
 
 

PROJEKTO „LIETUVOS PAŽEISTŲ DURPYNŲ TVARKYMAS, ĮGYVENDINANT TYRULIŲ 

PAUKŠČIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ (PAST) ATKŪRIMO DARBUS“,  

Nr. LIFE12 NAT/LT/001186  
 

SEMINARAS  

„PATIRTIS RENATŪRALIZUOJANT IŠEKSPLOATUOTUS DURPYNUS IR STIPRIAI 

PAŽEISTAS PELKES“  
 

 

PROGRAMA 
 

2017 m. gegužės 10-11 d. 
 

Tytuvėnai 

Seminaro dalyviai: 

 Aplinkos ministerijos (Gamtos apsaugos ir miškų departamento, Žemės gelmių skyrius) 

atstovai; 

 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) atstovai;  

 Aplinkos apsaugos agentūros atstovai; 

 VĮ Šiaulių miškų urėdijos, VĮ Tytuvėnų miškų urėdijos atstovai; 

 Lietuvos gamtos fondo (LGF) atstovai; 

 Gamtos paveldo fondo (GPF) atstovai; 

 Baltijos aplinkos forumo (BEF) atstovai; 

 Durpių įmonių asociacijos, AB „Rėkyva“, UAB „Didysis Tyrulis“ ir UAB „REMIL“ 

atstovai; 

 Kelmės, Šiaulių ir Radviliškio savivaldybių administracijų darbuotojai; 

 Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai; 

 Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atstovai; 

 Gamtos tyrimų centro (GTC) atstovai; 

 Baltarusijos mokslo institucijų ir NVO atstovai; 

 Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) atstovai; 

 Saugomų teritorijų direkcijos (Tytuvėnų RPD, Panemunių RPD, Dieveniškų IRPD, Žuvinto 

BR, kt.) atstovai; 

 Tyrulių seniūnijos ir vietos bendruomenės atstovai. 

 

2017 gegužės 10 d. (trečiadienis) 
 

09.30 – 10.00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava 
 

10.00 – 10.10 Sveikinimo kalba, darbotvarkės pristatymas (projekto vadovas L. Raudonikis, 

LOD)  
 

10.10 – 10.30 Problematikos pristatymas: durpynų atkūrimo aktualumas, gamtosauginė svarba, 

aktualių problemų iškėlimas, gairių galimoms diskusijoms pristatymas (LOD, AM 

atstovai) 
 

10.30 – 11.10   LIFE-Tyruliai projekto veiklos, rezultatai, patirtis atkuriant išeksploatuotą Tyrulių 

durpyną, turintį PAST statusą (Gintaras Riauba, Liutauras Raudonikis, LOD) 
 



 
 

 

 

11.10 – 11.30  Itin degradavusių Aukštumalos buveinių atkūrimo patirtis: projektas Life-

Aukstumala LIFE12 NAT/LT/000965 (Jūratė Sendžikaitė, LGF/GTC, Nerijus 

Zableckis, Žydrūnas Sinkevičius, Leonas Jarašius, LGF) 
 

11.30 – 12.00  „Išeksploatuotų durpynų atkūrimo patirtis Baltarusijoje“, angl. „Experience on the 

rehabilitation of the exploited peatbogs in Belarus” (Alexandre Kozulin, Scientific 

and Practical Center of The National Academy of Sciences of Belarus for 

Biological resources) 
 

12.00 – 12.30  „Augalijos pokyčiai atkūrus išeksploatuotų žemapelkių hidrologinį režimą 

Baltarusijoje“, angl. "Successions of the vegetation during rewetting on the  

depleted fen mires in Belarus" (Svetlana Tereshchenko, Scientific and Practical 

Center of The National Academy of Sciences of Belarus for Biological resources) 
 
 

12.30 – 13.30  Pietūs 
 

13.30 – 14.00 „Išeksploatuotų durpynų rekultivavimo teisinis reglamentavimas“ (Toma 

Leonova, Žemių gelmių skyrius, AM)  
 

14.00– 14.20 „Pelkių miško žemėje tvarkymo teisiniai aspektai“ (Viktoras Karašauskis, Gamtos 

apsaugos ir miškų departamentas, AM) 
 

14.20 – 14.40 „Durpynų nekultivavimo poveikis klimato kaitos švelninimui“ (Vaiva 

Kazanavičiūtė, Valstybinė miškų tarnyba) 
 

14.40 – 15.00 „Pažeistų pelkių vaidmuo klimato kaitos kontekste“ (Nerijus Zableckis, LGF) 
 

15.00 – 15.30 Kavos pertrauka 
 

15.30 – 16.00 „Pelkių reikšmė kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei saugomose teritorijose“ 

(Agnė Jasinavičiūtė, VSTT) 
 

16.00 – 16.20 „Tytuvėnų, Sulinkių ir Tyrulių durpynų apsaugos problemos ir vizija“ (Tytuvėnų 

RP) 
 

16.20 – 17.50  Diskusija durpynų atkūrimo svarbos ir perspektyvų klausimais: AM, durpės 

gavybos sektoriaus atstovų, miškininkų, pelkėtyrininkų, NVO požiūriai – bendros 

rezoliucijos aptarimas (Diskusijos organizatorius: LOD atstovas) 
 

17.50 – 18.10 Apibendrinimas ir baigiamasis žodis 
 

18.30 – ......... Išvyka į pelkę – ornitologinė ekskursija, vakarienė 
 

 

2017 gegužės 11 d. (ketvirtadienis) 
 

08.30 – 09.00 Pasitikimo kava 
 

09.00 – 13.00 Išvyka į Tyrulių durpyną apžiūrint projekto įgyvendintas veiklas 
 

13.00 – 14.00 Pietūs 
 

14.00 Išvykimas 
 


