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Pirmoji susirinkimo diena, kovo 21 d.
Dalyvių registracija, kava
Susirinkimo atidarymas, dienotvarkės pristatymas, LOD direktorius L. Raudonikis
Visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2014 metų LOD veiklos ir finansinė ataskaita, LOD direktorius L. Raudonikis
2014 metų LOD finansinės ataskaitos įvertinimas, LOD Kontrolės komisijos
pirmininkas D. Musteikis
2014 metų LOD Tarybos ataskaita, LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta
2014 metų LOFK ataskaita, LOFK pirmininkas V. Jusys
LOD Tarybos narių rinkimai, LOD kontrolės komisijos rinkimai, LOD garbės narių
rinkimai, Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas
LOD 2015 m. darbų kryptys (pranešimas-diskusija), LOD direktorius L. Raudonikis
Pietų pertrauka
LOD įstatų ir LOD narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimų svarstymas ir
tvirtinimas, Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas
LOD vykdyti projektai ir iniciatyvos, 2015 metų darbai:
2014 metų paukštis – kovas. Rezultatų pristatymas, LOD direktorius L. Raudonikis
2015 metų paukštis – pilkasis garnys. Akcijos tikslai ir uždaviniai, planuojami
darbai, LOD direktorius L. Raudonikis
Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) dabartinė situacija, lauko darbų
planavimas, LOD direktorius L. Raudonikis
Sėkmingai vykdytų LPPA darbų pavyzdys Pietų Lietuvoje, LOD narys A. Petraška
Atnaujintos LPPA internetinės aplikacijos pakeitimai ir pritaikymas pagal stebėtojų
poreikius, LOD sekretoriato darbuotojas G. Riauba
Kaip pagerinti LPPA duomenų rinkimą? Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko
darbų organizavimas, LOD sekretoriato darbuotojas M. Karlonas
Klausimai ir diskusijos
Café Scientifique (neformali diskusija): kaip organizuojame LPPA darbus ir ar tai
svarbu LOD nariams; gyvūnų gausos reguliavimo klausimai; ar galima tikėtis LOD
narių pagalbos viešinant LOD veiklą; ar sukursime savanorišką tinklą įprastų
paukščių monitoringui?
Antroji susirinkimo diena, kovo 22 d.
Antros dienos darbotvarkės pristatymas, Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas
Projekto
„Duomenys
apie
saugomas
rūšis
–
jų
apsaugai“
Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002 informacinė dalis:
Projekto „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ tikslai, uždaviniai, darbo
organizavimo principai ir siekiami rodikliai, Projekto ekspertas L. Raudonikis,
Projekto administratorė J. Liaudanskytė
LOD planuojami Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) duomenų
teikimo darbai, jų organizavimas, dalyvaujantys stebėtojai ir artimiausi planai,
Projekto ekspertas G. Riauba
SRIS paskirtis, struktūra, šiandienos turinys ir pritaikymai, LR Aplinkos ministerijos
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Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos
skyriaus vyr. specialistas T. Tukačiauskas
Duomenų teikimas SRIS‘ui – praktiniai aspektai, T. Tukačiauskas
Klausimai/atsakymai, diskusijos
LOD vykdomi projektai
„Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių PAST atkūrimo
darbus” projekto eiga ir problemos, LOD sekretoriato darbuotojai G. Riauba,
E. Pakštytė
„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros
energijos perdavimo tinkluose“ projekto planai ir numatomi darbai, LOD
sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, J. Liaudanskytė
LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose
sumažinimui pristatymas, LOD sekretoriato darbuotojas J. Morkūnas
Kavos pertrauka
Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2014 m. rezultatai, LOD Tarybos
pirmininkas L. Šniaukšta
Kalėdinio paukščių maratono rezultatai ir perspektyvos, LOD narys P. Ignatavičius,
sekretoriato darbuotojas G. Petkus,
Dirvinių sėjikų apskaitų rezultatai, LOD sekretoriato darbuotoja E. Pakštytė
2015 metų paukštis – pilkasis garnys. Stebėjimų darbų planavimas, LOD
sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, M. Karlonas
Paukščių gausos pokyčiai Lietuvoje pastaraisiais metais, LOD sekretoriato
darbuotojai P. Kurlavičius, R. Mackevičienė
Naujas pilkosios gervės tyrimų projektas ir jo metodika, LOD nariai A. Peržu ir
P. Kurlavičius
Baltųjų gandrų žiedavimas Lietuvoje 2012–2014 metais, LOD narys D. Musteikis
Kiti klausimai, susirinkimo uždarymas

1.
Dalyvių registracija
Lietuvos ornitologų draugijos (toliau – LOD) visuotiniame narių susirinkime (toliau –
Visuotinis susirinkimas) dalyvauja 61 narys (2015 m. kovo 21 d. LOD narių buvo 234). Kvorumas yra,
Visuotinio susirinkimo sprendimai yra teisėti.
- Pridedama: Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašas –
5 lapai.
2.
Visuotinio susirinkimo atidarymas, dienotvarkės pristatymas
Pristato: Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis
3.
SVARSTYTA: Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
SIŪLOMA: siūloma Visuotiniam susirinkimui pirmininkaujančiu išrinkti Laimoną Šniaukštą,
o sekretoriaujančia – Ingą Ringailaitę.
BALSAVIMAS: už – 55
prieš – 0
susilaikė – 1
balsavime nedalyvavo – 5
NUTARTA: balsų dauguma visuotinio susirinkimo pirmininku išrinktas Laimonas Šniaukšta,
posėdžio sekretore – Inga Ringailaitė.
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4.
2014 metų Lietuvos ornitologų draugijos veiklos ataskaitos pristatymas
Pristato: LOD direktorius Liutauras Raudonikis.
Pristatyta 2014 m. LOD sekretoriato struktūra (LOD sekretoriato darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis, LOD savanoriai, laikini LOD darbuotojai), LOD veiklos kryptys (paukščių apsauga,
paukščių apsaugos viešinimas, LOD vykdomi projektai, paukščių tyrimai, ornitologinė ekspertizė,
tarptautinis bendradarbiavimas, perspektyvos). L. Raudonikis pažymėjo, kad veiklų vykdymui, ypač
skatinant paukščių pažinimą, taip pat – dirbant su vaikais, būtina pritraukti daugiau savanorių ir
paragino LOD narius aktyviau įsitraukti į šias veiklas.
Pirmininkas L. Šniaukšta: pagal LOD įstatų 23.6.5 punktą LOD veiklos kryptis turi būti
svarstomos ir tvirtinamos 2015 metams, o tai kitas pranešimas.
Pridedama: 2014 m. Lietuvos ornitologų draugijos veiklos ataskaita.
5.
2014 m. Lietuvos ornitologų draugijos finansinės ataskaitos pristatymas
Pristato: LOD direktorius Liutauras Raudonikis.
Buvo pristatyta 2014-01-01 – 2014-12-31 laikotarpio Lietuvos ornitologų draugijos ūkinė
finansinė veikla.
L. Raudonikis savo pristatyme paminėjo, kad LOD finansinė situacija yra gera ir tikimasi, kad
2014 m. LOD veiklos finansiniai rezultatai bus teigiami.
- Pridedama: 2014 metų LOD finansinė ataskaita.
6.
2014 metų LOD finansinės ataskaitos įvertinimas, LOD Kontrolės komisijos
ataskaitos pristatymas
Pristato: LOD Kontrolės komisijos pirmininkas D. Musteikis.
Buvo pristatyta LOD kontrolės komisijos ataskaita. D. Musteikis pažymėjo, kad LOD veikla,
komisijos manymu, yra skaidri, periodiškai tikrinama audito kompanijos. 2015 m. jau atlikti du
auditai: LOD metinis finansinis auditas ir „Tyruliai Life“ projekto auditas.
- Pridedama: 2014 metų LOD Kontrolės komisijos ataskaita.
7.
SVARSTRYTA: Balsavimo tvarkos, tvirtinant Lietuvos ornitologų draugijos
finansinės, LOD Tarybos ir LOFK ataskaitas, LOD 2015 m. darbų kryptis, tvirtinimas
SIŪLOMA: tvirtinant Lietuvos ornitologų draugijos finansinės, LOD Tarybos ir LOFK
ataskaitas, LOD 2015 m. darbų kryptis, nustatyti atvirą balsavimo būdą.
NUTARTA: bendru sutarimu nutarta tvirtinant Lietuvos ornitologų draugijos finansinės, LOD
Tarybos ir LOFK ataskaitas, LOD 2015 m. darbų kryptis, nustatyti atvirą balsavimo būdą.
SIŪLOMA: atviru balsavimu tvirtinant Lietuvos ornitologų draugijos finansinės, LOD Tarybos
ir LOFK ataskaitas, LOD 2015 m. darbų kryptis, atsakingu už balsų skaičiavimą skirti LOD visuotinio
susirinkimo pirmininką L. Šniaukštą.
NUTARTA: bendru sutarimu nutarta atviru balsavimu tvirtinant Lietuvos ornitologų draugijos
finansinės, LOD Tarybos ir LOFK ataskaitas, LOD 2015 m. darbų kryptis, atsakingu už balsų
skaičiavimą skirti LOD visuotinio susirinkimo pirmininką L. Šniaukštą.
8.
SVARSTYTA: 2014 m. Lietuvos ornitologų draugijos finansinės atskaitomybės
tvirtinimas
SIŪLOMA: tvirtinti 2014 m. Lietuvos ornitologų draugijos finansinę atskaitomybę.
BALSAVIMAS: už – 55
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 6
NUTARTA: balsų dauguma 2014 m. Lietuvos ornitologų draugijos finansinė atskaitomybė
patvirtinta.
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9.
SVARSTYTA: 2014 metų LOD Kontrolės komisijos ataskaitos tvirtinimas
SIŪLOMA: tvirtinti 2014 m. LOD Kontrolės komisijos ataskaitą.
BALSAVIMAS: už – 55
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 6
NUTARTA: balsų dauguma 2014 m. LOD Kontrolės komisijos ataskaita patvirtinta.
10. 2014 m. LOD Tarybos ataskaitos pristatymas
Pristato: LOD Tarybos pirmininkas Laimonas Šniaukšta.
Nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 įvyko trys LOD Tarybos posėdžiai, LOD Tarybos nariai dažnai
diskutuoja naudodamiesi Skype, ar el. paštu. Buvo pristatytos pagrindinės temos ir klausimai, kurie
nagrinėti elektroniniu būdu, pristatyti klausimai, kurie vėliau iškelti bei nagrinėti LOD visuotiniame
susirinkime.
- Pridedama: LOD Tarybos 2014 m. veiklos ataskaita.
11. SVARSTYTA: 2014 metų LOD Tarybos ataskaitos tvirtinimas
SIŪLOMA: tvirtinti 2014 m. LOD tarybos ataskaitą.
BALSAVIMAS: už – 55
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 6
NUTARTA: balsų dauguma 2014 m. LOD tarybos ataskaita patvirtinta.

12. 2014 m. LOFK ataskaitos pristatymas
LOFK ataskaita nebuvo pristatyta, kadangi LOFK pirmininkas negalėjo dalyvauti Visuotiniame
susirinkime.
Susirinkimo dalyviai išsakė pastabą, kad interneto svetainėje nėra atnaujinta informacija apie
LOFK veiklą.
E. Pakštytė, LOFK narė, patvirtino, kad rūšių stebėjimo tvirtinimai vykdomi reguliariai, kuomet
gaunama informacija.
L. Raudonikis taip pat pažymėjo, kad kol pranešimuose gauta informacija nėra patvirtinama ji
nėra skelbiama žurnale „Paukščiai“.
13. SVARSTYTA: Rinkimų tvarkos, renkant LOD Tarybos ir LOD Kontrolės
komisijos narius, tvirtinimas
SIŪLOMA: nustatyti atvirą rinkimų būdą renkant LOD Tarybos ir LOD Kontrolės komisijos
narius.
BALSAVIMAS: už – 55
prieš – 1
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 5
NUTARTA: balsų dauguma nustatytas atviras rinkimų būdas renkant LOD Tarybos ir
LOD Kontrolės komisijos narius.
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SIŪLOMA: už balsų skaičiavimą skirti atsakingu LOD visuotinio narių susirinkimo pirmininką
L. Šniaukštą.
NUTARTA: bendru sutarimu nutarta už balsų skaičiavimą skirti atsakingu LOD visuotinio
narių susirinkimo pirmininką L. Šniaukštą.
14. Kandidatų į LOD Tarybos narius pristatymas
Kandidatus į LOD Tarybą pristato: Visuotinio susirinkimo pirmininkas L. Šniaukšta.
LOD Tarybos nariai renkami dviejų metų kadencijai. L. Šniaukšta išvardino siūlomus
10 kandidatų į LOD Tarybos narius: Laimonas Šniaukšta, Vygantas Kilčauskas, Arūnas Čerkauskas,
Darius Norkūnas, Vytautas Eigirdas, Irmina Vaičiūnaitė, Kristina Valinčienė, Algis Butleris,
Mindaugas Ilčiukas ir Kęstutis Jarmalavičius.
Pagal įstatus LOD Tarybą sudaro 9 nariai. Tačiau teisininkų išaiškinimu net ir tuo atveju, jei į
LOD Tarybą būtų išrinkta mažiau narių, t. y. 8, LOD Taryba yra veiksni, jei jos susirinkime dalyvauja
kvorumas, kurį sudaro du trečdaliai Tarybos narių, t.y. bent 6 iš 9 LOD Tarybos narių, numatytų
LOD įstatuose. L. Raudonikis paaiškino, kad tai reiškia, kad pagal galiojančius įstatus, jei dėl vienų ar
kitų priežasčių LOD Tarybos narių skaičius sumažėtų iki 5, LOD Taryba taptų nebegaliojanti.
Paaiškinta, kad nors šiuo metu siūlomas LOD įstatų pakeitimas, kad LOD Tarybą sudarytų
septyni nariai, tačiau net ir susirinkime patvirtinus įstatų pakeitimus jie įsigalios tik užregistravus
VĮ Registrų centre. LOD Tarybos narių skaičių sumažinti siekiama tam, kad LOD Tarybos veikla taptų
operatyvesnė ir sprendimų priėmimo nestabdytų atvejai, kuomet dėl didelio užimtumo nesusirenka
LOD Tarybos kvorumas.
Buvo paaiškinta, kad naujai išrinkta LOD Tarybos sudėtis pradės galioti pasibaigus LOD
Visuotiniam narių susitikimui.
Pasiūlyta, kad visi kandidatai į LOD Tarybos narius prisistatytų visuotinio susirinkimo
dalyviams asmeniškai. Prisistatė kandidatai į LOD Tarybos narius: Algis Butleris, Arūnas
Čerkauskas, Darius Norkūnas, Irmina Vaičiūnaitė, Kęstutis Jarmalavičius, Kristina Valinčienė,
Laimonas Šniaukšta, Mindaugas Ilčiukas, Vygantas Kilčauskas, Vytautas Eigirdas.
Savo kandidatūras į LOD Tarybos narius atsiėmė Arūnas Čerkauskas ir Irmina Vaičiūnaitė,
kadangi abu šie kandidatai artimiausiu metu ketina įsidarbinti LOD sekretoriate pagal darbo sutartis.
Kandidatų į LOD Tarybos narius sąrašas: Algis Butleris, Darius Norkūnas, Kęstutis
Jarmalavičius, Kristina Valinčienė, Laimonas Šniaukšta, Mindaugas Ilčiukas, Vygantas Kilčauskas,
Vytautas Eigirdas.
15. SVARSTYTA: Balsavimo būdo renkant LOD Tarybos narius tvirtinimas
SIŪLOMA: siūloma balsuoti už visą aštuonių kandidatų į LOD Tarybos narius sąrašą: Algis
Butleris, Darius Norkūnas, Kęstutis Jarmalavičius, Kristina Valinčienė, Laimonas Šniaukšta,
Mindaugas Ilčiukas, Vygantas Kilčauskas, Vytautas Eigirdas.
BALSAVIMAS: už – 60
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 1
NUTARTA: balsų dauguma nutarta balsuoti už aštuonių kandidatų į LOD Tarybos narius
sąrašą: Algis Butleris, Darius Norkūnas, Kęstutis Jarmalavičius, Kristina Valinčienė, Laimonas
Šniaukšta, Mindaugas Ilčiukas, Vygantas Kilčauskas, Vytautas Eigirdas.
16. SVARSTYTA: LOD Tarybos narių rinkimai
Atviru balsavimu buvo balsuojama už aštuonių kandidatų į LOD Tarybos narius sąrašą: Algis
Butleris, Darius Norkūnas, Kęstutis Jarmalavičius, Kristina Valinčienė, Laimonas Šniaukšta,
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Mindaugas Ilčiukas, Vygantas Kilčauskas, Vytautas Eigirdas. Balsus skaičiuoja susirinkimo
primininkas L. Šniaukšta.
BALSAVIMAS: už – 60
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 1
NUTARTA: balsų dauguma LOD Tarybos nariais išrinkti – Algis Butleris, Darius Norkūnas,
Kęstutis Jarmalavičius, Kristina Valinčienė, Laimonas Šniaukšta, Mindaugas Ilčiukas, Vygantas
Kilčauskas, Vytautas Eigirdas.
17. Kandidatų į LOD Kontrolės komisijos narius prisistatymas
Kandidatus į LOD Kontrolės komisiją pristato: Visuotinio susirinkimo pirmininkas
L. Šniaukšta.
Kadenciją baigę LOD Kontrolės komisijos nariai: Darius Musteikis, Vytautas Sabaliauskas,
Valdas Naruševičius. Pasibaigus LOD Kontrolės komisijos nario D. Musteikio antrosios kadencijos
trukmei, V. Naruševičiaus pirmosios kadencijos trukmei, o V. Sabaliauskui, išrinktam vietoj 2014 m.
Visuotinio narių susirinkimo metu atstatydinto Kontrolės komisijos nario, pagal LOD įstatus turi būti
renkami visi (3 arba 5) LOD Kontrolės komisijos nariai 2 metų kadencijos trukmei. Dviejų metų
kadencijai į LOD kontrolės komisijos narius siūlomi šie trys kandidatai: Darius Musteikis,
Vytautas Sabaliauskas, Valdas Naruševičius.
Siūlomų į LOD Kontrolės komisijos narius kandidatų prisistatymas: siūlomus kontrolės
komisijos narius pristatė Darius Musteikis.
18. SVARSTYTA: Balsavimo būdo renkant LOD Kontrolės komisijos narius
tvirtinimas
SIŪLOMA: siūloma balsuoti už visą trijų kandidatų į LOD kontrolės komisijos narius sąrašą:
Darius Musteikis, Vytautas Sabaliauskas, Valdas Naruševičius.
BALSAVIMAS: už – 59
prieš – 0
susilaikė – 1
balsavime nedalyvavo – 1
NUTARTA: balsų dauguma nutarta balsuoti už trijų kandidatų į LOD Kontrolės komisijos
narius sąrašą: Darius Musteikis, Vytautas Sabaliauskas, Valdas Naruševičius.
19. SVARSTYTA: LOD Kontrolės komisijos narių rinkimai
Atviru balsavimu buvo balsuojama už trijų kandidatų į LOD Kontrolės komisijos narius sąrašą:
Darius Musteikis, Vytautas Sabaliauskas, Valdas Naruševičius.
BALSAVIMAS: už – 59
prieš – 0
susilaikė – 1
balsavime nedalyvavo – 1
NUTARTA: balsų dauguma LOD Kontrolės komisijos nariais išrinkti Darius Musteikis,
Vytautas Sabaliauskas, Valdas Naruševičius.
20. LOD 2015 m. darbų kryptys (pranešimas-diskusija)
Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis
L. Raudonikis pranešime pristatė LOD pagrindines veiklų kryptis, kurios planuojamos 2015 m.,
projektines veiklas, iniciatyvas, pagrindines planuojamas paukščių apsaugos viešinimo priemones,
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paukščių tyrimus, ornitologinę ekspertizę, lobizmo veiklas, pristatė sekretoriato darbuotojų struktūrą,
draugijos narių plėtrą, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes ir perspektyvas, paukščių stebėjimų
propagavimą, planuojamus gamtosauginius leidinius.
Atsakydamas į susirinkimo dalyvių klausimus L. Šniaukšta paaiškino, kad „Klubas 250“
interneto svetainė vėluojama paleisti dėl to, kad nėra iki galo suderinta interneto svetainės koncepcija.
L. Raudonikis paaiškino, kad „Klubas 250“ yra asmeninė keleto LOD narių iniciatyva, kuri sutampa su
LOD veiklos tikslais, kadangi šia veikla skatinamas domėjimasis paukščių rūšimis ir jų pažinimas, į šią
iniciatyvą skatinami įsijungti daugiau draugijos narių.
Pridedama: LOD 2015 m. darbų krypčių pristatymas.
21. SVARSTYTA: LOD 2015 m. darbų krypčių tvirtinimas
SIŪLOMA: tvirtinti LOD 2015 m. darbų kryptis.
BALSAVIMAS: už – 60
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 1
NUTARTA: balsų dauguma LOD 2015 m. darbų kryptys patvirtintos.
22. SVARSTYTA: LOD narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimai
Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis.
LOD narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimai siūlomi dėl euro įvedimo ir siūloma
apvalinti mokestį, daugeliu atvejų jį mažinant.
Siūloma nustatyti šiuos narių mokesčių dydžius:
Metinio nario mokesčio dydis – 14 Eur.
Moksleiviams, pirmosios pakopos studentams, pensininkams, stojant į Lietuvos
ornitologų draugiją ir vėliau kasmet, pateikusiems galiojantį moksleivio/studento/pensininko
pažymėjimą, metiniam nario mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida. Moksleiviams, pirmosios pakopos
studentams, pensininkams metinio nario mokesčio dydis su nuolaida –7 Eur. Tik patvirtinus Lietuvos
ornitologų draugijos sekretoriato darbuotojui, atsakingam už darbą su nariais, šiems nariams
suteikiamos nuolaidos.
Kolektyvams/būreliams, šeimoms taikomas metinio nario mokesčio dydis:
 Kolektyvo/būrelio, šeimos mokestis – 14 Eur.
 Kiekvienam kolektyvo/būrelio, šeimos nariui – 3 Eur.
SIŪLOMA: pakeisti LOD narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką pagal
LOD narių visuotiniam susirinkimui pateiktą siūlymą.
BALSAVIMAS: už – 60
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 1
NUTARTA: Patvirtinti LOD narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarkos
pakeitimus pagal pateikiamą siūlymą.
Pridedama: LOD narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarkos siūlomas
pakeitimas – 1 lapas.
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23. Siūlomų LOD įstatų pakeitimų pristatymas ir aptarimas
Pristato: LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta.
L. Šniaukšta pristatė siūlomus LOD įstatų pakeitimus. Kadangi dėl siūlomų LOD įstatų
pakeitimų įterpti nauji punktai, keitėsi punktų numeracija. Siūlomi pakeitimai pristatomi laikantis
naujos įstatų punktų numeracijos. Pasiūlyti šie LOD įstatų pakeitimai:
2 punktą išdėstyti taip:
Lietuvos ornitologų draugija (toliau – Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešas
juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
3 punktą išdėstyti taip:
Draugija yra savanoriška, savarankiška ne pelno siekianti asociacija, vienijanti laukiniais
paukščiais ir jų apsauga bei jų gyvenamųjų vietų ir buveinių išsaugojimu besidominčius Lietuvos
Respublikos ir užsienio fizinius bei juridinius asmenis.
III skyriaus pavadinimą pakeisti į
III. DRAUGIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
12 punktą išdėstyti taip:
12. Draugija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos
veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
13 punktą išdėstyti taip:
13. Siekdama savo tikslų ir įgyvendindama uždavinius, Draugija turi teisę vykdyti įstatymų
nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, numatytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje
(EVRK 2-oji redakcija), kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams.
15 punktą išdėstyti taip:
15. Nariu gali būti kiekvienas fizinis asmuo ir (ar) juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos ar
užsienio pilietis, kuris pritaria Draugijos tikslams, pripažįsta šiuos įstatus ir laiku moka nustatyto
dydžio nario mokestį. Asmuo, norintis tapti Draugijos nariu, pateikia stojančiojo prašymą-anketą ir
sumoka stojamąjį įnašą (jei taikoma). Jaunesni kaip 18 metų asmenys Draugijoje gali įgyti teises ir
pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Draugijos narių sąrašą (jų duomenų bazę) tvarko
atsakingas Draugijos sekretoriato darbuotojas.
16.1 punktą išdėstyti taip:
16.1 dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniuose narių susirinkimuose. Balsavimo teisė
suteikiama nariams nuo 16 metų;
16.2 punktą išdėstyti taip:
16.2 būti renkamas į visus Draugijos valdymo organus. Ši teisės suteikiama nariams nuo
18 metų.
17.2 punktą išdėstyti taip:
17.2 stojant į draugiją sumokėti stojamąjį įnašą (jei taikoma) ir kasmet mokėti nario mokestį.
Stojamojo įnašo dydis, nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka tvirtinami ir keičiami atskiru
dokumentu Draugijos narių visuotiniame susirinkime.
23 išdėstyti taip:
23. Draugija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo
valdymo organus. Draugijoje yra šie valdymo organai:
23.1 Draugijos narių visuotinis susirinkimas;
23.2 Kolegialus Draugijos valdymo organas – Draugijos Taryba;
23.3 Vienasmenis Draugijos valdymo organas – Draugijos direktorius.
24.1 punktą išdėstyti taip:
24.1 Visuotinį susirinkimą šaukia Draugijos direktorius ne rečiau kaip kartą per metus. Apie
Visuotinio susirinkimo datą ir laiką paskelbiama Draugijos oficialioje interneto svetainėje
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www.birdlife.lt ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši
pranešimai“) likus ne mažiau 20 d. iki Visuotinio susirinkimo.
25.1 punktą išdėstyti taip:
25.1 Draugijos Tarybą sudaro 7 asmenys: 6 Draugijos Tarybos nariai ir Draugijos Tarybos
pirmininkas. Draugijos Tarybos narius renka Visuotinis susirinkimas iš Draugijos narių – fizinių
asmenų ir Draugijos narių – juridinių asmenų pasiūlytų fizinių asmenų. Kandidatų į LOD Tarybos
narius narystė Draugijoje turi būti ne trumpesnė nei 2 m. per pastarųjų 10-ies metų laikotarpį.
Kandidatų į Draugijos Tarybos narius sąrašą Visuotiniam susirinkimui teikia Draugijos Taryba pagal
Draugijos narių siūlymus, pateiktus likus ne mažiau nei 10 dienų iki Visuotinio susirinkimo.
25.2 punktą išdėstyti taip:
25.2 Taryba gali pradėti veikti jei Visuotinio susirinkimo metu išrenkama ne mažiau kaip ½
dalis įstatuose numatytų narių. Likusieji Tarybos nariai turi būti išrenkami artimiausiame
Visuotiniame susirinkime.
25.8 punktą išdėstyti taip:
25.8 Draugijos Tarybos posėdžiai kviečiami reikalui esant, bet ne rečiau kaip tris kartus per
metus Draugijos Tarybos pirmininko, Draugijos sekretoriato arba 1/2 Draugijos Tarybos narių
iniciatyva. Draugijos Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jos narių.
25.9 punktą išdėstyti taip:
25.9 Tarybos posėdžių organizavimo tvarka nustatoma Tarybos veiklos reglamente.
25.11 punktą išdėstyti taip:
25.11 Draugijos Taryboje sprendimai priimami kai yra daugiau balsų „už“ negu „prieš“
(asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais
asmenimis). Vienodai pasiskirsčius balsams, lemia Draugijos Tarybos pirmininko balsas. Konkrečiais
klausimais Draugijos Tarybos nariai gali balsuoti elektroniniu paštu.
25.13 punktą išdėstyti taip:
25.13 Draugijos Tarybos darbą organizuoja bei jam vadovauja Draugijos Tarybos narys –
Draugijos Tarybos pirmininkas. Draugijos Tarybos pirmininką slaptu balsavimu iš Draugijos Tarybos
narių renka, taip pat jį atšaukia ar tvirtina jo atsistatydinimo pareiškimą pati Draugijos Taryba.
Draugijos Tarybos pirmininkas renkamas laikotarpiui, kurį jis turi teisę eiti Draugijos Tarybos nario
pareigas. Renkant Draugijos Tarybos pirmininką, Tarybos posėdžiui pirmininkauja vyriausias
amžiumi tarybos narys.
25.16 punktą išdėstyti taip:
25.16 Draugijos Tarybos pirmininkas savo atsistatydinimo pareiškimą pateikia Tarybos
posėdžio metu vyriausiajam Tarybos nariui.
33 punktą išdėstyti taip:
33. Draugijos kontrolės komisijos narys atstatydinamas, kai už jo atstatydinimą Visuotiniame
susirinkime yra daugiau balsų „už“, negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai
yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
34 punktą išdėstyti taip:
34. Draugijos kontrolės komisijos narys (nariai) savo atsistatydinimo pareiškimą teikia
Draugijos Tarybos pirmininkui.
41 punktą išdėstyti taip:
41. Informaciją, kuri vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais turi būti skelbiama viešai,
skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši
pranešimai“ teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
Siūlomų LOD įstatų pakeitimų aptarimas
LOD visuotinio narių susirinkimo dalyviai paprašė patikslinti kokį statusą turi LOD narys
juridinis asmuo ir kaip jam taikomas siūlomas teisės balsuoti apribojimas nuo 16 metų amžiaus.
L. Raudonikis ir J. Liaudanskytė patikslino, kad LOD narys juridinis asmuo, kaip ir fizinis asmuo turi
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vieną balsą. Pasiūlyta papildyti 16.1 punkto formuluotę aiškia nuostata, kad narys – juridinis asmuo –
turi vieną balsą.
Taip pat buvo pastebėta, kad 16.2 punkte yra korektūros klaida ir pasiūlyta ją ištaisyti.
Kitų esminių klausimų dėl siūlomų LOD įstatų pakeitimų nekilo.
- Pridedama: LOD visuotiniam narių susirinkimui pateiktas LOD įstatų projektas – 9 lapai.
24. SVARSTYTA: Balsavimo tvarkos, svarstant LOD įstatų keitimus tvirtinimas
SIŪLOMA: nustatyti atvirą balsavimo būdą dėl LOD įstatų keitimo.
NUTARTA: bendru sutarimu nutarta nustatyti atvirą balsavimo būdą dėl LOD įstatų keitimų
tvirtinimo.
SIŪLOMA: už balsų skaičiavimą atsakingu asmeniu paskirti susirinkimo pirmininką
L. Šniaukštą.
NUTARTA: bendru sutarimu už balsų skaičiavimą atsakingu asmeniu paskirtas susirinkimo
pirmininkas L. Šniaukšta.
25. SVARSTYTA: LOD įstatų keitimų tvirtinimas
SIŪLOMA: patvirtinti visus siūlomus LOD įstatų pakeitimus, išskyrus pasiūlyto LOD įstatų
projekto 16.1 ir 16.2 punktų formuluotes.
BALSAVIMAS: už – 58
prieš – 1
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 2
NUTARTA: balsų dauguma patvirtinti visus siūlomus LOD įstatų pakeitimus, išskyrus
pasiūlyto LOD įstatų projekto 16.1 ir 16.2 punktų formuluotes.
SIŪLOMA: patvirtinti tokią 16.1 punkto formuluotę:
16.1 dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniuose narių susirinkimuose. Balsavimo teisė
suteikiama nariams nuo 16 metų. Narys – juridinis asmuo – turi vieną balsą;
BALSAVIMAS: už – 59
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 2
NUTARTA: balsų dauguma patvirtinti LOD įstatų 16.1 punkto formuluotę: 16.1 dalyvauti ir
balsuoti Draugijos visuotiniuose narių susirinkimuose. Balsavimo teisė suteikiama nariams nuo 16
metų. Narys – juridinis asmuo – turi vieną balsą;
SIŪLOMA: ištaisyti 16.2 punkto korektūros klaidą ir 16.2 punktą išdėstyti taip:
16.2 būti renkamas į visus Draugijos valdymo organus. Ši teisė suteikiama nariams nuo
18 metų;
BALSAVIMAS: už – 59
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 2
NUTARTA: balsų dauguma patvirtinti LOD įstatų 16.2 punkto formuluotę: 16.2 būti renkamas
į visus Draugijos valdymo organus. Ši teisė suteikiama nariams nuo 18 metų;
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SIŪLOMA: įgalioti LOD visuotinio narių susirinkimo pirmininkui LOD tarybos pirmininką
L. Šniaukštą patvirtinti LOD įstatus.
BALSAVIMAS: už – 59
prieš – 0
susilaikė – 0
balsavime nedalyvavo – 2
NUTARTA: balsų dauguma LOD visuotinio narių susirinkimo pirmininkas LOD tarybos
pirmininką L. Šniaukštą yra įgaliotas patvirtinti LOD įstatus.
26. LOD garbės narių kandidatų pristatymas
Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis.
Iki šiol draugijoje buvo tik vienas LOD garbės narys – Teofilis Zubavičius.
2015 m. vasario 23 d. LOD Tarybos posėdžio metu nutarta LOD visuotinio narių susirinkimui teikti
siūlymus suteikti LOD garbės nario vardą. Pagal LOD įstatus LOD garbės nariais gali tapti asmenys
ypatingai pasižymėję LOD veikloje arba daug nuveikę ornitologijoje ir / ar paukščių apsaugos srityje.
Tarybos teikimu juos tvirtina LOD visuotinis narių susirinkimas. LOD Taryba pasiūlė LOD garbės
nario vardą siūloma suteikti doc. Vytautui Logminui, doc. Jurgiui Stašaičiui, doc. Algirdui
Navasaičiui. Ši informacija buvo pateikta LOD interneto svetainėje prieš LOD visuotinį narių
susirinkimą.
Prieš įvykstant LOD visuotiniam narių susirinkimui buvo pasiūlytas dar vienas kandidatas į
LOD garbės narius – Leonas Jezerskas. Kadangi ši kandidatūra nebuvo išsamiai apsvarstyta ir su
informacija visuotinio susirinkimo dalyviai nebuvo susipažinę iš anksto, išsakyta abejonė, kad šios
kandidatūros nereikėtų svarstyti šiame LOD visuotiniame narių susirinkime ir pasiūlyta dėl to balsuoti.
27. Balsavimo tvarkos, tvirtinant kandidatus į LOD garbės narius ir renkant LOD
garbės narius tvirtinimas
SVARSTYTA: renkant LOD garbės narius nustatyti atvirą balsavimo būdą.
NUTARTA: bendru sutarimu nutarta renkant LOD garbės narius nustatyti atvirą balsavimo
būdą.
SVARSTYTA: renkant LOD garbės narius atviru būdu už balsų skaičiavimą atsakingu skirti
susirinkimo pirmininką L. Šniaukštą.
NUTARTA: bendru sutarimu nutarta renkant LOD garbės narius atviru būdu už balsų
skaičiavimą atsakingu skirti susirinkimo pirmininką L. Šniaukštą.
SVARSTYTA: šiame LOD Visuotiniame narių susirinkime nesvarstyti L. Jezersko
kandidatūros į LOD garbės narius.
BALSAVIMAS: už – 28
prieš – 14
susilaikė – 19
balsavime nedalyvavo – 0
NUTARTA: balsų dauguma nutarta šiame LOD visuotiniame narių susirinkime nesvarstyti
L. Jezersko kandidatūros į LOD garbės narius.
SIŪLOMA: siūloma balsuoti už trijų kandidatų į LOD
doc. Vytautas Logminas, doc. Jurgis Stašaitis, doc. Algirdas Navasaitis.
BALSAVIMAS: už – 60
prieš – 0
susilaikė – 1
balsavime nedalyvavo – 0

garbės

narius

sąrašą:
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NUTARTA: balsuoti už trijų kandidatų į LOD garbės narius sąrašą: doc. Vytautas Logminas,
doc. Jurgis Stašaitis, doc. Algirdas Navasaitis.
28. SVARSTYTA: LOD garbės narių rinkimai
Atviru balsavimu buvo balsuojama už trijų kandidatų į LOD garbės narius sąrašą:
doc. Vytautas Logminas, doc. Jurgis Stašaitis, doc. Algirdas Navasaitis.
BALSAVIMAS: už – 60
prieš – 0
susilaikė – 1
balsavime nedalyvavo – 0
NUTARTA: balsų dauguma LOD garbės nariais išrinkti doc. Vytautą Logminą,
doc. Jurgį Stašaitį, doc. Algirdą Navasaitį.
29. Pristatytas pranešimas: 2014 metų paukštis – kovas. Rezultatų pristatymas
Pranešimą pristatė: LOD direktorius L. Raudonikis.
E. Pakštytė priminė, kad trūksta pilnų duomenų iš stebėtojų ir paragino duomenis pateikti kuo
skubiau.
L. Raudonikis pastebėjo, kad LOD turėtų priimti oficialią poziciją dėl kovų ar kitų varninių
paukščių baidymo, lizdaviečių naikinimo ar paukščių šaudymo. Diskusijos metu prieita nuomonės, kad
LR aplinkos ministerija nėra nustačiusi oficialių reikalavimų, kurie turi būti taikomi varninių paukščių
gausos reguliavimui.
Diskusijoje išsakyta nuomonė, kad reikėtų kovus įtraukti į Lietuvos Raudonąją knygą. Tačiau
L. Raudonikis priminė, kad rūšį įtraukti į Raudonąją knygą yra sudėtinga ir reikalautų nemažai laiko.
Išsakytas pasiūlymas išbraukti kovus iš medžiojamų rūšių sąrašo. A. Čerkauskas pasiūlė, kad
efektyviau būtų siekti kovų medžioklės laiko, nurodyto medžioklės taisyklėse, pakeitimo.
Diskusijų metu nuspręsta, kad būtina labiau viešinti kovų naudą ir poreikį saugoti šią rūšį.
Pridedama: pranešimas „2014 metų paukštis – kovas. Rezultatų pristatymas“.
30. Pristatytas pranešimas: 2015 metų paukštis – pilkasis garnys. Akcijos tikslai ir
uždaviniai, planuojami darbai
Pranešimą pristatė: LOD direktorius L. Raudonikis.
Diskusijų metu Kristina Valinčienė, Gediminas Eigirdas, Marius Karlonas pasisakė, kad jie
prisideda prie paukščių apskaitos akcijos. Aptarta, kad apskaitos turi būti vykdomos tikslingai,
paukščiai turi būti skaičiuojami I-III dekadomis. Diskusijų dalyviai prašė atkreipti dėmesį į tai, kad
būtų vykdomas kokybiškas viešinimas.
Pridedama: pranešimas „2015 metų paukštis – pilkasis garnys. Akcijos tikslai ir
uždaviniai, planuojami darbai“.
31. Pristatytas pranešimas: Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) dabartinė
situacija, lauko darbų planavimas
Pranešimą pristatė: LOD direktorius L. Raudonikis.
Pažymėta, kad šie darbai vykdomi išimtinai savanoriškais pagrindais.
Pridedama: pranešimas „Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) dabartinė situacija,
lauko darbų planavimas“.
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32. Pristatytas pranešimas: Sėkmingai vykdytų LPPA darbų pavyzdys Pietų Lietuvoje
Pranešimą pristatė: LOD narys A. Petraška.
A. Petraška pasidalino savo patirtimi vykdant LPPA darbus. Diskusijos metu pranešėjo buvo
pasiteirauta ar suvedant duomenis turi būti žymima rūšies gausa, ar jos buveinės teritorija. A. Petraška
atsakė, kad svarbu pažymėti gausą. L. Raudonikis pažymėjo, kad turėtų būti žymima ne metodinė, o
faktinė rūšies gausa. LOD nariai buvo paskatinti aktyviai įsijungti į LPPA darbus. Pažymėta, kad
šiame duomenų rinkimo etape yra svarbus pats duomenų įvedimo faktas.
Pridedama: pranešimas „Sėkmingai vykdytų LPPA darbų pavyzdys Pietų Lietuvoje“.
33. Pristatytas pranešimas: Atnaujintos LPPA internetinės aplikacijos pakeitimai ir
pritaikymas pagal stebėtojų poreikius
Pranešimą pristatė: LOD sekretoriato darbuotojas G. Riauba.
Pridedama: pranešimas „Atnaujintos LPPA internetinės aplikacijos pakeitimai ir
pritaikymas pagal stebėtojų poreikius“.
34. Pristatytas pranešimas: Kaip pagerinti LPPA duomenų rinkimą? Lietuvos perinčių
paukščių atlaso lauko darbų organizavimas
Pranešimą pristatė: LOD sekretoriato darbuotojas M. Karlonas.
M. Karlonas pristatė vykdomus darbus ir paskatino LOD narius aktyviai dalyvauti darbuose.
Pridedama: pranešimas „Kaip pagerinti LPPA duomenų rinkimą? Lietuvos perinčių
paukščių atlaso lauko darbų organizavimas“.
35. Café Scientifique (neformali diskusija): kaip organizuojame LPPA darbus ir ar tai
svarbu LOD nariams; gyvūnų gausos reguliavimo klausimai; ar galima tikėtis LOD narių
pagalbos viešinant LOD veiklą; ar sukursime savanorišką tinklą įprastų paukščių monitoringui?
Buvo neformaliai diskutuojama dėl klausimų, aktualių organizuojant LOD veiklą.

36. Antros dienos darbotvarkės pristatymas
Pristatė: visuotinio narių susirinkimo pirmininkas L. Šniaukšta.
Projekto „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002
informacinė dalis
37. Pristatytas pranešimas: Projekto „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“
tikslai, uždaviniai, darbo organizavimo principai ir siekiami rodikliai
Pranešimą pristatė: Projekto ekspertas L. Raudonikis, projekto administratorė
J. Liaudanskytė.
J. Liaudanskytė pristatė projekto tikslus ir uždavinius. Diskusijos metu LOD nariai paraginti
vesti turimus duomenis į SRIS. Pabrėžta, kad yra svarbu užfiksuoti turimus duomenis apie rūšis,
kadangi ši informacija gali pasitarnauti vėlesnei rūšių ir buveinių apsaugai. Kaip pavyzdys paminėtas
Paluknio pievų poveikio aplinkai vertinimo atvejis.
Pridedama: pranešimas „Projekto „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ tikslai,
uždaviniai, darbo organizavimo principai ir siekiami rodikliai“.
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38. Pristatytas pranešimas: LOD planuojami Saugomų rūšių informacinės sistemos
duomenų teikimo darbai, jų organizavimas, dalyvaujantys stebėtojai ir artimiausi planai
Pranešimą pristatė: Projekto ekspertas G. Riauba.
Diskusijų metu G. Riauba paaiškino kokiais atvejais gamtininkai turėtų dalyvauti projekte ir
suteikti savo turimus duomenis. Patarta, kad ypač svarbu pateikti informaciją apie saugomas rūšis,
kurių buveinių ir veisimosi vietų apsauga yra numatyta Miško kirtimo taisyklėse, ar kituose teisės
aktuose. Pabrėžta, kad svarbu vengti įvedamų duomenų pasikartojimo ir dubliavimosi, bei stebėti, kad
suvedami duomenys turėtų praktinę naudą.
Diskusijos dalyviams buvo paaiškinta, kad informacijos apie žinomas baltojo gandro
lizdavietes masiškai vesti į SRIS nereikėtų, kadangi Gamtos tyrimų centre yra sukaupta domenų bazė
apie šios rūšies lizdavietes.
Pridedama: pranešimas „Planuojami Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau –
SRIS) duomenų teikimo darbai, jų organizavimas, dalyvaujantys stebėtojai ir artimiausi planai“.
39. Pristatytas pranešimas: SRIS paskirtis, struktūra, šiandienos turinys ir pritaikymai
Pranešimą pristatė: LR Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio
departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyr. specialistas T. Tukačiauskas.
Pranešėjas paaiškino apie SRIS tikslus ir uždavinius, svarbą saugant nykstančias ir saugomas
rūšis, technines sistemos galimybes. T. Tukačiauskas padėkojo visiems, vedantiems duomenis į SRIS.
- Pridedama: pranešimas „SRIS paskirtis, struktūra, šiandienos turinys ir pritaikymai“.
40. Pristatytas pranešimas: Duomenų teikimas SRIS‘ui – praktiniai aspektai
Pranešimą pristatė: T. Tukačiauskas.
Diskusijos metu iškilo klausimas kam gali būti prieinami duomenys, kad būtų išvengta
piktnaudžiavimo, ar net tyčinio rūšių sunaikinimo atvejų. T. Tukačiauskas pasisakė, kad SRIS
informacija turi būti prieinama ribotam naudotojų ratui, tačiau ji negali būti visiškai konfidencialia,
kadangi SRIS esančia informacija remiamasi taikant lizdaviečių apsaugos zonas miškuose, ar,
pavyzdžiui, planuojant išmokas ar kompensacijas žemės naudmenų savininkams ir naudotojams.
T. Tukačiauskas paaiškino, kad informacija SRISe laikoma aktualia 10 metų ir vėliau ji
automatiškai yra priskiriama archyviniams duomenims. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad apsaugos
režimas žinomoms buveinėms ir/ar veisimosi vietoms yra taikoma neribotą laiką. Tuo atveju, jei
buveinė ar veisimosi vieta yra sunykusi, yra būtina kreiptis į Aplinkos ministeriją ir tuomet, laikantis
numatytos procedūros, yra sudaroma komisija, kuriai vietoje patikrinus informaciją ir pasitvirtinus
buveinės ar veisimosi vietos sunykimo faktui, SRISe fiksuojama informacija, kad rūšis radavietėje
sunyko. Tuo atveju, jei rūšis toje vietoje vėl atsirastų, būtų fiksuojamas trečias įrašas. T. Tukačiauskas
pabrėžė, kad informacija apie sunykusias buveines ar rūšis taip pat yra labai naudinga.
Diskusijos metu T. Tukačiauskas atkreipė dėmesį, kad ne saugomose teritorijose retų rūšių
apsauga nėra reglamentuojama, išskyrus tokius atvejus, kai vykdoma ūkinė veikla, reikalaujanti
leidimų, vykdomos PAV, ar kitos procedūros. L. Raudonikis pritarė, kad labai svarbu laiku suvesti
informaciją apie žinomas saugomas rūšis į SRIS, tam, kad išduodant leidimus veiklai, vykdant
projektavimo darbus, būtų nustatomi šių rūšių apsaugai būtini apribojimai.
Diskusijos metu iškelta mintis, kad būtų naudinga teisės aktais išplėsti sąrašą institucijų,
kurioms yra nustatyta prievolė tikrinti informaciją SRIS vykdant projektavimo darbus ar suteikiant
leidimą veiklai. Kaip pavyzdys pateiktas individualių namų statybos projektavimas, kuomet techniniai
projektai yra derinami savivaldybėse, o neprivalomi derinti su saugomų teritorijų administracijomis.
Pridedama: pranešimas „Duomenų teikimas SRIS‘ui – praktiniai aspektai“
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LOD vykdomi projektai
41. Pristatytas pranešimas: Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant
Tyrulių PAST atkūrimo darbus” projekto eiga ir problemos
Pranešimą pristatė: LOD sekretoriato darbuotojai G. Riauba, E. Pakštytė.
Buvo pristatyti projekto tikslai, saugomos gamtinės vertybės ir planuojamos veiklos, jau
pasiekti projekto rezultatai.
Pridedama: pranešimas „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių
PAST atkūrimo darbus” projekto eiga ir problemos“.
42. Pristatytas pranešimas: „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos
įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ projekto planai ir numatomi darbai
Pranešimą pristatė: LOD sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, J. Liaudanskytė.
Pristatyti projekto tikslai ir planuojamos veiklos, aptarti jau pasiekti projekto rezultatai.
Diskusijos metu R. Jakaitis išsakė nuogąstavimą, ar vizualinių apsaugos priemonių taikymas
neprieštaraus saugomų teritorijų reglamentams, ar tai nebus laikoma vizualine tarša; ir nors tokių
vizualinių priemonių diegimui atskiro leidimo iš saugomos teritorijos administracijos nereikia, tačiau
nežinia, ar vėliau tai nebūtų traktuojama kaip administracinės teisės pažeidimas. L. Raudonikis
paminėjo atvejį, kuomet dėl vizualinės taršos nebuvo gautas leidimas diegti vizualines apsaugos
priemones Kuršių nerijos nacionaliniame parke.
Pridedama: pranešimas „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos
įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ projekto planai ir numatomi darbai.
43. Pristatytas pranešimas: LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos
žvejybos įrankiuose sumažinimui pristatymas
Pranešimą pristatė: LOD sekretoriato darbuotojas J. Morkūnas.
Pranešėjas pristatė vykdomo projekto tikslus ir pagrindines veiklas.
Pridedama: pranešimas „LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos žvejybos
įrankiuose sumažinimui pristatymas“.
44. Pristatytas pranešimas: Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2014 m. rezultatai
Pranešimą pristatė: LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta.
Pristatyti žiemojančių vandens paukščių apskaitos rezultatai.
Pridedama: pranešimas „Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2014 m. rezultatai“.
45. Pristatytas pranešimas: Kalėdinio paukščių maratono rezultatai ir perspektyvos
Pranešimą pristatė: LOD narys P. Ignatavičius, sekretoriato darbuotojas G. Petkus.
Pristatyti Kalėdinio paukščių maratono rezultatai ir aptartos ateities perspektyvos.
Pridedama: pranešimas „Kalėdinio paukščių maratono rezultatai ir perspektyvos“.
46. Pristatytas pranešimas: Dirvinių sėjikų apskaitų rezultatai
Pranešimą pristatė: LOD sekretoriato darbuotoja E. Pakštytė.
Pristatyti dirvinių sėjikų apskaitų rezultatai.
Pridedama: pranešimas „Dirvinių sėjikų apskaitų rezultatai“.
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48. Pristatytas pranesimas: Pauk5iiq gausos pokyiiai Lietuvoje pastaraisiais metais
Prane5im4 pristatd: LOD selvetoriato darbuotojai P. Kurlaviiius,-R. Mackeviiiend.
Pristatytas pranesimas,,Pauk5diq gausos pokydiai Lietuvoje pastaraisiais metais.,.
Pridedama: prane5imas,,Pauk5diq gausos pokydiai Lietuvoje pastaraisiais metais...

-

49. Pristatytas pranesimas: Naujas pilkosios gervds tyrimq projektas ir jo metodika
Pranesimq pristatd: LoD narisi A. periu ir p. Kirtaviiiis.
Aptartas naujas pilkosios gerves tyrimq projektas.
Pridedama: pranesimas ,,Naujas pilkosios gerves tyrimq projektas ir jo metodika.,.

-

50. Pristatytas pranesimas:

Baltqjq gandrq iiedavimas Lietuvoje 2012-20l4metais
Prane5im4 pristatO: LOD narys D. Musteikis
Buvo pristatytas prane5imas.
Pridedama: prane5imas,,Baltqjq gandry Ziedavimas Lietuvoje Z0l2-20l4metais...

-
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