NACIONALINIO NELIEČIAMOJO MIŠKO PARAMOS FONDO

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas užregistruotas 2019 m. lapkričio mėn. 27 d. Veiklą pradėjo
viešu fondo pristatymo renginiu 2020 m. sausio 29 d. Jo metu fondas gavo dovanų 2,016 ha žemės ūkio
paskirties žemės sklypą iš rėmėjos Tamaros Mizarienės.
Fondo pagrindinis tikslas – didinti Lietuvos miškingumą, visų pirma apsodinant žemo naudingumo balo
žemės ūkio paskirties žemes, kurios dažnu atveju yra nenaudojamos ir apleistos. Fondas siekia
demonstruoti pavyzdį, skleisti gerąją praktiką, šviesti ir edukuoti Lietuvos visuomenę. Fondas yra viešai
paskelbęs, kad jo sodintuose miškuose niekada nevyks kirtimai medienos gavybos tikslais. Apie fondo veiklą
pasakojo Lietuvos Ryto TV, Žinių radijas, Lietuvos radijas, skelbė įvairūs Lietuvos spaudos leidiniai.
Fondo garbės patarėjai yra profesionalūs miškininkai Vygandas Mierkis, Artūras Nanartavičius, Božena
Golubovska. Nacionalinio neliečiamojo miško fondo ambasadoriai – žinomi Lietuvos gamtininkai,
visuomenės veikėjai Selemonas Paltanavičius, Jurgis Didžiulis ir Marius Čepulis.
Per 2020-uosius metus fondas surinko 16 660,20 EUR savo veiklai finansuoti (14 700 EUR skyrė Fondo
steigėjas; 1960,20 EUR gauta iš kitų rėmėjų). Už surinktas lėšas įsigytas 3,2 ha sklypas Vilniaus raj. sav.,
Marijampolio sen., Galvininkų k., Migūnų k. v. Siekiant suformuoti miškelį su kuo įvairesniu medynu, buvo
įsigyta 10 rūšių 11000 vnt. sodinukų – pušies, eglės, beržo, liepos, maumedžio, taip pat ornitochondrinių
krūmų. Pagal prie vietovės priderintą miško sodinimo planą pasamdyti rangovai sėkmingai pasodino
įsigytus sodinukus, didžiąja dalimi jie sėkmingai prigijo. Dėl Covid-19 viruso pandemijos ir paskelbto
karantino masinės sodinimo šventės suorganizuoti, deja, nepavyko.
Sekant gerąja miškininkavimo praktika, vasarą mechaniniu būdu buvo pašalintos piktžolės, siekiant, kad jos
nenustelbtų sodinukų ir leistų jiems sėkmingai įsitvirtinti. Ruošiantis žiemai, specialiais repelentais buvo
pateptos visos pušų ir eglių sodinukų viršūnėlės, kad jų nenuėstų laukiniai žvėrys.
Džiugu, kad fondo idėja – gausinti Lietuvos miškus – užsikrečia vis daugiau žmonių, įmonių, organizacijų.
Fondą parėmė kavinių tinklas „Vero cafe“, suorganizavęs akciją „Kava, kuri saugo“. Sudaryta sutartis su
iniciatyva „Pasodink medį“, kuri sudaro žmonėms sąlygas remti medžių sodinimo akcijas („sodinti
virtualius medžius“), o Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas už gautus pinigus sodina tikrus
medelius.
Taip pat norime padėkoti visiems 2020 m. mus parėmusiems fiziniams asmenims: Vytautui Nekrošiui,
Julijai Michailovai ir žaliesiems kolegoms iš Vilniaus, Kiprui Sereikiui, Jūratei Balčytienei, Skirmantei
Vitkutei, Vilmai Gaubytei, Aivarui Grušui, Edvardai Reičiūnaitei, Justinai Juškevičiūtei, Justinai
Paškevičienei, Guodai Bardauskaitei, Justinai Daunoravičiūtei, Jolitai Bernotienei, Rimantui Bukauskui,
Arūnui Mačiuičiui, Ritanai Breiterytei-Šidagei, Laimučiui Šidagiui, Sergei Verhovodko, Karoliui Kaupui,
Kristinai Šiošytei, Rasai Mišeikytei, Mantui Sladkevičiui, Vaidai Iman Lopez, Indrei Juozapaitytei.
2021-aisiais metais fondas toliau vykdys savo veiklą, tam tikslui įsigyti du sklypai Šalčininkų r. sav. Paupio
k., bendras plotas 3,0623 ha, tvarkomi leidimai miško sodinimui ir dovanotame 2,016 ha sklype. Sudarytos
sutartys dėl 10.000 vnt. sodinukų įsigijimo
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