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ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS 2016 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 

Veiklos plano 

įgyvendinimo 

rezultatai 

(įgyvendinta, 

dalinai 

įgyvendinta, 

neįgyvendinta 

Pastabos 

(priežastys, 

dėl kurių 

nebuvo 

pasiekti 

numatyti 

rezultatai) 

1 2 3 4   

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 

1. 
Kraštovaizdžio 

monitoringas, tyrimai  

stebimų temų sk./spec. sk., taškų 

sk./spec. sk. 1/1/5/1 

santykinis 

koef.1 

santykinis 

koef. 5 

įgyvendinta  

2. 
Gyvosios gamtos 

monitoringas, tyrimai 

stebimų temų sk./spec. sk., 15/2 

taškų sk./spec. sk. 340/3 

santykinis 

koef., 7,5 

santykinis 

koef. 113 

įgyvendinta  

3. 
Lankytojų monitoringas, 

tyrimai 

stebimų temų sk./spec. sk., taškų 

sk./spec. sk. 1/1 

santykinis 

koef., 

santykinis 

koef. 1 

įgyvendinta  

4. 
Kitas monitoringas, 

tyrimai 

stebimų temų sk./spec. sk., 6/2 

taškų sk./spec. sk. 79/2 

santykinis 

koef.,3 

santykinis 

koef.39,5 

įgyvendinta  

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų 

nagrinėjimas 

5. 

Direkcijos parengtų 

strateginio planavimo 

dokumentų sk.  

parengtų dokumentų sk./spec. sk.  

1/1 

santykinis 

koef. 

1 
  

6. 

Išduotų/neišduotų 

sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų 

teritorijų planavimo 

(bendriesiems, 

specialiesiems, 

detaliesiems) 

dokumentams sk. 

išduotų (neišduotų) sąlygų ir 

pritarimų (nepritarimų) sk./spec. sk. 

3/1 

santykinis 

koef. 3 
įgyvendinta  

7. 

Išduotų/neišduotų 

specialiųjų reikalavimų, 

pritarimų/ nepritarimų 

statinių projektams sk. 

išduotų (neišduotų) spec. 

reikalavimų, pritarimų (nepritarimų) 

sk./spec. sk. 12/1 

santykinis 

koef. 12 
įgyvendinta  

8. 

Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

miškotvarkos projektų, 

išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) 

dokumentų sk./spec. sk. 22 / 1 

santykinis 

koef. 22 
įgyvendinta  

PATVIRTINTA: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  

2017 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V- 43 
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žemės sklypų 

kadastrinių matavimų 

bylų, kitų planų sk. 

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas) 

9. 

Sutvarkytų/prižiūrėtų 

teritorijų sk. ir plotas 

teritorijų sk./spec. sk., 9/1 

ha/spec. sk. 150 / 1 

santykinis 

koef. 9, 

santykinis 

koef. 150 

įgyvendinta  

Sutvarkytų/prižiūrėtų 

objektų sk.  

objektų sk./spec. sk. 

4/1 

santykinis 

koef.4 
įgyvendinta  

10. 

Įrengtų/prižiūrėtų 

rekreacinės 

infrastruktūros teritorijų 

sk. ir plotas 

teritorijų sk./spec. sk., ha/spec. sk. 

0/0 

santykinis 

koef. 0 
neplanuota  

Įrengtų/prižiūrėtų 

rekreacinės infra-

struktūros objektų sk.  

objektų sk./spec. sk. 

1 / 1 

santykinis 

koef.1 
įgyvendinta  

Prevencija ir teritorijų kontrolė 

11. 

Išvykimų 

(teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir 

neplaninių patikrinimų, 

kartu su kitomis 

institucijomis vykdytų 

patikrinimų) sk. 

išvykimų sk./spec. sk. 

492/3 

santykinis 

koef.164 
įgyvendinta  

Švietimas ir viešinimas  

12. 

Direkcijos veiklų, ST, 

jos vertybių ir visos ST 

sistemos viešinimas  

veiklų sk./spec. sk.  73/2 įgyvendinta  

13. Renginiai visuomenei  renginių sk./dalyvių sk. 3 / 78  
dalinai 

įgyvendinta 

1 renginys 

neįgyvendintas 

dėl gamtinių 

sąlygų 

14. 

Pravestų ekspozicijų 

pristatymų, ekskursijų, 

žygių, edukacinių 

programų sk. 

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk. 75/2043 įgyvendinta  

Išteklių valdymas   

15. 

Gautos lėšos programų 

vykdymui VB - 123343; 

AARP – 5401; MIŠKŲ 

– 1809; SPEC.PR. - 

3486 

gautos lėšos (Eur)/darbuotojų sk. 

134039 / 10 
13403,9   

16. 

Gautos lėšos iš kitų 

šaltinių  

KPP  - 29515, LIFE 

MagniDucatusAcrola – 

38819 

gautos lėšos (Eur)/darbuotojų sk. 

68334 / 10 
6833,4   

17. 

Veikla, atlikta ne ST 

direkcijos darbuotojų 

jėgomis (savanorių, 

žmonių ir darbo biržos) 

dirbtos val./darbuotojų sk. 

0/0 

santykinis 

koef. 0 
  

Kita veikla   

18. 
Parengtų registruotų 

raštų, įsakymų sk. 

raštų, įsakymų sk./spec. sk. 

102/3 

santykinis 

koef. 34 
  

19. 
Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos 

projektų sk./Eur 

 2 / 38819 
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projektų, kuriuose 

direkcija dalyvauja kaip 

pagrindinis vykdytojas, 

sk. ir lėšos 

20. 

Direkcijos įvykdytų 

viešųjų pirkimų 

apimtys(€) 

Paslaugos (18696), 

prekės (7886), ilgal. 

turtas ((30747)  

viešieji pirkimai (Eur ) /spec.sk.  

57329 / 2 

santykinis 

koef. 

28664 

  

21. 

ST direkcijos 

bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. 

įgyvendinant bendras 

veiklas 

partnerių sk. 11   

22. 

Mokymai, kuriuose 

dalyvavo direkcijos 

darbuotojai 

mokymų sk./darbuotojų sk. 4 / 8   

 

 

Žuvinto biosferos rezervato direktorius   Arūnas Pranaitis  
(data, parašas) 
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Priedas 

 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS  

Nr. Veiklų pavadinimai Mato vnt. 

1 2 3 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 

1. 
Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

-. Rudės kanalo tvenkimo zonos kraštovaizdžio monitoringas 

taškų sk. 

6 

2. 

Gyvosios gamtos monitoringo, tyrimų temos: taškų sk. 340 

1. Nendrinė lingė 12 

2. Pievinė lingė 2 

3. Pilkoji gervė 16 

4. Vidutinis margasis genys 
48 

5. Baltnugaris genys 

6. Meldinė nendrinukė 4 

7. Raudonpilvė kūmutė (2 teritorijos) 18 (9 + 9 papildomi) 

8. Skiauterėtasis tritonas 2 

9. Aukštapelkės paukščių gausa 20 

10. Vandens paukščių gausa Žuvinto, Žaltyčio, Amalvo ežeruose 

(maršrutai 22 / 0,5 km (Žuvinto 10 km, Žaltyčio 8 km, Amalvo 4 

km) 

44 

11. Tilvikinių paukščių (maršrutas 18,5 / 0,5 km) 38 

12. Vandens paukščių lizdų Žuvinto ež. (maršrutas 10 / 0,5 km) 20 

13. Baltųjų gandrų lizdų (58 lizdavietės) 58 

14. Medžiojamųjų žvėrių apskaita (maršrutas 28 / 0,5 km) 56 

15. Siauralapio gencijono populiacijos būklės tyrimai (2 bareliai) 2 

3. Lankytojų monitoringo, tyrimų temos: 1 taškų sk. 1 

4. 

Kito monitoringo, tyrimų temos:  

1. Žuvinto ežero hidrologiniai stebėjimai (1 stebėjimo postas) 1 

2. Bambenos ir Dovinės upių debito matavimai (3 postai: Bambena 

2, Dovinė - 1) 
3 

3. Amalvo polderio vandens lygio stebėjimai (9 taškai) 9 

4. Gruntinio vandens lygio stebėjimai meldinės nendrinukės apsaugai 

svarbiose teritorijose (6 šulinėliai) 
6 

5. Amalvos pelkės vandens lygio stebėjimai (59 šulinėliai) 59 

6.  Meteorologiniai stebėjimai ( 1 postas) 1 

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų 

dokumentų nagrinėjimas 

5. 
Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2017 m. veiklos planas 

dokumentų sk. 

0 

6. 

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams sk.: išduotų/neišduotų sąlygų 

sk.  

Bendrojo planavimo dokumentams  1 

Specialiojo planavimo dokumentas 1 

Detaliojo planavimo dokumentams 1 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams sk.: Bendrojo 

planavimo dokumentams  

pritarimų/nepritarimų sk. 

0 

 Specialiojo planavimo dokumentas 0 
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Detaliojo planavimo dokumentams 0 

7. 

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams sk. 

išduotų/neišduotų spec. 

reikalavimų sk.  

4/2 

Pritarta/nepritarta statinių projektams sk. 
pritarimų/nepritarimų sk. 

4/2 

8. 

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų sk. (įvardinti 

nagrinėtų dokumentų grupes): 

suderintų/nesuderintų 

dok. sk. 

-žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos 22 

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas 

teritorijas) 

9. 

Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos Žuvinto BR Tvarkymo plane arba 

gamtotvarkos planuose numatytuose plotuose (* - pagal gamtotvarkos 

sutartis, kita technika direkcijos valdomuose sklypuose): 

teritorijų sk./ha 

9 / 149,3 

Kiaulyčios BZ draustinyje: Dambavaragio nendrynai (nendrių 

kirtimas žiemą)* 
48 

Dambavaragio pelkė (KPP progr. meldinei nendrinukei ir 

pievoms) 
39,4 

Bambenos pelkė (KPP progr. meldinei nendrinukei) 3,8 

Epušės pelkė  (KPP progr. meldinei nendrinukei) 16,6 

Žuvinto GR : Ežero pakrantė (ganymas ir šienavimas)* 25 

Žuvinto ež. Sala (nendrių kirtimas pievos atkūrimui, 3x) 2,1 

Liepakojų bot. draustinyje: 

Liepakojų pelkė (KPP investicinė progr. meldinei nendrinukei) 
14,4 

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti, nurodant ar objektas buvo 

sutvarkytas ar prižiūrėtas; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo 

turima technika): 

objektų sk. 2 

 

Melsvojo gencijono radvietės priežiūra Žuvinto ež. pakrantėje 0,5 ha 

Karališkosios glindės radvietės priežiūra Žuvinto miško 6 kv. skl.  0,2 ha 

10. 

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 

(įvardinti, nurodant ar teritorija buvo įrengta ar prižiūrėta; 

įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika): 

Buktos miško gamtos tako atnaujinimas (parengta informacinė 

dalis) 

teritorijų sk./ha 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti, 

nurodant ar objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas; įvardinti ar 

buvo tvarkoma su savo turima technika): 

- apžvalgos platformos  

objektų sk. 

3 

Prevencija ir teritorijų kontrolė 

11. 

Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių 

patikrinimų) sk. (nurodyti kiek patikrinimų buvo organizuota 

savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis): 

išvykimų sk. 492 

Planiniai patikrinimai (2 su kitomis RAAD) 270 

Neplaniniai patikrinimai 213 

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai 

Kazlų Rūdos kraštovaizdžio draustinis 
1 

Višakio Rūdos botaninis draustinis 1 

Vidzgirio botaninis 7 

Kiti 0 
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Švietimas ir viešinimas 

12. 

Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas: 

Skaitytos paskaitos/pranešimai 

veiklų sk. 39 

8 

Dalyvauta laidų/duota interviu 14 

Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų 16/1 

Išleista leidinių (įvardinti):  

Kita (įvardinti):  

13. 

Renginiai visuomenei (įvardinti): renginių sk./dalyvių sk. 

Rezervato režimu saugomų pelkių tyrimai, apsauga ir valdymas 1/25 

Paukščių palydos 1/28 

Renginys žiniasklaidai "Žmogus ir gamta" (kartu su AM) 1/25 

14. 

Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų sk.:  

veiklų sk./lankytojų 

(dalyvių) sk. 

Ekspozicijų pristatymai  

Pavieniai lankytojai (t.t. žvejai, uogautojai) 1128 

Ekskursijos 75 / 1993 

Žygiai - 

Edukacinės programos (studentų grupėms) 2 / 50 

Kita veikla 

 

19. 

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti ties 

kiekvienu projektu ar direkcija yra vykdytojas ar partneris): 

panaudotos lėšos (Eur) 

- Projekto LIFE "Wetlife2", (Amalvo ir Kamanų aukštapelkių 

atstatymas) partneris  
7272  

- Projektas LIFE MagnusDucatus Acrola, partneris 38819 

 - Agro aplinkosaugos irt investicinės KPP programos, vykdytojas 5015 

21. 

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis,  

įgyvendinant bendras veiklas (įvardinti partnerių grupes)- 

partnerių sk. 

- nevyriausybinėmis organizacijomis 4 

- savivaldybės 3 

- biudžetinės  organizacijos ir VĮ. 4 

 


