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I. BENDROJI DALIS

1. BENDRI DUOMENYS
Sirv tos regioninis parkas yra saugoma teritorija, steigta Lietuvos Respublikos Aukš iausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugs jo 24 d. nutarimu Nr. I-2913 „D l regionini park ir draustini steigimo“ (Žin.,
1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Šven ioni aukštumos morenin s takoskyros kraštovaizd , jos gamtin
ekosistem bei kult ros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.
Sirv tos regioninis parkas yra Ignalinos ir Šven ioni rajon savivaldybi teritorijose.

Tarptautin saugomos teritorijos svarba - Natura 2000 teritorijos:
Salo io ežeras, ( 90 ha),LTSVE0026
Mergežerio ežeras, (12 ha), LTSVE0018
Ilgio ežeras, (17 ha), LTSVE0019
Merkmenio ežeras, ( 46 ha), LTIGN0013
S tik s up ir jos sl nis, (59 ha), LTSVE0016
Nevers i miškas, (11 ha), LTSVE0032

2010 m. vasario 24 d. LRV Nutarimu Nr. 187 patvirtintas naujas regioninio parko ir jo zon bei buferin s
apsaugos zonos rib planas.
2010 m. vasario 25 d. LR Aplinkos ministro sakymu Nr. D4-160 patvirtintas regioninio parko tvarkymo planas.
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1.1. FUNKCINIO PRIORITETO IR KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZON PASISKIRSTYMAS
Funkcinio prioriteto zonos

Plotas

Pokytis per metus

ha
5 297,64

%
60,51

+/- ha
+ 187,14

1 970
1 478,18
287,23

22,50
16,88
3,28

+ 247,5
+ 7,68
+ 287,23

108,39
11,41
84,79
18,36
18,36

1,23
0,13
0,96
0,21
0,21

- 48,11
- 0,03
+ 0,79
- 0,64
- 0,64

3 309,28
819,21
2 490,07
2 457,47

37,80
9,35
28,44
28,07

- 59,72
+ 415,21
- 134,23
+ 185,47

III. REKREACINIO
PRIORITETO
1.B lio
2.Beržuvio
3.Miškinio
4.Kan iogino
5. Aiduk
6. Šventos
7. Stanislavavo
8. Dvarykš i
9. Merkmen
10. Ilgio

286,31

3,27

+ 198.81

47,04

52,78
86,49
39,54
13,22
1,38
2,18
15,97
6,77
20,92

0,54
0,60
0,99
0,45
0,15
0,01
0,02
0,18
0,08
0,24

+ 17,04
+ 39,78
+ 65,99
+ 15,54
+ 13,22
+ 1,38
+ 2,18
+15,97
+ 6,77
+ 20,92

IV. KINIO PRIORITETO
Žem s kio

664,98
664,98

7,60
7,60

- 828,32
- 828,32

V. KITOS
/GYVENAMOSIOS/
PASKIRTIES

48,25

0,55

+ 23,75

8 754,66

100

- 289,34

I. KONSERVACINIO
PRIORITETO
Gamtiniai draustiniai
1. iul n geomorfologinis
2. Nevaiši
geomorfologinis
3. Ilgio hidrografinis
4. Nevers i botaninis
5. Salo io telmologinis
Kult riniai draustiniai
1.Didžiasalio
etnokult rinis
Kompleksiniai draustiniai
3.Šventos kraštovaizdžio
4.Sirv tos kraštovaizdžio
II. EKOLOGIN S
APSAUGOS PRIORITETO

VISAS SIRV TOS
REGIONINIS PARKAS
BUFERIN S APSAUGOS
ZONA

746,18

+ 746,18
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Kraštovaizdžio tvarkymo
zonos

Plotas

Pokytis per metus

ha

%

+/- ha

69,44

0,79

-

3 750,87

42,54

-

4 149,95

47,40

-

IV. KITOS PASKIRTIES
ŽEM S KTZ

327,04

3,74

-

V. VANDENS KIO
PASKIRTIES ŽEM S KTZ

485,98

5,53

-

Iš viso

8754,66

100

-

I. KONSERVACIN
PASKIRTIES ŽEM
II. MIŠK
KIO
PASKIRTIES ŽEM
III. ŽEM S KIO
PASKIRTIES ŽEM

S
S KTZ
S KTZ
S KTZ

1.2. GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Objekto pavadinimas*
Valstyb s saugomi gamtos paveldo objektai
(išvardyti)
Viso: 3
1. Hidrogeologinis gamtos paminklas ,,Lino
Verden “
2. Liep pav sin
3. Adamavo žuolas

Pastabos ir pasi lymai

Prad ti tvarkymo darbai pagal 2009 m. parengt
technin projekt
2011 m. planuojami objekto aplinkos tvarkymo
darbai
Atlikti žuolo ir aplinkos tvarkymo darbai,
finansuoti iš Aplinkos apsaugos r mimo
programos l š , juos vykd Vš „Lietuvos
arboristikos centras”.

Savivaldybi saugomi gamtos paveldo
objektai (išvardyti)
Viso: 2
1. Stanislavavo žuolas
2. Piramidinis žuolas
Gamtos vertyb s, kurioms si loma suteikti
gamtos paveldo objekto status (išvardyti):
Viso:

* Išvardyti visus VP/BR esan ius gamtos paveldo objektus, skliausteliuose rašant, kurie kartu yra ir gamtos paveldo paminklai

1.3. R ŠI IR BUVEINI

VAIROV
Bendras
r ši
skai ius

Augalai

280

Bendras
saugom
r ši
skai ius
13

Iš j
LRK r šys
Europin s
(iš j griežtai
svarbos
r šys**
saugomos)*
13

-

Naujai
rast
saugom
r ši
sk.***
5

Grybai
Gyv nai:
Bestuburiai
Apskritažiomeniai ir žuvys
Varliagyviai ir ropliai
Paukš iai
Žinduoliai
Iš viso:
Europin s svarbos buveini
tip skai ius
Saugom augal bendrij
skai ius****

80
415
187
14
15
161
38
775

68
11
3
47
7
81

42
7
2
28
5
55

26
4
1
19
2
26

-
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* LRK r šys - vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. . sakymu Nr. 504 patvirtintu
Lietuvos raudon j knyg rašyt saugom gyv n , augal ir gryb r ši s rašu (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331),
griežtai saugomos r šys – vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-04-01 sakymu Nr. D1-263 patvirtintu
Lietuvos Respublikoje gyvenan i , augan i ret , nykstan i gyv n , augal ir gryb griežtai saugom r ši s rašu (Žin., 2002,
Nr. 49-1911)
** Europos Bendrijos svarbos r šys - ES paukš i direktyvos I priedo r šys ir ES nat rali buveini ir laukin s faunos ir floros
apsaugos direktyvos II ir IV pried r šys;
*** Naujai rast saugom r ši skai ius per ataskaitin laikotarp ;
**** Saugomos augal bendrijos, rašytos Augal bendrij raudonosios knygos s raš , patvirtint aplinkos ministro 1998 m.
lapkri io 30 d. sakymu Nr. 237 (Žin., 1998, Nr. 108-2976)

Naujai rastos saugom r ši radimviet s ir augaviet s:
1. Sirv tos RP teritorijoje prie Purv n kaimo 2010-06-01 – drugys Admirolas (Vanessa
atalinta);
2. Priskirtose teritorijose: 2010-06-10 Svylos up s sl nyje - paprastasis kardelis (Gladiolus
imbricatusL.), raudonoji geg n (Dactylorhiza incarnata.L); Geledn s biosferos poligone rasti
islandin s kerpenos (Catraria islandica) ploteliai.
1.4. ŽEM S NAUDMEN PASISKIRSTYMAS ( )

59%

Žem s kio naudmenos
Miškai
Užstatytos teritorijos
Vandenys
33%
3%

Kita žem

4% 1%

1.5. DUOMENYS APIE NUOLATINIUS GYVENTOJUS
Bendras nuolatini gyventoj skai ius saugomoje teritorijoje
Sodyb skai ius

Apie 976
493

Iš 493 registruot sodyb 57 yra gyvenamos vasaros metu (436 sodybose sik r nuolatiniai gyventojai).
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1.6. SAUGOMOS TERITORIJOS B KL
1. Kraštovaizdžio b kl (žem naudos, teritorijos užstatymo kaita ir intensyvumas, infrastrukt ros pl tra,
kiti kraštovaizdžio kait takojantys faktoriai, tendencijos)
Sirv tos regioninis parkas yra sik r s išraiškingame Šven ioni aukštumos kraštovaizdyje,
suformuotame paskutiniojo slinkusio „Nemuno“ ledyno.
Patvirtinus nauj regioninio parko ir jo zon bei buferin s apsaugos zonos rib plan regioninio
parko teritorij trauktas Nevaiši geomorfologinis draustinis. Šiame aukš iausiame Šven ioni aukštumos
masyve yra ketvirta pagal aukšt Lietuvos kalva – Nevaiši kalnas. Draustinyje yra Krakinio ežeras,
Nevaiši , Kurnišk s gyvenviet s. Optimizuojant regioninio parko ribas atsisakyta menkaver i teritorij :
Busil , Žvirblišk s kaim ir j apylinki .
Buv Pailgio kaim ir Kulnišk s, Šventos kraštovaizdžio draustiniai ir tarp j esanti žem s kio paskirties
teritorija apjungta vien - Šventos kraštovaizdžio draustin . Tai atlikta d l bendr teritorijos bruož ir vientiso
apsaugos statuso.

Kraštovaizd neigiamai takoja Šutoni , Nalivaik ir Šilini buvusi gyvulininkyst s kompleks
apgriuv pastatai, kurie traukti bešeimininki ir apleist statini s raš . Tre i n s vartyno ir Šilini
buvusio karjero nerekultyvuotos dalies teritorijos trauktos projekt „Apleist (bešeimininki ) pastat ir
kit aplink žalojan i objekt likvidavimas saugomose teritorijose“. D l statyb kraštovaizdis nepažeistas,
derinant projektus griežtai prisilaikoma Saugom teritorij
statymo ir regioninio parko apsaugos
reglamento. Komunikacij , susisiekimo, aptarnavimo, rekreacijos ir kita pl tra n ra intensyvi, tod l jos
poveikis kraštovaizdžiui n ra žymus. Regioninio parko teritorijoje, ypa išraiškingame Sirv tos
kraštovaizdžio draustinyje, vietin s reikšm s keli b kl bloga.
T siasi nedirbam lauk dirvonavimas, laukuose auga pušys, egl s. Dalis lauk užsodinami žuolais,
kitais medžiais, norint gauti išmokas už apželdinim mišku. Vilniaus RAAD Šven ioni agent ros
duomenimis 2010 m. mišku užsodinta 19,57 ha žem s kio paskirties teritorijos.
2. Gamtos paveldo objekt , r ši ir buveini b kl , tendencijos
Gamtos objekt skai ius nepakito. Prad ti respublikin s reikšm s hidrogeologinio gamtos paminklo
„Lino verden “ aplinkos tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai. Taip pat sutvarkytas Adamavo žuolas –
tvarkymo darbus, aplinkos apsaugos r mimo programos l šomis, atliko Vš „Lietuvos arboristikos centras”
specialistai. Botaninio Nevers i draustinio b kl tapo vidutine d l v jovart , ypa ant pra jimo tak . D l
lankytoj saugumo tvarkyta ši Nevers i uosyno 2,0 ha teritorija.
Vandens telkini tarša minimali, pastebimas ežer dumbl jimas, augalijos kaita, ypa Beržuvio ir
Švento ežeruose. Senkan iame Beržuvio ežere šiuo metu s lygos vandens organizm gyvensenai yra itin
nepalankios. Ežeras labai seklus, dugnas nuklotas storu sapropelio sluoksniu. Ledo dangos periodu seklesn s
ežero dalys šala beveik iki grunto (sapropelio) paviršiaus. 2010 m. vasario m n. Gamtos tyrim centro
darbuotojas Tomas Virbickas matavo deguonies koncentracij vandenyje: ji kito nuo 0 iki 0,15 mg/l. Esant
tokiai deguonies koncentracijai, išgyventi gali tik patys atspariausi deguonies stygiui organizmai.
Atitinkamai, vandens gyv nijos vairov Beržuvio ežere yra labai skurdi (aptiktos tik 4 žuv r šys, tik 3
šeim dugno bestuburi atstovai). Situacij dar labiau pablogino tai, kad ežer pateko ir jame sivyravo
invazin žuv r šis – Nuod gulinis grundalas, kuri ilgainiui sugeba išnaikinti kit r ši žuvis, o taip pat
varliagyvius. Pagal 2010 m. birželio m nes atliktus tyrimus, Nuod gulio grundalo 100 m2 suskai iuota 532
vnt., kai saulažuvi tik – 35 vnt., kuojos – 2 vnt., paprastasis karosas -1 vnt. Šios invazin s žuvys užima
didži j dal vis paplitusi žuv . Panaši situacija ir kai kuriuose kituose regioninio parko vandens
telkiniuose.
2010 m. buvo žuvintas Merkmen ežeras.
Vertinant gyv nijos b kl pasteb ta, kad d l susidariusi palanki salyg (pakran i užaugimo
karklais, beržais) padaug jo bebr . Paukš i r šin sud tis mažai kinta. Nežymiai maž ja putpeli , griežli
rašyt Lietuvos raudon j knyg - priežastis - piev ir apleist dirvon užaugimas medžiais ir kr mais.
Maž ja uoksini paukš i , ko priežastis yra uoksini medži tr kumas.
2010 metais suderinta 38 mišk kirtim dokumentai valstybiniuose, pagrinde Šven ion li mišk
ur dijos Adutiškio ir Antan miškuose.
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3. Rekreacijos poveikis aplinkai (rekreacin s apkrovos tendencijos lankomiausiose vietose, rekreacin
digresija, lankytoj sraut reguliavimo priemon s)
Regioninio parko teritorijoje yra 2 stovyklaviet s, 8 poilsiaviet s ir 2 trumpalaikio apsistojimo vietos.
Rekreacin s teritorijos, kurios yra ar iau Šven ioni miesto, lankomos dažniau. Šiais metais 2-jose
stovyklaviet se ir 3-jose poilsiaviet se rengti nauji lauko baldai.
Rekreacin s apkrovos tendencija lankomiausiose vietose did ja, kadangi kasmet yra pagerinama
rekreacin infrastrukt ra. Poilsiaviet se, stovyklaviet se rengiami ar atnaujinami lauko baldai, laiptai,
supyn s, žaidim bei sporto aikštel s, informaciniai stendai, kuriuose pateikiama informacija apie regionin
park , lankytinus gamtos bei kult ros paveldo objektus. Organizuojamos kasmetin s talkos padeda
optimaliau tvarkyti stovyklavietes, poilsiavietes bei kitas rekreacines teritorijas, renkant lankytoj paliktas
šiukšles.
Nemažai lankytoj pritraukia rengti du dvira i maršrutai ir p s i j pažintinis takas.Ypa šiais
metais rekreacini teritorij apkrov takojo oro s lygos – aukšta aplinkos temperat ra šiltuoju met laiku.
Direkcijos specialistai poilsio sezono metu po tris kartus numatytose vietose fiksavo lankytoj (poilsiautoj )
srautus ir pasteb jo, kad didžiausia lankytoj apkrova tenka B lio rekreacinei zonai. Nors lankytoj skai ius
did jo bet rekreacin digresija išliko nepakitusi - pob dis taškinis (T), pažeidimo laipsnis mažas(M).
4. Išvados apie teritorijos b kl (pateikti ne mažiau kaip 3 met laikotarpiui)
Teritorijos b kl ger ja:
Rekreacin se teritorijose lankytojai palieka mažiau buitini atliek . Bendradarbiaujant su ugdymo
staigomis, kaim bendruomen mis organizuojamos kasmetin s talkos, kurios žymiai pagerina estetin
rekreacini teritorij bei viso kraštovaizdžio b kl . Šven ioni raj. savivaldyb s, Ceikini seni nijos,
Šven ion li mišk ur dijos ir Sirv tos regioninio parko direkcijos pastangomis gerinama vietini keli
b kl .
Teritorijos b kl blog ja:
Kraštovaizd neigiamai takoja Šutoni , Nalivaik ir Šilini buvusi gyvulininkyst s kompleks
apgriuv pastatai. Palaipsniui dumbl ja ir senka Beržuvio ežeras. Tai takoja tiek bendr kraštovaizdžio
b kl , ežero bio vairov , tiek ir lankytoj skai i Beržuvio rekreacin je teritorijoje.
Nedirbami laukai dirvonuoja, užauga kr mais, medžiais - pagrinde spygliuo iais.
2. DIREKCIJOS STRUKT RA
Padaliniai
(skyriai,
centrai, kt.)

Pareigyb s pavadinimas
(valstyb s tarnautojo pareigyb s
lygis ir kategorija)
Direktorius (A-14)
Vyr. specialistas (buhalteris) (A-9)
Vyr. specialistas
(kraštotvarkininkas)
Vyr. specialistas (ekologas) (A-8)
Vyresn. specialistas (rekreacijos
vadybininkas) (B-7)
Meistras
Viso

Faktiškai dirban i j skai ius*
valstyb s
tarnautoj
1
1

darbuotoj dirban i
pagal darbo sutart

1
1
1
1
6

* Pateikiami ataskaitini met gruodžio 31 d. duomenys
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3. JUNGTIN S TARYBOS VEIKLA
Jungtin s tarybos nariai:
(vardas, pavard )

Vaidotas Prunskus
Žilvinas Lefikas
Arvydas Bagdonas
Anel Bartaševi ien
Sigitas Švereika
Loreta Jovaišien
Pranas Kraujalis
Hendrikas Šiaudinis
V. Striužas
Romualda Baranauskien

Institucija, pareigos

Šven ioni raj. savivaldyb s mero pavaduotojas
Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Šven ioni
rajono agent ros ved jas
Utenos apskrities viršininko administracijos, Ignalinos rajono
žem tvarkos skyriaus ved jas
Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Šven ioni s rajono
žem tvarkos skyriaus ved ja
Šven ion li mišk ur dijos ur do pavaduotojas
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento poveikio
aplinkai vertinimo ir normatyv skyriaus ved ja
Ignalinos mišk ur dijos ur do pavaduotojas
Ignalinos rajono sav. mero pavaduotojas
Kult ros vertybi apsaugos departamento Kult ros paveldo
centro vyr. specialistas
Sirv tos regioninio parko direkcijos direktor – tarybos
pirminink

vyko 1 jungtin s tarybos pos dis – 2010 m. kovo 15 d. 10.00 val.
Svarstyti klausimai

Priimti sprendimai

1. D l regioninio parko
direkcijos veiklos
2. D l patvirtint regioninio
parko rib bei tvarkymo
plan
3. D l Medišioni liep

Supažindinta su 2009 m. veiklos ataskaita ir su 2010 m. veiklos
planais.
Supažindinta su naujai patvirtintais regioninio parko rib ir
tvarkymo planais ir pakeitimais. Žiniasklaidos ir kitomis
priemon mis informuoti visuomen .
Kreiptis V „Lietuvos arboristikos centras“ d l medži
tvarkymo metod , specifikos, darb apimties. Duomenys
pateikti VSTT Apsaugos ir tvarkymo skyriui.
Sutvarkyti privažiavimus prie rekreacini zon

4. D l keli poilsiavietes,
stovyklavietes

4. VALSTYB S BIUDŽETO IR KITOS GAUTOS L ŠOS (t kst. Lt)

Saugom teritorij
tvarkymo programa

216,5

14,4
19,1

55,5

Savivaldybi biudžet
l šos
Keli prieži ros ir pl tros
programos l šos
Kitos l šos (LDB, fiziniai
asmenys)

Pagal gamtotvarkos plan vykdomiems Šakelišk s piev tvarkymo darbams iš ES l š skirta 143 954 Lt.
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II. DIREKCIJOS VEIKLA
5. TERITORIJOS ANALIZ IR PLANAVIMAS
5.1. TAIKOM J TYRIM IR STEB SENOS (MONITORINGO) ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
Eil.
Nr.

Tyrim temos pavadinimas

Tyrim pradžia ir
pabaiga

Tyrimus atlikusi organizacija,
vykdytojas

Rezultatai

Kraštovaizdžio, biologin s vairov s tyrimai ir steb sena (monitoringas)*

1.

Kraštovaizdžio monitoringas Sirv tos RP

2.

ES svarbos r ši monitoringas PAST
2.1. Adutiškio – Guntaunink biosferos
poligonas LTSVEB008
1) pilkoji meleta (Picus canus),
2) tripirštis genys (Picoides tridactylus)
2.2. Geledn s biosferos poligonas LTSVEB004
1) kurtinys (Tetrao urogallus)

2.3. Svylos biosferos poligonas LTSVEB001
1) stulgys (Gallinago media)

-

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Sirv tos RPD

Steb tas ir fiksuotas kraštovaizdis
10-yje teritorij .
2010 m. ataskaita pridedama

Sirv tos RPD

10-12 vnt.,

Sirv tos RPD

8-10 vnt.,

2010-03-29,
2010-04-15

Sirv tos RPD

Rasti ekskrementai ir gird josi
skleidžiami garsai.

2010-05-14, 29
2009-06-14

Sirv tos RPD

Nuo 1 iki 2 vienetai

2010-03-30,
2010-04-14, 28
2010-03-31, 201004-13, 29

Gamtos ir kult ros paveldo kompleks ir objekt tyrimai
Kiti tyrimai, steb jimai
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1.

Beržuvio ežero vandens lygio fiksavimas

Sezoniškai:
geguž ,
rugpj tis,
lapkritis

Sirv tos RPD

2.

Meteorologiniai ir fenologiniai steb jimai

Ištisus metus

Sirv tos RPD

Amplitud virš j ros lygio 208.878
Geguž sumaž jo 2 cm. Rugpj t
sumaž jo 40 cm.
Lapkrit sumaž jo 10 cm.
Per 2010 metus vandens lygis
nukrito 52 cm.*
2010-01-25 temperat ra nukrito
iki -30 C;
2010-03-15 pirmasis griaustinis ir
atskrido pirmosios gerv s;
2010-03-25 atskrido gandrai,
atsibudo skruzd s, citrinukai,
mus s;
2010-04-05 pražydo žibuokl s;
2010-04-22 šalna iki -4 C, gausiai
pasnigo;
2010-05-13 led kruša;
2010-05-28 rastas pirmas
baravykas;
2010-06-05- rasta pirm j
voverai i plantacija.

* Sirv tos RP direkcija nor dama išsiaiškinti tiksli ežero sekimo priežast , kreip si Valstybinio mokslini tyrim instituto Gamtos tyrim centr . Gavome
duomen , jog šiuo metu s lygos vandens organizm (faunos atstov ) gyvensenai Beržuvio ežere yra itin nepalankios. Ežeras labai seklus, dugnas nuklotas
storu sapropelio sluoksniu, kuris did ja. Žiemos metu deguonies koncentracija vandenyje smarkiai sumaž ja, tod l n ra s lyg vandens gyv nijai, tik
tinkamos s lygos itin atspariai invazinei žuv r šiai – nuod guliniam grundalui, kuri šiame ežere gausu (100m -532 vnt.). Apie tiksli ežero sekimo
priežast duomen negavome, tod l negalime paaiškinti, kod l per metus laiko ežero vandens lygis nukrito 52 cm.
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Saugomos teritorijos lankymo apkrova
Lankytoj skai ius
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3943

2610
1852

513

2008 m.

Lankytoj centre
Visoje teritorijoje, direkcijai
žinant

156
2009 m.

2010 m.

Rengini , ekskursij , žygi , stovykl dalyviai, pavieniai lankytojai ar grup s registruojami lankytoj žurnale.
2010 metais direkcija sik r nuomojamose patalpose Lentupio g. 3, Šven ioni mieste, administracinis pastatas Šventos kaime, buvo paruoštas
rekonstrukcijai lankytoj centr .

12

5.2. STRATEGINIO IR TERITORIJ PLANAVIMO DOKUMENT , TECHNINI PROJEKT ,
KITOS PROJEKTIN S DOKUMENTACIJOS RENGIMO ORGANIZAVIMAS

Ei
l.
N
r.

Dokumento pavadinimas

Užsakovas

Vykdytojas

Finansavimo šaltinis

Direkcijos vaidmuo
rengiant dokumentus
(organizavimas, pastab
teikimas, konsultavimas, kt.)

Strateginio planavimo dokumentai*
1.

2011 m. direkcijos veiklos
planas

2.

Sirv tos regioninio
parko kontrol s 2011 m.
programa

3.

Sirv tos regioninio parko
kraštovaizdžio
monitoringo gyvendinimo
priemoni 2011 m. planas.

Sirv tos RPD

Biudžeto l šos

Sirv tos RPD

Biudžeto l šos

Sirv tos RPD

Biudžeto l šos

Plano parengimas,
svarstymas, aptarimas.
Programos parengimas

Plano parengimas

Teritorij planavimo dokumentai**
-

-

-

-

-

Statini techniniai, supaprastinti projektai
1.

Kelio Matukai-St gliai
rekonstrukcijos techninis
projektas

Sirv tos
regioninio
parko
direkcija

UAB
„Kelvista“

KPPP l šos

2.

Kelio Au ynos-Bielionys
rekonstrukcijos techninis
projektas

Sirv tos
regioninio
parko
direkcija

UAB
„Kelvista“

KPPP l šos

Dokument parengimas ir
vieš j pirkim
organizavimas. Darb
koordinavimas, ataskaitos
parengimas ir pateikimas
VAKD
Dokument parengimas ir
vieš j pirkim
organizavimas. Darb
koordinavimas, ataskaitos
parengimas ir pateikimas
VAKD

Kiti projektai
1.

Paraiška Šven ioni
darbo biržai

ŠDB

SRPD

Šven ioni
darbo biržos ir
savivaldyb s

2.
Sirv tos regioninio
parko apsaugos
reglamento projektas

VSTT

SRPD

VB

Pateikta paraiška d l
vieš j darb
organizavimo Sirv tos

regioninio parko
vandens telkini ,
pakran i ir piliakalni
tvarkymui.
Pateiktas VSTT
papildytas ir pataisytas
Sirv tos regioninio parko
apsaugos reglamento
projektas.
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3.

Paraiška aplinkos
apsaugos r mimo
programos l šoms
gauti

VSTT

SRPD

AARP

4.

Keli projektavimo ir
tyrin jimo darbai

Sirv tos
regioninio
parko direkcija

UAB
,,Kelvista“

Keli r mimo
programos l šos

5.

Keli rekonstrukcijos
projekto ir tyrin jimo
darb ekspertiz

Sirv tos
regioninio
parko direkcija

Keli r mimo
programos l šos

6.

SRP vietin s reikšm s
privažiavimo prie
B lai io
stovyklaviet s ir
Beržuvio poilsiavie i
keli atkarp
remontas

Sirv tos
regioninio
parko direkcija

UAB
,,Statybos
ekspert
biuras“
UAB,,
Melidas“

Parengta ir išsi sta
VSTT paraiška su
b tina finansavimui
dokumentacija d l
Medišioni liep
tvarkymo darb
finansavimo iš AARP.
Pirkimo
dokumentacijos
rengimas
Pirkimo
dokumentacijos
rengimas

Keli r mimo
programos l šos

Pirkimo
dokumentacijos
rengimas

* skaitant gamtotvarkos planus
** Prie teritorij planavimo dokumento pavadinimo nurodomas planavimo dokumento tipas (bendrasis, specialusis, detalusis)

5.3. Teritorij planavimo dokument , statini projekt ir kit Dokument Nagrin jimas
Teritorij planavimo dokumentai
1.

2.

Pasi lym s lygoms teritorij planavimo dokumentams rengti
pateikimas:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentams:
Detaliojo planavimo dokumentams
Teritorij planavimo dokument derinimas:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentams:
Detaliojo planavimo dokumentams

Išduotos
s lygos

Neišduotos
s lygos

2
1

1
-

Pritarta

Nepritarta

1
-

-

Išduotos
s lygos
9
Pritarta

Neišduotos
s lygos
5
Nepritarta

8

2

Suderinta

Nesuderinta

Statini projektai

3.

S lyg statini projektams rengti išdavimas

4.

Pritarimas statini projektams

5.

Kiti dokumentai:
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1) Individual s miškotvarkos projektai

3

-

2) Vidin s miškotvarkos projektai

2

-

3) Miško kirtim valstybin s reikšm s miškuose derinimo
dokumentai
4) Priva ios nuosavyb s teise valdom žem s sklyp geodezini
matavim dokument nagrin jimas ir derinimas

38

-

29

-

1. Specialiojo planavimo dokumentui neišduotos s lygos, nes neatitiko Sirv tos regioninio parko tvarkymo plano nuostat .
( kininko sodybos k rimui. Valdas Urbonavi ius, Kochanovkos II (Meil n ) k., Šven ioni raj.)
2. Neišduotos s lygos statini projektams:
• Linui Baranauskui, B lio k., Šven ioni raj., rekreacini statini komplekso statybai. Miško paskirties žem .
• Vilijai Rubikienei, Rakšteli k., Šven ioni raj., kininko sodybos k rimui. Neatitiko Sirv tos regioninio parko
tvarkymo plano nuostat .
• Kitiems neišduota, nes ne regioninio parko teritorijoje.
3. Nepritarta statini projektams:
• Diana Kuodien ir Andrius Kuodys, in ik k., Šven ioni raj., Kaimo turizmo sodyba. Neatitiko regioninio parko
reglamento reikalavim .
• Rosita Zabielien , Petrušk k., Šven ioni raj., Gyvenamasis namas. Neatitinka Saugom teritorij statymo
nuostat .
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6. TERITORIJ APSAUGA IR TVARKYMAS
6.1. TERITORIJ ( SKAITANT PAVELDO OBJEKTUS) TVARKYMAS, PRIEŽI RA, PRITAIKYMAS LANKYMUI, KT.
Aplinkos apsaugos r mimo programos l šomis V „Lietuvos
arboristikos centras“ atliko Adamavo žuolo tvarkymo darbus.
Direkcijos darbuotoj j gomis atlikti objekto teritorijos ir kelio,
vedan io link žuolo, kraštovaizdžio formavimo darbai (pašalinti
menkaver iai kr mai), teritorija pritaikyta lankymui.
Stanislavavo žuolo aplinkos tvarkymas - aplinkui žuol
nušienauta žolin augmenija.
Šventos dvarviet s tvenkinio kraštovaizdžio formavimo darbai menkaver i želdini pašalinimas. Dvarviet s teritorijos prieži ra.
Hidrogeologinio gamtos paminklo „Lino verden “ tvarkymo darbai
- nušienauta teritorija, nuolat išvežamos šiukšl s.
Priži r ta Juodelišk s pilkapyn aplinka.
Bujutišk s partizan žuvimo vietos prieži ra.
Au yn , Stugli , Rakšteli piliakalni prieži ros darbai –
šienavimas, menkaver i kr m kirtimas. Šienaujamas takas, vedantis
link Ka nišk s piliakalnio.
Tvarkytas Nevers i uosynas (2,0 ha).
Priži r tos ir tvarkytos Krašuonos, Stoni n , Šutoni , Kirku i ,
Kan iogino, Didžiasalio, Tre i n (S rino), Nalivaik neveikian ios
kapinait s, poilsiaviet s bei stovyklaviet s prie ežer : B lio ir B lai io,
Beržuvio, Ilgio, Miškinio ir Mergežerio.
Priži r tas Rakšteli alkas.

16

6.2. INFRASTRUKT ROS OBJEKT

RENGIMAS IR PRIEŽI RA
rengti 5 nauji informaciniai stendai:
•
•
•
•
•

Etnoklult riniame Didžiasalio kaime
Prie Rakšteli piliakalnio
Prie Bielioni dvarviet s
Šalia Adamavo žuolo
Prie Juodelišk s pilkapyno

Atnaujintos 2 stovyklaviet s – prie B lai io rengti nauji baldai,
Beržuvio stovyklaviet je nauji laiptai; 3 - jose poilsiaviet se (Ilgio,
Šventos ir Mergežerio) atnaujinti baldai.
rengtos naujos nuorodos su kaim pavadinimais iš dviej pastar j
privažiavimo pusi : „Matukai“, „Gražuliai“, „Vaiku iai“, „ i l nai“.
Viena „Bielionys“ nuoroda, taip pat Rakšteli alk (viso 10 vnt.).
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6.3. VALSTYBIN SAUGOM TERITORIJ KONTROL
Valstybin saugom teritorij kontrol direkcijoje vykdo : rekreacijos vadybininkas, vyr. ekologas ir vyr. kraštotvarkininkas
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pažeidimai (vnt.)
Pažeidim grup s pagal ATPK
Nustatyta
Pažeidimai, susij su miško naudojimu ir lankymu
(60, 61 str. 6 dalis, 62 str. 1, 2, 6 dalys, 621 str. 1, 2,
6 dalys, 622 str. 1, 2, 6 dalys, 63, 64 str. 3, 4 dalys,
65, 66, 68, 69, 70, 71, 77, 77' str., 1895 str. 1 d.)
Iš j :
neteis ti miško kirtimai (62 str. 1, 2, 6 dalys, 621
str. 1, 2, 6 dalys, 622 str. 1, 2, 6 dalys)
Gyv nijos ir augalijos (67, 74, 85, 87, 871, 873 str.
1, 2 dalys, 874, 876, 88, 89, 90, 110 str.)
Iš j :
medžiokl s taisykli pažeidimai (85 str.)
ž kl s taisykli pažeidimai (87, 871, 873 str. 1, 2
dalys, 874, 876 str.)
Kraštovaizdžio (47, 52, 521, 53, 59, 72, 75, 76, 78,
831, 832, 91 str.)
Iš j :
saugom teritorij (75, 76, 91 str.)
žem s ir jos gelmi (52, 521, 53 str.)
Vanden (55, 561, 562, 57, 58 str.)
Atmosferos (79 str.)
Savavališkos statybos (512 str. 2, 3 dalys)
Pareigybiniai pažeidimai (51, 511, 86 str.)
Atliek tvarkymas (51³str. 1, 2, 3, 4 dalys)
Kiti pažeidimai (84, 107, 183 str.)

Išaiškinta

Administracin s
baudos (Lt)
Skirta

3

3

sp jimai

4

4

1 sp jimas

Atlyginta

Žala (Lt)
Paskirta
atlyginti

Atlyginta

Perduota ATPK
byl teisingumo
institucijoms
baud , žalos
išieškojimui (vnt.)

200 lt

200 lt
2

1

100 lt

100 lt

1 tiriamas

Iš viso: 9

8

300 lt

300 lt

1 tiriamas

Pastaba: Lentel je visi nurodyti pažeidimai nustatyti regioninio parko darbuotoj . Atlikta iš viso 16 gamtosaugini reid : iš j 2 su Šven ioni
rajono PK, 2 su Šven ioni AAA, 2 su statybos prieži ros inspekcijos pareig nais. Visus minimus reidus inicijavo regioninio parko direkcija.
Reid tikslas - kontrol žuv neršto, v žiavimo metu, žol s deginimo laikotarpiu, poilsiavie i , stovyklavie i kontrol , regioninio parko
teritorijoje vykdom statyb patikrinimas.
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7. INFORMACIN , ŠVIET JIŠKOJI, KULT RIN VEIKLA
7.1 RENGINIAI
Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Dalyvavi
skai ius

Direkcijos vaidmuo, bendradarbiavusios
institucijos

Gamtosaugini , kult rini rengini organizavimas
1.

Užgav ni švent Stanislavavo kaime

2.

,,Drauge pasitikime sugr žtan ius paukš ius“

3.

Renginys skirtas Žem s dienai ,, B k pasveikinta žem gimta “

4.

5.
6.
7.
8.

Projektas ,,Darom 2010“ (Akcija)

Renginys skirtas motinos dienai
Renginys – talka ,,Teritorija aplink žuol “

2010-02-16

20

2010-03-17

80

Organizatoriai: SRPD, partneriai - Stanislavavo kaimo
bendruomen ir jaunimas.
Organizatoriai: Sirv tos RPD, V Šven ion li MU
Dalyvavo: Šven ioni Z. Žemai io gimnazijos,
Šven ioni vid. mokyklos pradini klasi mokiniai,
Šven ion li pagrindin s mokyklos pradinukai,
Šven ioni Aplinkos agent ros viršininkas, PUC
metodinink , Januliškio girininkijos girininko
pavaduotoja, Šven ioni ir Modži n girininkij
girininkai.

40

Sirv tos RPD su Kaltan n ugdymo turizmo centro
sve iais prie Lino verden s šaltinio.

2010-04-1617

240

SRP teritorijoje esan i labiausiai užteršt viet
tvarkymas. Šven ioni savivaldyb s ir seni nijos
darbuotojai (40), Šven ioni Z. Žemai io gimnazijos
skautai (20), Šven ioni pradinukai (100), Šven ioni
vidurin s mokyklos moksleiviai (40).

2010-05-01

58

SRPD ir Stanislavavo kaimo bendruomen ,,Vystutis“

20

Sirv tos RPD ir Šven ioni Z. Žemai io gimnazijos
aštuntokai
Stanislavavo dvarviet je SRPD ir Stanislavavo kaimo
bendruomen .

2010-03-19

2010-05-04

Renginys ,,Gr žinkite vasar ...“

2010-08-28

40

,,Paukš i palydos 2010“

2010-10-06

60

Organizatoriai: Sirv tos RPD, dalyviai: Šven ion li
pagrindin s mokyklos, globos nam ir Šven ioni
pradin s mokyklos pradinukai.
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9.

Renginys-ekskursija ,,Prot vi akimis“

2010-10-21

40

Šven ion li Mindaugo gimnazijos ,,Jaunieji krašto
tyr jai“ b relio moksleiviai. Organiztoriai - SRPD

60

Organizavo: Sirv tos RPD
Dalyviai: Šven ion li pagrindin s mokyklos,
Šven ion li globos nam , Šven ioni pradin s
mokyklos mokiniai.

Parodos

1.

Piešini paroda ,,Gamta supanti mus“

2010-09 iki
2010-11

Kiti renginiai
Ekskursijos, žygiai:
1.

Pažintin ekskursija ,,Naujos mokini pažintin s veiklos
organizavimo galimyb s Šven ioni krašte“

2010-04-28

25

SRPD, Kaltan n UTC ir Šven ioni rajono mokykl
mokytojai

2.

Pažintin ekskursija ,,Lino verden - apžvalgos bokštas“

2010-05-12

45

Sirv tos RPD su Šven ion li pagrindin s mokyklos
septintokais.

3.

Pažintinis edukacinis žygis po Sirv tos krašt bei Cirkliškio
kraštovaizdžio draustin .

2010-05-14

25

Sirv tos RPD su Šven ion li globos nam
ugdytiniais.

4.

Ekskursija ,,Link Adamavo“

2010-05-20

4

Sirv tos RPD ir Kauno miesto gyventojai.

5.

Pažintin ekskursija p s iomis prie „Lino Verden “ šaltinio

2010-05-31

20

Sirv tos RPD su Šven ion li pagrindin s mokyklos
aštuntokais.

6.

Žygis p s iomis ,,Nuo Šven ioni link Belai io...“ su Šven ioni
Z. Žemai io gimnazijos mokiniais.

2010-06-03

190

Sirv tos RPD, Šven ioni Z. Žemai io gimnazijos
bendruomen .

7.

Žygis dvira iais ,,Dauguvos-Nemuno takoskyros dvira i taku“

2010-08-07

15

Sirv tos RPD ir ,,Salos“ bendruomen s atstovai

8.

Pažintin ekskursija ,,Prie gamtos paminkl “

18

Sirv tos RPD ir Vilniaus turizmo centro dalyviai
(Vyresnio amžiaus).

25

Sirv tos RPD, Šven ioni Z. Žemai io gimnazijos
skautai.

2010-08-28

Stovyklos:
1.

Skaut stovykla prie Beržuvio ežero.

2010-05-14

20

2.

Stovykla ,,Turizmo dienos 2010“

2010-06-0304

190

Sirv tos RPD - partneriai, Šven ioni Z. Žemai io
gimnazijos mokiniai ir vadovai, Šven ioni raj.
pasienie iai, policijos ir medicinos darbuotojai.

3.

Stovykla prie Ilgio ežero

2010-06-04

25

Organizatoriai: Sirv tos RP direkcija, Šven ioni Z.
Žemai io gimnazija

Šven ioni miesto švent prie B lio ežero

2010-07-0304

1000

Šven ioni rajono gyventojai ir sve iai (iš j 500
dalyvi ). Sirv tos RP direkcija ir rajono savivaldyb

Renginys ,,Ceikiniams 500 m.“

2010-07-04

250

SRPD, Ceikini seni nijos darbuotojai, gyventojai ir
sve iai.

3.

Renginys,, Ceikini bendruomen s pasiutvakaris“

2010-08-15

100

Ceikini kaimo bendruomen ir SRPD

4.

,,Rudens kermošius“ kasmetin rudens švent

2010-09-25

1000

Šven ioni raj. savivaldyb , seni nija, Sirv tos RPD.

Švent s:
1.
2.

Seminarai, paskaitos, pamokos ( skaitant organizuotas gamtos

mokyklose)

1.

Paskaita ,,Pasaulin pelk t vietovi diena“

2010-02-02

100

Šven ion li Mindaugo gimnazijoje

2.

Pamoka ,,Sirv tos regioninio parko pristatymas“

2010-05-17

25

Z. Žemai io gimnazijos šeštokams

3.

Pamoka ,,Sirv tos regioninio parko vertyb s“

2010-05-17

59

Z. Žemai io gimnazijos 5-7 klasi mokiniams

4.

Paskaita apie PAST steigimo svarb priskirtoje Birv tos
šlapžemi teritorijoje

2010-07-28

20

Sirv tos RPD, Navik kaimo gyventojai,
AB ,,Birv tos tvenkiniai“

2010-11-25

95

Su VSTT specialistais Z. Žemai io gimnazijos 9-10
klasi mokiniams

5.

Pamoka ,,Žaliosios pamokos“

Viso: 30 vnt., dalyvi skai ius 3889 vnt.
Renginius organizavo (inicijavo) direkcija bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, visuomenin mis organizacijomis, kaim bendruomen mis.
Tradiciniai renginiai tapo žinomi platesnei visuomenei: aktyviai dalyvauja kaimo bendruomen s, moksleiviai, studentai, Šven ioni miesto ir aplinkini
kaim gyventojai.
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7.2. LEIDYBA, PROPAGANDIN VEIKLA
Darb sritis

Darb pavadinimai
Lankstinukai:
„Ceikiniams 500“;
„Didžioji sala“.

1. Direkcijos
išleisti ar inicijuoti
spaudiniai

2. Bendravimas su
žiniasklaida

3. Kita
visuomen s
informavimo
veikla

Mato vienetai

Kiekis

Pastabos

2 vnt./2 psl./A4
form.

500 egz.

VB,
r m j l šos

250 egz

VB l šos

Skrajut s: kvietimai - ,,
Ceikiniams 500“,
renginiui,, Žiema žiema
b k iš kiemo“, „Pasitikime
sugr žtan ius paukš ius“,
renginiams „Gr žinkite
vasar “, „Kal din s egl s
žiebimo švent “.

5 vnt. / po 2
psl../A5
formatas

Atitinkami skelbimai

5 vnt. / 1 psl.,
A3 formatas

Publikuoti straipsniai
spaudoje:
Laikraš iuose:
“Šven ioni kraštas”,
“Žeimenos krantai”,
,,Naujoji vaga“,
„M s Ignalina“
,,Žalioji Lietuva“,
“Žaliasis pasaulis”

straipsniai

Paskaitos, pamokos

Vnt./val.

5 vnt./ 6 val.

VB l šos

Seminarai

Vnt./val.

-

-

32

22

Konferencijos

Vnt./val.

-

-

Pristatymai visuomenei

Vnt./val.

Nuolat
internetin je
svetain je

-

Vnt./val.

15

Kita veikla

Konsultacijos
gamtosauginiais
klausimais

8. TEIKIAMOS PASLAUGOS
Paslaug tipas, paslaugos pavadinimas

Suteikt
paslaug
skai ius (vnt.)

Aptarnau
t
lankytoj
sk. (vnt.)

Pajamos
(Lt)

Pastabos

Lankytoj aptarnavimas lankytoj centre
(-uose)

-

-

-

SRP direkcijos lankytoj centras laukia rekonstrukcijos

Ekskursijos ar žygio vadovo paslaugos,
muziejini ir kit ekspozicij pristatymas

5

117

-

Ekskursijos ar žygio vadovo paslaugas suteik SRP
specialistai.

Pažintini kelioni p s iomis, dvira iais, valtimis 3
(kitomis plaukimo priemon mis) organizavimas
suteikiant kelion s vadov ir direkcijos turim
inventori

225

-

Pažintini kelioni vadovai- SRP specialistai.

Edukacini paslaug – temini mokom j
program organizavimas

5

299

-

Pamokos, paskaitos ir seminarai.

Amat mokymo (žvaki liejimo, pynimo iš
šiaud , vyteli , kt.) paslaugos

-

-

-

-

Paslaug , susijusi su etnokult ros papro i ,
apeig organizavimu ir kulinarinio paveldo
degustavimu, teikimas

6

2410

-

Rengini metu: Užgav ni švent , renginys ,,Prot vi
akimis“, Šven ioni miesto švent , ,,Ceikiniams 500 m“,
,,Ceikini bendruomen s pasiutvakaris“, ,,Rudens
kermošius“.
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Informacini leidini platinimas

2

500

-

Rengini metu
(lankstinukai, skrajut s, leidinys/broši ra)

Kitos paslaugos (išvardyti)

-

-

-

-

3551

-

-

Iš viso: 21

9. DIREKCIJAI PRISKIRT SAUGOM TERITORIJ B KL S VERTINIMAS
9.1. PRISKIRT SAUGOM TERITORIJ S RAŠAS IR VERTINIMO REZULTATAI

Eil.
Nr.

Saugomos teritorijos
pavadinimas*

1.

Cirkliškio
kraštovaizdžio
draustinis

2.

Per no telmologinis
draustinis
Kodas LTSVE0001
Dysnos hidrografinis
draustinis:

Saugomos
teritorijos
plotas (ha)
838

1036

2010-05-14

2010-05-24

2010-06-02
579

Dietkauš iznos pievos
LTIGN0004,

Plotas,
ha: 147.487
13422

Šakelišk s pievos
LTIGN0003

Plotas,
ha: 108.261
51598

3.

Vertinimo
data

Esamos b kl s vertinimas**, išvados, pasi lymai b kl s gerinimui
Draustinio b kl stabili. Atviri plotai pamažu užauga menkaver iais kr mais ir medžiais,
kaimo gyventojai raginami ganyti ir šienauti žol , kirsti pievose smulkiaver ius kr mus.
Did ja mišk plotai.
B kl patenkinama. Acinto ir Per no ežer li pelkini ekosistem b kl užauga
sumed jusia augmenija ar nendr mis. Nendr s dengia didži j dal anks iau buvusi atvir
pelki plot . Didesn draustinio dalis užaugusi pelkiniu mišku, yra aktyvios aukštapelk s
fragmentai, tarpin pelk . Pelk je aptinkami: dem toji geg n (Dactylorhiza maculata),
dvilapis purvuolis (Liparis loeseli). Maž ja atvir plyni plotai. Reikalingi išsam s
pelkin s augalijos bei gyv nijos tyrimai.
Draustinio b kl gera. Gamtin s vertyb s: Machaonas (Papilio macahonL.). Skraidantys
drugiai steb ti ties Pakalniški kaimu; dra (Lutra lutra) ties Pakalniški kaimu; Putpel s
(Coturnix coturnix L.) prie Lukošišk s ežero pievoje; Paprastasis griciukas (Limosa limosa
L.) už Dvarykš i kaimo; Griežl s (Crex crex L.) už Dvarykš i ir Dietkauš iznos kaimo
pievose gird ti balsai; Paprastoji vandens lelija (Nymphaea alba L.) Lukošišk s ežer lyje
prie Kriau išk s kaimo; Žvilgan iosios riest n s augaviet už Pakalniški kaimo pelk je.
Dalis nepriži rimos teritorijos jau apaug jaunais beržynais ir drebulynais.
Pelk intensyviai užauga smulkiaver iais medžiais, nendrynais. Šakelišk s pievose
vykdomas gamtotvarkos planas. Šiemet sutvarkyta 18,62 ha ploto - iškirsta ir išvežta iš 4, 5
tvarkymo plot sumed jusi augalija ir pelk je iššienautos bei pašalintos nendr s ir meldai,
taip palaikant atvirus 6410 Melvenyn , 6430 Eutrofini aukšt j žolyn , 6450 Aliuvini piev ,
7140 Tarpini pelki ir li n , 7230 Šarming j žemapelki buveini plotus bei išsaugant
Žvilgan iosios riest n s augaviet .
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4.

Nevaiši
geomorfologinis
draustinis ( nuo 2010- 270
vasario m n eina
SRP teritorij ).
Milašiaus telmologinis
draustinis

5.

6.

Draustinio b kl patenkinama. Apauga mišku. Gamtin s vertyb s: Machaonas ( Papilio
macahon L.). Skaridantys drugiai steb ti daugelyje viet . Griežl s (Crex crex L.). balsai
ties Dalg n kaimu. Paprastoji vandens lelija ( Nympaea alba L.) auga Krakinio ežere.
2010-06-10

736

Vyt n telmologinis
draustinis

264

AdutiškioGuntaunink biosferos
poligonas.
Kodas LTSVEB 008
7.

2010-09-28

2010-06-02
2010-05-25

5669,92

B kl patenkinama. Milašiaus ežero apylink se vyksta sukcesiniai procesai – dalis ežero
palaipsniui virsta nendrynais apauga menkaver iais kr mais. Gamtin s vertyb s: Didysis
baublys (Botaurus stellaris L.) balsas gird tas prie Milašiaus ežero; Didžioji kuolinga
(Numenius arguata L.) prie Milašiaus ežero matyti 5 paukš iai; Milašiaus pelk je
aptinkamas dvilapis purvuolis (Liparis loeselii); Pilkasis garnys (Ardea cinerea L.) prie
Milašiaus ežero.
B kl patenkinama. Draustinis užauga kr mais ir medžiais. Maž ja atvir plyni plotai.
Ežero apylink se vyksta sukcesiniai procesai – dalis ežero apauga kr mais. B tina parengti
gamtotvarkos plan .
B kl patenkinama. Pelk užauga sumed jusia augmenija ir nendr mis. Tetervin
tuokviet s užauga menkaver iais kr mais ir medžiais. 2008 m. parengtas gamtotvarkos
planas, bet dar nepatvirtintas. Ši met rugpj io 8 d. pra ž s škvalas Adutiškio ir Antan
girininkijose suniokojo per 268 ha mišk . Per trump laik padaryti didžiuliai nuostoliai.
Nuo stichijos nukent jo ir 53 ha Antan pedologinio draustinio, dalis dviej kertini miško
buveini . Rugpj io 25 d. vyko seminaras d l škvalo padarini likvidavimo. Pasitarimo
dalyviai aplank škvalo pažeist Adutiškio– Guntaunink mišk biosferos poligon , aptar
aplinkosauginius v jo pažeist medyn tvarkymo ypatumus. sitikinta, kad nuo škvalo
nukent j valstybiniai miškai saugomose teritorijose tvarkomi vadovaujantis galiojan iais
teis s aktais. Šiais metais poligone buvo atlikti pilkosios meletos (Picus canus) ir tripirš io
genio (Picoides tridactylus) monitoringiniai steb jimai.
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2010-06-02

8.

Birv tos biosferos
poligonas.
Kodas LTIGNB 001

1239,76

B kl gera. kininkaujama laikantis biosferos poligono nuostat . Analizuojamoje
teritorijoje rekreacija nepl tojama. Tai nulemia nepalankios gamtin s s lygos: apž l
vandens telkiniai, pelk tos j pakrant s, šlapios, neretai užmirkusios pievos. Pagrindin
gr sm teritorijoje perin ioms paukš i r šims yra veisimosi buveini praradimas, tod l
gamtotvarkos plane numatytos priemon s gerinti j b kl : pylim šienavimas,
sumed jusios augalijos s žalyn naikinimas, nendryn tvarkymas, kanal valymas ir kitos.
Gamtotvarkini priemoni gyvendinim užtikrina - UAB „Birvetos tvenkiniai"
administracija, SRPD koordinuoja j veikl . Gamtotvarkos plane numatyti darbai vykdomi
pagal Lietuvos žuvininkyst s sektoriaus 2007-2013 met veiksm programos antrosios
prioritetin s krypties „Akvakult ra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkyst s ir
akvakult ros produkt perdirbimas ir rinkodara" priemon s „Akvakult ra" veiklos srities
„Vandens aplinkosaugos priemon s" program . Norint išsaugoti retas bei RK rašytas
paukš i r šis, 2010 m. buvo gerinamos vandens paukš i veisimosi buvein s- šienaujami
nendrynai, pylimai, sukurtos atviros salos paukš i per jimui, perin i vietin ms populiacijoms
atkurti ir palaikyti; gausinamos uoksuose perin i vandens ir kit saugom paukš i r ši vietin s
populiacijos; mažinamas pl šri j žv ri neigiamas poveikis; informuojami vietos ir šalies
gyventojai apie teritorijos gamtos vertybes, j apsaugos poreikius.

2010-06-10
9.

Svylos biosferos
poligonas.
Kodas LTSVEB 001

10.

Geledn s miško
biosferos poligonas
Kodas LTSVEB004

357,13

2010-04-15
1633

B kl patenkinama. Kraštovaizd formuoja tekan io Svylos upelio negilus pelk tas sl nis,
aplinkui – žemapelki tipo šlapyn , nedaug kr myn ir miškeli , užauga aukšta žol .
Teritorijoje b na pavasariniai potvyniai, po to vanduo užsilaiko žemesn se vietose,
pelk se. Sl nyje auga paprastasis kardelis (Gladiolus imbricatus L.), raudonoji geg n
(Dactylorhiza incarnata l.). Gamtotvarkos planas parengtas, dar nepatvirtintas. Atliekama
PAST monitoringo programa. Griežl s apsaugos b kl vertinama kaip palanki, o stulgio,
kurio steb jimus atliekame kasmet, – neaiški.
B kl gera. Biosferos poligono teritorijoje kininkaujama laikantis biosferos poligono
nuostat . Poligone vykdoma kurtini (Tetrao urogallus) apsauga. Rasta kalnin arnika
(Arnica montana), aukštoji geg n (Dactylorhiza fuchsii). Pelk je gird tos gerv s (Grus
grus L.), miške matyti tetervinai (Tetrao tetrix.), uokse matyta viena pilkoji meleta (Picus
canus L). 2007 m. parengtas, bet nepatvirtintas gamtotvarkos planas.

Surašomi vis direkcijai priskirt saugom teritorij pavadinimai ir plotai. Nurodomi „Natura 2000“ teritorij kodai. Priskirtose teritorijose atliktos Valstybin s aplinkos monitorinio programos priemon s, kita
tiriamoji veikla aptariami 5.1 lentel je.
** Neužtenka parašyti „b kl gera, vidutin , bloga“.

9.2. PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS GYVENDINIMO POVEIKIO „NATURA 2000“ TERITORIJOMS VERTINIMAS

„NATURA 2000“ teritorijose kin veikla nebuvo vykdoma.
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10. SUVESTIN SIRV TOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2010 M. VEIKLOS LENTEL

Priemon s (veiksmai) pagal veiklos sritis

Darb vykdymas

1. TERITORIJOS ANALIZ IR PLANAVIMAS
1.1. Taikom j tyrim ir steb senos (monitoringo) organizavimas ir
vykdymas
Kraštovaizdžio, biologin s vairov s tyrimai ir steb sena (monitoringas)
Gamtos ir kult ros paveldo kompleks ir objekt tyrimai
Kiti tyrimai, steb jimai
Lankytoj skai ius lankytoj centre
Lankytoj skai ius visoje teritorijoje
Viso:
1.2. Strateginio ir teritorij planavimo dokument , technini
projekt , kitos projektin s dokumentacijos rengimas ir
organizavimas
Strateginio planavimo dokumentai
Teritorij planavimo dokumentai
Statini techniniai, supaprastinti projektai
Kiti projektai
Viso:
1.3. Teritorij planavimo dokument , statini projekt ir kit
dokument nagrin jimas
Pateikti / nepateikti pasi lymai s lygoms teritorij planavimo
dokumentams
Pateiktos teigiamos / neigiamos išvados teritorij planavimo
dokumentams derinti
Išduotos / neišduotos s lygos statini projektavimui
Pritarta / nepritarta statini projektams
Pritarta / nepritarta kitiems dokumentams
Viso nagrin ta:

Tyrimai
tem sk.

Lankytojai
vnt.

11
2
24
37

2610
vnt.

3
2
13
18
vnt.

vnt.

3

1

1

-

9
8
72

5
2
101

2. TERITORIJ APSAUGA IR TVARKYMAS
2.1. Teritorij ( skaitant paveldo objektus) tvarkymas, prieži ra,

Sutvarkyta

Priži r ta
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Priemon s (veiksmai) pagal veiklos sritis

Darb vykdymas

pritaikymas lankymui
Natura 2000 teritorij

vnt.
-

ha
-

3

3,3

Gamtos ir kult ros paveldo objekt : Adamavo žuolas, Nevers i
uosynas, Krašuonos kapinait s.

Stanislavavo žuolas, Liep pav sin , Lino verden s šaltinis,
Rakšteli ir garni alkai, St gli , Au yn , Ka nišk s ir Rakšteli
piliakalniai, Sukil lio Juozo Šalnos kapas, Bujutišk s vienkiemis
(partizan žuvimo vieta), Darin s bunkeris (partizan žuvimo
vieta), Šventos ir stanislavavo dvarviet s, senosios kapinait s.
Rekreacini teritorij : Šventos rekreacin teritorija, polilsiaviet s
(Mergežerio, Ilgio, Šventos), stovyklaviet s (B lai io ir Beržuvio).
Poilsiaviet s (2 Beržuvio, Mergežerio, Ilgio, Miškinio), B lio
rekreacin teritorija, sustojimo aikštel s prie Beržuvio ir prie
Miškinio, trumpalaikio poilsio vieta prie Lino Verden s, atokv pio
vietos p s i j take ir prie Salo io telmologinio draustinio.

6

Atkurta pažeist teritorij ar objekt ( vardyti)
Kit teritorij ( vardyti)

9
7,4
Sutvarkyta

Viso:
Priskirt saugom teritorij ( skaitant Natura 2000 teritorijas)
tvarkymas

ha

1

18,62

Viso:
2.2. Infrastrukt ros objekt

rengimas ir prieži ra

Tak , tras , privažiavim ( vardyti)
Automobili stov jimo aikšteli
Apsistojimo viet : B lai io ir Beržuvio stovyklaviet se, Šventos, Ilgio ir
Mergežerio poilsiaviet se rengti 5 komplektai nauj lauko bald
Apžvalgos aikšteli /bokšt ( vardyti)

rengta
vnt ha km
-

-

ha

18

3,7

11

13,7

29

17,4

4,1

vnt.

Gamtotvarkiniai darbai Šakelišk s pievose

vnt.

-

-

Priži r ta
vnt.

ha

Atnaujinta
vnt ha km

5

-

-

-

-
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Priemon s (veiksmai) pagal veiklos sritis

Darb vykdymas
15

Lauko informacin s sistemos (stend , rodykli ...)
2.3. Kontrol s organizavimas ir vykdymas
Organizuota reid
Nustatyta pažeidim
Išaiškinta pažeidim

-

-

-

-

-

vnt.

16
9
8

3. INFORMACIN , ŠVIET JIŠKOJI, KULT RIN VEIKLA
3.1. Suorganizuota rengini

vnt.
30
vnt.

Viso:
3.2. Leidyba, propagandin veikla
Direkcijos išleisti ar inicijuoti spaudiniai
Parengta TV, radioreportaž
Publikuoti straipsniai spaudoje
Suorganizuota konferencij , seminar , mokym
Darbuotoj skaitytos paskaitos, pranešimai
Kita veikla (žygiai, ekskursijos, stovyklos, parodos)

4. TEIKIAMOS PASLAUGOS
Ekskursijos ar žygio vadovo paslaugos;
Pažintin s kelion s, organizuojamos SRP direkcijos;
pamokos, paskaitos, seminarai;
paslaug , susijusi su etnokult ros papro i ir kulinariniu paveldu.
Viso:

750
32
5
21
Paslaug sk.
vnt.
5
3
5
6
21

Pajamos
Lt

-

5. DIREKCIJAI PRISKIRT SAUGOM TERITORIJ B KL S VERTINIMAS
5.1. Priskirtos saugomos teritorijos
Viso:
5.2. Atlikto planuojamos kin s veiklos poveikio vertinimo skai ius
Viso:

Sirv tos regioninio parko direktor

vnt.
10

ha
12623
vnt.
-

Romualda Baranauskien
2010-12-17
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PRIEDAI
Informacija apie valstybiniame parke / biosferos rezervate kit juridini ir fizini asmen teikiamas paslaugas
Paslaugos pavadinimas
Val i nuoma

Paslaugos teik jas ( mon s pavadinimas, asmens
v. pavard , adresas)
Stasys Zakarevi ius, Petras Veli ka, Gintautas Dalgeda,
Au yn k., Šven ioni raj. Gintaras Papšys, Aiduk k.
Šven ioni raj.

Pastabos, komentarai
Apie val i nuom informacija teikiama Sirv tos
regioninio parko direkcijoje

Informacija apie valstybiniame parke / biosferos rezervate esan ius objektus, priklausan ius kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims
Apgyvendinimo b dai,
staigos

Objekto pavadinimas

Savininkas (fizinis ar juridinis
asmuo)

Viet
skai ius

Pastabos, komentarai

Viešbu iai ir moteliai
Poilsio namai
Turistin s baz s
Kaimo turizmo sodybos

Vasarnamiai

„Stabela“ sodyba, Ingos
Zakarevi ien s sodyba,
Vidmanto Puodžiaus sodyba, A.
Stundžos sodyba, Juzefo
Dambrovskio sodyba

Nakvyn s paslaug
namai
Kempingai
Kita
30

Direkcijos darbuotoj publikacijos
Eil.
Nr.

Leidinio pavadinimas, numeris, leidimo
data

1.

Žeimenos krantai, Nr.10 (7839) 2010-02-06

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.

Straipsnio pavadinimas

Autorius

Žaliasis pasaulis, Nr. 6 (728) 2010- 02- 11
Žeimenos krantai, Nr.21 (7849) 2010-03-24
Žaliasis pasaulis, Nr. 13 (735) 2010- 04- 01
Šven ioni kraštas Nr. 25 (976) 2010 -04-10
Žeimenos krantai, Nr. 23 (737) 2010-04-10
Šven ioni kraštas Nr. 29 (980) 2010 -04-24
Žaliasis pasaulis, Nr. 18 (740) 2010- 05- 13
Šven ioni kraštas Nr. 36 (987) 2010 -05-19
Žaliasis pasaulis, Nr. 19 (741) 2010- 05- 20
Žeimenos krantai, Nr. 33 (7865) 2010-05-08
Šven ioni kraštas Nr.61(1012)2010-08-21
Šven ioni kraštas Nr. 37 (988) 2010 -05-22
Žaliasis pasaulis, Nr. 24 (746) 2010- 06- 23
Šven ioni kraštas Nr.61(1012)2010-08-21
Žeimenos krantai, Nr.61 2010-08-21
Nauja vaga Nr. 63,(7246) 2010-08-25 d.
M s Ignalina“, Nr. 63, 2010-08- 24 d.
Šven ioni kraštas Nr.66(1017)2010-09-08

Kiekvienas gyv nas, augalas, pagaliau žmogus-visatoje turi tam tikr
vaidmen .
Žvelgiant šlapžemes
Padovanokime paukš iams namus
Drauge pasitikime paukš ius
Kiekvienas galime prisid ti
Nubudusi po gilaus žiemos miego, gamta....
Tvarkome park vis m nes
Ten, kur baigiasi Ryt Lietuva
Ten, kur baigiasi Ryt Lietuva
Puosel jant gamtos veid
Ten, kur baigiasi Ryt Lietuva
Edukacin s pažintin s pamokos Sirv tos regioniniame parke
Pamokos Sirv tos regioniniame parke
Šaknimis - praeit , šakomis švies
SRP priskirtose teritorijose pra ž viesulas
Kad b t išsaugota mišk ekosistema, prireiks nemažai pastang
Viesulas negailestingai suniokojo miškus
V tros nuniokotuose miškuose skai iuojami nuostoliai
Gamtotvarkos darbai Šakelišk s pievose.

I. Jusien
I. Jusien
I. Jusien
I. Jusien
I. Jusien
I. Jusien
M. Semaška
M. Semaška
M. Semaška
M. Semaška
M. Semaška
I. Jusien
I. Jusien
M. Semaška
I. Jusien
I. Jusien
I. Jusien
I. Jusien
I. Jusien

20.

Žeimenos krantai, Nr.67 (7895) 2010-09-08

Gamtotvarkos darbai Šakelišk s pievose.

I. Jusien

21.

Žaliasis pasaulis, Nr.30(752) 2010-09-09

Gamtotvarkos darbai Šakelišk s pievose.

I. Jusien

22.

M s Ignalina, Nr. 69(566) 2010-09-14

Gamtotvarkos darbai Šakelišk s pievose

I. Jusien

23.

Žalioji Lietuva, Nr. 7 (332) 2010-spalis

Gamtotvarkos darbai Šakelišk s pievose

I. Jusien

24.

M s Ignalina 75(572) 2010-05-05

Salos kalvotame vandenyne

M. Semaška

25.

Šven ioni kraštas Nr.74(1026) 2010-10-06

Ruden lio spalvos mokini akimis

I. Jusien

26.

Žeimenos krantai Nr.74 (7902) 2010-10-06

Ruden lio spalvos mokini akimis

I. Jusien
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27.

Šven ioni kraštas Nr.76(1027) 2010-10-13

Ant rudenini lap palink jome sparnuo iams laimingo kelio

I. Jusien

28.

Žeimenos krantai Nr.76 (7903) 2010-10-09

Palink kime sparnuo iams laimingo kelio

I. Jusien

29.

Žaliasis pasaulis, Nr.35(757) 2010-10-21

K jiems sakome?...

I. Jusien

30.

Žaliasis pasaulis, Nr.37(759) 2010-11-04

Prot vi takais

M. Semaška

31.

Šven ioni kraštas Nr.82(1033) 2010-11-06

Prot vi takais

M. Semaška

32.

Žaliasis pasaulis, Nr.38(760) 2010-11-11

Salos kalvotame vandenyne

M. Semaška

Straipsniai apie saugom teritorij spaudoje
Eil.
Nr.

Leidinio pavadinimas, numeris, leidimo
data
Šven
Šven
Šven
Šven

Šven ioni kraštas Nr.21 (972) 03-24

Kai šviesa su tamsa pasirašo lygiavos paliaubas...

6.
7.
8.
9.

Gamta ir mes
Visuotin talka vyks be skambi lozung
Šven ion li gimnazija pamin jo tarptautin pelki dien
Po talkos aplinka tapo švaresn . Ar ilgam priklausys nuo pa i žmoni

B. Nork nas
I. Pauliukevi ien
A. Gaidamavi ius
B. Nork nas

Atbundanti gamta žadina visuomen s s moningum jos atžvilgiu

D. Rastenien

Nuo Stoni n

A. Jakštas

13.
14.

Šven ioni kraštas Nr.21 (972) 03-24
Šven ioni kraštas Nr.24 (975) 04-03
Žalioji Lietuva Nr. 2 (327) 04
Šven ioni kraštas Nr.28 (979) 04-21
Šven ioni kraštas Nr. 36 (987) 2010 -0519
Šven ioni kraštas Nr. 37 (988) 2010-0522
Žaliasis pasaulis, Nr. 20 (742) 2010- 0527
Šven ioni kraštas Nr.43(994)2010-06-12
M s Ignalina, Nr. 51 (548) 2010-07-13

15.

Nauja vaga, Nr. 61 2010-08-18

11.
12.

kraštas Nr. 5 (956) 01-20
kraštas Nr.11 (962) 02-10
kraštas Nr.16 (967) 03-03
kraštas Nr.16 (967) 03-03

Šven ioni kraštas atveria naujas pažinimo galimybes
Pamin jome pasaulin pelkini vietovi dien
Adutiškio užkardoje –Kaltan n ugdymo ir turizmo centro seminaras
Žuvys d sta

Autorius

1
2.
3.
4.
5.

10.

ioni
ioni
ioni
ioni

Straipsnio pavadinimas

ia pateka saul

D. Rastenien
O. Gylien
I. Poši nait
Šven ioni AAA
O. Gilien

Ar tai bus švent ?

Uktveris

Mokslo metams baigiantis - turistin
Ceikini varpai paskelb 500- j miestelio sukakt
Žolin s, žolynai, atminimo g l s ir smagi kaimyn pasiutvakaris. Taip
sekmadien švent Ceikiniai

I. Žverelyt
Lina Raginyt
V. Žukauskait
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

Šven ioni kraštas Nr.61(1012)2010-0821
Šven ioni kraštas Nr.61(1012)2010-0821
Valstie i laikraštis Nr.66(8981)2010-0821
Lietuvos rytas Nr. 14 2010-08-30
Šven ioni kraštas Nr.65(1016)2010-0904
Šven ioni kraštas Nr.70(1021)2010-0922

D l uždraudimo fiziniams asmenims lankytis audros pažeistuose
Adutiškio ir Antan girininkij miškuose

V. Rastenien

D l audros pasekmi likvidavimo

V Šven ion li mišk
ur dijos informacija

Stichijos padarytos žaizdos užgis negreitai

I. Siesart

Gamtosauginink baim s – laužtos iš piršto

A. Kvedarien

Stanislavavo jaunimas atsisveikino su vasara

A. Jakštas

darb dvira iais

22.

T višk s gamta Nr. 9(255) rugs jis

23.

Žaliasis pasaulis Nr. 33 (754), 2010-09-23

Lietuvos ir Baltarusijos gamtosaugininkai tar si d l tarpvalstybinio
draustinio steigimo
Kubilas palauks...

24.

Žaliasis pasaulis Nr. 35 (757), 2010-10-21

Gamtos šventov s labui

25.

Šven ioni kraštas Nr.79(1030)2010-1023

Rudenin s paukš i palydos

26.

Žaliasis pasaulis Nr. 36 (758), 2010-10-28

Jei pavykt pažvelgti gelm

A. Jakštas
AM
A. Uktveris
A. Uktveris
N.Vaitkuvien ,
R. Štuikien
A. Uktveris

Internete:
http://www.pasienis.lt/lit/Adutiskio_uzkardoje_vyko_seminaras_apie_/3325
http://www.svuredija.lt/Naujienos/
http://www.birdlife.lt/index.php/
http://www.sirveta.lt/Naujienos/

http://ekologija.blogas.lt/renginys-svencioniu-kraste-skirtas-biologinei-ivairovei-2144.html
http://www.birdlife.lt/index.php/naujienos/?newscatid=1&newsid=244

http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/854 Gamtos pamokos Sirv tos regioniniame parke
http://www.ignalina.lt/index.php?826282859 2010.07.07 Ceikiniuose vyko kaimo 500 met jubiliejin švent >>
http://www.ignalina.lt/index.php?2725253659 2010 09 14
http://ekologija.blogas.lt/moksleiviu-atostogos-saugomose-teritorijose-5370.html Moksleivi atostogos saugomose teritorijose.
http://www.ignalina.lt/go.php/lit/Savivaldybeje_pristatyti_Dauguvos_upiu_b/4852. Savivaldyb je pristatyti Dauguvos upi basein rajono valdymo planas ir priemoni

programa.
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