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2019 m. LIETUVOS ORNITOLOGŲ 
DRAUGIJOS  

veiklos planas ir numatomos svarbiausios
veiklos

Arūnas Čerkauskas
LOD Tarybos pirmininkas

2019-03-16, Kaunas

LOD VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, 16/03/2019, Kaunas

LOD sekretoriato struktūra 
2019 metais planuojama LOD sekretoriato pagrindinių darbuotojų strukūra

1. Liutauras Raudonikis – direktorius, LIFE „Žuvėdros“ ir Svencelės pelkės tvarkymo 
projekto biologinis ekspertas, Priegaudos Baltijos jūroje mažinimo projekto politikos 
formavimo ekspertas (paskutiniai du nedidele apimtimi).

2. Diana Chmelevskienė – projektų finansininkė

3. Justina Liaudanskytė – LIFE „Žuvėdros“ projekto vadovė (iki birželio 1 d. motinystės 
atostogose)

4. Ieva Junevičienė – LIFE „Žuvėdros“ projekto asistentė, Svencelės tvarkymo projekto 
koordinatorė

5. Gediminas Petkus – „Paukščiai“ projekto vadovas, LIFE „Žuvėdros“ svetainės 
administratorius ir buveinių tvarkymo specialistas

6. Eugenijus Drobelis – LIFE „Žuvėdros“ projekto viešinimo ekspertas, LOD ornitologas-
ekspertas, Svencelės pelkės tvarkymo projekto biologas - ekspertas 

7. Marius Karlonas – LIFE „Žuvėdros“ projekto ornitologas-ekspertas, LOD ornitologas-
ekspertas 

8. Julius Morkūnas - LIFE „Žuvėdros“  ornitologas, Priegaudos Baltijos jūroje mažinimo 
projekto koordinatorius

9. Eglė Pakštytė – LIFE „Žuvėdros“ projekto ir LOD ornitologė-ekspertė 

10. Armandas Naudžius – LIFE „Žuvėdros“ projekto ir LOD ornitologas-ekspertas, LIFE 
„Žuvėdros“ buveinių tvarkymo ekspertas 
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LOD sekretoriato struktūra 

2019 metais planuojama LOD sekretoriato pagrindinių darbuotojų strukūra

11. Vita Monkuvienė – LIFE „Žuvėdros“ GIS ekspertė 

12. Modestas Bružas – Priegaudos Baltijos jūroje mažinimo projekto ornitologas (<0,25 
etato)

13. Jūratė Sendžikaitė – Svencelės pelkės tvarkymo projekto botanikė-ekspertė (<0,25 etato)

14. Leonas Jarašius – Svencelės pelkės tvarkymo projekto hidrologas-ekspertas (<0,25 etato)

15. Tomas Ilčiukas – LIFE „Žuvėdros“ projekto asistentas (3 mėn.)

LOD savanoriai
 L. Šniaukšta – atsakingas už žalvarnių apsaugos priemonių įgyvendinimą 

 S. Skuja – atsakingas už uralinių pelėdų ir juodojo gandro apsaugos priemonių 
įgyvendinimą 

 D. Musteikis – įvairių inkilų ir lizdaviečių įrengimas 

 P. Kurlavičius ir R. Kiserauskaitė – įprastų paukščių monitoringas

 Saulius Karalius – atsakingas už  urvinių ančių apsaugos priemonių įgyvendinimą (2%)

 Birutė Stukė – atsakinga už juodųjų čiurlių apsaugos iniciatyvą.

Savanoriškai talkinantys

 LOFK (5 žm.) 

 „Paukščiai“ redkolegija (10 žm.), 

 LPPA koordinacinė grupė (5 žm.)

 Rūta Kembrytė ir Igoris Semionovas –fenologija, stebėjimų portalo kūrimas

 VISI LPPA stebėtojai!!!

LOD sekretoriato darbuotojai

 LOD renginiai, darbas su nariais, interesantų konsultavimas, LOD atstovavimas 
oficialiuose pasitarimuose, ornitologinė ekspertizė, biuro administravimas, teisinių 
klausimų koordinavimas, LOD portalo, FB administravimas, ne projektų viešieji pirkimai, 
ne projektų leidiniai, viešinimas!!!

LOD Tarybos (7) ir LOD kontrolės komisijos nariai (3)
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LOD veiklos kryptys 

 Paukščių apsauga/gamtotvarka

 Paukščių apsaugos viešinimas

 Draugijos narių plėtra

 Paukščių-gamtosauginiai tyrimai

 Ornitologinė ekspertizė

 Lobizmas

 Tarptautinis bendradarbiavimas

 Paukščių stebėjimų propagavimas

 Gamtosauginiai leidiniai

 Draugijos pajėgumų stiprinimas

 Savanoriško darbo organizavimas

Paukščių apsauga/gamtotvarka

 Žuvėdrų apsaugai skirtas LIFE programos finansuojamas 
projektas (bus atskiras pristatymas)

 Svencelės pelkės tvarkymo projektas (finansuojamas Baltijos 
jūros apsaugos fondo)

 Jūrinių paukščių priegaudos mažinimo projektas (Baltijos jūros 
apsaugos fondo)

 „IKI“ projektas (likutis, savanoriškas tęstinumas): žalvarnio, 
kukučio, uralinės pelėdos ir didžiojo dančiasnapio apsaugai

 Birštono (Akvilė) mineralinių vandenų projektas: rūšių ir 
buveinių apsauga

 2 proc.: juodojo gandro, urvinės anties, juodojo čiurlio ir 
paprastojo pelėsakalio (įsipareigijimas) apsaugos akcijos 
(bitininkas?, kitos siūlomos rūšys?) 

 Planuojamos paraiškos durpynų tvarkymo ir didžiojo erelio 
rėksnio projektams, nedidelės apimties apleistų šlapžemių
tvarkymui
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Paukščių apsauga/gamtotvarka

Savanoriškos iniciatyvos

 Paukščių apsaugai svarbių teritorijų (Karšuvos giria, 
Velnežeris, Paluknio pievos, Alkos polderis) steigimo 
procesai

 Kretuono ežero salos ir paežerės priežiūra

 Birvėtos žuvininkystės ūkio salelių tvarkymas

 Planuojamos kelių paukščių rūšių (juodojo gandro, 
tetervino, klykuolės, didžiojo dančiasnapio ir kt.) 
apsaugos bei apleistų salų ir kitų buveinių tvarkymo 
iniciatyvos

 ????? Kokie kiti pasiūlymai

Paukščių apsaugos viešinimas

 LOD portalas, projektų svetainės, ornitologinio turizmo 
aplikacijos plėtra

 Facebook (LOD, LOD grupė)

 Žiniasklaida (internetinė, TV, radijas, spauda)

 Žurnalas „Paukščiai“

 „Metų paukščio – paprastosios pempės“ akcija 

 Renginiai visuomenei (palydos, ralis, Kalėdinis, 
paukščių pažinimo seminarai)

 Leidiniai (kalendoriai ir kt.)

 Iniciatyva „Paukščiai prie namo namų“

 LOD – 30 metų minėjimas ????
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Draugijos narių plėtra

 Metinis susirinkimas

 Individualus bendravimas

 Portalas, forumas, FB

 Palydos, ralis, maratonas, stebėjimai bokštuose, “Žalia 
varna“

 Paukščių pažinimo vadovo atnaujinto leidinio išleidimas

 Visuomenei skirtų leidinių platinimas (3 knygos)

 Paukščių pažinimo kursai (2-ų lygių nuo 2017 m.)

 Paukščių globos akcijos (palaikomoji LOD iniciatyva)

 „Kalėdinis maratonas“

 Iniciatyva „Paukščiai prie mano namų“

Paukščių tyrimai

 Žalvarnių, uralinės pelėdos, paprastosios pempės, kurapkos ir 
juodojo peslio tyrimai

 Jūrinių paukščių apsaugos tyrimai (gautas ŽŪM finansavimas)

 Žiemojančių v.p. apskaita

 Žiemos paukštis (sprendžia žurnalo „Paukščiai“ redkolegija –
siūlymai??)

 Agrarinio kraštovaizdžio paukščių gausos tyrimai

 Jūrinių paukščių priegaudos sumažinimo tyrimai

 Fenologiniai stebėjimai 

 VEJ parkų monitoringo ir planavimo tyrimai

 LPPA!!!!!!! (Utenos sav. pateikta paraiška)

 Duomenys apie retas rūšis – LOFK

 ???? Kiti galimi pasiūlymai
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Ornitologinė ekspertizė

 Ataskaitos apie ES Paukščių direktyvos įgyvendinimą 
parengimas

 Rekomendacijos dėl jūrinių paukščių priegaudos 
sumažinimo

 Ekspertinis dalyvavimas PAV procesuose ir vėlesniuose 
monitoringuose (LitPolLink, VEJ) 

 Ekspertinis dalyvavimas peržiūrint teisės aktus (Miškų 
įstatymo ir Miško kirtimų taisyklių pakeitimai, Paukščių 
apsaugai svarbių teritorijų steigimas, KPP, ES 
Žuvininkystės programa)

 ????? Kiti pasiūlymai

Lobizmas

 Naujų tikslinių rūšių sąrašo papildymas PAST tinkle

 Lietuvos perinčių paukščių atlasas – valstybinis uždavinys

 Kovų naikinimo prevencija

 Renovacijos neigiamo poveikio paukščiams mažinimas

 Miškų įstatymo keitimas, susijęs su pelkių atkūrimu ir 
tvarkymu, paukščių apsaugos gerinimu

 Jūrinių paukščių priegaudos sumažinimo priemonių 
įtraukimas į nacionalinę JŽP (ŽD)

 Invazinių rūšių klausimai

 Uolinių karvelių (kormoranų, garnių) skaitlingumo 
reguliavimo klausimas

 Baltųjų gandrų lizdaviečių elektros linijų tinkluose 
problematika
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Tarptautinis bendradarbiavimas
 Dalyvavimas BL ES direktyvų darbo grupėje (BHDTF)

 Dalyvavimas BL Jūrinėje darbo grupėje (MTF)

 Informacijos teikimas BL Žemės ūkio darbo grupei (ATF)

 BirdLife klausimynai (migracijos kelių programa, kt.)

 EK konsultavimas planuojant nacionalinius finansinius 
instrumentus: KPP, Jūrinė ir žuvininkystės programa; 

 Bendros iniciatyvos su kitais BL partneriais: rengiami bendri 
projektai su Vokietijos, Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos 
partneriais

 LOD tapo BirdLife International tikruoju nacionaliniu partneriu!!!

Paukščių stebėjimų propagavimas

 Paukščių stebėtojų ralis

 Žurnalas „Paukščiai“

 „Paukščių palydos“

 „Spring Alive“

 Stebėjimų iš bokštų maratonas 

 24 val. paukščių stebėjimo maratonas (LPPA) 

 Kalėdinis paukščių stebėtojų maratonas

 „Paukščiai prie mano namų“ 

 Klubas “250”

 Pabaltijo „gruodžio“ maratonas

13

14



2019-03-21

8

Ornitologiniai leidiniai

 Knyga apie paukščių globą (rengiama spaudai)

 Papildytas „Lietuvos paukščių pažinimo vadovo“  
pakartotinas leidimas 

 Leidinys „Paukščių stebėtojo gidas Žemaitijos regione“

 Žurnalas „Paukščiai“

 „Stalinis“ kalendorius

 Išleistų leidinių platinimas

2 proc.

 Čiurlių globa

 Pelėsakalių inkilų tinklo plėtra

 Bitininkų apsauga (pagal poreikį)

 Urvinių ančių apsauga (pagal poreikį)

 Paukščių globa žiemą (diskusijai)

 Juodojo gandro lizdų priežiūra

 Parama viešinimo akcijoms???/
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