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 LIFE programme - Country Factsheet 

 LIETUVA   
 

 

 

 

Apžvalga 

 
 

Nuo 1992 m., kai Europos Komisija pradėjo vykdyti LIFE programą, 

Lietuvoje buvo finansuoti 17 projektų. 14 iš jų buvo skirti gamtos 

apsaugai ir po vieną biologinei įvairovei, aplinkos politikai bei 

valdymui ir pajėgumų stiprinimui. Pagal LIFE programą (žr. toliau) 

ES Lietuvoje bendrai finansavo vieną pajėgumų didinimo projektą. 

Šie LIFE projektai iš viso sudaro 26 milijonų eurų investiciją, iš 

kurių 16 milijonų eurų skyrė ES. 

 

Nuo 2014 m. tradicinius LIFE projektus lydėjo nauja antrinė 

programa „Klimato politika“ (kurios pagrindu dėmesys 

sutelkiamas į klimato kaitos sušvelninimą, prisitaikymą prie 

klimato kaitos ir klimato valdymą bei informavimą). LIFE 

programa išsiplėtė įtraukus kelių naujų tipų projektus – 

integruotuosius, techninės pagalbos, pajėgumų didinimo bei 

parengiamuosius projektus ir veiklai skirtas dotacijas – taip pat du 

naujus finansinius instrumentus – Gamtos turtų finansavimo 

priemonę (angl. „Natural Capital Financing Facility“, NCFF) ir 

Energijos vartojimo efektyvumo privataus finansavimo priemonę 

(angl. „Private Finance for Energy Efficiency“, PF4EE). Daugiau 

informacijos rasite LIFE svetainėje (ec.europa.eu/life).  

 

Kiekvienais metais rengiamas projektų, apimančių LIFE programos 

prioritetines sritis, pasiūlymų konkursas. 

 

 

  

   

 Šiame dokumente pateikiama 

LIFE programos Lietuvoje 

apžvalga.  

 

Jame papasakojamos sėkmės 

istorijos ir aprašomos 

iniciatyvos, kurių imamasi, 

nurodoma, kaip rasti daugiau 

informacijos apie šiuos 

projektus, bei priede 

pateikiamas neseniai baigtų / 

vykdomų projektų sąrašas.  
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LIFE aplinkos ir iðtekliø naudojimo efektyvumas 
 

Pagal šią LIFE prioritetinę sritį bus kuriami, bandomi ir demonstruojami geriausios praktikos pavyzdžiai, 
sprendimai ir integruotieji principai, skirti aplinkos problemoms spręsti, taip pat susijusiai žinių bazei tobulinti. 

Pagal LIFE aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo (anksčiau vadinosi LIFE aplinkos politikos ir valdymo 
komponentu) srities pagrindu bendrai finansuotas vienas projektas Lietuvoje – bendrą investiciją sudarė 2,8 
milijono eurų, iš kurių 1,4 milijono skyrė ES.  

Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2014 m. birželį. Juo siekiama gerinti žemės panaudojimą ir gamtos apsaugos 
politikos nuostatas bei šiose nuostatose numatytus ilgalaikės pievų biologinės įvairovės priežiūros ir ekosistemų 
tarnybų įstatyminius pagrindus. Tai bus pasiekta skatinant ekosistemomis pagrįstą požiūrį į planavimą bei 
populiarinant ekonomiškai perspektyvų pievų valdymą. Šiuo projektu bus pademonstruotos pievų daugiafunkcio 
panaudojimo galimybės ir tai sudarys kaimo vietovių tvarumo stiprinimo bei vietos ekonomikos stimuliavimo 
pagrindą. Projektą vykdo NVO (Baltijos aplinkos forumas); jis bus vykdomas 54 mėnesius.  

 Išsamūs projekto tikslai pateikiami tolesniame skyriuje. Vėliau bus įtraukti rezultatai. 

Integruota planavimo priemonė pievų gyvybingumui užtikrinti (LIFE 
„Viva Grass“) (LIFE Viva Grass)  
LIFE13 ENV/LT/000189 
 
Konkretūs projekto tikslai: atlikti politikos įvertinimą ir pievų ekosistemų priežiūros praktikos analizę; 
suformuoti rekomendacijas kaimo plėtros politikai ir teisės sistemoms; identifikuoti integruotus, 
ekosistemomis pagrįstus sprendimus, skirtus strateginio planavimo procesams ir tvaraus pievų 
valdymo įdiegimui; suformuoti aktyvų suinteresuotųjų asmenų tinklą demonstravimo veiksmams 
įgyvendinti; sukurti tvaraus pievų valdymo integruotą planavimo priemonę, kurią naudojant būtų 

galima ant pievų ekosistemų sudaryti erdvinių duomenų sluoksnių, atskleisti valdymo priežastinį ryšį su socioekonominiais 
duomenimis ir generuoti pievų valdymo scenarijus; devyniose pavyzdinėse srityse regioniniu, savivaldybės, ūkio ir apsaugotos 
teritorijos lygiu pademonstruoti ekosistema pagrįstus gyvybingų pievų planavimo ir valdymo sprendimus; stebėti 
demonstravimo veiksmų su aplinka susijusį ir socioekonominį poveikį; atitinkamiems suinteresuotiesiems asmenims sudaryti 
pajėgumų stiprinimo programas ir rengti integruotos planavimo priemonės naudojimo mokymo kursus. 
 
Šiuo projektu tikimasi: nustatyti bendruosius politikos trūkumus ir parengti sinergijos stiprinimo bei trūkumų šalinimo 
rekomendacijas nacionalinei ir ES politikai bei teisėkūrai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis pievų biologinės įvairovės valdymas; 
integruoti tvaraus pievų valdymo planavimo priemonę, kuri buvo sukurta ir išbadyta devyniose pavyzdinėse srityse; sudaryti 
pievų ekosistemos tarnybų vaizdą ir atlikti įvertinimą devyniose pavyzdinėse srityse; suformuoti ekonomiškai pažangaus pievų 
valdymo modelių pavyzdinės srityse pasiūlymus; dviem ūkiams sudaryti tvaraus daugiafunkcio pievų valdymo verslo planą; 
vienoje pavyzdinėje srityje sudaryti kraštovaizdžio apsaugos ir plėtros planą bei jį pateikti vietos valdžiai įgyvendinti; atkurti 
apytikriai 140 ha pievų, kad būtų sukurtos išankstinės sąlygos tvariam pievų valdymui; sukurti vandens telkinį, prie kurio turėtų 
prieigą 300 galvijų – tai pagrindinė galvijininkystės plėtros vienoje pavyzdinėje srityje išankstinė sąlyga; parengti tvaraus pievų 
valdymo ir strateginio planavimo dokumentų rengimo rekomendacijas vienai apskričiai ir keturioms savivaldybėms; parengti 
socioekonominių klausimų integravimo viename gamtos valdymo plane rekomendacijas; sudaryti pajėgumų stiprinimo 
programą, susijusią su sukurtos integruotos priemonės taikymu, ir kurios pagrindu mokymą išeitų 400 žmonių. 

 

Daugiau informacijos: 
http://vivagrass.eu/ 

  

http://vivagrass.eu/
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LIFE gamta ir biologinë ávairovë 
 

 

Pagal šią LIFE prioritetinę sritį bus kuriami, bandomi ir demonstruojami geriausios praktikos pavyzdžiai, sprendimai ir 
integruotieji principai, skirti gamtos ir biologinės įvairovės politikai bei įstatymams plėtoti bei įgyvendinti, taip pat 
susijusiai žinių bazei tobulinti. 

Iki dabar LIFE gamtos ir biologinės įvairovės komponentų pagrindu Lietuvoje bendrai finansuoti 14 projektų. Bendrą 
investicijos į šiuos projektus sumą sudaro 21 milijoną eurų, iš kurių 13 milijonų eurų skyrė Europos Sąjunga. 

Šiuo metu šeši iš šių projektų yra baigti. Vienu pavyko atkurti palankias sąlygas įvairioms nykstančioms Lietuvos 
pakrančių buveinėms ir rūšims išlikti. Kitu projektu užtikrinta palanki Europos balinių vėžlių (Emys orbicularis) Šiaurės 
Europos žemumose apsaugos būklę. Trečiuoju projektu buvo siekiama apsaugoti baltuosius gandrus. Ketvirtuoju 
projektu siekiama atkurti natūralias hidrologines ir ekologines Amalvo ir Žuvinto pelkynų funkcijas, kad būtų užtikrina 
palanki šių Bendrijos svarbos teritorijų (pBST) pelkynų, pelkėtų miškų ir ežerų buveinių būklė. Išsamesnė informacija 
apie šio projekto rezultatus pateikiama toliau pateiktame straipsnyje. Penktuoju projektu buvo siekiama sukurti 
ekologinį tinklą pietų Lietuvoje. Paskutiniuoju projektu pavyko apsaugoti mažiausiai 10 % Lietuvos mažųjų erelių 
rėksnių populiacijos (daugiau nei 200 porų) lizdų sukimo teritorijas nuo tiesioginio sunaikinimo ir netiesioginio 
medienos kirtimo poveikio. Neskaitant vieno projekto, kurį įgyvendino Klaipėdos universitetas, gavėjai buvo NVO. Šių 
projektų trukmė buvo nuo 36 iki 60 mėnesių. 

Lietuvoje vykdomi aštuoni tęstiniai projektai. Šių projektų tikslai: užtikrinti palankią vandens paukščių giesmininkų 
apsaugos būklę; sudaryti jūrinių rūšių ir buveinių Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) vandenyse sąrašą ir 
paskirti „Natura 2000“ zonas, parinktas teritorijos įvertinimo metu; sukurti ekologinį tinklą pietinėje Lietuvoje siekiant 
užtikrinti atrinktų priede II ir priede IV nurodytų rūšių nykstančių populiacijų palankią apsaugą ir tuo pačiu padidinti 
tikslinės zonos ekologinę vertę; atkurti Bendrijos svarbos nykstančias buveines saugomose Lietuvos zonose; atkurti ir 
užtikrinti palankią „7110 aktyvios aukštapelkės“ buveinių apsaugos būklę Aukštumalės telmologiniame draustinyje; 
užtikrinti palankią baublių ir kitų perinčių paukščių rūšių (paprastosios švygždos ir migruojančios pilkosios gervės) 
apsaugos būklę Tyrulių pelkynų srityje; atkurti tinkamą hidrologinę Amalvos ir Kamanos pelkynų būklę. Naujausiu 
finansuojamu projektu siekiama atkurti sunykusias vandens paukščių giesmininkų buveines Lietuvoje ir Baltarusijos 
dalyse. 2014-ųjų birželį pradėtas vienas biologinės įvairovės projektas, kuriuo siekiama, mažinant aukštos įtampos 
antžeminių elektros perdavimo linijų neigiamą poveikį, pagerinti migruojančių, žiemojančių ir perinčių paukščių 
apsaugą Lietuvoje. Šiuos įvairius projektus vykdo NVO, universitetas (Klaipėda), regioninis parkas (Salantai) ir 
tarpvyriausybinė įstaiga (Baltijos apsaugos forumas). Numatoma projektų trukmė – nuo 48 iki 79 mėnesių. 

Toliau aprašytas projektas – tai sėkmingo LIFE gamtos projekto įgyvendinimo pavyzdys 

Amalvo ir Žuvinto pelkynų atkūrimas (WETLIFE) 
LIFE07 NAT/LT/000530 

 
Ypač svarbi WETLIFE projekto užduotis buvo rasti optimalią pusiausvyrą tarp ūkininkavimo metodų ir 
pelkynų apsaugos.  
Pagrindiniai veiksmais, kuriais siekiama atkurti pelkynų buveines: žemės pirkimas ir žemės naudojimo 
kompensavimas; Amalvo polderio atkūrimas; drenažo kanalų, vedančių į Amalvo ir Žuvinto pelkynus, 
užblokavimas; natūralaus pelkynų vandens lygio Amalve ir Žuvinte atkūrimas; parama su ganymu 
susijusiai veiklai. 

 
Šiuo projektu pavyko apgręžti tikslinių pelkynų Žuvinto biosferos rezervate 1 158 ha ploto nykimo procesus. Tikimasi, kad dėl 
pagerėjusios durpių susidarymo būklės bus apsaugotos svarbios aktyvių aukštapelkių ir pelkėtų miškų buveinės, taip pat smarkiai 
pagerės CO2 sulaikymas bei sumažės ežerų tarša nitratais bei durpių dalelėmis. Be to, tai bus naudinga augalams, gyvūnams, 
paukščiams ir žuvims. Šis projektas – tai sėkmingo pelkynų atkūrimo pavyzdys, kurį lengvai galima taikyti kitur. 
 

Šio projekto pagrindu buvo nupirkta 16 žemės sklypų ir gauti leidimai užblokuoti nusausinimą tikslinėse srityse, kad būtų 
galima vykdyti intervencinę veiklą. Tarp kitų paruošiamųjų darbų buvo atkuriamosios veiklos techninių brėžinių ir vandens 
lygio žemėlapio sudarymas; tai atliekant buvo aptikta stebinanti informacija, kad nėra kai kurių drenažo kanalų, kurie nurodyti 
oficialiuose žemėlapiuose ir valdymo planuose. 

 

Daugiau informacijos: 
 http://www.wetlife.gpf.lt/ 

 

http://www.wetlife.gpf.lt/
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Kur daugiau sužinoti apie LIFE ir LIFE projektus 
 

LIFE svetainė 

 

The LIFE svetainėje pateikiama daug informacijos apie LIFE programą: 
http://ec.europa.eu/life/ 

 

LIFE projektų duomenų bazė 

 

For Daugiau informacijos apie LIFE projektus Lietuvoje arba bendrojo pobūdžio 
informacijos apie LIFE projektus rasite internetinėje LIFE projektų duomenų bazėje. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm 

Ši lengva naudoti duomenų bazė – tai autoritetingas informacijos apie visus 
vykdomus ir baigtus LIFE projektus šaltinis. Be to, joje pateikiama informacija apie 
gavėjus, jų kontaktinė informacija ir projektų svetainių adresai. 
 

Socialinė medija: 
 

 

twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

Kreipkitės   

Lietuvos nacionalinį kontaktinį punktą 

 

 Aplinkos ministerija – Europos Sąjungos lėšų valdymo padalinys, Europos Sąjungos 
paramos valdymo skyrius 

   
Asmenvardis:  p. Sigita ALČAUSKIENĖ - vyriausioji biuro darbuotoja 
 p. Lina ČEIČYTĖ (LIFE klimato politika 
Adresas: A. Jaksto St 4/9 
  LT - LT - 01105 Vilnius 
Tel: +370 706 63532 
 +370 706 61855 
El. p. adresas: s.alcauskiene@am.lt 
  l.ceicyte@am.lt 
Svetainė: http://www.am.lt/VI/index.php#r/932 
 

 
 
 Lietuvos stebėjimo grupė 
 

NEEMO GEIE – ELLE sia 
 skolas Iela 10-8 
 LV - 1010 RIGA 
 Tel: +371 6 7242411 

  El. p. adresas: elle@neemo.eu 

 

 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:s.alcauskiene@am.lt
mailto:l.ceicyte@am.lt
http://www.am.lt/VI/index.php#r/932
mailto:elle@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Neseniai baigti ir vykdomi LIFE aplinkos ir iðtekliø naudojimo efektyvumo projektai 

Projekto pavadinimas Projekto 
numeris 

Svetainė Spustelėkite 
piktogramą, jei norite 
perskaityti projekto 

santrauką 

Projekto trukmė 

 

Integruota planavimo 
priemonė pievų gyvybingumui 
užtikrinti (LIFE „Viva Grass“)) 

LIFE13 
ENV/LT/000189 

http://vivagrass.eu 

 
 

06/2014–> 11/2018 

 

Neseniai baigti ir vykdomi LIFE gamtos ir biologinës ávairovës projektai 

Projekto pavadinimas Projekto 
numeris 

Svetainė Spustelėkite 
piktogramą, jei norite 
perskaityti projekto 

santrauką 

Projekto trukmė 

Tvaraus ūkininkavimo 
įtvirtinimas siekiant užtikrinti 
pasauliniu mastu nykstančių 
paukščių rūšių agrariniame 
landšafte apsaugą (Baltijos 
vandens paukščiai 
giesmininkai) 

LIFE09 
NAT/LT/000233 

http://www.meldine.lt/en 

 
 

09/2010 –> 08/2015 

Jūrų rūšių ir buveinių 
surašimas siekiant plėtoti 
NATURA 2000 tinklą Lietuvos 
jūroje (DENOFLIT) 

LIFE09 
NAT/LT/000234 

http://corpi.ku.lt/denoflit/ 

 
 

10/2010 –> 03/2015 

Mažojo erelio rėksnio* (Aquila 
pomarina) apsauga Lietuvos 
miškuose („Eagles in the 
forest“) 

LIFE09 
NAT/LT/000235 

http://www.eagles.lt 

 11/2010 –> 04/2015 

Pagalbinio ekologinio tinklo 
plėtra gamtos sistemos srityse 
pietų Lietuvoje (ECONAF) 

LIFE09 
NAT/LT/000581 

http://www.glis.lt/ekotinklas/index.p
hp/lt/ 

 
09/2010 –> 09/2014 

Bendrijos svarbos nykstančių 
buveinių saugomose Lietuvos 
zonose atkūrimas (Buveinių 
tvarkymas) 

LIFE10 
NAT/LT/000117 

http://lifeplius.salanturp.lt 

 
 01/2012 –> 12/2016 

Aukštumalos ir Nemuno deltos 
regioninio parko aukštapelkių 
atkūrimas (LIFEAukstumala) 

LIFE12 
NAT/LT/000965 

 

http://www.aukstumala.lt 

 
 

07/2013 –> 06/2017 

Tyrulių pelkės demonstracinis 
atkūrimas, kaip Lietuvos 
durpynų užpelkinimo 
iniciatyvos dalis (Tyruliai – 
Life) 

LIFE12 
NAT/LT/001186 

 

 

 
 07/2013 –> 06/2017 

Tinkamos hidrologinės 
Amalvos ir Kamanos pelkynų 
būsenos atkūrimas (WETLIFE 
2) 

LIFE13 
NAT/LT/000084 

 

http://wetlife2.gpf.lt/ 

 
 07/2014 –> 10/2018 

Paukščių apsaugos įrangos 
įrengimas Lietuvos aukštos 
įtampos elektros perdavimo 
tinkle (LIFE „Paukščiai ant 
elektros laidų“) 

LIFE13 
BIO/LT/001303 

 

http://www.birds-electrogrid.lt 

 
 06/2014 –> 07/2018 

Pagrindų siekiant užtikrinti 
ilgalaikę palankią vandens 
paukščių giesmininkų Lietuvoje 
būklę kūrimas 
(„LIFEMagniDucatusAcrola ») 

LIFE15 
NAT/LT/001024 

 

N/A 
 07/2016 –> 01/2023 

 

http://vivagrass.eu/
http://www.meldine.lt/en
http://corpi.ku.lt/denoflit/
http://www.eagles.lt/
http://www.glis.lt/ekotinklas/index.php/lt/
http://www.glis.lt/ekotinklas/index.php/lt/
http://lifeplius.salanturp.lt/
http://www.aukstumala.lt/
http://wetlife2.gpf.lt/
http://www.birds-electrogrid.lt/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4900
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3786
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3787
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3788
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3789
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4060
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4574
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4573
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5097
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5055
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5853

