PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-83

SIRVĖTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas,
12 temų/1 spec.
12
tyrimai
39 taškai/1 spec.
39
2.
Gyvosios gamtos
10 temų/1 spec.
10
monitoringas, tyrimai
56 taškai/1 spec.
56
3.
Lankytojų monitoringas,
1 tema/1spec.
1
tyrimai
7 taškai/1 spec.
7
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
1 tema/1 spec.
1
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių
projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų
1 dok./1 spec.
1
strateginio planavimo
dokumentų skaičius
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
2/1 spec.
2
pritarimų/nepritarimų
teritorijų planavimo
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams
skaičius

Veiklos plano įgyvendinimo
rezultatai (įgyvendinta,
dalinai įgyvendinta,
neįgyvendinta)
5
įgyvendinta
įgyvendinta
įgyvendinta
įgyvendinta

įgyvendinta
įgyvendinta

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių
nebuvo pasiekti numatyti rezultatai)

6

Išduotų/neišduotų specialiųjų
9 dok./1 spec.
9
reikalavimų, pritarimų/
nepritarimų statinių
projektams skaičius
8.
Išnagrinėtų
98 dok./2 spec.
49
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
12 teritorijų/2 spec.
6
teritorijų skaičius ir plotas
75,9 ha/2 spec.
37,9
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
22 objektų/2 spec.
11
skaičius
10.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
13 teritorijų/2 spec.
6,5
infrastruktūros teritorijų
85,3 ha/2 spec.
42,7
skaičius ir plotas
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
6 obj./2 spec.
3
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
107/3
35,6
apžiūrų, planinių ir
neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
99/3 spec.
vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
16/484
14.
Pravestų ekspozicijų
204/4452
pristatymų, ekskursijų, žygių,
edukacinių programų skaičius
7.

įgyvendinta

įgyvendinta

įgyvendinta
įgyvendinta
įgyvendinta
įgyvendinta

įgyvendinta

įgyvendinta
įgyvendinta
įgyvendinta

Išteklių valdymas
15.
16.

Gautos lėšos programų
vykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių

17.

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

18.
19.

20.
21.

22.

111 587 €/7 darbuotojai

15 941 €

įgyvendinta

13 813 €/7 darbuotojai

1973 €

įgyvendinta

1680 val./14 darbuotojų

120

įgyvendinta

690/6

115

įgyvendinta

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

Sirvėtos regioninio parko
(saugomos teritorijos pavadinimas)

įgyvendinta

2/135 994 €

18 736 €/3 spec.

6245

įgyvendinta

47 partneriai

įgyvendinta

27 mok./7 spec.

įgyvendinta

vyr. specialistas laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

Pavel Trusov
(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

Priedas
SIRVĖTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 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 paveldo objektai
9. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose teritorijose
10. Lankymui pritaikyti objektai
11. Kaimo turizmo sodybos, kempingai
12. Gamtos stichijų paveiktos regioninio parko dalys
2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Gulbė giesmininkė – Birvėtos šlapžemės
2. Griežlė – Birvėtos šlapžemės, Svylos upės slėnis
3. Stulgys – Svylos upės slėnis
4. Švygžda – Birvėtos šlapžemės
5. Žasys – Birvėtos šlapžemės
6. Niūriaspalvis auksavabalis – Saločio ežeras
7. Didysis auksinukas – Adutiškio pelkė
8. Manerheimo grybinukas – Gelednės miškas
9. Retų augalų rūšių kartografavimas trijuose gamtiniuose

Mato vnt.
3
taškų sk.
10

0
9
0
5
3
12
Iš viso: 39

taškų sk.
14
26
4
2
5
1
2
2
-

3.

draustiniuose ir duomenų kaupimas SRIS
10. Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių augaviečių būklės
tikrinimas Sirvėtos RP teritorijoje
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Tema: lankytojai
Tiesioginio monitoringo vietos
Netiesioginio monitoringo vietos

taškų sk.

5
2
4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk.
1. Senųjų kapinaičių tyrimai
1
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
- Sirvėtos regioninio parko direkcijos metinis
1
veiklos planas
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius:
sąlygų sk.
Bendrojo planavimo dokumentams -/Specialiojo planavimo dokumentas Detaliojo planavimo dokumentams -

7.

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams Specialiojo planavimo dokumentas 2
Detaliojo planavimo dokumentams Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

8.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
- Žemės sklypų kadastrinių matavimų: 78
- Miškotvarkos projektai: 8

pritarimų/nepritarimų sk.
2/išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
2/pritarimų/nepritarimų sk.
7/suderintų/nesuderintų
dok. sk.
78/6/2

- Kirtimai, kuriems nereikia miškotvarkos projekto: 12
12/0
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
- Stūglių piliakalnio teritorija
1/2
- Šventos dvarvietė
1/6,5
- Šventos pilkapynas
1/2,3
- Juodeliškės pilkapynas
1/0,6
- Kačėniškės piliakalnis
1/6,4
- Darinės bunkeris
1/0,6
- Bujutiškės partizanų žūties vieta
1/0,6
- Privažiavimo kelias ir aikštelė prie regyklos ,,Arka“
1/0,7
- Privažiavimo kelias prie Kačėniškės piliakalnio (SRPD
1/2,1
technika, pagerinta kelio būklė)
- Sutvarkyto bešeimininkio statinio (Šutonių
1/1,5
kiaulidės) teritorija
- Šakeliškės pievos (prižiūrėta rangovo)
1/18,6
- Dietkauščyznos pievos (prižiūrėta ūkininkų)
1/34
objektų sk.
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
22
- Liepų pavėsinė
- Adamavo ąžuolas
- Stanislavavo ąžuolai
- Lino verdenės šaltinis
- 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
- Paminklas partizanams
- Bujutiškės partizanų žūties vieta
- Darinės bunkeris
- Akmuo su pėda
10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
- Pažintinis Šventos pėsčiųjų takas
- Mitologinis takas
- Dauguvos-Nemuno takoskyros dviračių maršrutas
(prižiūrėta SRPD technika, parengta schemą bei pradėti
darbai maršruto pratęsimui)
- Atokvėpio vieta
- Antroji Beržuvio poilsiavietė
- Beržuvio stovyklavietė
- Pirmoji Beržuvio poilsiavietė
- Ilgio poilsiavietė
- Šventos poilsiavietė
- Bėlaičio stovyklavietė
- Vystučio poilsiavietė
- Lino verdenės atokvėpio vieta
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
- Staškinės regykla
- Didžiasalio apžvalgos bokštas ,,Arka“
- Meilūnų bokštas
- Beržuvio atokvėpio vieta
- Miškinio atokvėpio vieta
- Bėlio paplūdimys
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai

teritorijų sk./ha
1/12
1/3,6
2/60

1/0,2
1/1
1/1,1
1/0,8
1/1,2
1/1,5
1/0,8
1/0,7
1/2,4
objektų sk.
1
1
1
1
1
1
išvykimų sk.
46 (15 su kitomis
institucijomis)
5 (su kitomis

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
1. Adutiškio telmologinis draustinis (1)
2. Antanų pedologinis draustinis (1)
3. Kunigiškės kraštovaizdžio draustinis (1)
4. Dysnos hidrografinis draustinis (1)
5. Gelednės botaninis draustinis (1)
6. Milašiaus telmologinis draustinis (1)
7. Perūno telmologinis draustinis (1)
8. Vytėnų telmologinis draustinis (1)
Kiti (dėl projektų derinimų, statybų, želdinių tvarkymo, įžuvinimo)
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):
- Lankstinukas „Gamtos mokykla“
Kita (įvardinti):
-

13.

Renginiai visuomenei (įvardinti):
- Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
- Pasaulinė pelkių diena
- Šv. Agotos, Duonos diena
- Pasaulinė vandens diena „Gyvybė vandens lašelyje“
- Velykinė popietė ,,Prie išmarginto lango”
- Projektas ‚,Pasimatuok eigulio kepurę“
- Renginys skirtas Biologinės įvairovės dienai
- Joninės (Kupolinės)
- Pasaulinė aplinkos apsaugos diena ,,Žodis gamtai”

institucijomis nebuvo)
8 (draustinių kontrolė
buvo vykdoma tuo pat
metu atliekant jų būklės
vertinimą)

48
veiklų sk.
80
5
13
1

renginių sk./dalyvių sk.
1/7
1/7
1/17
1/18
1/32
1/16
1/25
1/45
1/39

- Vaistažolių rinkimo čempionatas 2017
- Piešinių konkursas-paroda „Perkūno galia“
- „Praeities paslaptys“
- „Baltų vienybės ugnies sąšauka“
- ,,Giesmė Žemynai”
- „Kukutis kviečia palydėti išskrendančius paukščius“
- Advento vakaronė „Sušildyk gerumu“
14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai (įskaitant pavienius lankytojus)
Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos
Kita veikla
19.

21.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
1. Neformalusis vaikų švietimas (2 programos)
2. Privažiavimo kelio prie Didžiasalio apžvalgos bokšto
įrengimas
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
• Tvarkymas, priežiūra:
Savivaldybės
Kaimų bendruomenės
Seniūnijos
Miškų urėdijos
• Teritorijų kontrolė, prevencinė veikla:
Aplinkos apsaugos agentūros
Policijos komisariatai
• Turizmas:

1/50
1/20
1/50
1/45
1/42
1/50
1/21
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
131/2535
39/1182
28/590
6/145
panaudotos lėšos (€)
5 994
130 000
partnerių sk.
47
2
5
3
2
2
2
2

•

Turizmo centrai
Švietimas:
Švietimo įstaigos

8
8

•

Visuomeninės nevyriausybinės organizacijos
Ekonominė sritis:
Uždarosios akcinės bendrovės
Vietos veiklos grupės
Ūkininkų ūkiai
Sąjungos

7
2
2
2

