
   
 
 

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
 

“Meldinė nendrinukė: būklė ir apsaugos perspektyvos” 
 

vyks 2013 m. lapkričio 14-15, Vilniuje 
 

Konferencija finansuojama iš specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento  
LIFE+ programos projekto „Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti 

nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą“ Nr. LIFE09 NAT/LT/000233” lėšų.  
 

Projekto interneto svetainė: www.meldine.lt  
 

KONFERENCIJOS TIKSLAI: 
• Pasidalinti meldinės nendrinukės apsaugos ir buveinių tvarkymo naujausia patirtimi; 
• Pasidalinti naujausių mokslinių tyrimų pasiekimais meldinės nendrinukės ekologijos ir 

apsaugos srityse; 
• Padiskutuoti, kaip sukurti tvarią ūkininkavimo sistemą, užtikrinančią stabilią meldinių 

nendrinukių buveinių būklę; 
• Apžvelgti aktualiausius meldinės nendrinukės apsaugos klausimus ir numatyti gaires ateities 

veikloms vystyti; 
• Pasidalinti informacija apie potencialias veiklos sritis ir paramos gavimo mechanizmus. 
 
KONFERENCIJOS TEMOS:  
1. Meldinės nendrinukės ekologija ir apsauga. Naujausi moksliniai tyrimai ir jų plėtra. 
2. Meldinės nendrinukės apsauga: mokslinės perspektyvos ir praktinė patirtis. 
3. Kaimo plėtros programa – priemonė meldinės nendrinukės apsaugai: patirtis, pasisekimai ir 

iššūkiai. 
4. Tvarių ūkininkavimo sistemų paieška meldinės nendrinukės apsaugos užtikrinimui. 
5. Meldinės nendrinukės apsaugos vizija: strategijų, mokslinių tyrimų bei apsaugos priemonių 

paieška. 
 
TIKSLINĖ AUDITORIJA 
Mokslo bendruomenė, kaimo kraštovaizdžio paukščių apsaugos specialistai, saugomų teritorijų 
pareigūnai, Aplinkos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų bei joms pavaldžių institucijų tarnautojai, 
studentai, ūkininkai, nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovai. 
 
KALBA 
Konferencija vyks anglų kalba. Vertimas į lietuvių kalbą nenumatytas. 
 
VIETA 
Viešbutis ŠARŪNAS, Raitininkų g. 4, LT-09200 Vilnius, Lietuva (www.hotelsarunas.lt) 
 



PRAKTINĖ INFORMACIJA 
Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. Konferencijos dalyvių skaičius ribotas, todėl 
užsiregistravus daugiau dalyvių nei yra galimybių priimti, pirmenybę teiksime ankščiau 
užsiregistravusiems. 
 
Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome užpildyti Registracijos anketą (pridedama) ir ją 
atsiųsti el.paštu vaida.dieninyte@bef.lt arba faksu (85) 213 5068 iki 2013 m. spalio 22 d. 
Galutinė konferencijos programa bus sudaryta 2013 m. spalio 25 d. ir el. paštu išsiųsta 
užsiregistravusiems dalyviams. 
 
Konferencijos dalyvius kviečiame dalyvauti stendinių pranešimų sekcijoje. 
Pranešimų santraukas anglų kalba prašome siųsti iki 2013 m. spalio 4 d. el. paštu 
jurate.sendzikaite@bef.lt 
Santraukos turi būti parengtos MS Word formatu (šriftas Times New Roman, šrifto dydis 12 pt, 
tarpai tarp eilučių – 1). 
Santraukos struktūra: 

• Pavadinimas; 
• Autoriaus ir bendraautorių vardai ir pavardės, atstovaujama įstaiga; 
• Pagrindinio autoriaus el.pašto adresas; 
• Raktiniai žodžiai (iki 5); 
• Pagrindinis tekstas (ne daugiau 250 žodžių); 

Lentelės ir paveikslai nebus spausdinami (nepriimami). 
 

 
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės: 
     Jūratė SENDŽIKAITĖ, jurate.sendzikaite@bef.lt ; tel.: (8 5) 215 9288 
     Vaida DIENINYTĖ, vaida.dieninytė@bef.lt ; tel.: (8 5) 213 8155; fax: (8 5) 213 5068 
 
 
 
 
Organizacinis komitetas 
 


