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LIFE09NAT/LT/00581	  ECONAT	  
“Ekologinio	  tinklo	  vystymas	  
gamtinio	  karkaso	  teritorijose	  
pietinėje	  
Lietuvoje”	  	  (2010–2014	  m.)

LIFE05NAT/D/000152	  BALTCOAST	  
“Baltijos	  jūros	  pakrančių	  lagūnų	  buveinių	  
kompleksų	  atkūrimas”
(2005–2010	  m.)

LIFE15	  CCM/DE/000138	  LIFE	  PEAT	  RESTORE
“CO2 emisijų	  sumažinimas	  atkuriant	  nusausintus	  ir	  degraduojančius	  
durpynus	  Šiaurės	  Europos	  lygumose”	  (2016–2021	  m.)

LIFE05NAT/LT/000094	   	  NELEAP	  	  
“Balinių	  vėžlių	  ir	  varliagyvių	  
apsauga	  Šiaurės	  Europos	  
lygumose”
(2005–2009	  m.)

LIFE12NAT/LT/000965	  
LIFEAUKSTUMALA	  
“Aukštumalos aukštapelkės	  
atkūrimas	  Nemuno	  deltos	  
regioniniame	  parke”	  
(2013–2017	  m.)



Prieš projektą

Po	  projekto
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LIFE05NAT/LT/000094	  	  NELEAP	  	  
“Balinių	  vėžlių	  ir	  varliagyvių	  apsauga	  Šiaurės	  Europos	  lygumose”
(2005–2009	  m.)

Projekto biudžetas
2,3	  mln Eurų

Trys šalys
daug partnerių…







LIFE05NAT/D/000152	  BALTCOAST	  
“Baltijos	  jūros	  pakrančių	  lagūnų	  buveinių	  
kompleksų	  atkūrimas”
(2005–2010	  m.)







LIFE09NAT/LT/00581	  ECONAT	  
“Ekologinio	  tinklo	  vystymas	  gamtinio	  karkaso	  
teritorijose	  pietinėje	  
Lietuvoje”	  	  (2010–2014	  m.)

Projekto biudžetas
0,8	  mln Eurų Daug partnerių ,	  daug veiklų















Pelkės.	  Kodėl taip svarbu jas išsaugoti?

CO2

CH4



Pažeistos pelkės ir durpynai

• Išskiria didžiulius šiltnamioefektą
sukeliančių dujų kiekius

• Tai	  sudaro beveik 6%	  visų
antropogeninės kilmės šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio

CO2
N2O

CH4



Iš 0,3%	  sausumo ploto išsiskiria net 6%	  antropogeninės
kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų!



Tyruliai	  LIFE

LIFE	  Aukstumala

WETLIFE (Amalvas	  and	  Žuvintas	  wetlands sites)
WETLIFE2	  (Amalvas	  site)

WETLIFE2
(Kamanos	  bog	  site)

LIFE	  programa

Kiti

ES	  struktūriniai fondai

Iš viso sutvarkyta 15	  pelkių
Atkurtas plotas 13,000	  ha

Pelkių tvarkymas Lietuvoje



Partneriai

LIFE12NAT/LT/000965	  LIFEAUKSTUMALA	  
“Aukštumalos aukštapelkės	  atkūrimas	  Nemuno	  deltos	  regioniniame	  
parke”	  (2013–2017	  m.)

Projekto vertė 0,7 mln Eurų







Rėmėjai







Exploited	  paeatlands
in	  Slowinsky National	  

Park

3	  sites	  around	  
Biesenthal,	  
Germany 4	  apleistidurpynai

Išeksploatuoto
durpyno dalis

Augstroze Nature	  
Reserve

Engure Lake
Nature	  Park

Suursoo-‐Leidissoo
SPA

BaltezersMire	  
Nature	  Reserve

LIFE15	  CCM/DE/000138	  LIFE	  PEAT	  RESTORE
“CO2 emisijų	  sumažinimas	  atkuriant	  nusausintus	  ir	  degraduojančius	  
durpynus	  Šiaurės	  Europos	  lygumose”	  (2016–2021	  m.)



Thank  you  for  your  attentionVienas iš pagrindinių projekto tikslų – įvertinti CO2 emisijas pelkių pagal augmenijos
tipą, pritaikyti metodiką pagal vietovę ir klimatą



Projekto biudžetas 6	  mln Eurų

Projekto trukmė 2016	  – 2021	  m.







LIFE	  paraiškos rengimo aspektai



Pradedame nuo idėjos,	  
tikslo…



Stop!!!	  Susimąstome apie
ko-‐finansavimo galimybes



LIFE	  iki 60	  %	  arba 75	  %	  
prioritetinėms rūšims ir buveinėms
LR	  aplinkos ministerija iki 25	  	  %
Lieka surasti 15	  %	  reikalingų lėšų



Prioritetinės rūšys ir buveinės –
jeigu jų išsaugojimas pagrindinis
projekto tikslas – skiriama iki 75	  %	  

LIFE	  lėšų



TRUKMĖ!	  

Paraiškos rengimas -‐ “reikėjo vakar”
Nuo pateikimo iki finansavimo

gavimo – apie metus



Paraiškos dalys

A
B
C
F



A	  dalis – administracinė informacija



B dalis – Santrauka ir techninė
informacija



C	  dalis – detalus veiklų aprašymas

A
B
C
D
E
F



A	  Pasirengimas

Gamtotvarkos planai,	  techniniai projektai,	  kitos planavimo veiklos



B	  Žemės įsigijimas,	  
kompensacijos



C	  konkrečios įgyvendinimo veiklos

Labai konkrečios ir pamatuojamos veiklos
Aprašoma smulkiai iki detalių



D	  Monitoringas

Tyrimai,	  vertinimai,	  
skirti išmatuoti C	  veiklų
poveikį



E	  švietimas,	  edukacija

Veiklos,	  susijusios su renginiais,	  leidiniais,	  
kitais pažintiniais įvykiais



F	  valdymas

Kas vykdys projektą,	  atsakomybių pasidalijimas,	  auditas
Poprojektinisplanas



F	  – Finansinė dalis



Dėkoju už dėmesį!


