
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

Projekto pavadinimas "Žymiausi gamtininkai, ornitologai ir jų darbai Lietuvos atkūrimo 

šimtmetyje“ 

Projekto pavadinimas anglų k. 

(jei yra oficialus) 

- 

Projekto Nr. Nr. 061-2NS 

Projekto logotipas (jei yra) - 

Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis  

2018-03-01 – 2018-12-31 

Partneris/iai (jei yra) - 

Bendra projekto vertė ir 

kiekvieno partnerio (jei yra) 

biudžetas, Eur 

5 000 

Paramos dydis, Eur 4 000 

Finansavimo programa Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas 

Projekto finansuotojų logotipai 

 

  

Trumpas projekto aprašymas  Šis aplinkosauginio švietimo projektas skirtas gamta besidominčiai 

visuomenei, o jo finansavimas palaiko bene vienintelį specializuotą 

paukščių tematikos žurnalą „Paukščiai“, kuris reguliariai leidžiamas 

nuo 2009 m. ir skirtas supažindinimui su vienos iš aplinkos pokyčių 

indikatorių – paukščių – padėtimi ir pokyčiais Lietuvoje, 

gamtosaugos problemų viešinimui, ekologinių žinių skleidimui, 

visuomenės informavimui apie šalyje ir pasaulyje vykstančius 

aplinkosaugos procesus ir kt. 

Projekto tikslas 1. Populiarinti ornitologinį mokslą, pristatyti žymiausius šalies 
gamtininkus ir jų darbus, kurie garsina Lietuvą pasauliniame 
kontekste.    
2. Įtraukti plačiąją visuomenę į realią gamtosauginę veiklą ir 
vykdomas akcijas;    
3. Siekti, kad reikalinga ir aktuali informacija pasiektų ne tik 
gamtininkus, bet ir plačiąją visuomenę, švietimo sistemos 
darbuotojus, moksleivius, studentus bei visus besidominčius ar 
pradedančius domėtis gamta;   
4. Skatinti plačiąją visuomenę geriau pažinti savo kraštą ypač 
gamtos paveldą - mus supančios gamtos vertybes; 
   

Projekto uždaviniai 1. Patraukliais skaitytojui straipsniais pristatyti žtmiausius šalies 
gamtininkus, ornitologus jų vykdomus ekologinius ir biologinius 
tyrimus kurie garsina Lietuvą pasauliniame kontekste. 
2. Pateikti informaciją apie gamtosauginius renginius, 
savanoriškas veiklas skirtas paukščių apsaugai; 
3. Išplatinti žurnalą suinteresuotoms visuomenės grupėms: 
gamtininkams, miškininkams ir pan., bet ne tik individualiai, o 



organizacijoms, kad žurnalą galėtų paskaityti žymiai daugiau 
žmonių: miškų urėdijoms, saugomų teritorijų direkcijoms, šalies 
ir užsienio gamtinėms nevyriausybinėms organizacijoms 
4. Siekiant, kad žurnalas visiems būtų pasiekiamas, elektronine 
forma pateikti žurnalą „Paukščiai“  Lietuvos ornitologų draugijos 
svetainėje www.birdlife.lt.     

Pagrindinės projekto veiklos ir 

siekiami rodikliai 

Pristatyti visuomenei straipsnius šiomis tematikomis: 
Pagrindinės temos: Istoriniai gamtininko užrašai, Padedame 
paukščiams, Kalbiname mokslininką ornitologą, Atrask ir pažink 
Lietuvos kraštą iš naujo, Naujos paukščių rūšys Lietuvoje 
(straipsnis, apžvalga), Paukščių tyrimai (straipsniai), Paukščių 
apsauga pasaulyje (straipsnis, apžvalga), Laukiame jų ir 
Lietuvoje (straipsnis), Įvairenybės (straipsnis), Pažinkime 
paukščius (straipsnis). Žurnalams rengiami straipsniai (15-20 
straipsnių). 

Projekto darbuotojai (darbuotojų 

vardai, pavardės, pareigos/f-jos 

projekte) 

Gediminas Petkus, projekto koordinatorius 

Projekto svetainės adresas (jei 

yra) 

http://www.birdlife.lt/zurnalas-pauksciai 

 

PROJEKTĄ REPREZENTUOJANČIOS NUOTRAUKOS  

  


