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LOD sekretoriato struktūra  

2017 metais LOD dirbę pagal darbo/projektų sutartis (>0,5 etato) 

 

 Liutauras Raudonikis – direktorius (1 val/d.), LIFE-Tyruliai projekto vadovas (iki 12 
mėn.), LIFE Electrogrid projekto asistentas, SRIS, VENBIS (abu iki 04 mėn.), Interreg 
projekto biologinis ekspertas (nuo 04 mėn.) 

 Diana Chmelevskienė – vykdomų projektų finansininkė 

 Justina Liaudanskytė – LIFE Electrogrid projekto vadovė, LIFE-Tyruliai asistentė (iki 12 
mėn.), SRIS, VENBIS (iki 04), Interreg (nuo 04 mėn.) projektų administratorė  

 Inga Ringailaitė – LIFE-Tyruliai asistentė, LIFE-SAP administratorė (abu iki 04 mėn.) 

 Ieva Junevičienė – LIFE-Tyruliai asistentė (04-11 mėn.) 

 Gintaras Riauba – LIFE-Tyruliai (iki 12 mėn.), SRIS, VENBIS biologas-ekspertas (abu iki 
04 mėn.), LIFE-Electrogrid svetainės administratorius (iki 06 mėn.) 

 Gediminas Petkus – LOD ekspertas, VENBIS ornitologas-stebėtojas (iki 04 mėn.), LIFE-
Electrogrid svetainės administratorius (nuo 07 mėn.), Interreg renginių organizatorius (nuo 
05 mėn.), buveinių tvarkytojas (07-12 mėn.) 

 Eglė Pakštytė – LIFE-Tyruliai (iki 12 mėn.), LIFE Electrogrid projektų ir LOD 
ornitologinė ekspertė, VENBIS ornitologė-stebėtoja (iki 04 mėn.) 

 Vita Monkuvienė – LIFE-Tyruliai (07-11 mėn.), LIFE Electrogrid projektų GIS ekspertė 
(07 mėn. – grįžo iš motinystės atostogų) 

 

 



LOD sekretoriato struktūra 

2017 metais LOD dirbę pagal darbo/projektų sutartis (>0,5 etato) 
 

 Marius Karlonas – LIFE-Electrogrid projekto, LOD ornitologinis ekspertas, VENBIS 
ornitologas-stebėtojas (iki 04 mėn.), Interreg projekto ornitologinio turizmo ekspertas (nuo 
04 mėn.) 

 Julius Morkūnas – LIFE Electrogrid ir Segre projekto (iki 08 mėn.) biologinis ekspertas, 
Jūrinio paukščių priegaudos projekto vadovas (nuo 09 mėn. vidurio) 

 Mindaugas Kirstukas – LIFE-Tyruliai (03-11 mėn.), VENBIS ornitologas-stebėtojas (iki 
02 mėn.), LOD ornitologas (04-10 mėn.) 

 Andželika Kriaučiūnienė – LIFE-Tyruliai botanikė (iki 12 mėn.) 

 Eugenijus Drobelis – Interreg projekto viešinimo ekspertas (nuo 04 mėn.) 

 Saulis Skuja – LIFE-Tyruliai biologinis ekspertas (08-11 mėn.) 

 Armandas Naudžius – LOD ornitologas (05-09 mėn.) , VENBIS ornitologas-stebėtojas 
(iki 02 mėn.), LIFE-Electrogrid ornitologas (nuo 10 mėn.), Interreg buveinių tvarkytojas 
(07-12 mėn.) 

 Modestas Bružas – Jūrinių paukščių priegaudos projekto ornitologas (nuo 09 mėn.), LOD 
ornitologas (06-07 mėn.) 

 Tomas Ilčiukas – LIFE-Tyrulių projekto asistentas (nuo 08 mėn. vidurio) 

 Povilas Bagdonas – LOD ornitologas (05-07 mėn.)  

 Mindaugas Dagys – LIFE nuodėgulės apsaugos plano projektas (iki 5 val./mėn.) 

 

 

 

 

 



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  

 Inga Ringailaitė – LIFE nuodėgulės apsaugos plano projekto administravimas  

 Ieva Junevičienė – BirdLife partnerystės planavimas 

 Saulius Karalius – koordinuoja urvinės anties apsaugos iniciatyvas 

Savanoriškai talkinantys 

 LOFK (5 žm.), „Paukščiai“ redkolegija (10 žm.), LPPA koordinacinė grupė (7 žm.) 

 Gediminas Eigirdas, Vidmantas ir Ramutė Adamoniai – paukščių globa 

 Rūta Kembrytė ir Igoris Semionovas –fenologija, stebėjimų portalo kūrimas 

 Povilas Ignatavičius – Klubas 250, Kalėdinis maratonas 

 Darius ir Daiva Norkūnai – čiurlių apsauga Utenoje 

 VISI LPPA stebėtojai!!! 



LOD savanoriai (2) 

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 savanoriai (3) 

TRŪKSTA SAVANORIŲ 

 

 Renginių visuomenei organizavimui 

 LOD renginių, talkų organizavimui 

 Lobizmui žemės ūkio srityje 

 Rėmėjų paieškai  

 IT produktų kūrimui  

 Natura 2000 portalo palaikymui 

 Viešinimui!!! 

 Tiksliniams stebėjimams (pvz. LPPA, „Metų paukščio“ 
akcija)!!! 



Ornitologai paslaugų teikimui 

Pagal paslaugų sutartis vykdyti ornitologiniai darbai 

 

 Audrius Šiaulys– „jūrinis“ projektas 

 Boris Belchev – „jūrinis“ projektas 

 Povilas Bagdonas – „jūrinis“ projektas 

 Modestas Bružas – „jūrinis“ projektas, LITGRID AB monitoringas linijoje Klaipėda-
Telšiai 

 Arūnas Čerkauskas – strazdų apskaitos pagal sutartį su OMPO 

 10 duomenų tiekėjų (Simonas Minkevičius,Vytautas Eigirdas, Gediminas 
Brazaitis, Armandas Naudžius, Rasa Morkūnė, Ramūnė Gurklytė, Arūnas 
Čerkauskas, Andžela Kriaučiūnienė, Žydrūnas Preikša, Grita Skujienė) – SRIS 
projekto duomenų suvedimui (2016 m. sudarytų papildomų sutarčių darbai baigti 2017 
m., kuomet ir atsiskaityta) 

 Darius Musteikis – inkilai „IKI“ projektui 

 Daumantas Musteikis – inkilai Interreg projektui 

 Domas Monkus – elektroninės parduotuvės sukūrimas 

 

Paslaugų sutarties kainos vidurkis yra apie 1000 Eur.  

 

 

 



LOD gauta tikslinė parama 

 Schweizerische Vogelwarte Sempach (CHE-107.274.591) - 3000 
Eur. Parama panaudota Europos perinčių paukščių atlaso  lauko 
darbams vykdyti. 

 VŠĮ Lututė ( įmonės kodas 135754228) gauta parama leidiniais, 
paramos vertė 390,99 Eur. Šie žurnalai buvo išdalinti LOD 
renginių metu “Kaziuko“ mugėje. 

 AB "Kauno grūdai" (įmonės kodas 133818917) gauta parama 
grūdais už 257,82 Eur žiemojančių paukščių lesinimui, kuri ir 
buvo pilnai panaudota. 

 2017 m. gauta 113 Eur paramos iš fizinių asmenų, Europos 
perinčių paukščių atlaso lauko darbams vykdyti. 

 Panaudota dalis 2016 m. gautos paramos inkilais iš tarptautinio 
paramos fondo "The Western Union Foundation Lithuania„:  
2017 m. iškeltų inkilų vertė 669,64 Eur. 



2 proc. parama 

 Gauta 2868,66 Eur 

 Žiemojančių paukščių lesinimas (grūdais, saulėgrąžos) – 961,75 

 Inkilų čiurliams remontas – 223,6 Eur 

 Birutės Stukienės kelionės išlaidos čiurlių klausimais – 54,75 
Eur 

 Termovizoriaus nuoma čiurlių apsaugai – 8,88 Eur 

 Viso išleista (iki 2017/12/31) – 1248,98 Eur 

 

P. s. Papildomos išlaidos patirtos 2018 m. žiemą perkant lesalą 
paukšiams 



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: 2017-11-30 baigtas „LIFE Tyruliai“ (užbaigtas 11-30), 
„Birds on Electrogrid“ vykdytas visus metus 

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

 Jūrinių paukščių priegaudos sumažinimo projektas – partnerystėje su 
BirdLife tęsiamas 2017 m. užbaigtas „SEGRE“ fondo finansuotas 
projektas – nuo rugsėjo mėn. pradėtas Baltis Sea Conservation Foundation 
finansuojamas projektas 

 SRIS ir VENBIS: Norvegų finansinio mechanizmo projektai skirti 
saugomų rūšių duomenų suvedimui į informacinę sistemą bei VEJ plėtros 
galimybių schemos sudarymui (užbaigti 2017-04-30) 

 Natura 2000 portalas – palaikomas savanoriškai, 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 (tęsiamas) 

 Stambiųjų miško paukščių patikra (užbaigtas) 

 SRIS duomenų moderavimas (užbaigtas 2018 m. 01 mėn.) 

 Čiurlių apsauga (inkilai, viešinimas) – savanoriška iniciatyva 

 Žiemojančių vandens ir žvirblinių paukščių globa – savanoriška iniciatyva 
panaudojant 2 proc. paramą 

 Niedaus ež. salos, „Kretuono“ tvarkymo darbai – savanoriška iniciatyva 

 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 – savanoriškai pagal galimybes 

 Dalyvavimas oficialiuose posėdžiuose (RK, Ramsar komisijų, Invazinių rūšių, 
baltųjų gandrų apsaugos klausimais, kt.) – pagal poreikį, t.y. gavus pakvietimą 

 Žmonių konsultavimas ir jų skundų perdavimas atsakingoms institucijoms 
(baltųjų gandrų gandralizdžiai, kovų kolonijos, miško paukščių lizdaviečių 
sunaikinimas, kt.) 

 



Paukščių apsaugos viešinimas 
 

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

 LOD FB (752), LOD „grupė“ (2757) 

 Naujienos kituose informaciniuose portaluose 

 Žurnalas „Paukščiai“ 

 „Metų paukščio“ ir kitų paukščių apsaugos akcijos žiniasklaidoje 

 Renginiai visuomenei (Interreg projekto suorganizuotos paukščių sutiktuvės ir 
palydos, palydos šalies mastu, „Ralis“, „Žalia varna“, vieši renginiai (Kaziuko 
mugėje, „Žemės diena“ VU Botanikos sode), renginiai švietimo įstaigose 
(„Spring Alive“ 17 renginių) ir kt. organizacijoms, inkilų čiurliams kėlimo 
akcijos) 

 Interreg projekto foto paroda Valdovų rūmuose, VSTT lankytojų centre, AM 

 Leidiniai (lankstukai, LIFE brošiūra, trys kalendoriai) 

 Žiniasklaida (TV (7 laidos), Delfi (2 laidos), radijas (5 laidos), keliolika TV žinių 
reportažų, spauda) 

 LIFE-Electrogrid filmo „Skirtingų pasaulio sandūroje“ 3 transliacijos nac. TV, 
filmo apie Tyrulius 5 transliacijos ir 10 anonsų regioninėje Šiaulių TV 

 Asmeniniai kontaktai su visuomene telefonu ir el.paštu 



Draugijos narių pritraukimas  

 LOD narių skaičius – 219 nariai 2017 m. gruodžio 31 d.  

 Metinis susirinkimas 

 Renginiai visuomenei – Paukščių palydos (30 renginių 2017 m.), „Žalia varna“, 
5 Interreg projekto renginiai-ekskursijos į Dzūkiją 

 Leidiniai visuomenei (ypač naujas pažinimo vadovas) 

 Paukščių stebėtojų ralis 

 Kalėdinis maratonas, Klubas 250 

 Dalyvavimas norvegų „rūšių identifikavimo“ projekte 

 4P kursų organizavimas 

 Paukščių globos iniciatyvos (lesinimas žiemą, inkilai čiurliams ir kt. 
paukščiams, pagalba tvarkant gandralizdžius, kt.) 

 Viešinimo akcijos („Paukščiai prie mano namų“ (260 dalyvių), „Metų paukštis“, 
kt.) 

 LOD portalas, forumas, FB „draugai“ 

 Individualus bendravimas 

 

 



Paukščių tyrimai 
 

 Žalvarniai, kukučiai, uralinės pelėdos – IKI iniciatyva 

 Papildomos rūšys: d. dančiasnapis, pelėsakalis (LIFE), 
liepsnotoji pelėda 

 Žiemojančių v.p. apskaita 

 Agrarinio kraštovaizdžio paukščių stebėsena (tęsiama) 

 VEJ poveikis paukščiams (monitoringas)  

 LOFK/retų rūšių/fenologiniai stebėjimai  

 Jūrinės žvejybos įtaka v. paukščiams 

 LIFE projektų monitoringas  

 Paukščių fenologija 

 LPPA!!!!! 



Lobizmas ir ekspertizė 

 Saugomų teritorijų, miškų apsauga (ekspertizė per PAV, 
ST direkcijų, VSTT konsultavimas, miškotvarkos 
projektus ir pan.) 

 Lietuvos perinčių paukščių atlasas (deja, nesėkmingai) 

 Padidintos svarbos saugomų rūšių sąrašai, RK darbas 

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

 Paukščių žuvimo tinkluose problematika 

 Paukščių apsauga įgyvendinant KPP priemones 

 Lobizmas EK lygmeniu (tiesiogiai ir per BirdLife 
sekretoriatą) 

 Konsultacijos dėl SRIS 

 

 

 

 



Tarptautinis bendradarbiavimas 

 Duomenys europiniam „Įprastų paukščių indeksui“ 

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

 Žemės ūkio tikslinės darbo grupės (ATF) konsultavimas 

 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 

 24 val. maratonas (LPPA tikslais Žemaitijoje) 

 Stebėjimas iš bokštų 

 Žurnalas „Paukščiai“ 

 Klubas 250 

 „Paukščių palydos“ 

 Dalyvavimas paukščių pažinimo mokymuose (, „norvegų“ 
projektas, 4P kursai) 

 „Spring Alive“ – fenologija 

 Kalėdinis stebėtojų maratonas 

 LPPA 

 


