
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

Projekto pavadinimas „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant 

upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje” 

Projekto pavadinimas 

anglų k. 

“Adjustment of key stakeholders' capacity for improvement of 

Common and Little terns conservation status in Lithuania” 

Projekto akronimas LIFE Terns 

Projekto Nr. LIFE17 NAT/LT/000545 

Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis  

2018.07.01 – 2022.12.31 

Partneriai  Pagrindinis dotacijos gavėjas: Lietuvos ornitologų draugija 

 

Susiję dotacijos gavėjai: 

UAB „EKO-STOMA“  

Nemuno kilpų regioninio parko direkcija 

VĮ Vandens kelių direkcija 

 

Bendra projekto vertė ir 

kiekvieno partnerio 

vykdomų veiklų biudžetas 

Bendra projekto vertė: 2.375.952 Eur; 
 

Lietuvos ornitologų draugijos vykdomų veiklų biudžetas 

1.470.741 Eur 

UAB „EKO-STOMA“ vykdomų veiklų biudžetas 249.485 Eur 

Nemuno kilpų regioninio parko direkcija, vykdomų veiklų 

biudžetas 189.056 Eur 

VĮ Vandens kelių direkcijos vykdomų veiklų biudžetas 

466.670 Eur 
 

ES paramos dydis 1.405.479 Eur 

Finansavimo programa Europos Sąjungos LIFE programa 

Projekto kiti finansuotojai LR Aplinkos ministerija, projekto partneriai 

Projekto finansuotojų 

logotipai 

 

  

 

 

Trumpas projekto aprašymas 

Projekto tikslas Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti upinės ir mažosios 

žuvėdrų perinčių populiacijų apsaugos būklę šioms rūšims 

skirtame Paukščių apsaugai svarbių teritorijų tinkle. 

Šio tikslo bus siekiama gerinant rūšims svarbių buveinių būklę, 

tam panaudojant atsakingų institucijų ir projekto partnerių 

pajėgumus. 

Projekto uždaviniai Pagrindiniai projekto uždaviniai, kaip ir numatyta projekto 

tiksle, susieti su upinės ir mažosios žuvėdros veisimosi 

buveinių būklės pagerinimu. 



Papildomai numatomas naujų, šių žuvėdrų apsaugai skirtų 

teritorijų įsteigimas, suformuojant ir naujas veisimosi buveines. 

Taip pat numatyta įdiegti specialias biotechnines priemones, 

kurios turėtų padidinti žuvėdrų veisimosi sėkmingumą bei 

parengti naujus arba atnaujinti senesnius žuvėdrų apsaugai 

skirtų teritorijų gamtotvarkos planus. 

Be detalaus perinčių populiacijų ir buveinių būklės monitoringo, 

kaip labai svarbus projekto uždavinys numatytas visuomenės 

informavimas apie rūšių apsaugos aktualijas bei priemones, 

kurios padėtų efektyviai spręsti žuvėdroms kylančias 

problemas. 

Pagrindinės projekto 

veiklos ir siekiami rodikliai 

Projekto metu numatyta įgyvendinti 12 veiklų, iš kurių 4 skirtos 

praktinėms rūšių apsaugos priemonėms. Be šių, numatyta visa 

eilė parengiamųjų veiklų, kurios yra būtinos norint įgyvendinti 

praktines žuvėdrų apsaugos priemones. Monitoringo veiklos 

skirtos perinčių upinių ir mažųjų žuvėdrų populiacijų bei jų 

veisimosi buveinių stebėsenai, o taip pat saugomų ekosistemų 

paslaugų bei socio-ekonominio poveikio įvertinimui. Be kelių, 

projekto administravimui skirtų veiklų, trys skirtos viešinimo 

gerinimui visuomenės bei atsakingų institucijų tarpe. 

Projekto veiklos apims 8 šiuo metu mažosios ir upinės žuvėdrų 

apsaugai skirtas teritorijas, projekto metu šį statusą suteikiant 

dar dviem teritorijoms. Projekto pabaigoje tikimasi, jog jose 

perės ne mažiau 1200 upinių ir 100 mažųjų žuvėdrų porų. 

Projekto metu numatytas abiejų rūšių apsaugos planų 

parengimas arba atnaujinimas (mažajai žuvėdrai), o taip pat 5 

teritorijų gamtotvarkos planų parengimas arba atnaujinimas.  

Perinčioms upinėms žuvėdroms numatyta uždėti 30 GPS 

siųstuvėlių, kurie šiai rūšiai bus dedami pirmą kartą pasaulyje.  

Viešinimo veiklų metu, bus parengtas populiarus filmas apie 

rūšių veisimosi ypatumus bei joms kylančias grėsmes, išleisti 

populiarūs leidiniai, įrengta tiesioginė internetinė transliacija iš 

veisimosi vietų.  

Išsamiau projekto veiklos bus aprašytos specialioje projekto 

svetainėje, kuri turėtų pradėti veikti 2019 m. pradžioje. Iki to 

laiko, projekto naujienos bus skelbiamos LOD portale. 

Šiuo metu dirbantys LOD 

projekto darbuotojai 

(darbuotojų vardai, 

pavardės, pareigos/f-jos 

projekte) 

Projekto koordinatorė – Justina Mažulė 

Projekto koordinatorės asistentė – Ieva Junevičienė 

Vyr. biologas-ekspertas – Liutauras Raudonikis 

Viešinimo specialistas – Eugenijus Drobelis 

Projekto buveinių tvarkymo specialistai – Gediminas Petkus, 

Armandas Naudžius 

Projekto svetainės adresas  Svetainė pradės veikti 2019 m. pr. 

 



       

  M. Karlono nuotrauka                     R. Barausko nuotrauka 


