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LOD sekretoriato struktūra  
2017 metais planuojama LOD sekretoriato darbuotojų strukūra 

 

1. Liutauras Raudonikis – direktorius, Electrogrid projekto asistentas, INTERREG 
biologinis ekspertas, LIFE-Tyruliai projekto vadovas,, SRIS, VENBIS ekspertas (paskutiniai 
trys baigiasi 2017 m.)   

2. Diana Chmelevskienė – projektų finansininkė 

3. Justina Liaudanskytė – LIFE Electrogrid projekto vadovė, INTERREG administratorė,  
LIFE-Tyruliai asistentė, SRIS, VENBIS administratorė (paskutiniai trys baigiasi 2017 m.)  

4. Inga Ringailaitė – LIFE-Tyruliai asistentė (baigiasi 2017 m.)  

5. Gintaras Riauba – LIFE-Tyruliai, SRIS ir VENBIS biologinis ekspertas (paskutiniai trys 
baigiasi 2017 m.), LIFE-Electrogrid svetainės administratorius 

6. Gediminas Petkus – „Paukščiai“ projekto vadovas, SRIS duomenų suvedėjas, VENBIS 
ornitologas-stebėtojas (paskutiniai du baigiasi 2017 m.) 

7. (n) Eglė Pakštytė – LIFE-Tyruliai, LIFE Electrogrid projektų, LOD ornitologinė ekspertė, 
VENBIS ornitologas-stebėtojas (du projektai baigiasi 2017 m.)  

8. (n) Marius Karlonas – LIFE Electrogrid projekto, LOD ornitologinis ekspertas, 
INTERREG ornitologinio turizmas ekspertas, VENBIS ornitologas-stebėtojas (baigiasi 2017 
m.)  

9. (n) Julius Morkūnas - LIFE Electrogrid, Priegaudos Baltijos jūroje mažinimo projektų 
biologinis ekspertas  

 

 

 



LOD savanoriai 
NARIAI      

 L. Šniaukšta – atsakingas už žalvarnių apsaugos priemonių įgyvendinimą (IKI 
projektas) 

 S. Skuja – atsakingas už uralinių pelėdų apsaugos priemonių įgyvendinimą (IKI 
projektas) 

 D. Musteikis – įvairių inkilų ir lizdaviečių įrengimas (IKI projektas) 

 P. Kurlavičius ir R. Kiserauskaitė – įprastų paukščių monitoringas 

 Antanas Petraška – atsakingas už  bitininkų apsaugos priemonių įgyvendinimą 
(2%) 

 Birutė Stukienė – atsakinga už čiurlių apsaugos užtikrinimą (2%) 

 Saulius Karalius – atsakingas už  urvinių ančių apsaugos priemonių 
įgyvendinimą (2%) 

  

LOD sekretoriato darbuotojai 

 LOD renginiai, darbas su nariais, darbas su jaunimu, interesantų konsultavimas, 
atstovavimas oficialiuose posėdžiuose, biuro administravimas, teisinių klausimų 
koordinavimas, portalo administravimas, Facebookas, ne projektų viešieji 
pirkimai, ne projektų leidiniai, viešinimas.  



LOD veiklos kryptys  

 Paukščių apsauga/gamtotvarka 

 Paukščių apsaugos viešinimas 

 Draugijos narių plėtra 

 Paukščių-gamtosauginiai tyrimai 

 Ornitologinė ekspertizė 

 Lobizmas 

 Tarptautinis bendradarbiavimas 

 Paukščių stebėjimų propagavimas 

 Gamtosauginiai leidiniai 

 Draugijos pajėgumų stiprinimas 

 Savanoriško darbo organizavimas 



Paukščių apsauga/gamtotvarka 

 
 Projektas „LIFE – Tyruliai“ Tyrulių PAST tvarkymui (atskiras 

pranešimas) 

 Projektas „Birds in Electrogrid“ paukščių apsaugai aukštos 
įtampos tinkle (atskiras pranešimas) 

 Nuodėgulės rūšies apsaugos plano parengimas – LIFE projektas 

 „IKI“ projektas (savanoriškas tęstinumas): žalvarniai, kukučiai, 
uralinės pelėdos ir didžiojo dančiasnapio apsaugai 

 Jūrinių paukščių priegaudos mažinimo projektas (SEGRE, 
BSCF?) 

 Galimai LIFE paraiška žuvėdrų buveinių apsaugai 

 Bitininko, čiurlio ir urvinės anties apsaugos akcijos  



Paukščių apsauga/gamtotvarka

Smulkios iniciatyvos 

 

 Kalvių karjero tvarkymas 

 Niedaus ežero salos tvarkymas 

 Kretuono ežero salos priežiūra 

 Žemaitiškės pievų tvarkymas 

 Birvėtos žuvininkystės ūkio salelių tvarkymas 

 ????? Kokie kiti pasiūlymai 

 



Paukščių apsaugos viešinimas 
 

 LOD portalas, projektų svetainės, ornitologinio turizmo 
aplikacija 

 Facebook (LOD, LOD grupė, Ornitol. turizmo grupė) 

 Žiniasklaida (internetinė, TV, radijas, spauda) 

 Žurnalas „Paukščiai“ 

 „Metų paukščio – langinės kregždės“ akcija  

 Informacinių stendų įrengimas (LIFE projektų) 

 Renginiai visuomenei (palydos, ralis, Kalėdinis, 
paukščių pažinimo seminarai) 

 Leidiniai (lankstukai, kalendoriai, brošiūros) 

 Filmas (LIFE Electrogrid projektui) 

 Iniciatyva „Paukščiai prie namo namų“ 



Draugijos narių plėtra 

 Metinis susirinkimas 

 Individualus bendravimas 

 Portalas, forumas, FB 

 Palydos, ralis, maratonas, stebėjimai bokštuose, “Žalia 
varna“ 

 Visuomenei skirti leidiniai (2 knygos) 

 Paukščių pažinimo kursai (2-ų lygių nuo 2017 m.) 

 Paukščių globos akcijos 

 „Kalėdinis maratonas“ 

 Iniciatyva „Paukščiai prie mano namų“ 

 Aktualus LOD nario mokesčio didinimo klausimas – 
sekretoriatas siūlo 20 Eur – diskusijai!!!!!!!! 

 

 



Paukščių tyrimai 
 

 Žalvarnių, kukučių, bitininkų, uralinių pelėdų, d. dančiasnapių, 
pelėsakalių, liepsnotųjų pelėdų monitoringas 

 Tyrulių paukščių monitoringas 

 Žiemojančių v.p. apskaita 

 Agrarinio kraštovaizdžio paukščių gausos tyrimai 

 Jūrinių paukščių priegaudos sumažinimo tyrimai 

 Tyrimai, susiję su vėjo jėgainių plėtra (VENBIS proj.) 

 Fenologiniai stebėjimai  

 VEJ parkų monitoringo tyrimai 

 LPPA!!!!!!!  

 Duomenys apie retas rūšis – LOFK 

 ???? Kiti galimi pasiūlymai 



Ornitologinė ekspertizė 
 

 Perspektyvinės vėjo energetikos plėtrai schemos sudarymas 
(bendradarbiaujant su PTPI ir LEI) 

 Rekomendacijos dėl jūrinių paukščių priegaudos 
sumažinimo 

 Ekspertinis dalyvavimas PAV procesuose ir vėlesniuose 
monitoringuose (LitPolLink, VEJ, AEPL Klaipėda – 
Telšiai)  

 Ekspertinis dalyvavimas peržiūrint teisės aktus (Miškų 
įstatymas, Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nutarimas, 
KPP) 

 RK sąrašo tikslinimas bei leidinio parengimas 

 ????? Kiti pasiūlymai 

 



Lobizmas 

 Naujų PAST planavimas (Paluknys, baltųjų gandrų 
teritorijos, Velnežerio ež.) 

 Naujų tikslinių rūšių sąrašo papildymas PAST tinkle 

 Lietuvos perinčių paukščių atlasas – valstybinis uždavinys 

 Kovų naikinimo prevencija 

 Renovacijos neigiamo poveikio paukščiams mažinimas 

 IUCN kriterijų taikymas RK sąrašo sudarymui 

 Miškų įstatymo keitimas, susijęs su pelkių atkūrimu ir 
tvarkymu, paukščių apsaugos gerinimu 

 Jūrinių paukščių priegaudos sumažinimo priemonių 
įtraukimas į nacionalinę JŽP 

 Paukščių gripo problematika 

 



Tarptautinis bendradarbiavimas 

 Dalyvavimas BL ES direktyvų darbo grupėje (BHDTF) 

 Dalyvavimas BL Jūrinėje darbo grupėje (MTF) 

 Dalyvavimas BL Žemės ūkio darbo grupėje (ATF) 

 BirdLife klausimynai (paukščių žudymas, migracijos 
kelių programa, kt.) 

 EK konsultavimas planuojant nacionalinius finansinius 
instrumentus: KPP, Jūrinė ir žuvininkystės programa;  

 Bendros iniciatyvos su kitais BL partneriais: Natura 2000 
diena, Baltijos regiono BL partnerių bendradarbiavimas 

 Bendras LIFE projektas su devyniais BL partneriais ir 
sekretoriatu, Baltijos jūros fondo bendras projektas, LIFE 
paraiška dėl mažosios žąsies apsaugos 

 



Paukščių stebėjimų propagavimas 
 

 Paukščių stebėtojų ralis 

 Žurnalas „Paukščiai“ 

 „Paukščių palydos“ 

 „Spring Alive“ 

 Stebėjimų iš bokštų maratonas  

 24 val. paukščių stebėjimo maratonas (LPPA)  

 Kalėdinės paukščių stebėtojų maratonas 

 „Paukščiai prie mano namų“  

 Klubas “250” 

 Pabaltijo „gruodžio“ maratonas 
 



Ornitologiniai leidiniai 

 Brošiūra apie paukščių globą 

 Knyga apie retas ir naujas paukščių rūšis – 
besidomintiems paukščiais 

 Knyga apie dažniau stebimas rūšis – plačiajai 
visuomenei 

 Papildytas „Lietuvos paukščių pažinimo vadovo“ 
leidimas  

 


