
A S O C I A C I J O S  G Y V O
Ž A L I O

2 0 2 1  M E T Ų  V E I K L O S
A T A S K A I T A

 



Trumpa metų apžvalga 2

Bendroji informacija 3

Veiklos ir rezultatai 5

Straipsniai ir reportažai 20

Finansų suvestinė 24
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   Nors asociacijos nariai jau daugiau negu 5 metus vykdo gamtos ir miškų
apsaugos veiklą, 2021 metai buvo pirmieji pilni asociacijos “Gyvo Žalio” veiklos
metai. 
Pagrindinė šių metų veiklos kryptis buvo miškų advokacija - Nacionalinis miškų
susitarimas, Ąžuolų apsaugos kampanijos sukūrimas, ekspertų bei bendruomenių
bendradarbiavimo tinklo būrimas, tvarumo konsultacijos, bendrakūros sesijos,
viešinimas ir visuomenės nuomonės formavimas bei švietimas, miško patirtys. 

Sukauptas daugiametis įvairių sričių specialistų tinklas, bendradarbiavimas bei
patirtis leido 2021 metais pasiekti nemažai rezultatų, nešančių pokytį miškų ir
gamtos politikoje bei visuomenės švietime. Sudalyvauta visus metus trukusiame
Nacionaliniame miškų procese - aktyviai buriant bendruomenes ir specialistus,
teikiant pasiūlymus ir atstovaujant socialinę bei gamtosauginę poziciją, kuriant
Nacionalinę miškų viziją. 

Viešinimo bei teisinių veiksmų pagalba užkirstas kelias ne vienam brandžių medžių
kirtimo atvejui, sustiprintos vietos bendruomenės suteikiant jiems informacijos
apie jų teises ginant žaliąsias erdves, sudalyvauta ne viename renginyje ir skaityti
pranešimai skleidžiant žinią apie miškų poveikį sveikatai, jų įtaką visai ekosistemai
bei kitokias nemedienines ekonomikos galimybes.



B E N D R O J I  I N F O R M A C I J A

Asociacija “Gyvo Žalio” įregistruota 2020 m. spalio 26d. Kodas – 305648153
Kontaktai: info@gyvozalio.com | https://www.facebook.com/gyvazalia |

www.gyvozalio.com 
 

MŪSŲ PAGRINDINĖ VERTYBĖ -  PAGARBA GYVYBEI,
ŽEMEI IR ŽMONĖMS 

MŪSŲ MISIJA 

Skleisti ir auginti pagarbos gyvybei kultūrą, stiprinant ją savyje, bendruomenėse ir
pasaulinėje lyderystėje; jungti žmones bendrai kūrybai ir įkvėpti sąmoningai
lyderystei.  

MŪSŲ VIZIJA

Pasaulis kuriame gerbiamos visos gyvybės formos, kuriančios ir klestinčios
bendruomenės, laimingas ir harmoningas žmogus.

MŪSŲ PAGRINDINIAI TIKSLAI:

Iškelti holistinį tvaraus vystymosi standartą, atitinkantį bendruomenės poreikius ir

gamtos principus; 

Sukurti saugią ir sveiką bendradarbiavimo erdvę įgalinančioms partnerystėms, dialogui ir

bendrai kūrybai vystytis;

Atstovauti ir įtvirtinti gamtos teises bei žmogaus teisę į švarią ir sveiką aplinką, stiprinant

ekosistemos ir visuomenės atsparumą;

 Įkvėpti harmoningam gyvenimo būdui, tvariems pokyčiams ir naujoms socialinėms

iniciatyvoms bei inovacijoms;

Skleisti pagarbos gyvybei žinią ir gyvosios kultūros pavyzdį pasauliui.
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B E N D R O J I  I N F O R M A C I J A

MŪSŲ VEIKIMO PRINCIPAI IR ETIKA. GYVO ŽALIO
MANIFESTAS

PAGARBA ŽEMEI IR ŽMONĖMS - tai mūsų bendra klestėjimo sąlyga!
Bendradarbiaujant klestime - švenčiam gyvenimą ir bendrą kūrybą.
Holistinis pasaulio suvokimas: mes visi tarpusavyje susiję, žmogus ir gamta
yra vienas organizmas.
Išmintingas planavimas 7 kartoms į priekį, gerbiant ir tausojant protėvių
perduotą kultūros paveldą.
Laisvė veikti, būti savimi ir atsakomybė už aplinką, bendruomenę ir
ateinančias kartas.
Nuolatinis kitimas, augimas, mokymasis ir tobulėjimas.
Tarpusavio santykių etika - palaikymas, pagarba, atvirumas ir
nuoširdumas.
Įtrauktis ir dalyvaujamoji lyderystė - sėkmingos bendruomenės sąlygą.
Kiekvieno asmeninė realizacija prisideda prie bendros gerovės - bendras
gėris kuriamas kiekvieno laime - mano sėkmė yra tavo sėkmė.
Mažos bendruomenės pergalė - visos šalies pergalė - visos žemės pergalė.
Gyvoji kultūra - gamtos įkvėpti sprendimai, tradicijų ir modernių
technologijų apsijungimas planetos labui.

NARYSTĖ

Asociacija “Gyvo Žalio” yra viena iš “Ekosodybų ir bioekonomikos klasterio” steigėjų.

Esame tarptautinės asociacijos "International Society for Forest Therapy" nariai.

Mūsų nariai yra Palangos ir Panevėžio visuomeninėse želdynų ir želdinių komisijų

sudėtyse.

ĮTAKDARYSTĖ

Asociacija “Gyvo Žalio” oficialiai registruota įtakdarė teisėkūrai, siekianti skaidraus

teisėkūros proceso.
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https://www.facebook.com/hashtag/gyvo%C5%BEalio?__eep__=6&__cft__[0]=AZWh-l-fxQrhCmxJ-Citd7BReSkQLMCZV00o4-Yf9AsYMWyb2aKfoHlEPDOstMf0yj-egDpsAPyAMb96IImuBO-kBXqCaImPXMRVUP0jjos83-xAUJAf3pGuTPAfOgK2bIHIDKEtInxHHXpxg1YB03DcMGbn_QsTXaKHFIXaSD0Zyw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gyvo%C5%BEalio?__eep__=6&__cft__[0]=AZWh-l-fxQrhCmxJ-Citd7BReSkQLMCZV00o4-Yf9AsYMWyb2aKfoHlEPDOstMf0yj-egDpsAPyAMb96IImuBO-kBXqCaImPXMRVUP0jjos83-xAUJAf3pGuTPAfOgK2bIHIDKEtInxHHXpxg1YB03DcMGbn_QsTXaKHFIXaSD0Zyw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/manifestas?__eep__=6&__cft__[0]=AZWh-l-fxQrhCmxJ-Citd7BReSkQLMCZV00o4-Yf9AsYMWyb2aKfoHlEPDOstMf0yj-egDpsAPyAMb96IImuBO-kBXqCaImPXMRVUP0jjos83-xAUJAf3pGuTPAfOgK2bIHIDKEtInxHHXpxg1YB03DcMGbn_QsTXaKHFIXaSD0Zyw&__tn__=*NK-R
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2021 metų VEIKLOS IR
REZULTATAI



P U S L A P I O  S U K Ū R I M A S

Sausio - kovo mėn. sukurtas ir paleistas Gyvo Žalio puslapis -

platforma.
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www.gyvozalio.com

Facebook

Instagram

http://www.gyvozalio.com/
https://www.facebook.com/gyvazalia
https://www.instagram.com/gyvozalio/


N A C I O N A L I N I S  M I Š K Ų
S U S I T A R I M A S

 
(2021 kovas - 2022 gegužė) 

   Pirmasis nacionalinis dokumentas, kuriamas bendrakūrybos ir partnerystės metodais,

kuriame susitarimo ieškojo visos suinteresuotos pusės - mokslininkai, gamtininkai,

visuomenės atstovai, medienos pramonė, politikai ir institucijos.    

Asociacija aktyviai dalyvavo metus trukusio, Aplinkos ministerijos inicijuoto proceso

koordinacinėje grupėje, atstovavo socialinį bendruomenių ir gyventojų interesą, užsiemė

viešinimu, bendruomenių ir kitų nemedieninių suinteresuotų šalių mobilizacija ir įtraukimu

bei moderavimu, Lietuvos miškų vizijos ir strategijos kūrimu, dalyvavimu derybose.

www.nacionalinismiskususitarimas.lt 

DALYVAUTA

Koordinacinės grupės susitikimai  (21)

Organizuoti ir moderuoti bendruomenių bei turizmo ir rekreacijos sektorinių grupių

susitikimai (20) 

Paruoštos Bendruomenių bei rekreacijos ir turizmo sektorinių grupių darbo knygos

ir vizijos.

Dalyvavimas susitarimo temų derybų susitikimuose (40)

NMS SEKTORINIŲ GRUPIŲ FORUMAS,
SEKTORINIŲ GRUPIŲ VIZIJŲ PRISTATYMAI
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Žiūrėti

http://www.nacionalinismiskussusitarimas.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=vnMu7M8Tf6Q


BENDRUOMENIŲ SEKTORINĖ GRUPĖ -

PAGRINIDINIAI PASIŪLYMAI

 ATSTATYTI ekologinį, socialinį ir ekonominį BALANSĄ, miškų grupių paskirstymą išdėstant taip:

30 / 30 /30 ( 30 proc ekologijai, 30 apsauginiams ir rekreaciniams miškams, 30 ekonomikai)

 Išplėsti Lietuvos miškingumą iki 50 proc. visos teritorijos; šalia miškų plotų didinimo rodiklio,

nustatyti koks turėtų būti pastovus minimalus brandžių miškų plotas ir jį nuolat didinti, išsaugoti

esamus masyvus.

 Rekreacijai, kultūrai, sveikatai ir biologinei įvairovei palaikyti ir skatinti išskirti APSAUGINIAI

MIŠKAI aplink gyvenvietes, miestus ir miestelius, urbanizuotas teritorijas, rekreacinius objektus,

kur panaikinti ūkiniai miškai ir griežtai ribojama ūkinė veikla;

 Visose esamose SAUGOMOSE TERITORIJOSE - 0 proc ūkinių miškų, vykdoma tik gamtinė -

ekologinė miškininkystė; ruošiami gamtotvarkos planai;

 Vertingiems miškų masyvams, SENGIRĖMS suteikiamos gamtos teisės (juridinio asmens

statusas), siekiamybė, kad bent 10 proc Lietuvos miškų būtų skirti sengirėms išsaugoti ir

formuoti;

 Ūkiniuose miškuose vykdoma tik TAUSOJANTI IR ETIŠKA, gamtai draugiška MIŠKININKYSTĖ

(atsisakoma plynų kirtimų, ribojami kirtimai paukščiams perint);

 BENDRUOMENINIŲ MIŠKŲ SUKŪRIMAS / atgaivinimas-bendruomenių įtraukimas į miškų

priežiūros ir tvarkymo bei valdymo, sprendimų priėmimo procesą;

 MIŠKŲ ŪKIS PERORIENTUOJAMAS Į NEMEDIENINĖ EKONOMIKĄ - valstybė inicijuoja ir

subsidijuoja miško sveikatingumo centrų, miško medicinos, rekreacinių miškų, ekoturizmo

plėtojimą, paruošia teisės aktų sistemą ir strateginius dokumentus, finansavimo programą, įkuria

naują agentūrą nemedieninei ekonomikai ir rekreacijai vystyti, užtikrinant naujų darbo vietų,

profesijų, mokslinių tyrimų bei veiklų kūrimąsi tuo būdu mažinant kaimiškųjų vietovių atskirtį

nuo miestų bei sutaupant sveikatos apsaugos išlaidas;

 Ekologinės krizės ir klimato kaitos švelninimas bei prisitaikymas prie jos, didinant ekosistemų

atsparumą, miškų ekologinę ir socialines vertes bei kokybę yra aukščiausias prioritetas, mūsų

išlikimo sąlyga, sveikatos ir saugumo, gerovės ir identiteto pagrindas.
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Vienkartinė Planeta “Kur nuves Nacionalinis miškų susitarimas?”

Vienkartinė Planeta “Apie skirtingai suprantamą pusiausvyrą

miškuose”

LRTradijas "Nacionalinis miškų susitarimas. Kokios miškų

politikos nori bendruomenės, gyvenančios šalia miškų? "
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Žiūrėti

“Lietuva - biologinės įvairovės sala, miško kultūros šalis, miško

patirčių ir sveikatingumo turizmo centras Europoje” 

REKREACIJOS IR TURIZMO GRUPĖS VIZIJA

TELEVIZIJOJE IR SPAUDOJE

Klausytis

Klausytis

https://www.facebook.com/ajuozapaityte/videos/229437542559300
https://www.facebook.com/hashtag/lrtradijas?__eep__=6&__cft__[0]=AZWj-P13w1PlquLAhNMAsoGLvaF6lqEOcauvGLkbCSqYuncZ5G4OGtX9EcbJXGOKRn18QMTYhcUdUnQKJJ05BTL9qzLXo9rwnuiSmscsK7zT6T7yGbKTqIN63C7cvHAODOgJF1GzXwPmb-eAPtqJHVBCKK3JNxnhyR6NYYOyjOsNug&__tn__=*NK-R
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000162577/vienkartine-planeta-kur-nuves-nacionalinis-misku-susitarimas?fbclid=IwAR3pPWI4nZoAjn6VBktmvUY2bI0nMlBBCTtt_6yCnnh0rqr8uvKCBY-vp-s
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000181016/vienkartine-planeta-apie-skirtingai-suprantama-pusiausvyra-miskuose?fbclid=IwAR1sb6SRTL4b08rC27j2b3Cv67SokszG3BcQsN2LmgZoKyoksZar_JxlRPE


Daugiau informacijos

Alfa.lt “Seime – pasiūlymas priimti Medžių teisių deklaraciją: medis būtų gyvas

ir turėtų teisę į savo gyvybę”

   Į spaudos konferencija susirinkę aplinkosaugininkai, nevyriausybininkai ir bendruomenės pasisakė

apie tai, kokios miškų politikos nori iš šiuo metu vykstančio Nacionalinio miškų susitarimo.

Organizatoriai teigia, kad dabartinis miškų naudojimas neatitinka visuomenės lūkesčių. Atlikta

naujausia visuomenės apklausa rodo, jog miškai dėl biologinės įvairovės, emocinės ir psichologinės

vertės, maisto aprūpinimo funkcijos žmonėms yra žymiai didesnė vertybė nei medienos

aprūpinimas, tačiau vis dar neadekvačiai daug dėmesio skiriama medienai.

“Lietuva per maža, visur gyvena žmonės, jog 70 proc Lietuvos miškų būtų intensyvinama

miškininkystė. Šioje ekologinės krizės akivaizdoje net ir ūkiniuose miškuose turi būti taikoma

tausojanti miškininkystė”
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Skaityti

Skaityti

SPAUDOS KONFERENCIJA LR SEIME „Nacionalinis miškų
susitarimas ir medžių teisių deklaracija – miškų vizija
gamtai ir žmonių gerovei“ 

https://www.gyvozalio.com/naujienos/atstovavimas/spaudos-konferencija-nacionalinis-misku-susitarimas-ir-medziu-teisiu-deklaracija-misku-vizija-gamtai-ir-zmoniu-gerovei/
https://www.alfa.lt/straipsnis/50444863/instant/?fbclid=IwAR0wBXLubAdB_2TDT1B8ce62bDmNXUo0d9Oq1L0mZkjkOODwcNWOdb6SmFchttps://www.alfa.lt/straipsnis/50444863/instant/?fbclid=IwAR0wBXLubAdB_2TDT1B8ce62bDmNXUo0d9Oq1L0mZkjkOODwcNWOdb6SmFc
https://www.gyvozalio.com/naujienos/atstovavimas/spaudos-konferencija-nacionalinis-misku-susitarimas-ir-medziu-teisiu-deklaracija-misku-vizija-gamtai-ir-zmoniu-gerovei/
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   Pirmąjį rudens savaitgalį įvyko istorinis įvykis - gamtininkai, mokslininkai, geografai

susitiko kartu su bendruomenėmis, gyvenančiomis šalia miškų, rekreacijos ir turizmo

vystytojais, prigimtinės kultūros atstovais ir kartu kūrė LIETUVOS MIŠKŲ VIZIJĄ,

strategavome prie ugnies, ėjom į naktinį miško žygį, kilom su bepiločiu orlaiviu virš Trakų

miškų. Dirbdami grupėmis ir kartu išsigryninome pagrindinius kiekvienos grupės siekius

miškų susitarime ir įkvepiančias miškų vizijas. 

MIŠKŲ SUEIGA, Trakai (Nacionalinio miškų susitarimo
nemedieninių sektorinių grupių sueiga) bendrakūrybos
savaitgalis 



ELTA, Kauno diena - “Aplinkosaugininkų kantrybė išseko – traukiasi iš

miškų susitarimo”

ELTA, LRT - “Rekordinės urėdijos grąžos valstybei aplinkosaugininkai

nesureikšmina – iš miško, o ne medžio uždirbtume daugiau”

ELTA, LRT - “Susitarime dėl miškų dalyvaujantys politikai: be trečdalio

dalyvių susitarimas bus tik popierius”

Tiesioginė transliacija: 
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Žiūrėti

Spaudos konferencija „Kodėl žlunga nacionalinis

miškų susitarimas ir iš jo traukiasi trečdalis dalyvių?“

(BENDRAS KREIPIMASIS) 

Skaityti

Skaityti

Skaityti

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2263703240603107
https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/aplinkosaugininku-kantrybe-isseko-traukiasi-misku-susitarimo-1053354#.YaUHhIRWiHQ.facebook
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1553413/rekordines-uredijos-grazos-valstybei-aplinkosaugininkai-nesureiksmina-is-misko-o-ne-medzio-uzdirbtume-daugiau?fbclid=IwAR0dCjjopes1TufiGW5kJZzJAeYGy68WN3-oqJ3N1BLYdAl8VyAoo4q7egs
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1553956/susitarime-del-misku-dalyvaujantys-politikai-be-trecdalio-dalyviu-susitarimas-bus-tik-popierius?fbclid=IwAR1sI5osHg2pn_afmKRqpEbz0cIPAa1ePEy-baaKO1-H1pbsuTOPtGVO_Bs


   Fotografijų paroda apima ankstesnę mūsų pastarųjų metų veiklą - miesto

medžių saugojimo judėjimai, akcijos, įstatymų inicijavimas, susidūrimas su

skaudžiais įvykiais ir mažos bet svarbios pergalės.

Fotografijų serija surinkta iš įvairių įvykių Lietuvoje, kuomet medžiai tampa

„kliūtimi“ įgyvendinant parkų „atnaujinimo“ ar kelių tiesimo projektus. Miškų ir

miesto medžių kirtimai iškelia klausimą apie mūsų pagarbos gyvybei ir aplinkai

supratimą, atskleidžia ribotas visuomenės galimybes kovoti už svarbiausią

gyvenimo kokybę lemiantį dalyką – sveiką gyvenamąją aplinką ir apnuogina

įstatymines bei moralines spragas. Tokie, fotografijose atspindėti, įvykiai skatina

sau atsakyti: kaip suprantame žodį PAGARBA ir kiek mūsų priimami sprendimai

išties tvarūs?

F O T O G R A F I J Ų  P A R O D O S  " P A G A R B A
G Y V Y B E I "  P R I S T A T Y M A S
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   Ministerija pranešė, jog pagaliau plečiamas Punios Šilo rezervatas, tačiau ten yra

paliekami genetiniai draustiniai (300ha), kur bus naudojamos ir galimos intensyvios

miškininkystės praktikos, kas visiškai nesiderina su rezervato statusu ir pagrindiniu

tikslu - sudaryti sąlygas formuotis vientisai Sengirei. Tai yra istorinis ir lemiamas

momentas, kuris priklauso nuo mūsų aktyvumo.

15min reportažas tiesiogiai iš Punios Šilo “Kaip saugosime Punios šilą?

Aplinkosaugininkai ir miškininkai neranda bendros kalbos”

15min “Pasaulėžiūrų susidūrimas: Punios šilą išsaugoti nori visi, bet kaip

– nesutaria”

 

"Aplinkos ministerija pataikauja miškininkams, nors dalis visuomenės pageidauja

Punios šile matyti vienintelę tokią sengirę ES."

„Mes šioje vietoje prašome miškininkų, urėdijos, mokslininkų nebūti sustabarėjusiais ir

taip laikytis principingai savo nuomonės, prašome, kad mokslas, kartu su visuomene,

ieškotų naujų sprendimų ir Punios šilą užleistumėm gamtos mokslo gamtininkams,

mokslininkams ir tyrimams visai iš kitos prizmės pažiūrėti.

Mes matome Punios šilo viziją, kaip Europos biologinės įvairovės salą, ir miškininkystė

turėtų leisti įvykti šiam eksperimentui“ - antrino visuomeninės organizacijos „Gyvo

žalio“ atstovė Monika Peldavičiūtė.

Žiūrėti

Skaityti

P U N I O S  Š I L O  P R O B L E M A T I K O S  V I E Š I N I M A S ,
P A S I Ū L Y M Ų  T E I K I M A S ,  V I S U O M E N Ė S

M O B I L I Z A C I J A

https://www.facebook.com/15min/videos/766151514265230
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pasauleziuru-susidurimas-punios-sila-issaugoti-nori-visi-bet-kaip-nesutaria-56-1506964?fbclid=IwAR3zZf5miZ61wmXtLH_a27x7vmeqFwYhGlDXFVR1WVpRUWvnPGCKFDuIv4o


KLAIPĖDA

Kartu su Girulių bendruomenę vykome į susitikimą su Lietuvos geležinkelių atstovais dėl

planuojamų nukirsti kelių šimtamečių Ąžuolų ir vietoj jų įrengti garso sienutes šalia

geležinkelio stoties. 

Ą Ž U O L Ų  A P S A U G A
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VORONIAI

Vasario mėnesį gavę pagalbos prašymą dėl kertamų Ąžuolų vykome į Voronius Pakruojo

rajone. Asfaltuojat kelią buvo kertami šimtamečiai Ąžuolai ir kiti medžiai. Kreiptasi į

atsakingas institucijas siekiant pakeisti projekto sprendinius ir išsaugoti medžius, vietos

bendruomenės ir žurnalistų dėka, likusių Ąžuolų kirtimą pavyko sustabdyti.

ĄŽUOLŲ APSAUGOS KAMPANIJA

Bendradarbiaujant su įmone “UAB Trukmė” ir “Adapt LT” sukurta kampanija ir puslapis

skirtas didesnei Ąžuolų apsaugai. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas yra atstatyti pagarbą

ąžuolams ir sustabdyti nesvarstomą, bei nepateisinamą brandžių ąžuolų kirtimą.

Metų trukmės kampanijos siekis - Paskelbti Ąžuolą bendru tautos gyvuoju, istoriniu,

kultūriniu paveldu. Surinkti 20 tūkst. palaikymo parašų ir inicijuoti Ąžuolui juridinių teisių ir

specialiojo nacionalinio medžio apsaugos statuso suteikimą.

www.nacionalinismedis.lt

Žiūrėti

Skaityti

https://www.tv3.lt/naujiena/video/pakruojo-gyventojams-sunku-rinktis-tiesiamas-ilgai-lauktas-kelias-bet-gaila-azuolu-n1088139
https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/azuolu-sia-savaite-dar-nekirs?fbclid=IwAR26xRgYD_bByqM6tbJc0USSEBdqT2dWIuZ7cbuhjHn-dl-3YC0iByklwjw#.YF26YUUCdxs.facebook
http://www.nacionalinismedis.lt/


   Subūrę skirtingų sričių specialistus (gamtininkus, teisininkus, privačių miškų

savininkus, verslininkus ir kt.) Organizavome dvi bendrakūros sesijas ir

inicijavome Gydančių miškų fondo kūrimą, kurio misija - Išsaugoti vertingiausius

Lietuvos miškus atskleidžiant jų rekreacinį ir sveikatingumo potencialą, juos

tvariai įveiklinant ir sukuriant didžiausią pridėtinę vertę gamtai ir žmogui. 

Dėkojame erdvėms "Dijūta kalnalis" ir medelynas "Medlijas" bei jų šeimininkams

už jaukų priėmimą.
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B E N D R A K Ū R O S  S E S I J O S  -  G Y D A N T Y S
M I Š K A I



Gamtos teisių revoliucija - pasaulio pavyzdžiai

"Gamtos teisių diegimas į teisinę sistemą gali padėti apsaugoti

aplinką nuo sunaikinimo. Gamtos teisių įtvirtinimas gali

veiksmingiau apsaugoti ekologines sistemas vertinant jas ne kaip

naudos ir nuosavybės objektus, o kaip atskirus savo teises turinčius

subjektus."

Gamtos teisės. Ar gali gamtos teisės prilygti žmogaus teisėms?

Mokslo sriuba reportažas 

Reportaže mintimis dalinasi Gyvo Žalio koordinatorė teisininkė

Laura Čilinskaitė.
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Žiūrėti

Skaityti

G A M T O S  T E I S Ė S

https://www.youtube.com/watch?v=v36HPtkSoC0
https://www.gyvozalio.com/apli.../gamtos-teisiu-revoliucija/


K I T A  V E I K L A
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VIII BENDRAKŪRYBOS DRUSKININKŲ FORUMAS 2021

Lietuvos, kaip „gyvos“ ir žiediškos šalies, taikant unikalų patyriminį metodą –

KONSTELIACIJĄ, inicijavimas ir fasilitavimas. 

PRANEŠIMAI:

Smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos rengiamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose

skaityti pranešimai apie žaliųjų erdvių tendencijas ir jų poveikį sveikatai.

VšĮ KAUET organizuojamų architektų kvalifikacijos kursuose skaityti pranešimai:

"Žaliųjų erdvių nauda ir tendencijos urbanizuotose teritorijose"

"Miestų planavimo ir architektūros tendencijos: Klimato iššūkiams atsparūs miestai"

ĮMONIŲ BEI BENDRUOMENIŲ KONSULTACIJOS:

Apie miško ekosistemas, žaliųjų erdvių poveikį sveikatai ir tendencijas rengti pristatymai

bei vykdytos tvarumo konsultacijos įmonėms ir bendruomenėms.



M I Š K O  P A T I R T Y S
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Žiūrėti

Pravesti MIŠKO MAUDYNIŲ UŽSIĖMIMAI “Žaltyčio” bei “Atrask”

festivaliuose. 

Dalyvavimas Shiitake grybienos užveisimo praktiniame užsiėmime

Labanoro girioje.

https://www.facebook.com/gyvazalia/videos/1508551195981951/


S T R A I P S N I A I
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Bendruomenės, gyvenančios šalia miškų, liko neįtrauktos į nacionalinį miškų

susitarimą - KOKIOS MIŠKŲ VIZIJOS NORI ŽMONĖS?

"GYVENIMAS ŠALIA MIŠKO YRA VERTYBĖ, kurios naudą žmonėms sunku įvertinti, todėl

miškų, augančių prie gyvenviečių tvarkymas turėtų būti reglamentuojamas specialiomis

tvarkomis ar įstatymais. Šiuo metu miestų bendruomenės, matydamos kaip neatsakingai

tvarkomi šalia augantys miškai yra susirūpinusios esama situacija."

Vietos gyventojai įspėja – „Seno miško beveik nelieka“ (VIEŠAS KREIPIMASIS)
"Šiais metais jau iškirstos biržės susijungia – seno miško beveik ir nelieka. Panašu, kad dar po kelių

metų buvęs senas turtingas miškas pavirs eglynu – ąžuolynu – jaunuolynu. Ir visa tai prie pat miesto

ribos. Ar šalia miestų augantys miškai neturėtų būti labiau saugomi ir nepaverčiami jaunuolynais?"

Laiškas eurokomisarui „Biomasė nėra atsinaujinantis išteklius“
“Miško biomasės ruoša ir deginimas sugeneruoja papildomą CO2, užuot jį mažinęs, o tai dar labiau

kenkia ir taip bioįvairovės apsaugos požiūriu prastos būklės ES miškams. Išeikvojamos kaupiamos

anglies atsargos miškuose, o taip pat daromas neigiamas poveikis ekosistemoms prieštaraujant ES

biologinės įvairovės strategijos tikslams. Todėl kviečiame reformuoti ES atsinaujinančiosios energijos

politiką, neįtraukiant miškų biomasės į ES atsinaujinančių išteklių energijos tikslus ir tokiu būdu

pašalinti vieną pagrindinių miškų naikinimo veiksnių ES.

Mūsų nuomone, pigiausias ir efektyviausias sprendimas kovojant su klimato kaita, būtų leisti

medžiams pasiekti gamtinę brandą bei bendrai mažinti miškų kirtimus. Natūralūs, brandūs miškai,

veikia kaip anglies saugykla, o deginant medžius ir medienos biomasę energijai, miškuose sukauptos

anglies saugyklos tiesiog išleidžiamos į atmosferą taip prisidedant prie neigiamų klimato kaitos

tendencijų.”

Skaityti

Skaityti

Skaityti

https://www.gyvozalio.com/naujienos/bendruomenes/vietos-gyventojai-ispeja-seno-misko-beveik-nelieka-viesas-kreipimasis/
https://www.gyvozalio.com/naujienos/laiskas-eurokomisarui-biomase-nera-atsinaujinantis-isteklius/
https://www.gyvozalio.com/naujienos/bendruomenes/cia-gyvena-zmones-bendruomeniu-kreipimasis-del-nacionalinio-misku-susitarimo/
https://www.gyvozalio.com/naujienos/bendruomenes/vietos-gyventojai-ispeja-seno-misko-beveik-nelieka-viesas-kreipimasis/
https://www.gyvozalio.com/naujienos/laiskas-eurokomisarui-biomase-nera-atsinaujinantis-isteklius/


,,Mažiau yra daugiau'': Ar per praėjusius metus pavyko apginti miškus?

“KARTU SU GAMTA” su Monika Peldavičiūtė

“KARTU SU GAMTA” pasivaikščiojimas su Ona Drobeliene

Dzūkijoje pasivaikščiojome su Ona Drobelienė - etnografe, pedagoge, tautodailininke

ir pasikalbėjome apie Dzūkijos miškus, istoriją, medienos pramonės interesą, mūsų

saugią aplinką ir miškų viziją.

Japonų laimės receptas: ką jie veikia miške? Op TV

R E P O R T A Ž A I
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Žiūrėti

Žiūrėti

Žiūrėti

Žiūrėti

https://www.youtube.com/watch?v=4mmJgRWO_mw
https://www.youtube.com/watch?v=pJR4aQY_D-A
https://www.youtube.com/watch?v=NfiaL7GktRA
https://www.youtube.com/watch?v=TDzMwhygntk


Apie Kulatuvos miško apsaugą ir pokyčius aplinkos apsaugos

departamente. Op TV 

,,Mažiau yra daugiau'': Kaip ekologiškas turizmas išgelbėtų miškus nuo

kirtimų?

Gyvas pokalbis su Strazdų Žaliasis auksas - “Gydančių miškų vizija” 

Apie miško terapiją ir pagarbos gyvybei kultūrą, kaip sekasi atstovauti ir

kurti Gydančių miškų viziją, intuityvią lyderystę, laimės politiką,

bendradarbiavimo tinklą ir ką kiekvienas atskirai ir bendrai galime padaryti

prisidedant prie planetos pokyčių

R E P O R T A Ž A I
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Žiūrėti

Žiūrėti

Žiūrėti

https://www.youtube.com/watch?v=zQoY2medm2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Gbbp7wJn0Ac
https://www.facebook.com/zaliasisauksas/videos/329958008831538


D A U G I A U  2 0 2 1  M E T Ų  A K I M I R K Ų
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F I N A N S Ų  S U V E S T I N Ė

Koordinacinis darbas
52.9%

Kuro išlaidos
16.7%

Viešinimas, Lauko reklama
12.3%

Puslapio sukūrimas
6.9%

Patalpų nuoma renginiams
4.6%

Komunikacijos išlaidos
1.3%

Dizaino paslaugos
1.1%
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2021 m. Gauta parama EUR.

GAUTA PARAMA20 679,93 

15 279,62

5 400,31

IŠLAIDOS

LIKUTIS

2021 metais visas asociacijos "Gyvo Žalio" įplaukas sudarė - įmonių bei privačių

asmenų parama.



Įmonėms:

UAB Maksima
UAB Trukmė
Euromonitor international
Adapt Agency komandai

Gyvo Žalio draugams:

Gitana Daunienė 
Martynas Nikitaravičius 
Egidijus Kaunietis
Rokas Petrošius
Greta Varnaitė-Venskienė 
Saulius Vilčinskas
Agneta Venckutė
Povilas Patumsis
Rimantas Vaisnys
Titas ir Eglė Vertelkos 
(Strazdų Žaliasis auksas)
Martynas Kasparavičius
Giedre Trusovienė
Ugnė Papievytė
Giedrė
Edgaras Ragovskis
Nijolė
Milda Jankauskaitė
Manfredas Brazauskas
Lukas Subačius
Simonas Gedvilas
Rasa
Marija Zemlevičiūtė
Ieva Albertavičienė
....

Ir visiems kitiems prisidėjusiems. Gyvo Žalio!
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Dėkojame už paramą:



 P A G R I N D I N I A I  2 0 2 2  
M E T Ų  P L A N A I
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PROJEKTAI

Kartu su Inovacijų biuru vykdomas Erasmus+ projektas "Forest

youth", kuriame bus kuriamas rekomendacijų vadovas jaunimo

darbuotojams - kaip integruoti miško patirtis veikloje su

jaunimu (https://www.facebook.com/forestyouth.eu)

 Aktyvių piliečių fondo remiamas Ad-hoc projektas "Pilietinės

visuomenės gebėjimų stiprinimas ir įtraukimas į nacionalinės ir

regioninės miškų politikos formavimą" 

VEIKLA

Regioninės ir nacionalinės miškų politikos formavimas;

Ąžuolų apsaugos kampanijos www.nacionalinismedis.lt

įgyvendinimas;

Gydančių miškų fondo bei veiklos vystymas; 

Konsultacijos įmonėms ir bendruomenėms; 

Miško patirčių organizavimas ir viešinimas;

Viešinimas ir švietimas.

https://www.facebook.com/forestyouth.eu
http://www.nacionalinismedis.lt/
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Daugiau informacijos
www.gyvozalio.com

Facebook

Instagram

https://www.facebook.com/gyvazalia
https://www.instagram.com/gyvozalio/

