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2013 – VIRSMO METAI
direktorius Žy a tas Mork ė as

Vienas mums brangus kolega yra
api ūdi ęs
ūsų šalies apli kosaugos
judėji ą kaip giliai idėjai atsidavę…
kovotojai. Kovojame su klimato kaita,
tarša, ga tos
iokoji u ir kito is
edory ė is. Visgi, ko otojų ėda yra ta,
jog jie gali eikti tik turėda i „priešą ,
kurio atž ilgiu ukreipta jų ko a. Jei
e a o „priešo
ėra – te ka jį
susirasti.
Mu s
etai u o sa otiški irs o
etai. “au, o
ėliau ir kitie s,
pripaži o e,
jog
e ergiją,
kurią
eik oja e ko ai, turėtu e sutelkti
kūry ai,
e dra i čių paieškai, jų
palaiky ui, ga tos paži i o skati i ui
ir jos puoselėji ui, Šis požiūrio irs as
uosekliai for a osi isą orga iza ijos
eiklos laiką ir tik šiais etais galiausiai
tapo akivaizdus. Prie to neabejotinai
prisidėjo Jo Š e te y ė Dalai La a, jo
mintys ir požiūris. “u šia iškilia as e y e
teko susitikti šie et, rūpi a tis jo izito
Lietuvoje organizavimu.
“a o
eikloje
ado auja ės šūkiu
„Ga tą saugo e e uo ž o ių, et
drauge su jais . Džiugu, jog per
praėjusius etus šis šūkis dar la iau
persmelkė isą ūsų eiklą.
2013 metai, kaip ir visada, nebuvo
uo odūs –
ūsų kolekty as dūzgė
dar uose lyg a ilys. Įgy e di i o e
veiklas net 8 projektuose, inicijavome ir
tęsė e gausy ę isuo e i ių i i iaty ų,
kaip niekad gausiai bendravome su
ži iasklaida ir visuomene.

Per šiuos etus ūsų kolekty as pasipildė aujais
e dražygiais, į ešusiais e tuziaz o ir e ergijos
pliūps į, kuris e lėsta iki šiol. Mūsų orga iza ijoje
yko posūkiai ir te i ėse srityse, kuriose dir a e.
Savo darbe siekiame didesnio integralumo tarp
skirti gų,
ūsų eiklą api a čių, apli kosaugos
sektorių, todėl pradėjo e akty iau eikti skati da i
ga tos paži i ą, lėtą kelia i ą – visa, kas padeda
įsi ūti ga toje ir geriau įsiklausyti į us supa tį
pasaulį. Reikia pripaži ti, jog kai kurioms iniciatyvoms
esuge ėjo e skirti paka ka ai dė esio – didelei
gausai aujų idėjų įgy e di ti pristigo laiko.
“ako a, jog didelis aujų idėjų
agažas yra
gy y i gos orga iza ijos požy is. Lieka tik jas
realizuoti – juk taip pat ži o a: „idėjos yra ieko
ertos. Jos ta pa erti gos tik jas įgy e di us . Ta
u s prireiks e ie erių etų ir didelės Jūsų
pagalbos ir palaikymo!
Baltijos aplinkos forumas 2013 metais pa i ėjo sa o
eiklos deši t etį.
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GAMTOSAUGA IR SAUGOMOS
TERITORIJOS

Žy a tas Mork ė as
zymantas.morkvenas@bef.lt

Meldi ės e dri ukės apsaugos projektas „Apli kai pala kaus ūki i kavi o skati i as
siekia t užtikri ti yksta čių agrari io kraštovaizdžio paukščių apsaugą“ , 2010-2015
www.meldine.lt
2013 metais intesnyviai vyko
eldi ės e dri ukės u ei ių
atkūri o dar ai, kurie šiais
metais
suteiks
kur
kas
pala kes es
sąlygas
šia
pasaulyje
yksta čia
paukščiui perėti. Šie a i o,
e dry ų
ei
krū y ų
šali i o dar ai u o atlieka i
daugiau
nei
1000
ha
teritorijoje, iš kurių daugiau ei
500
ha
–
svarbiausioje
eldi ės
e dri ukės
u ei ėje
Lietu oje,
Tyrų
pelkėje. Ne u o deltos Šyšos
polderyje, kur jau eilę etų
laikosi apie pusę šių paukščių
Lietu oje,
. u o ypač
aukštas a de s lygis, kuris
eldi ė s
e dri ukė s ir
daugeliui kitų paukščių eleido
perėti – tai neabejotinai
sutrukdė eldi ės e dri ukės
populiacijai atsigauti. 2014 m.
že klaus pot y io e u o, kas
drauge su atkurtais dideliais
u ei ių
plotais
sudaro
pala kias sąlygas puikia
paukščių perėji o sezo ui.

Per
. pa yko įre gti ir
paleisti
žolės
gra ulių
ga y os
li iją
Žu i to
iosferos rezer ate. Nuo šiol
dėl apyli kėse peri čių
paukščių ėlai šie auja ų
šlapy ių derlius galės ūti
prasmingai
panaudotas
pa erčia t
jį
iokuro
gra ulė is
ar
gy ulių
pakratais.
. taip pat u o gausūs leidi iais ir
akty ia isuo e ės i for a i o eikla.
Tur ūt, da ar jau gali e pasakyti jog
eldi ė
e dri ukė Lietu oje yra
ži o as paukštis. Dėl to esa e dėki gi
spaudai, kuri susido ėjusi sekė ūsų
eiklą ir i for a o isuo e ę. Didelio
pasiseki o sulaukė k ygelė aika s
„Meldi ė e dri ukė. Mažasis ado as
aika s , kuri skati a aikus ste ėti
ga tą ga toje e per tele izoriaus ar ko piuterio ekra us .
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Leidi ys „Ne u o delta ga ti i ko aki is
ei
plakatas „Rūšys yksta e po ie ą atspi di u s
s ar ią idėją – ga tosaugoje s ar u išlaikyti
ekosiste i į požiūrį, kai saugo a e ie a rūšis, o
isas ko pleksas ga ti ių sąlygų, u ei ių ir rūšių.
Šia e gy y ės rate greta yksta čių paukščių
ūki i ko i teresai yra taip pat la ai s ar ūs.
Metus pa aigė e tarptauti e ko fere ija, skirta
eldi ės e dri ukės apsaugai, kurioje daly a o
spe ialistai iš
šalių. Ko fere ija e u o skirta ie
specialistams – vakarais mokslininkai diskutavo su
isuo e e „Café s ie tifi
diskusijose. Pa atyk
re gi io
ištraukas
čia:
http://www.meldine.lt/naujienos/143

„Jūri ių uvei ių ir rūšių i ve toriza ija Natura
ti klo plėtrai Lietuvos eko o i ėje
zo oje Baltijos jūroje“ DENOFLIT , 2010-2015 www.corpi.ku.lt/denoflit
Šis projektas tyri ėja jūros dug o u ei ių,
žu ų ir jūros paukščių į airo ę išskirti ėje
Lietu os Baltijos jūros eko o i ėje zo oje,
o ga tosaugi iu požiūriu erti giausiose
teritorijose i i ijuoja saugo ų teritorijų
steigi ą. Mes padeda e koordi uoti šio
projekto įgy e di i ą
ei
ykdo e
isuo e ės i for a i o
eiklas.
metais kartu su projekto partneriais buvome
pasi ėrę į „kūry i es ka čias – re gė e
Baltijos jūros ekspozi ijos iziją, kuri bus

įgy e di ta
Lietu os
jūrų
uziejuje
Klaipėdoje. Suri ko e daug į airios ir
įdo ios i for a ijos, kurią šiuo
etu
apdoroja dizai eriai ir dėlioja įspūdi gos
ekspozicijos akcentus.
Kitas didelis kūry i is dar as - Baltijos jūros
atlaso, pristatysia čio ūsų jūros ga ti ę
į airo ę, re gi as. Šia leidi iui kelia i
tikrai aukšti tisklai, tiki e, jog
.
pradžioje išleista k yga eleis uo odžiauti
raidžioja tie s
ūsų
s ėlėtuose
paplūdi iuose.
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CHEMINĖS MEDŽIAGOS
IR PRAMONĖS TARŠA
Justė Buzelytė
juste.buzelyte@bef.lt

Laura “ta čė
Laura.stance@bef.lt

VARTOTOJŲ ŠVIETIMAS
I for a i ė ka pa ija apie pavoji gas he i es
perki“ BaltI foHaz , 2011-2015, www.pagalvok.lt
. tęsė e i for a i ę ka pa iją
„Pagal ok, kai perki , siekda i i for uoti
isuo e ę apie platų pa oji gų he i ių
edžiagų audoji ą kasdie iuose ga i iuose.
Vasario mė esį pradėjo eikti ka pa ijos
s etai ė www.pagalvok.lt.
Norėda i atkreipti isuo e ės dė esį į šią
pro le ą, sure gė e didelio ži iasklaidos ei
isuo e ės dė esio sulaukusią kraujo ėgi ių
ė i o ak iją. Į ak ijos orga izatorių k ieti ą
išsitirti kraują ir a ų dulkių ėgi ius atsiliepė
daugiau kaip
ž o ių. Tarp deši ties
atri ktų sa a orių – ži o i uzika tai Jurgis
Didžiulis ir Eri a Je i gs, LRT radijo žur alistė
Ži ilė Kropaitė ir Apli kos i e i istras Li as
Jo auskas. Tyri e daly auti ir ko krečiais
eiks ais prisidėti prie s eikatai ir apli kai
pala kes io gy e i o ūdo taip pat sutiko
jau a šei a Vytautas ir Aušra iš Vil iaus, že ės
ūkio spe ialistė I a iš Ute os rajo o, iologijos
okytojas Gedi i as iš Jo a os ir stude tė
Justi a iš Kau o.

Be kraujo tyri ų taip pat atlikti dulkių ėgi ių
ei ga i ių tyri ai, kurie
etais aigti
sisteminti ir analizuoti.

edžiagas Baltijos šalyse „Pagalvok, kai

2013
etais
u o išleisti
skirti gi
lankstinukai-at i ti ės
artotoja s.
Leidiniuose tru pai apž elgia a pa oji gų
he i ių edžiagų pro le atika į airiuose
ga i iuose, jų teisi is regulia i as Europos
“ąju goje ir pateikia i patari ai, į ką
atkreipti dė esį re ka tis į airias prekes.
Vartotojai lankstinukuose taip pat gali rasti
le telę-at i ti ę su paaiški i ais apie
e gti ų he i ių
edžiagų sa y es ir
paskirtį. La ksti ukus galite atsisiųsti čia.

Su vartotojais kal ėjo e ir tiesiogiai. Visus
etus
ykdė e
paskaitas
tė a s,
stude ta s apie į airiuose ga i iuose
esančias pa oji gas edžiagas, jų po eikį
sveikatai ir aplinkai bei galimas alternatyvas.
Apie šią pro le atiką gausiai kal ėjo e
spaudoje. Incijavome, publikavome
ar kitaip prisidėjo e prie
e eik
pra eši ų
pasirody o
į airiose
ži iasklaidos prie o ėse – spaudoje,
televizijoje, radijuje.

5

BEF VEIKLOS ATASKAITA2013| www.bef.lt

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA
Kęstutis Na i kas
kestutis.navickas@bef.lt

Naujų metodinių sistemų, skirtų Europos Sąjungos
kaimo plėtros programų poveikio aplinkai
vertinimui, vystymas ir taikymas (ENVIEVAL), 20132015, http://www.bef.lt/index.php?id=105#c978
. pradėjo e sudėti gą projektą, kuris a alizuoja e
ažiau sudėti gą pro le ą. Įgyvendinant bendrosios
že ės ūkio politikos kai o plėtros pla us per
-2013
. laikotarpį E“ išleido su kiai su okia ą su ą 1 098 717
,
eurų. Tačiau šių išlaidų po eikio
erti i as kaip jos realiai prisidėjo prie E“ kai o plėtros
yra la ai ri otas. Dalis šių lėšų yra skirta geri ti supa čios
apli kos ūklę skati a t ga tą tausoja tį ūki i ka i ą.
Nors isos E“ šalys atlieka lėšų pa audoji o ste ėse ą,
isgi, toks erti i as ėra o jekty us
atuoja t jų
efekty u ą ir po eikį ga tai. Tai suprasda a, Europos
Ko isija i i ia o „ENVIEVAL projektą, kurio pagri di is
tikslas – pateikti alter aty as, kaip o jekty iau ūtų gali a
erti ti įgy e di tų agrari ės apli kosaugos prie o ių
po eikį. Šia e projekte BEF „kruti a s ege is kartu su
oksli iais i stitutais iš Vokietijos, Škotijos, Graikijos,
Italijos, “uo ijos ir Ve grijos, dir a čiais že ės ūkio srityje.
Per
. šia e projekte atliko e Baltijos šalių kai o
plėtros pla ų įgy e di i o ste ėse os
erti i us,
a aliza o e į airių i stitu ijų lūkeščius erti a t kai o
plėtros progra os po eikį, ri ko e ir aprašė e duo e is
ei etodikas, kurios gali ūti pa audotas alter aty ie s
vertinimams.
Tai – a i i gas, sudėti gas ir la ai įdo us projektas, kuris
ea ejoti ai padeda ir u s gili ti ži ias, plėsti požiūrį
že ės ūkio politikos įgy e di i o su tily ėse. Projektas
aigsis
. pa aigoje, kuo et pare gti spe ialistų
siūly ai us perduoti Europos Ko isijai, o ši jais re sis
ustatyda a aujus ste ėse os reikala i us E“ šali s.

Vietos spre di ų, įgyve di a t
alter atyvią
aisto
tieki o
siste ą,
patirtis
globaliame
kontekste (Hungry for rights),
2013-2016,
http://www.bef.lt/index.php?id=1
06
etais projektas tik prasidėjo.
Šiais etais ri ko e edžiagą apie
gerąją
alter aty ios
aisto
sistemos praktiką Lietu oje. Visa tai
yra sudėta į e drą projekto leidi į,
kuris skaitytojus pasieks jau 2014
m. Daug bendravome su smulkiais
ūki i kais,
artotojų grupė is,
erti o e ži ių poreikius. Taip pat
pare gė e
oky ų progra ą,
kurią įgy e di si e
etais.
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KLIMATO KAITA IR
ENERGETIKA
Gi tarė Jo ušauskaitė
gintare.jonusauskaite@bef.lt

Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas Baltijos jūros regio o prisitaiky o prie
for uoja t kli ato kaitos politiką,
-2014, klimato kaitos strategija (BALTADAPT) ,
2010-2013, http://www.baltadapt.eu
http://aplinkosauga.lt/klimatas/
. rugsėjį Rygoje u o pristatyta
Kli ato kaitos pro le a pasaulyje dra atiškai
didėja, tačiau apie tai is dar edaug kal a a Baltijos jūros regio io prisitaiky o prie
Lietu oje, o politikai jie s patikėtus spre di us klimato kaitos strategija ir eiks ų pla as.
Juose aprašo a, kokie kli ato kaitos
priima tyliai.
Nuo
. rude s ė ė ės ste ėti ir iešai po eikiai yra ypač s ar ūs apli k Baltijos
ko e tuoti kli ato kaitos poliką Lietu oje ir jūrą išsidėsčiosio s alsty ė s, taigi ir
Europoje. “ukūrė e kli ato kaitos i for a ijos Lietu ai. Šiuose dokumentuose pateikiamos
ietos kli ato prog ozės,
ka alą: www.facebook.com/klimatokaita, kuriame detales ės
kalbama,
kokius
principus savo darbe
i for uoja e apie aujas okslo ži ias, politikų
eiks us ir k iečia e prisiju gti isus iešai turėtų taikyti su kli ato kaitos klausi ais
diskusijai. Siekdami, kad daugiau klimato kaitos dir a čios alsty i ės i stitu ijos.
aujie ų pasiektų lietu ių akis ir ausis, akty iai BEF ekspertai dalyvavo BALTADAPT
strategijos ir eiks ų pla o re gi e,
dir a e su ži iasklaida.
skatino Lietuvos valstybines ir ekspertines
i stitu ijas pateikti sa o įž algas, daly auti
ekspertų diskusijojese, ieši o projekto
rezultatus Lietuvoje.

Lapkričio
ė esį daly a o e Tarptauti ėje
kli ato kaitos ko fere ioje Varšu oje, kur
alsty ių ado ai tęsė dary as dėl pasauli io
klimato kaitos susitari o, kurį yra įsipareigoję
pasirašyti
. Paryžiuje.

Pagal a
Baltijos
šali s
re gia t
prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas
(BALTCLIM),
2011-2013
http://www.bef.lt/index.php?id=45
2013 m. kartu su LR aplinkos ministerija
organizavome apskritojo stalo diskusijas
prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais
že ės ūkio sektoriuje ei Lietu os pajūryje,
apž elgia t Na io ali ėje kli ato kaitos
politikos strategijoje numatytas priemones.
Šių diskusijų įž algas LR apli kos i isterija
Projektu siekia e, kad už lietu ių akiračio eliktų audojo re gda a Na io ali ės kli ato
valdymo
politikos
s ar iausi kli ato kaitos į ykiai, kurie turės daug kaitos
strategijos eiks ų pla ą. Tai
įtakos ūsų ateities gero ei, es ar u,
buvo pirmosios diskusijus su
ži o e es apie juos šia die ar e.
isuo e e šia te a Lietu oje.
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VISUOMENINĖS INICIATYVOS

Be įvairių įsipareigoji ų ir veiklų projektuose, es taip pat vykdo e įvairias visuo e ės
i i iatyvas, kurio is siekia e priarti ti ž ogų prie ga tos, paragi ti ją patirti, įsi ūti joje.
Jau antrus metus vykdome
i i iaty ą gamtoje.org, kuria
siekiame padėti ž ogui
pajusti ga tą, jos teikia ą
palai ą
ir
har o iją,
esku a t įsi ūti ga toje ir
per į airias eiklas la iau ją paži ti. Visa tai
atsleidžia ga toje.org šūkis „iki susitiki o
ga toje .
Gamtoje.org apjungia kelias veiklos sritis:
i i iaty ą „Pra ešk apie skriaudžia ą ga tą ,
aršrutus „Keliauja tie s lėtai , k ygų ir
leidi ių leidy ą, potyrius ei į airias patirtis
gamtoje.
Ši i i iaty a gy uoja tik todėl, kad yra šau ių
ga tos ičiulių, kurie ją re ia. Dėkoja e
jie s! Jei dar espėjai paremti – padaryk tai
dabar.
Pernai didžioji suri ktos para os dalis buvo
pa audota
i i iaty os
„Pra ešk
apie
skriaudžia ą ga tą palaiky ui operatoriaus
dar o už okesčiui, s etai ės turi io aldy o
siste os to uli i ui . Tai suteikė gali y ę e
tik palaikyti i i iaty ą,
et ir sparčiau
orga izuoti pro le ų spre di o pro esą – tai
pat irti a že kliai didėja tis išspręstų
pro le ų skaičius.

Per
etus iš iso užfiksuoti 695
apli kosaugi iai pažeidi ai, o uo i i iaty os
pradžios
. – beveik 3300. Išspręsti jau
pa yko daugiau ei
pro le ų.

Didelė dalis
et
pro . pra eši ų
at eta a. Daž iausiai tai
uti ka jau
iša aliza us pro le ą, kai pažeidi as
e ustato as, tačiau taip pat didelė
pra eši ų dalis egali ūti išspręsti dėl
nepakankamo informacijos kiekio – pra ešėjas
e urodo sa o duo e ų, etiksliai urodo a
ieto ė ar kt.
Pagri di ės
ga tosaugi ės
žaizdos
–
šiukšli i as iškuose ir šalia a de s telki ių,
palikti nenaudojami automobiliai, neleistinai
kerta i
iškai ei ka aliza ijos uotekos.
Tiesa, gau a e ir iti įdo ių pra eši ų –
pakeistos upių
agos,
ogia i
edžiai,
sa a ališkai apt erti iškai ar ukasa i upių
šlaitai.
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Pra ešėjo
užregistruota
problema ukastas upės
šlaitas.

Labai džiaugia ės, kad pra ešėjų skaičius auga –
turi e daugiau ei
pačių akty iausių, uolat
e dradar iauja čių pra ešėjų iš į airių Lietu os
ietų, o iš iso u s jau pagel ėjo apie
ž o ių.
Praėjusiais
etais pir ą kartą iš a dė e
alter aty ų ga tosaugos pro le ų spre di o
ūdą – pasiūlė e egausų šiukšly ą upės
pakra tėjė akty ie s piliečia s pašali ti
petiems, talkinant gamtoje.org savanoriui. Tai
ie as iš ūdų, kaip pilietiškoje isuo e ėje
pro le os gali spręstis greičiau, paprasčiau ir
audoja t
ažes į kiekį resursų. Šią eiklą
atei a čiais etais pla uoja e gerokai išplėsti –
urti akty ių „Pra ešk sa a orių ti klą ir
sure gti daugiau pa ašių š ari i osi ak ijų.

Jau
etų pradžioje visi norintieji
turėjo gali y ę patirti, kas yra ga toje.org.
Festi alis ga toje „Vidur girių suteikė
tokią progą.

Taip pat reiktų pasidžiaugti, jos
. pradėjo
eikti o ilioji progra ėlė „Oi, pra ešiu! . Kol
kas ji prieinama tik IPhone artotoja s, tačiau
greitu
etu pla uoja a išleisti ir Android
ersiją.

Iniciatyvos gamtoje.org palaikymas ir
toli es ė aprašytų eiklų plėtra reikalauja
paka ka ai daug ž ogiškųjų išteklių ir
finansinio indėlio. Tik isų ga tos ičiulių
dėka galėsi e dar daug kartų tarti „iki
susitiki o ga toje .

Norėtu e tokių festi alių orga izuoti
daugiau, todėl kiek ie as jūsų i dėlis į
gamtoje.org yra labai svarbus. K iečia e
paskirti sa o pro . para ą ga toje.org
veikloms. Jei ją jau kažka
paskyrėte,
tačiau orite pare ti ga toje.org eiklą, tai
galite padaryti spausda i „pare ti
www.gamtoje.org pagr. puslapyje. Šalia
esa čia e laukelyje kiek ie ą
ė esį
atysite at auji tą i for a iją, kiek
para os sulaukė e.

Iš suri ktų paramos
lėšų gamtje.org taip
pat išleido e E.
Dro elio k ygą „Vidur
girių . Už k ygos
pardavimus surinktos
lėšos us pa audotos
kitų pa ašių leidi ių
leidybai arba
tolimesnei
ga toje.org plėtrai.
9
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Dar vie a visuo e i ė i i iatyva,
gi usi projekto „BALTADAPT“ etu, Tausotojai.lt.
Tai
e dra i čių
susitiki o
erd ė, k iečia ti e drauti, et e
ko oti, k iečia ti š iestis, et e
š iesti. “iekda i pakeisti apli ką,
pirmiausiai mes turime rasti savo
idi į kelią, kelią kuriuo ei a t ūtų gera pačia
ir ekeltų rūpesčių iso s gy y ės formoms.
Tausojimas – tai gy e i o ūdas. Tausoja e e
todėl, kad kažkas prašo, o dėl sa ęs pačių.
Ieško e kelio, kuris estų į har o iją su sa i i,
kitais ž o ė is ir pla eta. Prisiju k prie
e dra i čių. Pasidali k sa o tausoji o idėjo is
ir veiksmais: www.tausotojai.lt

Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizito
Lietuvoje organizavimas
Šiais etais isiškai etikėtai pasitaikė proga
prisidėti prie ie o iškiliausių pasaulio autoritetų
– Jo Š e te y ės Dalai La os XIV – vizito
Lietu oje orga iza i o. Rugsėjo - d. žymus
ąstytojas ir oratorius, No elio Taikos pre ijos
laureatas, Tibeto dvasinis lyderis atvyko susitikti
su Lietu os ž o ė is pasikal ėti apie isą
ž o iją ka uoja čias problemas. BEF komanda
koordi a o e tik isą izito orga iza i ą, jo
ko u ika iją, et ir fi a sus. Tai tapo e ažu
iššūkiu, kada gi izitą orga izuoti teko e
iša ksti io fi a sa i o, o išlaidas turėjo padegti
ūsi a isuo e ės para a ei įplaukos iš bilietų
į Jo Š e te y ės paskaitą. Iki paskuti ės i utės
eži ojo e, kokios pi igų su os tikėtis.
Džiaugia ės, kad izitas į yko sėk i gai, isos
išlaidos u o pade gtos, o Jo Š e te y ė
teigia ai atsiliepė apie
ūsų dar ą. Tai
neabejotinai
buvo viena
įsi i tiniausių ir daug
naujos
patirties
da usių
i i iaty ų
2013 m.

Dvarčio ių talka – jau 5-tus metus
iš eilės
2013 metais net 2 kartus ala dį ir spalį
ykdė e tradi ija tapusią talką D arčio ių
pie oje, asarą ją šie a o e. Nušie auta
žole džiaugėsi Jau ųjų ga ti i kų e tro
gauruotieji ir plunksnuojieji gyventojai.

Tai jau penkti metai, kaip glo oja e šį ha
lauką – kelis kartus etuose šie auja e,
kerta e krū us. Šie eiks ai yra ūti i
siekia t, kad pie a eužaugtų krū ais ir
joje klestėtų rūšių į airo ė. O jos D arčio ių
pie oje tikrai etrūkstą! Tokia u ei ę
galėtų didžiuotis kek ie a sosti ė Europoje.
D arčio ių pie os t arky as BEF ko a dai
yra daugiau
ei
yksta čių augalų
saugojimas. Tai vieta, kur bendam darbui
susire ka e dra i čiai, kur esiliauja e
gerėtis ga tos įdo y ė is, kur e dra
reikalui susitelkia komanda.

Džiaugiamės matydami sa o triūso
rezultatus – esiplečia tčią D arčio ių
pie ą, gausėja čią retų augalų populia iją.
Taip pat ilia ės, kad is daugiau įstaigų ir
erslo į o ių i sis i i iaty os glo oti
pasiri ktą ga ti ę ieto ę, uolati ė jos
priežiūra taps kolekty o tradi ija, o
buvimas gamtoje teiks bendrumo ir
atsipalaida i o džiaugs ą. Raginame tapti
ietos šei i i u!
10
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Rita Jo ku ie ė
rita.jonkuviene@bef.lt

FINANSINĖ ATASKAITA
Įplaukos
Įstaiga
etais ga o
Lt įplaukų.
Dalis gautų lėšų susijusi su
. projektų
ykdy o etu patirtų išlaidų ko pe sa i u,
o kita - su 2013 m. patirtų išlaidų
kompensavimu, pajamomis, gautomis vykdant
iešuosius i teresus te ki a čią eiklą. Taip
pat gauta paramos, kuri panaudota Jo
Š e te y ės Dalai La os XIV izitui Lietu oje
organizuoti.
Grafike
„Įplaukų
pasiskirsty as
pagal
šalti ius išskirtose įplaukose, gautose iš E“
LIFE+ progra os, Baltijos jūros regio o
programos 2007, taip pat yra įtrauktos
e drojo fi a sa i o lėšos, gautos iš Lietu os
Respu likos
iudžeto.
Lietu a
yra
įsipareigojusi prisidėti prie šių progra ų
fi a suoja ų projektų įgy e di i o. Tokių
iudžeto lėšų
. iš iso gauta 969 397 Lt,
tai sudaro 33% isų šių pa i ėtų progra ų
įplaukų. Visose įstaigos įplaukose šios lėšos
sudaro 22%.
Dalis iš E“ struktūri ės para os, ERPF
finansinio mechanizmo ir ES LIFE+ programos
gautų
lėšų
u o
perskirstyta
tarp
fi a suoja o projekto part erių, kur įstaigos
dalis sudarė %.
Ilgalaikis turtas
. įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už
Ilgalaikis
turtas
Kompiuteris
Kompiuteris
Fotoaparatas
Fotoaparato
objektyvas
Automobilis
SUBARU
Forester
Kompiuteris
Žolės pjo i o
įre gi ys
Brielmaier
Viso

.

Išlaidos
. įstaiga patyrė
Lt išlaidų.
Dalis jų us ko pe suotos iš
. gauti ų
paja ų tiksli ių lėšų fi a sa i o .
Vado o dalis dar o už okesčio išlaidos dar o
už okesčio išlaidose sudaro
, %. Visos
įstaigos dar o už okesčio išlaidos kartu su
uo dar o už okesčio oka ais okesčiais
sudaro , % isų išlaidų.
Iš okų as e i s, susijusie s su įstaigos
dalininkais, 2013 m. nebuvo.
Įstaigos
aldy o
išlaidos
etarpiškai
susijusios
su
įgy e di a ų
projektų
ad i istra i o išlaido is, todėl atskirai
eišskiria os.
Darbuotojai ir dalininkai
Metų pradžioje įstaigoje dir o
dar uotojų,
keturi iš jų – nepilnu etatu, 3 darbuotojos buvo
išleistos oti ystės atostogų. Metų pa aigoje
dir o dar uotojų, pe ki iš jų - nepilnu etatu,
3 darbuotojos - oti ystės atostogose.
Dali i kai ir jų į ašas eki ta uo įstaigos
įkūri o
14 ir sudaro 5 211 Lt.
Dalininkams atitinkamai priklauso 99 % ir 1 %
į ašo ertės.

Lt.
Projektas

Naujų

etodi ių siste ų, skirtų Europos “ąju gos kai o plėtros progra ų
poveikio aplinkai vertinimui, vystymas ir taikymas (ENVIEVAL)
-

Vertės
dalis
5.43%
3.07%
5.24%

-

4.06%

-

8.54%

Vietos spre di ų, įgy e di a t alter aty ią aisto tieki o siste ą, patirtis
globaliame kontekste (Hungry for rights)

1.75%

Apli kai pala kaus ūki i ka i o skati i as siekia t užtikri ti yksta čių
agrari io krašto aizdžio paukščių apsaugą Meldi ė e dri ukė

71.92%
100.00%
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FINANSINĖ ATASKAITA TĘSINYS
Įplaukų pasiskirsty as pagal šalti ius
Išlaidos,
komensuojamos iš
pajamų, gautų
vykdant viešasius
interesus
Europos
tenkinančią
veiklą;
Sąjungos
16.72%
programa

EuropeAid ;
2.58%

Europos
ekonominės
erdvės finansinio
mechanizmo
Nevyriausybinių
organizacijų
programa ; 1.98%

Baltijos j”ros
regiono programa
2007-2013;
14.15%
ES strukt”rinė
parama, Europos
regioninės plėtros
fondas; 1.77%

Kita; 3.92%

Europos
Sąjungos
programa
Seventh
framework ;
8.97%

ES LIFE+
programa; 49.91%

Patalpų išlaikymo
išlaidos; 2. 0%

Ilgalaikio turo
nusidėvėjimas;
4.54%

Išlaidos darbo
užmokesčiui;
44.72%

Telekomunikacijų
Išlaidų
išlaidos; 0. 7%
Transporto
išlaikymo išlaidos;
1.85%

pasiskirsty as pagal rūšį

Kitos projektų
vykdymo ir
viešuosius interesus
tenkinančios veiklos
ilšlaidos; .92%

Išlaidų pasiskirsty as pagal šalti ius

Įplaukos, iš pajamų,
gautų vykdant
Europos ekonominės2 proc.parama nuo viešasius interesus
GPM
erdvės finansinio
tenkinančią veiklą
Latvijos ir Lietuvos
0%
mechanizmo
8%
bendradarbiavimo per
Nevyriausybinių
Parama
sieną programa 2007organizacijų
1%
2013
Baltijos j”ros regiono
Programa
0%
programa 2007-2013
2%
12%
Europos Sąjungos
programa
ES strukt”rinė
EuropeAid
parama, Europos
3%
regioninės plėtros
fondas
Europos Sąjungos
4%
Kita
programa Seventh
1%
ES LIFE+ programa
framework
62%
7%
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M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Truk ė

Bendras
iudžetas

2010-2013

Finansuoja

Pavadinimas

Partneriai/ vykdytojai

2 858 925 EUR

E“ Baltijos jūros regio o
programa, Lietuvos
Respublika ir projekto
partneriai

Baltijos jūros
regiono
prisitaikymo prie
klimato
kaitos strategija
(BaltAdapt)

Projekto
svetai ė
www.baltadapt.eu

2010-2015

2 191 685 EUR

ES LIFE+ programa,
Lietuvos Respublika,
Latvijos Respublika ir
projekto partneriai

2010-2015

1 569 699 EUR

ES LIFE+ programa,
Lietuvos Respublika ir
projekto partneriai

Aplinkai palankaus
ūki i ka i o
skatinimas
siekiant užtikri ti
yksta čių agrari io
krašto aizdžio
paukščių
apsaugą Meldi ė
e dri ukė
Jūri ių u ei ių ir
rūšių
inventorizacija
Natura
ti klo plėtrai
Lietuvos
eko o i ėje
zonoje Baltijos
jūroje
(DENOFLIT)

Danijos meteorologijos institutas
(koordinatorius),
Projekte dalyvauja 11
orga iza ijų
iš Danijos, Vokietijos, Suomijos,
Š edijos, Estijos, Lat ijos,
Lietuvos
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje
(koordinatorius),
Kreti gos iškų urėdija, Lat ijos
gamtos fondas, UAB
Golde grass, Žu i to iosferos
rezervato direkcija

www.corpi.ku.lt/d
enoflit

2011-2013

476 221 LTL

E“ Europos regio i ės
plėtros fo das, Lietu os
Respublika ir projekto
partneriai

Darnios Lietuvos
saugo ų teritorijų
raidos
puoselėji as

2011-2013

76 545 EUR

Pagalba Baltijos
šali s
rengiant
prisitaikymo prie
klimato kaitos
strategijas
(BaltClim)

2011-2015

1 683 396 EUR

Europos “ąju ga ir
Vokietijos Federali ės
aplinkos, gamtos
apsaugos ir reaktorių
saugos ministerija pagal
Ko sulta i ės pagal os
progra ą apli kos
apsaugai Vidurio ir Rytų
Europos, Kaukazo ir
Vidurio Azijos
regionuose
ir projekto partneriai
ES LIFE+ programa,
Lietuvos Respublika,
Latvijos Respublika ir
projekto partneriai

Klaipėdos u i ersiteto Baltijos
pajūrio apli kos tyri ų ir
planavimo institutas
(koordinatorius),
Baltijos aplinkos forumas,
Lietu oje, Lietu os jūrų uziejus,
Žu i i kystės tar y a prie
Lietu os Respu likos že ės ūkio
i isterijos, Valsty i ė saugo ų
teritorijų tar y a prie Aplinkos
i isterijos, Ga tos tyri ų
centro
Ekologijos institutas
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje
(koordinatorius),
Aukštaitijos a io ali io parko ir
Labanoro regioninio parko
direk ija, Dzūkijos a io ali io
parko ir Čepkelių alsty i io
gamtinio rezervato direkcija, UAB
„H it-Balti , UAB „TV Ma ija ,
Valsty i ė saugo ų teritorijų
tarnyba prie Aplinkos
ministerijos,
Že aitijos a io ali io parko
direkcija
Baltijos aplinkos forumas
Vokietijoje (koordinatorius),
Baltijos aplinkos forumas
Latvijoje,
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje, Baltijos aplinkos
forumas Estijoje

Baltijos aplinkos forumas Estijoje
(projekto koordinatorius), Baltijos
aplinkos forumas Latvijoje,
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje, Moterys Europoje
vardan bendros ateities (WECF),
Talino universitetas, Liepojos
universitetas, K-Rauta prekybos
centrai Estijoje ir Latvijoje,
VFS Films

www.pagalvok.lt

I for a i ė
kampanija
apie pavojingas
chemines
edžiagas Baltijos
šalyse
(BaltInfoHaz)

www.meldine.lt

www.maps.lt/
keliaujantiemsletai

---
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M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI TĘSINYS
Truk ė

Bendras
iudžetas

2013-2014

153 453 LTL

2013-2015

1 738 444 EUR

2013-2016

1 217 558 EUR

Finansuoja

Pavadinimas

Partneriai/ vykdytojai

Europos eko o i ės
erd ės finansinio
mechanizmo
Ne yriausy i ių
orga iza ijų
Programa ir projekto
partneriai
Europos “ąju gos
progra a “e e th
fra e ork ir
projekto
partneriai

Projekto
svetai ė

Aplinkosaugos
NVO vaidmens
stiprinimas
formuojant
klimato kaitos
politiką

Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje (koordinatorius),
VšĮ „DVI Darnaus vystymo
i i iaty os ,
Aplinkosaugos koalicija

http://aplinkosau
ga.lt/klimatas/

Naujų
etodi ių
siste ų,
skirtų
Europos “ąju gos
kai o
plėtros
progra ų
poveikio aplinkai
vertinimui,
vystymas
ir
taikymas
(ENVIEVAL)

---

Europos “ąju gos
programa
EuropeAid ir
projekto
partneriai

Vietos spre di ų,
įgy e di a t
alter aty ią
maisto tiekimo
siste ą, patirtis
globaliame
kontekste (Hungry
for rights)

Johann Heinrich von Thuenen
– institute,
Bundesforschungsinstitute
fuer Landliche Raume, Wald
und Fischerei, Vokietija
(koordinatorius),
The James Hutton Institute
LBG, Didžioji Brita ija,
Maa Ja Elintarviketalouden
Tutkimuskeskus, Suomija,
Szent Istvan Egyetem,
Vengrija,
Istituto Nazionale Di
Economia Agria, Italija,
Agricultural University of
Athens, Graikija,
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje
ACRA, Italija, Mani Tese,
Italija, Fondazione
Legambiente Innovazione,
Italija, Reseau international
Urge i, Pra ūzija,
Friends of the Earth Cyprus,
Scottish Crofting Federation
“CF Didžioji Brita ija,
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvoje, Federation des
organisations non
gouvernementales du Senegal
– Action Paysanne, Senegalas.

---
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Jei tau pati ka tai, ką daro e taip kaip daro e:
 Pare k ūsų eiklą
 Savanoriauk - kreipkis nurodytais kontaktais
 Pa ėk us ir dali kis ži io is Facebook

Esa e e yriausy i ė orga iza ija, kuri tiki, kad ūsų pla etą ūti a
saugoti e uo ž o ių, et drauge su jais.

VšĮ Baltijos apli kos foru as
Į o ės kodas
PVM kodas LT100002936910
Biuro adresas
Užupio g. / -17
LT-01202 Vilnius
Tel. 8 5 213 8155
Faks. 8 5 213 5068
El. p. info@bef.lt
http://www.bef.lt
https://www.facebook.com/BEFLithuania

© Baltijos aplinkos forumas, 2014
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