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TURINYS
LIFE projektų svarba: gamtosaugai ir NVO;
LOD LIFE projektai;
LIFE projektų patirtis:

Iššūkiai

teisiniai
gamtiniai
finansiniai
žmogiškieji
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

Tęstinumas

veiklų
Įsigyto / sukurto turto priežiūra
po projekto galima patikra / auditas
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LIFE PROJEKTŲ SVARBA GAMTOSAUGAI
▪ Leidžia nuosekliai, kompleksiškai ir išbaigtai spręsti
konkrečią gamtosauginę problemą
▪ Iškilusius klausimus sprendžia įvairiapusė projekto
komanda – didesnė kompetencija, geresnis darbo
efektyvumas/rezultatai
▪ Ilgalaikio projekto trukmė sudaro sąlygas gilintis į naujas
gamtosaugines sritis
▪ Galimybė į gamtosauginių klausimų sprendimą įtraukti
kitas svarbias institucijas, pasinaudoti jų pajėgumais
▪ Suburta projekto komanda gali dalyvauti sprendžiant kitas
(ne projekto) gamtosaugines problemas
▪ Projekto metu sustiprinti NVO pajėgumai užtikrina
organizacijos ilgalaikį dalyvavimą sprendžiant aktualius
gamtosaugos klausimus
Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons). S.
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Minkevičiaus nuotr.

LIFE PROJEKTŲ SVARBA NVO
▪ Finansinės galimybės stiprinti organizacijos pajėgumus – ugdyti darbuotojų
kompetenciją, gerinti materialinę bazę, padengiami rutininiai kaštai
▪ Ilgesniam laikotarpiui suburiama įvairių kompetencijų organizacijos komanda
▪ Nedidelėms NVO leidžia ilgesnį laiką išlaikyti pastovų personalą
▪ Sudaromos sąlygos organizacijos papildomoms (ne pagrindinėms) veikloms
- viešinimui, “advokacijai”, išsamiems tyrimams ir pan.
▪ Įgyjama nauja/papildoma patirtis
▪ Puikios galimybės glaudžiam tarptautiniam ar tarpinstituciniam
bendradarbiavimui
▪ Glaudesni santykiai su visuomene, sąlygos jos geresniam švietimui,
komunikacijai, bendradarbiavimui
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LOD LIFE PROJEKTAI.
ĮGYVENDINTI

LOD LIFE
PROJEKTAI.
ĮGYVENDINTI

Baltųjų gandrų (Ciconia
ciconia) apsauga
Lietuvoje Nr. LIFE07
NAT/LT/000531 (20092013 m., 3 partneriai)
- Atlikta lizdų inventorizacija
(>2100 lizdų registruota)
- Įteisintas rūšies apsaugos
planas
- Pagerintos perėjimo
sąlygos: pagaminta ir
įrengta 3200 lizdaviečių ant
elektros oro linijų atramų;
500 lizdinių platformų iškelta
ant pastatų stogų;
sutvarkyta 20 blogos būklės
lizdų medžiuose.

Lietuvos pažeistų
durpynų tvarkymas,
įgyvendinant Tyrulių
paukščių apsaugai
svarbių teritorijų (PAST)
atkūrimo darbus Nr.
LIFE12 NAT/LT/001186
(2013-2017 m., 2
partneriai)
- Atkurtas palankus
hidrologinis režimas 500 ha
plote
- 600 ha atlikti
gamtotvarkos darbai (iškirsti
krūmai, išpjautos nendrės)
- Įvertintos ekosistemų
paslaugos

Paukščių apsaugos
priemonių įdiegimas
Lietuvos aukštos
įtampos elektros
energijos perdavimo
tinkluose Nr. LIFE13
BIO/LT/001303 (20142018 m., 2 partneriai)
- >120 km ruože aukštos
įtampos elektros oro linijose
įdiegtos laidų matomumą
didinančios priemonės
(>6400 spiralių, >2800
pakabučių)
- Įrengta 580 lizdaviečių
pelėsakaliams ant atramų,
juose įsikūrė >40 proc. šalies
populiacijos, išperėjo >700
jauniklių.

Koordinuotos pastangos
tarptautinių rūšių
apsaugai
LIFE14 PRE/UK/000002
(2015-2018 m.,
įgyvendino 13 partnerių,
LOD – partneris).
- Globaliai nykstančios
paukščių rūšies – nuodėgulės
rūšies tarptautinio apsaugos
plano parengimas (LOD
veikla).
- Projekto metu parengti iš
viso 16 Europoje sparčiai
nykstančių paukščių rūšių
tarptautiniai apsaugos planai.
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LOD LIFE
PROJEKTAI.
ĮGYVENDINAMI

Suinteresuotų institucijų pajėgumų
pritaikymas gerinant upinių ir
mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę
Lietuvoje Nr. LIFE17 NAT/LT/000545
(2018-2023 m., 4 partneriai)

Mažosios žąsies svarbiausių
teritorijų tinklo apsauga prisitaikant
prie klimato kaitos Nr. LIFE19
NAT/LT/000898 (2020-2025 m., 8
partneriai)

Projekto tikslas:

Projekto tikslas:

pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų
perinčių populiacijų būklę jų
apsaugai skirtose teritorijose,
tinkamai tvarkant jų veisimosi
buveines bei taikant kitas šioms
rūšims svarbias apsaugos
priemones

prisidėti prie ilgalaikio tarptautinio
susitarimo atkuriant mažosios
žąsies Fenoskandinavijos
populiacijos palankią apsaugos
būklę, kaip numatyta rūšies
apsaugos veiksmų plane,
populiacijai kasmet vidutiniškai
padidėjant 5%.
6

LIFE-TERNS PROJEKTO
PASIEKIMAI
D. Račkauskaitės nuotr.

Nemune
supilta 16 salų
ir pliažų (2,6
ha)

Kalvių karjere
suformuotos ir
atkurtos 6 salos
(0,8 ha)
Pragilinta
Nemuno upė
ties Lipliūnų k.

Sutvarkyta sala
tarp Pelėšiškių
ir Balbieriškio
(0,3 ha)

Agmenijos
šalinimas
Niedaus,
Kretuono ež..
Lipliūnų IBA,
Novaraisčio
salose

Saloje tarp Prienų
ir Lengveniškių
pašalinta
augmenija 3,7 ha
plote

Kasmet įrengiamos
apsaugos
priemonės
žuvėdroms jų
perėjimo vietose
(stogeliai, ženklai)

Upės saloje ties
Lipliūnų k.
įsteigta nauja
PAST

Parengtos
rekomendacijos dėl
Europos
žuvininkystės fondo
spec.priemonės

Kasmet vykdomas
upinių ir mažųjų
žuvėdrų
monitoringas

Įrengti 3
plaustai
žuvėdroms

Rengiami 5
gamtotvarkos
planai ir rūšių
apsaugos planai
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LIFE LWFG CLIMATE
PROJEKTO PASIEKIMAI

Pradėti didelio masto gamtotvarkos
darbai projekto teritorijose LT,
sutvarkyta 40 ha iš 106 ha
Pradėta studija dėl migruojančių
žąsų poveikio žemės ūkio kultūroms

Reguliariai vykdomas mažųjų žąsų
monitoringas projekto teritorijose

Parengta vieninga mažųjų žąsų
monitoringo metodika, sukurta
mob. aplikacija

LI F E p ro jek t ų p a t ir t is .

IŠŠŪKIAI

Teisiniai
•
•
•
•

LR teisės aktų pokyčiai
Kai kurių atsakingų institucijų biurokratinis požiūris į sprendžiamus klausimus
Atsakingų asmenų nepritarimas projekto sprendiniams/siūlymams
Ilgai trunkantys oficialių procedūrų procesai

Gamtiniai
• Klimatiniai aspektai
• Rūšių ekologijos – biologijos ypatumai – nenumatyti atvejai
• Nenumatyti gamtiniai procesai – plėšrūnai, tarprūšinė konkurencija ir pan.

Finansiniai
• Projekto kofinansavimas
• Nenumatytos būtinosios išlaidos (dėl pasikeitusių projekto įgyvendinimo sąlygų (klimatinių) / infliacijos / vid. DU
kaitos / kainų kilimo)

Žmogiškieji
• Darbo krūvio formavimas
• Darbuotojų kaita
• Atsakomybės / kompetencija

Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
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LIFE projektų patir tis
TĘ STINUMAS

Veiklų
• Finansiniai ištekliai
• Žmogiškieji ištekliai
• Atsakomybių formavimas

Įsigyto / sukurto turto priežiūra
•
•
•
•
•

Turto draudimas
Ilgalaikio turto priežiūra
Ilgalaikio turto naudojimo paskirtis po projekto (tik gamtosaugai!)
Nusidėvėjusio turto likvidavimas (stendų ir kt. infrastruktūros demontavimas)
Trumpalaikio turto likvidavimas

Po projekto galima patikra / auditas
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

D. Račkauskaitės nuotr.
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