
 

 

 

 

 

 

ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 

Veiklos plano 

įgyvendinimo 

rezultatai 

(įgyvendinta, 

dalinai 

įgyvendinta, 

neįgyvendinta) 

Pastabos 

(įvardinti 

priežastis, dėl 

kurių nebuvo 

pasiekti 

numatyti 

rezultatai) 

1 2 3 4 5 6 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)   

1.  
Kraštovaizdžio 

monitoringas, tyrimai  

stebimų temų sk./spec. sk.: 1/1 

taškų sk./spec. sk.               6/1  

santykinis koef.,      1  

santykinis koef.       1 
įgyvendinta  

2.  
Gyvosios gamtos 

monitoringas, tyrimai 

stebimų temų sk./spec. sk.: 19/3  

taškų sk./spec. sk.            365/3 

santykinis koef.,   6,3 

santykinis koef.   121,7 
įgyvendinta  

3.  
Lankytojų monitoringas, 

tyrimai 

stebimų temų sk./spec. sk., 1/1 

taškų sk./spec. sk.               1/1 

santykinis koef.,    1 

santykinis koef.     1 
įgyvendinta  

4.  Kitas monitoringas, tyrimai 
stebimų temų sk./spec. sk.:  6/3 

taškų sk./spec. sk.               78/3 

santykinis koef.,    2 

santykinis koef.  26 
įgyvendinta  

FORMA PATVIRTINTA: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  

2021 m. gruodžio             įsakymu Nr. V- 

 

  



5.  
Duomenų registravimas 

SRIS‘e 
registracijų sk./spec. sk. 25 / 2 santykinis koef. 12,5 įgyvendinta  

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

nagrinėjimas 
  

6.  

Direkcijos parengtų ir 

atnaujintų/pakeistų 

strateginio planavimo 

dokumentų skaičius 

dokumentų sk./spec. sk. 1/2 santykinis koef. 0,5 
dalinai 

įgyvendinta 

Parengtas 1 

dokumentas iš 2 

planuotų. 

Žuvinto BR 

stebėsenos 

programa 

rengiama. 

7.  

Išduotų/neišduotų sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų 

teritorijų planavimo 

(bendriesiems, 

specialiesiems, 

detaliesiems) dokumentams 

skaičius 

išduotų (neišduotų) sąlygų ir pritarimų 

(nepritarimų) sk./spec. sk. 

3 / 1 

santykinis koef. 3 įgyvendinta  

8.  

Išduotų/neišduotų 

specialiųjų reikalavimų, 

pritarimų/ nepritarimų 

statinių projektams skaičius 

išduotų (neišduotų) spec. reikalavimų, 

pritarimų (nepritarimų) sk./spec. sk. 

0 / 1 

santykinis koef. 0 -  

9.  

Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

miškotvarkos dokumentų, 

žemės sklypų kadastrinių 

matavimų bylų, kitų 

dokumentų skaičius 

išnagrinėtų dokumentų sk./spec. sk. 

58 / 2 
santykinis koef. 29 įgyvendinta  

10.  

Pateiktų išvadų 

(teigiamų/neigiamų) dėl 

poveikio saugomoms 

teritorijoms skaičius 

išvadų sk./spec. sk. 

 0/ 1 
santykinis koef. 0 -  

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



11.  

Sutvarkytų/prižiūrėtų 

teritorijų skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. sk.,  14 / 1 

ha/spec. sk.  191,17 / 1 

santykinis koef., 14 

santykinis koef., 191,17 
įgyvendinta  

Sutvarkytų/prižiūrėtų 

objektų skaičius  
objektų sk./spec. sk. 2 /2 santykinis koef. 1 įgyvendinta  

12.  

Įrengtų/prižiūrėtų 

rekreacinės infrastruktūros 

teritorijų skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. sk., 2 / 2 

ha / spec. sk. 0,061 / 2 

santykinis koef., 1 

santykinis koef. 0,0305 
įgyvendinta  

Įrengtų/prižiūrėtų 

rekreacinės infrastruktūros 

objektų skaičius  

objektų sk./spec. sk. 4 / 2 santykinis koef. 2 įgyvendinta  

Prevencija ir teritorijų kontrolė   

13.  
Prevencinės veiklos plane 

numatytos priemonės 
priemonių sk./spec. sk. 9 / 3 santykinis koef. 3 Įgyvendinta  

14.  

Kontrolės tikslais vykdytų 

išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir 

neplaninių patikrinimų, 

kartu su kitomis 

institucijomis vykdytų 

patikrinimų) skaičius 

Išvykimų sk./spec. sk. 319 / 3 santykinis koef. 106,3 Įgyvendinta 

 

Švietimas ir viešinimas    

15.  
Aptarnauta lankytojų 

lankytojų centre  
lankytojų sk./spec. sk. 3445 / 1 santykinis koef.  3445  

dalinai 

įgyvendinta 

Pateiktas tik 

pavienių 

lankytojų 

skaičius, į 

skaičių neįtraukti 

aptarnauti 

lankytojai 

ekskursijose 

16.  

Aptarnauta lankytojų 

direkcijos organizuotuose 

edukaciniuose 

užsiėmimuose (pamokose), 

ekskursijose, žygiuose 

lankytojų sk./spec. sk. 1595 / 2 santykinis koef. 797,5 įgyvendinta  



17.  
Aptarnauta lankytojų 

gamtos mokykloje 
lankytojų sk./specialistų sk. 95 / 2 santykinis koef. 47,5 įgyvendinta  

18.  
Suorganizuota susitikimų 

su bendruomenėmis 
susitikimų sk./dalyvių sk. 4 / 48 santykinis koef. 0,08 įgyvendinta  

19.  

Direkcijos veiklų, 

saugomos teritorijos, jos 

vertybių ir visos saugomų 

teritorijų sistemos 

viešinimas 

veiklų sk./spec. sk. 

35 / 2 
santykinis koef. 17,5 įgyvendinta  

Išteklių valdymas   

20.  
Valstybės biudžeto lėšos 

įstaigos išlaikymui 
gautos lėšos (Eur)  185250,55 Eur įgyvendinta  

21.  
Gautos lėšos programų 

vykdymui 
gautos lėšos (Eur)  46169,35 Eur įgyvendinta  

22.  
Biudžetinių pajamų 

įmokos, lankytojų bilietai, 

parama (tame tarpe 2 proc.) 

gautos lėšos (Eur)  9665,92 Eur įgyvendinta  

23.  
Lėšos, gautos iš kitų 

šaltinių 
gautos lėšos (Eur)  41909,18 Eur įgyvendinta  

24.  

Veikla, atlikta ne ST 

direkcijos darbuotojų 

jėgomis (savanorių, žmonių 

iš Užimtumo tarnybos) 

dirbtos val./darbuotojų sk. 0/ 0 santykinis koef. 0 neplanuota  

Kita veikla   

25.  
Parengtų registruotų raštų, 

įsakymų skaičius 

raštų, įsakymų sk./spec. sk. 

231 / 3 
santykinis koef. 77 įgyvendinta  

26.  

Sudarytų apsaugos sutarčių 

su žemės ir miško 

savininkais skaičius ir 

apsaugotas plotas 

sutarčių sk./spec. sk., ha/spec. sk. 

0 / 0, 0 / 0 
santykinis koef. 0 neįgyvendinta Nebuvo poreikio 

27.  
Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos 

projektų sk./Eur 

0 / 0 
neplanuota  



projektų, kuriuose direkcija 

dalyvauja kaip pagrindinis 

vykdytojas, skaičius ir lėšos 

28.  

Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos 

projektų, kuriuose direkcija 

dalyvauja kaip partneris, 

skaičius ir lėšos 

projektų sk./Eur 

3 / 3426,84 
įgyvendinta  

29.  
Direkcijos įvykdytų viešųjų 

pirkimų apimtys 

viešieji pirkimai (Eur)/spec.sk. 

193583,19 / 1 

santykinis koef. 

193583,19 / 1 
įgyvendinta  

30.  

ST direkcijos 

bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. 

įgyvendinant bendras 

veiklas 

partnerių sk. 11 įgyvendinta  

 

 

 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos direktorius  Paulius Čeponas  ____________________________ 
                    (saugomos teritorijos pavadinimas)                                               (v. pavardė)    (data, parašas) 

  



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): 

- Vizualinis kraštovaizdžio monitringas 

taškų sk. 6 

6 

2.  

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Meldinė nendrinukė  (VAMP) 

- Didysis baublys  (VAMP) 

- Tetervinas  (VAMP) 

- Plovinė vištelė  (VAMP) 

- Mėlyngurklė  (VAMP) 

- Juodoji žuvėdra (VAMP) 

- Griežlė (VAMP) 

- Baltamargė šaškytė (VAMP) 

- Plačioji dusia  (VAMP) 

- Migruojančių gervių sankaupos  

- Migruojančių žąsų sankaupos   

- Aukštapelkės paukščių gausa 

- Pievų paukščių apskaitos 

- Vandens paukščių gausa Žuvinto, Žaltyčio, Amalvo ežeruose 

- Tilvikinių paukščių (maršrutas 18,5 / 0,5 km) 

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

- Baltųjų gandrų lizdų (58 lizdavietės) 

- Žvėrių apskaita (maršrutas 28 / 0,5 km) 

- Siauralapio gencijono populiacijos būklės tyrimai (2 bareliai) 

taškų sk. 365 

5 

11 

10 

20 

4 

4 

44 

4 

3 

1 

1 

20 

20 

44 

38 

20 

58 

56 

2 

3.  
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Lankytojų monitoringas Žuvinto LC 

taškų sk. 

1 

4.  Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): taškų sk. 



- Žuvinto ežero hidrologiniai stebėjimai (1 stebėjimo postas) 

- Bambenos ir Dovinės upių debito matavimai (2 postai) 

- Amalvo polderio vandens lygio stebėjimai (9 taškai) 

- Gruntinio vandens lygio stebėjimai meldinės nendrinukės apsaugai svarbiose teritorijose (6 šulinėliai) 

- Amalvos pelkės vandens lygio stebėjimai (59 šulinėliai) 

- Meteorologiniai stebėjimai (1 postas) 

78 

5.  Duomenų registravimas SRIS‘e registracijų sk. 25 

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

6.  

Direkcijos parengti ir atnaujinti/pakeisti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

- Vidzgirio valstybinio botaninio draustinio gamtotvarkos planas 

dokumentų sk. 

1 

7.  

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:. 

- Bendrojo planavimo dokumentams (1) 

- Specialiojo planavimo dokumentams (2)  

- Detaliojo planavimo dokumentams 0 

išduotų/ neišduotų sąlygų 

sk.  

3 / 0 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 

 

pritarimų/nepritarimų sk. 

0 / 0 

8.  

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius: 

 

išduotų/ neišduotų spec. 

reikalavimų sk.  

0 / 0 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius: 

 

 

pritarimų/nepritarimų sk. 

0 / 0 

9.  

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos dokumentų, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų 

dokumentų skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes ir kiekius jose): 

- Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos (56) 

- Miškotvarkos, miško kirtimų derinimo dokumentai (2) 

 

suderintų/nesuderintų dok. 

sk. 

58 / 4 

10. 

Nagrinėtų planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) projektų skaičius ir pateiktų išvadų (teigiamų/neigiamų) dėl poveikio 

saugomoms teritorijoms skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes ir kiekius jose): 

 

Nagrinėtų PŪV projektų 

skaičius, 

teigiamų/neigiamų išvadų 

sk. 

0 



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) 

11. 

Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti): 

Kiaulyčios botaniniame zoologiniame draustinyje 114,44 ha: 

- Dambavaragio pelkės aliuvinių pievų nendrynai (43,92 ha) 

- Dambavaragio pelkė ir pievos (su savo turima technika 51,38 ha) 

- Bambenos pelkė (su savo turima technika 3,96 ha) 

- Epušės pelkė (su savo turima technika 15,18 ha) 

Žuvinto ež. gamtotvarkos plano teritorija 33,36 ha:  

- Ežero pakrantė (su savo turima technika 26,92 ha) 

- Žuvinto ež. Sala, Salaitė (su savo turima technika 3,75 ha) 

- Žuvinto ež. (su savo turima technika 2,69 ha) 

Liepakojų botaniniame draustinyje 29,18 ha:  

- Liepakojų pelkė (su savo turima technika 28,88 ha) 

- Invazinės rūšies Sosnovskio barščio kontrolė Liepakojų pelkėje ir Buktos miške (0,3 ha) 

Riečių pelkėje 14,19 ha: 

-Riečių pelkė (su savo turima technika 7,21ha) 

-Riečių pelkės Karališkosios glindės augavietė (su savo turima technika 0,21 ha) 

-Riečių pelkės Siauralapio gencijono augavietė (su savo turima technika 0,2 ha) 

-Liepakojų (Beržinės) pelkė (su savo turima technika 6,53 ha)  

Žaltyčio ež. vandens augmenija ( su savo turima technika 0,044 ha)  

teritorijų sk./ha 

14 / 191,17 ha 

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti): 

- I PK vokiečių karių palaidojimo vieta Buktos miške 

- Simno ir Dovinės vandens nuopylos ir sklypai 

objektų sk. 

2 

12. 

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti): 

- Amalvo pelkės gamtinis takas 

- Žaltyčio ež. žvejybos zona  

teritorijų sk./ha 

2 / 0,061 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 

- Apžvalgos platformos Žuvintų ir Aleknonių k. 

- Paukščių stebėjimo bokšteliai Amalve ir Žaltytyje 

objektų sk. 

4 

Prevencija ir kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis) 

13. Prevencinės veiklos plane numatytos priemonės: priemonių sk. 9 



Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 

- Planiniai patikrinimai 1 (292) 

- Neplaniniai patikrinimai 1 (27) 

- Suteiktų konsultacijų skaičius: 1 (33) 

Gamtinės būklės vertinimo, stebėsenos programų, kuriose dalyvauja, skaičius: 

- Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai: 1 (5) 

- Monitoringai: 1 (20) 

Kontroliuojančioms organizacijoms pateiktų pranešimų apie pažeidimus saugomoje teritorijoje skaičius (įvardinti): 

1 (7) 

Kitos priemonės: 

- Invazinių rūšių kontrolė 1 (30) 

- Informacinių ženklų, informacinių stendų, paukščių stebėjimo platformų, bokštelių būklės registravimas, 

priežiūros organizavimas 1 (13) 

- Direkcijos hidrotechninių statinių priežiūra ir vandens telkinių taisyklių vykdymo priežiūra 1 

 

14. 

Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 

- Planiniai patikrinimai 292 (1 su AAD valdyba) 

- Neplaniniai patikrinimai 27 

- Kiti 

Išvykimų sk. 319 

 

Švietimas ir viešinimas 

15. 

Aptarnauta lankytojų lankytojų centre: 

- Ekspozicijų pristatymai  

- Pavieniai lankytojai 

lankytojų sk. 

1595 

1850 

16. 

Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose: 

- Edukaciniuose užsiėmimuose (pamokose)  

- Ekskursijose 

- Žygiuose 

lankytojų sk. 

1595 

 

17. 

Aptarnauta lankytojų gamtos mokykloje: 

- Vilniaus universiteto studentų praktika 

- Botanikų tyrėjų ekspedicija 

lankytojų sk. 

95 

18. 

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis (įvardinti): 

- Ąžuolinių kaimo bendruomenė 

- Simno miestelio gyventojų bendruomenė 

- Verebiejų kaimo bendruomenė  

- Alytaus rajono vietos veiklos grupė 

susitikimų sk. 

4 

19. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas: veiklų sk. 



- Skaitytos paskaitos/pranešimai: 3 

- Dalyvauta laidų/duota interviu: 10 

- Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų: 13/2 

- Išleista leidinių (įvardinti): 

- Organizuota renginių 

 Paukščių palydų renginys 

 Botanikų ekspedicija 

 Dešimt metų UNESCO biosferos rezervatų tinkle 

- Kita (įvardinti): 

 Gegužraibių tyrinėtojų ekspedicija 

 Vesta VU studentų praktika 

 Facebook paskyros administravimas (60); 

 Internetinės svetainės administravimas (87). 

35 

 

Kita veikla 

20. 
Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas 

(įvardinti):  

panaudotos lėšos (Eur) 

0 

21. 

Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti): 

- Projektas „LIFE MagniDucatusAcrola" Nr. LIFE15 NAT/LT/001024 (3426,84 Eur) 

- Interreg Baltic programos projektas R091 DESIRE „Tvaraus pelkių tvarkymo vystymas, taikant pelkių atkūrimo 

ir pelkininkystės veiklas, skirtas užterštumo mažinimui ir kitų ekosisteminių paslaugų vystymui Nemuno upės 

baseine“ 

- WATERDRIVE – Kaimo plėtra ir vandens apsauga Baltijos jūros regione, Nr. #R094 

 

panaudotos lėšos (Eur) 

3426,84 

 

22. 

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

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

- nevyriausybinėmis organizacijomis 

- savivaldybės 

- biudžetinės organizacijos ir VĮ. 

partnerių sk. 

 

6 

4 

1 

 


