PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. gruodžio
įsakymu Nr. V-

AUKŠTADVARIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
stebimų temų
sk./spec. sk.,
santykinis koef.,
Kraštovaizdžio monitoringas,
1.
11/3
3,6
tyrimai
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
105/3
35
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Gyvosios gamtos
2
2.
2/1
monitoringas, tyrimai
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
51
51/1
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Lankytojų monitoringas,
2
3.
2
tyrimai
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
15
15/1

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

įgyvendinta

įgyvendinta

įgyvendinta

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

stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
4
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
4/1
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
222
222
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Duomenų registravimas
12
5.
12/1
SRIS‘e
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
12
12/1
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
2,5
5/2
dokumentų skaičius
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų (neišduopritarimų/nepritarimų
tų) sąlygų ir priteritorijų planavimo
tarimų (nepritasantykinis koef.
7.
(bendriesiems, specialiesiems, rimų) sk./spec. sk.
41
detaliesiems) dokumentams
41/1
skaičius
išduotų (neišduoIšduotų/neišduotų specialiųjų tų) spec. reikalareikalavimų, pritarimų/
vimų, pritarimų
santykinis koef.
8.
nepritarimų statinių
(nepritarimų)
84
projektams skaičius
sk./spec. sk.
84/1
Išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
išnagrinėtų
miškotvarkos dokumentų,
dokumentų
santykinis koef.
9.
žemės sklypų kadastrinių
sk./spec. sk.
87,5
matavimų bylų, kitų
175/2
dokumentų skaičius

Dalinai įgyvendinta

įgyvendinta

įgyvendinta

įgyvendinta

įgyvendinta

įgyvendinta

10.

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

išvadų sk./spec.
sk. 1/1

santykinis koef.
1

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
teritorijų sk./spec.
santykinis koef.,
sk.,
Sutvarkytų/prižiūrėtų
4
12/3
teritorijų skaičius ir plotas
santykinis koef.
ha/spec. sk.
3,56
11.
14,25/4
objektų sk./spec.
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
santykinis koef.
sk.
skaičius
7
21/3
teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
4
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės sk.
santykinis koef.
infrastruktūros teritorijų
4/1
skaičius ir plotas
ha/spec. sk.
6,30
12.
6,30/1
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė

įgyvendinta

Planuota tvarkyti BAST Mošios ežero
teritorija buvo pakeista į BAST Solio
ežeras ir jo apyežerės teritoriją. Dėl to
atsirado plotų skirtumas
įgyvendinta

dalinai įgyvendinta

objektų sk./spec.
sk.
19/1

santykinis koef.
19

įgyvendinta

priemonių
sk./spec. sk.
13/4

santykinis koef.
3,25

įgyvendinta

Kontrolės tikslais vykdytų
išvykimų (teritorijų/objektų
Išvykimų
apžiūrų, planinių ir
sk./spec. sk.
14.
neplaninių patikrinimų, kartu 12/3
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas

santykinis koef.
4

įgyvendinta

13.

Prevencinės veiklos
numatytos priemonės

plane

Dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo

15.

Aptarnauta lankytojų
lankytojų centre

lankytojų
sk./spec. sk.
1730/2

santykinis koef.
865

dalinai įgyvendinta

Dėl Covid-19 pandemijos Lietuvoje
lankytojų centre sumažėjo lankytojų

16.

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

lankytojų
sk./spec. sk.
401/3

santykinis koef.
134

dalinai įgyvendinta

Dėl Covid-19 pandemijos Lietuvoje dalyvių
direkcijos organizuotuose edukaciniuose
užsiėmimuose sumažėjo

17.

Aptarnauta lankytojų gamtos
mokykloje

lankytojų
sk./specialistų sk.

santykinis koef.

-

Gamtos tyrimų mokyklos neturime

18.

Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

susitikimų
sk./dalyvių sk.
3/32

santykinis koef.
0,1

įgyvendinta

veiklų sk./spec.
sk.
6/4

santykinis koef.
1,5

įgyvendinta

Direkcijos veiklų, saugomos
teritorijos, jos vertybių ir
19.
visos saugomų teritorijų
sistemos viešinimas
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.)

145 293

įgyvendinta

19 678,43

įgyvendinta

2571,55

įgyvendinta

Lėšos, gautos iš kitų šaltinių

-

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

Parengtų registruotų raštų,

dirbtos
val./darbuotojų
sk.
344/105
394/6

-

-

santykinis koef.
3,3

įgyvendinta

66

įgyvendinta

Iš kitų šaltinių lėšų negauta

įsakymų skaičius
26.

27.

28.

29.

30.

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
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys
ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas

sutarčių sk./spec.
sk., ha/spec. sk.

-

Tokių sutarčių nesudaryta

projektų sk./Eur

-

Tokių projektų neturėjome

projektų sk./Eur 2/93 000,01

įgyvendinama

29852,30/3

partnerių sk. 42

Aukštadvario regioninio parko direktorius

santykinis koef.

9951

įgyvendinta

įgyvendinta

Remigijus Noreika

2022 02 10 ________________

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):
Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija Aukštadvario regioniniame parke
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas Aukštadvario regioniniame parke
Pažeisti kraštovaizdžio arealai Aukštadvario regioniniame parke
Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos Aukštadvario regioniniame parke
Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) Aukštadvario regioniniame parke
1.
Retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose
Gamtos paveldo objektai Aukštadvario regioniniame parke
Lankymui pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektai Aukštadvario regioniniame parke
Lankymui pritaikytos teritorijos (įrengta rekreacinė infrastruktūra) Aukštadvario regioniniame parke
Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose Aukštadvario regioniniame parko dalyse
Gamtos stichijos paveiktos teritorijos Aukštadvario regioniniame parke
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Perinčių didžiųjų kormoranų monitoringas;
2.
- Saugomų rūšių augalų inventorizacija
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
Tema – Aukštadvario regioniniame parke apsilankę lankytojai
Tiesioginio monitoringo vietos:
-Velnio duobė
-Strėvos k. poilsiavietė
-Grendavės paplūdimys
3.
-Automobilių stovėjimo aikštelė prie Navos ežero
-Vilūnų stovyklavietė
-Tiltas per Verknės upę Zabarauskų kaime
-Spindžiaus miškas
-Skrebio miško pažintinis takas
-Lankytojų centras

Mato vnt.
3
taškų sk. 105
7
3
14
46
34
1
taškų sk. 51
2
49
taškų sk. 15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Netiesioginio monitoringo vietos:
-Direkcijos organizuoti renginiai
-Direkcijos pravestos ekskursijos, žygiai
-Direkcijos skaitytos paskaitos, pravesti praktiniai mokymai
-Kaimo turizmo sodybos, poilsio namai
-Aukštadvario gimnazijos kraštotyros – buities muziejus
-Maitinimo įstaigos
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Žiemojančių vandens paukščių apskaita;
- Įprastų paukščių gausos stebėsena (2 maršrutai);
4.
- Plėšriųjų paukščių, juodojo gandro lizdaviečių tikslinimas;
- Natūralių buveinių ir rūšių apsaugos tikslų nustatymas BAST ,,Verknės vidurupys“ (LTPRI0012, 551 ha);
Duomenų registravimas SRIS‘e:
- Naujai registruotų radaviečių skaičius
5.
- Naujų užimtų lizdų skaičius
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengti ir atnaujinti/pakeisti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
- Aukštadvario regioninio parko direkcijos 2021 metų veiklos planas;
- Aukštadvario regioninio parko direkcijos 2021 m. planinių patikrinimų programa;
6.
- Aukštadvario regioninio parko direkcijos 2021 m. prevencinės veiklos planas;
- BAST Solio ežero ir jo apyežerių (LTTRA0003) tvarkymo programa;
- BAST Žaliosios kaimo apylinkių (LTTRA0024) plačialapės klumpaitės buveinių tvarkymo programa;
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

7.

- 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:

8.

1
1
1
1
1
1
taškų sk. 222
2
40
10
170
taškų sk.12
11
1
dokumentų sk. 5
1
1
1
1
1
išduotų/ neišduotų sąlygų
sk. 16/1
16/1
pritarimų/nepritarimų sk.
22/2
1/19/2
2/išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk. 17/2
17/2

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius:

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos dokumentų, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų
dokumentų skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes ir kiekius jose):
- Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
- Miškotvarkos, miško kirtimų derinimo dokumentai
9.
- Prašymų išduoti Pažymas apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams
- Prašymų pateikti Išvadas/pažymas dėl miško įveisimo ne miško žemėje
- Kita
Nagrinėtų planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) projektų skaičius ir pateiktų išvadų (teigiamų/neigiamų) dėl poveikio
saugomoms teritorijoms skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes ir kiekius jose):
- Nagrinėta PŪV projektų, pateikta poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų (teigiamų/neigiamų
10.
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):
- Plačialapės klumpaitės buveinių (2) tvarkymas BAST Žaliosios kaimo apylinkės (AARP lėšos);
- BAST Verknės vidurupys
- BAST Spindžiaus miškas
- BAST Žaliosios kaimo apylinkės
- Aukštadvario 100-čio ąžuolynas
- Lavariškių piliakalnis
- Akmenių II pilkapiai
- Rangavos sakraliniai šaltiniai
11.
- Lavariškių pilkapiai
- Strėvos senkapiai
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
Sutvarkyti:
Gelionių duobė
- Aukštadvario dvaro parko liepų pavėsinė (tvarkė arboristai, AARP lėšos);
- Upėtakių tvenkinių ąžuolas (tvarkė arboristai, AARP lėšos);
Prižiūrėti:
- BAST Paukšteliškių kaimo apylinkės

pritarimų/nepritarimų sk.
62/3
62/3
suderintų/nesuderintų dok.
sk. 175/35
144/35
14
2
2
13
Nagrinėtų PŪV projektų
skaičius,
teigiamų/neigiamų išvadų
sk.
1/-

teritorijų sk./ha 13/18,85
1/4,6
1/1,00
3/1,60
2/4,60
1/1,00
1/1,50
1/1,55
1/0,60
1/1,70
1/0,70
objektų sk. 21
1
1
1
1

- Saloviškių pilkapiai
- Totoriškių pilkapiai
- A. Mickevičiaus ąžuolas
- Aukštadvario dvaro parko maumedžiai
- Aukštadvario dvaro parko kaštonas
- Pamiškės piliakalnis
- Galaverknis-Verknės ištakos
- Panošiškių šaltiniai
- Žaliosios alko akmuo
- Mergiškių alko akmuo
- Mergiškių Kunigaikščių kalnelis
- Nikronių akmuo
- Akmenių I pilkapiai
- Čigonės kryžius
- Gedanonių kalva
- Nikronių senkapiai
Kitos prižiūrėtos teritorijos:
- Aukštadvario RP lankytojų centro teritorija
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):
Prižiūrėtos:
- Poilsiavietė Strėvos kaime
- Pažintinė pėsčiųjų-dviračių trasa ,,Protėvių takas“
- Pažintinė pėsčiųjų-dviračių trasa ,,Rangavos žiedas“
- Pažintinis pėsčiųjų takas ,,Žaliasis takas“
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
Įrengtos:
- Atokvėpio vieta prie Šafarnės alko akivarų
12.
Prižiūrėtos:
- Poilsiavietė Navos ež. (Aukštadvario HE tvenk.) ryt. pakrantėje
- Poilsiavietė prie Nikronių akmens
- Poilsiavietė prie Mergiškių alko akmens
- Poilsiavietė prie lankytojų centro
- Poilsiavietė prie Saloviškių ežero
- Atokvėpio aikštelė Nikronių k. prie Verknės upės
- Atokvėpio aikštelė Tolkiškėse prie beržų alėjos
- Atokvėpio aikštelė prie Žaliosios alko akmens

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
teritorijų sk./ha 4/6,3
1/1,00
1/0,90
1/3,80
1/0,60
objektų sk. 19
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- Atokvėpio aikštelė Antakalnyje prie kadagyno
- Atokvėpio aikštelė Žydkaimyje
- Atokvėpio aikštelė prie Lausgenių pilkapių
- Atokvėpio aikštelė prie Strėvos įgriuvos
- Atokvėpio aikštelė Jankovicų kaime
- Atokvėpio aikštelė prie Drabužininkų pilkapių
- Atokvėpio aikštelė prie Karališkosios virtuvės
- Atokvėpio aikštelė prie Mošos piliakalnio
- Atokvėpio vieta prie Rangavos šaltinio
- Apžvalgos aikštelė ant Gelionių kalvos
Prevencija ir kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis)
Prevencinės veiklos plane numatytos priemonės:
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
- Planiniai patikrinimai
- Neplaniniai patikrinimai
Suteiktų konsultacijų skaičius:
- Dėl sodybų įkūrimo, statybų;
- Dėl želdinių kirtimo;
- Dėl išmokų už biologinės įvairovės išsaugojimą ž. ū. ir miškų ūkio sklypuose;
- Dėl stovyklavimo, pažintinio turizmo galimybių, žygių;
- Dėl vandens telkinio tvarkymo, įrengimo;
- Bendravimas su įstaigomis, socialiniais partneriais;
Atliktų apklausų skaičius:
13. Gamtinės būklės vertinimo, stebėsenos programų, kuriose dalyvauja, skaičius:
- Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
- Monitoringai
Parengtų, įgyvendintų projektų, programų skaičius (įvardinti):
Kontroliuojančioms organizacijoms pateiktų pranešimų apie pažeidimus saugomoje teritorijoje skaičius (įvardinti):
- Dėl žemės stumdymo;
- Dėl statybinių atliekų;
- Dėl žemės stumdymo ir metalinių garažų;
- Dėl saugotinų medžių iškirtimo ž. ū. paskirties žemėje
Pažeidimų, kurie ištaisyti po pakartotinio patikrinimo, skaičius (įvardinti):
- Išvežti iš miško du sunkvežimiai stiklo duženų

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
priemonių sk. 13
20
3
30
10
5
10
75
5
-

6
4
1
1
1
1
-

Bendras pažeidimų skaičius saugomoje teritorijoje (pagal kompetentingų institucijų duomenis, jeigu tokie gauti):
Kitos priemonės:
-

14.

Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
- Planiniai patikrinimai
- Neplaniniai patikrinimai
- Kiti

Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų L lankytojų centre:
15. - Ekspozicijų pristatymai (su gido paslauga) 137
- Pavieniai lankytojai 1593
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:
- Edukaciniuose užsiėmimuose (pamokose) 166
16.
- Ekskursijose 193
- Žygiuose 42
Aptarnauta lankytojų gamtos mokykloje:
17. - 0
Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis (įvardinti):
- Susitikimas su Pivašiūnų seniūnijos ir Alytaus savivaldybės darbuotojais
18.
- Susitikimas su Antaveršio radiolokacinio posto darbuotojais
- LC savanorėmis
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
- Skaitytos paskaitos/pranešimai: 3
- Dalyvauta laidų/duota interviu: 15
19. - Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų: 5
- Organizuota renginių: 7
- Naujienos ARPD svetainėje - 46
- Naujienos ARPD Facebook paskyroje – 46 vnt.
Kita veikla
Įgyvendinami tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
20. 21.

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

1
Išvykimų sk. 12
11
1

lankytojų sk. 1730
137
1593
lankytojų sk. 401
166
193
42
lankytojų sk. 0
0
susitikimų sk. 3
1
1
1
veiklų sk. 6
3
15
5
7
46
46
panaudotos lėšos (Eur)
panaudotos lėšos (Eur)

(įvardinti):
- Projekto „Mergiškių kraštovaizdžio komplekso sutvarkymas ir pritaikymas“ įgyvendinimas .
Vykdytojas – VSTT, partneris - Aukštadvario RP direkcija
- Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Natura 2000 teritorijoje „Solio ežeras ir jo apyežės“ (II)
lankymui“. Vykdytojas – VSTT, partneris – Aukštadvario RP direkcija
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
- Savivaldybės institucijos: 7
- Valstybinės įstaigos: 10
22. - Švietimo įstaigos: 3
- Kultūros įstaigos: 5
- Nevyriausybinės organizacijos: 10
- Bendruomenės: 4
- Fiziniai asmenys 3

partnerių sk. 42
7
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3
5
10
4
3
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