Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ 2020 M. VEIKLOS ATASKAITŲ
PATVIRTINIMO
2021 m. kovo 30 d. Nr. V-39
Vilnius
Vadovaudamasis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymu
Nr. 377 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų
patvirtinimo“, 10.1.4 punktu ir 19.3 punktu,
t v i r t i n u pridedamas Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko,
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato, Kuršių nerijos, Žemaitijos
nacionalinių parkų, Anykščių, Asvejos, Aukštadvario, Biržų, Dieveniškių istorinio, Dubysos,
Kauno marių, Krekenavos, Kurtuvėnų, Metelių, Nemuno deltos, Nemuno kilpų, Neries,
Pagramančio, Pajūrio, Panemunių, Rambyno, Salantų, Sartų ir Gražutės, Sirvėtos, Tytuvėnų,
Varnių, Veisiejų, Ventos, Vištyčio, Žagarės regioninių parkų, Kamanų, Viešvilės valstybinių
gamtinių rezervatų bei Žuvinto biosferos rezervato direkcijų 2020 m. veiklos ataskaitas.

Direktorius

Parengė
Rasa Jankaitienė

Albertas Stanislovaitis

PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
20
m.
įsakymu Nr. V-

METELIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
stebimų temų
santykinis koef.,
Kraštovaizdžio monitoringas, sk./spec. sk., 5/1
5
1.
tyrimai
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
18/1
18
stebimų temų
santykinis koef.
Gyvosios gamtos
sk./spec. sk., 8/3
2,6
2.
monitoringas, tyrimai
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
93/3
31
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
2
Lankytojų monitoringas,
3.
2/1
santykinis koef.
tyrimai
taškų sk./spec. sk. 16
16/1
stebimų temų
santykinis koef.,
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
sk./spec. sk., 5/3
1,67
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.

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

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių
nebuvo pasiekti numatyti rezultatai)
6

470/3
156,67
stebimų temų
santykinis koef.,
Duomenų registravimas
sk./spec. sk., 1/4
0,25
5.
SRIS‘e
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
30/4
7,5
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
parengtų
Direkcijos parengtų
dokumentų
santykinis koef.
6.
strateginio planavimo
sk./spec. sk.
1
dokumentų skaičius
2/2
išduotų
Išduotų/neišduotų sąlygų,
(neišduotų)
pritarimų/nepritarimų
sąlygų ir
teritorijų planavimo
santykinis koef.
7.
pritarimų
(bendriesiems, specialiesiems,
22
(nepritarimų)
detaliesiems) dokumentams
sk./spec. sk.
skaičius
22/1
išduotų
(neišduotų) spec.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
reikalavimų,
reikalavimų, pritarimų/
santykinis koef.
8.
pritarimų
nepritarimų statinių
24
(nepritarimų)
projektams skaičius
sk./spec. sk.
24/1
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
santykinis koef.
9.
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
71
sklypų kadastrinių matavimų sk./spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
213/3
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
Sutvarkytų/prižiūrėtų
7,67
10.
sk., 23/3
teritorijų skaičius ir plotas
ha/spec. sk.

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

62,39/3
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius

11.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas

objektų sk./spec.
sk. 13/1
teritorijų sk./spec.
sk., 7/1
ha/spec. sk.
280,81/1

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
objektų sk./spec.
infrastruktūros objektų
sk. 9/1
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
Išvykimų (teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir
išvykimų
12. neplaninių patikrinimų, kartu
sk./spec. sk. 35/4
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
lankytojų
Aptarnauta lankytojų
sk./spec. sk.
13.
lankytojų centruose
3219/1

santykinis koef.
20,79
santykinis koef.
13
santykinis koef.,
7
santykinis koef.
280,81

Įgyvendinta
Įgyvendinta

santykinis koef.
9

Įgyvendinta

santykinis koef.
8,75

Įgyvendinta

santykinis koef.
3219

Neįgyvendinta

14.

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

lankytojų
sk./specialistų
sk. 1250/2

santykinis koef.
625

Neįgyvendinta

15.

Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

susitikimų
sk./dalyvių sk.
4/35

santykinis koef.
0,11

Dalinai įgyvendinta

veiklų sk./spec.
sk. 240/4

santykinis koef.
60

Įgyvendinta

16.

Direkcijos veiklų, saugomos
teritorijos, jos vertybių ir
visos saugomų teritorijų
sistemos viešinimas

Išteklių valdymas

17.

Valstybės biudžeto lėšos
įstaigos išlaikymui

18.

Gautos lėšos programų
vykdymui

19.

Biudžetinių pajamų įmokos,
lankytojų bilietai, parama
(tame tarpe 2 proc.)

20.

Lėšos, gautos iš kitų šaltinių

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
21.
(savanorių, žmonių iš darbo
biržos)
Kita veikla
22.

23.

24.

25.

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

gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk. 152764/7

21823,43 Eur

Įgyvendinta

gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk. 6200/7
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk. 9917,94/7
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk. 1697,66

885,71 Eur

Įgyvendinta

1416,85 Eur

Įgyvendinta

242,52 Eur

Įgyvendinta

dirbtos
val./darbuotojų
sk.160/2

santykinis koef.
80

Įgyvendinta

raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
147/4

santykinis koef.
36,75

Įgyvendinta

projektų sk./Eur
2/3374,13

Įgyvendinta

projektų sk./Eur
3/15073,97

Dalinai įgyvendinta

viešieji pirkimai
(Eur)/spec.sk.
21865,49/2

santykinis koef.
10932,745

Įgyvendinta

VB biudžeto lėšos ir Valstybės biudžeto
lešos projektui „Saulės elektrinių saugomų
teritorijų nacionalinių bei regioninių parkų
ir rezervatų direkcijoms įsigijimas“

26.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas

partnerių sk. 32

Įgyvendinta

_______Metelių regioninio parko direkcija_________________________Ramūnas Krugelis_______________direktorius
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
2021
02 09
(data, parašas)

Priedas

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
Veiklų pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Būdingą ir unikalų valstybinio parko kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai - panoramos, atsiveriančios iš
regyklų
1. 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.Švygždos monitoringą
2.Migruojančių vandens paukščių sankaupų, išskyrus žąsis, pilkąsias gerves, žuvėdras ir kirus, monitoringą
3.Balinio vėžlio monitoringą
2. 4. Didžiojo auksinuko monitoringą
5. Ūdros monitoringą
6. Mažosios suktenės monitoringą
7. Pūstosios suktenės monitoringą
8. Žiemojančių vandens paukščių apskaitą
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
3. Tiesioginis lankytojų monitoringas
Netiesioginis lankytojų monitoringas

4.

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Dusios ežero ir intakų vandens cheminiai tyrimai
2. Fenologiniai stebėjimai
3. Hidrologiniai stebėjimai
4. Dusios ežero paviršinio vandens temperatūrinio režimo stebėjimai
5. Natūralių buveinių ir rūšių apsaugos tikslų nustatymas Metelių regioniniame parke

Mato vnt.
3
taškų sk.
7
3
2
4
2
taškų sk.
6
28
25
2
13
4
3
12
taškų sk.
7
9
taškų sk.
7
1
2
1
459

Duomenų registravimas SRIS‘e:
- Balinis vėžlys
- Ūdra
- Rudagalvė antis
- Kukutis
- Didysis auksinukas
5. - Machaonas
- Marmurinis auksavabalis
- Plačialapė klumpaitė
- Vidutinis dančiasnapis
- Juodakaklis naras
- Rudakaklis kragas
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
6. 1. Direkcijos 2021 m. veiklos planas
2. Direkcijos 2020 m. prevencinės veiklos planas
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

7.

8.

9.

- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius:
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius:
Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų
skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes):
- Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
- Išvadų rengimas ir teikimas apie planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymą

taškų sk.
6
9
5
3
1
1
1
1
1
1
1
dokumentų sk.
1
1
išduotų/ neišduotų sąlygų
sk.
0/0
7/1
0/0
pritarimų/nepritarimų sk.
0/0
11/1
2/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
3/1
pritarimų/nepritarimų sk.
18/2
suderintų/nesuderintų dok.
sk.
123/14
1/0

- Pažymų išdavimas apie miško įveisimą „Natura 2000“ teritorijoje
- Kirtimai miškuose
- Dirbtinio vandens telkinio įrengimo aprašai
- Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio genėjimo leidimai
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas)
(nurodant ar teritorija/objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika)
Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
Prelomciškės piliakalnis (infrastruktūros remontas)
Papėčių piliakalnis (atžalų kirtimas)
Juodabalės zoologinis draustinis (šienavimas, atžalų kirtimas)
Kemsinės pieva (šienavimas, atžalų kirtimas)
Buckūnų pelkė (šienavimas,atžalų kirtimas)
Kučiuliškės herpetologinis draustinis (atžalų kirtimas, šienavimas, velėnos ardymas)
Drapalių kaimo apylinkės (atžalų kirtimas, šienavimas)
Bestraigiškių kaimo apylinkės (atžalų kirtimas, šienavimas, velėnos ardymas)
GPO Aukščiausios Lietuvos eglės (nužymėtas takas, užtvertas įvažiavimas)
GPO Raudonasis akmuo (nužymėtas takas)
Prelomciškių kaimo stepinės pievos (sumedėjusios augalijos kirtimas, šienavimas)
10.
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
1863 m. Statiškės mūšio vieta
Kaipinės kuriose palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai
Akuočių senosios kapinės
Laumės akmuo
Didysis Širvinto ąžuolas
Drevėtasis Širvinto ąžuolas
Apžvalgos bokštas
Dusios ežero pakrantė prie Prelomciškės piliakalnio
Metelio ežero pakrantė ties Metelių k.
Kryžių šventvietės šulinys
Užšiukšlintos teritorijos
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):
Atokvėpio vieta prie MRPD
Metelių rekreacinio prioriteto zona (šienauta vieną kartą, šiukšlių rinkimas)
11. Graužų poilsiavietė
Pažintinis takas ,,Širvinto-Bijotų miškais“
Pažintinis takas ,,Prelomciškės kalvomis“

2/0
43/1
4/0
25/0

teritorijų sk./ha
1/1,5
1/2,1
6/20,25
1/16
1/8,12
7/4,97
1/1
2/1,25
1/1,3
1/1,7
1/4,2
objektų sk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
teritorijų sk./ha
1/0,86
1/2,25
1/0,6
1/15,6
1/10

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 kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis)
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
- Planiniai patikrinimai
- Neplaniniai patikrinimai
- Valstybinių draustinių būklės vertinimas
Balkasodžio botaninis draustinis
12.
Sudvajų geomorfologinis draustinis
Kučiuliškės herpetologinis draustinis
Stračiūnų herpetologinis draustinis
- Kiti: (iš jų kartu su kitomis institucijomis)
Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų lankytojų centruose:
13. - Ekspozicijų pristatymai (su gido paslauga)
- Pavieniai lankytojai
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:
- Edukaciniuose renginiuose (pamokose)
14.
- Ekskursijose
- Žygiuose
Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis:
15.

1.Žagarių kaimo bendruomene (1. Dėl Graužų poilsiavietės tvarkymo - 5 dalyviai ir 2. Dėl buvusių fermų sklypo
galimybių - 15 dalyvių)
2.Teizų kaimo ir kitų kaimų bendruomene (1. Einamieji klausimai statybos, medžių kirtimai - 10 dalyvių)
3. Metelių kaimo bendruomene (1. Dėl Metelių poilsiavietės tvarkymo - 5 dalyviai)

1/112,7
1/138,8
objektų sk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
išvykimų sk.
12
18
1
1
1
1
1
lankytojų sk.
216
3087
lankytojų sk.
337
695
218
susitikimų sk./specialistų
sk.
4/2

16.

Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
- Skaitytos paskaitos/pranešimai:
- Dalyvauta laidų/duota interviu:
- Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų:
- Organizuota renginių:
Vėžliukų paleidimas į gamtą
N žingsnių žygis
Paukščių palydos
Estradinių dainų festivalis Metelio banga (partneris)
Atkuriamosios istorijos festivalis „Kaukai“ (partneris)
Oninių šventė (partneris)
- Kita (įvardinti):
Sukurti individualūs pėsčiųjų maršrutai „Google maps“ platformoje
Informaciniai pranešimai internetinėms svetainėms ir „Facebook“ paskyros administravimas
Informacinių lentelių atnaujinimas
Naujų suvenyrų gamyba
Dalyvavimas Vilniaus knygų mugėje

Kita veikla
Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas
(įvardinti):
17.

Moksleivių ekologinis švietimas, visuomenės susitelkimo vietų tvarkymas, ir balinių vėžlių buveinių priežiūra
Jaunimo ir studentų užimtumo didinimo programa
Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti):
Projektas „Gamtosauginių ir gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugant ir pagausinant balinių vėžlių ir
raudonpilvių kūmučių populiacijas”, 13839 Eur

18.

Projektai įgyvendinami kartus su VSTT:
Projektas „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“: 9 gamtos paveldo objektų žymėjimas, 0 Eur
Projektas „Draustinių būklės vertinimo metodikos parengimas ir 289 draustinių būklės vertinimas“: 4 draustinių
būklės vertinimas, 1234,97 Eur

veiklų sk.
3
16
10
1
1
1
1
1
1
2
200
1
2
1
panaudotos lėšos (Eur)

2000
1374,13
panaudotos lėšos (Eur)/
veiklų sk.
13839 Eur/1

0 Eur/1
1234,97 Eur/1

19.

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
Biudžetinės įstaigos
Partneriai gamtos tyrimų srityje
Draugovės
Uždarosios akcinės bendrovės
Partneriai prevencijos srityje

partnerių sk. 32
3
2
1
4
7
2
2
3
2
2
1
2
1

