PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2014 m. ___________ d. įsakymu Nr. V____

ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS
2014 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01.19
Įgyvendinti
konkrečias
priemones,
reikalingas
saugomų
teritorijų
paveldo
vertybėms
01.01.01. išsaugoti ir
pažintiniam
turizmui
saugomose
teritorijose
plėtoti.
Vertinti
Europos
Bendrijos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

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

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdţio tvarkymas ir išsaugojimas (programos kodas 01.032)
Funkcinės klasifikacijos kodas (05.06.01.09)
1.1. Organizuoti ir vykdyti taikomuosius tyrimus ir
stebėseną (monitoringą):
1.1.1. Kraštovaizdţio, biologinės įvairovės tyrimai ir
stebėsena (monitoringas)

Atliktų tyrimų ir
stebėsenos temų skaičius
(vnt.), parengtų ataskaitų
skaičius (vnt.):

367,7

Atliktų apskaitų sk. per
metus; dienų skaičius (d.) /
(ataskaitų sk.)

Paukščių direktyvos perinčių paukščių rūšys (Žuvinto,
Žaltyčio ir Amalvo pelkės LTALYB003):

Švygţda
Tikutis
Meldinė nendrinukė

3 / (1)
2 / (1)
2 / (1)

Migruojančių gervių sankaupos

6 / (1)

Migruojančių ţąsų sankaupos

5 / (1)
1

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

II
II
II-III
III
III-IV

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

svarbos
buveinių ir
rūšių
būklės
pokyčius

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

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

Buveinių direktyvos rūšys:
(Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės LTALYB003 ir Vidzgirio
miškas LTALY0001):

Didysis auksinukas
Maţoji suktenė Vertigo angustior
Niūraspalvis auksavabalis (Vidzgirio miškas LTALY0001)

2 / (1)
2 / (1)
3 / (1)

Ūdra

2 / (1)

Kraštovaizdžio monitoringas
Fotofiksacija
1.1.2. Gamtos ir kultūros paveldo kompleksų ir objektų
tyrimai

R.Vabuolas
R.Vabuolas
R.Vabuolas
R.Vabuolas,
G. Baublys,
G. Karpičius

III
III
III
I-II

2 / (1)

R.Vabuolas

II-III

0

0

- Ţuvinto eţ. hidrologiniai stebėjimai

Kasdien / (1)

D.
Baravykienė

I-IV

- Meteorologiniai stebėjimai Ţuvinto stotyje

Kasdien / (1)

G. Karpičius

I-IV

- Bambenos ir Dovinės upių vandens debito stebėjimai

Kas 5 d. / (1)

- Ţuvinto pelkės hidrologinis ir hidrocheminis
monitoringas

Kas 10 d. / (1)

1.1.3. Kiti tyrimai, stebėjimai
1.1.3.1. Ţuvinto biosferos rezervato negyvosios gamtos
būklės stebėsenos programa:

1.3.1.2. Fenologiniai stebėjimai

G. Karpičius,
J. Bagdonas
Jei bus
specialistas

I-IV
II-IV

specialistai

I-IV

1.3.1.3. Saugomų ir foninių rūšių apskaitos ir tyrimai
- Ţuvinto eţ. vandens paukščių gausos monitoringas

20 / (1)

G. Baublys

II-IV

- Ţaltyčio ir Amalvo eţ vandens paukščių gausos
monitoringas

10 / (1)

R.Vabuolas

II-IV

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

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

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

- Perinčių pelkinių (tilvikinių) paukščių monitoringas

3 / (1)

R. Vabuolas

- Foninių perinčių vandens paukščių monitoringas Ţuvinto
eţ.

3 / (1)

R.Vabuolas,
G.Baublys

- Baltųjų gandrų lizdų apskaita ŢBR teritorijoje

1 / (1)

R.Vabuolas

III

1 / (1)

G.Baublys

I, IV

Įstaigos veiksmo pavadinimas

- Medţiojamųjų ţvėrių apskaita Ţuvinto gamtiniame
rezervate
- Ţuvinto aukštapelkės paukščių rūšinės sudėtis ir
gausumo pokyčių tyrimai
- Didţiųjų apuokų ir kt. pelėdinių paukščių gausumo
vertinimas Buktos girioje

R.Vabuolas
G. Baublys
R. Vabuolas,
G. Baublys

8 / (1)
3 / (1)

II, III
II

- Plačiosios dusios paplitimo Ţuvinto eţere tyrimai

20 d. / (1)

R.Vabuolas

II-IV

- Menturdumblių (Chara) paplitimo Ţuvinto eţere tyrimai

10 d. / (1)

G.Baublys,
G. Karpičius

III

- Siauralapio gencijono populiacijos būklės vertinimas

5 d. / (1)

R.Vabuolas

III

- Amalvo pelkės hidrologinis monitoringas

15 d. / (1)

G.Baublys,
G. Karpičius

II-IV

1.2. Parengti strateginio ir teritorijų planavimo
dokumentus, techninius projektus, organizuoti kitos
projektinės dokumentacijos rengimą:

Parengtų dokumentų
skaičius (vnt.):

1,0

1.2.1. Strateginio planavimo dokumentai
1.2.2. Teritorijų planavimo dokumentai

-

1.2.3. Statinių techniniai/ supaprastinti projektai

-

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

Sutvarkyta
teritorijų

Priţiūrėta
teritorijų

(vnt./ha)

(vnt./ha)

3

270

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

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

1.3.1. Natura 2000 rūšių ir buveinių teritorijų tvarkymas ir
prieţiūra,
Kiaulyčios pelkės šienavimas

50

50 ha

A.Paplauskas

III

29 ha

A.Paplauskas

III

20

10 ha

A.Paplauskas

III

1,0

1.0 ha

A.Paplauskas

I, III

G. Baublys

I-IV

Ţuvinto gamtinio rezervato pievų šienavimas, ganymas
Berţinės pelkės buveinių palaikymas
Siauralapio gencijono buveinės tvarkymas (krūmų kirtimas
ţolinės augalijos šienavimas)
Invazinės rūšies - Kanadinės audinės gausos reguliavimas
Ţuvinto eţ.

J.Bagdonas,
S.Mardosa
Inspektoriai,
reindţeris

Dovinės ir Simno vandens nuopylų prieţiūra
Gamtinio rezervato riboţenklių, informacinės įrangos
prieţiūra
Natura 2000 buveinių prieţiūros darbų pasitelkiant vietos
bendruomenę organizavimas (krūmų kirtimas pelkėse)
1.3.2. Gamtos ir kultūros paveldo objektai
Riečių piliakalnio prieţiūra

IV

2,5 ha

A.Paplauskas

III

1.3.4. Atkurta paţeistų teritorijų ar objektų

-

1.3.5. Kitų teritorijų

-

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

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

4

III

A.Paplauskas

-

0,5

I-IV

5 ha

1.3.3. Rekreacinių teritorijų

17,2
KPP

+

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

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

1.4.1. Takų, trasų, privaţiavimų.
1.4.2. Automobilių stovėjimo aikštelių
1.4.3. Apsistojimo vietų (stovyklaviečių, poilsiaviečių,
atokvėpio vietų)
1.4.4. Apţvalgos aikštelių/bokštų.

J.Bagdonas

1.4.5. Lauko informacinės sistemos (stendų, rodyklių)
1.5. Organizuoti ir vykdyti ST kontrolę:

4
Organizuotų reidų skaičius
(vnt.):

1.5.1. Organizuoti reidų
1.6. Organizuoti kultūrinę, švietėjišką, informacinę
veiklą:

R.Vabuolas,
G.Karpičius

Ištisus metus, 4 k/sav.

2,4
Inspektoriai,
reidţeris

I-IV

Vykdytų veiklų skaičius
(vnt.)

4,5

1.6.1. Renginių organizavimas
Pasaulinį pelkių diena

1

A.Pranaitis

I

Rezervato veiklos pristatymas vietos bendruomenėms

2

A.Pranaitis

II

Paukščių palydos

1

1.6.2. Interneto svetainės www.zuvintas.lt atnaujinimas ir
prieţiūra
1.6.3. Bendravimas su ţiniasklaida (dalyvavimas TV,
radijo reportaţuose, straipsnių publikavimas spaudoje)
1.6.4. Kita visuomenės informavimo veikla (paskaitos,
seminarai, konferencijos, mokymai, pristatymai
visuomenei).

20
15
4
5

R. Vabuolas,
A.Pranaitis
R.Vabuolas
G .Karpičius
Specialistai,
direktorius
Specialistai,
direktorius

III
I-IV
I-IV

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

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

1.6.4. Kita veikla
1.7. Vertinti ir prižiūrėti direkcijai priskirtų saugomų
teritorijų būklę:

1.7.1.Vidzgirio miškas, LTALY0001,
1.7.2.Ąţuolų būdos miškas, LTMAR0001
1.7.3. Višakio upės slėnis, LTKAZ0004
1.8. Nagrinėti skundus, prašymus

Priskirtų saugomų
teritorijų skaičius (vnt.) ir
plotas (ha) bei atlikti
patikrinimai (vnt.)
387 ha - 3 k.
860 ha, - 2 k.
111, 89 ha

G.Baublys

II-III

A.Pranaitis

I-IV

Išnagrinėti skundai,
prašymai (vnt.)
Pagal poreikį

Funkcinės klasifikacijos kodas (05.06.01.02)
01.01.02. Sukurti
sąlygas
lankymui,
Lankytojų skaičius (vnt.)
1.1. Aptarnauti lankytojai lankytojų centruose
visuomenės
švietimui,
naudojant
3000
saugomų
teritorijų
direkcijų
Suteiktų paslaugų skaičius
lėšas, gautas
1.2. Paslaugų lankytojams teikimas:
(vnt.)
už teikiamas
paslaugas
Ekskursijų grupių muziejaus ekspozicijoje vedimas

6

40

J.Baublienė

40

J.Baublienė

I-IV
I-IV

0,2
AARP

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Interneto svetainės pildymas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

20

G Karpičius,
A.Pranaitis,

1

A.Pranaitis,
N.
Paplauskienė,
G. Baublys,
A.Paplauskas

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

I-IV

1.3. Kita veikla:
Projektas LIFE 09 ANT/LT/000233 Aplinkai palankaus
ūkininkavimo skatinimas siekiant uţtikrinti nykstančių
agrarinio kraštovaizdţio paukščių apsaugą (Meldinė
nendrinukė)

I-IV

12

270,5

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

Direktorius

_________________________________________

7

Arūnas Pranaitis

