Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2012-ųjų metų veiklos planas

PATVIRTINTA
Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2012 m. ____________ d. įsakymu Nr. V-___

ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS
2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
(saugomos teritorijos direkcijos pavadinimas)

Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

01.19
Įgyvendinti
konkrečias
01.01.01.
priemones,
reikalingas
saugomų
teritorijų
paveldo
vertyb÷ms
išsaugoti ir
pažintiniam
turizmui
saugomose
teritorijose
pl÷toti.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar ind÷lio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai (tūkst. litų)
Įvykdymo
terminas,
Kiti
Valstyb÷s
ES
metų
šaltiniai
biudžetas fondai**
ketv.
(nurodyti)

Biologin÷s įvairov÷s apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas (programos kodas 01.032)
Funkcin÷s klasifikacijos kodas (05.06.01.09)
1.1. Organizuoti ir vykdyti taikomuosius tyrimus ir
steb÷seną (monitoringą):

Atliktų tyrimų ir
steb÷senos temų skaičius
(vnt.), parengtų ataskaitų
skaičius (vnt.):

1.1.1. Kraštovaizdžio, biologin÷s įvairov÷s tyrimai ir
steb÷sena (monitoringas)

Atliktų apskaitų skaičius
per metus

Paukščių direktyvos perinčių paukščių rūšys:
Didysis baublys
Tetervinas
Plovin÷ vištel÷
M÷lyngurkl÷
Meldin÷ nendrinuk÷

3
3
3
2
2

R.Vabuolas,
R.Vabuolas
R.Vabuolas
R.Vabuolas
A.Pranaitis,

II
I-II
II
II
II-III

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2012-ųjų metų veiklos planas

Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

Vertinti
Europos
Bendrijos
svarbos
buveinių ir
rūšių
būkl÷s
pokyčius

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar ind÷lio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšm÷s

Migruojančių gervių sankaupos

5

Migruojančių žąsų sankaupos

5

Buveinių direktyvos rūšys
Baltamarg÷ šaškyt÷
Plačioji dusia
Kraštovaizdžio monitoringas
Fotofiksacija
1.1.2. Gamtos ir kultūros paveldo kompleksų ir objektų
tyrimai

Atsakingi
vykdytojai

R.Vabuolas, G.
Baublys
A. Pranaitis, G.
Baublys

Asignavimai (tūkst. litų)
Įvykdymo
terminas,
Kiti
Valstyb÷s
ES
metų
šaltiniai
biudžetas fondai**
ketv.
(nurodyti)

III
III

3

R.Vabuolas

II-III

2

R.Vabuolas

IV

2

R.Vabuolas

II-III

0

0

- Žuvinto ež. hidrologiniai steb÷jimai

kasdien

D. Baravykien÷

- Meteorologiniai steb÷jimai Žuvinto stotyje

kasdien

G. Karpičius

- Bambenos ir Dovin÷s upių vandens debito steb÷jimai

Kas 5 d.

- Žuvinto pelk÷s hidrologinis ir hidrocheminis
monitoringas

Kas 10 d.

1.1.3. Kiti tyrimai, steb÷jimai
1.1.3.1. Žuvinto biosferos rezervato negyvosios gamtos
būkl÷s steb÷senos programa:

1.3.1.2. Fenologiniai steb÷jimai

G. Karpičius, J.
Bagdonas
Jei bus
specialistas

II-IV

specialistai

I-IV

II-IV

1.3.1..3. Saugomų ir foninių rūšių apskaitos ir tyrimai
- Žuvinto ež. vandens paukščių gausos monitoringas

20

G. Baublys,

- Žaltyčio ir Amalvo ež vandens paukščių gausos
monitoringas

20

R.Vabuolas

- Perinčių pelkinių (tilvikinių) paukščių monitoringas

3

R. Vabuolas

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2012-ųjų metų veiklos planas

Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

Asignavimai (tūkst. litų)
Įvykdymo
terminas,
Kiti
Valstyb÷s
ES
metų
šaltiniai
biudžetas fondai**
ketv.
(nurodyti)

Proceso ir / ar ind÷lio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

- Foninių perinčių vandens paukščių monitoringas
Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo ež

3

R.Vabuolas,
G.Baublys

- Baltųjų gandrų lizdų apskaita ŽBR teritorijoje

1

R.Vabuolas

III

1

G.Baublys

I, IV

Įstaigos veiksmo pavadinimas

- Medžiojamųjų žv÷rių apskaita Žuvinto gamtiniame
rezervate
1.2. Parengti strateginio ir teritorijų planavimo
dokumentus, techninius projektus, organizuoti kitos
projektin÷s dokumentacijos rengimą:
1.2.1. Strateginio planavimo dokumentai
Veiklos planas.
Vidzgirio BR draustinio gamtotvarkos planas
Žuivinto ežero ir apkrančių gamtotvarkos planas

Parengtų dokumentų
skaičius (vnt.):

1
1 (dalyvavimas)
1 (dalyvavimas)

1.2.2. Teritorijų planavimo dokumentai

-

1.2.3. Statinių techniniai/ supaprastinti projektai

-

1.2.4. Kiti projektai
1.3. Sutvarkyti, prižiūr÷ti ir pritaikyti lankymui
teritorijas (įskaitant paveldo objektus):

Sutvarkyta
teritorijų

Prižiūr÷ta
teritorijų

(vnt./ha)

(vnt./ha)

A.Pranaitis

1.3.1. Natura 2000 teritorijos
Kiaulyčios pelk÷s šienavimas

50 ha

A. Pranaitis

III

29 ha

A.Paplauskas

III

Raudonpilvių kūmučių buveinių palaikymas

2 ha

A.Paplauskas

II

Beržin÷s pelk÷s buveinių palaikymas (ganymas, krūmų
atžalų kirtimas)

10 ha

A.Paplauskas

III

Tvarkymo plane numatytų gamtinio rezervato pievų
šienavimas, ganymas

50

9,8
KPP

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2012-ųjų metų veiklos planas

Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar ind÷lio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšm÷s

Kanadinių audinių gausos reguliavimo programos
vykdymas

Atsakingi
vykdytojai

G. Baublys

Dovin÷s ir Simno vandens vandens nuopylų priežiūra
Gamtinio rezervato riboženklių, informacin÷s įrangos
priežiūra
Natura 2000 buveinių priežiūros darbų pasitelkiant vietos
bendruomenę organizavimas (krūmų kirtimas pelk÷se)
1.3.2. Gamtos ir kultūros paveldo objektai
Riečių piliakalnio priežiūra

0,3
AARP

I-IV
I-IV

inspektoriai

III

5 ha

A.Paplauskas

IV

1,5 ha

A.Paplauskas

III

1.3.3. Rekreacinių teritorijų

-

1.3.4. Atkurta pažeistų teritorijų ar objektų

-

1.3.5. Kitų teritorijų

-

1.3.6. Priskirtų teritorijų (įskaitant Natura 2000
teritorijas) tvarkymas
1.4. Įrengti ir prižiūr÷ti lankytojams skirtą
infrastruktūrą:

Asignavimai (tūkst. litų)
Įvykdymo
terminas,
Kiti
Valstyb÷s
ES
metų
šaltiniai
biudžetas fondai**
ketv.
(nurodyti)

+

Įrengta
Atnaujinta
infrastruktūra infrastruktūra
(vnt./ha/km) (vnt./ha/km)

1.4.1. Takų, trasų, privažiavimų.
- Žuvinto ež. gamtos tako atnaujinimas
1.4.2. Automobilių stov÷jimo aikštelių
1.4.3. Apsistojimo vietų (stovyklaviečių, poilsiaviečių,
atokv÷pio vietų)
1.4.4. Apžvalgos aikštelių/bokštų.
1.4.5. Lauko informacin÷s sistemos (stendų, rodyklių)

0,4

1,8
AARP

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2012-ųjų metų veiklos planas

Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar ind÷lio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai (tūkst. litų)
Įvykdymo
terminas,
Kiti
Valstyb÷s
ES
metų
šaltiniai
biudžetas fondai**
ketv.
(nurodyti)

Buktos gamtinio tako informacin÷s sistemos
atnaujinimas
1.5. Organizuoti ir vykdyti ST kontrolę:
1.5.1. Organizuoti reidų
1.6. Organizuoti kultūrinę, šviet÷jišką, informacinę
veiklą:

1,02
(AARP)
Organizuotų reidų skaičius
(vnt.):
Ištisus metus, 5 k/sav.

Specialistai
inspektoriai

I-IV

1,9
AARP

Vykdytų veiklų skaičius
(vnt.)

1.6.1. Renginių organizavimas
Tarptautin÷ pelkių diena

1

A.Pranaitis

I

Rezervato veiklos pristatymas vietos bendruomen÷ms

3

A.Pranaitis

II

Paroda rezervato 75 - mečiui pamin÷ti

1

A.Pranaitis

III

Paukščių palydos

1

R.Vabuolas

III

15

Specialistai,
direktorius

4

Specialistai,
direktorius

1.6.2. Bendravimas su žiniasklaida (dalyvavimas TV,
radijo reportažuose, straipsnių publikavimas spaudoje)
1.6.3. Kita visuomen÷s informavimo veikla (paskaitos,
seminarai, konferencijos, mokymai, pristatymai
visuomenei).

9,7
AARP

1.6.4. Kita veikla
1.7. Vertinti ir prižiūr÷ti direkcijai priskirtų
saugomų teritorijų būklę:

1.7.1.Vidzgirio miškas, LTALY0001,
1.7.2.Ąžuolų būdos miškas, LTMAR0001

Priskirtų saugomų
teritorijų skaičius (vnt.) ir
plotas (ha) bei atlikti
patikrinimai (vnt.)
387 ha - 3 k.
860 ha, - 2 k.

G.Baublys

II-III

0,2
AARP

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2012-ųjų metų veiklos planas

Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.8. Nagrin÷ti skundus, prašymus

Proceso ir / ar ind÷lio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai (tūkst. litų)
Įvykdymo
terminas,
Kiti
Valstyb÷s
ES
metų
šaltiniai
biudžetas fondai**
ketv.
(nurodyti)

Išnagrin÷ti skundai,
prašymai (vnt.)
Pagal poreikį

A.Pranaitis

I-IV

Funkcin÷s klasifikacijos kodas (05.06.01.02)
01.01.02. Sukurti
sąlygas
lankymui,
Lankytojų skaičius (vnt.)
1.1. Aptarnauti lankytojai lankytojų centruose
visuomen÷s
švietimui,
naudojant
1600
saugomų
teritorijų
direkcijų
Suteiktų paslaugų skaičius
l÷šas, gautas
1.2. Paslaugų lankytojams teikimas:
(vnt.)
už teikiamas
paslaugas
Ekskursijų grupių muziejaus ekspozicijoje vedimas

40

J.Baublien÷

Ekskursijų grupių gamtiniais takais vedimas

20

Jei bus
specialistas

Videofilmo demonstravimas

40

J.Baublien÷

Interneto svetain÷s atnaujinimas

20

G Karpičius,
A.Pranaitis,

1

A.Pranaitis,
N.Paplauskien÷,
G. Baublys

I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

1.3. Kita veikla:
Projektas LIFE07 NAT/LT/530 „Hidrologinio režimo
atstatymas Žuvinto ir Amalvo pelk÷se“

I-II

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos 2012-ųjų metų veiklos planas

Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar ind÷lio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

Projektas LIFE 09 ANT/LT/000233 Aplinkai palankaus
ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių
agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą (Meldin÷
nendrinuk÷)

1

A.Pranaitis, N.
Paplauskien÷,
G. Baublys

Asignavimai (tūkst. litų)
Įvykdymo
terminas,
Kiti
Valstyb÷s
ES
metų
šaltiniai
biudžetas fondai**
ketv.
(nurodyti)

I-IV

12

592,5

* Įvardyti kasdieninius darbus (susirašin÷jimai su fiziniais ir juridiniais asmenimis, įstaigomis, vykdomų projektų administravimas ir t.t.), įvertinant darbo sąnaudas, atliekant paskirtas funkcijas, laiką, žmogiškuosius išteklius.
** Nurodyti tik tas l÷šas, kurios skiriamos ne per VSTT. Jei projektas įgyvendinamas per tarnybą, toje grafoje pažym÷ti „+“, nenurodant konkrečios sumos.
1. Skilties „Atsakingi vykdytojai“ eilut÷se nurodomi struktūrinių padalinių pavadinimai ir / ar asmenys, atsakingi už konkrečių veiksmų atlikimą.
2. Skilties „Įvykdymo terminas“ eilut÷se nurodomi planuojami veiksmų atlikimo terminai ketvirčiais.
3. Skilties „Asignavimai (tūkst. litų)“ eilut÷se nurodomi asignavimai, numatyti priemon÷ms ir atitinkamiems veiksmams vykdyti (rengiant metinio veiklos plano projektą, nurodomas asignavimų poreikis, o kai planas patvirtinamas, – patvirtinti
asignavimai).

Direktorius

_________________________________________

Arūnas Pranaitis

