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Liutauras Raudonikis – direktorius (3 val/d., nedarbingumas 07-09 mėn.), LIFETERNS, Svencelės tvarkymo ir Jūrinio projekto vyr. biologas ekspertas
Diana Chmelevskienė – vykdomų projektų finansininkė
Justina Mažulė – LIFE-TERNS projekto koordinatorė (iki 05.31 gimdymo ir vaiko
priežiūros atostogose), l.e.p. direktorė 07-09 mėn. (1 val/d)
Ieva Junevičienė – LIFE-TERNS projekto koordinatorės asistentė, Svencelės tvarkymo
projekto koordinatorė
Julius Morkūnas – LIFE-TERNS projekto ornitologas (04.15 – 09.09, sezoninis
darbas), Jūrinio projekto koordinatorius, NMA priegaudos projekto vadovas (nuo
07.12), tyrėjas-ornitologas (nuo 07.15)
Gediminas Petkus – Žurnalo „Paukščiai“ projekto vadovas, LIFE-TERNS projekto
buveinių tvarkymo specialistas ir viešinimo specialistas (nuo 03.08)
Armandas Naudžius – LIFE-TERNS ornitologas (04.15 – 09.06, sezoninis darbas),
buveinių tvarkymo specialistas, LOD ornitologas
Daiva Vaitkuvienė – LIFE-TERNS GIS specialistė (nuo 08.01)
Eglė Pakštytė – LIFE-TERNS ornitologė (04.15 – 09.06, sezoninis darbas), LOD
ornitologė
Eugenijus Drobelis – LIFE-TERNS viešinimo specialistas, Svencelės tvarkymo projekto
vyr. biologas ekspertas, LOD vyr. biologas ekspertas
Jūratė Sendžikaitė – Svencelės tvarkymo projekto botanikė ekspertė
Jūratė Zarankaitė – NMA priegaudos projekto tyrėja-ornitologė (nuo 05.22)
Leonas Jarašius – Svencelės tvarkymo projekto hidrologas ekspertas
Marius Karlonas – LIFE-TERNS projekto ornitologas specialistas, LOD ornitologas
Mindaugas Kirstukas – LIFE-TERNS projekto buveinių tvarkymo specialistas (07.15 –
09.13), LOD ornitologas (09.01 – 10.25)
Modestas Bružas – Jūrinio projekto ornitologas, NMA priegaudos projekto tyrėjasornitologas (nuo 07.01)
Robertas Akstinas – LIFE-TERNS projekto buveinių tvarkymo specialistas (10.16 –
12.20)
Tomas Ilčiukas – LIFE-TERNS projekto koordinatorius (nuo 03.13)
Vita Monkuvienė – LIFE-TERNS GIS specialistė (nuo 06.01 gimdymo ir vaiko
priežiūros atostogose)

Turintys savanoriškos veiklos 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, juodųjų gandrų lizdų stebėsena
• Darius Musteikis – įvairių inkilų ir lizdaviečių stambiems paukščiams
įrengimas ir stebėsena
• Petras Kurlavičius ir Renata Mackevičienė – įprastų paukščių monitoringas
• Birutė Stukė – čiurlių apsaugos iniciatyva
• Saulius Karalius – koordinuoja urvinės anties apsaugos iniciatyvas
Savanoriškai talkinantys
• LOFK (5 žm.), žurnalo „Paukščiai“ redkolegija (11 žm.), LPPA koordinacinė
grupė (11 žm.)
• Gediminas Eigirdas, Vidmantas ir Ramutė Adomoniai – paukščių globa
žiemą
• Rūta Kembrytė ir Igoris Semionovas – fenologija, stebėjimų portalo
kūrimas
• Povilas Ignatavičius – Klubas 250, Kalėdinis maratonas
• VISI LPPA stebėtojai!!!

LOD sekretoriato darbuotojų papildomos savanoriškos
veiklos:
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LOD renginių organizavimas
Darbas su LOD nariais
Interesantų konsultavimas
LOD atstovavimas oficialiuose pasitarimuose,
ornitologinė ekspertizė
Informacijos pateikimas BirdLife Sekretoriatui, bendros
politikos formavimas, bendra komunikacija
Biuro administravimas
Projekto paraiškų rengimas
Paraiškų viešiesiems pirkimams bei užsakomiesiems
darbams rengimas
Bendradarbiavimas su aplinkosauginėmis NVO, teisinių
klausimų, susijusių su aplinkos apsauga bendras
svarstymas
LOD portalo ir FB administravimas
Ne projektų leidiniai
Gamtosauginis viešinimas įvairiose žiniasklaidos
priemonėse

Paukščių ir jų
buveinių
apsauga

Paukščių
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viešinimas
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organizavimas

Paukščių ir jų
buveinių apsauga

•

ES LIFE programos finansuojamas projektas „Suinteresuotų institucijų pajėgumų
pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE-TERNS

•

„IKI“ paramos sutartis (nutrauktas finansavimas 2015 m.): 3 tikslinės rūšys - žalvarnis,
kukutis, uralinė pelėda, papildomai d. dančiasnapis – tęsiamas dėl sutaupytų lėšų

•

Baltic Sea Conservation Foundation finansuojamas projektas „Svenceles pelkės
apsaugos būklės gerinimas “

•

Baltic Sea Conservation Foundation finansuojamas projektas „Jūrinių paukščių
priegaudos sumažinimo projektas“ – partnerystėje su BirdLife tęsiamas

•

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo finansuojamas projektas„Jūros paukščių
priegaudos mažinimo priemonių testavimas Baltijos jūros pakrantėje“

•

Sutartis su VSTT „Ataskaitos Europos Komisijai apie Tarybos direktyvos 2009/147/EB
dėl laukinių paukščių apsaugos (Paukščių direktyvos) įgyvendinimą 2013-2018 metais
Lietuvos Respublikos teritorijoje parengimas“

•

Sutartis su VSTT „Dėl Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių inventorizacijos“:
juodasis peslys, pempė, kurapka

•

„Metų paukščio“ – pempės, akcija

•

Įprastų kaimo paukščių stebėsena šalies mastu bei danų ūkiuose „Inglebity“

Paukščių ir jų
buveinių apsauga

•

VEJ tyrimai ir monitoringas Pagėgių ir Kelmės r. savivaldybėse (tęstiniai darbai)

•

Nykstančių miško paukščių perimviečių įrengimas ir stebėsena

•

Čiurlių apsauga (viešinimas) – savanoriška iniciatyva

•

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

•

Dalyvavimas Žuvininkystės ir Kaimo plėtros programų svarstymuose

•

Kartu su BirdLife darbuotojais su paukščių apsauga susijusių ES teisinių bei pozicinių
dokumentų aptarimai, t.p. lobizmas nacionaliniu lygmeniu – savanoriškai pagal
galimybes

•

Dalyvavimas oficialiuose AM posėdžiuose (RK, Invazinių rūšių, didžiųjų kormoranų ir
garnių, baltųjų gandrų, miškų apsaugos klausimais, kt.) – pagal poreikį, t.y. gavus
pakvietimą

•

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

Paukščių apsaugos
viešinimas
•

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

•

LOD FB (2716 sekėjai), LOD „grupė“ (5336 nariai)

•

YouTube kanalas (111 prenumeratorių)

•

„Lietuvos paukščių pažinimo vadovo“ atnaujintas leidinys

•

Knygos „Pažinkime Lietuvos paukščis“ papildomo tiražo
išleidimas

•

Žurnalas „Paukščiai“

•

„Metų paukščio“ ir kitų paukščių apsaugos akcijos
žiniasklaidoje

•

Renginiai visuomenei (tradiciniai LOD renginiai - paukščių
palydos šalies mastu, „Ralis“, „Žalia varna“, renginiai
švietimo įstaigose („Spring Alive“ 12 renginių) ir kt.
organizacijoms

•

Interreg projekto foto paroda po projekto pabaigos Lietuvos ir Lenkijos vietose

•

Leidiniai (lankstukai, trys kalendoriai)

•

Įvairios žiniasklaidos priemonės

•

Asmeniniai kontaktai su visuomene telefonu ir el.paštu

Draugijos narių
pritraukimas
©Liucija Jakubonytė

•

LOD narių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. – 206

•

Metinis susirinkimas

•

Renginiai visuomenei – „Žalia varna“, „Rudeninės paukščių palydos“

•

Leidiniai visuomenei (LIFE-TERNS kalendorius, stalinis kalendorius)

•

Paukščių stebėtojų ralis

•

Kalėdinis maratonas, Klubas 250

•

Dalyvavimas norvegų „rūšių identifikavimo“ projekte

•

4P kursų organizavimas

•

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

•

Viešinimo akcijos („Paukščiai prie mano namų“ (200 dalyvių), „Metų paukštis“, kt.)

•

LOD portalas, forumas, FB „draugai“

•

Individualus bendravimas

• Žalvarniai, kukučiai, uralinės pelėdos – “IKI” iniciatyva
• Papildomos rūšys: d. dančiasnapis, pelėsakalis (LIFE),
lututė
• Žiemojančių vandens paukščių apskaita
• Įprastų kaimo kraštovaizdžio paukščių stebėsena
(nacionalinis finansavimas nutrauktas 2018 m.,
stebėjimai tęsti)
• Metų paukščio (pempės) akcija
• VEJ poveikis paukščiams (monitoringas, tyrimai)
• LOFK/retų rūšių/fenologiniai stebėjimai
• Jūrinės žvejybos įtaka vandens paukščiams
• Stebėsena LIFE projektų metu

Paukščių tyrimai

• Paukščių fenologija
• LPPA!!!!!
• Pasirašyta sutartis su VSTT dėl juodojo peslio, pempės
ir kurapkos tyrimų (2019-2021 m.)

Lobizmas ir ekspertizė

• Saugomų teritorijų, miškų apsauga (ekspertizė per PAV, ST direkcijų, VSTT
konsultavimas, miškotvarkos projektus ir pan.)
• Bendros lobistinės veiklos su kitomis gamtinėmis NVO miškų, žemės ūkio,
PAV bei Nacionalinės pažangos strategijos klausimais
• Padidintos svarbos saugomų rūšių sąrašai, RK leidinio rengimas
• Diskusijos dėl paukščių apsaugos priemonių finansavimo, panaudojant ES
Struktūrinių fondų lėšas
• Paukščių žuvimo žvejybos tinkluose problematikos aptarimas
• Paukščių apsauga įgyvendinant KPP priemones
• Lobizmas EK lygmeniu (tiesiogiai ir per BirdLife sekretoriatą)
• Konsultacijos ir ekspertizė dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos/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
• BirdLife klausimynai
• EK klausimynai
• BirdLife Europos padalinio konsultacijos
• LOD finansinis įnašas formuojant BirdLife biudžetą
• Dalyvavimas rengiant Europinį PPA

• 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

Paukščių stebėjimų
propagavimas

Komercinė veikla
• „Lietuvos paukščių pažinimo
vadovo“ atnaujintas leidinys
• Knygos „Pažinkime Lietuvos
paukščis“ papildomo tiražo
išleidimas
• Žurnalas „Paukščiai“
• BirdLife partnerystės
paukščių ženkleliai

