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LIFE projektu „LIFE gebėjimų stiprinimas
Lietuvoje“ siekiama ugdyti Lietuvos gebėjimus
pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE
programą bei geriau išnaudoti LIFE programą
remiant vykstančius ir baigtus projektus.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU LIFE PROGRAMOS AKTUALIJOMIS

ŠIAME NUMERYJE

Trečiasis Baltijos šalių LIFE
bendradarbiavimo susitikimas
2018 m. rugsėjo 19–21 d. Klaipėdoje įvyko
jau trečiasis Baltijos šalių LIFE
bendradarbiavimo
susitikimas.
Jame
dalyvavo LIFE nacionaliniai kontaktiniai
asmenys, gebėjimų stiprinimo projektų
atstovai ir projektų vykdytojai iš Lietuvos,
Latvijos, Estijos bei Danijos.
Bendroji dalis prasidėjo atskirais šalių
pristatymais
apie
LIFE patirtį jų
šalyse, 2017–2018
m.
LIFE
pasiekimus
ir
vykdomus
LIFE
projektus. Vėliau
dalyviai diskutavo
trijose grupėse: apie
IP projektus, apie
ES pridėtinę vertę ir
AfterLIFE. Antra
vizito diena buvo skirta išvykoms.
Aplankytas Drevernoje statomas projekto
LIFEMAGNIDUCATUSACROLA
(LIFE15 NAT/LT/001024) biomasės
perdirbimo cechas, meldinės nendrinukės
buveinės ir atkūrimo darbai Tyrų pietinėje
dalyje. Taip pat lankytasi Ventės rago
ornitologinėje stotyje, kur stoties vyr.
ornitologas kartu su LOD atstovais
supažindino dalyvius su

paukščių migracija ir paukščių rūšimis,
saugomomis LIFE projektais.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas preliminarus
2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį
finansavimą kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys
tris
Klimato
paprogramės
projektus.
Preliminarus
finansavimas skirtas
Aleksandro Stulginskio
Universiteto
vadovaujamam
projektui "Klimatui
sumanios
pieno
gamybos
holistinis Dvi
LIFE
Aplinkos
paprogramės
valdymas".
koncepcijos (iš penkių pateiktų), kuriose
Lietuvos atstovai yra pagrindiniai
LIFE Klimato paraiškos
partneriai, buvo įvertintos labai gerai, ir jų
pareiškėjai pakviesti pateikti pilnas
Rugsėjo 12 d. baigėsi LIFE klimato paraiškų
paraiškas iki 2019 m. sausio pabaigos. Abi
teikimo terminas.
koncepcijos
atstovauja
gamtos
ir
ES pateikta daugiau nei 120 klimato LIFE
biologinės
įvairovės
prioritetinę
sritį.
paraiškų, tuo tarpu Lietuvos atstovai kaip
Pilnas paraiškas yra kviečiama pateikti nuo
pareiškėjai ar partneriai prisidėjo prie dviejų.
2 iki 2,5 karto daugiau pareiškėjų, nei yra
Visos paraiškos kartu prašo 200 mln. eur ES
numatyta skirti ES lėšų.
finansavimo. Rezultatų tikimasi sulaukti
2019 m. pavasarį.
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Įvykę LIFE renginiai
XV Konferencija – diskusijų forumas
"Atliekų tvarkymas 2018"

Besibaigiantys Lietuvos
projektai

LIFE

Forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis
ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje, kasmet
sutraukiantis gausią, atliekų tvarkymu
besidominčių žmonių publiką.
Rugsėjo
27-28
d.
Druskininkuose
vykusiame renginyje projekto vadovė Aušra
Šmitienė skaitė pranešimą „LIFE programa
investuoja į naujoviškus atliekų perdirbimo
sprendimus ir žiedinės ekonomikos
modelius. Kaip parengti projektus
Lietuvoje?“. Buvo pristatyta LIFE
programa, jos prioritetai atliekų, efektyvaus
išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos
srityje. 2019 m. pavasarį tikimės daug gerai
parengtų LIFE koncepcijų atliekų srityje!

2018 m. baigiasi Lietuvos ornitologų
draugijos kartu su elektros energijos
perdavimo sistemos operatoriumi AB
„Litgrid“ įgyvendinamas

projektas „Paukščių apsaugos
priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos
įtampos elektros energijos perdavimo
tinkluose“ (LIFE Birds on Electrogrid).
Projekto metu įdiegtos pavojų mažinančios
priemonės daugiau nei 80 km ilgio elektros
perdavimo linijose (laidų žymekliai,
izoliatoriai).
Įgyvendintos
priemonės
gerokai sumažino baltųjų gandrų ir kitų
stambių paukščių žūties dėl trumpojo
sujungimo galimybes.

LIFE FINANSINIŲ IR ADMINISTRACINIŲ
GAIRIŲ PAKEITIMAI

Finansinės ir administracinės gairės
(angl. Financial and Administrative
Guidelines) yra LIFE projektų paramos
sutarties X priedas, tad jos aktualios
vykstantiems projektams ir naujoms
paraiškoms. 2018 m. birželio 20 d.
buvo paskelbti šių gairių pakeitimai.
Kviečiame susipažinti su svarbiausių
pakeitimų apžvalga.
Spalio 26 d. Žuvinto biosferos rezervate
įvyko paskutinis LIFE projekto WetLife2
(LIFE13 NAT/LT/000084) renginys. Nuo
2014 m. dirbusi projekto grupė, vadovaujama
Gamtos paveldo fondo, siekė atkurti Amalvo
ir Kamanų pelkes ir natūralias jų hidrologines
sąlygas.

Artėjantys projekto organizuojami renginiai
Metinis projekto susitikimas
Life EWWR – Europos
atliekų mažinimo savaitė
Lapkričio 17-25 d.
Lietuvoje
vyksianti
Atliekų
mažinimo
savaitė šiemet bus
orientuota į vienkartinio
plastiko gaminių taršą.
Ne visi žino, kad šis
renginys
Europoje
prasidėjo LIFE projekto
LIFE EWWR, kurį
koordinavo Prancūzija,
dėka.
Projekto
svetainėje
pateikiami
pavyzdžiai,
kaip
visuomenė
ir
institucijos gali dalyvauti
šioje savaitėje (pvz.,
darbeliai, atliekų rūšiavimo
varžybos,
nebenaudojamų daiktų aukojimas labdarai).

Lapkričio 13 d. organizuojamas metinis projekto susitikimas. Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas
Lietuvoje“ grupė, APVA atstovai kartu su Aplinkos ministerijos atstovais aptars projekto pažangą ir
projekto pažangos ataskaitą.
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