PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-26

METELIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
Veiklos sritys
Mato vnt.
1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas,
stebimų temų sk./spec. sk.,
santykinis koef.12
tyrimai
taškų sk./spec. sk.
santykinis koef.76
12/1
76/1
2.
Gyvosios gamtos monitoringas,
stebimų temų sk./spec. sk.
santykinis koef.3
tyrimai
taškų sk./spec. sk.
santykinis koef.19,3
9/3
58/3
3.
Lankytojų monitoringas, tyrimai
stebimų temų sk./spec. sk.
santykinis koef. 1
taškų sk./spec. sk.
santykinis koef. 24
1/1
24/1
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
stebimų temų sk./spec. sk.,
santykinis koef. 1
taškų sk./spec. sk.
santykinis koef.1,5
2/2
3/2
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų strateginio
parengtų dokumentų
santykinis koef.
planavimo dokumentų skaičius
sk./spec. sk.
1,5
3/2
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų (neišduotų) sąlygų ir santykinis koef.
pritarimų/nepritarimų teritorijų
pritarimų (nepritarimų)
6
planavimo (bendriesiems,
sk./spec. sk.
specialiesiems, detaliesiems)
6/1
dokumentams skaičius
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
išduotų (neišduotų) spec.
santykinis koef. 27
reikalavimų, pritarimų/
reikalavimų, pritarimų
nepritarimų statinių projektams
(nepritarimų) sk./spec. sk.
skaičius
27/1
8.
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
santykinis koef. 103
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
dokumentų sk./spec. sk.
sklypų kadastrinių matavimų bylų, 206/2
kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas

teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų
skaičius ir plotas

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius

teritorijų sk./spec. sk.,
ha/spec. sk.
7/3
62,2/3
objektų sk./spec. sk.
21/3

santykinis koef. 2,3
santykinis koef. 20,7
santykinis koef. 7

10.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
teritorijų sk./spec. sk.,
santykinis koef. 8
infrastruktūros teritorijų skaičius ir ha/spec. sk.
santykinis koef.38,33
plotas
8/1
38,33/1
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
objektų sk./spec. sk.
santykinis koef. 3
infrastruktūros objektų skaičius
3/1
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
išvykimų sk./spec. sk.
santykinis koef.
apžiūrų, planinių ir neplaninių
71/4
17,8
patikrinimų, kartu su kitomis
institucijomis vykdytų
patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių veiklų sk./spec. sk.
ir visos ST sistemos viešinimas
89/4
13.
Renginiai visuomenei
renginių sk./dalyvių sk.
13/7054
14.
Pravestų ekspozicijų pristatymų,
veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk.
ekskursijų, žygių, edukacinių
250/7017
programų skaičius
Išteklių valdymas
15.

Gautos lėšos programų vykdymui

16.

Gautos lėšos iš kitų šaltinių

17.

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

18.
19.

20.
21.

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

gautos lėšos (Lt)/darbuotojų
sk. 297660/8
gautos lėšos (Lt)/darbuotojų
sk. 42467,92/8
dirbtos val./darbuotojų sk.
2683,35/8

37207Lt

raštų, įsakymų sk./spec. sk.
335/ 7
projektų sk./Lt
8/9500

santykinis koef.
47,8

viešieji pirkimai
(Lt)/spec.sk.
56218,28/1
partnerių sk. 33
veiklų sk. 34

santykinis koef.

5308Lt
santykinis koef.
335

56218,28

Tiesioginis lankytojų monitoringas
8
Netiesioginis lankytojų monitoringas
16
4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk.
Fenologiniai stebėjimai
1
Hidrologiniai stebėjimai
2
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
1. Direkcijos 2014 metų veiklos planas
1
2. Kraštovaizdžio monitoringo 2014 metų planas
1
3. Baltažiedės robinijos gausos reguliavimo Metelių kaimo
1
apylinkėse 2014-2016m. veiksmų planas
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/neišduotų sąlygų
skaičius:
sk.
Bendrojo planavimo dokumentams
0/0
Specialiojo planavimo dokumentas
2/0
Detaliojo planavimo dokumentams
0/0
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams
7.

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

8.

pritarimų/nepritarimų sk.
0/0
3/1
0/0
išduotų/neišduotų spec.
reikalavimų sk.
10/1
pritarimų/nepritarimų sk.
14/2
suderintų/nesuderintų
dok. sk.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
201/29
Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
2/0
Miškotvarkos projektai
1
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Natura 2000 teritorijoms
nustatymas
2/1
Gamtotvarkos projektai
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti, nurodant ar teritorija
teritorijų sk./ha
buvo sutvarkyta ar prižiūrėta; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo
turima technika):
Prižiūrėtos teritorijos naudojant direkcijos turimą techniką
Prelomciškės piliakalnis
1/1,5
Papėčių piliakalnis
1/2,1
Užšiukšlintų teritorijų tvarkymas (pakelės 30 ha )
1/30
Kemsinės pieva (atžalų kirtimas ir sumedėjusios augalijos
1/20
kirtimas)
Juodabalės herpetologinis draustinis (šienavimas, atžalų kitimas,
1/3,6
velėnos nuėmimas)
Kuciuliškės herpetologinis draustinis (Šienavimas 1/2ha atžalos
1/3
1/1 ha)
Stračiūnų herpetologinis draustinis
1/2

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti, nurodant ar objektas buvo
sutvarkytas ar prižiūrėtas; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo
turima technika):
Prižiūrėti objektai naudojant direkcijos turimą techniką:
1863 m. Statiškės mūšio vieta
Kaipinės kuriose palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai
Akuočių senosios kapinės
Barčių senkapiai
Teizų senkapiai
Laumės akmuo
Kivakalnis
Didysis Širvinto ąžuolas
Drevėtasis Širvinto ąžuolas
Bestraigiškės kaimo apylinkės
Įrengti objektai:
Apžvalgos bokštas Metelių k.
Sutvarkyti objektai naudojant direkcijos turimą techniką:
Metelio ežero pakrantė ties Metelių k.
Sutvarkyti objektai
Buvusios žemės ūkio bendrovės ,,Dusia“ kiaulidžių kompleksas
Buvusios ,,Metelių žemės ūkio bendrovės“ gyvulininkystės
kompleksas

10.

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti, nurodant ar teritorija buvo įrengta ar prižiūrėta;
įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika):
Prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos naudojant
direkcijos turimą techniką::
Atokvėpio vieta prie MRPD
Metelių rekreacinio prioriteto zona
Graužų poilsiavietė
Rekreacinė teritorija ,,Rinkoto" miške
Obelninkų rekreacinio prioriteto zona
Seimeniškių rekreacinio prioriteto zona
Pažintinis takas ,,Širvinto-Bijotų miškais
Pažintinis takas ,,Prelomciškės kalvomis“

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti,
nurodant ar objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas; įvardinti ar buvo
tvarkoma su savo turima technika):
Prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai naudojant
direkcijos turimą techniką:
Rolių poilsiavietė
Kumečių k. rekreacinė zona
Atokvėpio vieta Akuočių k.
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų) skaičius (nurodyti kiek patikrinimų buvo organizuota
savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis):
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai

objektų sk.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5

teritorijų sk./ha

1/0,86
1/2,25
1/0,6
1/1,1
1/2,0
1/5,92
1/15,6
1/10
objektų sk.

1
1
1
išvykimų sk.

39
17

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
Kiti
Prevencinės išvykos
Viso:
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 ,,Infrormacija apie biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymą kaime“
Kita (įvardinti):
Informacijos stendams prie lankytojų objektų pateikimas
Informacijos leidiniams paruošimas
Informaciniai pranešimai internetinėms svetainėms
Informacijos ekspozicijoms pateikimas
13. Renginiai visuomenei (įvardinti):
„Žemės mėnesio renginiai“
„Pavasario šventė“
„Darom akcija“
,,Kol saulė nusileis“
,,Paukščių palydų šventė‘‘
,,Oninių šventė“
,,Metelio banga“
Dzūkijos jūreiviai 2014
Paroda ,,Be žemės nebūtų mūsų“
Paroda ,,Darbeliai iš gamtinių medžiagų“
Paroda ,,Ar iš balos tas gražumas“
14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai
Pavieniai lankytojai
Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos
Kita veikla
19.

6
9
71 (10 su kitomis
institucijomis)
veiklų sk.
8
8
15/0
1
2
1
53
1
renginių sk./dalyvių sk.
3/64
1/35
1/55
1/120
1/80
1/4000
1/2500
1/200
1
1
1
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
122/1342
2032
79/2055
4/468
45/1120

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti ties
kiekvienu projektu ar direkcija yra vykdytojas ar partneris):

panaudotos lėšos (Lt)

„Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame
parke“ (Alytaus rajono savivaldybė)
„Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame
parke“ (Alytaus miesto savivaldybė)
„Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame
parke“ (Lazdijų rajono savivaldybė)
,, Užšiukšlintų vietų tvarkymas Metelių regioniniame
parke“ (vykdytojas)
,,Invazinių augalų kontrolė ir naikinimas“ (vykdytojas)

1000
1000
1000
1500
2000

21.

,,Rekreacinės įrangos priežiūra ir remontas“ (vykdytojas)
,, ECONAT LIFE09NAT/LT/000581 ,,Bandomojo ekologinio
tinklo pietų Lietuvoje gamtinio karkaso teritorijose sukūrimas"
(direkcija dalyvauja kaip partneris)
,,Balinių vėžlių populiacijos gausinimas“ (direkcija dalyvauja kaip
partneris)
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):

3000

Švietimo įstaigos
Rajonų savivaldybės
Seniūnijos
Kaimo turizmo sodybos
Uždarosios akcinės bendrovės
Girininkijos
Nevyriausybinės organizacijos
Savivaldybės įstaigos
Alytaus RAAD
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Nacionalinės žemės tarnybos Alytaus skyrius
Simno eksperimentinis žuvų veislynas
Lazdijų policijos komisariatas
Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
Kultūros vertybių apsaugos departamentas
Žuvinto biosferos rezervato direkcija

11
2
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

partnerių sk.

