
 

 

 

 

NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2012 METŲ VEIKLOS 
ATASKAITA 

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 
1 2 3 4 

   Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 
4 vnt. / 1 spec 

 
4 1. Gyvosios gamtos monitoringas (pagal VAMP) 

 

3322ha / 1spec. 
 

3322 

2. Kraštovaizdžio monitoringas (pagal VAMP) 
  

22 stebimų teritorijų 
ir objektų / 1 spec. 
 

 
8 

3. Kiti tyrimai, steb÷jimai, vykdomi pagal kitas programas 
 

7 temos / 2 spec. 
 

3,5 

   Teritorijų ir strateginio planavimo, statinių projektų ir kitų dokumentų rengimas ir 
nagrin÷jimas 

4. Dalis teritorijų ir strateginio dokumentų, statinių 
projektų ir kitų dokumentų, kurie buvo parengti ir/arba 
išnagrin÷ti laikantis nustatytų terminų 

bendras dok. sk. 
222 /laiku 
išnagrin÷tų dok. 
sk.  222  

 
100 

5. Išnagrin÷tų teritorijų ir strateginio planavimo 
dokumentų skaičius  
 

94 vnt. / 3 spec. 31,3 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų ir suderintų/nesuderintų 
projektų skaičius  

29 vnt. / 1 spec. 29 

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

3 vnt./ 3 spec. 1,0 Sutvarkytų teritorijų/objektų skaičius 
 
Iš jų pritaikytų lankymui skaičius   2 vnt. / 2,3 ha 

28,4 ha / 3 spec 
 

0 km / 0 spec. 
 

9,47 
 

0 

7. 

Sutvarkytų teritorijų/objektų plotas ir ilgis 
 

 
 
 
Iš jų pritaikytų lankymui plotas ir ilgis 

 
2,3 ha / 0 km 

49 vnt. / 3 spec. 16,3 8. Prižiūr÷tų teritorijų/objektų skaičius 
 
 

Iš jų pritaikytų lankymui skaičius 48 vnt. 

PATVIRTINTA: 
Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos  
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  
..............................................d. įsakymu Nr. ........ 
 



77,6 ha / 3 spec. 
 

49,3 km / 3 spec. 
 

25,9 
 
16,4 

 Prižiūr÷tų teritorijų/objektų plotas ir ilgis 
 
 
 
 

Iš jų pritaikytų lankymui plotas ir ilgis 60,6 ha / 49,3 km 

   Prevencija ir teritorijų kontrol÷ 
9. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, reidų, planinių ir 

neplaninių patikrinimų) skaičius      
48 vnt.  

   Švietimas ir viešinimas 
10. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas (po lentele pateikti 3 geriausius pavyzdžius) 
68 vnt.  

11. Renginiai visuomenei (po lentele pateikti 3 geriausius 
pavyzdžius) 

10 vnt. / 625 dalyviai 

12. Aptarnauti lankytojai lankytojų centre (-uose) 3175 vnt. 
13. Lankytojų, dalyvavusių edukacin÷se 

programose/ekskursijose, skaičius 
1940 vnt. 

 

   Bendradarbiavimas 

14. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 
nevyriausybin÷mis organizacijos, kt. įgyvendinant 
bendras veiklas 

22 partneris / 24 veiklos 
 
 

15. Tarptautinių programų/projektų, kuriuose ST direkcija 
dalyvauja savarankiškai ar su partneriais, skaičius ir 
l÷šos (po lentele pateikti 3 geriausius pavyzdžius) 

 
1 vnt./ 28928,25 Lt 

   Išteklių pritraukimas ir valdymas 

16. Gautos biudžeto l÷šos Biologin÷s įvairov÷s apsaugos, 
kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programos 
vykdymui 

 
266100 Lt /7darbuotojai 
 

 
38014 Lt 
 

17. Darbų apimtys ST, atliktos ST direkcijos partnerių 
j÷gomis 

                      33927 Lt     

18. Kitų gautų l÷šų dalis, lyginant su visomis ST direkcijos 
l÷šomis 

117 

19. Veiklos apimtys, atliktos ne ST direkcijos darbuotojų 
j÷gomis (savanorių, darbo biržos siųstų žmonių) 

0 val.  
 

0 

20. Mokymų, kuriuose dalyvavo ST direkcijos darbuotojai, 
skaičius  

9 vnt. / 5 darbuotojai 
 

1,8 

 
10. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas (3 geriausi pavyzdžiai) 

1. Edukacinių užsi÷mimų ciklas Vilniaus miesto mokyklų mokiniams. Jau ne vienerius metus 
bendradarbiaudami su Vilniaus rajono mokyklomis, šiemet parko direkcijos specialistai su šia saugoma teritorija 
nusprend÷ supažindinti netoliese gyvenančius, bet nieko ar labai mažai apie ją žinančius Vilniaus miesto 
mokyklų moksleivius. 2012 metų rugs÷jo – lapkričio m÷nesiais buvo surengta 18 edukacinių užsi÷mimų 12-oje 
Vilniaus miesto mokyklų, kuriuose dalyvavo per 650 5-11 klasių mokinių. Užsi÷mimuose pritaikyta inovatyvi, 
puikiai pasiteisinusi edukacin÷s pamokos forma – pradžioje skaidrių ir filmukų pagalba moksleiviai buvo 
supažindinami su ST sistema, Neries regioniniu parku, jo gamtos ir kultūros vertyb÷mis, o antrojoje užsi÷mimo 
dalyje žaistas interaktyvus “Proto mūšio” žaidimas su prizais nugal÷tojų komandai. Tokiu būdų moksleiviai ne 
tik išgirdo teorines žinias, bet ir tur÷jo jas v÷liau pritaikyti komandiniame žaidime, taip įtvirtindami naujai 
išgirstą informaciją ir suteikdami joms praktinį kontekstą. 



2. Į lenkų kalbą išverstas leidinys “Vilniaus verbos: gyvoji istorija” bei informacinis lankstinukas 
apie parką. Iki šiol Neries regioninio parko direkcija, įsikūrusi tankiai lenkų gyvenamame regione (61% visų 
gyventojų), netur÷jo jokių leidinių lenkų kalba. 2012 metų pabaigoje, išvertus min÷tą knygą ir informacinį 
lankstinuką, atsirado galimyb÷s su vietos kultūros ir gamtos paveldu supažindinti atvykstančias lenkakalbes 
turistų grupes bei vietos gyventojus, kurie turi mažai  žinių apie čia įsikūrusį regioninį parką, šio regiono 
vertybes. 

3. Nuolatinis interaktyvus parko direkcijos veiklos ir naujienų viešinimas per socialinį tinklapį 
“Facebook”. 2012 metais, vykdydami užsibr÷žtą metų planą pateikti naujienas dažniau, prieinamiau, 
interaktyviau ir įdomiau, parko direkcijos specialistai Facebook paskyroje pateik÷ 234 naujienas (vidutiniškai 
4,5 naujienos per savaitę). Tai viršijo plane numatytas 4 naujienas per savaitę, ir neliko nepasteb÷ta puslapio 
lankytojų - per metus parko bičiulių socialinio tinklapio Facebook paskyroje padaug÷jo nuo 224 iki 491. Tad 
beveik 270 naujų žmonių tapo asmenimis, tiesiogiai gaunančiais parko naujienas, pakvietimus į įvairius 
renginius bei stebinčiais parko direkcijos veiklą naujų įrašų ir nuotraukų pagalba. Šio viešinimo būdo 
efektyvumą dar kartą patvirtino ir metų pabaigoje atliktos parko lankytojų apklausos rezultatai – jie parod÷, kad 
net 72% lankytojų informaciją apie Neries regioninį parką gauna būtent iš jo Facebook paskyros ir internetinio 
puslapio.  
 

11. Renginiai visuomenei (3 geriausi pavyzdžiai). 
1. Plukių žyd÷jimo švent÷. 2012 metais jau 8-ąjį kartą organizuota Plukių žyd÷jimo švent÷ Dūkštų 

ąžuolyne susilaukia vis didesnio d÷mesio, ir šiemet joje dalyvavo jau rekordinis žmonių skaičius – apie 300. 
Tokį populiarumą l÷m÷ ne tik ilgametis parko direkcijos įdirbis organizuojant šį renginį, bet ir 
bendradarbiavimas su partneriais – UAB “Velo City” ir Valstyb÷s sienos apsaugos tarnyba -, kuris leido derinti 
įvairias veiklas skirtingose parko vietose ir taip padidinti švent÷s patrauklumą.    

2. Pasieniečio J.Kybarto 81-ųjų mirties metinių min÷jimas. 2012 metų spalio 4d. surengtame min÷jime 
krašto istorija prisiminta ne tik žodžiais ir kalbomis, bet įamžinta ir materijoje – bendradarbiaujant su 
Pasieniečių muziejumi, pagal išlikusią informaciją atkurtas ir pastatytas demarkacin÷s linijos stulpelio muliažas. 
Šis muliažas pastatytas vienoje populiariausių Neries regioninio parko pažintinių maršrutų – kairiojo Neries 
kranto turizmo trasoje, tad tikima, jog tai leis nemažą parko lankytojų dalį sudominti šių vietovių istorija ir 
suteikti žinių apie tarpukariu čia fiksuotus įvykius. Tad šiuo renginiu krašto praeitis prisiminta ne momentiškai, 
kelioms renginio valandoms, bet ir įamžinta nauju, originaliu turizmo traukos objektu.  

3. “Didžiojo žygio po Baltijos šalis” spaudos konferencija. 2012 metų gegužę Neries regioninio parko 
lankytojų centre įvyko tarptautinio projekto “Didysis žygis po Baltijos šalis” pristatymo spaudos konferencija, 
kurioje dalyvavo Lietuvos ir kaimyninių šalių žurnalistai, ambasadų bei turizmo institucijų atstovai. Šis renginys 
leido tarptautiniu mastu gyvai pristatyti šią saugomą teritoriją, suteikti jai didesnį viešumą ir užmegzti ryšius su 
žiniasklaidos atstovais. Konferencijai pra÷jus, nacionalin÷je ir tarptautin÷je spaudoje pasirod÷ virtin÷ straipsnių 
apie įvykusį projekto pristatymą bei parko vertybę - Dūkštų ąžuolyną, kuriame vyko ekskursija žiniasklaidos 
atstovams.  

 
15. Tarptautin÷s programos ir projektai (3 geriausi pavyzdžiai). 
ES programos “Veiklus jaunimas” projektas “Europos savanorių tarnyba”. 2012 metais Neries 

regioninio parko direkcija gavo akreditaciją dalyvauti tarptautiniame savanorių projekte, kartu su partnere 
(SALTES organizacija) pareng÷ projektą bei gavo projekto patvirtinimą ir finansavimą. Numatoma savanorių 
veiklos pradžia parko direkcijoje – 2013 metų balandžio 1 d. 
 

 

 

Neries regioninio parko direktor÷                      A. Žičkut÷ 
                    (saugomos teritorijos pavadinimas)                                                                (v. pavard÷)    

                                                                                                             __ 2013-02-05 __________ 
                                                                  (data, parašas) 

 
 
 


