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Apie LIFE programą
Pastaruoju metu mokslininkai skelbia, kad keičiantis klimatui
menksta biologinė įvairovė, todėl laukia dideli iššūkiai ir svarbu imtis
skubių veiksmų. Pasak Aplinkos GD generalinio direktoriaus Danielio
Calleja’o Crespo, „LIFE yra vienintelė Europos programa, skirta tik aplinkos
apsaugai ir klimato politikos veiksmams. Šia programa bus prisidėta kuriant
tvarią ateitį, inicijuojant klimato, ekologinius ir energijos pokyčius.“
Šiuo metu lietuviai vykdo 11 LIFE projektų (skaičiuojant projektus,
kuriuose organizacijos iš Lietuvos dalyvauja ne tik kaip pagrindinės pareiškėjos, bet ir kaip partnerės); jų tikslas – įvertinti hidroenergijos galimybes,
kurti prototipus makrodumbliams surinkti iš vandens telkinių, pavojingas
chemines medžiagas pakeisti tinkamesnėmis alternatyvomis Baltijos šalių
įmonėse, įgyvendinti žiedinės ekonomikos modelį (savivaldybių vandenvalos nuotekų dumblą ir biomasės pelenus panaudoti biomasės auginimui ir tolesniam šios biomasės pavertimui atsinaujinančių išteklių energija
miestams), atkurti gyvajai gamtai reikalingas buveines. Pavyzdžiui, Lietuvoje meldinė nendrinukė, baliniai vėžliai, retieji varliagyviai (skiauterėtieji
tritonai, raudonpilvės kūmutės) buvo beveik išnykę, bet vykdant LIFE
programą šios populiacijos sėkmingai atgaivintos. Vokietijos mokslininkas dr. Martinas Flade, pasakodamas apie meldines nendrinukes, pasidžiaugė: „Iš esmės šiai programai turime dėkoti už tai, kad pavyko sustabdyti pasauliniu mastu nykstančios rūšies nykimą rytinėje Lenkijoje ir Lietuvoje.
Vykdant septynis specialiai šiai rūšiai skirtus projektus, atkurti tūkstančiai
hektarų žemapelkių, kuriose namus randa ne tik nendrinukės, bet ir daug
kitų retų rūšių, be to, Lenkijoje ir Lietuvoje pasirūpinus specialiomis agrarinės
aplinkosaugos priemonėmis naudos gavo ir šimtai ūkininkų. Manau, kad be
LIFE programos saugoti rūšį būtų buvę labai sunku.“
Žmonijos išlikimas ir gerovė yra neatsiejama nuo žemės ekologinių
sistemų gyvybingumo. Jų indėlis palaikant planetos ekologinę pusiausvyrą
skirtingas. Pelkės itin svarbios natūralios ekosistemos. Jų vaidmuo palaikant aplinkos sąlygų stabilumą, ypač vandens nuotėkio ir kokybės,
anglies apykaitos reguliavimą, smarkiai pranoksta santykinį jų plotą. Deja,
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XX a. viduryje pelkės buvo nusausintos ūkinėms reikmėms. Jose skaidantis nusausintoms durpėms, anglis CO2 pavidalu patenka į atmosferą ir
spartina klimato kaitą.
Rūpinantis gamtos įvairove svarbu išsaugoti ne tik atskiras rūšis, bet
ir natūralią jų gyvenamąją aplinką – buveinę, kurioje susiformuoja vieninga visuma. Nė viena rūšis negali egzistuoti atskirai, be kitų su ja susijusių
rūšių. Buveinė – unikalus gamtos kompleksas. Įvairūs jų tipai formavosi
ilgą laiką. Sunaikinus tokią buveinę, gali tekti laukti kelis dešimtmečius ar
net šimtmečius, kol grįš natūrali būklė, jei tai apskritai dar bus įmanoma.
Lietuvoje nustatytos 54 buveinės iš 233 Europos Sąjungoje saugotinų jų
tipų, išvardytų Buveinių direktyvoje. LIFE programa remia buveinių atkūrimo veiklas. Lietuvoje įgyvendinti net 6 tokie projektai, o dar vienas
vykdomas šiuo metu.
Pagrindinis LIFE programos siekis – rasti opias aplinkos problemas
ir pasiūlyti galimus sprendimus. Vykdant projektą Ciconia ciconia atkreiptas dėmesys, kad baltųjų gandrų lizdai sugadina stogų dangas arba
elektros tinklus, taigi pasiūlyta išeitis – elektros tiekimo įmonių ir gyventojų turtą apsaugoti įrengtomis platformomis. Projekto LIFE Birds on
Electrogrid metu siekta sumažinti laukinių paukščių žūčių dėl elektros
oro linijų. Išsiaiškinus problemiškiausias vietas, buvo pritaikytos apsaugos
priemonės. Siekiant išsaugoti nykstančią rūšį, projekto Meldinė nendrinukė
metu meldinės nendrinukės iš Baltarusijos sėkmingai perkeltos į Lietuvą, o
dabar jau galima džiaugtis didžiausia kada nors nustatyta šių giesmininkų
populiacija Žuvinto biosferos rezervate.
LIFE programos projektai skirstomi į dvi paprogrames: Aplinkos ir
Klimato. Lietuvoje populiariausia Aplinkos paprogramės prioritetinė sritis yra „Gamta ir biologinė įvairovė“. Projektas „LIFE gebėjimų stiprinimas
Lietuvoje“ Nr. LIFE14 CAP/LT/000008 (nuo 2016 m.), kurio tikslas – stiprinti organizacijų gebėjimus teikti kokybiškas paraiškas, paskatino Lietuvoje
pradėti prioritetinės srities „Aplinka ir efektyvus išteklių naudojimas“ projektus. Šiuo metu įgyvendinami du šios srities lietuviški projektai.
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Prioritetinė sritis „Gamta ir biologinė įvairovė“
Gamta
„Balinių vėžlių ir varliagyvių apsauga Šiaurės Europos lygumose“
Nr. LIFE05 NAT/LT/000094 (Neleap)
2005–2009
http://www.glis.lt/emys/
Projekto Neleap metu įgyvendintos įvairios gamtotvarkos priemonės,
gelbstint sparčiai nykstančias balinių vėžlių ir retųjų varliagyvių (skiauterėtųjų tritonų ir raudonpilvių kūmučių) populiacijas bei gerinant aplinkos sąlygas, padedančias išlikti šiems gyvūnams. Buvo atlikti genetiniai balinių
vėžlių tyrimai. Iš skirtingų populiacijų paėmus seilių mėginius, išskirti genai, leidžiantys įvertinti populiacijų giminystės ryšius ir izoliacijos laipsnį.
Remiantis ilgamete danų ir vokiečių gamtotvarkos specialistų patirtimi,
Lietuvoje atkurta daugiau nei šimtas apleistų kūdrų (iškirsta sumedėjusi
augmenija, išsemtas dumblas). Trisdešimtyje vietovių sutvarkyti kiaušinių
dėjimo plotai: išpjauti krūmai, teritorija nušienauta, nukastas viršutinis
velėnos sluoksnis. Siekiant užtikrinti ilgalaikį vietovių tvarkymą, įrengti
trys mėsinių galvijų ūkiai, mėsinius galvijus perdavus prižiūrėti vietiniams
ūkininkams.

Balinis vėžlys. Nuotr. aut. Lietuvos gamtos fondas
6

LIFE projektai Lietuvoje

„NATURA 2000 teritorijų tvarkymas
ir apsauga Lietuvos pajūryje“
Nr. LIFE05 NAT/LT/000095 (Litcoast)
2005–2008
Projekto Litcoast metu sustiprintos pažeidžiamos kopos, kurioms
grėsė erozija, įrengti pėsčiųjų takai Kuršių Nerijos nacionaliniame ir
Nemuno deltos pakrančių regioniniame parkuose, restauruotos Lietuvos
pakrančių pievų ir kopų pajūrio buveinės. Vykdant šį projektą, atkurti 505
hektarai „Natura 2000“ buveinių, buvusių ties išnykimo riba. Nykstančių
rūšių apsaugai buveinių ir ES mastu parengta ir įgyvendinta tvarkymo
programa, užtikrinanti ilgalaikį poveikį gaivinant retas augalų rūšis.
Teritorijoje atkurta išnykusi žmogaus veikla – ganiava. Buvo parengtas
apsaugos priemonių „Natura 2000“ vertybių apsaugai Kuršių mariose
kompleksas. Juo užtikrinus ilgalaikį poveikį, siekiant išsaugoti perpelių,
lašišų, salačių, ožkų, kirtiklių populiacijas, nerštavietes, sumažėjo jų priegauda. Taip pat itin sumažėjo tinkluose žūstančių migruojančių paukščių.
Be to, buvo įsteigta nauja „Natura 2000“ teritorija.

Pajūrio kopos. Ekologijos klubo „Žvejonė” nuotr.
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„Amalvos ir Žuvinto šlapynių išsaugojimas“
Nr. LIFE07 NAT/LT/000530 (Wetlife1)
2009–2012
http://www.wetlife.gpf.lt/
Projekto Wetlife1 metu buvo atkuriamos hidrologinės sąlygos, būtinos norint išsaugoti Žuvinto biosferos rezervato šlapynes ir užtikrinti
ekosistemines paslaugas. Patvenkus Žuvinto ir Amalvos pelkes sausinusius griovius, pertvarkius apsauginius pylimus, rekonstravus Amalvo polderį, dalyje šių plotų sudarytos sąlygos, tinkamos atsikurti vertingoms
Europos Bendrijos svarbos pelkinėms buveinėms, durpėdaros procesams,
natūraliems spanguolynams, kitur sustabdytas arba sulėtintas durpių irimas, o tuo pačiu ir atitinkamos pasekmės, tokios kaip dirvos paviršiaus
slūgimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 išsiskyrimas, vandens telkinių tarša durpių skaidymosi produktais. Apskaičiuota, kad šis projektas
padėjo ŠESD emisiją sumažinti 5 315 t CO₂ ekv. per metus, arba 265 750 t CO₂
ekv. per 50 metų. Vertinant pinigine išraiška, tai sudarytų 132 875 Eur per
metus (skaičiuojant daroma prielaida, kad 1 t CO₂ ekv. kaina – 25 Eur) arba
6,6 mln. Eur per 50 metų, jei apyvartinių taršos leidimų kaina nekistų).

Žuvinto intakas. Nuotr. aut. Arūnas Pranaitis
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Atlikus Amalvo polderio rekonstrukciją, sumažėjo vandeniui siurbti reikalingos elektros energijos sąnaudos, sudarytos prielaidos vertingų
užliejamų pievų buveinių formavimuisi, o vietiniams gyventojams atsivėrė
galimybės pasinaudoti agrarinės aplinkosaugos priemonėmis. Siekiant
paskatinti naudoti pievas, vietos ūkininkui suteikta mėsinių galvijų banda,
padedanti pelningai prižiūrėti apie 70 ha vertingų užliejamų pievų.
Rekonstravus Žuvinto ir Amalvo šliuzus reguliatorius į slenksčius,
sudarytos prielaidos natūralesniam šių ežerų vandens lygių svyravimui,
kas itin svarbu siekiant užtikrinti gerą ežerų ekosistemų būklę, taip pat
sumažinti infrastruktūros priežiūros kaštai.
„Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje“
Nr. LIFE07 NAT/LT/000531 (Ciconia ciconia)
2009–2013
http://www.birdlife.lt/baltuju-gandru-ciconia-ciconia-apsauga-lietuvoje

Projekto „Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje“
tikslas – pagerinti baltųjų gandrų perėjimo sąlygas, remiantis surinkta medžiaga
apie esamą jų būklę šalyje. Jį įgyvendinant
buvo atlikta baltųjų gandrų lizdų inventorizacija visoje Lietuvoje. Užregistruota daugiau kaip 2 100 gandralizdžių, visi
surinkti duomenys sukelti į sukurtą GIS
duomenų bazę, parengtas ir įteisintas
baltojo gandro rūšies apsaugos veiksmų
planas, baltojo gandro rūšiai svarbių buveinių identifikavimo metodika.
Vienas pagrindinių projekto tikslų
buvo pagerinti baltųjų gandrų perėjimo
sąlygas, vietoj blogos būklės lizdų, esančių
Gandralizdžio įrengimas.
Lietuvos ornitologų draugijos nuotr.
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ant elektros oro linijų atramų ir pastatų stogų, įrengiant saugias dirbtines
lizdavietes. Šio projekto metu pagaminta ir įrengta 3 200 dirbtinių lizdaviečių ant elektros oro linijų atramų, ant pastatų stogų iškelta 500 lizdinių
platformų, sutvarkyta 20 blogos būklės gandralizdžių medžiuose.
Dėl įvairių viešinimo veiklų ir tematikos aktualumo projektas sulaukė didelio atgarsio visuomenėje.
„Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti
nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą“
Nr. LIFE09 NAT/LT/000233 (Baltiškoji meldinė nendrinukė)
2010–2015
https://meldine.lt/baltiskoji-meldine-nendrinuke/
Pagrindinė projekto Baltiškoji meldinė nendrinukė užduotis buvo
iki geros būklės atkurti svarbiausias meldinės nendrinukės buveines
Lietuvoje ir istorines perimvietes Latvijoje, užtikrinant šios rūšies apsaugą privačiuose ūkininkų laukuose (daugiausia – pamaryje). Atkuriant buveines išbandytos įvairios priemonės ir būdai – šalinti krūmai, silpnintos
nendrės, jas šienaujant du kartus per sezoną, žiemą taikytas kontroliuojamas deginimas, taip pat pasitelkta įvairi šlapynėms pritaikyta šienavimo
technika. Iš viso sutvarkyta 1952 futbolo aikštėms prilygstanti teritorija

Meldinė nendrinukė. Žymanto Morkvėno nuotr.
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(1414 ha). Projekto metu vykdant Kaimo plėtros programą buvo sukurtos
ir patvirtintos naujos agrarinės aplinkosaugos priemonės, užtikrinančios
ilgalaikę paramą meldines nendrinukes globojantiems ūkininkams. Jie
gali pretenduoti į paramą tiek norėdami atkurti apleistas, tiek palaikyti
geros būklės buveines. Pasiektas svarbiausias bendro darbo su ūkininkais
rezultatas – meldinės nendrinukės įsikūrė atkurtose buveinėse, baigiantis
projektui (2014–2015 m.) jų populiacija pamažu pradėjo didėti.
„Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATURA 2000 tinklo plėtrai
Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje“
Nr. LIFE09 NAT/LT/000234 (Denoflit)
2010–2015
http://corpi.ku.lt/denoflit/

Projekto Denoflit metu buvo atlikti pasirinktų Baltijos jūros teritorijų gylių matavimai, dugno nuosėdų tipų paskirstymo tyrimai, dugno
organizmų įvairovės inventorizacija ir europinės svarbos dugno buveinių

Baltijos jūros rifas. Klaipėdos universiteto nuotr.
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kartografavimas, nustatytas saugomų žuvų ir paukščių rūšių paplitimas ir
koncentracijos projekto teritorijose, atliktas teritorijų vertinimas „Natura
2000“ tinklo plėtrai Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, pagal tarptautinius kriterijus atrinktuose jūros rajonuose įsteigtos jūrinės saugomos
teritorijos ir apibrėžtos jose taikytinos gamtosaugos priemonės. Iki šio
projekto Lietuva atviroje jūroje saugomų teritorijų neturėjo. Įgyvendinus
šį projektą, Lietuvos Baltijos jūroje bus saugomas 40 928 ha plotas, t. y. 8,8
proc. visos šalies išskirtinės ekonominės zonos ploto.
„Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose“
Nr. LIFE09 NAT/LT/000235 (Eagles in the Forest)
2010–2015
http://www.eagles.lt/

Projekto Eagles in the Forest metu
buvo parengtas pirmasis nacionalinis
mažojo erelio rėksnio rūšies Lietuvoje apsaugos planas šešiose saugomose
teritorijose (Šimonių girioje, Taujėnų–
Užulėnio miškuose, Labūnavos miške,
Lančiūnavos miške, Gedžiūnų miške ir
Gubernijos miško biosferos poligonuose).
2010 m. paskelbta dar viena mažojo erelio rėksnio išsaugojimui svarbi teritorija
– Biržų girios; šiame biosferos poligone
buvo sutvarkyta 80 blogos būklės lizdaviečių. Vykdant šį projektą įrodyta,
kad tiek ekonominiai, tiek ekologiniai

Mažasis erelis rėksnys.
Gamtosaugos projektų vystymo fondo nuotr.
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tikslai būtų lengviau pasiekiami mažųjų erelių rėksnių apsaugos režimą
grindžiant faktiniu veisimosi porų pasiskirstymu projekto teritorijose.
Patikimi šio tyrimo rezultatai buvo pristatyti suinteresuotoms šalims,
siekiant priimti naują apsaugos režimą paskirtose mažųjų erelių rėksnių
teritorijose. Projekto ilgalaikė ir kokybinė socialinė nauda: teigiamas poveikis
užimtumui, sveikatai, etninei integracijai, lygybei, palankesnė socialinė ir
ekonominė situacija.
„Bandomojo ekologinio tinklo Pietų Lietuvoje sukūrimas“
Nr. LIFE09 NAT/LT/000581 (Econat)
2010–2014
http://www.glis.lt/ekotinklas/index.php/lt/

Projekto Econat metu Pietų Lietuvoje sustiprintos retų roplių ir
varliagyvių populiacijos, retoms rūšims išsaugoti suformuotas ekologinis tinklas, sukurtas demonstracinis mėsinių galvijų ūkis. Be to, išaugo
darbo vietų skaičius Pietų Lietuvoje, nes buvo įdarbinta šioje teritorijoje

Medvarlė. Lietuvos gamtos fondo nuotr.
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gyvenančių vietinių specialistų, taip pat kai kuriuos projekto darbus atliko
vietinės įmonės. Projektas davė ir ilgalaikės naudos – su tiksliniais rūšių
poreikiais buvo supažindinti vietinių valdžios institucijų specialistai, vietos
mokyklos, žemės savininkai ir ūkininkai, užsiimantys roplių ir varliagyvių
išsaugojimu. Pabrėžtina, kad vykdant projektą išaugo kraštovaizdžio vertė,
nes buvo atkurti tradiciniai elementai, tokie kaip apaugę tvenkiniai ir
mažos pelkės, kas paskatino turizmą. Be to, į nederlingus Pietų Lietuvos
dirvožemius atvežta nereiklių mėsinių galvijų banda. Tikimasi, kad toks
pavyzdys suteiks naujų darbo galimybių.
„Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas
Lietuvos valstybiniuose parkuose“
Nr. LIFE10 NAT/LT/000117 (Buveinių tvarkymo projektas)
2012–2016
http://lifeplius.salanturp.lt/

Vykdant Buveinių tvarkymo projektą atkurtos buveinės Šauklių
riedulyne, teritorijoje sudarytos sąlygos ekstensyviam ganymui, sukurta
infrastruktūra, leidžianti Šauklių riedulyną pritaikyti muflonams ganyti,

Kadagynas. Salantų regioninio parko direkcijos nuotr.
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taip pat suformuota rekreacinė infrastruktūra, užtikrinanti galimybes visuomenei lankytis tvarkomoje teritorijoje ir susipažinti su čia esančiomis
gamtos vertybėmis, neįprastu kraštovaizdžiu, vykdomo projekto veiklomis; buvo stebimas ir vertinamas Šauklių riedulyno tvarkymo priemonių poveikis buveinėms bei retų augalų rūšių populiacijų atsikūrimas.
Paminėtinas ilgalaikis socialinis ir ekonominis poveikis: projekto metu
vietos valdžios specialistai, žemės savininkai ir ūkininkai informuoti apie
buveinių tvarkymo poreikį ir naudą, o atkuriant unikalius ir tradicinius
elementus išaugo kraštovaizdžio vertė.
„Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas
Nemuno deltos regioniniame parke“
Nr. LIFE12 NAT/LT/000965 (LIFEAukstumala)
2013–2017
http://www.aukstumala.lt/

Projekto LIFEAukstumala metu įrengta per 1 200 užtūrų, kuriais
patvenkta daugiau kaip 100 km pelkę sausinančių griovių, 105 ha sudarančioje degradavusioje pelkės dalyje iškirsta sumedėjusi augalija. Vertinant gamtotvarkos darbų efektyvumą, stebėtas augalijos, gyvūnijos ir
gruntinio vandens lygis, atnaujintas ir prailgintas Aukštumalos pažintinis
takas, pastatyta nauja apžvalgos platforma. Atkūrus hidrologinį režimą
ir iškirtus sumedėjusią augaliją, pagerėjo pelkinių buveinių – aktyvių
aukštapelkių, pelkinių miškų, distrofinių ežerų – būklė, sudarytos sąlygos
vietoj pažeistų degradavusių aukštapelkių formuotis aktyvioms. Taip pat
pagerėjo sąlygos retų ir saugomų rūšių paukščiams – dirviniams sėjikams,
tikučiams, tetervinams ir kt. – perėti bei maitintis. Parengti gamtotvarkos
darbams vykdyti reikalingi dokumentai „Aukštumalos telmologinio
draustinio gamtotvarkos planas (2015)“, „Aukštumalos telmologinio
draustinio hidrologinio režimo atkūrimo techninis projektas (2015)“.
15
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Projektas LIFEAukstumala paskatino vietos ekonomikos kilimą. Įgyvendinant projekto veiklas (atnaujinant edukacinį taką, įrengiant užtvankas,
šalinant sumedėjusią augaliją ir atžalas) buvo įdarbintos vietos įmonės
(UAB „Šilutės polderiai“, Individuali E. Raukčio miškotvarkos darbų
įmonė, UAB „Alytaus melioracija“), taip pat šio krašto turizmo įstaigose
organizuoti seminarai, rūpintasi maitinimu ir kitomis paslaugomis.

Atkurta Aukštumalos aukštapelkė. Marijaus Sandaro nuotr.

„Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas įgyvendinant Tyrulių paukščių
apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus“
Nr. LIFE12 NAT/LT/001186 (Tyruliai – Life)
2013–2017
http://www.tyruliai-life.lt/

Projektu Tyruliai – Life siekta pagerinti Tyrulių pelkės paukščių
apsaugai svarbios teritorijos (PAST) tikslinių rūšių – didžiųjų baublių (Botauru stellaris), švygždų (Porzana porzana), pilkųjų gervių (Grus
grus) – ir joms svarbių buveinių būklę bei padidinti šiems paukščiams
tinkamų buveinių plotus išeksploatuotose Tyrulių pelkės dalyse. Įrengus 53
16

LIFE projektai Lietuvoje

patvankas, buvo atkurtas palankus hidrologinis režimas anksčiau smarkiai
nusausintame didesniame nei 500 ha plote. Iškirtus sumedėjusią augaliją
ir išpjovus nendres, beveik 600 ha plote sudarytos sąlygos atviroms pelkinėms buveinėms atsikurti, o atviromis juostomis suskaidžius ištisinių
nendrynų ruožus, Tyrulių durpyno vandens telkiniai tapo patrauklūs
įsikurti didesniam skaičiui saugomų vandens paukščių, ypač gulbėms giesmininkėms, didiesiems baubliams, rudakakliams kragams,
plovinėms vištelėms, švygždoms, vandens vištelėms, antims, besimaitinantiems garniams.
Įgyvendinant šį projektą, pirmą kartą šalyje įvertintos saugomos teritorijos (būtent pelkės) ekosistemų paslaugos. Paaiškėjo, kad gamtinių teritorijų
vertė gerokai didesnė nei jos išteklių – durpių ar medienos – kaina. Preliminari projekto teritorijos ekosistemų paslaugų komplekso santykinė
vertė 2017 m. siekė apie 941 Eur/ha per metus, arba nuo 3,26 mln. Eur
per metus projekto teritorijai. Didžiąją dalį vertės – iki 86 proc. vertintų
ekosistemų paslaugų komplekso – sudaro gyvenamųjų buveinių suteikimo gyvūnų ir augalų rūšims, migruojančių gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo
užtikrinimo, vandens ciklo reguliavimo ir hidrologinio režimo stabilumo
palaikymo, erozijos prevencijos, klimato reguliavimo, atliekų, teršalų ir
nuotekų sulaikymo, vandens cheminės būklės reguliavimo paslaugos.

Tyrulių pelkė. Lietuvos ornitologų draugijos nuotr.
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Įgyvendinus projektą tikimasi šių ekosistemų paslaugų pokyčių:
aprūpinimo kitais gamtos turtais (uogomis), vandens ciklo reguliavimo
ir hidrologinio režimo stabilumo, gyvenamųjų buveinių gyvūnų ir augalų
rūšims, migruojančių gyvūnų rūšių gyvenimo ciklo užtikrinimo, klimato
reguliavimo, gamtinio ir ekologinio turizmo, pažintinių ekskursijų, teiktinų gyvosios gamtos stebėjimo paslaugų išaugimo; aprūpinimo žuvimis,
atliekų ir nuotekų utilizavimo ir detoksikacijos, oro kokybės reguliavimo, erozijos prevencijos, apdulkinimo ir biologinės kontrolės, medžiagos
moksliniams tyrimams ir pažintinių paslaugų išaugimo; panašaus lygmens
apimčių išlaikymo – aprūpinimo medžiojamąja fauna, kitais gamtos turtais (grybais), galimybių teikti rekreacijos ir poilsio gamtoje, mėgėjiškos
žūklės ir medžioklės paslaugas.
„Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“
Nr. LIFE13 NAT/LT/000084 (Wetlife2)
2014–2018
http://wetlife2.gpf.lt/
Projektu Wetlife2 siekta užbaigti hidrologinių sąlygų atkūrimo darbus Amalvos pelkės dalyje, esančioje dešiniajame Dovinės upės krante,
suplanuoti Amalvos pelkės bioįvairovės atkūrimo ir palaikymo priemones,
taip pat patvenkti sausinimo griovius Kamanų gamtiniame rezervate. Šiuo
tikslu parengtas Amalvos pelkės gamtotvarkos planas, pelkėje panaikintos
likusios drenažo sistemos, pakeltas vandens lygis pelkę juosiančiame griovyje, pertvarkyta dalis pylimų. Išpirkti dėl pakelto vandens lygio paveikti privatūs žemės sklypai, kuriuose atkurtos užliejamos pievos, sutarta su
ūkininkais dėl šių pievų priežiūros. Bendradarbiaujant su ūkininkais, dalyje dirbamų žemapelkių plotų įsėtos pievos, taip sumažinus durpių eroziją ir slūgimą. Pievų priežiūrai suteikta mėsinių galvijų banda užtikrina
pelningą ir bioįvairovės atsikūrimui bei palaikymui svarbią veiklą. Projekto Wetlife2 metu įgyvendinti Amalvos šlapynės pertvarkymai turėtų sumažinti durpių skaidymąsi ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą
vidutiniškai 4 500 t CO₂ ekv. per metus, arba 224 700 t CO₂ ekv. per 50
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metų. Pinigine išraiška tai sudaro 112,5 tūkst. Eur per metus, arba 5,625
mln. Eur per 50 metų.
Kamanų rezervate patvenkti 37 km sausinančių griovių. Iš viso įrengta daugiau kaip 300 įvairaus tipo pertvarų, kurios turėtų užtikrinti vandens lygį, skatinantį pelkinių buveinių atsikūrimą ir durpėdaros procesus.
Vykdant projektą Wetlife2 taip pat atlikta Lietuvos durpynų naudojimo analizė. Ekonominis vertinimas parodė, kad nusausintuose
durpynuose plėtojant ūkio veiklą, ypač intensyvią žemdirbystę ir durpių
gavybą, nuostoliai, patiriami dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo, yra didesni už naudą, todėl reikalinga nacionaliniu mastu
peržiūrėti durpynų naudojimo kryptis, ypatingą dėmesį skiriant pelkių
atkūrimui ir tausojančiam naudojimui.

Kamanų pelkės plynė. Sigitos Sprainaitytės nuotr.
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„Meldinės nendrinukės apsauga, formuojant jai tinkamų
kertinių buveinių tinklą Lietuvoje“
Nr. LIFE15 NAT/LT/001024 (LIFEMagniDucatusAcrola)
2016–2023
https://meldine.lt/

Pagrindinis projekto LIFEMagniDucatusAcrola tikslas – pradėti
kurti vientisą tarptautinį geros būklės buveinių tinklą, užtikrinantį ilgalaikę meldinių nendrinukių apsaugą, kad esant blogoms sąlygoms vienoje
buveinėje jos galėtų perskristi į kitą. Projekto metu šis tinklas pradėtas
formuoti Lietuvoje ir Baltarusijoje, kur atkuriamos nualintos retųjų
giesmininkų buveinės didžiulėje 20 509 ha teritorijoje. Siekiant ilgam
užtikrinti meldinių nendrinukių apsaugą, rengiami ir atnaujinami strateginiai dokumentai – tiek rūšies apsaugos, tiek gamtotvarkos planai. Sėkmingai pirmą kartą išbandyta unikali gamtosaugos priemonė – jauniklių

Cechas Drevernoje. Baltijos aplinkos forumo nuotr.
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perkėlimas (translokacija). Į nykstančią Žuvinto populiaciją iš didžiausios pasaulyje šių paukščių buveinės Baltarusijoje per dvejus metus gamtininkai atgabeno 100 šių paukščių jauniklių. Net 99 iš jų gamtininkams
pavyko sėkmingai užauginti ir paleisti į laisvę. Šis efektyvus metodas sėkmingai pasiteisino – po pirmų metų iš žiemaviečių Afrikoje į savo naujuosius namus Žuvinte grįžo 22 proc. perkeltų paukščių, o po antrų – 14 proc.
pirmamečių perkeltų paukščių ir net trys antramečiai.
Siekiant spręsti žolės panaudojimo klausimą, svarbiausiose meldinių
nendrinukių buveinėse pamaryje buvo atidarytas biomasės perdirbimo
cechas, kuriame surinkta vėlai nušienauta žolė perdirbama į naudingą
produktą – granules žirgų pakratams. Pastebėtina, kad 2020 m. Lietuvoje
gamtininkai užfiksavo rekordinę meldinių nendrinukių populiaciją. Vykdant apskaitas aptikta 316 giedančių patinų, ir tai didžiausias skaičius nuo
tada, kai pradėta šią rūšį sistemingai tirti.
„Ekologinis tinklas nuo gamtinę brandą pasiekusių medžių
priklausomų rūšių apsaugai“
Nr. LIFE16 NAT/LT/000701 (LIFE Osmoderma)
2017–2022
https://www.osmoderma.lt/

Projekto Osmoderma metu siekta užtikrinti gerą senų lapuočių
medžių būklę ir visoje Europoje reto niūriaspalvio auksavabalio bei kitų
nuo brandžių medžių priklausomų organizmų išsaugojimą. Per kiek
daugiau nei ketverius metus bus sukurtas ekologinis tinklas, kurio branduoliais pasirinktos niūriaspalvių auksavabalių apsaugai išskirtos trys
„Natura 2000“ teritorijos – Kauno ir Dūkštų ąžuolynai bei Neries šlaitas ties Verkiais. Šis tinklas priklausys tarptautiniam Lietuvos–Latvijos
ekologiniam tinklui, kuriame bus nustatoma niūriaspalvių auksavabalių populiacijų fragmentacija ir atsiradusios genetinių mainų tarp sub21
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populiacijų spragos. Viena pagrindinių praktinių
projekto veiklų – arboristinis medžių tvarkymas,
siekiant užtikrinti medžių
senolių
ilgaamžiškumą.
2017–2019 m. buvo
paruošti ir aplinkos ministro įsakymu patvirtinti Lietuvos gamtos fondo
rengti gamtotvarkos plaPadūmys. Giedrės Streikauskaitės nuotr.
nai dviem buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms: Kauno ąžuolynui ir Neries upės šlaitui ties
Verkiais. Remiantis šiais strateginiais planavimo dokumentais, jau pradėtos vykdyti gamtotvarkos priemonės. Arboristinė medžių priežiūra šiuo
metu įpusėjo ir ekologiniuose koridoriuose, jungiančiuose saugomas
teritorijas.
„Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir
mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“
Nr. LIFE17 NAT/LT/000545 (LIFE Terns)
2018–2022
https://www.lifeterns.lt/

Pagrindinis projekto LIFE Terns tikslas – pagerinti perinčių upinių
ir mažųjų žuvėdrų populiacijų būklę jų apsaugai skirtose teritorijose, tinkamai tvarkant jų veisimosi buveines ir taikant kitas šioms rūšims svarbias apsaugos priemones. Šių žuvėdrų apsaugai skirtas projektas įgyvendinamas pirmą kartą šalyje. Jis apima visas Lietuvoje upinių ir mažųjų
žuvėdrų apsaugai svarbias teritorijas (Kretuono ežerą, Nemuno deltą, Ne22
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muną tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio, Nemuną tarp Prienų ir Lengveniškių,
Nemuno upės pakrantes ir salas tarp Kulautuvos ir Smalininkų, Vasaknų žuvininkystės tvenkinius, Novaraisčio draustinį, Niedaus ir Veisiejų
ežerus, Kalvių karjerą ir Sartų regioninį parką). Veiklos numatytos ir Nemuno upės salose ties Lipliūnais, kur siekiant užtikrinti tinkamą mažųjų
žuvėdrų apsaugą bus steigiama nauja Paukščių apsaugai svarbi teritorija.
Įgyvendinant projektą didžiausias dėmesys skiriamas praktinėms
gamtotvarkos veikloms, kuriomis tinkamos žuvėdrų perimvietės kuriamos vykdant žemės dangos formavimo ir tvarkymo darbus, žoline ir
sumedėjusia augmenija apaugusiose teritorijose taikant alinamojo šienavimo priemones arba Nemuno upės ruožuose įrengiant smėlio seklumų
juostas ar saleles.
Be įprasto perinčios populiacijos gausos ir veisimosi sėkmingumo
stebėjimo, perinčioms upinėms žuvėdroms uždėta beveik 50 GPS siųstuvėlių, kuriais surinkta unikali informacija apie perinčių žuvėdrų mitybos
teritorijas veisimosi metu. Tai itin svarbu planuojant šios rūšies apsaugos
priemones svarbiausiose jų perimvietėse. Net šešioms teritorijoms rengiami nauji arba atnaujinami jau parengti gamtotvarkos planai. Be šių strateginio planavimo dokumentų, bus ruošiamas nacionalinis upinių žuvėdrų
apsaugos veiksmų planas ir atnaujintas mažųjų žuvėdrų apsaugos planas.

Mažoji žuvėdra. Eugenijaus Drobelio nuotr.
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„Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga
prisitaikant prie klimato kaitos“
Nr. LIFE19 NAT/LT/000898 (LIFE LWfG Climate)
2020-2025
http://www.birdlife.lt/tarptautines-pajegos-mazuju-zasu-apsaugai-europoje
Bendrasis projekto LIFE LWfG Climate tikslas – prisidėti prie ilgalaikio tarptautinio susitarimo atkuriant palankią mažosios žasies
Fenoskandinavijos populiacijos apsaugos būklę, kaip numatyta rūšies apsaugos veiksmų plane, populiacijai kasmet vidutiniškai padidėjant 5 proc.
Mažoji žąsis (Anser erythropus) – rečiausia žąsis, perinti Europoje,
jos Fenoskandinavijos populiacija turi apie 100 individų. Rūšis priskiriama globaliai nykstančių paukščių kategorijai, ir ji atsidūrė ties išnykimo
riba. Šios žąsys peri Norvegijos šiaurėje, žiemoja Graikijoje, vos dviejose
vietovėse – Kerkinio ežere ir Evro deltoje, o pavasario migracijos kelias
driekiasi per Lietuvą. Iš visų per ją praskrendančių laukinių žąsų, mažoji
žąsis visada buvo pati rečiausia, ir dažniausiai pastebima gausiuose baltakakčių žąsų būriuose. Tiek dėl patobulėjusios stebėjimo technikos, tiek
dėl sukauptų stebėjimo žinių mažosios žąsys nuo 2016 m. Lietuvoje pastebimos kasmet.

Mažosios žąsys. Vytauto Eigirdo nuotr.
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Projekto metu Europoje ir Lietuvoje (Nemuno deltoje bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje (PAST))
numatomi šios rūšies žiemoviečių ir laikino apsistojimo vietų apsaugos
gerinimo bei buveinių atkūrimo darbai – sumedėjusios augalijos šalinimas, grunto valymas bei hidrologinio režimo atstatymas.
Projekto veiklas finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, Norvegijos aplinkosaugos agentūra, Vengrijos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
Projekto partneriai: Hortobadžio nacionalinio parko direkcija
(Vengrija), Evro deltos ir Samotrakės nacionalinio parko administracija
(Graikija), valstybinė įmonė „Suomijos parkai ir gyvoji gamta“, Oulu
universitetas (Suomija), „WWF Finland“ (Suomija), UNEP/AEWA
sekretoriatas bei Graikijos ornitologų (HOS) ir Estijos (EOS) draugijos,
priklausančios tarptautiniam „Birdlife“ tinklui.

Biologinė įvairovė
„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos
elektros energijos perdavimo tinkluose“
Nr. LIFE13 BIO/LT/001303 (LIFE Birds on Electrogrid)
2014–2018
http://www.birds-electrogrid.lt/

Projekto LIFE Birds on Electrogrid metu daugiau nei 120 km ilgio
aukštosios įtampos elektros oro linijų ruožuose įdiegtos laidų matomumą
didinančios priemonės, padėjusios gerokai sumažinti paukščių žūčių
atsitrenkus į laidus atvejų, įrengtos 6464 „spiralės“ ir 2890 pakabučiai.
Ant daugiau nei 2500 atramų įrengtos specialios „šakučių“ (11 032 vnt.) ir
„lėkštelių“ (7 075 vnt.) tipo apsaugos priemonės, neleidžiančios stambiems
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paukščiams nutūpti pavojingiausiose aukštos įtampos elektros oro linijų
vietose, taip apsaugodamos sparnuočius nuo žūties dėl trumpojo jungimo.
Itin pasiteisino 580 dirbtinių lizdaviečių – specialių inkilų pelėsakaliams – įrengimas ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų atramų.
Jose įsikūrė daugiau 40 proc. pelėsakalių populiacijos, o per ketverius metus dirbtinėse lizdavietėse sėkmingai išperėta daugiau nei 700 jauniklių.
Šio projekto ilgalaikė ekonominė ir socialinė nauda daugiausia susijusi su paukščių apsaugos priemonių, užtikrinančių ir nuolatinį energijos
tiekimą, įgyvendinimu. Dėl paukščių sukeliamų (žūstant nuo elektros
smūgio) trumpųjų jungimų aukštosios įtampos elektros perdavimo linija neveikia, o tai atneša finansinių nuostolių elektros energijos tiekėjams,
taip pat praradus elektros energijos maitinimo šaltinį socialinių problemų
gali kilti ir visuomenei. Paukščių apsaugos priemonių gamyba užtikrina
kelias darbo vietas. Iš papildomų rangovų gaunamų pajamų parūpinant
darbo visoms priemonėms diegti ir konkretiems apsaugos veiksmams
įgyvendinti, taip pat remiama vietos ekonomika. Pagrindinis komunikacijos veiklos tikslas pasibaigus projektui – išnaudoti pasiektus rezultatus ir
toliau šviesti visuomenę, supažindinant su paukščių mirtingumo problema aukštos įtampos elektros perdavimo tinkle.

Specialios apsauginės šakutės ir lėkštutės. Lietuvos ornitologų draugijos nuotr.
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Prioritetinė sritis
„Aplinka ir efektyvus išteklių naudojimas“
Atliekos
„Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams: vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“
Nr. LIFE17 ENV/LT/000310 (NutriBiomass4LIFE)
2018–2022
http://www.nutribiomass.eu/
Projekto NutriBiomass4LIFE tikslas – sukurti ir įdiegti parodomąjį didelių miestų viso ciklo žiedinės ekonomikos modelį, skirtą miestuose
susidarančių gamybos ir veiklos atliekų, kurios turi daug vertingų maistinių medžiagų – savivaldybės vandenvalos nuotekų dumblo ir biomasės
pelenų – visam panaudojimui biomasės auginimui ir tolesnei šios biomasės konversijai į atsinaujinančių išteklių energiją miestams. Vykdomo
projekto metu bus diegiamas parodomasis žiedinės ekonomikos modelis. Projekte dalyvauja UAB „Pageldynių plantacija“, Lietuvos agrarinių
ir miškų mokslų centras, Lietuvos miško savininkų asociacija, Švedijos
agrokultūrinių mokslų universitetas, UAB „Vilniaus vandenys“ ir grupės
„E energija“ įmonė UAB „Kirtimų katilinė“. Numatoma 60 km spinduliu
aplink Vilniaus miestą
įveisti 900 ha naujų biomasės želdinių. Įgyvendinant šį projektą jau
įveista 415 ha biomasės
želdinių, o tręšimui
panaudota
daugiau
kaip 10 000 tonų džiovinto nuotekų dumblo
ir 1 100 tonų medienos
kuro pelenų. Nuotekų
dumblu tręšiant šiuos Vaizdas iš drono. NutriBiomass4LIFE projekto vykdytojų nuotr.
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želdinius, užaugintą biomasę ateityje bus galima panaudoti Vilniaus miesto gyventojų būstams šildyti – atsinaujinančios energijos gamybai. Taip
probleminė atlieka – nuotekų dumblas – sugeriant didelį kiekį CO2
virs šiluma miesto gyventojams. Pereinant prie žiedinės ekonomikos,
įgyvendinus projektą bus siekiama beveik visą Lietuvoje susidarantį džiovintą nuotekų dumblą panaudoti biomasės auginimui.

Vanduo
„Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis“
Nr. LIFE17 ENV/LT/000407 (AlgaeService for LIFE)
2018–2023
https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/
Projektu AlgaeService for LIFE siekiama skatinti gerąją ekologinių
paslaugų praktiką ir žiedinę ekonomiką, diegiant novatorišką demonstracinių
priemonių sistemą. Rezultatai – dviejų technologiškai skirtingų prototipų
efektyvumas mažinant perteklinę makrodumblių ir melsvabakterių – fosforo, azoto ir pavojingų cianotoksinų šaltinio – biomasę Lietuvos ir Lenkijos vandens telkiniuose. Daug dėmesio skiriama technologijų, užtikrinančių patikimą ir tvarų dumblių biomasės kaip žaliavos panaudojimą,
vystymui.
Pirmasis plaukiojantis įrenginys, skirtas
makrodumbliams upėje
rinkti, visuomenei buvo
pristatytas 2020 m.
vasarą. Įgyvendinant
projektą surinkta biomasė panaudota ieškant
optimalių sprendimų
pritaikyti
dumblius.
Makrodumblius naudoPlaukiojančio įrenginio prototipas. Jūratės Sendžikaitės nuotr.
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jant kaip žaliąją trąšą, padidintas miežių, bulvių, kukurūzų derlingumas.
Makrodumbliuose nustatyti santykinai dideli kiekiai vertingų medžiagų,
naudojamų natūralios kosmetikos gamybai. Iš surinktos melsvabakterių
biomasės sėkmingai išskirtas pigmentas fikocianinas, kuris gali praversti
kaip natūralus dažas maisto ir kosmetikos pramonėje. Taip pat kuriama
inovatyvi nuotolinė dumblių santalkų vertinimo metodika.

Prioritetinė sritis „Aplinkos politika ir valdymas“
„Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų
biologinės įvairovės gyvybingumą“
Nr. LIFE13 ENV/LT/000189 (Viva Grass)
2014–2019
https://vivagrass.eu/
Pagrindinis LIFE Viva Grass tikslas buvo sukurti integruoto planavimo priemonę, leidžiančią praktiškai pritaikyti ekosisteminių paslaugų
koncepciją priimant sprendimus dėl pievų palaikymo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Buvo sukurtos trys šios priemonės programėlės, skirtos
skirtingoms vartotojų grupėms esant skirtingam sprendimų priėmimo

Orchidėjos. Baltijos aplinkos forumo nuotr.
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kontekstui. Priemonės pagrindas – pamatinis žemėlapis; jame nurodyta
17 su pievomis ir ariama žeme susijusių ekosisteminių paslaugų, kurios
projekto metu buvo įvertintos ir sukartografuotos. Taip pat parengta internetinė mokymosi platforma, supažindinanti su ekosisteminių paslaugų
koncepcija ir pačia integruoto planavimo priemone, jos naudojimu, galimais taikymo būdais. Be to, projekto metu vyko praktinės pievų atkūrimo veiklos – atkurta 154 ha pievų. Dėl to padidėjo rūšių įvairovė, pakito
buveinių struktūra ir jos teikiamos paslaugos tapo įvairesnės. Rengtos ir
rekomendacijos, tvarkymo planai dėl šių pievų palaikymo. Projekto metu
prisidėta įtraukiant vieną naują teritoriją Vilniuje į europinį vertingiausių
gamtinių vietovių tinklą „Natura 2000“. Taip pat organizuoti renginiai,
parengti įvairūs leidiniai apie pievų ekosistemines paslaugas, jų naudą ir
reikšmę. Vienas iš leidinių – „Paukščių stebėjimo gidas Nemuno deltos
regione“ – sulaukė išskirtinai didelio susidomėjimo.

Integruotieji projektai
„NATURA 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“
Nr. LIFE16 IPE/LT/000016 (Naturalit)
2018–2027
https://naturalit.lt/

Naturalit yra pirmas Lietuvoje įgyvendinamas LIFE integruotasis projektas. Projekto tikslai: 1) nustatyti apsaugos tikslus „Natura 2000“ tinklo
teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygmeniu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir
rūšims; 2) didinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą,
siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės;
3) užtikrinti gamtos apsaugos priemonių integravimą ir įgyvendinimą
kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų bei turizmo; 4) stiprinti
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institucijų gebėjimus saugoti ir tvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas.
Projekte dalyvauja 11 partnerių – valstybinės institucijos, nevyriausybinės
organizacijos ir viešosios įstaigos. LIFE integruotojo projekto tikslai –
siekti aplinkai palankių sisteminių pokyčių, teikti teisės aktų pakeitimus ir
dalyvauti politiniuose procesuose, todėl numatyta projekto trukmė – net
10 metų.
Projekto „Naturalit“ metu įsteigtas Metodinis analitinis centras prie
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdo mažai ištirtų saugomų
rūšių inventorizaciją ir nustato apsaugos tikslus buveinių ir paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms. Centras iš pagrindų atnaujina gamtotvarkos planavimo procesą, kuria ir pildo skaitmeninę biologinės įvairovės
duomenų bazę, tobulina esamas metodologijas. Per organizuojamus mokymus reikiamos žinios perduodamos saugomose teritorijose dirbantiems
ekologams.
Taip pat jau parengtos ir su atsakingomis institucijomis derinamos
išsamios miško buveinių tvarkymo rekomendacijos, teikiami reikalingi teisės aktų pakeitimai. Žemės ūkio sektoriui siūlomos inovatyvios
agrarinės aplinkosaugos priemonės, padedančios suderinti ūkininkų ir
gamtos interesus. Rengiami pasiūlymai, kaip tobulinti esamą agrarinės
aplinkosaugos administravimo sistemą ir didinti jau taikomų priemonių
efektyvumą. Lietuvos saugomose teritorijose populiarinamas ekstensyvus
gyvulių ganymas, o vietos bendruomenės supažindinamos su daugialype
socioekonomine „Natura 2000“ tinklo nauda.

Jodymo pelkė. Nerijaus Žitkevičiaus nuotr.
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Ar žinote, kad...
...LIFE programa Lietuvoje pradėta įgyvendinti 1992 m.?
...Lietuvoje jau įgyvendinti arba šiuo metu įgyvendinami 23 projektai?
...13 už projektus atsakingų organizacijų iš Lietuvos dalyvavo arba dalyvauja kaip partnerės? Plačiau
...bendra investicijų į šiuos projektus suma – 60 mln. Eur, iš kurių 37 mln. Eur skyrė
Europos Sąjunga?
...daugumą LIFE projektų koordinavo nevyriausybinės organizacijos?
...iš 23 Lietuvoje inicijuotų LIFE projektų net 15 buvo skirti gamtos apsaugai, 3
aplinkai ir išteklių naudojimo efektyvumui, po vieną biologinei įvairovei, aplinkos
politikai ir valdymui, veiksmų už ES ribų sričiai (1995 m.) ir pajėgumams stiprinti,
taip pat vykdomas vienas integruotasis projektas?
...LIFE yra geriausiai valdoma ES biudžeto programa! Plačiau
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Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“
Nr. LIFE14 CAP/LT/000008 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa.
www.lifeprojektai.lt
2016–2021 m. projektą įgyvendina:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra.

