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Projekto tikslas: papildyti Saugomų rūšių informacinę
sistemą istoriniais ir tyrėjų turimais išsklaidytais
duomenimis apie saugomų rūšių radvietes tuo gerinant
biologinės įvairovės ir jos vertybių apsaugą Lietuvoje.

Uždaviniai:
• Sutelkti gamtos tyrėjus jų turimų išsklaidytų duomenų 

suvedimui į SRIS;

• Suvesti gamtos tyrėjų turimus bei publikuotus išklaidytus ir 
istorinius duomenis į SRIS;

• Užtikrinti suvedamų duomenų apie saugomų rūšių 
radvietes kokybę.



Pagrindinės veiklos ir siekiai:
• projekto metu suvesti ne mažiau kaip 12 tūkst. duomenų

apie saugomų rūšių radvietes (augalų,bestuburių gyvūnų,
stuburinių gyvūnų radviečių, duomenys, iš kurių 80%
paukščių duomenys), nurodant jų vietos statusą;

• atlikti publikuotų (tačiau nesančių SRIS), ne mažiau 2 tūkst.
duomenų apie saugomų rūšių radviečių atranką, suvesti
juos į SRIS;

• atlikti atskirų tyrėjų suvestų duomenų (ne mažiau kaip 12
tūkst.) patikrą, įvertinti, iš SRIS ištrinti nepatikimus įrašus
(suvestos informacijos moderavimas).



Projekto siekiami rodikliai:
Įvesta 12 tūkst. istorinių ir išsklaidytai saugomų duomenų 
apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes į Saugomų rūšių 
informacinę sistemą, iš jų:

• > 1 000 įrašų apie kitas EB svarbos rūšis;

• > 1 000 įrašų apie kitas saugomas rūšis;

• > 500 įrašų apie bestuburių gyvūnų rūšis;

• > 500 įrašų apie augalų rūšis;

• > 3 000 istorinių duomenų (iš laikotarpio iki 2000 m.) įrašų 
apie saugomas rūšis.



Projekto veiklų įgyvendinimo organizavimas:
- LOD nariai ir kt., turintys reikalingus duomenis apie saugomų

gyvūnų ir augalų rūšis kviečiami prisijungti prie įgyvendinamo
projekto duomenų į SRIS įvedimui;

- Kiekvienas, turintis reikalingus duomenis kviečiamas dalyvauti
apklausoje (atsakinga projekto administratorė), kurios metu
įvedėjas turi pateikti apytikslį turimų ir planuojamų įvesti
duomenų skaičių bei įvedimui reikalingą laikotarpį (ne ilgesnį nei
iki 2015 m. 9 mėn.);

- Visus įvestus duomenis tikrins ir patvirtins arba atmes projekto
darbuotojas – moderatorius Gintaras Riauba, kuris tokiu būdu
užtikrins įvedamų duomenų kokybę.

- Duomenų į SRIS įvedimo paslaugų sutartis laikoma tinkamai
įgyvendinta, kai laiku, tinkami ir tinkamai įvesti sutartyje nurodyti
duomenys patvirtinti moderatoriaus.



Projekto veiklų įgyvendinimo organizavimas:

- Turite reikalingus duomenis apie saugomų gyvūnų ir augalų
rūšis ir norite prisijungti prie projekto įgyvendinimo,

- Turite klausimų dėl duomenų tinkamumo,

- Turite klausimų dėl techninių prisijungimų SRIS,

- Turite klausimų dėl duomenų įvedimo į SRIS,

Kreipkitės į projekto darbuotoją – moderatorių –

GINTARĄ RIAUBĄ

tel. nr. 8 687 13914,

el. paštas: gintaras.riauba@birdlife.lt



Projekto veiklų įgyvendinimo organizavimas:

- Norite dalyvauti apklausoje dėl duomenų įvedimo į SRIS
paslaugų pirkimo,

- Turite klausimų dėl apklausos vykdymo, sutarties
sudarymo sąlygų,

- Duomenų sutarčiai pateikimo ar atsiskaitymo klausimais,

- Kainos nustatymo ar mokesčių klausimais

Kreipkitės į projekto administratorę –

JUSTINĄ LIAUDANSKYTĘ

tel. nr. 8 679 09706,

el. paštas: justina@birdlife.lt


