Metinė
Ataskaita
REPORT
2020

KĄ NUVEIKĖME
• Dalininkų sprendimu pakeitėme pavadinimą - iš VšĮ FPP
Consulting (Fauna, Peatlands, Projects) į VšĮ Pelkių atkūrimo ir
apsaugos fondas. Toks pavadinimas labiau suprantamas ir
atitinka įstaigos veiklą, kadangi nuspręsta daugiau dėmesio skirti
klimato kaitos švelninimo klausimais atkuriant pelkes.
• Pradėjome įgyvendinti projektą Išsaugok praeitį ateičiai
“Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų
pagerinimas”.
• Pradėjome anglies kreditų sertifikavimo sistemos diegimo
Lietuvoje dialogą su suinteresuotomis šalimis, pagal Vokietijoje
veikiantį MoorFutures sertifikato pavyzdį.
• Pradėjome pelkininkystės ir išeksploatuoto durpyno atkūrimą
Ežerėlio durpyne.
• Parengėme 4 projektų paraiškas: 2 iš jų Europos Sąjungai skirtų
finansuoti 2 – kitiems šaltiniams.

Projektas Išsaugok praeitį ateičiai “Vandens telkinių Latvijoje ir
Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas” (LLI-476 Save Past for
the Future).
Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų
atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir
Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias
teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir
biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir
aspektus.
2020 m. buvo atlikta biologinės įvairovės, želdinių bei pavienių
medžių inventorizavimas Antalieptės vienuolyno ir Kamariškių dvaro
parkuose bei Zarasų miesto didžiojoje saloje, nustatytas medžių
senolių bei medžių, vertingų biologinės įvairovės požiūriu tvarkymo
poreikis, paruoštos medžių tvarkymo pirkimo sąlygos.

Covid pandemija turėjo neigiamos įtakos įstaigos planuotai veikla, nes 2020 m.
pavasarį dėl paskelbto karantino buvo sudėtinga organizuoti susitikimus ir
renginius, vykdyti suplanuotas talkas. Ypač tai paveikė tarptautinius projektus ir
juose suplanuotas veiklas ir pan. Tačiau pamažu pereinant prie online susitikimų,
2020 m. pabaigoje įstaiga galėjo dirbti pilnu pajėgumu.
Pelkių atkūrimo praktika bei pelkių atkūrimo poveikis švelninant klimato kaitą
aktyviai buvo komunikuojama LR žemės ūkio ir LR aplinkos ministerijai siekiant
plėsti nusausintų pelkių atkūrimą.
Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB Klasmann-Deilmann: Ežerėlis durpyne
viename įrengta hidrologinio stebėjimo sistema, o išeksploatuotame sklype
pradėti pelkininkystės bandymai: 0,5 ha plote įkurdinti pelkinių augalų
pradmenys.
Pelkininkystės terminas išverstas į lietuvių kalbą ir aprobuotas valstybinės
lietuvių kalbos komisijos.
Sukurtas naujas įstaigos tinklapis www.pelkiufondas.lt
Įstaigos dalininkai aktyviai dalyvavo ir kituose pelkių atkūrimo projektuose. Iš
viso galime didžiuotis įdėję pastangas atkuriant apie 2000 ha šalies pelkių,
matuojant šių projektų poveikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms.

Visuotinis dalininkų susirinkimas, vykęs 2021 04 30, pritarė metinei veiklos
ataskaitai.

NETEKTYS
2020 m. rudenį netekome vieno iš įstaigos dalininkų, šviesaus
atminimo dr. Romo Pakalnio.

PAJAMŲ
ŠALTINIAI
Pajamų pagal šaltinius
pasiskirstymas

1%
29%

Konsultacijos
ES finansavimas

70%

parama

• Pagrindines pajamas 2020 m. sudarė konsultacijų
apmokėjimas, bei projektinės pajamos.
• Įstaigos dalininkai metų pradžioje buvo Nerijus Zableckis,
Romas Pakalnis, Jūratė Sendžikaitė, Žydrūnas
Sinkevičius. 2020 metų pabaigoje dalininkai nekito.
• Dalininkų įnašai sudarė: po 1 eurą.
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