PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-39

DUBYSOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
stebimų temų
santykinis koef.,
Kraštovaizdžio monitoringas, sk./spec. sk.,
1.
santykinis koef.
tyrimai
taškų sk./spec. sk.
5, 22
5/1, 22/1
stebimų temų
santykinis koef.,
Gyvosios gamtos
sk./spec. sk.,
2.
santykinis koef.
monitoringas, tyrimai
taškų sk./spec. sk.
12, 86
12/1, 86/1
stebimų temų
santykinis koef.,
Lankytojų monitoringas,
sk./spec. sk.,
3.
santykinis koef.
tyrimai
taškų sk./spec. sk.
2, 33
2/1, 33/1
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
0,5, 5
1/2, 10/2
stebimų temų
santykinis koef.,
Duomenų registravimas
5.
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
SRIS‘e
taškų sk./spec. sk.
1, 71

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

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių
nebuvo pasiekti numatyti rezultatai)
6

1/1, 71/1
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
parengtų
Direkcijos parengtų
dokumentų
santykinis koef.
6.
strateginio planavimo
Įgyvendinta
sk./spec. sk.
1
dokumentų skaičius
1/1
išduotų
Išduotų/neišduotų sąlygų,
(neišduotų)
pritarimų/nepritarimų
sąlygų ir
teritorijų planavimo
santykinis koef.
7.
pritarimų
Įgyvendinta
(bendriesiems, specialiesiems,
2
(nepritarimų)
detaliesiems) dokumentams
sk./spec. sk.
skaičius
4/2
išduotų
(neišduotų) spec.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
reikalavimų,
reikalavimų, pritarimų/
santykinis koef.
8.
pritarimų
Įgyvendinta
nepritarimų statinių
13,5
(nepritarimų)
projektams skaičius
sk./spec. sk.
27/2
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
santykinis koef.
9.
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
Įgyvendinta
70,33
sklypų kadastrinių matavimų sk./spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
211/3
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
Sutvarkytų/prižiūrėtų
sk., ha/spec. sk.
santykinis koef. Įgyvendinta
teritorijų skaičius ir plotas
12/3, 32,67/3
4/10,89
10.
objektų sk./spec.
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
santykinis koef.
sk.
Įgyvendinta
skaičius
2,66
8/3

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas
11.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
Išvykimų (teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir
12. neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas

teritorijų sk./spec.
sk., ha/spec. sk.
9/3, 52,20/3
objektų sk./spec.
sk.
1/3

santykinis koef.,
santykinis koef.
3/17,40

Įgyvendinta

santykinis koef.
0,33

Įgyvendinta

išvykimų
sk./spec. sk.
72/3

santykinis koef.
24

Įgyvendinta

13.

Aptarnauta lankytojų
lankytojų centre

lankytojų
sk./spec. sk.
296/4

santykinis koef.
74

Įgyvendinta iš dalies

Dėl šalyje buvusio karantino paslaugos
negalėjo būti teikiamos

14.

Aptarnauta lankytojų
direkcijos organizuotuose
edukaciniuose užsiėmimuose
(pamokose), ekskursijose,
žygiuose

lankytojų
sk./specialistų
sk.
586/3

santykinis koef.
195,33

Įgyvendinta iš dalies

Dėl šalyje buvusio karantino paslaugos
negalėjo būti teikiamos

15.

Aptarnauta lankytojų gamtos
mokyklose

lankytojų
sk./specialistų sk.
0/0

santykinis koef.
0/0

16.

Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

susitikimų
sk./dalyvių sk.
3/166

santykinis koef.
55,33

Įgyvendinta iš dalies

veiklų sk./spec.
sk.
44/4

santykinis koef.
11

Įgyvendinta iš dalies

Direkcijos veiklų, saugomos
teritorijos, jos vertybių ir
17.
visos saugomų teritorijų
sistemos viešinimas
Išteklių valdymas
18.

Valstybės biudžeto lėšos
įstaigos išlaikymui

gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų

Eur
23346,21

DRPD gamtos mokyklos neturi

Įgyvendinta

Dėl šalyje buvusio karantino dalis numatytų
susitikimų su bendruomenėmis
neorganizuoti
Dėl šalyje buvusio karantino negalėjo būti
organizuojami numatyti renginiai bei
edukaciniai renginiai

19.

Gautos lėšos programų
vykdymui

20.

Biudžetinių pajamų įmokos,
lankytojų bilietai, parama
(tame tarpe 2 proc.)

21.

Lėšos, gautos iš kitų šaltinių

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
22.
(savanorių, žmonių iš
Užimtumo tarnybos)
Kita veikla

23.

24.

25.

26.

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

sk.
140077,26/6
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
22031,67/5
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
1796,50/5
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
10309,36/3
dirbtos
val./darbuotojų
sk.
933/1
raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
Parengti 351
Įsakymai 43
394/5

Eur
4406,33

Įgyvendinta

Eur
359,20

Įgyvendinta

Eur
3436,45

Įgyvendinta

santykinis koef.
933

Įgyvendinta

santykinis koef.
78,8

Įgyvendinta

projektų sk./Eur
6/54864,97

Įgyvendinta

projektų sk./Eur
3/8103,60

Įgyvendinta

viešieji pirkimai
(Eur)/spec.sk.

santykinis koef.
36350,04

Įgyvendinta

145 400,14/4

27.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas

Dubysos regioninio parko
(saugomos teritorijos pavadinimas)

partnerių sk. 47

Įgyvendinta

direktorius 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)
Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1.Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija;
2. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų
1. erdvių tvarkymas;
3. Gamtos paveldo objektai;
4. Stebimų rekreacinės digresijos taškų sk.;
5. Gamtos stichijos.
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Ūdros Lutra lutra monitoringas BAST Šešuvies upės slėnis žemiau Molavėnų, LTRAS0005;
2. Ūdros Lutra lutra monitoringas BAST Balčios upė, LTRAS0007;
3. Ūdros Lutra lutra monitoringas BAST Vosbučių kaimo apylinkės, LTKED0006;
4. Ūdros Lutra lutra monitoringas BAST Dubysos vidurupis ir žemupys, LTRAS0002;
5. Ovaliosios geldutės Unio crassus monitoringas BAST Dubysos vidurupis ir žemupys, LTRAS0002;
6. Ovaliosios geldutės Unio crassus monitoringas BAST Šaltuonos upės slėnis, LTJUR0011;
7. Kraujalakinio melsvio Maculinea teleius monitoringas BAST Šaltuonos upės slėnis, LTJUR0011;
2. 8. Kraujalakinio melsvio Maculinea teleius monitoringas BAST Vikšrupio aukštupys, LTKED0022;
9. Didžiojo auksinuko Lycaena dispar monitoringas BAST Šaltuonos upės slėnis, LTJUR0011;
10. Baltojo gandro Ciconia ciconia monitoringas Dubysos RP;
11. Parko išskirtinę vertę atspindinčių augalų, gyvūnų rūšių trilapės blignos Isopyrum thalictroides, didžiosios
džioveklės Orobanche elatior, melsvojo gencijono Gentiana cruciata, gencijoninio melsvio Maculinea alcon,
monitoringas Dubysos RP;
12. Skiauterėtojo tritono Triturus cristatus monitoringas Dubysos vidurupis ir žemupys, LTRAS0002, Balčios upė,
LTRAS0007, Šešuvies upės slėnis žemiau Molavėnų, LTRAS0005.
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
3. 1. Tiesioginio monitoringo vietos, sk.;
2. Netiesioginio monitoringo vietos sk.

Mato vnt.
3
taškų sk. 22
1/8
1/4
1/5
1/5
taškų sk. 86
4
5
2
10
3
2
4
4
4
24

16
8
taškų sk. 33
6
27

4.

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Direkcijai priskirtų valstybinių draustinių būklės vertinimas,

5.

Duomenų registravimas SRIS‘e:
Į SRIS įvestų naujai registruotų radaviečių skaičius

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
6. 1. Direkcijos 2020 metų veiklos planas
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams
7.

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

8.

9.

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius:
Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų
skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes):
1. Miškotvarkos projektai;
2. Plynų sanitarinių kirtimų derinimas;
3. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms Natura 2000 teritorijoms
reikšmingumo išvados;
4. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms,
siekiantiems paramos pagal priemonę "Natura 2000 išmokos";
5. Išduoti leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams;
6. Miško įveisimas ne miško žemėje;
7. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos;
8. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;

taškų sk. 10
10
taškų sk. 71
71
dokumentų sk. 1
1
išduotų/ neišduotų sąlygų
sk. 3/1
0/0
3/1
0/0
pritarimų/nepritarimų sk.
0/0
0/0
0/0
0/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
3/3
pritarimų/nepritarimų sk.
14/7
suderintų/nesuderintų dok.
sk. 157/54
10/0
4/0
9/0
1/0
4/1
2/1
112/43
2/4

9. Išduota reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams;
10. Inžinerinių tinklų preliminarios schemos.
11. Reikalavimų žemės reformos projektams išdavimas
12. Žemės reformos projektai.
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas)
(nurodant ar teritorija/objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika)
Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
1. Betygalos kraštovaizdžio komplekso priežiūra (šienavimas, krūmų atžalų kirtimas), (prižiūrėta, naudota savo
turima technika),
2. Atvirų buveinių palaikymo (šienavimo, atžalų kirtimo) darbų vykdymas Dubysos ir Šešuvies upių slėniuose
(prižiūrėta, naudota savo turima technika, išskyrus 3,5 ha pjovimui samdytas privatus asmuo),
3. Kejėnų archeologinio komplekso priežiūra (šienavimas, krūmų atžalų kirtimas, medinių laiptų remontas),
(prižiūrėta), naudota savo turima technika),
4. Lyduvėnų I piliakalnio priežiūra (šienavimas, krūmų atžalų kirtimas), (prižiūrėta), naudota savo turima
technika),
10. 5. Padubysio piliakalnio priežiūra (šienavimas, krūmų atžalų kirtimas), (prižiūrėta), naudota savo turima technika),
6. Plembergo rekreacinės zonos priežiūra (šiukšlių rinkimas), (prižiūrėta, naudota savo turima technika).
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
1. Akmuo su Velnio ir Dievo pėdomis (prižiūrėta, suremontuotas medinis takas);
2. Lelyko atodanga (prižiūrėta);
3. Švento Jono šaltinėlio prieigos (prižiūrėta);
4. Kapinaitės Rainiškių k. (prižiūrėta);
5. Skiručių šaltinis (prižiūrėta);
6. Ugionių bažnyčios kompleksas (prižiūrėta);
7. Skirtino akmuo (prižiūrėta);
8. Mėlynojo Palemono augimvietė (prižiūrėta).
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):
1. Dubysos regioninio parko lankytojų centro aplinka (prižiūrėta);
2. Betygalos poilsiavietė (įrengta);
11. 3. Pažintinis takas "Maironio kelias padubysiu" (prižiūrėta);
4. Bralinskių poilsiavietė (prižūrėta);
5. Luknės poilsiavietė (prižiūrėta);
6. Padubysio poilsiavietė (prižiūrėta);
7. Kalniškių poilsiavietė (prižiūrėta);

2/0
0/1
7/1
4/3

teritorijų sk./ha
12/32,67
4,10
7/19,52
2,70
0,65
0,70
5,00
objektų sk. 8/0,60
0,10
0,10
0,05
0,10
0,05
0,05
0,10
0,15
teritorijų sk./ha
9/52,20
1,00
2,00
13,50
1,00
1,00
3,10
1,10

8. Padubysio pėsčiųjų trasa (įrengta-prižiūrėta);
9. Dviračių trasa Betygala-Ugioniai-Betygala (prižūrėta).
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
Lyduvėnų stovyklavietė
Prevencija ir kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis)
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
- Planiniai patikrinimai
- Neplaniniai patikrinimai
- Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
1. Aluonos hidrografinis draustinis;
2. Balčios hidrografinis draustinis;
3. Dubysos ichtiologinis draustinis;
12. 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.
- Kiti
Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų lankytojų centre:
13. - Ekspozicijų pristatymai (su gido paslauga)
- Pavieniai lankytojai
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:
14. - Edukaciniuose užsiėmimuose (pamokose)
- Ekskursijose
- Žygiuose
Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose:
15.
16.

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis:

4,50
25,00
objektų sk. 1/0,1
1
išvykimų sk. 72
21
19
3
2
5
2
2
3
5
3
4
3
lankytojų sk.
296
296
lankytojų sk.
586
137
53
396
lankytojų sk. 0
Dubysos RPD neturi
gamtos mokyklos
susitikimų sk./specialistų
sk. 3/2

Direkcijos veiklos pristatymas (du susitikimai 50, 46 dalyvių);
Susitikimas su mokyklos bendruomene (vienas susitikimas 70 dalyvių).
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
- Skaitytos paskaitos/pranešimai:
- Dalyvauta laidų/duota interviu:
- Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų:
- Organizuota renginių:
Konkursas „Už Raseinių ant Dubysos“
Žygiai
- Išleista leidinių (įvardinti):
Žemėlapis ,,Dubysos regioninis parkas“, 300 vnt.
- Kita (įvardinti):
17. 1. Dubysos regioninio parko direkcijos interneto svetainės www.dubysa.info administravimas;
2. Dubysos regioninio parko facebook paskyros administravimas;
3. Dalyvauta viešinimo kampanijose:
ST pasas-VSTT;
Šlamučio slėpynės“- Kauno regiono plėtros agentūra;
ST produkto populiarinimas ir suteikimas.
Knygai „Ypatinga Lietuva“ 2020 m. atnaujintas tekstas;
Konsultacijos dėl parko teritorijoje ūkinei veiklai keliamų reikalavimų, nustatyto gamtos ir kultūros paveldo
režimo, vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų režimo, statybų procedūrų, teritorijų
planavimo dokumentų įgyvendinimo, specialiųjų žemės, miško vandens telkinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių
naudojimo sąlygų (154 vnt.);
Kita veikla
Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas
(įvardinti):
1. ,,Gamtos, kultūros paveldo ir rekreacinių objektų priežiūra ir tvarkymas Dubysos regioniniame parke“;
2. Raseinių r. savivaldybės etninės kultūros programos priemonė konkursas „Už Raseinių ant Dubysos“;
18. 3.Gelžbetoninių liekanų pašalinimo iš Dubysos upės vagos Dubysos regioniniame parke darbai;
4. Geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusio saulės šviesos elektros energijos gamybos
įrenginio ir jo priežiūros pirkimas;
5. Projektas „Poilsiavietės įrengimas Betygaloje, prie Dubysos upės“;
6. Vidaus ekspozicijos Dubysos regioninio parko lankytojų centre projektavimas ir įrengimas ;
Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti):
19.

2
1
veiklų sk. 44
3
4
20
1
8
1
1
1
1
1
1
1

1
panaudotos lėšos (Eur)
54864,97
1000,00
200,00
10300,00
11977,55
14695,07
0,00
panaudotos lėšos (Eur)/
veiklų sk. 3/10309,36

1. „Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą"
(partneris);
2. „Draustinių būklės vertinimo metodikos parengimas ir 289 draustinių būklės vertinimas“;
3. „Gamtos paveldo objektų ženklinimas“;
4. Žemės naudmenų deklaravimas;
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
1. Valstybės institucijos
20. 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
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