PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario19 d. įsakymu Nr. V-14

SIRVĖTOS 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,
5/1 spec.
5
tyrimai
15/1 spec.
15
2.
Gyvosios gamtos
10 temų/1 spec.
10
monitoringas, tyrimai
80 taškų/1 spec.
80
3.
Lankytojų monitoringas,
1 tema/1spec.
1
tyrimai
10 taškų/1 spec.
10
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
-/5.

Duomenų registravimas
SRIS‘e

-/-

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

-

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
6.
Direkcijos parengtų
1 dok./1 spec.
1
strateginio planavimo
dokumentų skaičius

įgyvendinta

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

6

Išduotų/neišduotų sąlygų,
4/1 spec.
4
pritarimų/nepritarimų
teritorijų planavimo
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams
skaičius
8.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
2 dok./1 spec.
2
reikalavimų, pritarimų/
nepritarimų statinių
projektams skaičius
9.
Išnagrinėtų
116 dok./2 spec.
58
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
10.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
11 teritorijų/2
5,5
teritorijų skaičius ir plotas
spec.
28,7
57,3 ha/2 spec.
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
22 objektų/2
11
skaičius
spec.
11.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
15 teritorijų/2
6,5
infrastruktūros teritorijų
spec.
44,4
skaičius ir plotas
88,8 ha/2 spec.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
6 obj./2 spec.
3
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
12.
Išvykimų (teritorijų/objektų
80/3
27,8
apžiūrų, planinių ir
neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
7.

įgyvendinta

įgyvendinta

įgyvendinta

Dalinai įgyvendinta
įgyvendinta
įgyvendinta
įgyvendinta

įgyvendinta

Netvarkyta Šakeliškių pievų teritorija,
negavus lėšų

13.
14.

15.

16.

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

Direkcijos veiklų, saugomos
teritorijos, jos vertybių ir
visos saugomų teritorijų
sistemos viešinimas
Išteklių valdymas
17.

18.
19.

Gautos lėšos programų
vykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių

20.

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

21.
22.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos

4643/1

4643

įgyvendinta

1788/2

894

įgyvendinta

2539/1

2539

įgyvendinta

3/2

1,5

įgyvendinta

77/2 spec.

38,5

įgyvendinta

133 350 Eur/
7 darbuotojai
9735 Eur/
7 darbuotojai
1728 val./15 dar.

19050

įgyvendinta

1391

įgyvendinta

115

įgyvendinta

864/7spec.

123

įgyvendinta

2 proj./7853 Eur

įgyvendinta

23.

24.
25.

26.

Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
partneris, 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 direktorė
(saugomos teritorijos pavadinimas)

-/-

29 321 Eur/
1 spec.

-

29321

įgyvendinta

47

įgyvendinta

19/7

įgyvendinta

Romualda Baranauskienė
(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. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas
3. Gamtos paveldo objektai
4. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose teritorijose
2.

3.

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Juodasis gandras – Adutiškio-Guntauninkų miškai
2. Vapsvaėdis – Adutiškio-Guntauninkų miškai
3. Pilkoji meleta – Adutiškio-Guntauninkų miškai
4. tripirštis genys – Adutiškio-Guntauninkų miškai
5. Stulgys – Svylos upės slėnis
6. Griežlė – Svylos upės slėnis, Birvėtos šlapžemės
7. Raudonpilvė kūmutė – Dysnos upės slėnis, Guntauninkų miškai
8. Skiauterėtasis tritonas – Dysnos upės slėnis, Guntauninkų
miškai
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

Mato vnt.
3
taškų sk.
10

5
Iš viso: 15

taškų sk.

13
13
50
50
4
26
2
3
taškų sk.

-

Tema: lankytojai
Tiesioginio monitoringo vietos
Netiesioginio monitoringo vietos
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus)

8
2
4.
taškų sk.
5. Duomenų registravimas SRIS‘e: taškų sk.
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
6. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
Sirvėtos regioninio parko direkcijos metinis veiklos
1
planas
7. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius: sąlygų sk.
-/-

8.

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

pritarimų/nepritarimų sk.
-/4/-/išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
1/pritarimų/nepritarimų sk.
1/suderintų/nesuderintų
dok. sk.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
78
- Žemės sklypų kadastrinių matavimų: 78
12/7
- Miškotvarkos projektai: 19
15/4
- Kirtimai, kuriems nereikia miškotvarkos projekto: 19
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
10. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
- Stūglių piliakalnio teritorija
1/2
9.

Šventos dvarvietė
Šventos pilkapynas
Juodeliškės pilkapynas
Kačėniškės piliakalnis
Darinės bunkeris
Bujutiškės partizanų žūties vieta
Privažiavimo kelias ir aikštelė prie regyklos ,,Arka“
Privažiavimo kelias prie Kačėniškės piliakalnio (SRPD
technika, pagerinta kelio būklė)
- Sutvarkyto bešeimininkio statinio (Šutonių
kiaulidės) teritorija
- Dietkauščyznos pievos
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
-

-

o
o
o
o
o
o
o
o
-

Liepų pavėsinė
Adamavo ąžuolas
Stanislavavo ąžuolai
Lino verdenės šaltinis
Neversčių uosynas
Aučynų piliakalnis
Rakštelių alkas
Neveikiančios kapinaitės:
Stoniūnų
Krašuonos
Neversčių
Nevaišių
Didžiasalio
Sūrino
Nalivaikų
Šutonių
Šventos ąžuolynas
Nevaišių kalva
Paminklas partizanams
Bujutiškės partizanų žūties vieta
Darinės bunkeris
Akmuo su pėda

1/6,5
1/2,3
1/0,6
1/6,4
1/0,6
1/0,6
1/0,7
1/2,1
1/1,5
1/34
objektų sk.
22

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
- Pažintinis Šventos pėsčiųjų takas
- Mitologinis takas
- Dauguvos-Nemuno takoskyros dviračių maršrutas
(prižiūrėta SRPD technika)
- Atokvėpio vieta
- Antroji Beržuvio poilsiavietė
- Beržuvio stovyklavietė
- Pirmoji Beržuvio poilsiavietė
- Ilgio poilsiavietė
- Šventos poilsiavietė
- Bėlaičio stovyklavietė
- Vystučio poilsiavietė
- Lino verdenės atokvėpio vieta
- Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas
- Šventos dvaro tvenkinio tvarkymas ir pritaikymas
lankymui
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
- Staškinės regykla
- Didžiasalio apžvalgos bokštas ,,Arka“
- Meilūnų bokštas
- Beržuvio atokvėpio vieta
- Miškinio atokvėpio vieta
- Bėlio paplūdimys
Prevencija ir kontrolė
12. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
11.

Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
1. Adutiškio telmologinis draustinis (1)
2. Antanų pedologinis draustinis (1)

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
1/3
1/0,5
objektų sk.
1
1
1
1
1
1
Išvykimų sk. 80
43 (16 su kitomis
institucijomis)
6 (su kitomis
institucijomis nebuvo)
8 (draustinių kontrolė
buvo vykdoma tuo pat
metu atliekant jų būklės

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)
Švietimas ir viešinimas
13. Aptarnauta lankytojų lankytojų centruose

15.

Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:
- Edukaciniuose renginiuose (pamokose)
- Ekskursijose
- Žygiuose
Aptarnauta lankytojų gamtos mokykloje

16.

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis

14.

- Trūdų bendruomenė
- Šventos kaimo bendruomenė „Šventa“
- Šutonių kaimo bendruomenė „Pavasaris“
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): Kita veikla
18.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
- Neformalusis vaikų švietimas (2 programos)
- Programa „Kultūros pasas“

vertinimą)

23
lankytojų sk.
4643
lankytojų sk.
1196
575
17
2539
susitikimų sk./dalyvių
sk.
1/190
1/12
1/45

51/4
2/7
13

panaudotos lėšos (Eur)
7688
165

19.
20.

Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti):
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:
Turizmo centrai
• Švietimas:
Švietimo įstaigos
Visuomeninės nevyriausybinės organizacijos
• Ekonominė sritis:
Uždarosios akcinės bendrovės
Vietos veiklos grupės
Ūkininkų ūkiai
Sąjungos

partnerių sk.
47
2
5
3
2
2
2
2
8
8
7
2
2
2

