PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-64

SIRVĖTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2012 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
Nr.
Veiklos sritys
Mato vnt.
1
2
3
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1. Gyvosios gamtos monitoringas (pagal VAMP)
9 vnt. /1 spec.
8899,81 ha/1 spec.
2.

Kraštovaizdžio monitoringas (pagal VAMP)

3.

Kiti tyrimai, stebėjimai, vykdomi pagal kitas programas

13 vnt./1 spec.

4
9
8899,81
13

-

0

Teritorijų ir strateginio planavimo, statinių projektų ir kitų dokumentų rengimas ir
nagrinėjimas
4. Dalis teritorijų ir strateginio dokumentų, statinių
142 dok./142 dok.
100 %
projektų ir kitų dokumentų, kurie buvo parengti ir/arba
išnagrinėti laikantis nustatytų terminų
Išnagrinėtų teritorijų ir strateginio planavimo
9 vnt./2 spec.
4,5
dokumentų skaičius
6. Išduotų/neišduotų sąlygų ir suderintų/nesuderintų
23 vnt./1 spec.
23
projektų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
7. Sutvarkytų teritorijų/objektų skaičius
4 vnt./2 spec.
2
5.

Iš jų pritaikytų lankymui skaičius
Sutvarkytų teritorijų/objektų plotas ir ilgis

1
3,8 ha/2 spec.

1,9

0,1 ha
8.

Iš jų pritaikytų lankymui plotas ir ilgis
Prižiūrėtų teritorijų/objektų skaičius

31 vnt./2 spec.

Iš jų pritaikytų lankymui skaičius

25 vnt.

18,5

Prižiūrėtų teritorijų/objektų plotas ir ilgis

Iš jų pritaikytų lankymui plotas ir ilgis
Prevencija ir teritorijų kontrolė
9. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, reidų, planinių ir
neplaninių patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
10. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas (po lentele pateikti 3 geriausius pavyzdžius)
11. Renginiai visuomenei (po lentele pateikti 3 geriausius
pavyzdžius)
12. Aptarnauti lankytojai lankytojų centre (-uose)
13. Lankytojų, dalyvavusių edukacinėse
programose/ekskursijose, skaičius
Bendradarbiavimas
14. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijos, kt. įgyvendinant
bendras veiklas
15. Tarptautinių programų/projektų, kuriuose ST direkcija
dalyvauja savarankiškai ar su partneriais, skaičius ir
lėšos (po lentele pateikti 3 geriausius pavyzdžius)
Išteklių pritraukimas ir valdymas
16.

17.
18.
19.
20.

33 ha/1 spec.

33

15 km/1 spec.

15

29 ha/12 km

16 vnt.

24
19 vnt./700
250 lank.
275 lank.

27 vnt./12

-

Gautos biudžeto lėšos Biologinės įvairovės apsaugos,
kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programos
vykdymui
Darbų apimtys ST, atliktos ST direkcijos partnerių
jėgomis
Kitų gautų lėšų dalis, lyginant su visomis ST direkcijos
lėšomis

235136 Lt/
6 darbuotojai

Veiklos apimtys, atliktos ne ST direkcijos darbuotojų
jėgomis (savanorių, darbo biržos siųstų žmonių)
Mokymų, kuriuose dalyvavo ST direkcijos darbuotojai,
skaičius

4142,5 val./9 žmonės

39189 Lt

11 000 Lt
17,5 %

13 vnt./6 spec.

460,28
2,2

10. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
1. Straipsniai Respublikinėje ir rajoninėje spaudoje („Ką Sirvėtos kl ystkeliai slepia“, „N uo
šaltinio prie šaltinio“ )
2. Įgyvendintų t ikslų bei planuojamos regioninio parko direkcijos veiklos pristat ymas.
3. Gamtos mokslų savaitė Švenčionių vidurinėje mokykloje (pamokos, diskusijos)

11. Renginiai visuomenei:
1. Renginys, skirtas regioninių parkui 20 -mečiui.
2. Gražiausios etnokultūrinės sodybos Sirvėtos regioniniame parke konkursas .
3. Senųjų amatų šventė Stanislavavo dvarvietė.

Sirvėtos regioninio parko direktorė
(saugomos teritorijos pavadinimas)

____________________________
(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

