PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr.V-14

METELIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas, stebimų temų
santykinis koef.
tyrimai
sk./spec. sk.,
5
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
5/1
18
18/1
2.
Gyvosios gamtos
stebimų temų
santykinis koef.,
monitoringas, tyrimai
sk./spec. sk.,
5
5/1
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
38/1
38
3.
Lankytojų monitoringas,
stebimų temų
santykinis koef.,
tyrimai
sk./spec. sk.,
2
2/1
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
17/1
17
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
2
4/2

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

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

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

6

taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
10/2
5
5.
Duomenų registravimas
stebimų temų
santykinis koef.,
SRIS‘e
sk./spec. sk.,
1
1/1
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
4/1
4
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
6.
Direkcijos parengtų
parengtų
santykinis koef.
strateginio planavimo
dokumentų
3
dokumentų skaičius
sk./spec. sk.
3/1
7.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų
santykinis koef.
pritarimų/nepritarimų
(neišduotų)
19
teritorijų planavimo
sąlygų ir
(bendriesiems, specialiesiems, pritarimų
detaliesiems) dokumentams
(nepritarimų)
skaičius
sk./spec. sk.
19/1
8.
Išduotų/neišduotų specialiųjų išduotų
santykinis koef.
reikalavimų, pritarimų/
(neišduotų) spec. 19
nepritarimų statinių
reikalavimų,
projektams skaičius
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
19/1
9.
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
santykinis koef.
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude 139
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
sklypų kadastrinių matavimų
sk./spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
278/2
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

10.

Sutvarkytų/prižiūrėtų
teritorijų skaičius ir plotas
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius

11.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas

teritorijų sk./spec.
sk., ha/spec. sk.
21/2
43,69/2
objektų sk./spec.
sk.
13/2
teritorijų sk./spec.
sk., ha/spec. sk.
7/1
280,81/1
objektų sk./spec.
sk.
9/1

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
12.
Išvykimų (teritorijų/objektų
išvykimų
apžiūrų, planinių ir
sk./spec. sk.
neplaninių patikrinimų, kartu 45/3
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
13.
Aptarnauta lankytojų
lankytojų
lankytojų centruose
sk./spec. sk.
7419/2
14.

15.
16.

Aptarnauta lankytojų
direkcijos organizuotuose
edukaciniuose renginiuose
(pamokose), ekskursijose,
žygiuose
Aptarnauta lankytojų gamtos
mokyklose
Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

santykinis koef.,
10,5
santykinis koef.
21,84
santykinis koef.
6,5
santykinis koef.,
7
santykinis koef.
280,81
santykinis koef.
9

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

santykinis koef.
15

Įgyvendinta

santykinis
koeficientas
3709

Įgyvendinta

lankytojų
sk./specialistų sk.
3820/2

santykinis koef.
1910

Įgyvendinta

lankytojų
sk./specialistų sk.
susitikimų
sk./specialistų sk.
4/2

santykinis koef.
santykinis koef.
2

17.

Direkcijos veiklų, ST, jos
vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas
Išteklių valdymas

veiklų sk./spec.
sk.
288/3

18.

Gautos lėšos programų
vykdymui

gautos lėšos
(€)/darbuotojų sk.
128700/7

19.

Gautos lėšos iš kitų šaltinių

gautos lėšos
(€)/darbuotojų sk.
17455/7

20.

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

21.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius

22.

Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
partneris, skaičius ir lėšos
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys

23.

24.

santykinis koef.
96

18385,71
2493,57

dirbtos
val./darbuotojų
sk.
1685/5

santykinis koef.

raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
167/3
projektų sk./€
2/7616,44

santykinis koef.
55,67

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

337

Įgyvendinta
Įgyvendinta

projektų sk./€
1/11513,87
viešieji pirkimai
(€)/spec.sk.
17219,70/1

Įgyvendinta

Dalinai

santykinis koef.
17219,70

Įgyvendinta

25.

26.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

partnerių sk. 33

Įgyvendinta

mokymų sk./darbuotojų sk.
10/4

Įgyvendinta

Metelių regioninio parko direkcija

Ramūnas Krugelis

(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
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):

2.

1. Būdingą ir unikalų valstybinio parko kraštovaizdį
reprezentuojantys etalonai - panoramos, atsiveriančios iš regyklų
2. Kraštovaizdžio ir biologinei įvairovės apsaugai svarbių atvirų
erdvių tvarkymas
3. Gamtos paveldo objektai
4. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose valstybinių
parkų dalyse
5. Gamtos stichijų paveiktos valstybinių parkų dalys
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Rudės monitoringas
2. Nendrinės lingės monitoringas
3. Kūdrinio pelėausio monitoringas
4. Žiemojančių vandens paukščių apskaita
5. Skiauterėtojo tritono monitoringas

Mato vnt.
3
taškų sk.
7
3
2
4
2
taškų sk.
2
8
10
12
6

3.

Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
Tiesioginis lankytojų monitoringas
Netiesioginis lankytojų monitoringas

taškų sk.

7
10
4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk.
1. Dusios ežero intakų vandens cheminiai tyrimai
6
2. Fenologiniai stebėjimai
1
3. Hidrologiniai stebėjimai
2
4. Dusios ežero paviršinio vandens temperatūrinio rėžimo stebėjimai 1
5. Duomenų registravimas SRIS‘e:
taškų sk.
1. Vėjalandė šilagėlė
4
2. Ežerinė rainė
3. Antis Rudė
4. Antis Rudė
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų
nagrinėjimas
6. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
1. Direkcijos 2019 metų veiklos planas
1
2. Kraštovaizdžio monitoringo 2019 metų planas
1
3. Metelių regioninio parko direkcijos 2019 metų planinių
1
patikrinimų programa
7. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų sąlygų sk.
skaičius:
0/0
Bendrojo planavimo dokumentams
2/4
Specialiojo planavimo dokumentas
0/0
Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
pritarimų/nepritarimų sk.
3/0
Bendrojo planavimo dokumentams
8/2
Specialiojo planavimo dokumentas
0/0
Detaliojo planavimo dokumentams
8.
išduotų/ neišduotų spec.
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
reikalavimų sk.
skaičius
2/0

pritarimų/nepritarimų sk.
16/1

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius
9. Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
suderintų/nesuderintų dok. sk.
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
159/35
Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
5/2
Miškotvarkos projektai
3/2
Išvadų rengimas ir teikimas apie planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura
2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymą
1/0
Dirbtinio vandens telkinio įrengimo aprašai
Pažymų išdavimas apie valdoje nustatytus veiklos
apribojimus privataus miško savininkams ar jų
1/0
asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonę
„Natura 2000 išmokos“
3/0
Pažymų išdavimas apie miško įveisimą „Natura 2000“
teritorijoje
67/0
Kirtimai miškuose
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas)
(Visos teritorijos ir objektai tvarkomi su direkcijos turima technika ir įranga, išskyrus Prelomciškės
piliakalnis)
10. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
*Prelomciškės piliakalnis
1/1,5
Papėčių piliakalnis
1/2,1
Juodabalės herpetologinis draustinis (šienavimas, atžalų kirtimas)
6/6,45
Kemsinės pieva (atžalų kirtimas ir šienavimas)
1/18
Buckūnų pelkė (atžalų kirtimas ir šienavimas)
1/7,5
Kuciuliškės herpetologinis draustinis
7/3,78
Drapalių kaimo apylinkės
1/1
Bestraigiškės kaimo apylinkės
2/1,27
Plikažiedžio linlapio buveinė
1/2,09
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
objektų sk.
1863 m. Statiškės mūšio vieta
1
Kaipinės kuriose palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai
1
Akuočių senosios kapinės
1

Laumės akmuo
Kivakalnis
Didysis Širvinto ąžuolas
Drevėtasis Širvinto ąžuolas
Apžvalgos bokštas
Dusios ežero pakrantė prie Prelomciškės piliakalnio
Šikšnosparnių žiemojimo vieta Verstaminų k.
Metelio ežero pakrantė ties Metelių k.
Užšiukšlintos teritorijos
11. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
Atokvėpio vieta prie MRPD
Metelių rekreacinio prioriteto zona
Graužų poilsiavietė
Pažintinis takas ,,Širvinto-Bijotų miškais“
Pažintinis takas ,,Prelomciškės kalvomis“
Dviračių turizmo trasa ,,Metelio ežero dviračių žiedas“
Dviračių turizmo trasa ,,Dusios ežero dviračių žiedas“
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
Rolių poilsiavietė
Atokvėpio vieta prie vandens malūno
Atokvėpio vieta Akuočių k.
Atokvėpio vieta prie Bijotų miško pelkės
Atokvėpio vieta prie gamtinio pažintinio tako ,,Prelomciškės
kalvomis“
Atokvėpio vieta prie Giraitės piliakalnio
Atokvėpio vieta Statiškės miške
Atokvėpio vieta Trako miške
Atokvėpio vieta prie Papėčių piliakalnio
Prevencija ir teritorijų kontrolė
12. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai
Iš jų: Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
Balkasodžio botaninis draustinis

1
1
1
1
1
1
1
1
2
teritorijų sk./ha
1/0,86
1/2,25
1/0,6
1/15,6
1/10
1/112,7
1/138,8
objektų sk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
išvykimų sk.
20
6
1

Sudvajų geomorfologinis draustinis
Varčios pedologinis draustinis
Kuciuliškės herpetologinis draustinis
Stračiūnų herpetologinis draustinis
Kiti (iš jų kartu su kitomis institucijomis)
Švietimas ir viešinimas
13.
Aptarnauta lankytojų lankytojų centruose

1
1
1
1
0
lankytojų sk.
7419

14

Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose
edukaciniuose renginiuose (pamokose), ekskursijose, žygiuose

lankytojų sk.
3820

15

Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose

16.

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis

lankytojų sk.
susitikimų sk./specialistų sk.
4/2
veiklų sk.
34
15
8

17.

Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų
Išleista leidinių (įvardinti):
Kita (įvardinti):
Informaciniai pranešimai internetinėms svetainėms ir
„Facebook“ paskyros administravimas
Dalyvavimas „Adventur 2019“ parodoje
Parodų organizavimas
Informacinių lentelių atnaujinimas
Kita veikla

18.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
Moksleivių ekologinis švietimas, visuomenės susitelkimo vietų
tvarkymas, ir balinių vėžlių buveinių priežiūra
Užimtumo didinimo programa

199
1
1
6
panaudotos lėšos (Eur)

2600
5016,44

19.

20.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti):
“Gamtosauginių ir gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas
išsaugant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių
populiacijas”
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
Bendruomenės
Švietimo įstaigos
Rajonų savivaldybės
Seniūnijos
Kaimo turizmo sodybos ir paslaugų teikėjai
Girininkijos ir regioniniai padaliniai
Klubai
Viešosios įstaigos
Nacionalinės žemės tarnybos Lazdijų skyrius
Partneriai gamtos tyrimų srityje
Visuomeninės organizacijos
Uždarosios akcinės bendrovės

panaudotos lėšos (Eur)

11513,87
partnerių sk. 33
2
10
1
2
7
2
2
2
1
2
1
1

