PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. kovo 30 d įsakymu Nr. V-30

2021-ųjų metų ĮGYVENDINTI veiklos prioritetai:
1. Įvykdyta saugomų augalų rūšių, rastų Natura 2000 teritorijose, inventorizacija (pagal SRIS duomenis).
2. Atnaujinta/ įrengta informacinė rekreacinė infrastruktūra Ilgininkų miško pėsčiųjų take.
3. Užtikrinta kraštovaizdžio apsaugai svarbių atvirų erdvių priežiūra.

VEISIEJŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2021 M. METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Kraštovaizdžio monitoringas,
santykinis koef.
1.
taškų sk./spec. sk.
tyrimai
11
11/1
72
72/1
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Gyvosios gamtos
santykinis koef.
2.
taškų sk./spec. sk.
monitoringas, tyrimai
4
4/1
41
41/1
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Lankytojų monitoringas,
santykinis koef.
3.
taškų sk./spec. sk.
tyrimai
2
2/1
33
33/1

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

Įgyvendinta

Įgyvendinta ir viršyta

Įgyvendinta

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

stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
taškų sk./spec. sk.
10/1
10
43/1
43
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Duomenų registravimas
santykinis koef.
5.
taškų sk./spec. sk.
SRIS‘e
6
6/1
40
40/1
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengtų ir
dokumentų
atnaujintų/pakeistų
santykinis koef.
6.
sk./spec. sk.
strateginio planavimo
3,5
7/2
dokumentų skaičius
išduotų
Išduotų/neišduotų sąlygų,
(neišduotų)
pritarimų/nepritarimų
sąlygų ir
teritorijų planavimo
pritarimų
santykinis koef.
7.
(bendriesiems, specialiesiems, (nepritarimų)
33
detaliesiems) dokumentams
sk./spec. sk.
skaičius
16(1)/1
15(1)/1
išduotų
(neišduotų) spec.
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų,
reikalavimų, pritarimų/
pritarimų
santykinis koef
8.
nepritarimų statinių
(nepritarimų)
67
projektams skaičius
sk./spec. sk.
4(2)/1
52(9)/1

Įgyvendinta ir viršyta

Įgyvendinta ir viršyta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

9.

Išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos dokumentų,
žemės sklypų kadastrinių
matavimų bylų, kitų
dokumentų skaičius

išnagrinėtų
dokumentų
sk./spec. sk.
200(178/22)/3

santykinis koef.
66,6

Įgyvendinta

10.

Pateiktų išvadų
(teigiamų/neigiamų) dėl
poveikio saugomoms
teritorijoms skaičius

išvadų sk./spec.
sk.
3/1

santykinis koef.
3

Įgyvendinta

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
Sutvarkytų/prižiūrėtų
sk., ha/spec. sk.
santykinis koef.
teritorijų skaičius ir plotas
37/1
37
55,44/1
55,44
11.
objektų sk./spec. santykinis koef.
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
sk.
skaičius
13/1
13
teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
sk., ha/spec. sk.
santykinis koef.
infrastruktūros teritorijų
12/1
12
skaičius ir plotas
167,0/1
167,0
12.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės objektų sk./spec.
santykinis koef.
infrastruktūros objektų
sk.
5
skaičius
5/1
Prevencija ir teritorijų kontrolė
priemonių
Prevencinės veiklos plane
santykinis koef.
13.
sk./spec. sk.
numatytos priemonės
3
9/3
Kontrolės tikslais vykdytų
Išvykimų
santykinis koef.
išvykimų (teritorijų/objektų
sk./spec. sk.
14.
apžiūrų, planinių ir
55/2
27,5
neplaninių patikrinimų, kartu

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Atliktos 279 veiklos.

su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
lankytojų
sk./specialistų
sk.
1340/4

santykinis koef.

santykinis koef.

15.

Aptarnauta lankytojų
Lankytojų centre

16.

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

lankytojų
sk./specialistų
sk.
1084/4

17.

Aptarnauta lankytojų gamtos
mokykloje

lankytojų
sk./specialistų sk.
0/0

Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

susitikimų
sk./dalyvių sk.
1/10

santykinis koef.

18.

priemonių sk./
specialistų sk.
9/3

santykinis koef.

19.

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

Įgyvendinta ir viršyta
335
Įgyvendinta ir viršyta
271
santykinis koef.
0

Gamtos mokyklos neturime.

Įgyvendinta
0,1

Įgyvendinta

Išteklių valdymas
20.
21.
22.
23.

Valstybės biudžeto lėšos
įstaigos išlaikymui
Gautos lėšos programų
vykdymui
Biudžetinių pajamų įmokos,
lankytojų bilietai, parama
(tame tarpe 2 proc.)
Lėšos, gautos iš kitų šaltinių

gautos lėšos (Eur)
133597,00
gautos lėšos (Eur)
15874,00

Eur

Įgyvendinta

Eur

Įgyvendinta

gautos lėšos (Eur)
521,00

Eur

Įgyvendinta

gautos lėšos (Eur)
8276,00

Eur

Įgyvendinta

Atliktos 22 veiklos.

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
24.
(savanorių, žmonių iš
Užimtumo tarnybos)
Kita veikla
25.

26.

27.

28.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius
Sudarytų apsaugos sutarčių
su žemės ir miško savininkais
skaičius ir apsaugotas plotas
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

29.

Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys

30.

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

dirbtos val.
/darbuotojų sk.
661/2

santykinis koef.

raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
421/5
sutarčių sk./spec.
sk., ha/spec. sk.
0/0
0/0

santykinis koef.

Įgyvendinta
330,5

Įgyvendinta
84,2
santykinis koef.
0
0

projektų sk./Eur
0/0

projektų sk./Eur
2/0
viešieji pirkimai
(Eur)/spec.sk.
28629,86 Eur/1
partnerių sk.
55

Įgyvendinta

santykinis koef.
28629,86

Direkcija dalyvauja kaip partneris.

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Veisiejų regioninio parko direkcijos vyr. specialistė laikinai vykdanti direktoriaus pareigas Irma Maciulevičienė
____________________________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

(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):
- Būdingą ir unikalų valstybinio parko kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai – panoramos, atsiveriančios iš
regyklų
-Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas
-Pažeisti kraštovaizdžio arealai
-Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos
-Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai valstybiniame parke
1.
-Retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose
-Gamtos paveldo objektai
-Lankymui pritaikyti gamtos ir kultūros objektai
-Lankytojams pritaikytos teritorijos (įrengta rekreacinė infrastruktūra)
-Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio potencialo valstybinių parkų dalyse
-Gamtos stichijos paveiktos dalys
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Upinės žuvėdros (Sterna hirundo)valstybinis monitoringas
- Žiemojančių vandens paukščių apskaita
2.
- Taurinės pudmės (Tofieldia calyculata) apskaita
- Europinės medvarlės (Hyla arborea) paplitimo tyrimas

3.

4.

Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Tiesioginio monitoringo vietos
- Netiesioginio monitoringo vietos

Mato vnt.
3
taškų sk. 72
3
12
1
2
7
2
6
18
17
2
2
taškų sk. 41
2
14
4
21
taškų sk. 33

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

6
27
taškų sk. 43

- Varliagyvių prie pralaidos apskaita
- Saugomų augalų rūšių inventorizavimas
- Dusių (Dytiscidae) tyrimas Paveisiejų kaimo apylinkių BAST, Petroškų miško BAST ir Liubelio miško BAST

1
28
5

- Šarvuotosios skėtės (Leucorrhinia pectoralis) tyrimas Liubelio BAST
-Apsaugos tikslų nustatymas Liubelio BAST:

1
8

91EO Aliuviniai miškai
9080 Pelkėti lapuočių miškai
7140 Tarpinės pelkės ir liūnai
9010 Vakarų taiga
3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis
7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte
7230 Šarmingos žemapelkės
6410 Melvenynai (nerasta)

Duomenų registravimas SRIS‘e:
- Induočiai augalai
Gyvūnai:
- Vabzdžiai
5.
- Varliagyviai
- Ropliai
- Paukščiai
- Žinduoliai
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengti ir atnaujinti/pakeisti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):

6.

7.

- 2021 m. Veisiejų regioninio parko direkcijos veiklos planas
- Paveisiejų kaimo gamtotvarkos planas (atlikta peržiūra)
- Avižienių miško gamtotvarkos planas (atlikta peržiūra ir pateikta informacija tikslinimui)
- Šlavantų kaimo apylinkių gamtotvarkos planas (atlikta peržiūra ir pateikta informacija tikslinimui)
- 2021 m. Planinių patikrinimų programa
- 2021 m. Prevencinės veiklos planas
- 2021 m. Apėjimų planas
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

taškų sk. 40
22
5
4
5
1
3
dokumentų sk. 7

- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams

1
1
1
1
1
1
1
išduotų/ neišduotų sąlygų
sk. 17
0/0
16/1
0/0

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

pritarimų/nepritarimų sk.16

8.

9.

- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius:

0/0
15/1
0/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk. 6
4/2

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius:

pritarimų/nepritarimų sk. 61
52/9

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos dokumentų, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų
dokumentų skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes ir kiekius jose):

suderintų/nesuderintų dok.
sk. 178/22

- Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
- Miškotvarkos, miško kirtimų derinimo dokumentai
- Prašymų išduoti Pažymas apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams
- Prašymų pateikti Išvadas/pažymas dėl miško įveisimo ne miško žemėje
- Išnagrinėti želdinių, augančių ne miško žemėje, kirtimų dokumentai
Nagrinėtų planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) projektų skaičius ir pateiktų išvadų (teigiamų/neigiamų) dėl poveikio
saugomoms teritorijoms skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes ir kiekius jose):

122/17
38/5
5/0
0/0
13/0
Nagrinėtų PŪV projektų
skaičius,
teigiamų/neigiamų išvadų
sk.
3/0

10.

- Nagrinėta PŪV projektų, pateikta poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų (teigiamų/neigiamų
kiekis)
- Nagrinėta PŪV projektų, pateikta PAV subjekto išvadų dėl PAV dokumentų (teigiamų/neigiamų kiekis)
- Kita
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):
- Paveisiejų kaimo apylinkės (LTLAZ0042)
11. - Ančios ežero šiaurinė apyežerė (LTLAZ0021)
- Petroškų miškas (LTLAZ0020)
- Stankūnų kaimo apylinkės (LTLAZ0036)
- Balinio vėžlio buveinės (dėtaviečių apsauga)

0/0
0/0

teritorijų sk./ha 37/55,44 ha
1/8,68
1/9,00
1/3,25
1/2,70
6/2,5

12.

- Europinės medvarlės buveinės
- Skaisčio gamtinis rezervatas (pievų ir pelkių šienavimas)
- Veisiejų dvaro parkas
- Vainežerio dvaro parkas
- Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas
- Mėčiūnų senovės gyvenvietė
- Šlavantų piliakalnis su senovės gyvenviete
- Dainaviškių senkapis
- Taikūnų kapinynas
- 6 kraštovaizdžio erdvės
- Laidojimo ir įvykio vietos

5/0,9
1/1
1/5
1/9,5
1/1,64
1/1,57
1/1,2
1/1,4
1/0,6
6/4,56
8/1,94

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):

objektų sk. 13/1,004 ha

- Gamtos paveldo objektų (medžių) priežiūra
- Molinių konstrukcijų laukinėms bitėms priežiūra ir remontas
- Kalnas, vadinamas Prancūzkalniu
- Stankūnų senkapis
- Veisiejų buvusio dvaro sodybos fragmento teritorija
- Apsauginė užtvara ir pralaida varliagyviams
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):

4/0,02
5/0,024
1/0,14
1/0,4
1/0,22
1/0,2
teritorijų sk./ha 12/167,0 ha

- Viešasis paplūdimys Kailinių k.
- Takas per Petroškų mišką
- Ilgininkų miško pėsčiųjų takas
- Pėsčiųjų takas Ančios ežero pakrante
- Vainežerio dvaro parko pėsčiųjų takas
- Takas iki Vainežerio gynybinių įtvirtinimų
- Didysis Veisiejų regioninio parko maršrutas
- Didysis Šlavanto kraštovaizdžio draustinio žiedas
- Mažasis Šlavanto kraštovaizdžio draustinio žiedas
- Didysis Ančios kraštovaizdžio draustinio žiedas
- Mažasis Ančios kraštovaizdžio draustinio žiedas
- Maršrutas „Veisiejų ir Kapčiamiesčio ežeryno tarpuežerėmis“
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):

1/0,8
1/3,5
1/4,7
1/4
1/2
1/1
1/34
1/24
1/13
1/28
1/22
1/30
objektų sk. 5/1,61 ha

- Viešasis paplūdimys Zamenhofo g.
- Atokvėpio vieta Šlavantų k.
- Pėsčiųjų takas per Ančios šiaurinę apyežerę
- Takas iki Šlavantų piliakalnio
- Apžvalgos bokšto teritorija
- Lauko informacinė sistema (413 vnt. informacinių ženklų, rodyklių ir stendų – 2021 m. pastatyti 4 nauji stendai, 3
informaciniai stulpeliai)
Prevencija ir kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis)
Prevencinės veiklos plane numatytos priemonės:

1/0,4
1/0,06
1/0,35
1/0,3
1/0,5

priemonių sk. 9

Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
(279 veiklos, jų skaičius
- Planiniai patikrinimai (1 kartą vykta su kita institucija).
nurodytas skliaustuose)
- Neplaniniai patikrinimai
1 (52 patikrinimai)
- Pakartotiniai patikrinimai (3 kartus vykta su kitomis institucijomis)
1 (5 patikrinimai)
Suteiktų konsultacijų skaičius:
1 (4 patikrinimai)
- Aplankytos sodybos, suteikiant informaciją gyventojams
1 (123 konsultuoti
- Suteikta informacija lankytojams
gyventojai)
Atliktų apklausų skaičius:
1 (65 konsultuoti
- Apklausti (informuoti) turizmo paslaugas teikiančios įstaigos, ūkininkai, medžiotojai, žvejai
lankytojai)
13. Gamtinės būklės vertinimo, stebėsenos programų, kuriose dalyvauja, skaičius:
1 (6 apklausos)
- Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
Parengtų, įgyvendintų projektų, programų skaičius (įvardinti):
1 (9 patikrinimai)
Kontroliuojančioms organizacijoms pateiktų pranešimų apie pažeidimus saugomoje teritorijoje skaičius (įvardinti):
- tvarkymo darbai vandens pakrantės apsaugos juostoje (4 k.), pontoniniai lieptai (2 k.), statiniai miško žemėje (3
k.), vagonėlis miško žemėje (1 k.), kirtimai (1 k.). Perduota AAD, VTPSI, VMT.
1 (11 perduotų pažeidimų)
Pažeidimų, kurie ištaisyti po pakartotinio patikrinimo, skaičius (įvardinti):
- tvarkymo darbai vandens pakrantės apsaugos juostoje (3 k.), kirtimai (1 k).
Bendras pažeidimų skaičius saugomoje teritorijoje (pagal kompetentingų institucijų duomenis, jeigu tokie gauti):
Kitos priemonės:
1 (4 ištaisyti pažeidimai)
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Išvykimų sk. 55
14.

- Planiniai patikrinimai (iš jų 2 kartus su kitomis institucijomis)
- Neplaniniai patikrinimai
- Kiti (reidas su AAD „keturračių kontrolė“)

43
11
1

Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų Lankytojų centre:
15. - Ekspozicijų pristatymai (su gido paslauga)
- Pavieniai lankytojai
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:
- Edukaciniuose užsiėmimuose (pamokose)
16.
- Ekskursijose
- Žygiuose
Aptarnauta lankytojų gamtos mokykloje:
17. 18.

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis (įvardinti):
- Susitikimas statybų klausimais su Veisiejų m. gyventojais
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:

1340 lankytojų
1190
150
1084 lankytojų
483
536
65
lankytojų sk. susitikimų sk. 1
1
22 veiklos

Skaitytos paskaitos/pranešimai:
Dalyvauta laidų/duota interviu:
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų:
Išleista leidinių (įvardinti):
 Veisiejų dvaro parko atvirlaiškis
19. - Organizuota renginių
- Kita (įvardinti):
 Naujo Veisiejų regioninio parko direkcijos internetinio puslapio sukūrimas
 Veisiejų regioninio parko direkcijos internetinio puslapio administravimas
 Veisiejų regioninio parko FB paskyros administravimas (per metus pritraukti 604 nauji sekėjai, 46
originalūs įrašai)
 Veisiejų regioninio parko Instagram paskyros administravimas (per metus pritraukti 249 nauji sekėjai, 21
originalus įrašas)
Kita veikla
Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas
(įvardinti):
20.

(8 veiklos - 8 renginiai)
(1 veikla)
(1 veikla)
(1 veikla)

Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti):
21. -Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Antis keliaujanti pasienio
keliais“

panaudotos lėšos (Eur)
0
0

-

(1 veikla – 1 paskaita)
(7 veiklos – 7 interviu)
(1 veikla – 1 straipsnis)
(1 veikla)

(1 veikla)

panaudotos lėšos (Eur)
0

-Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Ieškomi pasienio paveldo
maršrutai“
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
- Rajono savivaldybės administracija ir regioniniame parke veikiančios seniūnijos
- Bendruomenės
- Švietimo ir ugdymo įstaigos
22.
- Kultūros įstaigos
- Visuomeninės organizacijos
- Lazdijų turizmo informacinis centras
- Turizmo paslaugų teikėjai
- Valstybinės įstaigos

partnerių sk. 55
2
5
15
4
3
1
21
4

