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LOD sekretoriato struktūra
 Direktorius (1 val./d.), dviejų projektų koordinatorius (bendrai 

pilnas etatas), atsakingas už paukščių apsaugos klausimus 
(papildoma veikla) – Liutauras Raudonikis

 Finansininkė – Diana Chmelevskienė; 
 Dviejų projektų asistentė (bendrai pilnas etatas), organizacijos ir 

viešųjų pirkimų administratorė (papildoma veikla)– Justina 
Liaudanskytė

 Portalo administratorius, projekto vadybininkas, atsakingas už 
darbą su nariais – Gediminas Petkus

 Biologas ekspertas (0,5 etato), paukščių apsaugos ir tyrimų 
klausimai (papildoma veikla) – Gintaras Riauba

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

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



LOD savanoriai (įteisinti sutartimis)

 Laimonas Šniaukšta (žalvarnių apsauga)
 Marius Karlonas (kukučių, pelėdų apsauga)
 Saulis Skuja (uralinių pelėdų apsauga)
 Petras Kurlavičius (įprastų paukščių indeksas)
 Renata Kiserauskaitė (įprastų paukščių indeksas)
 Darius Musteikis (inkilų kėlimo renginiai)
 Renaldas Jančiauskas (ne LOD narys – paukščių 

maitinimas)
--------------------------------------------------------------------
 Poreikis renginiams
 Poreikis žemės ūkio srityje
 Poreikis miško paukščių apsaugos klausimais



Ornitologai paslaugų teikimui

 22 stebėtojai – įprastų paukščių indeksas
 V.Pabrinkis – strazdų žiedavimas
 A.Čerkauskas – strazdų ir ančių apskaitos, LITGRID 

stebėsena
 M.Karlonas – strazdų apskaitos, LITGRID stebėsena
 V.Stanevičius – strazdų ir ančių apskaitos
 E.Pakštytė –LITGRID stebėsena (iki įdarbinant)
 A.Naudžius – VEJ monitoringas, LITGRID stebėsena
 Vytautas Eigirdas – LITGRID stebėsena
 J., R. Morkūnai – LITGRID stebėsena
 E.Adomaitis – LITGRID stebėsena



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: baigtas „Baltųjų gandrų apsauga“, 
pradėtas „LIFE Tyruliai“ (www.tyruliai-life.lt)

 Gamtinių buveinių tvarkymo darbai – šalies masto 
gamtotvarkos darbai apleistose teritorijose – didžiausia 
lygšioliniai šalies masto darbai

 „IKI“ projektas: trys tikslinės projekto rūšys - žalvarnis, 
kukutis, uralinė pelėda, papildomai d.dančiasnapiui

 Projekto paraiška paukščių apsaugai AEPL (praeita 
atranka ir gautas papildomas finansavimas) – planuojama 
pradžia 2014/07

 Pasirengimas Norvegų finansinio mechanizmo
projektų paraiškoms

 Novatoriški jūrinių ančių žuvimo tinkluose stebėjimai



Paukščių apsauga (2)

 Pasiūlymai dėl naujų PAST steigimo (b.gandrams, 
Paluknio pievos, Lipliūnų salos, Daugų, Kaplių, 
Čivylių tvenkinių ūkiai)

 VEJ tyrimai ir monitoringas
 Kovų ir kormoranų apsaugos akcijos
 Žiemojančių vandens paukščių globa
 Demonstracinės žvirblinių paukščių lesyklos
 Dalyvavimas 2014-2020 metų Žuvininkystės ir 

Kaimo plėtros programų svarstymuose
 Paukščių medžioklės klausimai (v.paukščių, keršulių)
 Saugomų rūšių radviečių apsauga



Paukščių apsaugos viešinimas

 LOD ir projektų portalai 
 Natura 2000 portalas
 Žurnalas „Paukščiai“
 „Metų paukščio“ ir kitų paukščių apsaugos akcijos 

vietinėje spaudoje
 Renginiai visuomenei (palydos, „ralis“, „gulbių-žąsų“ 

pažinimo renginys, „Žalia varna“, renginiai lavinimo 
įstaigose, organizacijoms)

 Leidiniai (lankstukai, kalendorius)
 Žiniasklaida (TV, radijas, spauda)



Draugijos narių pritraukimas

 LOG narių augimas – 237 nariai 2013 m.
 Metinis susirinkimas
 Paukščių palydos
 Paukščių stebėtojų ralis
 Kitos LOD akcijos (maratonas)
 Žiemojančių paukščių lesinimas
 Įtraukimas į paukščių tyrimus (žiemojantys v.p., 

vandens strazdai, IKI projektas)
 Viešinimo akcijos
 Individualus bendravimas



Paukščių tyrimai

 Žalvarniai, kukučiai, uralinės pelėdos – IKI iniciatyva
 Papildomos rūšys – d. dančiasnapis, pelėdikė, pelėsakalis
 Žiemojančių v.p. apskaita
 Agrarinio kraštovaizdžio paukščių indeksas
 Vėjo jėgainių Tauragėje poveikis paukščiams
 Ančių ir strazdų apskaitos
 LOFK/retų rūšių stebėjimai 
 Jūrinės žvejybos įtaka v. paukščiams
 Fenologiniai stebėjimai 
 LT perinčių paukščių populiacijų gausos įvertinimas
 Daugybė atskirų rūšių ir atskirose teritorijose, tačiau 

nesusistemintų tyrimų



Lobizmas

 Kovų ir d.kormoranų apsauga
 Lietuvos perinčių paukščių atlasas
 Ypač saugomų rūšių sąrašai
 Naujų PAST steigimas
 Medžioklės klausimai
 Paukščių žuvimo tinkluose problematika
 Paukščių apsauga agrariniame kraštovaizdyje
 Nacionalinė žuvininkystės programa



Tarptautinis bendradarbiavimas

 LT pirmininkavimas ES
 BirdLife nauja strategija
 „Birds in Europe 3“ medžiagos pateikimas
 „Įprastų paukščių indeksas“
 Europinis (40x50 km) PPA
 Buveinių ir Paukščių direktyvos tikslinės darbo grupės 

pasitarimai (BHDTF)
 Žemės ūkio ir miškų tikslinė darbo grupė pasitarimai
 Jūrinių paukščių apsaugos darbinė grupė (MTF)

 BirdLife klausymynai
 EK klausymynai

 BirdLife Europos padalinio konsultacijos



Paukščių stebėjimų propagavimas

 Paukščių stebėjimai
 Paukščių stebėtojų ralis
 Žurnalas „Paukščiai“
 „Paukščių palydos“
 „Spring Alive“ - fenologija
 24 val. maratonas (nevyko dėl mažo aktyvumo, 

nauja koncepcija)
 Kalėdinis stebėtojų maratonas
 Planuojamas LPPA



Ornitologinė ekspertizė

 Nauja LOD sritis teikiant oficialius siūlymus
 Kauno aplinkelis
 Rusnės aplinkelis
 Renovacijos programa
 Planuojama tęsti VEJ jūroje PAV
 AEPL poveikio studija


