PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-40

DUBYSOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

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

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas, stebimų temų
santykinis koef., Įgyvendinta
tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
11/1, 96/1
11, 96
2.
Gyvosios gamtos
stebimų temų
santykinis koef., Įgyvendinta
monitoringas, tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
7/2, 335/2
3,5, 167,50
3.
Lankytojų monitoringas,
stebimų temų
santykinis koef., Įgyvendinta
tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
2/1, 28/1
2, 28
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų
parengtų
santykinis koef.
strateginio planavimo
dokumentų

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

6

dokumentų skaičius

sk./spec. sk.
1/3
0,3
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų
santykinis koef.
pritarimų/nepritarimų
(neišduotų)
teritorijų planavimo
sąlygų ir
(bendriesiems, specialiesiems, pritarimų
detaliesiems) dokumentams
(nepritarimų)
skaičius
sk./spec. sk.
6/2
3
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų išduotų
santykinis koef.
reikalavimų, pritarimų/
(neišduotų) spec.
nepritarimų statinių
reikalavimų,
projektams skaičius
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
15/2
7,5
8.
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
santykinis koef.
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
sklypų kadastrinių matavimų sk./spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
160/3
53,3
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
teritorijų sk./spec. santykinis koef., Įgyvendinta
teritorijų skaičius ir plotas
sk., ha/spec. sk.
santykinis koef.
6/2, 44/2
3, 22
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų objektų sk./spec. santykinis koef. Įgyvendinta
skaičius
sk.
5/2, 0,40/2
2,5, 0,20
10.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės teritorijų sk./spec. santykinis koef., Įgyvendinta
infrastruktūros teritorijų
sk., ha/spec. sk.
santykinis koef.
skaičius ir plotas
6/2, 30,60/2
3, 15,30
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės objektų sk./spec.
santykinis koef. Įgyvendinta
infrastruktūros objektų
sk.
skaičius
1/2
0,5
Prevencija ir teritorijų kontrolė

11.

Išvykimų (teritorijų/objektų
išvykimų
santykinis koef.
apžiūrų, planinių ir
sk./spec. sk.
neplaninių patikrinimų, kartu 78/3
26,33
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
veiklų sk./spec. sk.
vertybių ir visos ST sistemos 134/4
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
renginių sk./dalyvių sk.
8/1600
14.
Pravestų ekspozicijų
veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk.
pristatymų, ekskursijų, žygių, 50/1726
edukacinių programų skaičius
Išteklių valdymas
15.

16.

Gautos lėšos programų
vykdymui

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,

gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
89674/5
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
116637,21/5
dirbtos
val./darbuotojų
sk.
925/2
raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
329/5
projektų sk./Eur.
8/108464,78

santykinis koef.

17934,80
santykinis koef.

23327,44
santykinis koef.

462,50
santykinis koef.
65,80

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

skaičius ir lėšos
20.

21.

22.

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

Dubysos regioninio parko direktorius
(saugomos teritorijos pavadinimas)

viešieji pirkimai
(Eur.)/spec.sk.
18442,46/4
partnerių sk. 47

santykinis koef.
4610,62

mokymų sk./darbuotojų sk.
4/1

Vygantas Kilčauskas
(v. pavardė)

____________________________
(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):
1.Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija;
2. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų
erdvių tvarkymas;
3. Pažeisti kraštovaizdžio arealai;
4. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos;
5. Aplinką darkantys statiniai;
6. Retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose;
7. Gamtos paveldo objektai;
8. Lankymui pritaikyti gamtos ir kultūros objektai;
9. Lankytojams pritaikytos teritorijos;
10. Stebimų rekreacinės digresijos taškų sk.;
11. Gamtos stichijos.
2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Jūrinio erelio monitoringas Blinstrubiškio miške LTRASB002;
2. Tulžio monitoringas Dubysos upės slėnyje LTRASB00;
3. Juodojo gandro monitoringas „Natura 2000“ teritorijoje
Dotnuvos – Josvainių miškai LTKED0014;
4. Baltojo gandro monitoringas Dubysos regioniniame parke;
5. Stebėta ir fiksuota saugomų rūšių ir buveinių būklė Dubysos
RP, informaciją apie naujas rastas saugomas rūšis ir buveines
pateikta Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinės
sistemos bazei;
6. Vykdyta įprastų paukščių gausos stebėsena (ĮPGS), stebėsenos
duomenys suvesti į ĮPGS duomenų bazę;

Mato vnt.
3
taškų sk. 96
1/8
1/4
1/5
1/44
1/5
1/14
1/11
1/5
taškų sk. 335
22
174
21
36
60

20

3.

4.

7. Vykdyta žiemojančių vandens paukščių apskaita, apskaitos
duomenys perduoti Lietuvos ornitologų draugijai.
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
Tiesioginio monitoringo vietos, sk.
Netiesioginio monitoringo vietos sk.
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

2
taškų sk. 28
5
23
taškų sk.

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. 5.1. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai
dokumentų sk. 1
(įvardinti):
5.1.1. Direkcijos 2019 metų veiklos planas
1
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius:
sąlygų sk. 2/1
Bendrojo planavimo dokumentams
0/0
Specialiojo planavimo dokumentas
2/1
Detaliojo planavimo dokumentams
0/0
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

7.

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

8.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
1. Miškotvarkos projektai;
2. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms
ir potencialioms Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo išvados;

pritarimų/nepritarimų sk.
3/0
0/0
3/0
0/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
6/2
pritarimų/nepritarimų sk.
4/3
suderintų/nesuderintų
dok. sk. 146/14
14/0
3/0

3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus
2/0
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal
priemonę "Natura 2000 išmokos";
4. Išduoti leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo
11/0
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams;
5. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos;
108/5
6. Išduotos išvados dėl žemės paskirties keitimo;
0/2
7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;
5/4
8. Išduota reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
2/0
projektams;
9. Inžinerinių tinklų preliminarios schemos.
1/3
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha 6/44,0
1. Padubysio piliakalnis (prižiūrėta);
0,2
2. Lyduvėnų II piliakalnis (prižiūrėta);
0,4
3. Plembergo – Tvenkinių rekreacinė zona (prižiūrėta);
5,0
4. Ankstesniais metais sutvarkytų, gamtiniu požiūriu vertingų
19,4
pievų tinkamos būklės palaikymas Dubysos (Dubysos RP) ir
Šešuvies (Pašešuvio valstybinis kraštovaizdžio draustinis)
slėniuose (atžalų kirtimas, šienavimas, šieno surinkimas);
5. Šv. Jokūbo kelio nužymėjimas (Dubysos RP);
15,0
6. Betygalos kraštovaizdžio komplekso sutvarkymas (Betygalos
4,0
piliakalnis, Betygalos piliakalnis II, vad. Alkos, Aukos kalnu,
Krivio šaltinis)
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
objektų sk. 5/0,40
1. Akmuo su Velnio ir Dievo pėdomis (prižiūrėta);
0,1
2. Lelyko atodanga (prižiūrėta);
0,05
3. Švento Jono šaltinėlio prieigos (prižiūrėta);
0,05
4. Kapinaitės Bedančių k. (prižiūrėta);
0,1
5. Skiručių šaltinis (prižiūrėta)
0,1
10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
teritorijų sk./ha 6/30,60
(įvardinti):
1,0
1. Luknės poilsiavietė (prižiūrėta);
1,1
2. Kalniškių stovyklavietė (prižiūrėta);
1,0
3. Bralinskių stovyklavietė (prižiūrėta);

4. Padubysio poilsiavietė (prižiūrėta);
5. Padubysio gamtinis takas (1,5 km) (prižiūrėta);
6. Dviračių turizmo trasa ,,Betygala – Ugioniai“ (25 km)
(prižiūrėta);
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
1. Lyduvėnų stovyklavietė (prižiūrėta)
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
1.Aluonos hidrografinis draustinis;
2. Balčios hidrografinis draustinis;
3. Dubysos ichtiologinis draustinis;
4. Jūkainių geomorfologinis draustinis;
5. Laučynės kraštovaizdžio draustinis;
6. Pajieslio geomorfologinis draustinis;
7. Pašešuvio kraštovaizdžio draustinis;
8. Šušvės kraštovaizdžio draustinis;
9. Šaltuonos botaninis – zoologinis draustinis;
10. Ariogalos botaninis draustinis.
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): Kita (įvardinti):
1. Dubysos regioninio parko direkcijos interneto svetainės
www.dubysa.info administravimas,
2. Dubysos regioninio parko facebook paskyros administravimas.
3. Parengta ir pateikta informacinių pranešimų
4. Atstovauta direkcija kitų rengtuose renginiuose

1,0
1,5
25,0
objektų sk. 1/0,1
0,1
išvykimų sk. 78
62 (0)
16
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
veiklų sk.
133
25
18

1
1
80
8

13.

14.

( Raseiniškių protai, Turizmo savaitė,istorijos savaitė, Raseinių
krašto žmonių santalka “Atgijo širdys. Prigijo...”, Paroda
“Lietuvos dvarų piešiniai”, “100 tautosakos kūrinių” .
R.Musteikienės gamtos fotografijos parodos
atidarymas,B.Navakauskienės knygos pristatymas, žurnalo
“Rasupis” sutiktuvės, )
(Všį Atrask Raseinius, Raseinių KI muziejus, Raseinių
Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, Šaltinio p-ja)
Renginiai visuomenei (įvardinti):

renginių sk./dalyvių sk.
8/1600
1. Aplinkos švarinimo talkos „Darom 2018“;
2/73
2. Pasaulinė tvarkymosi akcija „WORLD CLEANUP DAY 2018“; 1/38
3. Rudeninės paukščių palydos 2018“;
1/39
4. Rašinių, piešinių ir fotografijų konkursas “Už Raseinių ant
1/280
Dubysos”;
5. Rašinių, piešinių ir fotografijų konkurso “Už Raseinių ant
1/200
Dubysos“ darbų paroda Raseinių Marcelijaus Martinaičio
viešojoje bibliotekoje;
6. Suorganizuota akcija „100 paukščių žinia Lietuvai“.
1/900
7. Rūšių ralis 2018
1/70
Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
veiklų sk./lankytojų
programų skaičius:
(dalyvių) sk.
50/1726
Ekspozicijų pristatymai
Ekskursijos
4/80
Žygiai:
14/859
Edukacinės programos
Pamokos Neformaliojo vaikų švietimo programoje „Galvok žaliai“
14/196
dalyvaujantiems vaikams
3/65
Žaliosios pamokos gamtoje
15/526
Edukacinės programos

Kita veikla

19.

21.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
1. Betygalos kraštovaizdžio komplekso sutvarkymas ir pritaikymas
lankymui (rangos darbai, techninė priežiūra, archeologinių darbų
vykdymas), (direkcija - partneris);
2. ,,Istorijos, kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų ir
regioninių parkų, neveikiančių kapinių, kitų saugomų ir turinčių
išliekamąją vertę objektų priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio
darbai“ (vykdytojas);
3. ,,Gamtos, kultūros paveldo ir rekreacinių objektų priežiūra ir
tvarkymas Dubysos regioniniame parke“ (vykdytojas);
4. Neformalusis vaikų švietimas 1 programa (vykdytojas),
5. „Mes žemaičiai nuo Dubysos“ (vykdytojas);
6. „Griežlė kviečia į padubysio pievas“ (vykdytojas);
7. Rašinių, piešinių ir fotografijų konkursas „Už Raseinių ant
Dubysos“ (vykdytojas);
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
1. Valstybės institucijos
2. Švietimo ir mokslo įstaigos
3. Kaimų bendruomenės ir su jų veikla susiję organizacijos
4. Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios gamtos ir kultūros
apsaugos srityse
5. Kiti partneriai, padedantys įgyvendinti direkcijos tikslus

panaudotos lėšos (Eur)
101893,39

2645,11

1000,00
880,00
200,00
170,00
130,00
partnerių sk. 47

12
15
5
7
8

