
Gamtą saugome ne nuo žmonių, bet drauge su jais! 

Baltijos aplinkos forumo dalyvavimas LIFE+ programoje 



Kaip paruošti gerą projektą? 

• Projektas sprendžia problemas/grėsmes. Geras projektas - sprendžia 
problemų priežastis; 

• Gerai projekto koncepcijai – reikia laiko “susigulėti ir subręsti”; 
• Geras projektas turi išsamesnę problemų analizę ir biudžetą nei to 

reikalauja paraiška; 
• Geras projektas turi jo pasiūlytų sprendimų tęstinumą ir jam 

pasibaigus; 
 
 
Geras LIFE projektas:  
• inovacijos, novatoriškų būdų bandymas ir taikymas;  
• geriausios kitų šalių praktikos pritaikymas ir demonstravimas siekiant 

ją taikyti plačiau; 
• aktyvi komunikacija. 



Kaip paruošti gerą projekto paraišką? 

• Paraiška anglų kalba (daliniam finansavimui vis tiek reikia lietuviško vertimo); 
• LIFE paraiškos formose labai aišku – kur pageidaujami “išvedžiojimai” ir kur jie yra labai 

nepageidaujami (veiklų aprašymas); 
 
Paraiška vertinama šiais požiūriais: 
- (20) Techninė kokybė ir suderinamumas; 
- (20) Finansinė kokybė ir suderinamumas (ar projektas yra “value for money”); 
- (20) Pridėtinė vertė ES (kiek projektas prisideda prie ES specifinių tikslų/prioritetų 

programų įgyvendinimo); 
- (10) Atitiktis LIFE prioritetinėms temoms; 
- (15) Projekto veiklų/rezultatų integralumas su kitais sektoriais/prioritetais; 
- (10) Projekto veiklų/rezultatų/gerosios praktikos sklaida ir pritaikomumas; 
- (5) “žalių taisyklių” taikymas ir bendradarbiavimas su kitais projektais/sektoriais (pvz. 

Horizon 2020) 



LIFE projekto įgyvendinimo galimybės ir iššūkiai 

Galimybės 
• Avansas veiklų įgyvendinimui; 
• Į rezultatą, o ne į procesą (nors ir jis svarbus) orientuota programa; 
• Vertinimo kultūroje argumentais grįstos derybos yra priimtinos; 
• Programos lankstumas pokyčiams reikalingiems pasikeitus aplinkybėms ar siekiant geresnio 

rezultato; 
• Skatinamas bendradarbiavimas su “LIFE šeima”; 
• Ypač plačios galimybės veiklų/išlaidų pobūdžiui (pvz. žemės įsigijimas, verslo skatinimas ir pan.). 

Iššūkiai 
• Administravimas nors ir lankstus, bet nėra paprastas, reikalaujantis didelės vidinės disciplinos  
• Apyvartinių lėšų planavimas prieš II avansą ir galutinį mokėjimą; 
• Aukšta kokybės kartelė projekto paraiškai konkuruojant su kitomis ES paraiškomis; 
• Projekto veiklų/poveikio indikatoriai 



Valstybės įstaigų darbuotojų dalyvavimas LIFE projekte: tiesioginio darbo ir darbo LIFE projekte 
suderinimas  
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LIFE projekto partnerių paieška 
 
• Realus partnerio dalyvavimas įgyvendinant projektą kuris 

valdo biudžeto dalį ir prisideda daliniu finansavimu; 
• Yra susijęs su projekto rezultatų tęstinumo užtikrinimu; 
• Partneris nėra “paslaugų teikėjas” ar “lėšų įsisavintojas” bet 

proaktyvus dalyvis siekiant rezultato ir sprendžiantis 
iškilusias problemas; 

• Koks partnerių kiekis yra optimalus? Ar LIFE pageidauja 
didelio partnerių kiekio? 

 
 



Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio 
kraštovaizdžio paukščių apsaugą 

LIFE09 NAT/LT/000233 

2010.09.01-2015.08.31 

www.meldine.lt  

• Buveinių atkūrimas (~1300 ha); 
• Stebėsena ir tyrimai; 
• Agrarinės aplinkosaugos priemonės 

įdiegimas; 
• Vietos ūkininkų ir bendruomenės 

įtraukimas į gamtosaugą; 
 

Sąmata: 2.3 mln. eurų (71% LIFE+ Nature, 
25% Aplinkos ministerija) 

http://www.meldine.lt


Jūrinės saugomos teritorijos Rytinėje Baltijos jūroje 

• Gamtinės įvairovės inventorizacija; 
• Saugomų teritorijų steigimas; 
• Ekonominių veiklų poveikio vertinimai; 
• Alternatyvių žvejybos metodų tyrimai; 
• Visuomenės informavimas 

 

LIFE Nature programa 
Sąmata: 3,2 mln. eurų 



“Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 
2000 tinklo plėtrai” 

LIFE+ Nature  
Sąmata: 464 068 eur 

• Geologinis, dugno faunos, žuvų pasiskirstymo 
kartografavimas; 

• Jūros paukščių inventorizacija; 
• Saugomų teritorijų steigimas; 
• Baltijos jūros ekspozicija Klaipėdos jūrų muziejuje; 
• Vadovas apie Baltijos jūros vertybes; 



„Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų 

biologinės įvairovės gyvybingumą“ (LIFE13 ENV/LT/000189) 

Pagrindinis produktas: intergruotas, ekosistemų pagrindu grįstas planavimo 

instrumentas, veikiantis erdvinių duomenų pagrindu 

Tikslas: skatinti visuminį, ekosistemų išsaugojimu pagrįstą požiūrį į pievų biologinę įvairovę ir 

jos funkcijas bei palaikyti ekonomiškai gyvybingą pievų ekosistemų valdymą. 

Programa: LIFE+ Environment 

Biudžetas:  2 751 426 EUR  

www.vivagrass.eu 



INFORMACINĖ KAMPANIJA APIE PAVOJINGAS CHEMINES MEDŽIAGAS 
BALTIJOS ŠALYSE (BALTINFOHAZ) 

 Įgyvendinamas: 2011/10 – 2015/10  
Biudžetas: 1 683 396 Eur 
Finansavimas: LIFE+ Information and Communication 
siekiama paskatinti Baltijos šalių vartotojus rinktis 
gaminius, kurių sudėtyje nėra pavojingų cheminių 
medžiagų ir taip mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir 
žmonių sveikatai.  
 
 
Svarbiausi rezultatai: 
• savanorių kraujo, namų dulkių ir gaminių tyrimai; 
• paskaitos apie pavojingas chemines medžiagas 

kasdienėje aplinkoje; 
• informacinė medžiagą; 
• žiniasklaidos kampanijos; 
http://www.pagalvok.lt  

http://www.pagalvok.lt/kad-vaikas-ir-mama-butu-sveiki-nemokamos-paskaitos-apie-zindyma-ir-pavojingas-chemines-medziagas-kasdieneje-aplinkoje/
http://www.pagalvok.lt/kad-vaikas-ir-mama-butu-sveiki-nemokamos-paskaitos-apie-zindyma-ir-pavojingas-chemines-medziagas-kasdieneje-aplinkoje/
http://www.pagalvok.lt/atsisiuntimui/
http://www.pagalvok.lt/


BALTIJOS ŠALIŲ VEIKSMAI SIEKIANT SUMAŽINTI BALTIJOS JŪROS TARŠĄ PAVOJINGOMIS 
MEDŽIAGOMIS (BALTACTHAZ) 

Įgyvendintas: 2009/01 – 2011/12  

Biudžetas: 1,7 mln Eur 

Finansavimas: LIFE+ Environment 

Svarbiausi rezultatai:  

• atlikti pavojingų cheminių medžiagų šaltinių nustatymo tyrimai Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje;  

• surengta mokymų apie pavojingų cheminių medžiagų tvarkymą įmonėse mokymų, 
kuriuose dalyvavo virš 500 klausytojų;  

• Sukurtos priemonės, palengvinančios cheminių medžiagų tvarkymą įmonėse. 

Projekto svetainė: http://www.baltacthaz.bef.ee/  

 

http://www.baltacthaz.bef.ee/
http://www.baltacthaz.bef.ee/


PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ PAKEITIMO 
ĮGYVENDINIMAS LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS 
MAŽOSE/VIDUTINĖSE  
IR PRAMONĖS ĮMONĖSE (Fit for REACH) 
Pateikta paraiška, planuojamas įgyvendinimas: 2015/10 – 2011/12  

Biudžetas: 10 mln Eur 

Finansavimas: LIFE+ aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumas 

Svarbiausi tikslai:  

• Tiesiogiai įgyvendinti pavojingų cheminių medžiagų pakeitimą 
nepavojingomis įmonėse, kurios dalyvauja projekte kaip partnerės, 
taip sumažinant pavojingų cheminių medžiagų patekimą į aplinką 
tiesiogiai; 

• Skatinti pavojingų medžiagų naudojimo mažinimą mažose ir 
vidutinėse įmonėse; 

• Kelti valstybinių institucijų kompetenciją cheminių medžiagų 
kontrolės įmonėse klausimais. 

 

 


