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LOD sekretoriato struktūra  

2016 metais LOD dirbę pagal darbo/projektų sutartis (>0,5 etato) 
 

 Liutauras Raudonikis – direktorius (1 val/d.), LIFE-Tyruliai projekto 
vadovas, LIFE Electrogrid projekto asistentas, SRIS, VENBIS, 
„Paukščių metodikų“ vyr. biologinis ekspertas 

 Diana Chmelevskienė – projektų finansininkė 

 Justina Liaudanskytė – LIFE Electrogrid projekto vadovė, LIFE-
Tyruliai asistentė, SRIS, VENBIS administratorė 

 Inga Ringailaitė – LIFE-Tyruliai asistentė, LIFE-SAP administratorė 

 Gintaras Riauba – LIFE-Tyruliai, SRIS, VENBIS biologas-ekspertas, 
LIFE-Electrogrid svetainės administratorius 

 Gediminas Petkus – LOD, „Paukščiai“ projekto vadovas, SRIS 
duomenų tvarkytojas, VENBIS ornitologas-stebėtojas 

 Eglė Pakštytė – LIFE-Tyruliai, LIFE Electrogrid projektų, LOD 
ornitologinė ekspertė, VENBIS ornitologė-stebėtoja 

 

 



LOD sekretoriato struktūra 

2016 metais LOD dirbę pagal darbo/projektų sutartis (>0,5 etato) 
 

 Marius Karlonas – LIFE Electrogrid projekto, LOD ornitologinis 
ekspertas, VENBIS ornitologas-stebėtojas 

 Julius Morkūnas – LIFE Electrogrid, Segre proj. ornitologinis ekspertas 

 Vita Monkuvienė - LIFE-Tyruliai, LIFE Electrogrid, VENBIS projektų 
GIS ekspertė (nuo birželio dekretinėse atostogose) 

 Mindaugas Kirstukas – LIFE-Tyruliai, VENBIS ornitologas-stebėtojas 

 Andželika Kriaučiūnienė – LIFE-Tyruliai botanikė  

 Mindaugas Dagys – LIFE nuodėgulės apsaugos planas (ribotas laikas) 

 VENBIS projekte stebėjimus (3-6 mėn. laikotarpiais) taip pat vykdė 
ornitologai-stebėtojai (Antanas Petraška, Armandas Naudžius, Arūnas 
Čerkauskas, Irmina Vaičiūnaitė) 

 Trumpalaikės biologų-ekspertų sutartys - Rasa Morkūnė (0,25 etato) – 
AVEC PAV biologė-ekspertė  

 

 

 

 

 



LOD savanoriai 

                                        Turintys savanoriško darbo sutartis     
 

 Laimonas Šniaukšta – atsakingas už žalvarnių apsaugos priemonių 
įgyvendinimą (IKI projektas), Klubas 250, žiemojančių vandens paukščių apsk. 

 Saulis Skuja – atsakingas už uralinių pelėdų apsaugos priemonių įgyvendinimą 

 Darius Musteikis – įvairių inkilų ir lizdaviečių įrengimas  

 Petras Kurlavičius ir Renata Kiserauskaitė – įprastų paukščių monitoringas 

 Birutė Stukienė – čiurlių apsaugos iniciatyva 

 Antanas Petraška – atsakingas už bitininkų apsaugos iniciatyvą  

 

Savanoriškai talkinantys 
 

 LOFK (5 žmonės), „Paukščiai“ redkolegija (10 žmonių) 

 Gediminas Eigirdas – paukščių globa 

 Rūta Kembrytė ir Igoris Semionovas –fenologija, stebėjimų portalo kūrimas 

 Povilas Ignatavičius – Klubas 250, Kalėdinis maratonas 



LOD savanoriai (2) 

LOD sekretoriato darbuotojai 

 

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



LOD savanoriai (3) 

TRŪKSTA SAVANORIŲ 

 

 Renginių visuomenei organizavimui 

 LOD renginių, talkų organizavimui 

 Lobizmui žemės ūkio srityje 

 Rėmėjų paieškai (pvz. 2 proc.) 

 IT produktų kūrimui  

 Natura 2000 portalo palaikymui 

 Viešinimui!!! 

 Tiksliniams stebėjimams (pvz. LPPA)!!!!!! 



Ornitologai paslaugų teikimui 

Pagal paslaugų sutartis vykdyti ornitologiniai darbai 
 

 15 stebėtojų – įprastų paukščių monitoringas 
 

 Žydrūnas Peikša – meldinės nendrinukės monitoringas 

 Renatas Jakaitis – meldinės nendrinukės monitoringas 

 Vytautas Eigirdas – meldinės nendrinukės monitoringas 

 Saulius Lileikis – „jūrinis“ projektas 

 Boris Belchev – „jūrinis“ projektas 

 Povilas Bagdonas – „jūrinis“ projektas 
 

 5 duomenų tiekėjai – SRIS duomenų suvedimui (dar 11 
sudarytos sutartys, bet darbai bus baigiami 2017 m.) 

 

 

 



LOD veiklos kryptys  

 Paukščių apsauga 

 Paukščių apsaugos viešinimas 

 Draugijos narių plėtra ir pajėgumų stiprinimas 

 Paukščių tyrimai 

 Ornitologinė ekspertizė 

 Lobizmas 

 Tarptautinis bendradarbiavimas 

 Paukščių stebėjimų propagavimas 



Paukščių apsauga 
 

 LIFE projektai: buvo tęsiami „LIFE Tyruliai“, „Birds on 
Electrogrid“ 

 „IKI“ projektas (nutrauktas finansavimas): 3 tikslinės rūšys - 
žalvarnis, kukutis, uralinė pelėda, papildomai d. dančiasnapis 

 Jūrinių paukščių priegaudos sumažinimo projektas – tęsiamas 
„SEGRE“ fondo finansuojamas partnerystėje su BirdLife  

 SRIS ir VENBIS: Norvegų finansinio mechanizmo projektai skirti 
saugomų rūšių duomenų suvedimui į informacinę sistemą bei VEJ 
plėtros galimybių schemos sudarymui  

 Natura 2000 portalas – palaikomas, bet tam mažas indėlis 

 LIFE tarptautinis projektas – tarptautinio nuodėgulės apsaugos 
veiksmų plano parengimas ir įteisinimas (LOD koordinuoja) 

 

 



Paukščių apsauga (2)

 VEJ tyrimai ir monitoringas Pagėgių savivaldybėje 

 Čiurlių apsauga 

 Žiemojančių vandens ir žvirblinių paukščių globa 

 Kalvių karjero, „Kretuono“ tvarkymo darbai 

 Dalyvavimas 2014-2020 metų Žuvininkystės ir Kaimo plėtros 
programų svarstymuose 

 Kartu su BirdLife partneriais dalyvavimas su paukščių apsauga 
susijusių ES teisinių dokumentų svarstymuose, t.p. lobizmas 

 Dalyvavimas svarstant įv. šalies teisės aktus (Miškų kirtimo 
taisyklės, kt.), dalyvavimas oficialiuose posėdžiuose (RK, Ramsar 
komisijų, ES Strūktūrinių fondų skirstymas, kt.) 

 



Paukščių apsaugos viešinimas 
 

 LOD portalas ir „LIFE-Tyruliai“, „Birds on Electrogrid“, Natura 
2000 svetainės 

 LOD FB, LOD „grupė“ 

 Naujienos kituose informaciniuose portaluose 

 Žurnalas „Paukščiai“ 

 „Metų paukščio“ ir kitų paukščių apsaugos akcijos žiniasklaidoje 

 Renginiai visuomenei (palydos, „Ralis“, „Žalia varna“, renginiai 
švietimo įstaigose, organizacijoms) 

 Leidiniai (lankstukai, LIFE brošiūra, trys kalendoriai) 

 Žiniasklaida (TV, radijas, spauda) 

 Asmeniniai kontaktai su visuomene telefonu ir el.paštu 



Draugijos narių pritraukimas  

 LOD narių augimas – 238 nariai 2016 m. 

 Metinis susirinkimas 

 Renginiai visuomenei – Paukščių palydos, „Žalia varna“ 

 Leidiniai visuomenei 

 Paukščių stebėtojų ralis 

 Kalėdinis maratonas, Klubas 250 

 Dalyvavimas norvegų „rūšių identifikavimo“ projekte 

 Paukščių globos iniciatyvos 

 Viešinimo akcijos 

 LOD portalas, forumas, FB „draugai“ 

 Individualus bendravimas 

 

 



Paukščių tyrimai 
 

 Žalvarniai, kukučiai, uralinės pelėdos – IKI iniciatyva 

 Papildomos rūšys: d. dančiasnapis, pelėsakalis, 
liepsnotoji pelėda 

 Čiurlių perimviečių inventorizacija (atskiras pranešimas) 

 Žiemojančių v.p. apskaita 

 Agrarinio kraštovaizdžio paukščių stebėsena (tęsiama) 

 VEJ poveikis paukščiams, tyrimai dėl vėjo energetikos 
plėtros 

 LOFK/retų rūšių/fenologiniai stebėjimai  

 Jūrinės žvejybos įtaka v. paukščiams 

 LIFE projektų monitoringas  

 LPPA 



Lobizmas ir ekspertizė 

 Saugomų teritorijų, miškų apsauga (ekspertizė per PAV, 
miškotvarkos projektus, taisykles ir pan.) 

 Lietuvos perinčių paukščių atlasas 

 Ypač saugomų rūšių sąrašai, RK darbas 

 Naujų PAST steigimas, esamų koregavimas 

 Diskusijos dėl paukščių apsaugos priemonių 
finansavimo, panaudojant ES Struktūrinių fondų lėšas 

 Paukščių žuvimo tinkluose problematika 

 Paukščių apsauga įgyvendinant KPP priemones 

 Nacionalinė žuvininkystės programa 

 Lobizmas EK lygmeniu (tiesiogiai ir per BirdLife 
sekretoriatą) 

 

 



Tarptautinis bendradarbiavimas 

 Duomenys europiniam „Įprastų paukščių indeksui“ 

 Dalyvavimas Buveinių ir Paukščių direktyvos tikslinės darbo 
grupės veikloje (BHDTF) 

 Dalyvavimas Žemės ūkio tikslinės darbo grupės (ATF) 
veikloje 

 Dalyvavimas Jūrinių paukščių apsaugos darbinės grupės 
(MTF) veikloje  

 Bendras LIFE projektas su BL sekretoriatu ir partneriais dėl 
rūšių veiksmų planų rengimo (LOD – nuodėgulė) 

 BirdLife klausymynai 

 EK klausymynai 

 BirdLife Europos padalinio konsultacijos 

 Dalyvavimas rengiant europinį PPA 

 



Paukščių stebėjimų propagavimas 
 

 Paukščių stebėjimai portale ir forume, LOFK 

 Paukščių stebėtojų ralis 

 Žurnalas „Paukščiai“ 

 Klubas 250 

 „Paukščių palydos“ 

 Dalyvavimas paukščių pažinimo mokymuose 

 „Spring Alive“ – fenologija 

 Kalėdinis stebėtojų maratonas 

 LPPA 

 SRIS 

 


