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PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-87
BIRŽŲ RPD 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
(saugomos teritorijos direkcijos pavadinimas)
Priemonės
kodas

01.01.01.

Priemonės
pavadinimas

Įgyvendinti
konkrečias
priemones,
reikalingas
saugomų
teritorijų paveldo
vertybėms
išsaugoti ir
pažintiniam
turizmui
saugomose
teritorijose plėtoti.
Vertinti Europos
Bendrijos svarbos
buveinių ir rūšių
būklės pokyčius

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst. litų)
Valstybės
Kiti šaltiniai
ES fondai*
biudžetas
(nurodyti)

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas (programos kodas 01.032)
Funkcinės klasifikacijos kodas (05.06.01.09)
1.1. Organizuoti ir vykdyti
Atliktų tyrimų ir
35,7
taikomuosius tyrimus ir
stebėsenos temų skaičius
stebėseną (monitoringą):
(vnt.), parengtų ataskaitų

skaičius (vnt.):
1.1.1. Kraštovaizdžio,
biologinės įvairovės tyrimus
ir stebėseną (monitoringą)
Kraštovaizdžio monitoringas
Uralinių pelėdų
Žvirblinių pelėdų
Baltmargės šaškytės
Juodojo gandro
Mažojo erelio rėksnio
Širvėnos ežero floros ir
faunos
1.1.2. Gamtos ir kultūros
paveldo kompleksų ir
objektų tyrimus
1.1.3. Kitus tyrimus,
stebėjimus
Karstinio proceso
monitoringas
1.2. Parengti strateginio ir

Išvykų skaičius / 40
6/6

Išvykų skaičius / 12
Parengtų dokumentų

Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(40 d.)

Vyr.specialistė
R.Ulinskienė
(150d)

Vyr.specialistas
B.Dagys (12 d)

I-IV
II-III

I-IV
29,9

9,5AARP

3 priedas
teritorijų planavimo
dokumentus, techninius
projektus, organizuoti kitos
projektinės
dokumentacijos rengimą:
1.2.1. Strateginio planavimo
dokumentai
BRPD veiklos planas
BRPD patikrinimų programa
BRPD veiklos ataskaita
BRPD investicinių projektų,
programų sąmatų projektai
1.2.2. Teritorijų planavimo
dokumentai
1.2.3. Statinių techniniai/
supaprastinti projektai
1.2.4. Kiti projektai
Barsuko olos tvarkymas

skaičius (vnt.):

5

1.3.1. Natura 2000 teritorijas
Karajimiškio kaimo
apylinkės ir Kiekilų gipso
karsto ežerai

Vyr.specialistas
B.Dagys (5 d)
Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(82 d.)
Direktorius K.
Baronas (40 d.)
Vyr. specialistė
(pakaitinė) (10
d.)

50
2

Projektai teikiami įvairioms
programoms

I ir IV

Direktorius K.
Baronas (20 d.)

1

Viešųjų pirkimų
dokumentacija

1.3. Sutvarkyti, prižiūrėti
ir pritaikyti lankymui
teritorijas (įskaitant
paveldo objektus):

Vyr.specialistas
B.Dagys (12 d)

3

Sutvarkyta
teritorijų

Prižiūrėta
teritorijų

(vnt./ha)

(vnt./ha)
2 / 14

I-II
I-IV

53,1

Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(15 d.)
Meistras V.
Novikovas (75 d.)

II-IV

70,7AARP
12,6Biržų r.
SAARP

3 priedas
1.3.2. Gamtos ir kultūros
paveldo objektus
GPO: smegduobės Karvės
ola, Lapės ola, Ievos duobė,
Jaronio duobė, Smardonės
šaltinis
Rinkuškių ir Klausučių
piliakalniai
1.3.3. Rekreacines teritorijas
Dvi poilsiavietės prie
Gulbinų tvenkinio;
Karajimiškio, Kirkilų ir
Paežerių poilsiavietės
1.3.4. Pažeistas teritorijas ar
objektus
1.3.5. Kitas teritorijas ar
objektus
Barsuko olos teritorija
Geologų duobė, Lapės ola, 5
poilsiavietės
Parko informacinės sistemos
tvarkymas ir priežiūra

7 / 2,33

Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(15 d.)
Meistras V.
Novikovas (50 d.)

1 / 2,0

7 / 5,6

1.3.6. Priskirtas teritorijas
(įskaitant Natura 2000
teritorijas)
1.4. Įrengti ir prižiūrėti
lankytojams skirtą
infrastruktūrą:

Įrengta
infrastruktūra

Atnaujinta
infrastruktūra

(vnt./ha/km) (vnt./ha/km)
1.4.1. Takus, trasas,
privažiavimus
...
1.4.2. Automobilių stovėjimo
aikšteles
...
1.4.3. Apsistojimo vietas

Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(20 d.)
Meistras V.
Novikovas (60 d.)

Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(20 d.)
Meistras V.
Novikovas (30 d.)
Meistras V.
Novikovas (15 d.)

II-IV

II-IV

II-IV

II-IV

3 priedas
(stovyklavietes, poilsiavietes,
atokvėpio vietas)
...
1.4.4. Apžvalgos
aikšteles/bokštus
...
1.4.5. Lauko informacinę
sistemą (stendus, rodykles,
kt.)
...
1.5. Organizuoti ir vykdyti
ST kontrolę:
1.5.1. Organizuota
patikrinimų

Organizuotų patikrinimų
skaičius (vnt.):
57
2

1.6. Organizuoti kultūrinę,
švietėjišką, informacinę
veiklą:

Vykdytų veiklų skaičius
(vnt.)

1.6.1. Organizuota renginių
...
1.6.2. Bendrauta su
žiniasklaida (dalyvavimas
TV, radio reportažuose,
straipsnių publikavimas
spaudoje)

10
6
8
10
3

1.6.3. Visuomenės

17,7
Vyr.specialistas
B.Dagys (94 d)
Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(6 d)

I-IV

123,9

Vyr.specialistas
B.Dagys (10 d)
Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(6 d.)
Direktorius K.
Baronas (8 d.)
Vyr. specialistė
(pakaitinė)(10 d.)
Vyr specialistė
R.Ulinskienė(2d.)
Direktorius K.

I-IV

I-IV

40,0AARP
30,4Kelių progr

3 priedas
informavimo veikla
(paskaitos, seminarai,
konferencijos, mokymai,
pristatymai visuomenei,
susitikimai su
bendruomenėmis)

4

Baronas (9 d.)

2

Vyr. specialistė
(pakaitinė) (5 d.)
Vyr specialistė
R.Ulinskienė(15d
Vyr.specialistas
B.Dagys (10 d)
Vyr specialistė
R.Ulinskienė(3d.)
Direktorius K.
Baronas (8 d.)

20

1.6.4. Kita veikla

Gyventojų konsultavimas

90
30
50

Projekto LL III-157 „Joint
management measures for
waters in the Lielupe river
basin border region“
(GRANDE RIO)

Projekto LLIV-316
„Development of
management tools for
reduction of human impact
in specially protected
nature areas“
(PROTTECTED AREAS)
Projekto LLIV-326 „Cross
Border Cooperration for
Sustainable Management
of Lake Areas in Kurzeme
and Lithuania“ (LAKES
FOR FUTURE)

Kordinavimas
Administravimas
Finansinių ataskaitų
rengimas
Kordinavimas
Administravimas
Finansinių ataskaitų
rengimas

Kordinavimas
Administravimas
Finansinių ataskaitų
rengimas

Direktorius K.
Baronas (20 d.)
Vyr. specialistė
(pakaitinė)(30 d.)
Vyr. specialistė
(buhalterė)(
Direktorius K.
Baronas (30 d.)
Vyr. specialistė
(pakaitinė)(30 d.)
Vyr. specialistė
(buhalterė)(

Direktorius K.
Baronas (20 d.)
Vyr. specialistė
(pakaitinė)(30 d.)
Vyr. specialistė
(buhalterė)(

I-IV

3 priedas
Internetinio puslapio
administravimas

Vyr. specialistė
(pakaitinė)(10 d.)

Informacijos rinkimas
lankstinukui ir jo
parengimas

Vyr. specialistė
(pakaitinė)(15 d.)

1.7. Vertinti ir prižiūrėti
direkcijai priskirtų
saugomų teritorijų būklę:
1.7.1. Guodžių valstybinis
geomorfologinis draustinis
1.7.2. Buožių valstybinis
geologinis draustinis
1.7.3. Nemunėlio – Apaščios
valstybinis geologinis
draustinis
1.7.4. Pamūšių valstybinis
kraštovaizdžio draustinis
1.7.5. Pyvesos valstybinis
hidrografinis draustinis
1.7.6. Lėvens valstybinis
kraštovaizdžio draustinis
1.7.7. Prūsagalės valstybinis
geomorfologinis draustinis
1.7.8. Mūšos slėnis žemiau
Raudonpamūšio
1.7.9.Latvelių botaninis
draustinis
1.7.10.Notigalės telmologinis
draustinis
1.7.11.Biržų girios botaninis
draustinis
1.7.12.Biržų girios biosferos
poligonas (Saugomų paukščių
veisimosi vietose)
1.7.13.Lepšinės botaninis
draustinis
1.7.14.Vainiškio pedologinis
draustinis
1.7.15.Suvainiškio telmologinis

Priskirtų saugomų
teritorijų skaičius (vnt.) ir
plotas (ha) bei atlikti
patikrinimai (vnt.)

8 / 3359 / 8

4,2

Vyr.specialistas
B.Dagys (12 d)

II-IV

3 priedas
draustinis
1.7.16.Alojos telmologinis
1.7.17..Nemunėlio upės slėnis
1.7.18.Skapagirio miškas
1.7.19.Grūžų miškas
1.7.20.Konstantinavos pelkė

1.8. Nagrinėti skundus,
prašymus

Prašymų dėl projektavimo
spec.reikalavimų, teritorijų
planavimo sąlygų, projektų
tikrinimo, medžių kirtimo, ir
kt. nagrinėjimas

13/7374/13

II-IV

Išnagrinėti skundai,
prašymai (vnt.)

150

5
50
130

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

Vyr specialistė
R.Ulinskienė

23,7

Vyr.specialistas
B.Dagys (65 d)
Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(8 d.)
Direktorius K.
Baronas (20 d.)
Vyr specialistė
R.Ulinskienė
(41d)

I-IV

Funkcinės klasifikacijos kodas (05.06.01.02)

1.1. Aptarnauti lankytojus
lankytojų centruose

Biržų RP lankytojų centras
1.2. Teikti paslaugas
lankytojams:

Lankytojų skaičius (vnt.)
5000
Suteiktų paslaugų skaičius
(vnt.), lankytojų skaičius

Direktorius K.
Baronas (30 d.)
Vyr. specialistė
(pakaitinė) (95 d.)

22,1

12,4

3 priedas
Gido paslaugos

(vnt.)
25

20
30

Vyr. specialistė
I. Petrikonytė
(20 d.)
Direktorius K.
Baronas ( 20 d.)
Vyr. specialistė
(pakaitinė) (30 d.)

I-IV

1.3. Kita veikla:

* Nurodyti tik tas lėšas, kurios skiriamos ne per VSTT. Jei projektas įgyvendinamas per tarnybą, 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.
3. Skilties „Asignavimai (tūkst. litų)“ eilutėse nurodomi asignavimai, numatyti priemonėms ir atitinkamiems veiksmams vykdyti (rengiant metinio veiklos plano
projektą, nurodomas asignavimų poreikis, o kai planas patvirtinamas, – patvirtinti asignavimai). Konkrečias sumas įrašyti ties kiekviena stambesne darbų grupe
(pažymėta pilka spalva).

