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Lietuvos ornitologų draugijos Visuotinio narių susirinkimo protokolas (2019 m. kovo 16-17 d., Kaunas) 

LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 
PROTOKOLAS  

 
2019 m. kovo 16-17 d. 

Viešbutis „Magnus“, Vytauto pr. 25, Kaunas 

Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinio susirinkimo darbotvarkė  

PIRMOJI SUSIRINKIMO DIENA – KOVO 16 D. 
09.00 – 10.00 Dalyvių registracija, kava 
10.00 – 10.10 Susirinkimo atidarymas, dienotvarkės pristatymas, LOD direktorius L. Raudonikis 
10.10 – 10.20 Visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai 
 LOD 2018 m. veiklos ataskaitos bei LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narių 

rinkimai 
10.20 – 11.00 2018 metų Draugijos veiklos ir finansinė ataskaita. Pristato: LOD direktorius L. 

Raudonikis 
11.00 – 11.15 2018 metų Draugijos finansinės ataskaitos įvertinimas. Pristato: LOD Kontrolės 

komisijos pirmininkas        L. Šniaukšta  
11.15 – 11.25 2018 metų LOD Tarybos ataskaita. Pristato: LOD Tarybos pirmininkas A. 

Čerkauskas 
11.25 – 11.35 2018 metų LOFK ataskaita. Pristato: LOFK pirmininkas S. Karalius 
11.35 – 12.00 LOD 2019 m. veiklų kryptys (pranešimas-diskusija). Pristato: LOD Tarybos 

pirmininkas A. Čerkauskas 
12.00 – 12.40 LOD metinės finansinės ataskaitos, Tarybos ir Kontrolės komisijos ataskaitų bei 2019 

m. LOD veiklos krypčių tvirtinimas 
LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narių rinkimai (kartu su kandidatų trumpu 
prisistatymu), Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas 

12.40 – 13.10 Kavos pertrauka 
13.10 – 13.30 LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narių rinkimų rezultatai, Visuotinio narių 

susirinkimo pirmininkas ir balsų skaičiavimo komisija 
13.30 – 14.00 Informacija dėl LOD 30-čio viešinimo ir minėjimo: siūlomos idėjos ir atvira diskusija, 

LOD sekretoriatas 
14.00 – 14.45 Pietų pertrauka 
 LOD 2018 m. vykdyti projektai, 2019 m. perspektyvos: 
14.45 – 15.10 Vykdyto ornitologinio turizmo plėtrai skirto INTERREG programos projekto 

pagrindiniai rezultatai, LOD darbuotojai M. Karlonas, L. Raudonikis, J. Mažulė, E. 
Drobelis 

15.10 – 15.30 „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos 
perdavimo tinkluose“ projekto pagrindiniai rezultatai, LOD darbuotojai M. Karlonas, 
J. Mažulė, L. Morkūnas, L. Raudonikis, I. Junevičienė 

15.30 – 15.50 LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose 
sumažinimui rezultatai ir perspektyvos, LOD darbuotojas J. Morkūnas  

15.50 – 16.20 „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų 
apsaugos būklę Lietuvoje“ projekto planuojamos veiklos LOD darbuotojai L. 
Raudonikis, J. Mažulė, I. Junevičienė, E. Drobelis 

16.20 – 16.50 Kavos pertrauka 
 Kiti 2018 metų LOD projektai ir iniciatyvos 
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16.50 – 17.10 Įprastų paukščių gausos pokyčiai Lietuvoje 1994-2018 m., LOD savanoriai P. 
Kurlavičius, R. Mackevičienė  

17.10 – 17.40 Lietuvos ir Europinio perinčių paukščių atlaso darbų rezultatai, būklė ir perspektyvos, 
LOD darbuotojai L. Raudonikis, V. Dikšaitė, M. Karlonas, LOD Tarybos pirmininkas 
A. Čerkauskas, savanoriai G. Riauba, A. Petraška 

 Mūsų svečias 
17.40 -18.00 Baltarusijos paukščių apsaugos draugijos (APB) veikla ir planai ateičiai,  APB – 

BirdLife Belarus direktorius A. Vintchevsky 
18.00 – 18.30 Klausimai ir diskusijos 
18.00 – 20.00 Laisva programa: ornitologinių kelionių įspūdžiai Ž. Preikša, A. Čerkauskas, M. 

Čepulio  pasakojimas apie gamtininko klajones 
 

ANTROJI SUSIRINKIMO DIENA – KOVO 17 D. 
 Kitos 2018 metų LOD pradėti projektai ir įgyvendintos iniciatyvos 
09.00 – 09.10 Antros dienos darbotvarkės pristatymas, Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas 
09.10 – 09.30 „2018  metų paukštis – tetervinas”: rezultatai ir tolimesni planai, LOD Tarybos 

pirmininkas          A. Čerkauskas 
09.30 – 09.50 Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2016 m. rezultatai, LOD savanoris L. 

Šniaukšta 
09.50 – 10.20  2% ir kitos paramos naudojimas, perspektyvos ir galimybės 2019 m. LOD direktorius               

L. Raudonikis 
10.20 – 10.40 Dirbtini ar atkuriami blogos būklės lizdai – įrankis juodojo gandro būklei gerinti, 

LOD savanoris   S. Skuja 
10.40 – 11.00   Paukščių fenologinių reiškinių registravimas: dabartinė būklė ir ir perspektyvos, LOD 

savanorė    R. Kembrytė 
11.00 – 11.20 Kavos pertrauka 
 Mūsų kolegų – ornitologų veikla ir mokslo naujienos 
11.20 – 11.40 Plėšriųjų paukščių pelėdų tyrimai bei planai ateičiai,  LOD narė G. Grašytė 
11.40 – 12.10 Telemetrija paukščių tyrimuose, LOD narys R, Žydelis,       UAB „Ornitela“ vadovas 
12.10 – 12.30 Meldinės nendrinukės būklė ir apsaugos perspektyvos Lietuvoje, LOD Tarybos narys,                

BEF ornitologas-ekspertas Ž. Preikša 
 2019 metais planuojami LOD darbai 
12.30 – 12.50 „2019  metų paukštis – paprastoji pempė”: akcijos tikslai ir uždaviniai, planuojami 

darbai,         LOD direktorius  L. Raudonikis 
12.50 – 13.15 2019-2021 metais planuojami juodojo peslio ir kurapkos tyrimai, LOD darbuotojai E. 

Drobelis,    M. Karlonas 
13.15 – 13.30 LOD organizuojami paukščių pažinimo tobulinimo kursai, LOD darbuotojas M. 

Karlonas 
13.30 – 13.50 Interaktyvi nuomonių dėlionė: ekosisteminės paslaugos Nemuno deltoje, LOD narė R. 

Morkūnė 
13.50 – 14.00  Kiti klausimai, susirinkimo pabaiga 

 

 
1. Dalyvių registracija. 
Lietuvos ornitologų draugijos (toliau – LOD) visuotiniame narių susirinkime (toliau – 

Visuotinis susirinkimas) dalyvavo 67 dalyviai, iš jų 64 nariai (2019 m. kovo 16 d. LOD narių buvo 183 
(sumokėjusių nario mokestį už 2019 metus). Kvorumas yra, Visuotinio susirinkimo sprendimai yra 
teisėti.  
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- Pridedama: Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašas – 5 lapai. 
 

2. Susirinkimo atidarymas, dienotvarkės pristatymas. 
Pristatė Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis  
 
3. SVARSTYTA: Draugijos visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimai. 
SIŪLOMA: Visuotinio narių susirinkimo pirmininku išrinkti Ričardą Patapavičių, o 

susirinkimo sekretore – Ievą Junevičienę. 
BALSAVIMAS: už – 57; 
prieš – 0; 
balsavime nedalyvavo – 0. 
NUTARTA: balsų dauguma Visuotinio susirinkimo pirmininku išrinktas Ričardas 

Patapavičius, susirinkimo sekretore – Ieva Junevičienė. 
 

4. SVARSTYTA: Balsavimo tvarkos, tvirtinant 2018 metų LOD veiklos ir finansinę 
ataskaitą, LOD kontrolės komisijos ataskaitą, LOD tarybos ataskaitą bei 2019 m. LOD darbų 
kryptis, tvirtinimas. 

 
SIŪLOMA: tvirtinant 2018 m. LOD veiklos ir finansinę ataskaitą, 2018 m. LOD kontrolės 

komisijos ataskaitą, 2018 m. LOD tarybos (Tarybos) ataskaitą bei 2018 m. LOD darbų kryptis 
nustatyti atvirą balsavimo būdą. 

NUTARTA: bendru sutarimu nutarta tvirtinant 2018 m. LOD veiklos ir finansinę ataskaitą, 
2018 m. LOD kontrolės komisijos ataskaitą, 2018 m. Tarybos ataskaitą bei 2018 m. LOD darbų 
kryptis nustatyti atvirą balsavimo būdą. 

 
SIŪLOMA: išrinkti tokios sudėties balsų skaičiavimo komisiją: Saulius Karalius, Saulius 

Medžionis, Saulis Skuja. 
NUTARTA: bendru sutarimu išrinkti tokios sudėties balsų skaičiavimo komisiją: Saulius 

Karalius, Saulius Medžionis ir Saulis Skuja. 
SIŪLOMA: tvirtinti 2018 m. LOD veiklos ir finansinę ataskaitą, 2018 m. LOD kontrolės 

komisijos ataskaitą, 2018 m. Tarybos ataskaitą ir 2019 m. LOD darbų kryptis balsuojant išklausius 
visas ataskaitas. 

NUTARTA: tvirtinti 2018 m. LOD veiklos ir finansinę ataskaitą, 2018 m. LOD kontrolės 
komisijos ataskaitą, 2018 m. Tarybos ataskaitą ir 2019 m. LOD darbų kryptis balsuojant  išklausius 
visas ataskaitas. 

 
5. 2018 metų Draugijos veiklos ir finansinė ataskaita.  
Pristatė LOD direktorius L. Raudonikis.  
 
L. Raudonikis pristatė 2018 m. LOD sekretoriato struktūrą (LOD sekretoriato darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis, LOD savanoriai). Iš viso 2018 m. LOD sekretoriate dirbo 16 darbuotojų, 
tačiau dalies jų užimtumas buvo mažiau nei 0,25 etato. Pranešėjas pabrėžė, kad LOD veikloms vykdyti 
trūksta savanorių, ypač reiktų pagalbos organizuojant renginius, vykdant viešinimo veiklas, atliekant 
tikslinius stebėjimus ir vykdant lobistinę veiklą. 

L. Raudonikis paminėjo, kad įvairių veiklų vykdymui 2018 m. Draugija buvo sudariusi 
paslaugų sutartis su 5 paslaugų teikėjais.  

L. Raudonikis pristatė LOD veikos kryptis (paukščių apsauga, paukščių apsaugos viešinimas, 
draugijos narių plėtra ir pajėgumų stiprinimas, paukščių tyrimai, ornitologinė ekspertizė, lobizmas, 
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tarptautinis bendradarbiavimas, paukščių stebėjimų propagavimas), trumpai pristatė LOD vykdomus 
projektus.  

Visuotinio susirinkimo dalyviai buvo informuoti, kad 2019 m. kovo 16 d. LOD yra 183 nariai 
(sumokėję nario mokestį už 2019), o 2018 m. gruodžio 31 d. LOD buvo 211 narių. 

V. Adomonis pasiteiravo, kodėl žurnalo „Paukščiai“ negalima įsigyti spaudos kioskuose.  
L. Raudonikis atsakė, kad leidinio pristatymu į spaudos kioskus rūpinosi leidykla „Lututė“. Šiuo 

metu Spaudos fondo finansavimas žurnalo leidybai yra sumažintas, leidykla tvirtina, kad tokio 
platinimo būdo kaštai neatsiperka. Jis taip pat informavo, kad žurnalo platinimui planuojami nauji 
partneriai. 

L. Raudonikis pristatė 2018 m. LOD finansinę atskaitomybę. 
Pranešėjas akcentavo, kad didžiąją LOD įplaukų dalį sudaro tikslinės, t.y. projektų 

finansavimui skirtos lėšos.  
Pridedama: 1) 2018 m. LOD veiklos ataskaita; 
  2) 2018 m. LOD finansinė ataskaita. 

 
6. 2018 metų Draugijos finansinės ataskaitos įvertinimas. 
Pristatė LOD kontrolės komisijos pirmininkas Laimonas Šniaukšta. 
 
Buvo pristatyta 2018 m. LOD kontrolės komisijos ataskaita. L. Šniaukšta pažymėjo, kad, 

remiantis audito ataskaita bei LOD kontrolės komisijos duomenimis, LOD finansai yra tvarkomi 
tinkamai, ir komisija siūlo pritarti tokiai audito išvadai.  

V. Adomonis paprašė plačiau pakomentuoti kai kurių projektų neigiamą balansą.  
L. Šniaukšta atsakė, kad šiuo atveju didesnis minusas susidarė ten, kur LOD pirma turi išleisti 

projekto vykdymui reikalingas lėšas. Lėšos atgaunamos tik vėliau, patvirtinus ataskaitas, todėl dalis 
pinigų išleistų 2018 metais, jau buvo ar bus sugrąžinti tik 2019 metais.  

A. Čerkauskas pasiteiravo, ar pasitaikė tokių atvejų, kai buvo nepatvirtintos projektų ataskaitos. 
L. Raudonikis atsakė, kad jam vadovaujant sekretoriatui, tokių atvejų nepasitaikė.  
- Pridedama: 2018 m. LOD kontrolės komisijos ataskaita. 
 
7. 2018 metų LOD Tarybos ataskaita. 
Pristatė LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas. 

 
Buvo pristatyta 2018 m. Tarybos ataskaita. 2018 m. Tarybą sudarė 7 nariai – A. Butleris, A. 

Čerkauskas, M. Čepulis, V. Eigirdas, K. Jarmalavičius D. Norkūnas ir Ž. Preikša.  
Pagal galiojančias nuostatas visuotinio susirinkimo metu turi būti išrinkti 7 Tarybos nariai, taip 

pat pirmojo naujos Tarybos susirinkimo metu turi būti išrinktas naujas Tarybos pirmininkas.  
Iš viso 2018 m. įvyko 2 Tarybos posėdžiai, buvo aktyviai bendraujama elektroninėje erdvėje. 

2018 metais aktyviausiai buvo diskutuojama miškų apsaugos klausimais, tačiau taip pat buvo svarstyti 

tokie klausimai: Tarybos darbo reglamento keitimas, LOD nario anketos supaprastinimas, Kretuono 

salos tvarkymo problematika, paukščių žiedavimo problemos; BirdLife Europe atstovų vizitas, LOD 

pozicija dėl prisijungimo prie grupinio ieškinio dėl neteisėto miškų kirtimo ,,Natura 2000" teritorijose 

sustabdymo, uolinių karvelių gausos reguliavimas kontraceptiniu būdu, LOD strategijos parengimo, 

LOD 30-mečio minėjimo ir kitų.  

L. Šniaukšta pastebėjo, kad galbūt vertėjo detaliau apsvarstyti pasiūlymą dėl dalyvavimo 

grupiniame ieškinyje dėl neteisėto miškų kirtimo ,,Natura 2000" teritorijose. 
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L. Raudonikis atsakė, kad grupinio ieškinio pateikėjų pozicija yra palaikoma, tačiau LOD turėjo 

įgalioti advokatą ir tokiu būdu būtų netekusi galimybės valdyti procesą, todėl buvo nuspręsta dalyvauti 

savarankiškai.  

V. Adomonis pasiteiravo, kokios pozicijos šiuo klausimu laikosi Aplinkos ministerija. 

A. Čerkauskas atsakė, kad Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės atstovai palaiko, tačiau 

pozicija nebuvo diskutuota oficialiai, taip pat šis klausimas nebuvo aptartas su kitais ministerijos 

struktūriniais padaliniais. Jis taip pat pažymėjo, kad dalis su Aplinkos ministerija svarstytinų klausimų 

yra sustabdyti, kadangi šiuo metu prioritetas yra su miškais susiję klausimai.  

Pridedama: 2018 m. LOD Tarybos ataskaita.  
 

8. SVARSTYTA: 2018 m. LOD veiklos ir finansinės ataskaitos, 2018 m. LOD 
kontrolės komisijos ataskaitos ir LOD tarybos ataskaitos tvirtinimas.  

SIŪLOMA: patvirtinti 2018 m. LOD veiklos ir finansinę ataskaitą. 
BALSAVIMAS: už – 57, prieš – 0 
NUTARTA: Patvirtinti 2018 m. LOD veiklos ir finansinę ataskaitą. 
 
SIŪLOMA: patvirtinti 2018 m. LOD kontrolės komisijos ataskaitą. 
BALSAVIMAS: už – 57, prieš – 0 
NUTARTA: Patvirtinti 2018 m. LOD kontrolės komisijos ataskaitą. 
 
SIŪLOMA: patvirtinti 2018 m. LOD tarybos ataskaitą. 
BALSAVIMAS: už – 57, prieš – 0 
NUTARTA: Patvirtinti 2018 m. LOD tarybos ataskaitą. 
 
9. 2018 m. Lietuvos ornitofaunistinės komisijos ataskaita.  
Pristatė LOFK pirmininkas S. Karalius. 
 
2018 m. buvo užfiksuotos trys naujos paukščių rūšys Lietuvoje, taip pat gauta 32 anketos, iš 

kurių 1 nebuvo patvirtinta, taigi iš viso patvirtintas 31 retų paukščių stebėjimas. Tundrinio sėjiko 
(Pluvialis fulva) stebėjimas nebuvo patvirtintas, nors buvo pateikta nuotrauka, tačiau nuotraukos 
kokybė nebuvo pakankama, kad būtų galima patvirtinti rūšies stebėjimo faktą.  

S. Karalius pažymėjo, kad buvo pereita prie naujos taksonominės klasifikacijos IOC 
(International Ornithological Congress), todėl pasikeitė kai kurių genčių pavadinimai, kai kurios rūšys 
buvo išskirtos į dvi atskiras rūšis, kaip pvz. želmeninė žąsis (Anser fabalis) buvo išskirta į dvi rūšis: 
(Anser fabalis) ir tundrinę žąsį (Anser serrirostris) ir tos naujovės yra nauji iššūkiai šalies 
ornitologams.  

2018 metais pagaliau buvo patvirtintas rytinės langinės kregždės (Delichon dasypus) 
stebėjimas. Nors negyva kregždė buvo rasta prieš porą metų, tačiau kadangi tai buvo labai toli nuo 
savo įprastinio arealo nuklydęs paukštis (arčiausiai stebėtas paukštis buvo aptiktas Izraelyje), o 
morfologiniai požymiai nėra labai ryškūs, stebėjimo atvejis buvo patvirtintas tik gavus genetinių 
tyrimų išvadas. Pernai Lietuvoje taip pat buvo pirmą kartą stebėtas baltapetis jūrinis erelis (Haliaeetus 
pelagicus), kuris buvo priskirtas E1 kategorijai, kaip galimai pabėgęs iš nelaisvės, nors žiedo ir nebuvo 
pastebėta. Trečias naujai stebėtas paukštis nimfa (Nymphicus hollandicus) buvo priskirta E2 
kategorijai.  

S. Karalius pažymėjo, kad šiuo metu rengiamame „Lietuvos paukščių vadove“ bus jau 399 
Lietuvoje stebėtos rūšys. Jo nuomone, šiemet šalies ornitologai turėtų užfiksuoti ir 400-ąją rūšį 
Lietuvoje.  
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M.Karlonas papildė informaciją dėl E1 ir E2 kategorijų sąvokų - E1 kategorijai priskiriamos 
rūšys, kurių populiacijos turi potencialą įsikurti Lietuvoje, o E2 yra priskiriami “tikrieji” pabėgėliai iš 
nelaisvės, šios paukščių rūšys neturi realių galimybių įkurti populiacijų, jos negalėtų peržiemoti, tai 
dažniausiai egzotiškų kraštų paukščiai, tokie kaip atogražų miškuose perinčios papūgos ir pan.  

S. Medžionis pasiūlė visiems pirmą kartą stebėjusiems naują rūšį įteikti pažymėjimą. 
S. Karalius pritarė, kad tai būtų graži paskata.  
L. Raudonikis pridūrė, kad rengiant “Lietuvos paukščių pažinimo vadovą” yra nurodoma, kas 

pirmasis Lietuvoje stebėjo rūšį. Taip pat tokie išskirtiniai stebėjimai paprastai yra aprašomi žurnale 
“Paukščiai”.  

D. Norkūnas pasiteiravo, ar LOFK nariai susisiekia su LOD nepriklausančiais stebėtojais, jeigu 
yra sužinoma apie retus stebėjimus. 

S. Karalius patvirtino, kad tokiais atvejais yra susisiekiama, tačiau tokie atvejai yra pakankamai 
reti.  

 
10. LOD 2019 m. veiklos krypčių pristatymas.  
Pristatė LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas. 
 
A.Čerkauskas pristatė 2019 m. LOD veiklos planus: darbuotojų struktūrą 2019 m., pagrindinius 

savanorius, kurie, kaip tikimasi, tęs savo veiklas, pagrindines LOD veiklos kryptis 2019 m. (paukščių 
apsauga ir gamtotvarka, paukščių apsaugos viešinimas, draugijos narių plėtra, paukščių ir 
gamtosauginiai tyrimai, ornitologinė ekspertizė, lobizmas, tarptautinis bendradarbiavimas, paukščių 
stebėjimų propagavimas, gamtosauginiai leidiniai, draugijos pajėgumų stiprinimas, savanoriško darbo 
organizavimas).  

Pranešimo metu V. Adomonis pasiteiravo, ar LOD Taryba ir sekretoriatas nemano, kad 
bedradarbiavimas su Birštono mineraliniais vandenimis yra prieštaringas, kadangi tam tikra taip yra 
skatinamas plastikinės pakuotės naudojimas.  

L. Raudonikis atsakė, kad Lietuvoje yra labai aukštas pakuočių surenkamumo procentas, 
plastikinės pakuotės vėl yra perdirbamos, o paramo lėšos galėtų būti tikslingai panaudotos retųjų rūšių 
apsaugai.  

 
Pridedama: pranešimas „2019 m. LOD veiklos planas ir numatomos svarbiausios veiklos“. 
 
11. SVARSTYTA: 2019 m. LOD veiklos krypčių tvirtinimas. 
SIŪLOMA: patvirtinti 2019 m. LOD veiklos kryptis. 
BALSAVIMAS: už – 60, prieš – 0 
NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. LOD veiklos kryptis. 

 
12. Informacija dėl LOD 30-čio viešinimo ir minėjimo: siūlomos idėjos ir atvira 

diskusija. 
Pristatė LOD direktorius L. Raudonikis. 
 
L. Raudonikis pažymėjo, kad 2018 metų pabaigoje po daugelio metų bendradarbiavimo LOD 

tapo tikruoju Birdlife nariu. Jis pristatė kelias idėjas, kaip būtų galima paminėti LOD 30-metį: būtų 
galima suorganizuoti reprezentacinį renginį, išleisti LOD reprezentuojančius leidinius ar suorganizuoti 
talką. Jis kreipėsi į LOD narius, prašydamas pateikti siūlymus dėl LOD 30-čio minėjimo.  

L. Šniaukšta pažymėjo, kad visų pirma reiktų nutarti į ką yra orientuotas renginys, t.y. ar į LOD 
narius ar į kviestinius svečius. Jis pats pritartų gamtosauginės akcijos organizavimui, kadangi tai veikla 
orientuota į LOD narius.  
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L. Raudonikis pasakė, kad pirmieji renginiai buvo skirti daugiau kviestinei publikai, nei LOD 
nariams. Be to, tuo metu renginiams organizuoti buvo skirtas tikslinis finansavimas, šiais metais LOD 
turėtų išleisti savo nuosavas lėšas.  

L. Šniaukšta taip pat pasiūlė organizuojant visus 2019 metų renginius akcentuoti LOD 30-metį.  
M. Šniaukštienė papildė, kad tai galėtų būti organizuojama, kaip buvo švenčiamas Lietuvos 

nepriklausomybės šimtmetis – visi tais metais organizuojami renginiai prisidėjo prie minėjimo.  
J. Morkūnas pasiūlė, kad būtų organizuojama konferencija, kurioje būtų pristatomi 

ornitofaunistiniai tyrimai, kadangi tokių renginių pastaruoju metu labai trūksta. Antroji diena galėtų 
būti skiriama pažintinei ekskursijai ar talkai.  

V. Adomonis pritarė, kad gali būti organizuojami ir keli renginiai, būtų galima ir paprašyti 
pasinaudoti tokiomis išskirtinėmis erdvėmis, kaip Nacionalinė Mažvydo biblioteka. 

I. Meškinytė pažymėjo, kad Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje renginiai yra suplanuoti iki 
2020 metų imtinai, todėl gali būti sunku įsiterpti su LOD renginiu. 

V. Jusys pasiūlė, kad vietoje reprezentacinio albumo išleidimo šiemet vienas žurnalo 
„Paukščiai“ numeris būtų skirtas LOD 30-čio minėjimui. 

Visuotinai pritarta V. Jusio siūlymui ir nutarta, kad 3-asis šių metų „Paukščių“ numeris bus 
skirtas LOD 30-čio minėjimui.  

G. Petkus paragino visus dalyvius aktyviau rašyti straipsnius žurnalui, kadangi trūksta autorių 
rašančių žurnalui. 

R. Patapavičius pastebėjo, kad Lietuvos ornitologijos srityje šiemet gausu jubiliejų: 120 metų 
paukščių žiedavimo metodui, 100 metų sukanka T. Ivanausko zoologijos muziejui, 90 prabėgo nuo 
sistemingo paukščių žiedavimo atsiradimo Lietuvoje ir Ventės ornitologinės stoties įkūrimo, todėl 
jubiliejiniame leidinyje būtų galima apžvelgti ir šiuos Lietuvos ornitologijai svarbius įvykius.  

R. Adomonienė pasiūlė kreiptis tikslingos paramos į Lietuvoje reziduojančių užsienio šalių 
ambasadas. 

R. Morkūnė pakvietė renginį organizuoti Klaipėdos universitete.  
 
13. LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narių rinkimai. 
LOD Tarybos narių rinkimai. Susirinkimo dalyviai buvo informuoti, kad į Tarybą yra 

pasiūlyta 10 (dešimt) asmenų.  
Į Tarybą siūlomų 10 kandidatų sąrašas: Algis Butleris, Arūnas Čerkauskas, Marius Čepulis, 

Rugilė Draugelytė, Vytautas Eigirdas, Kęstutis Jarmalavičius, Rūta Kembrytė, Ingrida Meškinytė, 
Darius Norkūnas, Žydrūnas Preikša.  

Susirinkime esantys kandidatai Algis Butleris, Arūnas Čerkauskas, Rugilė Draugelytė, 
Vytautas Eigirdas, Kęstutis Jarmalavičius, Rūta Kembrytė, Ingrida Meškinytė, Darius Norkūnas, 
Žydrūnas Preikša trumpai prisistatė ir patvirtino, kad sutinka kelti savo kandidatūras. LOD direktorius 
L. Raudonikis patvirtino, kad bendravo su Mariumi Čepuliu ir šis taip pat sutiko kelti savo kandidatūrą 
į Tarybą. 

Buvo priminta, kad balsavimas renkant Tarybos narius yra slaptas. Balsavimo biuleteniai buvo 
išdalinti Visuotinio susirinkimo dalyviams, kiekvienam jų pasirašius balsavimo biuletenių sąraše. 
Balsavimo biuleteniuose buvo nurodytos visų 10 kandidatų pavardės. Susirinkimo pirmininkas R. 
Patapavičius priminė, kad balsuojant galima maksimaliai pažymėti 7 kandidatus už kuriuos 
balsuojama „už“. 

Kontrolės komisijos narių rinkimai. Pasibaigus trečiajai Kontrolės komisijos nario Vytauto 
Sabaliausko kadencijai, buvo iškelti šie kandidatai į Kontrolės komisiją: Vidmantas Adomonis, 
Laimonas Šniaukšta ir Darius Musteikis. 

Susirinkimo pirmininkas R. Patapavičius priminė, kad balsavimas renkant Kontrolės komisijos 
narius yra slaptas. Balsavimo biuleteniai buvo išdalinti Visuotinio susirinkimo dalyviams, kiekvienam 
jų pasirašius balsavimo biuletenių sąraše.  
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Susirinkimo pirmininkas R. Patapavičius informavo Visuotinio susirinkimo dalyvius, kad 
renkant LOD Tarybą ir LOD Kontrolės komisiją elektroniniu paštu balsavo 9 LOD nariai.  

 
14. LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narių rinkimų rezultatai. 
Po pertraukos susirinkusius Visuotinio susirinkimo dalyvius apie LOD Tarybos ir Kontrolės 

komisijos narių rinkimų rezultatus informavo Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas S. Karalius. 
Buvo išrinkti šie LOD nariai į LOD Tarybą: Arūnas Čerkauskas, Marius Čepulis, Vytautas Eigirdas, 
Kęstutis Jarmalavičius, Rūta Kembrytė, Darius Norkūnas, Žydrūnas Preikša. 

Buvo išrinkti šie LOD Kontrolės komisijos nariai: Vidmantas Adomonis, Laimonas Šniaukšta, 
Darius Musteikis. 

- Pridedama: LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narių rinkimų balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas. 

 
15. Vykdyto ornitologinio turizmo plėtrai skirto INTERREG programos projekto 

pagrindiniai rezultatai 
Pristatė LOD direktorius L. Raudonikis ir LOD sekretoriato darbuotojas M. Karlonas. 
 
Pranešėjai pristatė pagrindinius projekto pasiekimus, taip pat pademonstravo ornitologinio 

turizmo viešinimui skirtos svetainės funkcionalumus.  
Buvo pasiteirauta, kaip planuojama palaikyti projekto metu sukurtą infrastruktūrą. 
M. Karlonas atsakė, kad pagal finansavimo taisykles, yra privaloma išlaikyti infrastruktūrą 5 

metus po projekto baigties. Tas pats taikoma ir sukurtai interneto svetainei. Jeigu iškils poreikis kažką 
remontuoti ar taisyti, reiks skirti LOD nuosavas lėšas.  

- Pridedama: pranešimas „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai 
Dzūkijoje ir Bebros slėnyje“ projekto pagrindiniai rezultatai. 

 
16. „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros 

energijos perdavimo tinkluose“ projekto pagridiniai rezultatai.  
Pristatė LOD sekretoriato darbuotojai M. Karlonas ir J. Morkūnas. 
 
Pranešėjai pristatė pabaigto projekto pagrindinius rezultatus. 
S. Praškevičius pasiteiravo, ar nėra numatoma, kad ateityje visos naujos aukštosios įtampos 

linijos būtų žymimos paukščius atbaidančiomis priemonėmis. 
M. Karlonas atsakė, kad statant naujas linijas yra privalu atlikti poveikio aplinkai vertinimo 

procedūras, šio proceso metu ir yra nustatoma, ar linijos kelia pavojų paukščiams ir ar jos turi būti 
žymimos. Ne visos linijos yra pavojingos paukščiams, todėl nėra būtina pažymėti apsoliučiai visas 
naujas linijas.  

Pridedama: pranešimas „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos 
elektros energijos perdavimo tinkluose“. 

 
17. LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose 

sumažinimui rezultatai ir perspektyvos. 
Pristatė LOD sekretoriato darbuotojas J. Morkūnas. 
  
Pranešėjas pristatė vykdomo projekto tikslus ir pagrindines veiklas. Buvo apžvelgta projekto 

eiga ir pasiekti rezultatai.  
L. Raudonikis pažymėjo, kad LOD yra viena iš šios tematikos lyderių Baltijos regione, LOD 

patirtis yra vertinama kitų organizacijų, ir yra planuojama teikti bendrą kelių šalių paraišką 
finansavimui gauti.  
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- Pridedama: pranešimas „LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos žvejybos 
įrankiuose sumažinimui rezultatai ir perspektyvos“.  

 
18. „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų 

žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ projekto planuojamos veiklos. 
Pristatė LOD direktorius L. Raudonikis. 
 
Pranešėjas apžvelgė 2018 metais prasidėjusio projekto pagrindines veiklas, taip pat pabrėžė, 

kad visos su projektu susijusios naujienos bus pristatomos interneto svetainėje www.lifeterns.lt  
Pridedama: pranešimas: „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir 
mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ projekto planuojamos veiklos“.  
 
19. Įprastų paukščių gausos pokyčiai Lietuvoje 1994-2018 metais.  
Pristatė LOD savanoris P. Kurlavičius.  
 
Pranešėjas apžvelgė įprastų paukščių gausos pokyčius 1994-2018 metais. Buvo pristatyta 

gausos pokyčių dinamika 25, 19, 5 ir 3 metų laikotarpiais. Jis pastebėjo, kad mažėja daugelio įprastinių 
agrarinio kraštovaizdžio rūšių populiacijos, kas verčia susirūpinti jų būkle.  

J. Morkūnas pasiteiravo, kaip sąraše atsirado A. fabalis, ar tai buvo fiksuota, kaip perinti rūšis.  
P. Kurlavičius atsakė, kad į sąrašą buvo įtrauktos visos stebėtos rūšys, nedetalizuojant ar jos 

yra perinčios.  
Pridedama: pranešimas: „Įprastų paukščių gausos pokyčiai Lietuvoje 1994-2018 metais”. 

 
20. Lietuvos ir Europinio perinčių paukščių atlaso darbų rezultatai, būklė ir 

perspektyvos.  
Pristatė LOD Tarybos pirmininkas Arūnas Čerkauskas.  
 
Pranešėjas pristatė esamus rezultatus. Tai pat buvo apžvelgta problematika, visi buvo paraginti 

aktyviai dalyvauti šioje veikloje, kadangi yra rajonų, iš kurių labai trūksta duomenų. Pranešimo 
pabaigoje buvo išsakytos padėkos visiems, kurie prisidėjo prie šios savanoriškos veiklos koordinavimo 
ir įgyvendinimo, taip pat duomenų suvedimo. 

G.Vaičaitytė pasiteiravo ar yra galimybė eksportuoti duomenis iš kitų duomenų bazių.  
L. Raudonikis atsakė, kad duomenis reikia suvesti atskirai. Jis taip pat pasiteiravo susirinkimo 

dalyvių, ar reiktų daryti 24 valandų maratoną „baltoms“ dėmėms, t.y. teritorijoms, iš kurių nėra 
duomenų, padengti. 

Susirinkimo dalyviai pritarė tokio renginio organizavimui. Susirinkimo dalyviai taip pat 
pasiūlė, kad nebūtina renginio organizuoti vienoje vietoje, gal būtų galima pasirinkti iš kelių kvadratų, 
taip būtų arčiau kitiems atvykti ir daugiau savanorių galėtų sudalyvauti.  

 
- Pridedama: pranešimas „Lietuvos ir Europinio perinčių paukščių atlaso darbų rezultatai, 

būklė ir perspektyvos“. 
 

21.  Baltarusijos paukščių apsaugos draugijos (APB) veikla ir planai ateičiai.  
Pristatė APB- Birdlife Belarus direktorius A. Vintchevsky. 
. 
Kviestinis svečias pristatė pranešimą apie APB- Birdlife Belarus organizacijos veiklą. 

- Pridedama: pranešimas „Baltarusijos paukščių apsaugos draugijos (APB) veikla ir planai 
ateičiai“.  
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Susirinkimo dalyviai buvo informuoti, kad naujai išrinktos Tarybos nariai išsirinko Tarybos 
pirmininką. Juo tapo Arūnas Čerkauskas.  

Susirinkimo pirmininkas R. Patapavičius padėkojo susirinkimo dalyviams už aktyvų 
dalyvavimą diskusijose.  

 

Antroji susirinkimo diena, 2017 m. kovo 17 d. 
 

22. Antros dienos darbotvarkės pristatymas. 
LOD direktorius Liutauras Raudonikis susirinkusius supažindino su dienos programa.  
 
23. „2018 metų paukštis – tetervinas”: rezultatai ir tolimesni planai.  
Pristatė LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas. 

Pranešėjas pristatė vykdytos akcijos rezultatus, jis apgailestavo, kad stebėtojų aktyvumas buvo 
mažas, dauguma pranešimų apie stebėtus tetervinus buvo pateikti dviejų žmonių. Jis pastebėjo, kad 
stebėjimų metodika buvo pernelyg sudėtinga. Apibendrinus metų paukščio rezultatus, galima teikti, 
kad iškelti tikslai nebuvo pasiekti, tačiau populiacijos tyrimai bus tęsiami, 2019-2021 m. 
inventorizaciją atliks Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro (toliau-
MAC) specialistai. Jis taip pat pasiteiravo, ar LOD galėtų pasidalinti iki šiol surinkta informacija su 
MAC darbuotojais, kadangi padarytas didžiulis įdirbis.  

L. Raudonikis atsakė, kad bus pasidalinta turima informacija su MAC specialistais. 
G. Petkus pasiteiravo, ar buvo susisiekta su saugomų teritorijų darbuotojais.  
A. Čerkauskas atsakė, kad asmeniškai nebuvo susisiekta, tačiau numatoma tai daryti, kai MAC 

atliks inventorizaciją.  
E. Drobelis sutiko, kad stebėjimų metodika buvo pernelyg sudėtinga, todėl ir buvo mažas 

susidomėjimas. Jis pasiūlė įvairių LOD renginių, pvz. metinio susirinkimo, metu, išdalinti anketas 
prašant užpildyti tetervino stebėjimus.  

L. Raudonikis pastebėjo, kad metų paukščio akcijos koordinavimas yra labai imli laikui veikla, 
todėl reikia skirti labai daug laiko, kas ne visada yra įmanoma. Taip pat rezultatai labai priklauso nuo 
rūšies, kai kurias rūšis sudėtinga stebėti. 

G. Petkus pasiūlė, kad vykdant Metų paukščio akciją būtų sudaryta galimybė aktyviai įsitraukti 
kiekvienam stebėtojui – būtų sukurtas žemėlapis, kaip pvz. „Paukščiai prie mano namų“ akcijos atveju, 
kad kiekvienas stebėtojas galėtų patogiai ir lengvai įvesti turimus duomenis.  

G. Grašytė papildė, kad bus asmeniškai kontaktuojama su stebėtojais regionuose, bus 
tikrinamos baltos dėmės žemėlapiuose. Ji paragino visus dalyvius teikti informaciją apie žinomus 
stebėjimus.  

D. Norkūnas pasiūlė, kad būtų sudaryta galimybė užsiregistruoti oficialiu stebėtoju – taip 
žmonės prisiims daugiau atsakomybės.  

- Pridedama: pranešimas „2018 metų paukštis – tetervinas: rezultatai ir tolimesni planai“. 
 

24. Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2018 m. rezultatai.  
Pristatė LOD narys L. Šniaukšta.  
 
Pranešėjas pristatė vykdytos apskaitos rezultatus.  
G. Petkus pasiūlė dalyvavusiems savanoriams įteikti LOD savanorio ženkliukus.  
- Pridedama: pranešimas „Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2018 m. rezultatai“. 
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25. Diskusija: 2% paramos naudojimas, perspektyvos ir galimybės 2019 m. Diskusiją 
organizuoja LOD direktorius L. Raudonikis. 

Pristatė LOD direktorius Liutauras Raudonikis.  
 
Pranešėjas apžvelgė kaip buvo panaudotos LOD surinktos 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio 

2018 m. lėšos. Jis pastebėjo, kad dalis lėšų buvo panaudotos jau ir šiemet – juodojo gandro lizdaviečių 
priežiūrai, kadangi ši priemonė pasitvirtino ir gandrai kuriasi dirbtinėse lizdavietėse.  

Pranešėjas pasiūlė 2019 m. surinktas lėšas skirti šioms veikloms finansuoti: 
- Salų Birvėtos žuvininkystės tvenkiniuose tvarkymui; 
- Svylos pievų palaikomiesiems darbams; 
- Žiemojančių vandens paukščių globai Kaune (esant ekstremalioms oro sąlygoms); 
- Žiemojančių smulkiųjų sparnuočių globai keturiuose miestuose; 
- Urvinių ančių perimviečių įrengimui rytinėje Kuršių marių pakratėje; 
- Inkilų pelėsakaliams gamybai; 
- Juodųjų gandrų lizdaviečių priežiūrai ir stebėsenai.  
Diskusijos metu pranešėjas pažymėjo, kad dar nežinoma kiek lėšų bus surinka už 2018 m.  

paskirtą pajamų mokestį– tai paaiškės tik šių metų rudenį. Jis taip pat pakvietė susirinkusius prisijungti 
prie pagalbos čiurliams akcijos, kadangi akciją kuravusi LOD savanorė B. Stukė prašo pagalbos, dėl 
pasikeitusių aplinkybių ji nebegali skirti šiai veiklai daug laiko.  

V. Eigirdas pasiūlė lesyklą įrengti prie Ventės rago ornitologinės stoties, ten yra dideli žmonių 
srautai, tai puiki edukacinė priemonė ir kartu viešinimo galimybė Draugijai. Jis taip pat išsakė savo 
nuomonę dėl dirbtinių perimviečių urvinėms antims įrengimo – jo nuomone tokia priemonė būtų 
tikslingiausia Nemuno upės salose, o Kuršių marių pakrantėje yra pakankamai natūralių vietų 
perimvietėms.  

S. Praškevičius pasiūlė lesyklą įrengti Kaune, Santakoje. 
M. Karlonas pastebėjo, kad įrengus naujas lesyklas būtina jas nuolat prižiūrėti, papildyti lesalu. 

Jei lesyklos bus neprižiūrimos, tai gali formuoti neigiamą visuomenės nuomonę apie LOD. 
L. Raudonikis pažymėjo, kad galima įrengti papildomas lesyklas, tačiau turi būti atsakingi už 

lesyklos priežiūrą žmonės.  
- Pridedama: pranešimas „2% paramos panaudojimas paukščių apsaugai ir perspektyvos“. 

 
26. Kalėdinio paukščių stebėjimo maratono 2018 apdovanojimai .  
Pristatė LOD sekretoriato darbuotojas G. Petkus ir LOD Tarybos narė R. Kembrytė.  
 
Buvo apdovanoti šių varžybų nugalėtojai: 
- I vieta – Vytautas Eigirdas; 
- II vieta – Saulius Karalius; 
- III vieta – Agnė Raubaitė ir Aurimas Aleliūnas.  
Susirinkusieji buvo paraginti aktyviai įsitraukti į maratoną. 
 
27. Dirbtini ar atkuriami blogos būklės lizdai – įrankis juodojo gandro būklei gerinti.  
Pristatė LOD savanoris  S. Skuja.  
 
Pranešėjas pristatė LOD remiamus juodojo grandro lizdaviečių priežiūros ir stebėsenos darbus.  

- Pridedama: pranešimas „Dirbtini ar atkuriami blogos būklės lizdai – įrankis juodojo 
gandro būklei gerinti“.  
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28. Paukščių fenologinių reiškinių registravimas: dabartinė būklė ir perspektyvos 
Pristatė LOD Tarybos narė R. Kembrytė.  
 
Pranešėja pristatė naujos duomenų bazės www.ornitologija.lt valdymo įrankius. Šiuo metu 

duomenų bazė turi 99 registruotus vartotojus. 
I.Semionovas paragino dalyvius teikti pasiūlymus dėl duomenų bazės funkcionalumo, 

grįžtamasis ryšys iš vartotojų yra labai svarbus.  
R. Morkūnė pastebėjo, kad šiuo metu vartotojas negauna jokio patvirtinimo, kad registracija 

prie duomenų bazės yra sėkminga.  
I.Semionovas atsakė, kad prioritetas buvo sukurti ir paleisti pačią duomenų bazę, į vartotoją 

orientuoti įrankiai bus sukurti palaipsniui.  
- Pridedama: pranešimas „Informacinė sistema „Lietuvos paukščiai“ 

 
29. Plėšriųjų paukščių tyrimai ir planai ateičiai.  
Pristatė LOD narė G. Grašytė.  
 
Pranešėja pristatė plėšriųjų paukščių tyrimus Lietuvoje. 
- Pridedama: pranešimas „Plėšriųjų paukščių tyrimai ir planai ateičiai“. 

 
30. Telemetrija paukščių tyrimuose. 
Pristatė LOD narys R. Žydelis, UAB „Ornitela“ vadovas  
 
Pranešėjas apžvelgė Lietuvoje ir kitose šalyse naudotus ir naudojamus telemetrijos būdus.  
- Pridedama: pranešimas „Telemetrija paukščių tyrimuose“.  
 
31. Meldinės nendrinutės būklė ir apsaugos perspektyvos Lietuvoje. 
Pristatė LOD Tarybos narys, BEF ornitologas-ekspertas Ž. Preikša. 
 
Pranešėjas pristatė Baltijos aplinkos forumo vykdomo LIFE projekto, skirto išsaugoti meldinės 

nendrinukės populiaciją Lietuvoje, veiklas ir pasiektus rezultatus. 
 Pridedama: pranešimas „Meldinės nendrinutės būklė ir apsaugos perspektyvos 
Lietuvoje“. 
 

32. „2019 metų paukštis – paprastoji pempė”: akcijos tikslai ir uždaviniai, planuojami 
darbai.  

Pristatė LOD Direktorius L. Raudonikis.  
 
L. Raudonikis pristatė planuojamą akciją „2019 metų paukštis – paprastoji pempė”, apžvelgė 

pagrindines problemas, su kuriomis susiduria rūšis. Jis pakvietė aktyviai prisijungti prie šios rūšies 
inventorizacijos.  

- Pridedama: pranešimas „2019 metų paukštis – paprastoji pempė“.  
 
33. 2019-2021 metais planuojami juodojo peslio ir kurapkos tyrimai. 
Pristatė LOD sekretoriato darbuotojai M.Karlonas ir E. Drobelis.  
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Pranešėjai pristatė 2019-2021 metais planuojamus juodojo peslio ir kurapkos tyrimus ir 
pakvietė LOD narius aktyviai prisijungti prie vykdomos inventorizacijos.  

 
- Pridedama: 2019-2021 m. kurapkos (Perdix perdix) inventorizacijos maršrutai; 
- 2019-2021 m. juodojo peslio (Milvus migrans) inventorizacijos teritorijos.   

 
34. LOD organizuojami paukščių pažinimo tobulinimo kursai.  
Pristatė LOD sekretoriato darbuotojas M. Karlonas. 
 
Pranešėjas pristatė organizuojamus paukščių pažinimo kursus, jų programą, atsakė į dalyvių 

klausimus.  
- Pridedama: pranešimas „LOD organizuojami paukščių pažinimo tobulinimo kursai“. 

 
35. Interaktyvi nuomonių dėlionė: ekosisteminės paslaugos Nemuno deltoje.  
Pristatė LOD narė R. Morkūnė.  

 
R. Morkūnė pristatė Nemuno deltoje vykdyto tyrimo tarpinius rezultatus. Susirinkimo dalyviai 

buvo pakviesti sudalyvauti interaktyvioje apklausoje apie ekosistemines paslaugas Lietuvoje.  
 
Susirinkimo uždarymas. 
 
 
 
 
Visuotinio susirinkimo pirmininkas Ričardas Patapavičius  
 
 
 
 
 
Visuotinio susirinkimo sekretorė Ieva Junevičienė 
 
 
 


