
Taip ją girdime. Mūsų džiaugsmui, pirmą
kartą per meldinių nendrinukių tyrimų
istoriją, galime fiksuoti šio rečiausio
Europos giesmininko gausėjimą Lietuvoje.
Tiesa, meldinių nendrinukių Lietuvoje
pagausėjo nežymiai, bet ši tendencija
suteikia vilties ir optimizmo.
Meldinės nendrinukės populiacijos Lietuvoje
dinamika

Tulkiaragės pažintiniame take įsikūrė
didžiausia pasaulyje meldinė nendrinukė

Laivu atplaukiančius lankytojus pasitinka
geriausias meldinės nendrinukės draugas ūkininkas

APSAUGA

Tyrų takas jus užburs čia tarpstančia gyvybe
Paskutiniaisiais šio projekto įgyvendinimo
metais (2015 m.) vykdėme jau mažėjančių
nendrynų šienavimą, atidarėme nuostabų
pažintinį taką greta Šilutės, Tulkiaragės
polderyje. Čia pasakojama ne tik seniausio
Nemuno deltos polderio istorija, bet ir parodoma
ūkininko svarba palaikant pievų ekosistemą.
Lankytojus pakvietėme ir į kitą gamtos taką,
Kliošių kraštovaizdžio draustinyje. Santūrų, bet
pilną nuotykių gamtoje. Darbas biure taip pat
buvo aktyvus ir dinamiškas – rengėme naujus
leidinius, ataskaitas, teikėme pagalbą
administruojant minėtą agararinės
aplinkosaugos priemonę.

Svajotojų suoliukas Tulkiaragėje kviečia
prisėsti romantiškam apsižvalgymui

Akimirka iš baigiamojo tarptautinio meldinės
nendrinukės seminaro

2015 metais nemažai laiko praleidome ir pelkėse,
ruošdami paraišką naujam meldinės nendrinukės
apsaugos projektui. Tai bus sekantis etapas, kurio
metu sieksime atkurti dar didesnius meldinių
nendrinukių buveinių plotus formuojant
funkcionuojantį šiam giesmininkui tinkamų
buveinių tinklą. Tai ypač svarbu, siekiant
užtikrinti šio paukščio išlikimą ilgalaikėje
perspektyvoje. Naujasis projektas turi prasidėti
2016 metais, o apie jo pradžią informuosime
svetainėje www.meldine.lt

Tyrų take jūsų laukia net 3 skirtingos
ekosistemos

Apsilankyk
www.meldine.lt
Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

Gamtosauga ir saugomos teritorijos

JŪROS GAMTOS APSAUGA LIET

Nauja knyga

2015 m. baigėsi projektas „Jūrinių buveinių ir rūšių
inventorizacija Natura 2000 tinklo plėtrai Lietuvos
ekonominėje zonoje Baltijos jūroje”, kurio metu
buvo įvertinta dugno buveinių, žuvų, jūrinių
paukščių įvairovė ir pasiskirstymas Baltijos jūros
Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos rajonuose.
Tyrimai sudarė prielaidas įsteigti dvi naujas jūrines
saugomas teritorijas – Sambijos ir KlaipėdosVenspilio plynaukštės. Šiose teritorijose aptinkama
vertinga rifų buveinė, kurioje klesti didelė rūšių
įvairovė, neršia ir matinasi daugybė žuvų. Žiemos
metu virš šių teritorijų sutinkama tūkstančiai
žiemojančių jūrinių ančių (pvz., nuodegulių ir ledinių
ančių).
Mūsų organizacija buvo atsakinga už šio projekto
komunikacijos veiklas. Džiaugiamės galėdami
pristatyti išleistą knygą, kurioje gausu originalių
dailininko Sauliaus Karaliaus piešinių bei įdomių
istorijų apie Baltijos jūroje sutinkamas rūšis. Nors
knygos „Jūros knyga. Baltijos jūros pasauliai”
tiražas yra ribotas, ją vis dar galima gauti mūsų
biure arba atsisiųsti internetu.

Pasiteirauk
Projekto metu Lietuvos jūrų muziejuje buvo įrengta ir
speciali apie Baltijos jūros įdomybes pasakojanti
ekspozicija. Nors šiuo metu muziejus uždarytas
rekonstrukcijai, tačiau šią ekspoziciją aplankyti
galima – muziejaus administracija organizuoja
ekspozicijos lankymą su gidu.

TUVOJE - DENOFLIT
PAŽINK
Ar žino
ja
Baltijo i, kad
s jūroje
aptinka
mi
rifai?

Ar žino
ja
Baltijo i, kad
s jūroje
gyvena
bangini
ai?

Baltijos jūrą, jos nepaprastą
ir unikalų gyvenimą,
patyrinėk 5 jos pasaulius

Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

Žodis Baltija patikimai saugo
mums labai daug svarbių
dalykų: nuo vaikystės
atsiminimų, turškiantis jūros
pursluose ir statant smėlio
pilis, iki Baltijos kelio - mūsų
laisvės ir vienybės simbolio.

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

Gamtosauga ir saugomos teritorijos

ATVIRŲ BUVEINIŲ PALAIKYMA
„Vidur vandenų“
Šventės svečius pasitiko, šermukšniu
laimino ir kafija vaišino vietos
gyventojai – lietuvninkai.

Paukščių stebėjimo ir fotografavimo
patirtimi dalinosi vienas garsiausių
Lietuvos gamtos fotografų Marius
Čepulis.

Vaikai galėjo išbandyti žuvininko
linksmybes, skraidymo pamokas,
įveikti pelkininkų ir daržovininkų
išbandymus.

Veikė amatų dirbtuvės.

2015 m. Nemuno deltoje pradėjome dar vieną
iniciatyvą, kuria siekiame užtikrinti atvirose pievose
ir šlapynėse gyvenančių rūšių gerą apsaugos būklę
ir tinkamą buveinės kokybės palaikymą.
Siekėme į buveinių atkūrimą ir palaikymą įtraukti
kuo daugiau vietos žmonių. Nebūtinai per
tiesiogines veiklas, tokias kaip krūmų kirtimas,
nendrių šalinimas ar šienavimas, bet ir per, iš pirmo
žvilgsnio, mažai susijusias sritis – tautodailę, maisto
gamybą, turizmo paslaugas.
Tai puikiai atsispindėjo organizuotame gamtos
festivalyje „Vidur vandenų“. Vietos gyventojai
dalyvavo šventės kūrime nuo pat pradžių.

Paukščių stebėjimas ir pažinimas, ypač, globaliai
nykstančios meldinės nendrinukės klausymas, tapo
pagrindiniu šventės akcentu, pretekstu, sukvietusiu
lankytojus į Nemuno deltą.
Turizmo operatoriai siūlė
specialias programas ilgesnei
viešnagei Nemuno deltoje.

Daugiau
renginio
akimirkų

AS NEMUNO DELTOJE

Ši šventė buvo įkvėpimas vietos gyventojams
išnaudoti turimą išskirtinę gamtinę vertybę –
paukščius – turistų (finansų) pritraukimui.
Ateinančiais metais Nemuno deltos gyventojai vėl
žada visus pakviesti patirti įspūdžių „Vidur
vandenų“.

Šurmuliavęs vietos ūkininkų turgus
leido gyventojams užsidirbti.

2015 m. taip pat buvo įsigyta didelio pravažumo žemės ūkio
technika, kurios dėka nušienautos paukščiams vertingos
buveinės. Ateinančiais metais šienavimo darbai bus tęsiami.
Vėliau įranga leis aptarnauti smulkesnius regiono ūkininkus
vėlyvuoju laikotarpiu, padedant jiems šienauti užliejamas
pievas bei transportuoti biomasę.
Festivalyje lankėsi ir savo patirtimi su
vietos turizmo paslaugų teikėjais dalinosi
ekoturizmo ekspertai iš Švedijos ir
Norvegijos Staffan Widstrand ir Bjorn
Frantzen.

Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

http://bef.lt/index.php?id=117
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EKOTURIZMO PLĖTRAI PALAN
SĄLYGŲ PLĖTOJIMAS LIETUVO
Projekto komanda planuoja maršrutą
teritorijoje

Maršruto bandymas su gamtos
mylėtojais

Siekdami priartinti žmogų prie gamtos, suteikti
galimybę jam atrasti savus atsakymus,
pagrindžiančius aplinkosaugą, šiemet daug
dėmesio skyrėme ekoturizmo plėtojimui.
Siekėme sukurti tokią gamtinio patyrimo
paslaugą, kurios pagrindinis akcentas būtų
profesionalus gamtos interpretavimas, ji
įtrauktų vietos produkcija ir kurtų ekonominę
naudą. Taip pat – būtų praturtinta
pramoginiais elementais ir dalyvių įtraukimu.
Tokios paslaugos sukūrimas, detalus patirties
dokumentavimas ir dalinimasis ja galėtų būti
įkvėpimu Lietuvoje plėtoti gamtai draugišką
turizmą. Pasitarę su savo draugais „Baltijos
vilku“, nutarėme koncentruotis ties pėdeskystės
paslauga.

Maršruto bandymas su ekoturizmo ir
rinkodaros ekspertais

Paslaugos bandymas su šeimomis
naujoje teritorijoje

Paslaugos kūrimas truko gerokai ilgiau, nei
planavome. Reikėjo ne tik sugalvoti istorijas,
kurias pasakosime, suplanuoti maršrutą, bet ir
jį keletą kartų išbandyti. Naudingas pastabas
mums teikė maršruto dalyviai, ekoturizmo
ekspertai iš Estijos ir Švedijos, rinkodaros
konsultantas. Vėliau savo patirtį detaliai
aprašėme.
Labiausiai džiugina tai, kad projektas pasiekė
tai, dėl ko jį kūrėme – plačiai pristačius
rezultatus į mus kreipėsi būrelis tarpusavyje
nesusijusių gamtos entuziastų, pasiryžusių
plėtoti ekoturizmo paslaugas Lietuvoje. Jau
kuriame ateities planus, kaip drauge kviesime
visus pažinti subtilius mūsų šalies lobius!

EKOTURIZMAS

NKIŲ
OJE
Susipaž
i
sude nk

t
pėdeskyaliu
paslaugstės
plėtojim os
oaprašu

Did
susidomelio
sulaukė ėjimo
publikamūsų
„Kiek k cija
buvima ainuoja
s gamt
oje?”
Pask

Labiausiai mums patinkantis apibrėžimas

yra pyrago valgymo būdas,
kai jis nemažėja.

aityk

Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

Buvo pakankamai smagi ir
unikali patirtis keltis 4 ryto ir
tekant saulei klampoti per
girgždintį sniegą į salą
pelkėje, kur turėjome
pasirengti pėdeskystės
dalyvių sutikimui.

http://bef.lt/index.php?id=116

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

2015 m. galima apibūdinti kaip pasirengiamojo etapo pabaigą,
sudariusią geras sąlygas judėti į priekį.
Šiais metais vyko pažintiniai vizitai į
Alpių regioną, projekto teritorijas
Latvijoje ir Estijoje.
Vizitas į Alpių regioną

Gegužės mėnesį buvo surengtas tarptautinis seminaras, kurio
metu žemės ūkio ekspertai iš Nyderlandų, Airijos, Jungtinės
Karalystės, Portugalijos, Čekijos ir Baltijos valstybių dalinosi
patirtimi dėl vertingų pievų išsaugojimo. Jie taip pat svarstė
ir teikė konkrečius pasiūlymus, kaip pagerinti ekonomines
sąlygas ūkininkauti gamtiškai vertingose pievose.
Tarptautinis seminaras

Alpių regione susipažinome su moderniomis
žolės biomasės apdirbimo technologijomis,
viešo ir privataus bendradarbiavimo
patirtimi, kuomet sudaromos palankesnės
sąlygos vietos ūkininkams ganyti gyvulius
gamtiškai vertingiausiose pievose.

Integruota planavimo priemonė, padėsiantis numatyti
tinkamiausias priemones pievų tvarkymui, jau įgavo savo
struktūrą. Norint numatyti ilgalaikius pievų tvarkymo
sprendimus, turime žinoti konkrečios pievos vertybes
(teikiamas ekosistemines paslaugas) ir poveikį toje teritorijoje
taikant tam tikras tvarkymo priemones. Integruota planavimo
priemonė rodys konkrečiame plote esančias ekosistemines
paslaugas, skaičiuos jų vertes bei modeliuos galimą poveikį
keičiant socioekonominius ar žemės ūkio technologinius
parametrus.
Integruota planavimo priemonė

Vizitas į Latviją ir Estiją
Lankydama teritorijas kaimyninėse šalyse,
komanda giliau susipažino su projekto
nagrinėjamomis temomis.

Projekto teritorijose taip pat veiklos netrūko. Jau
galima pasidžiaugti pirmaisiais rezultatais, kurie,
dauguma atvejų, pralenkė lūkesčius. Ūkininkai
aktyviai įsitraukė į projekto veiklas.
Šovites ūkyje (Latvija) prasidėjo pievos
atkūrimo darbai – šalinami kelmai ir rengiama
dirva natūralių augalų įsėjimui. Taip pat
pradėtas rengti verslo planas, padėsiantis
užtikrinti tolimesnę gamtinio ūkio plėtrą.

Cėsio savivaldybėje vertingas pievas rengiamasi pritaikyti
visuomenės poreikiams. Sudarytas planas, kaip išnaikinant
žmogui pavojingus Sosnovskio barščio sąžalynus.
Gyvulių girdyklos

Darbai Šovites ūkyje

Ribiškių kraštovaizdžio draustinis išlaisvintas
nuo
savaiminių
sąžalynų.
Atsivėrusiu
nuostabiu kalvyno kraštovaizdžiu gėrisi
vilniečiai. Pavilnių regioniniam parkui vos
spėjus įrengti pėsčiųjų trasas, kalvomis nutįso
lankytojų vilkstinės.
Lankytojai Ribiškėse

Įrengus gyvulių girdyklas Kurese ūkyje (Estija) pasirengta
didesnės, visą ūkio teritoriją apimančios galvijų bandos
atvežimui. Šiame ūkyje, besidriekiančiame 170 ha plote,
gausu ne tik gamtinių vertybių, tokių kaip alvaro pievos ar
gegužraibinių augalų augavietės, bet ir kultūros paveldo
objektų. Ūkio širdis – senas apleistas kaimas, kuriame iki
šių dienų išlikusios galvijų gynimui pritaikytos gatvės. Po
intensyvaus pasipriešinimo Sovietiniam rėžimui kaimo
gyventojai buvo priverstinai iškeldinti. Apylinkėse yra 2
piliakalniai ir 2 pilkapiai, senovės gyvenvietė, šventas
šaltinis. Vietovė apipinta legendomis ir slėpiningais
pasakojimais apie čia gyvenusias dvasias, meškas, vilkus ir
žmones.
Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

Visa tai rodo aiškią kryptį –
supažindinti plačiąją visuomenę
su ekosisteminių paslaugų
nauda, siekiant į vertingų pievų
ir kraštovaizdžių išsaugojimą
įtraukti kuo daugiau žmonių.

http://vivagrass.eu

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

SIEKIANTYS TEISIŲ
Lėtink tempą! Lėtumas gali būti efektyviausias
sprendimas gelbėjant pasaulį, galimybė
pasinerti į save siekiant gyvenimo darnos,
harmonijos, vartoti neperžengiant Žemės
galimybių ribos. Tai – budistinės filosofijos
vertas raginimas, kurį skleidė žymiausia XX a.
darnaus vystymosi teoretikė Doniella Meadow.
Ji teigia, kad mes nuveiktume daug daugiau
aplinkos labui, jeigu daugiau dėmesio skirtume
savo pačių sukeltos betvarkės tvarkymui.

„Lėtame turguje" gaminama

Pasitelkdami lėtumo koncepciją, 2015 metais
mes, kartu su asociacijomis ,,Viva Sol” bei ,,
Tymo turgus”, Vilniuje sukūrėme ,,Lėtą turgų”.

Ūkininkas papasakos
daugiau nei etiketė
,,Lėtas turgus” – erdvė miesto gyventojui
pasijausti daugiau nei tik pirkėju. Čia vyko
interaktyvūs teminiai renginiai, skatinantys
solidarumą tarp miesto ir kaimo: ūkininkai
degustacijose kvietė ,,paragauti skirtumo“ tarp
naminės ir prekybos centro produkcijos, kepė
didžiausią šviežių smidrų kiaušinienę, tirpdė
savo brandintus sūrius ant naminės duonos,
mokė pažinti lietuviškų pievų augalus ir juos
panaudoti gaminant maistą ar net kosmetikos
priemones.

„Lėtame turguje“ prekiaujantys
ūkininkai

Ų

Darnaus maisto
forumas

Rezoliucija
• lietuviškas kaimas turi būti
gyvybingas ir kuriantis;
• skatinama kooperacija, įvedant
mokesčių lengvatas ir sudarant
sąlygas smulkiems augintojams
gaminti didesnę pridėtinę vertę
turinčius produktus, ar
kooperuojantis tiekiant maistą
švietimo, sveikatos apsaugos ir
socialinės globos įstaigoms;
• taikoma teisinga ir sąžininga
mokesčių sistema, siekiant
užtikrinti teisingą atlygį ne tik
smulkaus, šeimos ūkių užaugintai,
pagamintai produkcijai, bet,
atsižvelgiant į jų indėlį į bendrųjų
vertybių išsaugojimą, sukuriamas
darbo vietas ir socialinę sanglaudą;
parengti tokių ūkių atrinkimo
kriterijus;
• kaimų bendruomenių veikla
nukreipta į kaimo bei miesto
solidarumo skatinimą, sudarant
galimybes miesto žmogui įsitraukti
ir susipažinti su ūkininko
gyvenimu, ūkininkavimu ir jo
auginamos ar gaminamos
produkcijos aplinka;
• lengvinamas priėjimas prie žemės
naujai besikuriantiems ūkininkams;
• skatinamos inovacijos mažiau
palankiose žemėse.

Projekto komanda su Europos
Parlamento nario Bronio Ropės
biuro pagalba Panevėžyje
suorganizavo tarptautinį ,,Darnaus
maisto forumą”, kur svarstytos
galimybės vietos ūkininkams
aprūpinti šalies viešojo maitinimo
sistemą šviežesne ir sveikesne
produkcija.
Forumo metu priimta rezoliucija,
kuri tolimesniam darbui perduota
Europarlamentarui. Rezoliucijoje
siūlomos politikos formavimo
kryptys sprendžiant smulkiųjų
ūkininkų ir tiesioginio maisto
pardavimo vartotojams klausimus.

Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

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

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

ENVIEVAL

NAUJŲ METODIKŲ, SKIRTŲ E
PLĖTOJIMAS IR TAIKYMAS

Bendroji žemės ūkio politika lemia vienos
didžiausių ES biudžeto dalies panaudojimą.
Įgyvendinant šią politiką, per 2007-2013 m.
laikotarpį buvo išmokėta per 96 milijardai eurų,
skirtų žemės ūkio paramai, socialinės ir
ekonominės sanglaudos skatinimui, o taip pat –
ir aplinkosaugos žemės ūkio sektoriuje
puoselėjimui.

Pagrindinis aplinkosaugos priemones
numatantis instrumentas – kaimo plėtros
programos bei jose numatomos agrarinės
aplinkosaugos priemonės. Lietuvoje biologinės
įvairovės apsauga didžiąją dalimi finansuojama
įgyvendinant šios programos priemones. Nors
šiai sričiai skiriama nemažai lėšų, taikomų
aplinkosaugos priemonių poveikio ir
efektyvumo vertinimas išlieka dideliu iššūkiu.

Įgyvendinami ENVIEVAL projektą, drauge su šios
srities Europos šalių mokslininkais ir ekspertais
rengėme rekomendacijas, padedančias geriau
įvertinti kaimo plėtros programų poveikį
aplinkosaugos srityje.

ES KAIMO PLĖTROS PROGRAMŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMUI

Galimų naujų indikatorių
bandymai
Projekto komanda agrarinės aplinkosaugos priemonių
poveikio biologinei įvairovei bei didelės gamtinės vertės
teritorijoms matavimui numatė naujus indikatorius ir
vertinimo procesą. Siekiant įvertinti jų tinkamumą ir
potencialą, 2015 m. mūsų organizacija Lietuvoje atliko
tyrimus. Bandėme 3 naujus vertinimo indikatorius –
ekotono ilgį, griežlių gausumą teritorijose bei baltųjų
gandrų perėjimo sėkmingumą. Nustatėme, jog ekotono
ilgis bei griežlių gausumas gali būti tinkami
indikatoriai, padedantys įvertinti agrarinės
aplinkosaugos priemonių poveikį. Būtų tikslinga šiuos
indikatorius taikyti ir oficialaus šių priemonių vertinimo
metu, o reikalingus duomenis gauti bendradarbiaujant
su Aplinkos ministerija (pvz., patobulinus šiuo metu
galiojančią biologinės įvairovės monitoringo
programą).
Baltojo gandro perėjimo sėkmingumo tyrimai yra labai
įdomūs ir turintys didelį potencialą. Ypač teigiamai
įvertinta galimybė pasitelkti ūkininkus ir plačią
visuomenę reikiamų duomenų surinkimui – juk
kiekvienas pažįsta šį sparnuotį ir gali suteiki
informaciją apie kaimynystėje įsikūrusio lizdo būklę.
Visgi, moksliniu požiūriu, šią rūšį analizuoti nors ir
perspektyvu, tačiau ganėtinai sudėtinga.

Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

www.envieval.eu

Cheminės medžiagos ir pramonės tarša,

KAMPANIJA
„PAGALVOK, KAI PERKI
2015 metų rudenį baigėsi vienas
plačiausiai visuomenėje
nuskambėjusių mūsų projektų –
kampanija „Pagalvok, kai perki“. Per
daugiau nei 4 metus, o ypač
paskutiniaisiais, užmezgėme gausybę
partnerysčių ir kontaktų,
susipažinome su įvairiausiais
žmonėmis, besidominčiais, ką ir kaip
jie naudoja. Galbūt net, šios
kampanijos dėka, lietuviai tapo
labiausiai Europoje susirūpinusia
tauta dėl gaminiuose naudojamų
cheminių medžiagų poveikio jų
sveikatai (tai atskleidė 2014 m.
Eurobarometro tyrimas).
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Per metus suorganizavome
apie 40 seminarų mamoms ir
įvairių bendruomenių
atstovams. Iš viso,
kampanijos metu tiesiogiai
bendravome su 2500 žmonių!

Toliau tęsėme partnerystę su
LITEXPO ir jau antrus metus
buvome parodos „Eko logika
“ pagrindiniai turinio
partneriai. Šiame renginyje
organizavome daugybę
šviečiamųjų renginių. Šiems
įvykti padėjo Vilniaus miesto
savivaldybės parama. Taip pat
dalyvavome panašioje
parodoje Klaipėdoje –

Naisių vasaros festivalyje
organizavome baigiamąjį
kampanijos renginį.

Visuose metų renginiuose
didžiulio populiarumo sulaukė
dar praėjusiais metais mūsų
sukurtas žaidimas „Ekoženklų
labirintas“. Jį žaisti mėgsta tiek
vaikai, tiek suaugusieji.

vartotojų švietimas

.
D E M E. S Y S
KIRPEJOMS

Išleidome 8 pranešimus spaudai. Tai
lėmė net 70 pasirodymų
žiniasklaidoje. Iš jų - 6 pasirodymus
nacionalinėje televizijoje ir 2
radijuje.

2015 m. didesnį dėmesį skyrėme kirpėjoms.

Atsakinėjome į įvairias užklausas
skiltyje „klausk eksperto“. Iš viso
suteikėme daugiau nei 20
individualių konsultacijų.

Besidominčioms žmogui ir aplinkai
draugiškesniais kosmetikos produktais
dovanojome seminarą Rygoje apie plaukų
dažymą ekologiškais plaukų dažais.
Renginyje savo patirtimi dalinosi Vokietijos
kirpėja Brigit Pesin.

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje ACM
ekranuose buvo galima išvysti
kampanijos filmukus.

Lietuvos miestų gatvėse ir toliau
galėjote matyti meškiuką, dubenį bei
akių tušą.

Išleidome informacines korteles,
padedančias išsirinkti saugesnius
produktus.

Taip pat raginome grožio salonus ir studijas
savanoriškai pasižadėti naudoti mažiau
pavojingų ingridientų turinčių priemonių.
Nors susidomėjusių buvo, pasirašyti šį
pasižadėjimą galiausiai išdrįso tik du
Vilniaus grožio salonai.

Net ir pasibaigus kampanijai, mes
tęsiame veiklą cheminių medžiagų ir
vartotojų informavimo srityje.
Pagalvok.lt bei paskyra Facebooke
bus ir toliau atnaujinami.

Veiklos tęstinumą užtikrins projektai
„Fit for REACH“ (orientuotas į verslą)
ir „Non Haz City“ (orientuotas į
miestų savivaldybes ir visuomenę).

komunikacijos
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Cheminės medžiagos ir pramonės tarša,

KAMPANIJA
„PAGALVOK,
KAI
PERKI
“
Tema
t
artimaau
?

TYRIMAI IR
EKPERIMENTAI

Atlikome papildomus
žaislų ir higieninių
įklotų tyrimus.
Rezultatus galite rasti
apibendrintoje tyrimų
ataskaitoje.

Įsitrauk

Užmezgėme glaudžią partnerystę su
„Mamos žurnalu“. Drauge su žurnalo
skaitytojomis vykdėme 3
eksperimenus, teikėme patarimus
apie alternatyvių gaminių
pasirinkimą daugiau nei 10-tyje kartu
su redaktorėmis parengtų straipsnių.

Spaudos konferencijoje
žiniasklaidai pristatėme
Latvijoje darytų patalpų
oro rezultatus.
Konferenciją organizuoti
padėjo Vilniaus miesto
savivaldybė.

Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

Šiemet išryškėjo informacinių
renginių poreikis mažesniuose
Lietuvos miestuose ir
miesteliuose, savivaldybių
parodyta iniciatyva
bendradarbiauti bei moksleivių
ir mokytojų išradingumas,
pristatant pavojingų cheminių
medžiagų temą.

Savanorės

www.pagalvok.lt

vartotojų švietimas
SAUGOKIME APLINKĄ KASDIEN – „EKOLOGIKA“

8

Surengėme kūrybinį konkursą
Vilniaus lopšeliams-darželiams
„Pagamink baldus sraigei
Ekologikai". Jame dalyvavo

450

grupės iš 22 darželių

Seminarai-viešos paskaitos
visuomenei apie pavojingas
chemines medžiagas buityje ir kaip
jų vengti

63

Moksleivių

Dalyvavo 2 pamokose apie gaminių
būvio ciklą ir diskutavo, kaip
pagaminti gaminį, kuris niekada
nevirstų atlieka

Dalomoji medžiaga

apie kosmetikoje ir buitinėje
chemijoje esančias vengtinas
pavojingas chemines medžiagas.

Spaudos konferencija

apie patalpų ore esančias
pavojingas chemines medžiagas
sulaukė gan didelio žiniasklaidos
susidomėjimo.

14

Interaktyvių žaidimų

„Ekolabirintas“ ir „Šiukšlė ne šiukšlė
“, kurių metu dalyviai ir žiūrovai
buvo mokomi pažinti ekoženklus ir
tinkamai rūšiuoti atliekas

2015 m. įgyvendintu projektu siekta sumažinti
pavojingų cheminių medžiagų ore, atliekose ir
nuotekose kiekius Vilniaus mieste skatinant
atsakingą vartojimą ir supažindinant vilniečius
su gaminių būvio ciklo samprata.

Teiktos paslaugos

Cheminės medžiagos ir pramonės tarša

Nacionalinio įgyvendinimo plano dėl patvariųjų
organinių teršalų (POT) tvarkymo pakeitimo ir
papildymo projekto parengimas
Siekiant, kad Lietuva atitiktų tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus
ratifikavus Stokholmo konvenciją, ir tinkamai įgyvendintų Reglamentą
(EB) Nr.850/2004, 2015 m. Aplinkos ministerijos užsakymu VšĮ Baltijos
aplinkos forumas parengė atnaujintą Lietuvos nacionalinį Stokholmo
konvencijos įgyvendinimo planą (NIP) atsižvelgiant į 2009 m., 2011 m.
ir 2013 m. Stokholmo šalių susitikimuose (COP) priimtus sprendimus.
Rengiant NIP pakeitimo ir papildymo projektą:

Atlikta nacionalinė 11-os naujų POT medžiagų inventorizacija;
Patikslintas pradinių POT medžiagų naudojimo produktuose ir
gaminiuose, tų gaminių perdirbimo ir gaminių atliekų tvarkymo ir
perdirbimo mastas;
Parengtas Nacionalinio įgyvendinimo plano pakeitimo ir papildymo
projektas;
Parengtas Patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2016–2025
metų programos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano projektas.

Privačiam užsakovui atlikome žaislų cheminės
saugos vertinimą (lietuvių ir anglų kalbomis) pagal
reikalavimus, nurodytus 2009 m. birželio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/48/
EB dėl žaislų saugos

Gamtosauga ir saugomos teritorijos
Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000
“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos įgyvendina Norvegijos
ir EEE paramos Lietuvai projektą, kurio tikslas iki 2016 metų pavasario parengti individualias
rekomendacijas, anksčiau tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000”, teritorijų
valdymui. Rekomendacijos rengiamos
50-čiai teritorijų, pateikiant ekonomiškai naudingiausius bei efektyviausius teritorijų
tvarkymo mechanizmus, užtikrinsiančius gamtinių ir ūkinių interesų suderinamumą.
2015 m. parengėmė didžiąją rekomendacijų dalį, keletą kartų lankėmės teritorijose,
diskutavome su vietos bendruomenėmis. 2016 m. baigsime rengti visas rekomendacijas.

Saugomų teritorijų ekologams organizavome
ekspertų mokymus

Keliems užsakovams teikėme
seminarų moderavimo
paslaugas, skaitėme
pranešimus aplinkosaugos
temomis.

Kitos iniciatyvos

FESTIVALIS

„VIDUR GIRIŲ“

GAMTOJE.ORG
Savaranoriškai palaikoma iniciatyva Gamtoje.org šiemet gerokai
suaktyvėjo. Daugiausia, dėl verslo ir visuomenės paramos.

Antrus metus kvietėme visus gamtos mylėtojus į
festivalį Dzūkijoje „Vidur girių“. Pagrindiniu šventės
akcentu, kaip ir praėjusiais metais, išliko rytinė gervių
apskaita, tačiau šiais metais į festivalio organizavimą
įtraukėme dar daugiau vietos gyventojų ir šventės
dalyviams siūlėme ilgąją savaitgalio programą
„Pažintis su šilinių dzūkų gyvenimu“. Pagrindinės
festivalio dienos rytą kvietėme išbandyti šiemet
išplėtotą pėdsekystės paslaugą, lūkuriuojantys
šurmuliavo vietinių surengtame turgelyje, amatų
dirbtuvėse, į „Meškos šikną" keliavo ieškoti „kiškio
pyrago".
Siekdami padengti šventės organizavimo išlaidas,
įvedėme simbolinį festivalio mokestį (10 eur), taip
pat siūlėme paremti vietos bendruomenę įsigyjant
jų parengtus maisto lauknešelius gervių stebėjimui.
Nors surinktos lėšos renginio organizavimo išlaidų
pilnai nepadengė, tačiau ženkliai palengvino
organizatoriams tenkančią finansinę naštą, papildė
vietos gyventojų biudžetą.
Festivalį
organizavome
drauge su

Specialiai festivaliui sukūrėme filmuką
apie tai, ką reikia žinoti rengiantis
nakvoti gamtoje šaltuoju metų laiku.

Gamtos lobių
paieškų trasos
„TEO" dėka, šiemet visuomenei
pristatėme ilgai brandintas ir plėtotas
gamtos lobių paieškų trasas. Unikalūs
maršrutai vasaros pabaigoje atsirado
Plokštinės miške (Žemaitijos
nacionaliniame parke) ir Verkių dvaro
parke (Verkių regioniniame parke). Vos
atridarytos, jos pelnė lankytojų simpatijas
, o norintieji atskleisti gamtos paslaptis
laukdavo eilėse! Matydami įtraukiančių
laisvalaikio praleidimo formų gamtoje
poreikį, planuojame panašių trasų įrengti
ir daugiau. Jei tik jėgos ir resursai leis.

Tu gali prisidėti

Stambiagabaričių
aikštelių punktai
Maps.lt žemėlapyje
Stambiagabaričių aikštelių
žymė žemėlapyje

Bendradarbiaudami su Maps.lt ir
iniciatyva „Mes rūšiuojam“ metų
pabaigoje „Pranešk apie skriaudžiamą
gamtą“ žemėlapį papildėme
stambiagabaričių aikštelių žymėmis. Prie
šios idėjos įgyvendinimo prisidėjo ir
plačioji visuomenė Aukok.lt portale ar
Gamtoje.org puslapyje parėmę mūsų
veiklą. Lengvesnis informacijos apie
specifinių atliekų aikšteles
pasiekiamumas žymi mūsų siekio spręsti
atsinaujinančių nelegalių šiukšlynų
pradžią.
Šio projekto komanda mūsų organizacijoje

Džiugiausia buvo sulaukti
pripažinimo iš žemaičių.
Užsispyrėliai kraštiečiai, iš
pradžių atsargiai žiūrėję į
gamtos lobių trasos idėją,
galiausiai pripažino, kad tai –
sėkmingas ir vertingas potyris
gamtoje.

Savanorės

Kitos iniciatyvos

GAMTOJE.ORG
„Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“
Pranešimų skaičius

2015 metais pranešimų skaičius po rekordiškų
2014 m. gerokai krito, todėl nuoširdžiai tikimės,
jog tai rodo mažėjančių problemų skaičių ir
žmonių sąmoningumo gamtos atžvilgiu
didėjimą.

Problemų pasiskirstymas pagal statusą

Norėtume pasidžiaugti visuomenės
aktyvumu skiriant paramą šiai
iniciatyvai aukojimo portale Aukok.lt,
ypač, Swedbank akcijos metu.

Ačiū

Dvarčionių pieva atvira
visiems. Kviečiame joje
apsilankyti ir susipažinti su
jos grožybėmis!

Dvarčionių pieva
kur skleidžiasi lietuviškos orchidėjos

Jau 7-nerius metus tvarkome organizacijos simboliu tapusią
Dvarčionių pievą. Per visą šį laikotarpį pavyko atkurti ir nuo krūmų
išvaduoti didžiąją dali šio 4 ha ploto. Dabar puikias sąlygas augti
turi retosios lietuviškos orchidėjos – gegūnės -, paprastieji
kardeliai, griežlės, lankytis lapės ir stirnos. Tai - vienas
vertingiausių gamtos kampelių Vilniuje.

Kūčių šienelis
Šiemet siūlėme dalelę Dvarčionių šieno parsinešti ir į savo
namus. Pagaminome šieno pundelius Kūčių tradicijoms
puoselėti. Šie šiugždantys linkėjimai iškeliavo pas žmones,
norima auka prisidėjusiems prie pievos palaikymo. Tikimės, kad
ištraukti žolės stiebeliai jums atneš pačius geriausius metus!

Ką reiškia „atmesta“?
Iniciatyva „Pranešk apie skriaudžiamą
gamtą“ rūpinasi aplinkosauginių ne
operatyvinių problemų sprendimu.
Socialinių, administracinių, teisinių ir
panašaus pobūdžio problemų mes
nesprendžiame. Pranešimas taip pat gali
būti atmestas, jei:

Siekiant palaikyti šias gamtines
vertybes, pievą reikia kasmet šienauti,
o nupjautą žolę – išvežti. Sostinėje rasti
ūkininką, kaip parodė mūsų 2014 m.
patirtis, yra pakankamai sudėtinga.
Džiaugiamės, kad jau antrus metus
bendradarbiaujame su vietos ūkininku,
kuris pasirūpino žolės nupjovimu,
sugrėbimu. Žirgynui „Raudoni vakarai
“ dėkojame, kad susidariusią biomasę
išvežė iš pievos ir naudoja savo
reikmėms.
Džiugu, jog mūsų darbas
Dvarčionių pievoje
akivaizdus kiekvieną kartą
ten apsilankius. Šiemet
pievoje stebėjau
dūkstančių lapiukų
kompaniją!

1) Nenurodomi kontaktiniai duomenys arba jie yra galimai
netikri;
2) Pakartotinai paprašius, neatsiuntėte jokių problemos
įrodymų (nuotraukų);
3) Pranešimas nepasitvirtino arba tai nėra gamtosaugos
problema;
4) Problema yra sąlyginai nedidelė (pvz., numesti trys
buteliai) ir dėl to švaistyti valstybės institucijų resursus, į
jas kreipiantis ir prašant problemą spręsti, būtų nelogiška.

POVEIKIS APLINKAI
Nuo 2011 m. mes skaičiuojame savo veiklos poveikį
aplinkai. Jį išreiškiame dujų, prisidedančių prie klimato
kaitos (CO2), tonomis bei sugeneruotų atliekų kilogramais.

Kodėl skaičiuojam ir ką tai reiškia?
Mūsų organizacijos veikla, o tuo pačiu ir jos poveikis
aplinkai, stipriai priklauso nuo tais metais vykdomų
projektinių veiklų. Lyginti skirtingų metų rezultatus
tarpusavyje galime, tačiau toks palyginimas yra sąlyginis.
Poveikio aplinkai skaičiavimas mums labiau yra simbolinis
ir psichologinis veiksmas, primenantis atsakomybę prieš
gamtą, raginantis pamąstyti apie generuojamą pėdsaką bei
būdus jam sumažinti.

- Sumažėjo trečdaliu, lyginant su 2014 m., kai
suskaičiavome net 36 tonas.
- Mažiausias CO2 kiekis per visus 5 metus!
- CO2 pėdsakas, tenkantis vienam darbuotojui,
sumažėjo 39 %.
Šį mažėjimą būtų galima sieti su mažiau energijos ir kuro
naudojimo reiklaujančiomis veiklomis 2015 m. Lyginant
su 2014 m., organizavome mažiau didelio masto
tarptautinių renginių ir vizitų, didesniu darbuotojų
skaičiumi - 2015 m. turėjome 17 darbutojų (tai yra
didžiausias skaičius per pastaruosius 5 metus).

Bendro CO2 pėdsako sudėtis

Mūsų CO2 pėdsakas
2015 m.

25
=
tonos

Tokį kiekį CO2 per metus
sugertų vidutinis Lietuvos
miškas, užimantis

5
prekybos centrų„Akropolis
“ plotą
(apie 43 ha)

Didžiausią mūsų generuojamo CO2 dalį, kaip ir
ankstesniais metais, sudarė transportas, daugiausiai –
kelionės automobiliais.

100 km ilgio kelionės CO2 išmetimai,
tenkantys 1 keleiviui pagal tarpmiestines
transporto priemones. Šaltinis: kelionių CO2
skaičiuoklė, www.maps.lt/co2

Sveikiname kolektyvą, kuris dvigubai dažniau nei
2014 m. rinkosi keliones autobusu! Tai, galbūt ir ne
ženkliai, bet prisidėjo prie bendro CO2 kiekio
sumažėjimo.
Kelionių lėktuvu sugeneruotas CO2 kiekis, nors ir
antras didžiausias po automobilių, tačiau 2015 m.
sumažėjo net 46 %. Tai sietina su mažesniu kelionių
skaičiumi bei trumpesniai skrydžių atstumais.
Elektros suvartojimas išliko stabilus pastaruosius 3
metus. Vanduo biure naudojamas tik higienos
reikmėms, jo suvartojimas nekinta ir siekia apie 6-7
m3 vienam darbuotojui per metus.
Kadangi biure naudojamas autonominis dujinis
šildymas, o vidutinė 2015 m. šildymo sezono
temperatūra buvo aukštesnė nei 2014 m., sunaudota
mažiau energijos šildymui. Taip pat mažesnes
energijos sąnaudas lėmė tai, jog biuro antrojo aukšto
sienos žiemą buvo apšiltintos celiuliozės vata.

O atliekos?
Praėjusiais metais kėlėme sau tikslą
perpus sumažinti komunalinių atliekų
kiekį. Neslėpsime, nežinome, kaip mums
pavyko, nes neaiškiomis aplinkybėmis
dingo mūsų mėnesinės atliekų ataskaitos.
Gal rado gerą slėptuvę, o gal bando mūsų
kolektyvo pastabumo įgūdžius? Jei įvyks
stebuklas ir ataskaitas rasime, pridėsime
duomenis prie kitų metų ataskaitos.

2014-2015 m. savartoti ištekliai pagal CO2 kiekį

2015 m. vykdyti projektai
Gamtosauga ir saugomos teritorijos

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Cheminės medžiagos ir pramonės tarša, var

rtotojų švietimas

2015 m. šis
projektas tik
prasidėjo,
todėl apie tai
papasakosim
e2016 m.
ataskaitoje

Finansinė ataskaita
Įplaukos

Pagal šaltinius
Įstaiga 2015 metais gavo 659 089 eurų įplaukų. Dalis gautų lėšų susijusi su 2014 m.
projektų vykdymo metu patirtų išlaidų kompensavimu, o kita - su 2015 m. patirtų išlaidų
kompensavimu ir pajamomis, gautomis vykdant viešuosius interesus tenkinančią veiklą.
Aukščiau esančiame grafike pavaizduotas įplaukų pasiskirstymas pagal šaltinius. Išskirtose
įplaukose, gautose iš ES LIFE+ programos, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programos 2007-2013, Baltijos jūros regiono programos 2007-2013 ir Europos
ekonominės erdvės programos, 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 2015 m. iš viso gauta 278 854
eurų. Visose įstaigos įplaukose šios lėšos sudaro 42 %.
Dalis iš ES LIFE+, Šiaurės šalių Ministrų tarybos ir Europos ekonominės erdvės programų
gautų lėšų buvo perskirstyta tarp finansuojamų projektų partnerių, kur įstaigos dalis
sudarė 82 %.

Išlaidos

Pagal rūšį

2015 m. įstaiga patyrė 603 755
eurų išlaidų. Dalis jų bus
kompensuotos iš 2016 m. gautinų
įplaukų (tikslinių lėšų finansavimo).
Vadovo dalis darbo užmokesčio
išlaidose sudaro 18 %. Visos
įstaigos darbo užmokesčio išlaidos
(kartu su nuo darbo užmokesčio
mokamais mokesčiais) sudaro
45 % visų išlaidų.
Išmokų asmenims, susijusiems su
įstaigos dalininkais, 2015 m.
nebuvo.
Įstaigos valdymo išlaidos
betarpiškai susijusios su
įgyvendinamų projektų
administravimo išlaidomis, todėl
atskirai neišskiriamos.

Pagal šaltinius

Finansinė ataskaita
Darbuotojai ir dalininkai
Metų pradžioje įstaigoje
dirbo 18 darbuotojų, penki
iš jų – nepilnu etatu, 3
darbuotojos buvo išleistos
motinystės atostogų. Metų
pabaigoje dirbo 12
darbuotojų, trys iš jų nepilnu etatu, 2
darbuotojos - motinystės
atostogose.
Dalininkai ir jų įnašas
nekinta nuo įstaigos įkūrimo
2003 10 14 ir sudaro 1 509
eurų. Dalininkams
atitinkamai priklauso 99 %
ir 1 % įnašo vertės.

Ilgalaikis turtas

2015 m. įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 157 825 eurų
projekto „Atvirų buveinių geros būklės palaikymo
mechanizmų sukūrimas Nemuno Deltos regioniniame parke
“ veikloms įgyvendinti.

Parama

Ačiū
visiems!
Paramos iš
įmonių,
asmenų ir
2 proc.nuo
GPM gauta

Paremk
gamtos
a

draugiš ugą,
žmogukią

21 135
eurai.

2016 m.
Plačiau
apiepanaudotą
paramą!

surinktaparamabus
skirtagamtospažinimo
renginiams,
pramogomskurtiir
palaikyti.

AKIMIRKOS IŠ KOLEKTY
Užgavėnės Plateliuose arba
asmenybės tobulinimas
žemaitiškai

Tęsėme kraujo donorystės tradiciją

Pas Kęstą kaime
laukiant pašvaistės
Dubingiuose mokėmės geriau vienas
kitą suprasti

Ilgai ilgai dirbam, kai paraiškos gula pečius.
Naktipiečiaujam kartu

Dalyvavome
NVO Kalėdinėje mugėje

Minėjome
sausio 13-tąją

YVO GYVENIMO 2015 M.
Aplankėme Kęstučio kaimą ir jo mylimas vietas*
*Rezervate lankytasi gavus Aukštaitijos nacionalinio parko leidimą

Mažieji Čepkeliai

Bebrų karalystė

Pušis su koja ir keliauninkai

Žymantas paruošė gardžią vakarienę

O gal Justo pasidarbuota?

Kaimas yra, kaimo nėr

Žiūrėjom „Žaliuosius muškietininkus“

Savo muzikinę veiklą pradėjo Baltijos aplinkos forumo
dainuojamasis ansamblis :)

Žiūrėk sveikinimą Boso dienos proga

Žiūrėk Kalėdinį sveikinimą

Paremk Baltijos aplinkos forumo veiklą

SAUGOKIME GAMTĄ
JOS VERTĘ KARTU!
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.

Gamtoje.org
Ši iniciatyva apjungia
veiklas, skatinančias
žmogaus ir gamtos
suartėjimą. Siekiame ne tik
spręsti 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.

Paremti

Paremk bendrą mūsų veiklą
Remdami bendrą Baltijos aplinkos
forumo veiklą bent dalele
prisidėsite prie kiekvienos iš šių
iniciatyvų:
- www.gamtoje.org;
- meldinės nendrinukės apsaugos;
- visuomenės informavimo apie
pavojingas chemines medžiagas;
- švenčių gamtoje organizavimo;
- naujų gamtosaugos leidinių
gimimo;
- kitų veiklų.

Paremti

ą

Ą IR ATSKLEISKIME
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)..
versija)
Pildant FR0512(2) formoje
nurodyti:
- 1-4 laukeliuose savo duomenis
- 5 laukelyje „Mokestinis
laikotarpis“: 2015
- 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.

Saugome gamtą drauge s u ž m o g u m i !
Baltijos aplinkos forumas, www.bef.lt, 2016

