PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. V-37
2020-ųjų metų veiklos prioritetai:
1. Pagerinti lankymosi sąlygas regioniniame parke įgyvendinus 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektus.
2. Pagerinti saugomų teritorijų ir objektų žinomumą, prieinamumą lankytojams koordinuojant lauko informacinės sistemos įrengimo projektą direkcijai priskirtose
teritorijose.
3. Užtikrinti ne mažesnį kaip 2019 m. spec. lėšų surinkimą
4. Atlikti direkcijai priskirtų 18 draustinių būklės vertinimą.

BIRŽŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
(saugomos teritorijos direkcijos pavadinimas)
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Asignavimai eurais
Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas
01.032.01 Įgyvendinti
.01.01.
konkrečias
priemones,
reikalingas
saugomų teritorijų
paveldo
vertybėms
išsaugoti ir
pažintiniam
turizmui
saugomose
teritorijose
plėtoti. Vertinti
Europos
Bendrijos svarbos

1. Organizuoti ir vykdyti
taikomuosius tyrimus ir
monitoringą:
1.1. Kraštovaizdžio
monitoringą, tyrimus

Stebimų temų sk. (vnt.)/taškų sk. (vnt.)/
parengtų ataskaitų sk. (vnt.)

5 stebimų temų sk.
(vnt.)/40 taškų sk. (vnt.)/1
vnt. parengtų ataskaitų sk.
(vnt.)
1.2. Gyvosios gamtos
4 Stebimų temų sk.
monitoringą, tyrimus
(vnt.)/37 taškų sk. (vnt.)/4
parengtų ataskaitų sk. (vnt.)
- Širvėnos ežero floros ir
1 Stebimų temų sk. (vnt.)/4
faunos monitoringas (325 ha) taškų sk. (vnt.)/1
(botaniniai
parengtų ataskaitų sk. (vnt.)
makrofitų, bestuburių,
moliuskų, varliagyvių,

Vyr.specialistas
T.Vilkas

I-IV ketv.

Ekologė
I.Vėtaitė

I-IV ketv.

Vyr. specialistė
R. Ulinskienė

II-IV ketv.

Valstybės
biudžetas*

ES
fondai**

Kiti šaltiniai
(nurodyti)

buveinių ir rūšių
būklės pokyčius

ornitologiniai, žuvų
tyrimai)
-Skiauterėtojo tritono
paieška/inventorizacija
Karajimiškio kaimo
apylinkėse prie Požeminio
upelio
-Karstinių ežerų Drąseikių ir
Kirkilų apylinkėse tyrimai
-Europos Bendrijos svarbos
buveinių monitoringas
-Europos Bendrijos svarbos
augalų rūšių monitoringas
1.3. Lankytojų monitoringą,
tyrimus

1 Stebimų temų sk. (vnt.)/2 Ekologė
taškų sk. (vnt.)/1
I. Vėtaitė
parengtų ataskaitų sk. (vnt.)

II-III ketv.

1 Stebimų temų sk. (vnt.)/9
taškų sk. (vnt.)/1
parengtų ataskaitų sk. (vnt.)
Stebimų temų sk.1
(vnt.)/650 taškų sk. (vnt.)
1 Stebimų temų sk. (vnt.)/5
taškų sk. (vnt.)/
1 Stebimų temų sk. (vnt.)/
8 taškų sk. (vnt.)/1
parengtų ataskaitų sk. (vnt.)

Ekologė
I. Vėtaitė

III-IV ketv.

Vyr. specialistė
R. Ulinskienė
Vyr. specialistė
R. Ulinskienė
Vyr. specialistė
D. Kondrotienė

I- IV ketv.

1.4. Kitą monitoringą,
tyrimus:
1.5. Duomenų registravimą
SRIS‘e
2. Parengti, išnagrinėti
Parengtų/išnagrinėtų dokumentų
strateginio ir teritorijų
sk. (vnt.)
planavimo dokumentus,
statinių projektus, kitus
dokumentus:
2.1. Strateginio planavimo
Direktorius
dokumentus
K. Baronas
- Biržų RPD 2020 m. veiklos
1vnt.
Vyr. specialistas
planas;
T.Vilkas
Vyr. specialistė
D. Kondrotienė
Vyr. specialistė
R. Ulinskienė
Vyr.specialistė
R. Zakrienė
Ekologė
I.Vėtaitė

I-IV ketv.
I-IV ketv.

2.2. Teritorijų planavimo
dokumentus
2.3. Statinių projektus
2.4. Kitus projektus, planus,
dokumentus:
Biržų RPD kraštovaizdžio
monitoringo 2020 metų
planas
3. Sutvarkyti, prižiūrėti ir
pritaikyti lankymui teritorijas
ir objektus (įskaitant
priskirtas teritorijas):
3.1. Sutvarkytos/prižiūrėtos
teritorijos
- Natura 2000 teritorija
Karajimiškio kaimo apylinkės;
- Natura 2000 teritorija Kirkilų
gipso karsto ežerai;
- teritorija prie smegduobės
„Barsuko ola“
- teritorija prie smegduobės
„Klevų duobė“;
- gamtos paveldo objektas
„Velniapilio ola“;
- teritorija prie gamtos paveldo
objekto „Kiršonių akmuo“;
- teritorija prie buvusios gipso
skaldyklos;
- teritorija prie Karajimiškio
automobilių stovėjimo
aikštelės;
- teritorija prie buvusios
šaudyklos Basanavičiaus g,
Biržai

1 vnt.

Vyr, specialistas
Tomas Vilkas

I-II ketv.

Meistras
V. Novikovas
Direktorius
K.Baronas

I-IV ketv.

Sutvarkytų/prižiūrėtų
teritorijų/objektų sk. ir
plotas
vnt.

ha

9 vnt.

40 ha

3.2. Sutvarkyti prižiūrėti
objektai
-gamtos paveldo objektas
„Karvės ola“
- gamtos paveldo objektas
„Lapės ola“;
- gamtos paveldo objektas
„Ievos duobė“
- gamtos paveldo objektas
„Kiršonių akmuo“
-smegduobė „Geologų duobė“;
- Karajimiškio automobilių
stovėjimo aikštelė;
- teritorija prie Biržų RP
lankytojų centro.
Gamtos paveldo objektas
„Velniapilio ola“
Gamtos paveldo objektas
„Muoriškių atodanga“
3.3. Įrengtos/prižiūrėtos
rekreacinės infrastruktūros
teritorijos
-Paežerių poilsiavietė;
-Kirkilų poilsiavietė;
-Gulbinų poilsiavietė I;
-Gulbinų poilsiavietė II;

7vnt.

2vnt.

5 vnt.

2.0 ha

0.6 ha

4,5 ha

Meistras
V.Novikovas
Direktorius
K.Baronas

Direktorius
K.Baronas

Meistras
V.Novikovas

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

- Biržų regioninio parko
apžvalgos bokštas prie
Kirkilų karstinių ežerėlių.
3.4. Įrengti/prižiūrėti
rekreacinės infrastruktūros
objektai
-Karajimiškio poilsiavietė;
- Kirkilų takas;
-smegduobės „Barsuko ola“
geologinis takas.

3 vnt.

1,0 ha

Meistras
V.Novikovas
Vyr. specialistas
T.Vilkas
Direktorius
K.Baronas

I-IV ketv

4. Organizuoti ir vykdyti ST Priemonių sk. (vnt.)
prevenciją:
4.1. Prevencinių priemonių
įgyvendinimas
-Organizuoti išvykimų į
20 vnt.
teritoriją, įskaitant išvykimus
į priskirtas ST
21 vnt.

Vyr. specialistas
T. Vilkas
Vyr. specialistas

Ekologė
I.Vėtaitė
5. Įgyvendinti tarptautinius ir Įgyvendintų (-amų) projektų sk. (vnt.)
vietos projektus:
5.1. Įgyvendinti (-ami)
projektai
- 2014-2020 m. INTERREG
3 vnt.
V-A Latvijos ir Lietuvos
programa
Visi direkcijos
- Jaunimo savanoriška
1 vnt.
darbuotojai
tarnyba
- Europos Solidarumo
1 vnt.
korpusas
1. Aptarnauti lankytojus:
Lankytojų sk. (vnt.)

I-IV ketv.

23 vnt.

01.032.01 Sukurti sąlygas
.01.02.
lankymui,
visuomenės
švietimui,
naudojant
saugomų teritorijų
direkcijų lėšas,
gautas už
teikiamas
paslaugas

1.1. Aptarnauta lankytojų
lankytojų centruose

3000 vnt.

Vyr. specialistė
D.Kondrotienė

1.2. Aptarnauta lankytojų
direkcijų organizuotuose
edukaciniuose renginiuose
(pamokose), ekskursijose,
žygiuose

40 vnt.

Vyr. specialistė
R. Ulinskienė
Ekologė
Indrė Vėtaitė
Vyr. specialistas
Tomas Vilkas

100 vnt.
100 vnt.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

1.3.Aptarnauta lankytojų
gamtos mokyklose

1.4.Surganizuota susitikimų
su bendruomenėmis

2 vnt./40vnt.

Visi direkcijos
darbuotojai

I-IV ketv.

2. Organizuoti švietėjišką,
informacinę veiklą:

Vykdytų veiklų sk. (vnt.)

2.1. Direkcijos veiklų,

saugomos teritorijos, jos
vertybių ir visos saugomų
teritorijų sistemos
viešinimas

20 vnt./6 spec.sk.

Visi direkcijos
darbuotojai

3. Teikti paslaugas
lankytojams:

Suteiktų paslaugų sk. (vnt.)/
lankytojų sk. (vnt.)/gautos pajamos (Eur)

Gido paslaugos

25 suteiktų paslaugų sk.
Vyr. specialistė
(vnt.)/400 lankytojų sk.
D.Kondrotienė
(vnt.)/ 500 gautos pajamos
(Eur)

I-IV ketv.

I-IV ketv.

20 suteiktų paslaugų sk.
(vnt.)/300 lankytojų sk.
(vnt.)/400 gautos pajamos
(Eur)

Direktorius
K.Baronas

I-IV ketv.

5 suteiktų paslaugų sk.
(vnt.)/50 lankytojų sk.
(vnt.)/50 gautos pajamos
(Eur)

Vyr. specialistas
T.Vilkas

I-IV ketv.

5 suteiktų paslaugų sk.
(vnt.)/50 lankytojų sk.
(vnt.) 50 gautos pajamos
(Eur)

Ekologė
I. Vėtaitė

I-IV ketv.

Visi direkcijos
darbuotojai

I-IV ketv.

4. Kita veikla:
Lankytojų bilietų pardavimas 650 parduotų bilietų sk.
(vnt.)/650 gautos pajamos
(Eur)

Asignavimai (viso): 135,7

* Nurodyti gautų asignavimų sumą eurais (tūkst. eurų tikslumu) prie paskutinės eilutės ,,Asignavimai (viso)”.
** Nurodyti tik tas lėšas, kurios skiriamos ne per VSTT. Jei projektas įgyvendinamas per VSTT, toje grafoje pažymėti „+“, nenurodant konkrečios sumos.
1. Skilties „Atsakingi vykdytojai“ eilutėse nurodomi struktūrinių padalinių pavadinimai ir/ar asmenys, atsakingi už konkrečių veiksmų atlikimą.
2. Skilties „Įvykdymo terminas“ eilutėse nurodomi planuojami veiksmų atlikimo terminai ketvirčiais.

_______________________________________________________________________direktorius____________________________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

