
  Lietuvos ornitologų draugijos Visuotinio narių susirinkimo protokolas (2013 m. kovo 02 d., Kaunas) 

LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS NARIŲ VISUOTINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS  

2013-03-02 

Kaunas 

Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinio susirinkimo darbotvarkė: 
10.00 – 11.00 Dalyvių registracija 

11.00 – 11.10 Susirinkimo atidarymas, dienotvarkės pristatymas, LOD direktorius L. Raudonikis 

11.10 – 11.20  Pirmininkaujančio Visuotiniam narių susirinkimui išrinkimas 

11.20 – 12.15 2012 metų Draugijos veiklos ataskaita, LOD direktorius L. Raudonikis 

12.15 – 12.40 2012 metų Draugijos finansinė ataskaita, LOD Kontrolės komisijos narė M. Šniaukštienė 

12.40 – 12.50 2012 metų LOD Tarybos ataskaita, LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta 

12.50 – 13.00 2012 metų LOFK ataskaita, LOFK pirmininkas V. Jusys 

13.00 – 13.30 LOD įstatų ir LOD narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimo svarstymas ir tvirtinimas, 

LOD Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas 

13.30 – 13.45 LOD Tarybos, LOD Kontrolės komisijos narių rinkimai, LOD Visuotinio narių susirinkimo 

pirmininkas 

13.45 – 14.30 Kavos pertrauka 

LOD vykdyti projektai ir iniciatyvos, 2013 metų darbai 

14.30 – 14.45 LOD Tarybos, LOD Kontrolės komisijos narių rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimas, 

LOD Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas 

14.45 – 15.45 LOD 2013 m. darbų kryptys (pranešimas-diskusija) – LOD direktorius L. Raudonikis 

15.45-16.00 „Kurapka –2012 metų paukštis“: akcijos rezultatai, LOD direktorius L. Raudonikis 

16.00 – 16.15 „2013  metų paukštis”: akcijos tikslai ir uždaviniai, uralinių pelėdų apskaitų metodikos ir 

lauko darbų planavimas, LOD tarybos narys S.Skuja 

16.15 – 16.45 „Kalėdinio maratono“ rezultatai, LOD tarybos narys P.Ignatavičius 

16.45 – 17.00 Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2013 m. rezultatai, LOD Tarybos pirmininkas L. 

Šniaukšta 

17.00 – 17.45 Paukščių žūtis atsitrenkiant į stiklus ir lizdaviečių praradimas dėl pastatų renovacijų LOD 

Tarybos narys J. Morkūnas 

17.45 – 18.00 Klausimai ir diskusijos 

18.00 Susirinkimo uždarymas 

 

1. Dalyvių registracija: 

Lietuvos ornitologų draugijos (toliau – LOD) narių visuotiniame susirinkime (toliau – Visuotinis 

susirinkimas) dalyvauja 63 nariai (2013 m. kovo 02 d. LOD narių buvo 187) Kvorumas yra, Visuotinio 

susirinkimo sprendimai yra teisėti.  

Pridedama:  

 Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašas – 5 lapai. 

 

2. Visuotinio susirinkimo atidarymas, dienotvarkės pristatymas. 

Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis.  

 

3. SVARSTYTA: dėl Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus. 

SIŪLOMA: siūloma Visuotiniam susirinkimui pirmininkaujančiu išrinkti Ričardą Patapavičių, o 

sekretoriaujančia – Justiną Liaudanskytę. 

NUTARTA: bendru sutarimu Visuotinio susirinkimo pirmininku išrinkti Ričardą Patapavičių, 

posėdžio sekretore – Justiną Liaudanskytę. 

 

4. SVARSTYTA: Visuotinio susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. 

Ž. Preikša: prašoma Visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyti pranešimą apie organizuojamą 

renginį. 
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SIŪLOMA: patvirtinti Visuotinio susirinkimo darbotvarkės projektą, numatant Ž. Preikšos 

pranešimą apie organizuojamą renginį. 

NUTARTA: Visuotinio susirinkimo darbotvarkė tvirtinama bendru sutarimu. 

5. 2012 metų Lietuvos ornitologų draugijos veiklos ataskaita: 

Pristato: LOD direktorius Liutauras Raudonikis.  

Pristatyta: 2012 m. LOD sekretoriato struktūra (LOD sekretoriato darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis, LOD savanoriai, laikini LOD darbuotojai), LOD veiklos kryptys (paukščių apsauga, 

paukščių apsaugos viešinimas, LOD narių pritraukimas ir pajėgumų stiprinimas, paukščių tyrimai, 

ornitologinė ekspertizė, lobizmas, tarptautinis bendradarbiavimas, paukščių stebėjimų 

propagavimas, perspektyvos). 

 

Pridedama:  

 2012 m. Lietuvos ornitologų draugijos veiklos ataskaita. 

    

6. 2012 m. Lietuvos ornitologų draugijos finansinė ataskaita: 

     Pristato: Kontrolės komisijos narė Milda Šniaukštienė. 

Pristatyta: 2012-01-01 – 2012-12-31 laikotarpio Lietuvos ornitologų draugijos ūkinės finansinės 

veiklos patikrinimo rezultatai.  

M. Šniaukštienė: siekiant informuoti LOD narius, kiek LOD sekretoriato darbuotojai atlieka darbų, 

siūloma daugiau juos viešinti, informaciją talpinant LOD portale. 

 

Pridedama:  

 2012 metų LOD finansinė ataskaita. 

 

7. 2012 m. LOD Tarybos ataskaita: 

     Pristato: LOD Tarybos pirmininkas Laimonas Šniaukšta. 

Pristatyta: 2012-01-01 – 2012-12-31 LOD Tarybos sudėtis bei veikla: pristatytos pagrindinės 

temos ir klausimai, kurie buvo nagrinėjami elektroniniu būdu, pristatyti klausimai, kuriuos buvo 

nuspręsta iškelti bei nagrinėti Visuotiniame susirinkime. 

 

Pridedama:  

 LOD Tarybos 2012 m. veiklos ataskaita. 

 

8. 2012 m. LOFK ataskaita: 

     Pristato: LOFK pirmininkas Vytautas Jusys. 

Pristatyta: 2012-01-01 – 2012-12-31 laikotarpiu LOFK gavo 87 pranešimus (anketas) apie retų 

paukščių stebėjimus Lietuvoje. Komisija patvirtino 86 pranešimus. 2012 m. laikotarpiu Lietuvoje 

buvo užfiksuotos 3 naujos paukščių rūšys: palšoji medšarkė (S. Karaliaus stebėjimas), E kategorijai 

priskiriamas auksinis fazanas ir D kategorijai priskiriama baltakuodė klykuolė. Per 2012 m. 

Lietuvos perinčių paukščių rūšių sąrašas pasipildė 2 naujomis rūšimis: europine juodgalve kiauliuke 

ir kojuku. Iki 2013-01-01 Lietuvos paukščių sąraše buvo 380 rūšių.  

 

Pridedama:  

 Lietuvos ornitofaunistinės komisijos darbo ataskaita už 2012 m. 

 

9. Balsavimo tvarkos, tvirtinant 2012 metų Lietuvos ornitologų draugijos veiklos, Lietuvos 

ornitologų draugijos finansinės, LOD Tarybos ir LOFK ataskaitas, tvirtinimas. 

SIŪLOMA: tvirtinant 2012 metų Lietuvos ornitologų draugijos veiklos, Lietuvos ornitologų 

draugijos finansinės, LOD Tarybos ir LOFK ataskaitas nustatyti atvirą balsavimo būdą. 

NUTARTA: bendru sutarimu tvirtinant 2012 metų Lietuvos ornitologų draugijos veiklos, Lietuvos 

ornitologų draugijos finansinės, LOD Tarybos ir LOFK ataskaitas nustatyti atvirą balsavimo būdą. 
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10. SVARSTYTA: 2012 m. Draugijos veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

     SIŪLOMA: tvirtinti 2012 m. Draugijos veiklos ataskaitą. 

BALSAVIMAS: už – 63 

prieš – 0 

susilaikė - 0 

balsavime nedalyvavo – 0 

NUTARTA: 2012 m. Lietuvos ornitologų draugijos veiklos ataskaita patvirtinta. 

 

11. SVARSTYTA: 2012 m. Lietuvos ornitologų draugijos finansinės ataskaitos tvirtinimas. 

R. Patapavičius: LOD Kontrolės komisijos pateikta 2012 m. LOD finansinė ataskaita nėra tinkamos 

formos, tokio turinio ataskaitą, t.y. duomenis apie LOD finansinę būklę turi pateikti LOD 

direktorius.  

LOD Kontrolės komisija turi atlikti patikrą ir kontrolę, kaip LOD direktorius bei LOD Taryba 

atlieka savo funkcijas, pareigas, ar LOD finansinė veikla yra vykdoma pagal šalies teisės aktus, ar 

lėšos naudojamos racionaliai ir kt., o ne surinkti ir pateikti duomenis apie LOD finansinę būklę. 

SIŪLOMA: tvirtinti 2012 m. Draugijos finansinę ataskaitą. 

BALSAVIMAS: už – 62 

prieš – 0 

susilaikė - 1 

balsavime nedalyvavo – 0 

NUTARTA: 2012 m. Lietuvos ornitologų draugijos finansinė ataskaita patvirtinta. 

 

12. SVARSTYTA: 2012 m. LOD Tarybos ataskaitos tvirtinimas. 

R. Patapavičius: Ar LOD Tarybos svarstymai nėra tik „virimas viduje“? Yra keletas žinomų 

pavyzdžių, kuomet LOD Taryba svarstė klausimus, susijusius su žiedavimo etika, tačiau į šios 

srities specialistus kreipiamasi nebuvo. Siekiant, jog svarstymai bei sprendimai būtų kuo 

efektyvesni, susijusiais klausimais bei nuomonės dėl jų patariama kreiptis į ilgametę patirtį turinčius 

ir dirbančius svarstomų klausimų srityse specialistus. 

E. Pakštytė: LOD Tarybos deleguotas atstovas L. Šniaukšta žieduotojų susirinkime išsakys LOD 

Tarybos nuomonę klausimais, susijusiais su žiedavimo etika, kurie ir buvo svarstomi LOD Tarybos. 

SIŪLOMA: tvirtinti 2012 m. LOD Tarybos ataskaitą. 

BALSAVIMAS: už – 58 

prieš – 0 

susilaikė - 5 

balsavime nedalyvavo – 0 

NUTARTA: 2012 m. LOD Tarybos ataskaita patvirtinta. 

 

13. SVARSTYTA: 2012 m. LOFK ataskaitos tvirtinimas. 

V. Jusys: Kreipiamasi į visus LOD narius, kodėl nėra rašomi straipsniai žurnalui „Paukščiai“? 

L. Šniaukšta: LOD nariui, kuris iki šiol dar nėra rašęs straipsnių žurnalui nėra aišku, kokie turėtų 

būti veiksmai, norint, kad jo straipsnis būtų išspausdintas žurnale „Paukščiai“. 

V. Jusys: Autorius, norintis rengti straipsnį žurnalui, turi kreiptis į žurnalo „Paukščiai“ vyr. 

redaktorių (pakanka ir el. paštu), siekiant suderinti straipsnio temą bei kitas detales. Turi būti 

parengta ir talpinama LOD portale informacija apie kiekvieno žurnalo „Paukščiai“ numeryje 

numatomas straipsnių temas.  

L. Raudonikis: Straipsnių rašymo problema yra labai didelė, kalbant ne tik šiuo pavyzdžiu. 

Lietuvoje žinoma labai daug žurnalų, kurie žlunga dėl to, jog nėra rašančių žmonių, ši problema 

iškyla ir rengiant žurnalą „Paukščiai“. Ornitologams patinka stebėti paukščius, tačiau straipsnių 

rašyti nemėgsta. 
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L. Šniaukšta: Kita priežastis, dėl kurios neatsiranda rašančių žmonių, gali būti ta, jog yra 

nusistovėjęs reikalavimas, kad straipsniai žurnaluose turi būti labai didelės apimties, todėl reikėtų 

skatinti žmones rašyti ir trumpus pranešimus/straipsnius apie įdomius faktus. 

R. Patapavičius: Trumpi ir įdomūs straipsniai gali būti išspausdinti žurnale. Jei vyr. redaktoriaus 

nuomone straipsnis nėra tinkamas spausdinimui žurnale, autoriui turi būti nurodomos konkrečios 

priežastys, kodėl straipsnis nėra tinkamas, kokie reikalingi taisymai, jei straipsnis taisytinas. Kol V. 

Jusys organizuoja žurnalo „Paukščiai“ parengimą, galima tikėtis kokybiško, laiku išleisto žurnalo, o 

kiekvienas gali padėti prisidėdamas tvarkingai parengtais bei laiku pateiktais straipsniais. 

SIŪLOMA: tvirtinti 2012 m. LOFK ataskaitą. 

BALSAVIMAS: už – 63 

prieš – 0 

susilaikė - 0 

balsavime nedalyvavo – 0 

NUTARTA: 2012 m. LOFK  ataskaita patvirtinta. 

 

14. SVARSTYTA: LOD įstatų keitimas.  

SIŪLOMA: Svarstyti LOD įstatų 24.1 punkto pakeitimą, išdėstant jį pagal pateiktą LOD nario 

siūlymą „24.1. Draugijos Tarybą sudaro 9 asmenys: 8 Draugijos Tarybos nariai ir Draugijos 

Tarybos pirmininkas . Draugijos Tarybos narius renka Visuotinis susirinkimas iš Draugijos narių – 

fizinių asmenų ir Draugijos narių – juridinių asmenų pasiūlytų fizinių asmenų. Kandidatų į 

Draugijos Tarybos narius narystė Draugijoje turi būti ne trumpesnė nei 5-eri metai. 

Kandidatų į Draugijos Tarybos narius sąrašą Visuotiniam susirinkimui teikia Draugijos Taryba 

pagal Draugijos narių siūlymus, pateiktus likus ne mažiau nei 10 dienų iki Visuotinio susirinkimo. 

Pagal darbo sutartį dirbantys Draugijos darbuotojai negali būti Draugijos Tarybos nariais visą darbo 

sutarties galiojimo laikotarpį.“. 

Siūlymą pristato: Visuotinio susirinkimo pirmininkas Ričardas Patapavičius.   

 

Klausimas iš salės: Ar siūlomame LOD įstatų 24.1 p. keitime nustatomas nepertraukiamos narystės 

LOD reikalavimas, ar narystė gali būti su pertraukomis? 

L. Raudonikis: Siūlymą dėl įstatų 24.1 p. keitimo pateikęs LOD narys Visuotiniame susirinkime 

nedalyvauja, o dėl LOD narystės reikalavimo, ar ji turi būti nepertraukiama, ar skaičiuojama su 

pertraukomis, nebuvo nurodyta. 

L. Šniaukšta: Kandidatai į LOD Tarybos narius Visuotinio susirinkimo metu savo prisistatymuose 

nurodo informaciją apie narystę LOD, o Visuotinio susirinkimo dalyviai savo nuomonę gali 

išreikšti balsavimų metu, todėl siūloma nenurodyti narystės LOD cenzo. 

G. Grašytė: Siūloma narytės LOD 5 m. laikotarpį keisti į 3 m. 

J. Morkūnas: Manoma, jog kandidatams į LOD Tarybos narius įvedus narystės LOD cenzą, bus 

užkertamas kelias naujų LOD narių rinkimams į LOD Tarybą, nepaisant to, jog kandidatai gali būti 

didelę patirtį turintys bei dirbantys ornitologijos srityje. Siūloma narytės LOD 5 m. laikotarpį keisti 

į 2 m. 

Ž. Preikša: Siūloma nustatyti narystės LOD cenzą, pvz. 3 m. 

E. Pakštytė: Siūloma narytės LOD 5 m. laikotarpį keisti į 3 m. 

M. Šniaukštienė: Siūloma narytės LOD cenzą nustatyti 3 m. ar 2 m., narystė – su pertraukomis. 

E. Greimas: šiuo pakeitimu turėtų būti siekiama apsaugoti organizaciją nuo galimų tam tikrų 

susiformavusių interesų grupių siekių įgyvendinimo, kandidatams į LOD Tarybą turėtų būti 

taikomas narystės LOD cenzas. 

 S. Skuja: Siūloma kandidatams į LOD Tarybą taikyti 2 m. narystės LOD cenzą. 

M. Raškauskaitė: ASU Tado Ivanausko ornitologų klubas siūlo kandidatę į LOD Tarybą (M. 

Raškauskaitę), kurios narystė LOD yra mažiau nei 2 m. Siūloma kandidatams į LOD Tarybą taikyti 

2 m. narystės LOD cenzą. 
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R. Patapavičius: Daugelis pasisakiusiųjų išreiškė pageidavimą kandidatams į LOD Tarybą taikyti  

narystės LOD cenzą. Toliau svarstant LOD įstatų 24.1 p. keitimą siūloma sudaryti Balsų 

skaičiavimo komisiją. 

SIŪLOMA: sudaryti Balsų skaičiavimo komisiją, kuri turi būti sudaryta iš 3-jų narių. 

NUTARTA: bendru sutarimu nutarta sudaryti Balsų skaičiavimo komisiją, kurią sudaro 3 nariai. 

15. SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas. 

SIŪLOMA: į balsų skaičiavimo komisiją siūlomi kandidatai: Ričardas Patapavičius, Milda 

Šniaukštienė, Justina Liaudanskytė, Gintarė Grašytė, Boris Belchev. 

R. Patapavičius: atsisako būti renkamas į balsų skaičiavimo komisiją. 

J. Liaudanskytė: atsisako būti renkama į balsų skaičiavimo komisiją. 

SIŪLOMA: į balsų skaičiavimo komisiją siūlomi kandidatai: Milda Šniaukštienė, Gintarė Grašytė, 

Boris Belchev. 

BALSAVIMAS:  

Į balsų skaičiavimo komisiją 

išrinkti M. Šniaukštienę 

Į balsų skaičiavimo komisiją 

išrinkti G. Grašytę 

Į balsų skaičiavimo komisiją 

išrinkti B. Belchev 

už – 62 už – 61 už – 63 

prieš - 1 prieš - 0 prieš - 0 

susilaikė - 0 susilaikė - 2 susilaikė - 0 

balsavime  

nedalyvavo - 0 

balsavime  

nedalyvavo - 0 

balsavime  

nedalyvavo - 0 

NUTARTA: į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Mildą Šniaukštienę, Gintarę Grašytę, Boris 

Belchev. 

 

16. SVARSTYTA: Balsavimo tvarkos, svarstant LOD įstatų keitimus tvirtinimas. 

SIŪLOMA: nustatyti atvirą balsavimo būdą dėl LOD įstatų keitimo. 

NUTARTA: bendru sutarimu nutarta nustatyti atvirą balsavimo būdą dėl LOD įstatų keitimų 

tvirtinimo. 

17. SVARSTYTA: Dėl LOD įstatų 24.1 p. pakeitimo, ar kandidatams į LOD Tarybos narius 

taikyti  narystės LOD cenzą. 

SIŪLOMA: balsuoti, kas už tai, kad būtų nustatytas kandidatams į LOD Tarybos narius narystės 

LOD cenzas per tam tikrą nurodytą laikotarpį. 

BALSAVIMAS: už – 43 

SIŪLOMA: balsuoti, kas už tai, kad nebūtų nustatytas kandidatams į LOD Tarybos narius narystės 

LOD cenzas. 

BALSAVIMAS: už – 20 

NUTARTA: kandidatams į LOD Tarybos narius bus nustatytas narystės LOD cenzas per tam tikrą 

nurodytą laikotarpį. 

 

18. SVARSTYTA: Dėl LOD įstatų 24.1 p. pakeitimo, kokį narystės LOD cenzą taikyti 

kandidatams į LOD Tarybos narius. 

SIŪLOMA: balsuoti, kas už tai, kad būtų nustatytas kandidatams į LOD Tarybos narius 2 m. 

narystės LOD cenzas per pastarųjų 10-ies metų laikotarpį. 

BALSAVIMAS: už – 49. 

SIŪLOMA: balsuoti, kas už tai, kad būtų nustatytas kandidatams į LOD Tarybos narius 3 m. 

narystės LOD cenzas per pastarųjų 10-ies metų laikotarpį. 

BALSAVIMAS: už – 7. 

NUTARTA: kandidatams į LOD Tarybos narius nustatytas 2 m. narystės LOD cenzas per pastarųjų 

10-ies metų laikotarpį. 

 



  Lietuvos ornitologų draugijos Visuotinio narių susirinkimo protokolas (2013 m. kovo 02 d., Kaunas) 

19. SVARSTYTA: LOD įstatų 24.1 p. pakeitimo dėl kandidatams į LOD Tarybos narius taikomo 

narystės LOD cenzo formuluotės tvirtinimo. 
SIŪLOMA: tvirtinti dėl kandidatams į LOD Tarybos narius taikomo narystės LOD cenzo 

formuluotę: „<...> Kandidatų į LOD Tarybos narius narystė Draugijoje turi būti ne trumpesnė nei 2 

m. per pastarųjų 10-ies metų laikotarpį. <...>“. 

BALSAVIMAS: už – 50 

prieš – 0 

susilaikė - 4 

balsavime nedalyvavo – 9 

NUTARTA: patvirtinti LOD įstatų 24.1 p. pakeitimo dėl kandidatams į LOD Tarybos narius 

taikomo narystės LOD cenzo formuluotę: „<...> Kandidatų į LOD Tarybos narius narystė 

Draugijoje turi būti ne trumpesnė nei 2 m. per pastarųjų 10-ies metų laikotarpį. <...>“. 

Patvirtinti LOD įstatų pakeitimus pagal pateikiamą siūlymą. Bendru sutarimu LOD sekretoriatas 

įpareigojamas atnaujintus LOD įstatus pagal patvirtintus pakeitimus įregistruoti VĮ Registrų centre 

iki š.m. birželio 1 d.  

 

Pridedama:  

 LOD įstatų pakeitimo projektas – 9 lapai. 

 

20. SVARSTYTA: LOD narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimai.  
L. Raudonikis: LOD narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarkos keitimai siūlomi dėl 

šeimos, kaip naujos LOD narystės kategorijos, įvedimo bei mokesčių dydžio šiai kategorijai 

nustatymo. LOD sekretoriatas gauna daug pastabų bei pretenzijų iš LOD narių, jog nėra šeimos 

kategorijos, o jokios nuolaidos netaikomos šeimoms tampa priežastimi, dėl kurios prarandami LOD 

nariai.  

SIŪLOMA: pakeisti LOD narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką pagal LOD 

narių visuotiniam susirinkimui pateiktą siūlymą. 

BALSAVIMAS: už – 62   

prieš – 0 

susilaikė - 1 

balsavime nedalyvavo – 0 

NUTARTA: Patvirtinti LOD narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimus 

pagal pateikiamą siūlymą. 

 

Pridedama:  

 LOD narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarkos projektas – 1 lapas. 

 

21. SVARSTYTA: Rinkimų tvarkos, renkant LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narius, 

tvirtinimas. 

SIŪLOMA: balsuoti, kas už tai, kad būtų nustatytas slaptas rinkimų būdas renkant LOD Tarybos ir 

Kontrolės komisijos narius. 

BALSAVIMAS: už – 43. 

SIŪLOMA: balsuoti, kas už tai, kad būtų nustatytas atviras rinkimų būdas renkant LOD Tarybos ir 

Kontrolės komisijos narius. 

BALSAVIMAS: už – 12. 

NUTARTA: nustatytas slaptas rinkimų būdas renkant LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos narius. 

 

22. SVARSTYTA: Rinkimų tvarkos tvirtinimas. 

SIŪLOMA: patvirtinti turimo pavyzdžio LOD Tarybos narių rinkimų biuletenius ir LOD Kontrolės 

komisijos narių rinkimų biuletenius. 

Renkami 5 LOD Tarybos nariai, galiojantys bus tik tie rinkimų biuleteniai, kuriuose pažymėti ne 

daugiau kaip 5 kandidatai į LOD Tarybos narius.  
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Renkami 3 LOD Kontrolės komisijos nariai.  

NUTARTA: bendru sutarimu nutarta patvirtinti pristatytą rinkimų tvarką. 

 

23. Kandidatų į LOD Tarybos narius pristatymas. 

Kandidatus į LOD Tarybą pristato: Visuotinio susirinkimo pirmininkas Ričardas Patapavičius.   

I-ąją dviejų metų kadenciją baigę LOD Tarybos nariai: Arūnas Čerkauskas, Modestas 

Ružauskas, Laimonas Šniaukšta. 

III-ąją dviejų metų kadenciją baigę LOD Tarybos nariai: Elmaras Duderis, Saulis Skuja. 

Į LOD Tarybos narius siūlomi kandidatai: Gediminas Brazaitis, Arūnas Čerkauskas, Marius 

Karlonas, Vygantas Kilčauskas, Juozas Miškinis, Monika Raškauskaitė, Modestas Ružauskas, 

Laimonas Šniaukšta.  

Visų kandidatų į LOD Tarybos narius kandidatūra, kaip nustatyta LOD įstatuose, buvo iškelta likus 

ne mažiau nei 10 d. iki Visuotinio susirinkimo. 

Siūlomų į LOD Tarybos narius kandidatų prisistatymas: prisistato Arūnas Čerkauskas, Juozas 

Miškinis, Monika Raškauskaitė, Modestas Ružaustas atsiima savo kandidatūrą į LOD Tarybos 

narius ir prašo balsavimo metu atsižvelgti į išreikštą pageidavimą, Laimonas Šniaukšta. 

Gediminas Brazaitis, Marius Karlonas ir Vygantas Kilčauskas Visuotiniame susirinkime 

nedalyvauja, tačiau yra gauti jų žodiniai sutikimai dėl kandidatūros bei rinkimus į LOD Tarybos 

narius jiems nedalyvaujant. Šiuos kandidatus pristato jų kandidatūrą į LOD Tarybos narius pasiūlę 

nariai atitinkamai: Saulis Skuja, Antanas Petraška ir Povilas Ignatavičius. 

   

24. Kandidatų į LOD Kontrolės komisijos narius prisistatymas. 

Kandidatus į LOD Kontrolės komisiją pristato: Visuotinio susirinkimo pirmininkas Ričardas 

Patapavičius.   

Kadenciją baigę LOD Kontrolės komisijos nariai: Darius Musteikis, Milda Šniaukštienė, 

Simona Vilkauskaitė. 

Siūlomi kandidatai: Darius Musteikis, Vladas Naruševičius, Simona Vilkauskaitė.  

Visų kandidatų į LOD Kontrolės komisijos narius kandidatūra, kaip nustatyta LOD įstatuose, buvo 

iškelta likus ne mažiau nei 10 d. iki Visuotinio susirinkimo. 

Siūlomų į LOD Kontrolės komisijos narius kandidatų prisistatymas: prisistato Vladas 

Naruševičius. 

Darius Musteikis ir Simona Vilkauskaitė Visuotiniame susirinkime nedalyvauja, tačiau buvo gauti 

jų žodiniai sutikimai dėl kandidatūros bei rinkimus į LOD Kontrolės komisijos narius jiems 

nedalyvaujant. Šiuos kandidatus pristato atitinkamai: Ričardas Patapavičius ir Milda Šniaukštienė. 

 

25. SVARSTYTA: LOD Tarybos narių rinkimai.   

LOD Tarybos rinkimai ir rezultatų paskelbimas. 

       Balsavimo rezultatus pristato: Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Milda Šniaukštienė.   

  BALSAVIMAS: rinkimuose į LOD Tarybos narius balsų surinko: 

Gediminas Brazaitis - 45 

Arūnas Čerkauskas - 49 

Marius Karlonas - 46 

Vygantas Kilčauskas - 45 

Juozas Miškinis - 28 

Monika Raškauskaitė - 43 

Laimonas Šniaukšta - 57 

NUTARTA: balsų dauguma LOD Tarybos nariais išrinkti – Gediminas Brazaitis, Arūnas 

Čerkauskas, Marius Karlonas, Vygantas Kilčauskas, Laimonas Šniaukšta. 

 

26. SVARSTYTA: LOD Kontrolės komisijos narių rinkimai.   
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LOD Kontrolės komisijos rinkimai ir rezultatų paskelbimas. 

       Balsavimo rezultatus pristato: Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Milda Šniaukštienė.    

   BALSAVIMAS: rinkimuose į LOD Kontrolės komisiją balsų surinko: 

Darius Musteikis – 58 

Vladas Naruševičius – 56 

Simona Vilkauskaitė - 48 

NUTARTA: balsų dauguma LOD Kontrolės komisijos nariais išrinkti – Darius Musteikis, Vladas 

Naruševičius, Simona Vilkauskaitė. 

 

27. SVARSTYTA: dėl Balsų skaičiavimo komisijos protokolo patvirtinimo.  

SIŪLOMA: patvirtinti Visuotinio susirinkimo metu sudarytos Balsų skaičiavimo komisijos 

protokolą, sudarytą dėl LOD Tarybos ir LOD Kontrolės komisijos narių rinkimų. 

BALSAVIMAS: už – 62 

prieš – 0 

susilaikė - 0 

balsavime nedalyvavo – 1 

NUTARTA: Visuotinio susirinkimo metu sudarytos Balsų skaičiavimo komisijos protokolas, 

sudarytas dėl LOD Tarybos ir LOD Kontrolės komisijos narių rinkimų patvirtintas. 

 

Pridedama:  

 Balsų skaičiavimo komisijos protokolas (2013-03-02, Kaunas) – 2 lapai. 

 

R. Patapavičius: Pastaba Balsų skaičiavimo komisijai: rinkimų biuleteniai turi būti išduodami 

rinkimuose dalyvaujantiems nariams tik paskelbus rinkimų pradžią ir griežtai pagal dalyvių sąrašą.  

Rekomenduojama: sekančių Visuotinių susirinkimų metu organizuojamiems rinkimams parengti 

mandatus. 

 

28. Pristatytas pranešimas-diskusija: LOD 2013 m. darbų kryptys. 

Pranešimą pristatė: LOD direktorius Liutauras Raudonikis. 

L. Šniaukšta: Pagal pranešime pateiktą informaciją reikia nustatyti LOD 2013 m. prioritetines 

veiklos kryptis, kokiais klausimais ir kokius veiksmus LOD įsipareigoja 2013 m. laikotarpiu 

įgyvendinti. 

Ž. Preikša: patariama pranešimuose nenaudoti trumpinių. Pranešime buvo paminėta, jog 2013 m. 

viena iš paukščių tyrimų veiklų susijusi su planuojama stulgio bei meldinės nendrinukės 

inventorizacija, kokios veiklos ir kodėl jos yra numatomos? 

L. Raudonikis: planuojama rengti nedidelio biudžeto paraiškas įvairiems finansiniams 

mechanizmas, kurie finansuoja veiklas, susijusias su globaliai nykstančių paukščių rūšių apsauga, 

tyrimais ir kt. Planuojama, jog bus atliekama stulgių inventorizacija, kuri buvo vykdyta tik vieną 

kartą, įgyvendinant trump. „Stulgių projektą“ bei naujų meldinės nendrinukės perėjimo vietų 

paieška. 

Klausimas: Ar LOD turi ryšį su europarlamentarais? 

L. Raudonikis: LOD, siekdama išreikšti savo poziciją įvairiais paukščių apsaugos ir kt. klausimais, 

kreipiasi į europarlamentarus, tačiau ne iš visų gaunamas atsakas. 

R. Patapavičius: Kokios numatomos darbų apimtys, susijusios su strazdų žiedavimu? Su kokiais 

atsakingais specialistais/pareigūnais kalbėta dėl kurapkų medžioklės uždraudimo? 

L. Raudonikis: Dėl kurapkų medžioklės uždraudimo kreiptasi raštu į LR aplinkos ministeriją, 

neoficialiai kalbėta su Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės skyriaus specialistais, 

pozicija dėl medžioklės uždraudimo suderinta su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos atsakingai 

specialistais. 

Strazdų žiedavimo paslaugos – tai nedidėlės apimties užsakomosios paslaugos, vykdomos pagal 

paslaugų sutartį. Praeitais metais buvo sužieduota apie 300 strazdų. Šiais metais taip pat numatomos 

suaugusių paukščių bei jauniklių žiedavimo paslaugos. 
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J. Morkūnas: Ar atliekamų paukščių tyrimų duomenys lieka LOD, ar yra galimybė turimus 

duomenis naudoti? 

L. Raudonikis: Paukščių tyrimų paslaugos yra atliekamos pagal paslaugų ar kt. sutartis, tad visi 

stebėtojai, suteikę paslaugas, duomenis privalo pagal sutartis perduoti užsakovui, t.y. LOD. Visi 

duomenys yra LOD archyvuose, esant poreikiui, juos galima naudoti. 

J. Morkūnas: Siūloma daugiau viešinti atliekamus tyrimus, vykdomus darbus. 

R. Patapavičius: Siūloma darbus, kur reikalinga ne tik LOD kompetencija, derinti, apie atliekamus 

darbus informuoti kitas organizacijas, specialistus, kurių veikla pagal kompetenciją susijusi su 

atliekamais LOD darbais. 

Klausimas: Tokijo nacionalinio parko darbuotojas, kuris domisi paukščiais, nori bendradarbiauti su 

kitų šalių mokslininkais ar būtų galimybė su LOD užmegzti ryšius dėl tarptautinio 

bendradarbiavimo?  

L. Raudonikis: Bendradarbiavimo santykiai tikrai galimi. LOD planuose yra ne tik 

bendradarbiavimas tarptautiniu lygmeniu, tačiau ir buvusiųjų LOD narių – profesionalių ornitologų 

pritraukimas bei sugrąžinimas į LOD veiklą. 

 

- Pridedama: pranešimas LOD 2013 m. darbų kryptys. 

 

29. Pristatytas pranešimas: „Kurapka –2012 metų paukštis: akcijos rezultatai“. 

Pranešimą pristatė: LOD direktorius Liutauras Raudonikis. 

J. Miškinis: Siūloma daugiau informacijos publikuoti, viešinti apie vykusias kurapkų apskaitas. 

L. Šniaukšta: Ar galima palyginti kurapkų 2011-2012 m. ir 2012-2013 m. žiemomis atliktų apskaitų 

duomenis? 

L. Raudonikis: Šių duomenų palyginti negalima, nes šių sezonų orų sąlygos labai skirtingos, 

skirtingas ir žmonių aktyvumas vykdant apskaitas. 

R. Patapavičius: Ar yra žinoma informacija apie kurapkų medžioklės uždraudimą kitose šalyse? 

Galbūt reikėtų siūlyti įtraukti kurapką į raudonosios knygos rūšių sąrašą?! Žinoma, kad kurapkų 

veislynų Lietuvoje nėra, manoma, kad jų nėra ir kitose ES šalyse. Kurapkos labai sunkiai veisiamos 

nelaisvėje. 

J. Morkūnas: Žinoma, kad kurapkos nelaisvėje veisiamos Austrijoje. 

L. Raudonikis: Medžioklės nutraukimas netrukdo teikti siūlymus dėl rūšies įtraukimo į Raudonąją 

knygą. 

 

- Pridedama: Pranešimas „Kurapka –2012 metų paukštis: akcijos rezultatai“. 

 

30. Pristatytas pranešimas: „2013  metų paukštis: akcijos tikslai ir uždaviniai, uralinių pelėdų 

apskaitų metodikos ir lauko darbų planavimas“. 

Pranešimą pristatė: LOD narys Saulis Skuja. 

V. Monkuvienė: organizuojant uralinių pelėdų apskaitas, reikėtų paskelbti vietas, kuriose reikėtų 

vykdyti apskaitas.  

S. Skuja: Jei atsirastų savanorių, kurie dalyvautų apskaitose, būtų organizuojami išvažiavimai į 

skirtingas Lietuvos vietas, orientuojantis, kad apskaitos būtų vykdomos tuo pat metu optimaliu oru. 

G. Grašytė: Norima atkreipti dėmesį, jog uralinių pelėdų apskaitos organizuojamos tik esant 

tinkamoms orų sąlygoms, apskaitos yra labai sudėtingos, vykdomos dideliuose miškų masyvuose, 

vietos dažniausiai nėra lengvai pasiekiamos automobiliais. Vienkartinės išvykos gali neteikti jokių 

rezultatų. 

 

Pridedama:  

- Pranešimas „2013  metų paukštis: akcijos tikslai ir uždaviniai, uralinių pelėdų apskaitų 

metodikos ir lauko darbų planavimas“. 

 

31. Pristatytas pranešimas: „Kalėdinio maratono rezultatai“. 
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Pranešimą pristatė: LOD Tarybos narys Povilas Ignatavičius. 

Paskelbiami bei apdovanojami nugalėtojai. 

Pridedama:  

- Pranešimas „Kalėdinio maratono rezultatai“. 

 

32. Pristatytas pranešimas: „Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2013 m. rezultatai“. 

Pranešimą pristatė: LOD Tarybos pirmininkas Laimonas Šniaukšta. 

LOD savanorio ženkliukais bei padėkomis už dalyvavimą apdovanojami žiemojančių vandens 

paukščių apskaitų dalyviai.  

 

Pridedama:  

- Pranešimas „Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2013 m. rezultatai“. 

 

33. Pristatytas pranešimas: „Paukščių žūtis atsitrenkiant į stiklus ir lizdaviečių praradimas dėl pastatų 

renovacijų“. 

Pranešimą pristatė: LOD Tarybos narys Julius Morkūnas ir LOD Tarybos pirmininkas Laimonas 

Šniaukšta. 

J. Morkūnas: Kreipiamasi į visus LOD narius, siekiant bendromis jėgomis identifikuoti vietas, 

kuriose paukščių žūtis dėl atsitrenkimų į stiklus yra didžiausia. 

L. Šniaukšta: Didžiausia problema kyla dėl individualių namų, kuomet reikia individualiai tartis su 

namų savininkais, bei motyvuoti juos, kad būtų imamasi specialių priemonių siekiant išvengti 

paukščių žūties. LOD narių prašoma prisidėti prie šios iniciatyvos ir fiksuoti tokius atvejus, vietas ir 

apie jas pranešti. Šiuo tikslu planuojama sukurti atskirą el. pašto adresą, kuriuo reikėtų siųsti el. 

laiškus-pranešimus su informacija apie paukščių žūtį dėl atsitrenkimų į stiklus. Visa susijusi 

informacija bus teikiama LOD portale. 

R. Patapavičius: Dėl gyvenamųjų namų renovacijos (modernizacijos) siūloma LOD su LR aplinkos 

ministerija tartis dėl lizdaviečių įrengimo, taip pat miestų savivaldybėms turėtų būti išplatinta 

informacija dėl paukščių apsaugos klausimų atliekant pastatų modernizavimo darbus. 

E. Pakštytė: Kalbant su atsakingomis institucijomis dėl lizdaviečių įrengimo, atliekant pastatų 

modernizavimo darbus, kyla klausimas, kas bus atsakingas ir užtikrins įrengtų lizdaviečių priežiūrą. 

L. Šniaukšta: Siūloma siųsti raštą atsakingoms už pastatų modernizaciją institucijoms nuo visų LOD 

narių su prašymu nevykdyti darbų paukščių perėjimo laikotarpiu, numatyti papildomų lizdaviečių 

įrengimą bei kt. priemonių taikymą. 

E. Greimas: Prieš kreipiantis oficialiai, reikėtų su kiekviena atsakinga institucija pasitarti, 

informuoti apie kylančias paukščių apsaugos problemas, susijusias su pastatų modernizavimu bei 

galimus šių problemų sprendimų būdus. 

L. Raudonikis: Pastatų modernizavimas susijęs su finansiniais aspektais, kuomet didėja 

nekilnojamojo turto vertė, todėl specialių priemonių taikymas, susijęs su paukščių apsauga, turi būti 

suderintas su nekilnojamojo turto savininkais. Prie šio dialogo bei problemų sprendimo galėtų 

prisidėti LOD nariai, atliekant ornitologinę ekspertizę. 

R. Patapavičius: Reikia siekti, jog problemų dėl paukščių apsaugos, atliekant pastatų 

modernizavimo darbus, sprendimo būdai būtų numatyti LR teisės aktuose. 

 

Pridedama:  

- „Paukščių žūtis atsitrenkiant į stiklus ir lizdaviečių praradimas dėl pastatų renovacijų“. 

 

34. Pristatytas pranešimas apie organizuojamą visų rūšių (gyvūnų, augalų ir kt.) stebėjimo 

maratonas. Numatoma, kad renginys vyks š.m. balandžio 26-28 d., pagrindinis renginys 

organizuojamas š.m. balandžio 27 d. Renginio vieta – Punios šilas. 

LOD nariai kviečiami dalyvauti organizuojamame renginyje. Visa susijusi informacija bus 

skelbiama LOD portale. 

Pranešimą pristatė: LOD narys Žydrūnas Preikša. 
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35. Klausimai ir diskusijos. 
L. Raudonikis: Dėl gulbių lesinimo: 2012-2013 m. žiemos laikotarpiu buvo sulesinta daugiau nei 10 

t. lesalų (praeitais metais lesalų pakako 3 t.). Lesalai buvo perkami iš gautos 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio paramos, LOD lėšų, buvo ieškoma papildomų privačių rėmėjų. Šiai akcijai buvo 

reikalingi dideli LOD finansiniai ir sekretoriato darbuotojų darbo ištekliai. 2012 m. LOD sulaukė 

žurnalistų ir Kauno gyventojų grasinimų bei spaudimo, jog gulbes reikia pradėti lesinti, kai realaus 

poreikio net nebuvo. Tad, kyla grėsmė, jog kitais metais šios akcijos mastai didės, tačiau ar tai tikrai 

reikalinga?  

R. Patapavičius: Sulaukiama labai daug skambučių su pasipiktinimais, kad gulbėms trūksta lesalų, 

jog gulbės neišgyvena. Reikia šviesti visuomenę apie gulbių lesinimo naudą bei žalą, būtų naudinga 

pagrindinėse lesinimo vietose įrengti informacinius stendus, kuriuose ši informacija ir būtų 

pateikiama. Šiuo metu pats gulbių lesinimas vyksta chaotiškai, pagrindinėse lesinimo vietose vienu 

metu susirenka daugiau nei 100 žmonių. Reikia skatinti bei ugdyti žmonių sąmoningumą, jog lesinti 

paukščius reikia, tik tuomet, kuomet jau iš tikrųjų reikia. 

J. Morkūnas: Ši akcija buvo pradėta siekiant padėti išgyventi likusiems žiemoti vandens 

paukščiams, lesalų buvo sunaudojama ženkliai mažiau, o ir lesinimo pradžia būdavo ženkliai 

vėlesnė. Pastebima, jog organizuojant šią akciją labai trūksta vietinio ornitologo, kuris koordinuotų 

lesinimo bei švietimo, viešinimo veiklas vietoje. 

G. Petkus: LOD sekretoriatas prašo vietinių ornitologų pagalbos organizuojant šią akciją. 

L. Raudonikis: LOD turėtų suformuoti labai aiškią poziciją dėl gulbių lesinimo laikotarpio pradžios. 

M. Raškauskaitė: Ar LOD turi skatinti gulbių lesinimą?  

R. Patapavičius: LOD turi stengtis formuoti visuomenės nuomonę, jog vandens paukščių lesinimas 

negalimas netinkamu laiku, gulbių nereikia lesinti, kol neužšąla vandens telkiniai. 

L. Šniaukšta: Siūloma sukonkretinti LOD poziciją, kuri bus viešai naudojama dėl vandens paukščių 

lesinimo žiemą. 

 

SVARSTYTA: LOD pozicija dėl vandens paukščių lesinimo žiemą. 

SIŪLOMA: balsuoti, kas už tai, kad vandens paukščių žiemą nereikia lesinti. 

BALSAVIMAS: už – 2. 

SIŪLOMA: balsuoti, kas už tai, kad vandens paukščių lesinimą pradėti tik tuomet, kai 

užšąlančiuose vandens telkiniuose susidaro pastovi ledo danga. 

BALSAVIMAS: už - dauguma. 

NUTARTA: Oficiali LOD pozicija dėl vandens paukščių lesinimo žiemą - daugumos nuomone, 

vandens paukščius žiemą lesinti reikia, tačiau lesinimą pradėti tik tuomet, kai užšąlančiuose 

vandens telkiniuose susidaro pastovi ledo danga. 

 

A. Čerkauskas: Primena, jog iki š.m. kovo mėn. pabaigos yra renkami duomenys apie perinčių 

pievinių lingių populiaciją, todėl prašoma visų LOD narių pateikti minėtą informaciją, jei ji turima. 

L. Šniaukšta: Kreipiamasi į LOD narius dėl 2013 m. LOD planuojamų veiklų. Patalpinus LOD 

portale LOD direktoriaus pranešimą „2013 m. Lietuvos ornitologų draugijos planuojamos veiklos“ 

prašoma LOD narių pagal galimybes prisidėti prie 2013 m. planuojamų LOD veiklų bei pateikti 

nuomonę/informaciją nurodant prie kurių veiklų įgyvendinimo yra galimybė prisidėti bei kurios 

LOD veiklos kryptys yra svarbiausios 2013 m.  

 

Susirinkimo uždarymas. 

 

Visuotinio susirinkimo pirmininkas Ričardas Patapavičius 

Visuotinio susirinkimo sekretorė Justina Liaudanskytė 

2013-03-02 


