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2% ir kitos paramos naudojimas, 
perspektyvos ir galimybės 2019 m.

Diskusijai

Arūnas Čerkauskas
Liutauras Raudonikis

 Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą galite paremti LOD, 
paskirdami 2% nuo savo pajamų mokesčio sumos. Parama bus 
panaudota –saugomų ir nykstančių paukščių apsaugai, jų 
buveinių tvarkymui ir perėjimo sąlygų gerinimui, žiemojančių 
paukščių globai.

 2% įskaitomi tik jei pajamų deklaracija pateikiama laiku, t.y. 
iki gegužės 1 d.!!!!!
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2018 metais 2% parama buvo skirta

 Žiemojančių paukščių lesinimui (vandens paukščiai nelesinti, nes nebuvo 
didelių ilgalaikių šalčių) 

 Tačiau dalis LOD surastų ūkininkų savarankiškai tiekė grūdus vietos 
vandens paukščių lesintojams

2018 metais 2% parama buvo skirta

 Nedidele apimtimi koordinatoriaus kelionei
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2018 m. 2% paramą numatyta

 Bitininkų veisimosi vietų inventorizavimui bei apsaugai (tačiau 
koordinatorius lėšų nepanaudojo)

2 proc. parama

 2018 m. pradžioje 2% paramos likutis: 2 668,50 Eur

 2018 m. buvo gauta 2% paramos: 3 057,67 Eur

 Tai kiek daugiau nei 2017 m. (2 868 Eur). 

 2018 m. išleista 2% paramos: 721,98

 Likutis 2019 m. sausio 1 d.: 5 004,24 Eur (bet jau mokėtą šią žiemą už 
renovuotus juodojo gandros lizdus – 1 940 Eur)
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Tikslinė parama

 2018 m. pradžioje Tikslinės paramos likutis: 371,34 Eur

 2018 m. buvo gauta Tikslinės paramos (Paukščių stebėtojų raliui – UAB 
„Castrade“ ir UAB „Goldengrass“): 1 935,00 Eur

 2018 m. išleista Tikslinės paramos: 1 945,23 Eur (viskas Paukščių stebėtojų 
raliui)

 Likutis 2019 m. sausio 1 d.: 361,11 Eur

IKI parama

 2018 m. pradžioje IKI paramos likutis: 11 268,3 Eur

 2018 m. išleista IKI paramos: 2 505,99 Eur (2 439,49 kelionėms, 66,5 Eur –
„Žalia varna“)

 Likutis 2019 m. sausio 1 d.: 8 762,31,11 Eur
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2019 m. 2% paramą numatoma skirti 

 Salų Birvėtos žuvininkystės tvenkiniuose tvarkymui

 Svylos pievų palaikomiesiems darbams (???)

2019 m. 2% paramą numatoma skirti

 Žiemojančių vandens paukščių globai Kaune (esant ekstremalioms 
žiemos sąlygoms)

 Žiemojančių smulkiųjų sparnuočių globai keturiuose miestuose

 Urvinių ančių perimviečių įrengimui rytinėje Kuršių marių 
pakrantėje (???)

 Pelėsakalių lizdaviečių gamybai (kels AB LITGRID) ????
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2019 metais 2% paramą numatoma skirti

 Darbui su vietos gyventojais bei Aplinkos ministerija

!!!!! Reikalingas pagalbininkas Birutei Stukei!!!!

2019 metais 2% paramą numatoma skirti

 Juodojo gandro lizdaviečių priežiūrai ir stebėsenai (jau renovuoti 4 
lizdai)
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