PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-83

BIRŽŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas, 12 stebimų temų
6 santykinis
tyrimai
sk./2 spec. sk.,
koef.,
102 taškų sk./2
51 santykinis
spec. sk.
koef.
2.
Gyvosios gamtos
4 stebimų temų
4 santykinis
monitoringas, tyrimai
sk./1 spec. sk.,
koef.
51 taškų sk./1
51, santykinis
spec. sk.
koef.
3.
Lankytojų monitoringas,
1 stebimų temų
1 santykinis
tyrimai
sk./1 spec. sk.,
koef.,
17 taškų sk./1
17 santykinis
spec. sk.
koef.
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
1 stebimų temų
1 santykinis
sk./1 spec. sk.,
koef., 89
89 taškų sk./1
santykinis koef.
spec. sk.
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų
1 parengtų
0,2 santykinis
strateginio planavimo
dokumentų sk./5
koef.

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

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

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

6

6.

dokumentų skaičius

spec. sk.

Išduotų/neišduotų sąlygų,
pritarimų/nepritarimų
teritorijų planavimo
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams
skaičius
Išduotų/neišduotų specialiųjų
reikalavimų, pritarimų/
nepritarimų statinių
projektams skaičius

7 išduotų
(neišduotų)
sąlygų ir
pritarimų
(nepritarimų)
sk./3 spec. sk.
152 išduotų
(neišduotų) spec.
reikalavimų,
pritarimų
(nepritarimų)
sk./3 spec. sk.
311 išnagrinėtų
(suderintų/nesude
rintų) dokumentų
sk./4 spec. sk.

2,33 santykinis
koef.

Įgyvendinta

50,66 santykinis
koef.

Įgyvendinta

Išnagrinėtų
77,75 santykinis
(suderintų/nesuderintų)
koef.
miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
10 teritorijų sk./1 10 santykinis
teritorijų skaičius ir plotas
spec. sk.,
koef., 43
43 ha/ 1 spec. sk. santykinis koef.
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 10 objektų sk./1
10 santykinis
skaičius
spec. sk.
koef.
10.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 5 teritorijų sk./1
5 santykinis
infrastruktūros teritorijų
spec. sk.,
koef.,
skaičius ir plotas
4,3 ha/1 spec. sk. 4,3 santykinis
koef.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 3 objektų sk./ 1
3 santykinis
infrastruktūros objektų
spec. sk.
koef.
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
86 išvykimų sk./4 21,5 santykinis
apžiūrų, planinių ir
spec. sk.
koef.

Įgyvendinta

7.

8.

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
99 veiklų sk./5 spec. sk.
vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
9 renginių sk./1585 dalyvių sk.
14.
Pravestų ekspozicijų
108 veiklų sk./5256 lankytojų
pristatymų, ekskursijų, žygių, (dalyvių) sk.
edukacinių programų skaičius

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Išteklių valdymas
15.

Gautos lėšos programų
vykdymui

16.

Gautos lėšos iš kitų šaltinių

17.

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

18.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius

19.

Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys

20.

105929,03 gautos
lėšos (Eur)/7
darbuotojų sk.
11186,50 gautos
lėšos (Eur)/7
darbuotojų sk.
857 dirbtos val./
1 darbuotojų sk.

15132,72 Eur

Įgyvendinta

1598,07 Eur

Įgyvendinta

857 santykinis
koef.

Įgyvendinta

568 raštų,
94,66 santykinis
įsakymų sk./6
koef.
spec. sk.
5 projektų sk./13174,58 Eur

Įgyvendinta

26012,04 viešieji
pirkimai (Eur)/1
spec.sk.

Įgyvendinta

26012,04
santykinis koef.

Įgyvendinta

21.

22.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

51 partnerių sk.

Įgyvendinta

32 mokymų sk./6 darbuotojų sk.

Įgyvendinta

Biržų regioninio parko direkcijos direktorius K. Baronas
____________________________
(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):
- kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija;
- aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai
valstybiniame parke;
- kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų
erdvių tvarkymas;
- retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose;
- gamtos paveldo objektai valstybiniame parke;
- lankymui pritaikyti gamtos ir kultūros objektai;
- lankytojams pritaikytos teritorijos rekreacinė infrastruktūra;
- lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose valstybinių
parkų dalyse;
- gamtos stichijos paveiktos parko dalys.
2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- griežlių monitoringas Biržų girios PAST (VAMP);
- griežlių monitoringas Nemunėlio upės PAST (VAMP);
- didžiojo auksinuko monitoringas Biržų girios BAST (VAMP);
- didžiojo auksinuko monitoringas Skapagirio miško BAST
(VAMP);
- lūšių monitoringas Biržų girios BAST (VAMP);
- Širvėnos ežero floros ir faunos monitoringas (325 ha) (botaniniai
makrofitų, bestuburių, moliuskų, varliagyvių, ornitologiniai, žuvų
tyrimai).
3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- lankytojai:
- tiesioginis monitoringas;
- netiesioginis monitoringas.

Mato vnt.
3
taškų sk.
11
46
0
0
12
17
14
2
0
taškų sk.
13
24
4
4
2
4

taškų sk.

4
13
4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk.
- aktyvaus karsto paviršinių formų monitoringas.
89
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
- Biržų RPD 2017 m. veiklos planas;
1
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius:
sąlygų sk.
Bendrojo planavimo dokumentams
0/0
Specialiojo planavimo dokumentas
2/1
Detaliojo planavimo dokumentams
1/1

7.

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

pritarimų/nepritarimų sk.
0/0
1/0
1/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius
8.

21/1
pritarimų/nepritarimų sk.
115/15
suderintų/nesuderintų
dok. sk.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
11/0
- miškotvarkos projektai;
255/16
- žemės sklypų kadastrinių matavimų planai;
14/2
- žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo planai;
3/0
- pažymos „Natura 2000 išmokos“ apie valdoje nustatytus veiklos
apribojimus;
1/0
- miško įveisimas Natura 2000 teritorijoje;
9/0
- miško kirtimų derinimai.
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
Prižiūrėtos teritorijos, tvarkant su savo turima technika:
- Natura 2000 teritorija Karajimiškio kaimo apylinkės;
1/8
- Natura 2000 teritorija Kirkilų gipso karsto ežerai;
1/23
- teritorija prie smegduobės „Barsuko ola“
1/3
- teritorija prie smegduobės „Klevų duobė“;
1/4,8
- Rinkuškių-Juodelių piliakalnis;
1/0,5
- gamtos paveldo objektas „Velniapilio ola“;
1/0,5
- teritorija prie Karajimiškio automobilių stovėjimo aikštelės;
1/0,6
- teritorija prie gamtos paveldo objekto „Kiršonių akmuo“;
1/1
- teritorija prie buvusios gipso skaldyklos;
1/1
- Teritorija prie Karajimiškio automobilių stovėjimo aikštelės.
1/0,6
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
objektų sk.
Prižiūrėti objektai, tvarkant su savo technika:
- gamtos paveldo objektas „Karvės ola“;
1
- gamtos paveldo objektas „Lapės ola“;
1
- gamtos paveldo objektas „Ievos duobė“;
1
- smegduobė „Geologų duobė“;
1
- smegduobė „Velykų duobė“
1
- gamtos paveldo objektas „Smardonės šaltinis“
1
- teritorija prie Biržų RP lankytojų centro;
1
- teritorija prie gamtos paveldo objekto „Muoriškių atodanga“
1
(valstybinis Nemunėlio-Apaščios geologinis draustinis);
- teritorija prie Tabokinės atodangos (valstybinis Nemunėlio1
Apaščios geologinis draustinis);
- Biržų regioninio parko Lankytojų centras;
1
10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
teritorijų sk./ha
(įvardinti):
Prižiūrėtos teritorijos, tvarkant su savo turima technika:
1/1,10
- Paežerių poilsiavietė;
1/0,95
- Kirkilų poilsiavietė;
1/0,9
- Gulbinų poilsiavietė I;
1/0,6
- Gulbinų poilsiavietė II;
1/0,75
- Biržų regioninio parko apžvalgos bokštas prie Kirkilų karstinių
ežerėlių.
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
objektų sk.
Prižiūrėti objektai, tvarkant su savo technika:
- Karajimiškio poilsiavietė ir takas link smegduobės „Karvės ola“; 1

- Kirkilų takas (prie Kirkilų karstinių ežerėlių);
- smegduobės „Barsuko ola“ geologinis takas.
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai

64, iš jų su kitomis
institucijomis – 4
2, iš jų su kitomis
institucijomis – 2

Planiniai valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
- Guodžių geomorfologinis draustinis (1);
- Nemunėlio-Apaščios geologinis draustinis (1);
- Buožių geologinis draustinis (1);
- Pyvesos hidrografinis draustinis (1);
- Pamūšių kraštovaizdžio draustinis (1);
- Lėvens kraštovaizdžio draustinis (1);
- Prūsagalės geomorfologinis draustinis (1);
- Suvainiškio telmologinis draustinis (2);
- Konstantinavos telmologinis draustinis (2);
- Alojos telmologinis draustinis (2);
- Biržų girios biosferos poligonas įskaitant Biržų girios botaninį ir
Latvelių botaninį draustinius (2);
- Notigalės telmologinis draustinis (2);
- Lepšynės botaninis draustinis (1);
- Vainiškio pedologinis draustinis (1).
- Grūžių botaninis zoologinis draustinis (1).

20, iš jų su kitomis
institucijomis – 8

Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų
Išleista leidinių (įvardinti):
Kita (įvardinti):
- direkcijos internetinio tinklapio administravimas.

14.

išvykimų sk.

Neplaniniai patikrinimai

Kiti
Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas:

13.

1
1

Renginiai visuomenei (įvardinti):
- Paukščių sutikimas
- „100 ąžuolynas“;
- Paukščių palydos;
- „Suveltos mintys“;
- Paroda LC „Langai“;
- Žolynės šventė prie Karvės olos kartu su ansambliu „Siaudela“;
- Tarptautinė konferencija „Tarptautinė karstinių vietovių
apsaugos mokykla“
Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:

0
veiklų sk.

8/44
3/11
32/0

1
renginių sk./dalyvių sk.
1/30
1/50
2/60
1/40
1/350
1/40
1/15
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.

Ekspozicijų pristatymai
Pavieniai lankytojai
Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos
Kita veikla

22/499
/2696
49/1101
1/15
36/945

19.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
- „Second wave“ (Erasmus+) (savanorius priimanti organizacija);
- „4 G“ (Erasmus+) (savanorius priimanti organizacija);
- Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“
(savanorius priimanti organizacija);
- „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ (angl. „Introducing
nature tourism for all“) Nr. LLI-010; akronimas – UniGreen;
- „Keliauk išmaniai – aplankyk Lietuvą ir Latviją“ (angl. „Travel
smart – visit Lithuania and Latvia“), Nr. LLI-199; akronimas –
„Travel Smart“.
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):

panaudotos lėšos (Eur)

- miškų urėdijos (Biržų, Kupiškio, Rokiškio);
- Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldos institucijos;
- Panevėžio RAAD rajono agentūros (Biržų, Kupiškio, Pasvalio,
Rokiškio);
- Rajono savivaldybių administracijos (Biržų, Pasvalio, Kupiškio,
Kretingos);
- VTPSI Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybės
priežiūros departamentas;
- mokyklos, gimnazijos (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
gimnazija, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Biržų rajono
Pačeriaukštės mokykla);
- lopšeliai-darželiai (Biržų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Biržų
lopšelis-darželis „Drugelis“, Biržų lopšelis-darželis „Genys“);
- Latvijos Respublikos planavimo regionai (Kuržemės planavimo
regionas, Zemgalės planavimo regionas);
- Latvijos Respublikos savivaldos institucijos;
- Lietuvos geologijos tarnyba;
- kitos nevyriausybinės organizacijos.

3
6
4

21.

0
0
0
10049,20
3125,38

partnerių sk.

3
1
3

3
2
17
1
8

