
          

 
LIFE INTEGRUOTAS PROJEKTAS LIFE-IP PAF-NATURALIT 

NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE  
LIFE16 IPE/LT/016 

 
 

KVIETIMAS Į MOKYMUS ŪKININKAMS 
„GYVULININKYSTĖS SKATINIMAS IR VERTINGŲ ATVIRŲ BUVEINIŲ PRIEŽIŪRA 

SAUGOMOSE TERITORIJOSE“ 
 
 

Renginio data: 2020 m. vasario 26 d.  
Renginio vieta: Restoranas „Sartų lankų jautiena“, Sėlių g. 16, Zarasai. 

 
Maloniai kviečiame 2019 m. vasario 26 d. dalyvauti mokymuose – diskusijoje, kuriuos organizuoja 

Baltijos Aplinkos Forumas, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko bei Dzūkijos 

nacionalinio parko direkcijos. Šių mokymų tikslas – pristatyti LIFE integruoto projekto NATURALIT 
veiklas, skirtas gyvulininkystės skatinimui saugomose teritorijose bei suteikti praktinių žinių ūkininkams 

užsiimantiems ar siekiantiems užsiimti gyvulininkystės veiklomis. 

Renginio programa pridedama. 

Kviečiame registruotis ūkininkus užpildant dalyvio anketą iki vasario 21 d: 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į  Baltijos Aplinkos Forumo aplinkosaugos ekspertą 

Justą Gulbiną, tel. +8 5 255 9146, el. paštas. justas.gulbinas@bef.lt 

Kviečiame susipažinti su Naturalit projektu svetainėje www.naturalit.lt. 

 
Renginio metu NATURALIT projekto įgyvendinimo, viešinimo bei išlaidų pagrindimo tikslais bus 

fotografuojama. Renginio dalyvis atvykdamas į renginį patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog: 
- Renginio metu bus fotografuojama. 
- NATURALIT projekto komanda renginio metu padarytas nuotraukas gali laisvai ir be atskiro 

sutikimo naudoti projekto įgyvendinimo, viešinimo bei išlaidų pagrindimo tikslais: padarytos nuotraukos 
gali būti publikuojamos projekto partnerių socialinės žiniasklaidos paskyrose, interneto svetainėse, 

projekto ataskaitose ir techninėje su projekto veikla susijusioje dokumentacijoje, taip pat iliustruoti 

spausdintą medžiagą (lankstinukus, skrajutes, informacinius bukletus ar knygas). Savo sutikimą galite bet 

kada atšaukti, informuodami Aplinkos projektų valdymo agentūrą – el. paštu  apva@apva.lt. Mes savo 
ruožtu įsipareigojame užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi laikantis teisės aktų, 

reglamentuojančių dokumentų saugojimo terminus, reikalavimų. 

https://forms.gle/mh81DszdAGDj99bm9
mailto:justas.gulbinas@bef.lt
http://www.naturalit.lt/
mailto:apva@apva.lt


          

MOKYMAI 

„Gyvulininkystės skatinimas ir vertingų atvirų buveinių priežiūra saugomose teritorijose“  

MOKYMŲ PROGRAMA 

2020 02 26 

Renginio vieta: Restoranas „Sartų lankų jautiena“, Sėlių g. 16, Zarasai  

11.30 – 12.00 Registracija. Pasitikimo kava/arbata. 

12.00 – 12:20 

Projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ 

pristatymas.  

Justas Gulbinas, Baltijos Aplinkos Forumas, gyvulininkystės skatinimo 

veiklų projekte koordinatorius 

12.20 – 13.00 
Saugomos pievų buveinės, jų vertė ir priežiūra ganant jose gyvulius.  

Lektorius bus paskelbtas vėliau 

13:00 – 14:00 Pietūs 

14.00 – 15.00 

Supaprastinti reikalavimai skerdyklos įrengimui. Mobiliosios 

skerdyklos idėja. Gyvulių ligos ir priežiūra.  

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai: lektoriai bus 

paskelbti vėliau 

15:00 – 15:40 
Kooperatyvo „Sartų lankų jautiena“ susikūrimas ir veikla 

Gintaris Petrėnas, kooperatyvo administracijos vadovas 

15:40 – 16:40 Diskusija „Kaip paskatinti gyvulininkystę saugomose teritorijose ir 

vertingų atvirų buveinių priežiūrą?“ 

16:40 – 17:00 Mokymų pabaiga ir aptarimas 

 

 

 

  

 


