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LIFE INTEGRUOTASIS PROJEKTAS 

NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE 

LIFE-IP-PAF-NATURALIT 

LIFE16 IPE/LT/016 

 

KVIETIMAS Į EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS RŪŠIŲ INVENTORIZACIJOS 

REZULTATŲ PRISTATYMĄ 

 

Maloniai kviečiame 2022 m. gruodžio 1 d. dalyvauti renginyje, kurį organizuoja Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūra, 

įgyvendindamos LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ 

(toliau – NATURALIT projektas). 

 Šio renginio tikslas – pasidalinti Europos Bendrijos svarbos rūšių inventorizacijos rezultatais. 

NATURALIT projekto įgyvendinimo metu, 2018-2022 metais, vykdyta 33 mažai ištirtų EB svarbos 

rūšių inventorizacija, įvertinta šių rūšių apsaugos būklė šalyje, apsaugos statusas, identifikuoti 

apsaugos tikslai ir pasiūlytos reikalingos apsaugos priemonės. 

Renginys vyks Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre, 

Konferencijų salėje (Antakalnio g. 25, Vilnius).  

 

Preliminari renginio programa: 

9.30-10.00 Registracija, sutikimo kava  

10.00-10.10 

Įžanga, renginio pristatymas  

(A. Stanislovaitis, VSTT direktorius, dr. D. Dapkus, VSTT Metodinis-analitinis 

centras) 

10.10-10.30 
Mažojo varpenio ir smiltyninio gvazdiko tipinio porūšio inventorizacijos rezultatai 

(dr. D. Matulevičiūtė, VSTT, Metodinis-analitinis centras) 

10.30-11.00 
 Pūslėtosios aldrūnės, lanksčiojo plukenio ir žaliosios dvyndantės inventorizacija 

 (L. Petrulaitis, dr. Z. Sinkevičienė, dr. I. Jukonienė, dr. V. Rašomavičius,   Gamtos 

tyrimų centras) 

11.00-11.20 
Žaliojo sėmainio ir stačiosios dirvuolės inventorizacijos rezultatai (V. Uselis, VSTT, 

Metodinis-analitinis centras) 

11.20-11.50 

Šneiderio kirmvabalio, margojo akiuočio ir raudonkrūčio niūravabalio  

inventorizacija (dr. V. Tamutis, dr. R. Ferenca, Kauno T. Ivanausko Zoologijos 

muziejus, VšĮ Gamtos paveldo fondas) 

11.50-12.20 
Šiaurinio auksinuko, Manerheimo grybinuko ir auksuotosios šaškytės 

inventorizacijos rezultatai (G. Švitra, VSTT, Metodinis-analitinis centras) 

12.20-12.30 Diskusijų laikas 

12.30-13.00 Pietų pertrauka 
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13.00-13.30 
Ežerinės rainės, paprastojo kirtiklio ir auksaspalvio kirtiklio inventorizacija (dr. V. 

Rakauskas, dr. A. Steponėnas, Gamtos tyrimų centras) 

13.30-14.00 
Branto pelėausio, mažojo nakvišos ir šikšniuko mažylio inventorizacijos rezultatai 

(R. Karpuška, VSTT Metodinis-analitinis centras) 

14.00-14.30 
Paprastojo tulžio, tetervino, didžiosios kuolingos ir dryžagalvės kryklės 

inventorizacijos rezultatai (dr. G. Grašytė, VSTT Metodinis-analitinis centras) 

14.30-14.45 Kavos pertrauka 

14.45-15.15 

Juodojo peslio, paprastosios pempės ir kurapkos šalies populiacijų gausos ir 

paplitimo tyrimų rezultatai (dr. E. Drobelis, L. Raudonikis, M. Karlonas, Lietuvos 

ornitologų draugija) 

15.15-15.45 
Rudagalvės anties, eurazinės cyplės, gaiduko ir paprastojo griciuko inventorizacijos 

rezultatai (A. Čerkauskas, VSTT Metodinis-analitinis centras) 

15.45-16.05 
Juodojo gandro ir juodkrūčio bėgiko inventorizacija (dr. G. Brazaitis, dr. Ž. Preikša, 

VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas ) 

16.05-16.20 
Keturdantės suktenės inventorizacijos rezultatai (dr. G.  Skujienė, Vilniaus 

universitetas, Lietuvos gamtos fondas) 

16.20-17.00 Diskusijų laikas 

 

Visus norinčius dalyvauti kviečiame iki š. m. lapkričio  25 d. užsiregistruoti: 

 užpildant anketą https://forms.gle/DKRzVNhnnQmjCnU77   

arba el. paštu dalia.cebatariunaite@vstt.lt, nurodant savo vardą, pavardę bei atstovaujamą 

instituciją. 

 

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 fotografuojamas. 

- 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 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Aplinkos projektų 

valdymo agentūros socialinės žiniasklaidos paskyrose, projekto partnerių 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 el. paštu vstt@vstt.lt. Mes savo ruožtu įsipareigojame užtikrinti, kad 

Jūsų asmens duomenys būtų saugomi laikantis teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimo 

terminus, reikalavimų.  

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

https://forms.gle/DKRzVNhnnQmjCnU77
mailto:dalia.cebatariunaite@vstt.lt
mailto:vstt@vstt.lt
http://www.naturalit.lt/

