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Pranešimo peržiūra

Lietuva rengia integruotąjį projektą Natura 2000 teritorijų išsaugojimui
Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su Aplinkos ministerija ir
Valstybine saugomų teritorijų tarnyba bei dar 10 partnerių parengė pirmą
Lietuvoje LIFE integruotojo projekto „Lietuvos „Natura 2000“ teritorijų
tinklo apsaugos ir tvarkymo optimizavimas“ koncepcijos aprašymą ir
pateikė Europos Komisijai svarstymui.

„Patvirtinus koncepcijos aprašymą, Lietuva bus kviečiama rengti pilną
paraišką. Tokio pobūdžio paraiška Lietuvoje iki šiol nebuvo teikta jokioje Aplinkosaugos
prioritetinėje srityje, – teigia Aplinkos projektų valdymo agentūros Kokybės ir rizikos valdymo
skyriaus vyr. specialistė Birutė Valatkienė.

Integruotasis projektas yra skirtas įgyvendinti Prioritetinių veiksmų programą (PAF) – nacionalinį
strateginį dokumentą Natura 2000 teritorijoms. Kaip teigia Algirdas Klimavičius, Aplinkos
ministerijos Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas, „Integruotasis projektas bus skirtas

Natura 2000 tinklo geresniam įgyvendinimui Lietuvoje: padės sutelkti pastangas, sustiprins
pagrindinių partnerių pajėgumus įgyvendinant prioritetinius veiksmus. Prioritetiniai veiksmai bus
įvardinti specialiame dokumente – PAF, kuris teikiamas Europos Komisijai kartu su paraiška“.
Pasak B. Valatkienės, „Integruotasis projektas (IP) – tai katalizatorius, kurio dėka nacionaliniu mastu

ar didelėje šalies teritorijoje yra įgyvendinamas visas PAF, kartu skatinant koordinavimą su
atitinkamais ES, nacionaliniais ar privačiais finansavimo šaltiniais ir jų mobilizavimą. IP padeda
atsakingoms institucijoms atitinkamoje srityje įgyvendinti jų įsipareigojimus“.
Integruotasis projektas nebus panašus į iki šiol vykdytus „klasikinius“ LIFE programos projektus.
Apibendrintai galima sakyti, kad IP planuojami ir įgyvendinami taip, kad jie veiktų tarsi
katalizatorius ar variklis, užvedantis organizacijas efektyviau įgyvendinti konkrečią ES politikos sritį.
Be kita ko, IP turi veikti taip, kad pritrauktų finansavimą iš kitų ES ir nacionalinių lėšų šaltinių. Tokia
logika numatyta Europos Sąjungos reglamentu.
LIFE programa Lietuvoje pradėta įgyvendinti nuo 1995 metų. Lietuvos organizacijos ir įstaigos yra
inicijavusios 15 LIFE programos „klasikinių“ projektų. Tačiau integruotasis projektas išsiskiria savo
sudėtingumu ir apimtimi. A. Klimavičiaus pasiteiravome, ar sudėtinga paruošti integruotąjį projektą
pagal LIFE programą: „ruošti IP nelengva, nes tai yra naujas projektų tipas. Su naujove reikia gerai

susipažinti ne tik pačiam, bet sugebėti įtikinti ir potencialius partnerius. Partnerystė ir
bendradarbiavimas tarp sektorių – vienas iš smagesnių iššūkių šiame darbe. Kaip žinote, daug
partnerių – ne visada lengva dirbti. „Popierinė“ partnerystė nepriimtina ir nereikalinga, todėl į
veiklos branduolį telkiasi tik motyvuoti partneriai: Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė

saugomų teritorijų tarnyba, keletas nacionalinių parkų direkcijų ir miškų urėdijų, Valstybinė miškų
tarnyba, keletas nevyriausybinių organizacijų ir, žinoma, Aplinkos projektų valdymo agentūra, kuri
inicijavo projekto idėjos svarstymą“.
Kitas iššūkis – veiklų planavimas 10 metų į priekį. Patirtis rodo, kad ilgalaikių planų įgyvendinimo
tikimybės būna menkos, todėl svarbiausių veiklų įvykdymą norisi suplanuoti projekto pradžiai. Čia
susiduriame su „eismo kamščio“ efektu, kai per daug optimistiškai planuodami veiklas galime
neįvertinti realių pajėgumų suvaldyti daugelio procesų, vykstančių vienu metu. Sunkumai gali dar
padidėti ir dėl to, kad kito proceso sėkmė priklauso nuo prieš jį vykdomos veiklos rezultatų. Tenka
tik apgailestauti, kad tokio projekto įgyvendinimo galimybės neturėjome anksčiau. Šiuo metu
Natura 2000 įgyvendinimo terminai labai spaudžia, pvz., dėl būtinų apsaugos priemonių nustatymo
atskiroms Natura 2000 teritorijoms – šios priemonės turi būti nustatytos ne vėliau kaip 6 metus nuo
teritorijos paskelbimo Bendrijos svarbos teritorija. Šis terminas daugeliui teritorijų sueis netrukus.
Kuo šis integruotasis projektas yra naudingas Lietuvai? Europos Sąjungos biologinės įvairovės
strategijoje iki 2020 m. nustatytomis užduotimis siekiama, kad būtų sustabdytas biologinės įvairovės
nykimas. Šios užduotys apima visišką Buveinių direktyvos (92/43/EEB) ir Paukščių direktyvos
(2009/147/EB) įgyvendinimą, taip pat ekosistemų bei jų paslaugų išlaikymą ir atkūrimą. LIFE
integruotasis projektas, kuris yra skirtas viso Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimui, ženkliai
prisidės prie šių uždavinių įgyvendinimo.
LIFE reglamente (Nr. 1293/2013) numatyta, kad valstybės narės turi stengtis programavimo
laikotarpiu parengti ir pasiūlyti bent vieną integruotąjį projektą. Kiekviena valstybė gali gauti
finansavimą ne daugiau kaip dviem integruotiems projektams per pirmąjį 2014–2017 m.
programavimo periodą. A. Klimavičiaus pasiteiravome, ar realu, kad Europos Komisija patvirtins
projekto koncepciją: „Mano manymu, IP koncepcija parengta tikrai gerai. Tai leidžia tikėti, kad

įveiksime konkurentus ir Europos Komisijos sprendimas bus palankus Lietuvai. Sprendimo laukiame
iki š. m. pabaigos“.
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"BNS Spaudos centre" skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos
paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

