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

VEISIEJŲ 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.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
5/1
5
25/1
25
2.
Gyvosios gamtos monitoringas, stebimų temų
santykinis koef.,
tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
9/1
9
69/1
69
3.
Lankytojų monitoringas,
stebimų temų
santykinis koef.,
tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
1/1
1
33/1
33
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
1/3/1
1
5.

Duomenų registravimas SRIS‘e stebimų temų
sk./spec. sk.
taškų sk./spec. sk.

santykinis koef.,
santykinis koef.

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

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

6

Įgyvendinta

Įgyvendinta ir viršyta .

Įgyvendinta

Dalinai įgyvendinta

Darželių inventorizacija atlikta trijuose
taškuose, o buvo numatyta atlikti
keturiuose. Dėl renginių gausos ir nuolatinio
lankytojų srauto, didesnį dėmesį teko skirti
lankytojų centro veiklai.

3/1
5/1

3
5

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
6.
Direkcijos parengtų strateginio parengtų
santykinis koef.
planavimo dokumentų
dokumentų
skaičius
sk./spec. sk.
1/1
1
7.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų (neišduotų) santykinis koef.
pritarimų/nepritarimų
sąlygų ir
teritorijų planavimo
pritarimų
(bendriesiems, specialiesiems, (nepritarimų)
detaliesiems) dokumentams
sk./spec. sk.
skaičius
11(1) ir 8(2)/1
22
8.
Išduotų/neišduotų specialiųjų išduotų (neišduotų) santykinis koef.
reikalavimų, pritarimų/
spec.
nepritarimų statinių
reikalavimų,
projektams skaičius
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
0(0) ir 34(7)/2
20,5
9.
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
santykinis koef.
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
sklypų kadastrinių matavimų
sk./spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
172(156/16)/3
57,33
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
10.
Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
skaičius ir plotas
sk., ha/spec. sk.
santykinis koef.
28
28/1
57,224
57,224 ha/1
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius

objektų sk./spec.
sk.

santykinis koef.

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Dalinai įgyvendinta.

Įgyvendinta

Liūnelio ežeras ir jo apyežerė (LTLAZ0019)
ir Liubelio miškas (LTLAZ0015) perduoti
prižiūrėti Valstybinės miškų urėdijos
Veisiejų regioniniam padaliniui (6,42 ha
2019 m.). Papildomai prisidėjo Petroškų
miškas (LTLAZ0020) teritorija (3,25 ha).

11.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas

21/1

21

teritorijų sk./spec.
sk., ha/spec. sk.
15/1
664,3/1

santykinis koef.,

Įgyvendinta

santykinis koef.
15
664,3
santykinis koef.

Įgyvendinta

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės objektų sk./spec.
infrastruktūros objektų
sk.
skaičius
4/1
Prevencija ir teritorijų kontrolė
12.
Išvykimų (teritorijų/objektų
išvykimų sk./spec.
apžiūrų, planinių ir
sk.
neplaninių patikrinimų, kartu 108/3
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
13.
Aptarnauta lankytojų lankytojų lankytojų sk./spec.
centruose
sk.
2256/4
14.
Aptarnauta lankytojų direkcijos lankytojų
organizuotuose
sk./specialistų
edukaciniuose renginiuose
sk.
(pamokose), ekskursijose,
2734/4
žygiuose
15.
Aptarnauta lankytojų gamtos lankytojų
mokyklose
sk./specialistų sk.
16.

Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

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

susitikimų
sk./dalyvių sk.
4/2

4
santykinis koef.

Įgyvendinta.

36

santykinis
koeficientas
564
santykinis koef.

Įgyvendinta ir viršyta.
Įgyvendinta

683,5
santykinis koef.

0

santykinis koef.

Įgyvendinta

2

veiklų sk./spec. sk. santykinis koef.
215/4
53,75

Įgyvendinta

gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
6189/6
19.
Gautos lėšos iš kitų šaltinių
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
7140,05/6
20.
Veikla, atlikta ne ST direkcijos dirbtos
darbuotojų jėgomis
val./darbuotojų
(savanorių, žmonių ir darbo
sk.
biržos)
1378/4
Kita veikla
18.

21.

Gautos lėšos programų
vykdymui

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius

raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
367/5

Įgyvendinta

1031,50 Eur
Įgyvendinta

1190,- Eur
santykinis koef.

Įgyvendinta

344,50
santykinis koef.

Įgyvendinta

73,4
22.

23.

23.

24.

25.

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

projektų sk./Eur
0

projektų sk./Eur
0

viešieji pirkimai
(Eur)/spec.sk.
15792,43/1
partnerių sk. 55

santykinis koef.

Įgyvendinta

15792,43

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo Mokymų sk./darbuotojų sk.

Įgyvendinta

Įgyvendinta

direkcijos darbuotojai

7/4

_Veisiejų regioninio parko direkcijos vyr. specialistė laikinai einanti direktoriaus pareigas
(saugomos teritorijos pavadinimas)
(data, parašas)

Irma Maciulevičienė

(v. pavardė)

____________________________

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):
-Valstybinio parko būdingą ir unikalų kraštovaizdį
reprezentuojantys etalonai – panoramos, atsiveriančios iš regyklų;
-Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų
erdvių tvarkymas;
-Gamtos aveldo objektai;
-Lankytojų poveikis kraštovaizdžiui ekologiniu požiūriu jautriose ir
rekreacinio potencialo dalyse;
-Gamtos stichijos paveiktos dalys
2.
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas,
tyrimus):
-Valstybinis monitoringas. Skiauterėtasis tritonas (Triturus
cristatus);
-valstybinis monitoringas. Raudonpilvė kmutė (Bombina
bombina);
-valstybinis monitoringas. Upinė žuvėdra (Sterna hirundo);
-žiemojančių vandens paukščių apskaita;
-tarinės pudmės (Tofeldia calyculata) apskaita;
-pelėdoms iškeltų inkilų tikrinimas;
-Morkavo-botaninio zoologinio draustinio vertybių būklės
įvertinimas;
-balinio vėžlio (Emys orbicularis) paplitimo įvertinimas
regioninio parko teritorijoje;
-europinės medvarlės (Hyla arborea) populiacijos įvertinimas.
3.

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

Mato vnt.
3
taškų sk. 25
3
12
6
2
2
taškų sk. 69
5
3
1
14
1
20 (buvo
suplanuota 15)
1
3
21 (buvo
suplanuota 10)
taškų sk. 33
7

-Netiesioginio monitoringo vietos

26

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk.
-gėlių darželių inventorizacija Ilgininkų, Padumblių, Jezdo ir
3
Dumbliauskų kaimuose
5. Duomenų registravimas SRIS‘e:
taškų sk. 5
-varliagyviai
1
-ropliai
2
-paukščiai
2
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
6. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
2020 m. direkcijos veiklos planas
1
4.

7.

8.

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams

išduotų/ neišduotų sąlygų
sk. 11/1
0/0
11/1
0/0

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

pritarimų/nepritarimų sk.
8/2
0/0
8/2
0/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
0/0
pritarimų/nepritarimų sk.
34/7
suderintų/nesuderintų dok.
sk.
156/16
30/0

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

9.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
-išnagrinėta parko teritorijoje vykdomų kirtimų derinimo
dokumentai;
-dalyvauta gamtotvarkos planų rengime bei užtikrinta reikalingos
informacijos teikimas rengiant miškotvarkos projektus ir/ar

19/1

koreguojant gamtotvarkos planus;
- išduota poveikio aplinkai vertinimo išvadų;
3/0
- parengta pažymos deklaravimui;
0/0
- parengta išvados miško įveisimui ne miško žemėje;
0/0
- išnagrinėta želdinių, augančių ne miško žemėje, kirtimų
26/0
dokumentai;
- išnagrinėti žemės sklypų kadastrinių matavimų planai.
78/15
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
10. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti) (su direkcijos turima teritorijų sk./ha 28/57,224
technika):
1/8,684
- Paveisiejų kaimo apylinkės (LTLAZ0042)
1/7,42
- Ančios ežero šiaurinė apyežerė (LTLAZ0021)
6/5,5
- Balinio vėžlio buveinės (dėtaviečių apsauga)
5/0,9
- Europinės medvarlės buveinės
1/2
- Skaisčio gamtinis rezervatas (pievų ir pelkių šienavimas)
1/9
- Veisiejų dvaro parkas
1/9,5
- Vainežerio dvaro parkas
1/1,64
- Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas
1/1,57
- Mėčiūnų senovės gyvenvietė
1/1,2
- Šlavantų piliakalnis su senovės gyvenviete
1/1,4
- Dainaviškių senkapis
1/0,6
- Taikūnų kapinynas
6/4,56
- 6 kraštovaizdžio erdvės
1/3,25
- Petroškų miškas (LTLAZ0020)
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti) (su direkcijos turima
objektų sk. 21
technika):
-Gamtos paveldo objektų (medžių) priežiūra
4
-Molinių konstrukcijų laukinės bitėms priežiūra ir remontas
5
- Kalnas, vadinamas Prancūzkalniu
- Stankūnų senkapis
1
- Laidojimo ir įvykio vietos
1
- Veisiejų buv. dvaro sodybos fragmento teritorija
8
- Apsauginė užtvara ir pralaida varliagyviams
1
1
11.

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti) teritorijų sk./ha
(su direkcijos turima technika):
15/664,3

- Viešasis paplūdimys Kailinių k.
-Apžvalgos bokšto teritorija
-Takas per Petroškų mišką (3,5 km)
-Ilgininkų miško pėsčiųjų takas (4,7 km)
-Pėsčiųjų takas Ančios ežero pakrante (4 km)
-Veisiejų dvaro parko pėsčiųjų takas (2 km)
-Takas iki Vainežerio senovės gynybinių įtvirtinimų (1 km)
-Takas iki Šlavantų piliakalnio (0,3 km)
-Didysis Veisiejų regioninio parko maršrutas (34 km)
-Didysis Šlavanto kraštovaizdžio draustinio žiedas (24 km)
-Mažasis Šlavanto kraštovaizdžio draustinio žiedas (13 km)
-Didysis Ančios kraštovaizdžio draustinio žiedas (28 km)
-Mažasis Ančios kraštovaizdžio draustinio žiedas (22 km)
-Vainežerio dvaro parko pėsčiųjų takas (2 km)
-Maršrutas „Veisiejų ir Kapčiamiesčio tarpuežeriais“
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti) (su
direkcijos turima technika):
-Viešasis paplūdimys Zamenhofo g.
-Atokvėpio vieta Šlavantų k.
-Lauko informacinė sistema (406 vnt. informacinių ženklų, rodyklių
ir stendų)
-Pėsčiųjų takas per Ančios šiaurinę apyežerę (0,35 km)
Prevencija ir kontrolė
12. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių (9) būklės vertinimo patikrinimai
Išvykimai į teritoriją prevencijos tikslais
Švietimas ir viešinimas
13. Aptarnauta lankytojų lankytojų centruose:
-ekspozicijų pristatymai (su gido paslauga)
-pavieniai lankytojai

1/0,8
1/2
1/14,7
1/19,74
1/16,8
1/0,4
1/4,2
1/1,26
1/136
1/96
1/52
1/112
1/88
1/0,4
1/120
objektų sk. 4
1
1
1
1

Išvykimų sk. 108

42 (7 su kitomis
institucijomis)
4 (1 su kita institucija)
2
60
lankytojų sk. 4990
960
1296

14.

Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:

lankytojų sk. 2734

15.

- edukaciniuose renginiuose (pamokose)
- ekskursijose
- žygiuose
- renginiuose visuomenei
Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose

705
960
135
934
lankytojų sk. 0

16.

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis

susitikimų sk./dalyvių sk.
4/40
17. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas: veiklų sk. 215
Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu
4
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų
7
Išleista leidinių (įvardinti):
2
0
Kita (įvardinti):
-Veisiejų regioninio parko vertybių pristatymas „Adventur“
parodoje
1
-informacijos internetinei svetainei rengimas ir talpinimas
-informacijos Facebook paskyroje „Veisiejų regioninis parkas“
54
rengimas ir talpinimas
147
Kita veikla
18.

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

panaudotos lėšos (Eur)
0

19.

20.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti):

panaudotos lėšos (Eur)

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
-rajono savivaldybės administracija ir regioniniame parke
veikiančios seniūnijos (2)
-bendruomenės (5)
-švietimo ir ugdymo įstaigos (15)

partnerių sk. 55
grupių sk. 8

0

-kultūros įstaigos (4)
-visuomeninės organizacijos (3)
-Lazdijų turizmo informacinis centras (1)
-turizmo paslaugų teikėjai (21)
Valstybinės įstaigos (4)

__________________

