PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-44

BIRŽŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
Veiklos sritys
Mato vnt.
1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas,
11 stebimų temų sk./2 spec. 5,5 santykinis koef.,
tyrimai
96 sk., taškų sk./2 spec. sk.
48 santykinis koef.
2.
Gyvosios gamtos monitoringas,
11 stebimų temų sk./1 spec. 11 santykinis koef.,
tyrimai
sk.,
136 santykinis koef.
136 taškų sk./1 spec. sk.
3.
Lankytojų monitoringas, tyrimai
1 stebimų temų sk./1 spec.
1 santykinis koef.,
sk.,
12 santykinis koef.
12 taškų sk./1 spec. sk.
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
1 stebimų temų sk./1 spec.
1 santykinis koef.,
sk.,
108 santykinis koef.
108 taškų sk./1 spec. sk.
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų strateginio
3 parengtų dokumentų sk./5 0,6 santykinis koef.
planavimo dokumentų skaičius
spec. sk.
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
17 išduotų (neišduotų)
5,7 santykinis koef.
pritarimų/nepritarimų teritorijų
sąlygų ir pritarimų
planavimo (bendriesiems,
(nepritarimų) sk./3 spec. sk.
specialiesiems, detaliesiems)
dokumentams skaičius
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
129 išduotų (neišduotų)
43 santykinis koef.
reikalavimų, pritarimų/
spec. reikalavimų, pritarimų
nepritarimų statinių projektams
(nepritarimų) sk./3 spec. sk.
skaičius
8.
Išnagrinėtų
19 išnagrinėtų
4,8 santykinis koef.
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
dokumentų sk./4 spec. sk.
sklypų kadastrinių matavimų bylų,
kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų
8 teritorijų sk./4 spec. sk.,
2 Santykinis koef.,
skaičius ir plotas
28,3 ha/4 spec. sk.
7,1 santykinis koef.
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
11 objektų sk./4 spec. sk.
2,8 santykinis koef.
skaičius
10.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
4 teritorijų sk./4 spec. sk.,
1 santykinis koef.,
infrastruktūros teritorijų skaičius ir 3,4 ha/4 spec. sk.
0,9 santykinis koef.
plotas

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
4 objektų sk./4 spec. sk.
1 santykinis koef.
infrastruktūros objektų skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
79 išvykimų sk./3 spec. sk.
26,3 santykinis koef.
apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų, kartu su kitomis
institucijomis vykdytų
patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių 51veiklų sk./5 spec. sk.
ir visos ST sistemos viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
17 renginių sk./1442 dalyvių sk.
14.
Pravestų ekspozicijų pristatymų,
272 veiklų sk./3032 lankytojų (dalyvių) sk.
ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius
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.
19.

20.
21.

22.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius
Įgyvendintų (- amų) tarptautinių ir
vietos projektų, kuriuose direkcija
dalyvauja kaip pagrindinis
vykdytojas, skaičius ir lėšos
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys
ST direkcijos bendradarbiavimas
su institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt. įgyvendinant
bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

323998,89 gautos lėšos
(Lt)/7 darbuotojų sk.
103414,63 gautos lėšos
(Lt)/7 darbuotojų sk.

46285,56 Lt

5336 dirbtos val./3
darbuotojų sk.

1778,66 Santykinis koef.

767 raštų, įsakymų sk./
6 spec. sk.
3 projektų sk./66358,78 Lt

127,8 Santykinis koef.

201325,50 viešieji pirkimai
(Lt)/2 spec. sk.
71 partnerių sk.

100662,8 santykinis koef.

14773,52 Lt

16 mokymų sk./5 darbuotojų sk.

Biržų regioninio parko 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;
- valstybiniame parke esantys miškai;
- gyvenamosios teritorijos valstybiniame parke
- pažeistos teritorijos valstybiniame parke;
- atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos valstybiniame
parke;
- aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai
valstybiniame parke;
- savavališkos statybos valstybiniame parke ir kitos vietos, kuriose
bus užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai;
- gamtos paveldo objektai valstybiniame parke;
- lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose valstybinių
parkų dalyse;
- lankymui pritaikyti objektai;
- kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai,
ekspozicijos.
2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
-griežlių monitoringas (Biržų girios biosferos poligone;
-jerubių monitoringas Biržų girioje;
-tripirščio genio monitoringas Biržų girioje;
- gervės monitoringas Biržų girioje;
- lūšių monitoringas;
-pilkosios meletos monitoringas;
- Širvėnos ežero floros ir faunos monitoringas
-ES svarbių buveinių inventorizavimas;
- Kirkilų-Kalnų miško botaniniai tyrimai;
-Padaičių botaninio draustinio botaniniai tyrimai;
-Kirdonių miško botaniniai tyrimai.
3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- lankytojai:
-tiesioginis monitoringas;
-netiesioginis monitoringas.

Mato vnt.
3
taškų sk.
7
0
0
0
0
22
46
5
2
14
0
taškų sk.
132

4
taškų sk.

4
8
4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk.
-aktyvaus karsto paviršinių formų monitoringas.
108
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
-Biržų RPD 2013 m. veiklos planas;
1
-Biržų RPD planinių patikrinimų programa;
1
-Biržų RP kraštovaizdžio monitoringo 2013 m. planas.
1
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius:
sąlygų sk.

7.

Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams

0/0
1/0
7/0

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
0/0
9/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
54/0
pritarimų/nepritarimų sk.
45/7
23/0
suderintų/nesuderintų
dok. sk.

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius
-neypatingų statinių remonto, rekonstravimo ir statybos projektai
- nesudėtingų statinių rekonstravimo ir statybos projektai
8. Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
7
- kūdrų kasimo aprašai;
4
- žuvų įveisimo aktai;
1
- miškotvarkos projektai;
2
- reikšmingumo Natura 2000 teritorijoms nustatymas;
5
- pažymos „Natura 2000 išmokos“ apie valdoje nustatytus veiklos
apribojimus
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
-Natura 2000 teritorija Karajimiškio kaimo apylinkės;
1/7
-Natura 2000 teritorija Kirkilų gipso karsto ežerai;
1/11,9
- teritorija prie smegduobės „Barsuko ola“
1/2,2
- Užubalių durpynas;
1/2
- teritorija prie smegduobės „Klevų duobė“
1/1,65
- buvusios miesto estrados pylimai
1/2
- Rinkuškių-Juodelių piliakalnis;
1/0,5
- Klausučių piliakalnis;
1/1,0
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
objektų sk.
-gamtos paveldo objektas „Karvės ola“
1
- gamtos paveldo objektas „Lapės ola“;
1
- gamtos paveldo objektas „Ievos duobė“
1
- gamtos paveldo objektas „Jaronio duobė“
1
- gamtos paveldo objektas „Smardonės šaltinis“
1
-smegduobė „Geologų duobė“;
1
- Karajimiškio automobilių stovėjimo aikštelė;
1
- teritorija prie Biržų RP lankytojų centro;
1
- teritorija prie Muoriškių atodangos (valstybinis Nemunėlio1
Apaščios geologinis draustinis);
-teritorija prie Tabokinės atodangos (valstybinis Nemunėlio1
Apaščios geologinis draustinis)
-gamtos paveldo objektas „Sandariškių ąžuolas“
1
10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
teritorijų sk./ha
(įvardinti):
1/0,95
-Paežerių poilsiavietė;
1/0,95
-Kirkilų poilsiavietė;
1/0,9
-Gulbinų poilsiavietė I;
1/0,6
-Gulbinų poilsiavietė II.

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
-Karajimiškio poilsiavietė;
-Užubalių pažintinis takas;
- Kirkilų pažintinis takas;
-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
Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
Kiti
Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas:
Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų
Išleista leidinių (įvardinti):
- lankstinukas apie smegduobės „Barsuko ola“ geologinį taką
- lankstinukas „Biržų regioninis parkas kviečia Jus!”
- skrajutė „Biržų regioninis parkas kviečia Jus!” lietuvių kalba
- skrajutė „Biržų regioninis parkas kviečia Jus!” latvių kalba
- ekskursijos „Žemės gelmių muziejus“ plakatas
Kita (įvardinti):
13. Renginiai visuomenei (įvardinti):
- projekto LLIV-326 „Ežerai ateičiai“ mokomasis seminaras
“Paslaptingieji Kirkilų karstiniai ežerėliai“;
- renginys Žemės dienai minėti;
- paukščių palydos šventė
- pavasario šventė;
- Žolinė prie smegduobės „Karvės ola“
- renginys „Padovanok paukščiams namus;
- V. Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų
parodos;
- projekto LLIV-326 “Ežerai ateičiai“ foto paroda;
- foto paroda „Erelis rėksnys“;
- Biržų turizmo klasterio susirinkimai;
- projekto LLIV-316 „Saugomos teritorijos“ dalijimosi gerąją
patirtimi seminaras
14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai
Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos
Kita veikla
19.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
- Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną projektas
„Tarptautinis bendradarbiavimas per sieną Lietuvos ir Kuržemės
ežerų tvaraus valdymo srityje“, akronimas – „Ežerai ateičiai“ Nr.

objektų sk.
1
1
1
1
išvykimų sk.
48
6
24
1
veiklų sk.
0/19
1/11
15/0
1/400
1/300
1/200
1/240
1/10
-/renginių sk./dalyvių sk.
1/42
1/140
1/20
1/70
1/60
1/10
6/560
1/350
1/150
2/26
1/14
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
207/1568
58/1339
2/40
5/85
panaudotos lėšos (Lt)
45333,86

21.

LLIV-326
- Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną projektas
18324,92
Žmogaus poveikio mažinimo saugomoms teritorijoms valdymo
plėtros priemonės“, akronimas – „Saugomos teritorijos“ Nr. LLIV316
- Biržų turizmo klasterio projektas
2700,00
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
partnerių sk.
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
- Baltijos aplinkos forumas (BEF)Latvija;
- Baltijos aplinkos forumas (BEF) Lietuva;
- Biržų „Saulės“ gimnazija
- Biržų Atžalyno mokykla
- Biržų Aušros mokykla;
- Biržų darbo birža;
- Biržų Jaunimo mokykla;
- Biržų Kaštonų mokykla;
- Biržų krašto muziejus “Sėla”;
- Biržų miesto seniūnija;
- Biržų miškų urėdija;
- Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio seniūnija;
- Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla;
- Biržų rajono Pačeriaukštės mokykla;
- Biržų rajono savivaldybės administracija;
- Biržų rajono Širvėnos seniūnija;
- Biržų turizmo ir informacijos centras;
- Biržų vietos veiklos grupė Biržų skyrius;
- Biržų Vlado Jakubėno muzikos;
- Gamtos paveldo fondas;
- Gamtos tyrimų centras;
- Gulbinų kaimo bendruomenė;
- Kirkilų kaimo bendruomenė ;
- Klaipėdos Universitetas;
- Kupiškio miškų urėdija;
- Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras;
- Latvijos Gamtos apsaugos agentūra;
- Latvijos Respublikos Aizkrauklės savivaldybės administracija;
- Latvijos Respublikos Durbės rajono savivaldybės administracijos
taryba;
- Latvijos Respublikos Jelgavos savivaldybės administracija;
- Latvijos Respublikos Krustpilio savivaldybės administracija;
- Latvijos Respublikos Kuldigos rajono savivaldybės
administracija;
- Latvijos Respublikos Kuržemės planavimo regionas;
- Latvijos Respublikos Liepojos taryba;
- Latvijos Respublikos Mesrags rajono savivaldybės
administracija;
- Latvijos Respublikos Rundalės rajono savivaldybės
administracija;
- Latvijos Respublikos Saldus rajono savivaldybės administracija;
- Latvijos Respublikos Talsi rajono savivaldybės administracija;
- Latvijos Respublikos Vecumniekų savivaldybės administracija;
- Latvijos Respublikos Žiemgalos planavimo regionas;

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- Lietuvos geologijos tarnyba;
- Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija;
- Likėnų reabilitacijos ligoninė;
- LR Vidaus reikalų ministerija;
- Pabiržės seniūnija;
- Pakruojo rajono savivaldybės administracija;
- Panevėžio RAAD Biržų rajono agentūra;
- Panevėžio RAAD Kupiškio rajono agentūra;
- Panevėžio RAAD Pasvalio rajono agentūra;
- Panevėžio RAAD Rokiškio rajono agentūra;
- Parovėjos seniūnija;
- Pasvalio rajono Saločių seniūnija;
- Pasvalio rajono savivaldybės administracija;
- Rokiškio miškų urėdija;
- Turizmo departamentas;
- VTPSI Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyrius ;
-Asociacija „Biržų turizmo klasteris“;
-Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla;
-Šiaulių regiono plėtros agentūra;
-Šiaulių universitetas.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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1
1
1

