PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V- 44

SIRVĖTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2013 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
Veiklos sritys
Mato vnt.
1
2
3
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas,
12 temų/1 spec.
tyrimai
53 taškai/1 spec.
2.
Gyvosios gamtos monitoringas,
6 temos/1 spec.
tyrimai
96 taškai/1 spec.
3.
Lankytojų monitoringas, tyrimai
1/1spec.
5 taškai/1 spec.
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
2 temos/1 spec.

4
12
53
6
96
1
5
2

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų strateginio
3 dok./3 spec.
1
planavimo dokumentų skaičius
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
12 dok. /1 spec.
12
pritarimų/nepritarimų teritorijų
planavimo (bendriesiems,
specialiesiems, detaliesiems)
dokumentams skaičius
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
27 dok./1 spec.
27
reikalavimų, pritarimų/
nepritarimų statinių projektams
skaičius
8.
Išnagrinėtų
86 dok./2 spec.
43
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų,
kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
3
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų
6 teritorijų/2 spec.
skaičius ir plotas
29,7 ha/2 spec.
14,9
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
19 objektų/1 spec.
19
skaičius
10.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
13 teritorijų/2 spec.
6,5
infrastruktūros teritorijų skaičius ir
59,4 ha/2 spec.
29,7
plotas

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų, kartu su kitomis
institucijomis vykdytų
patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių
ir visos ST sistemos viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
14.
Pravestų ekspozicijų pristatymų,
ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius

5 obj./2 spec.

2,5

110/3spec.

36,7

41/3spec.
12 vnt./1744 dalyviai
120/3961 lankytojas (dalyvis)

Išteklių valdymas
15.

Gautos lėšos programų vykdymui

293877 Lt/6 darbuotojai

48979,5 Lt

16.

Gautos lėšos iš kitų šaltinių

27671 Lt/6 darbuotojai

4611,8 Lt

2305 val./8 darbuotojai

288

458 dok./4 spec.

114,5

17.

Veikla, atlikta ne ST direkcijos
darbuotojų jėgomis (savanorių,
žmonių ir darbo biržos)
Kita veikla

18.
19.

20.
21.

22.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius
Įgyvendintų (- amų) tarptautinių ir
vietos projektų, kuriuose direkcija
dalyvauja kaip pagrindinis
vykdytojas, skaičius ir lėšos
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys
ST direkcijos bendradarbiavimas
su institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt. įgyvendinant
bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

-/Lt

104757,21 Lt/1spec.

104757,21

42 partneriai

10 mok./4 spec.

Sirvėtos regioninio parko direktorė R. Baranauskienė
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

Priedas
SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
Veiklų pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1. Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Erdvių fotofiksacija
2. Valstybiniame parke esantys miškai
3. Gyvenamosios teritorijos
4. Pažeistos teritorijos
5. Atkurtos pažeistos teritorijos
6. Aplinką darkantys statiniai
7. Savavališkos statybos, kraštovaizdžio pažeidimai
8. Gamtos objektai
9. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose teritorijose
10. Lankymui pritaikyti objektai
11. Kaimo turizmo sodybos, kempingai
12. Gamtos stichijų paveiktos valstybinio parko dalys
2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Griežlės monitoringas:
Svylos upės slėnyje
Birvėtos šlapžemėse
2. Stulgio monitoringas Svylos upės slėnyje
3. Pilkosios meletos monitoringas Adutiškio-Guntauninkų
miškuose
4. Tripirščio genio monitoringas Adutiškio-Guntauninkų miškuose
5. Raudonpilvės kūmutės monitoringas:
Dysnos upės slėniuose
Guntauninkų miške
6. Skiauterėtojo tritono monitoringas Guntauninkų miške
3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Tema: lankytojai

Mato vnt.
3
taškų sk.
5

5
4
6
3
30
Viso: 53

taškų sk.
13
25
2
50 (bendri)

2
4 (bendri)
Iš viso: 96

taškų sk.
5

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk.
- Istorinių duomenų apie partizanus rinkimas
- Riedulių, akmenų paieška, duomenų apibendrinimas
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
- Sirvėtos regioninio parko direkcijos met inis
3
veiklos planas
- Sirvėtos regioninio parko 2013 m. planinių
patikrinimų programa
- Kraštovaizdžio monitoringo priemonių planas
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius:
sąlygų sk.
4.

Bendrojo planavimo dokumentams: Specialiojo planavimo dokumentams: 8
Detaliojo planavimo dokumentams: -

7.

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams: Specialiojo planavimo dokumentas: 4
Detaliojo planavimo dokumentams: Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius:
11
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius:
16

8/-

pritarimų/nepritarimų sk.
4/-

išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
10/1
pritarimų/nepritarimų sk.
16/suderintų/nesuderintų
dok. sk.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
54/2
- žemės sklypų kadastrinių matavimų: 56
8/1
- miškotvarkos projektų: 9
14/1
- kirtimai, kuriems nereikia miškotvarkos projekto: 15
5
- vandens telkinių įžuvinimo dokumentai: 5
1
- poveikio Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo
nustatymas: 1
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
- Sėtikės upelio slėnis (Natura 2000)
1/4,2
- Šakeliškės pievos (Natura 2000)
1/18,6
- Stūglių piliakalnio teritorija
1/1,6
- Šventos dvarvietė
1/1,8
- Šventos pilkapynas
1/2,3
- Juodeliškės pilkapynas
1/1,2
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
objektų sk.
19
- Liepų pavėsinė
- Adamavo ąžuolas
- Stanislavavo ąžuolas
- Lino verdenės šalt inis
- Neversčių uosynas
- Aučynų piliakalnis
- Rakštelių alkas
- Neveikiančios kapinaitės:
o Stoniūnų
o Krašuonos
o Neversčių
o Nevaišių
o Didžiasalio
o Sūrino
o Nalivaikų
o Šutonių
- Šventos ąžuolynas
- Nevaišių kalva
- Darinės bunkeris
- Bujutiškės partizanų žūties vieta
8.

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
- Pažintinis pėsčiųjų takas
- Dauguvos-Nemuno takoskyros dviračių maršrutas
- Miškinio laikino atokvėpio vieta prie Rakštelių piliakalnio
- Antroji Beržuvio poilsiavietė
- Didžiasalio apžvalgos bokštas ,,Arka“
- Bėlio paplūdimys
- Beržuvio stovyklavietė
- Pirmoji Beržuvio poilsiavietė
- Ilgio poilsiavietė
- Šventos poilsiavietė
- Bėlaičio stovyklavietė
- Vystučio poilsiavietė
- Lino verdenės laikino atokvėpio vieta
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
- Staškinės regykla
- Meilūnų bokštas
- Beržuvio laikino atokvėpio vieta
- Miškinio laikino atokvėpio vieta
- Antroji Ilgio poilsiavietė (Nr. 23)
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
Kiti
Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas:
Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų
Išleista leidinių (įvardinti):
- Iš lankytojų centro į gamtą (lankstinukas)
10.

13.

Kita (įvardinti):
- Automobilių maršruto įgarsinimas (CD, usb)
- Sakmių įgarsinimas
- Nauja internetinė svetainė www.sirveta.lt
Renginiai visuomenei (įvardinti):
- Žiemos šventė
- Renginys „Pasaulinė pelkių diena“
- Užgavėnės
- „Darom 2013“
- Talkos „Balandis – švaros mėnuo“
- Renginys „Išgirsk pavasarį paukščių giesmėje“
- Lankytojų centro su įrengta vidaus ekspozicija atidarymo
šventė
- Viktorina „Pažink saugomas teritorijas“
- Rudens kermošius
- Renginys ,,Jie grįš pavasarį saulėtą “

teritorijų sk./ha
1/12
1/36
1/0,5
1/1
1/0,6
1/0,6
1/1,1
1/0,8
1/1,2
1/1,5
1/0,8
1/0,9
1/2,4
objektų sk.
1
1
1
1
1
išvykimų sk.
22
2
13
73
veiklų sk.
25/0
1/5
6/0
1

1
1
1
renginių sk./dalyvių sk.
1/465
1/80
1/12
1/80
1/137
1/20
1/90
1/17
1/750
1/30

- Eilėraščių konkursas „Gyvybės medis“
- Renginys „Kap utaryja žmonės mūs krašt i”
14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai
Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos
Kita veikla
19.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):

20.

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
1. Savivaldybės
2. Kaimų bendruomenės
3. Turizmo centrai
4. Švietimo įstaigos
5. Seniūnijos
6. Miškų urėdijos
7. Uždarosios akcinės bendrovės
8. Aplinkos apsaugos agentūros
9. Vietos veiklos grupės
10. Visuomeninės nevyriausybinės organizacijos
11. Policijos komisariatai
12. Ūkininkų ūkiai
13. sąjungos

1/18
1/45
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
67/2989
49/931
4/41
- (Lt)

partnerių sk. 42

2
5
2
7
3
2
7
2
2
4
2
2
2

