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LOD sekretoriato struktūra

Išimtinai priklauso nuo gaunamo finansavimo!

 Direktorius/projekų koordinatorius – Liutauras Raudonikis
(LIFE projektas)

 Finansininkė, personalo vadovė – Diana Chmelevskienė (LIFE 
projektas, tvarkymo darbai)

 Projektų  ir biuro administratorė – Justina Liaudanskytė (LIFE 
projektas, tvarkymo darbai)

 Portalo ir projekto administravimas ir darbas su nariais (0,75
etato) – Gediminas Petkus

 Ornitologė ekspertė, paukščių tyrimų klausimai (papildoma 
veikla) (0,75 etato) – Eglė Pakštytė

 Biologas-ekspertas, duomenų valdymas (0,5 etato) – Gintaras
Riauba



LOD sekretoriato struktūra

 Ornitologas ekspertas, paukščių apsaugos klausimai (papildoma 
veikla) (0,30 etato) – Julius Morkūnas

 Projektų administratorius (0,25 etato) – Petras Kurlavičius
 Projekto vykdytoja (0,25 etato) – Renata Kiserauskaitė

Planuojami nauji darbuotojai:
GIS ekspertas
Ornitologas tyrėjas

P.s. galimi pasikeitimai, jei bus finansuojama naujo 
LIFE+projekto ar kitos paraiškos



LOD veiklos kryptys

 Paukščių apsauga
 Paukščių apsaugos viešinimas
 Draugijos narių plėtra ir pajėgumų stiprinimas
 Paukščių tyrimai
 Ornitologinė ekspertizė
 Lobizmas
 Tarptautinis bendradarbiavimas
 Paukščių stebėjimų propagavimas
 Gamtosauginiai leidiniai
 Draugijos pajėgumų stiprinimas



Paukščių apsauga

Prioritetinės kryptys:
Įgyvendinami projektai (LIFE, „buveinių 
tvarkymo“, kt.????)
D. kormoranų apsauga
Kovų apsauga
Jūrinių paukščių žūtis tinkluose
Paukščių apsauga agrariniame kraštovaizdyje 
(??? – neaiškios procedūros)



Paukščių apsauga

 Miško paukščiai (teisinė miškų bazė)
 „IKI“ projektas: žalvarniai, kukučiai, uralinės pelėdos 

(sutartis iki liepos mėn.) 
 Vėjo jėgainių monitoringas
 Tinkluose žūstančių jūrinių paukščių tyrimai
 Buveinių tvarkymas (paskutiniai metai)
 Dviejų PAST – Kalvių ir Niedaus tvarkymas
Tikėtinas naujas LIFE projektas su LITGRID – AEPL 
nacionaliniu operatioriumi!



Paukščių apsaugos viešinimas

 LOD ir dviejų projektų portalai (atnaujinti)
 Natura 2000 portalas
 Klubas 250
 Žurnalas „Paukščiai“
 „Renginiai visuomenei (palygos, ralis, Kalėdinis, 24 

val. LPPA maratonai)
 Leidiniai (lankstukai, kalendorius)
 Žiniasklaida (TV, radijas, spauda)



Paukščių tyrimai

Prioritetinės kryptys:
 D,kormoranų kolonijų stebėsena
 LPPA
----------------------------------------------------------------------
 Žalvarnių, kukučių, uralinių pelėdų monitoringas
 Žiemojančių v.p. apskaita
 Agrarinio kraštovaizdžio paukščių indeksas
 Strazdų ir ančių gausos tyrimai
 Paukščių apskaitos jūroje
 Retų rūšių registracija
 Duomenų į SRIS suvedimas (???? apimtys)
 VEJ plėtros studija (jei bus finansavimas)



Ornitologinė ekspertizė

 Vėjo jėgainės
 Paukščių apsauga renovuojant pastatus
 Kauno aplinkelis
 Rusnės aplinkelis
 Kormoranų gausos reguliavimas



Tarptautinis bendradarbiavimas

 Nauja BirdLife strategija
 Europinis perinčių paukščių atlasas
 Buveinių ir Paukščių direktyvos tikslinės darbo grupės 

pasitarimai
 Jūrinių paukščių apsaugos darbinė grupė 
 BirdLife ir kt. Klausimynai


