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LIFE integruotas projektas – kas tai?

• LIFE - tai ES aplinkos ir klimato politikos finansavimo priemonė
(L’Instrument financier pour l’environnement )

• Integruoti projektai – kuo jie kitokie?  

- skirti įgyvendinti nacionaliniu / dideliu teritoriniu mastu aplinkos ar 
klimato kaitos strategijas ar veiksmų planus, visų pirma: gamtos (įskaitant 
Natura 2000 tinklo valdymo), vandens, atliekų, oro ir klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo srityse; 

- turi užtikrinant platų suinteresuotųjų šalių įtraukimą;

- turi skatinti susijusių ES, nacionalinių, privačių lėšų šaltinių įtraukimą ir 
koordinavimą.

• Integruotas projektas Gamtos srityje -

skirtas įgyvendinti nacionalinį strateginį dokumentą Natura 2000 
teritorijoms (Prioritetinių veiksmų programą; angl. Priority Action
Framework - PAF), kuris yra derinamas su Europos Komisija.



LIFE integruotas projektas NATURALIT
Pagrindiniai „sausi“ faktai

Projekto trukmė: 10 metų (2018 - 2027)

4 pagrindiniai tikslai / 50 projekto veiklų jiems įgyvendinti

10 partnerių, komanda – apie 50 žmonių



LIFE integruotas projektas NATURALIT
Pagrindiniai „sausi“ faktai

Pagrindinis pareiškėjas (koordinuojantis partneris):

(1) Aplinkos projektų valdymo agentūra

Partneriai:

(2) Aplinkos ministerija

(3) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

(4) Žemės ūkio ministerija

(5) Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

(6) Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

(7) Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

(8) VšĮ Baltijos aplinkos forumas

(9) VšĮ Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademija (ex-ASU)

(10) VĮ Valstybinių miškų urėdija

? (11) Nacionalinė mokėjimo agentūra ?



1) Moksliniai tyrimai ir 
Natura 2000 tinklo plėtra
5 veiklos

-Mažai žinomų rūšių tyrimai;
-Apsaugos tikslų nustatymas visom saugomoms rūšims ir buveinėms;
-Naujų Natura 2000 teritorijų steigimas;
-Privačių žemių išpirkimas.



2) Valdymo, stebėsenos 
ir analizės procesų 
efektyvumo didinimas
3 veiklos

-Gamtotvarkos planavimo proceso
peržiūra ir tobulinimas (įsk. teisės aktų 
pakeitimus);
- VSTT Metodinio analitinio centro įkūrimas –
ekspertinių pajėgumų sutelkimas nacionaliniams 
uždaviniams spręsti (12 ekspertų)



- Gamtosaugos priemonių integracija į Kaimo plėtros programą (įsk. 
naujų inovatyvių agrarinės aplinkosaugos priemonių parengimą ir testavimą);
- Gyvulių ganymo, kaip atvirų buveinių tvarkymo būdo, skatinimas 
(sukuriant ir išbandant ekonomiškai tvarius modelius Dzūkijos ir Aukštaitijos 
nac.parke);
- Natura 2000 teikiamų ekosistemų paslaugų vietiniam verslui 
skatinimas (sukuriant vietinei bendruomenei patrauklų ir tvarų verslo modelį 
Dzūkijos nac. parke).

3) Gamtos apsaugos priemonių integracija ir 
įgyvendinimas kituose sektoriuose, ypač:  žemės ūkio, 
miškų bei turizmo
21 veikla



3) Gamtos apsaugos priemonių 
integracija ir įgyvendinimas kituose 
sektoriuose, ypač:  žemės ūkio, miškų bei 
turizmo
21 veikla

- Gamtosaugos priemonių integracija į miškotvarkos planavimo procesą (įsk. pilotinio
miškotvarkos plano įgyvendinimas
Dzūkijos nac. parke);

- Inovatyvių technologijų šlapynių buveinių atkūrimui testavimas (praktinis 
įgyvendinimas Užpelkių telmologiniam draustinyje Žematijos nac. parke); 
- Biomasės tvarkymo metodų testavimas (kompostavimo metodų išbandymas, veikiančios 
kompostavimo sistemos sukūrimas Žemaitijos nac. parke);



- Inovatyvių monitoringo metodų parengimas retoms ir sunkiai 
randamoms rūšims (tokioms kaip pelėdos, geniai, musinukės, etc
naudojant pažangią garso įrašymo įrangą, šilumines stebėjimo kameras, 
dronus, GIS analizę ir t.t.);
- Vidiniai mokymai saugomų teritorijų institucinei sistemai;
- Mokomieji vizitai į užsienį;
- Biologinės įvairovės nykimo sustabdymo koncepcijos parengimas ir 
pritaikymas.

4) Institucijų gebėjimų saugoti ir 
tvarkyti „Natura 2000“ tinklo 
teritorijas stiprinimas
4 veiklos



Viešinimo, stebėsenos ir 
projekto valdymo veiklos
17 veiklų

- Projekto veiklų viešinimas, žiniasklaida;
- Visuomenės informavimas apie Natura 2000 ir 
ekosistemų paslaugas Lietuvoje;
- Gamtos festivalių nacionaliniuose parkuose 
organizavimas;
- Neįgaliųjų įtraukimas;
- Dalyvavimas konferencijose, tarptautiniuose 
renginiuose;
- Bendradarbiavimas su kitais projektais;
-Projekto valdymas.



Siekiame, kad Natura 2000 tinklo -
vertingiausių Europos gamtos teritorijų -

apsauga būtų pilnavertė. 

Taip mes išsaugosime sengires, pelkes, 
pievas, kitas buveines ir jų natūralumą, kuris 

supo Lietuvos gyventojus nuo senų laikų.


