
 

 

 

 

 

NERIES  REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2013 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITA 

 

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 
1 2 3 4 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 
  1. Kraštovaizdžio monitoringas, 

tyrimai  
stebimų temų sk./spec. sk., 
11 / 2 
taškų sk./spec. sk. 
83 / 2 

santykinis koef.   
5,5 
santykinis koef.  
41,5 

  2. Gyvosios gamtos monitoringas, 
tyrimai 

stebimų temų sk./spec. sk.,  
10  / 1 
taškų sk./spec. sk. 
92 / 1 

santykinis koef.  
10 
santykinis koef. 
 92 

3. Lankytojų monitoringas, tyrimai stebimų temų sk./spec. sk.,  
1 / 1 
taškų sk./spec. sk. 
31 / 1  

santykinis koef. 
1 
santykinis koef. 
31 

4. Kitas monitoringas, tyrimai: 
Etnografinis tautosakos tyrimas 

stebimų temų sk./spec. sk.,  
1 / 1 
taškų sk./spec. sk. 
13 / 1 

santykinis koef. 
1 
santykinis koef. 
13  

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų 
dokumentų nagrin÷jimas 
5. Direkcijos parengtų strateginio 

planavimo dokumentų skaičius  
 

parengtų dokumentų 
sk./spec. sk. 
4 / 3 

 
santykinis koef. 
1,3 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų, 
pritarimų/nepritarimų teritorijų 
planavimo (bendriesiems, 
specialiesiems, detaliesiems) 
dokumentams skaičius 

išduotų (neišduotų) sąlygų ir 
pritarimų (nepritarimų) 
sk./spec. sk. 
11 / 1 

 
 
santykinis koef. 
11 

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų 
reikalavimų, pritarimų/ 
nepritarimų statinių projektams 
skaičius 

išduotų (neišduotų) spec. 
reikalavimų, pritarimų 
(nepritarimų) sk./spec. sk. 
21 / 1 

 
 
santykinis koef. 
21 

8. Išnagrin÷tų 
(suderintų/nesuderintų) 
miškotvarkos projektų, žem÷s 
sklypų kadastrinių matavimų bylų, 
kitų planų skaičius 

išnagrin÷tų 
(suderintų/nesuderintų) 
dokumentų sk./spec. sk. 
181 / 3 
 

santykinis koef. 
 
 
60,3 

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

PATVIRTINTA: 
Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos  
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  
2014 m.vasario m÷n. 25 d. įsakymu Nr. V- 44 
 

 



Sutvarkytų/prižiūr÷tų teritorijų 
skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. sk.,  
11 / 3 
ha/spec. sk.  
114,25 / 3 

santykinis koef.                
3,7                          
santykinis koef.              
38,1 

9. 

Sutvarkytų/prižiūr÷tų objektų 
skaičius  

objektų sk./spec. sk. 
12 / 2 

santykinis koef.                    
6 

Įrengtų/prižiūr÷tų rekreacin÷s 
infrastruktūros teritorijų skaičius ir 
plotas 

teritorijų sk./spec. sk., 
7 / 2  
ha/spec. sk. 
156,2 / 2 

santykinis koef.  
3,5 
santykinis koef.                  
78,1 

10. 

Įrengtų/prižiūr÷tų rekreacin÷s 
infrastruktūros objektų skaičius  

objektų sk./spec. sk. 
19/2 

santykinis koef.  
9,5 

Prevencija ir teritorijų kontrol÷ 
 11. Išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir neplaninių 
patikrinimų, kartu su kitomis 
institucijomis vykdytų 
patikrinimų) skaičius 

išvykimų sk./spec. sk. 
61 / 2 

santykinis koef. 
30,5 

Švietimas ir viešinimas  
 12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių 

ir visos ST sistemos viešinimas  
 

veiklų sk./spec. sk. 
33 / 2 

 13. Renginiai visuomenei  
 

renginių sk./dalyvių sk. 
19 / 1670 

  14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, 
ekskursijų, žygių, edukacinių 
programų skaičius 

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk. 
86/3062 

Išteklių valdymas 

15. Gautos l÷šos programų vykdymui gautos l÷šos (Lt)/darbuotojų 
sk. 
311500 / 6,5 

 
 
47923,07 Lt 

16. Gautos l÷šos iš kitų šaltinių gautos l÷šos (Lt)/darbuotojų 
sk. 
21490 / 6,5 

 
 
3306,15 Lt 

17. Veikla, atlikta ne ST direkcijos 
darbuotojų j÷gomis (savanorių, 
žmonių ir darbo biržos) 

dirbtos val./darbuotojų sk. 
2080 / 2 

santykinis koef.  
1040 

Kita veikla 

 18. Parengtų registruotų raštų, 
įsakymų skaičius 

raštų, įsakymų sk./spec. sk. 
385 / 5 

santykinis koef. 
77 

 19. Įgyvendintų (- amų) tarptautinių ir 
vietos projektų, kuriuose direkcija 
dalyvauja kaip pagrindinis 
vykdytojas, skaičius ir l÷šos 

projektų sk./Lt 
1 / 28928,25  Lt. 

 20. Direkcijos įvykdytų viešųjų 
pirkimų apimtys 

viešieji pirkimai 
(Lt)/spec.sk. 
 100236,98   / 1 

santykinis koef. 
 
100236,98    

 21. ST direkcijos bendradarbiavimas 
su institucijomis, 
nevyriausybin÷mis 
organizacijomis, kt. įgyvendinant 
bendras veiklas 

partnerių sk.  
 
32 



22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 
direkcijos darbuotojai  
Karolina: 9 mokymai 
Saulius: 2 mokymai 
Audron÷: 4 mokymai 
Aivaras: 4 mokymai 
Stanislav: 2 mokymai 

mokymų sk./darbuotojų sk. 
 21 / 6 
 

 

 
Neries regioninio parko direktor÷    ____Audron÷ Žičkut÷ _________ 
                                                                                  (v. pavard÷) 

   

                                                                                                             ___2014-02-03_________________ 
                                                                  (data, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priedas 

 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS 

Nr. Veiklų pavadinimai Mato vnt. 
1 2 3 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 
taškų sk. 83 1. Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Būdingą ir unikalų kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai 
(fotofiksacija) 
- Pažeistos teritorijos 
- Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos 
- Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami , kt.) statiniai 
 - Savavališkos statybos ir kiti kraštovaizdžio apsaugos 
reikalavimų pažeidimai 
- Gamtos paveldo objektai 
- Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriausiose parkų 
dalyse 
 - Lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos 

6 
 
2 
2 
2 
3 
 
15 
6 
 
47 
taškų sk. 92 2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

1. Raudonpilv÷s kūmut÷s ir skiauter÷tojo tritono monitoringas 
Natura 2000 teritorijoje  Strošiūnų šile  
2. Juodosios žuv÷dros monitoringas Kazimieravo šlapžem÷se 
3. Europinio plačiaausio monitoringas Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos 
upelio sl÷nyje  
4. Kūdrinio pel÷ausio monitoringas Aukštųjų Panerių tunelyje 
5. Raudonpilv÷s kūmut÷s ir skiauter÷tojo tritono monitoringas 
Dūkštų ąžuolyne 
6. Didžiųjų miegapelių monitoringas Neries šlaite ties Air÷nų 
kaime ir Dūkštos upelio sl÷nyje 
7. Tinkamų ir potencialių buveinių purpuriniam plokščiavabaliui 
nustatymas Dūkštų ąžuolyne 
8. EB Buveinių inventorizacija 
9. Vabzdžių (Diptera būrys), gyvenančių negyvoje medienoje, 
rūšin÷s įvairov÷s nustatymas Dūkštų ąžuolyne 
10. Gegužraibinių šeimos augalų rūšin÷s įvairov÷s tyrimas Natura 
2000 teritorijoje Šveicarijos miške    

4 
 
2 
8 
 
1 
7 
 
70 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

taškų sk. 31 3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 
Neries RP lankytojai 
- Tiesioginis lankytojų monitoringas 
- Netiesioginis lankytojų monitoringas 

 
5 
26 
taškų sk. 13 4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Etnografinis tyrimas, tema – vietos tautosaka 13 

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



dokumentų nagrin÷jimas 
dokumentų sk.  5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

Direkcijos veiklos planas 
Metin÷ planinių patikrinimų programa 
Kraštovaizdžio monitoringo planas 
Lankytojų monitoringo programa 
Direkcijos savanorių veiklos planas 2013 04 01 - 2013 10 01 

4 

išduotų/ neišduotų 
sąlygų sk.  

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 
skaičius: 
Bendrojo planavimo dokumentams 0/0/  
Specialiojo planavimo dokumentas 3/0 
Detaliojo planavimo dokumentams 1/2 

4/2                                        

 

pritarimų/nepritarimų sk. 

6. 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 
Bendrojo planavimo dokumentams 0/0  
Specialiojo planavimo dokumentas 4/0  
Detaliojo planavimo dokumentams 1/0 

5/0 

išduotų/ neišduotų spec. 
reikalavimų sk.  

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 
skaičius 
 9 8 / 1 

pritarimų/nepritarimų sk. 

7. 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius  
12 12 / 0 

suderintų/nesuderintų 
dok. sk. 
168 / 13 

8. Išnagrin÷tų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žem÷s 
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti 
nagrin÷tų dokumentų grupes): 
Žem÷s sklypų kadastrinių matavimų planai 
Miškotvarkos projektai  
Žem÷s sklypo formavimo ir pertvarkymo projektai 
Žuvų įveisimo aktai 
Pranešimas apie ketinimą kirsti mišką 
Natura 2000 poveikio aplinkai vertinimas 
Pažyma apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus 
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal 
priemonę “Natura 2000” išmokos 

141 / 13 
6 / 0 
4 / 0 
8 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
 
 7 / 0 

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

teritorijų sk./ha 9. Sutvarkytos/prižiūr÷tos teritorijos (įvardinti): 
1. Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos upelio sl÷nis (58,15 ha) 
2. Bražuol÷s upelio sl÷nis (26,1 ha) 
1. Bradeliškių piliakalnis (4,0 ha) 
2. Buivydų piliakalnis (4,0 ha) 
3. Karmazinų pilkapynas (4,0 ha) 
4. Velniakampio piliakalnis (3,0 ha) 
5. Naujosios R÷vos piliakalnis (2,0 ha) 
6. Ausiutiškių konglomeratas (2,0 ha)  
7. Stirnių piliakalnis (4,0 ha) 
8. Dūkštų ąžuolynas (surinktos nenaudojamos ąžuoliukų apsaugos) (3,0 ha) 
9. Grabijolų pilkapynas (2,0 ha) 
10. Padūkštų pilkapynas (1,0 ha) 
11. Popų-Vingelių pilkapynas (1,0 ha) 
 
 
 

11 / 114,25 



objektų sk.  Sutvarkyti/prižiūr÷ti objektai (įvardinti):                                        
1. J. Kybarto žuvimo vieta (0,3 ha); 2. Šventasis Daubų (0,3 ha); 3. 
Vaigeliškių ąžuolas (0,3 ha); 4. Ąžuolų karalien÷ (0,3 ha); 5. 
Karmazinų atodanga (0,2 ha); 6.Verkšionių užkeiktų vestuvių 
akmenys (0,2 ha); 7. Kragžlių pilkapynas (0,3 ha); 8. Paalios÷s 
pilkapynas (0,2 ha); 9. Vilkų duob÷ (0,5 ha); 10.Velniakampio 
koplyčia (0,4 ha); 11.Velniakampio pušis (0,1 ha); 12. Laumių 
akmuo (0,2 ha).                                                                                                          

12 

teritorijų sk./ha Įrengtos/prižiūr÷tos rekreacin÷s infrastruktūros teritorijos 
(įvardinti): 
1. Kairiojo Neries kranto turizmo trasa (92,0 ha) 
2. Karmazinų pažintinis takas (28,0 ha) 
3. Dūkštos pažintinis takas (20,0 ha) 
4. Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas (9,2 ha) 
5. Said÷s pažintinis takas (4,0 ha) 
6. Stovyklaviet÷ prie Velniakampio ežero (1,0 ha) 
7. Stovyklaviet÷ prie Bražuol÷s upelio (2,0 ha) 

7 / 156,2 

objektų sk. 

10. 

Įrengti/prižiūr÷ti rekreacin÷s infrastruktūros objektai (įvardinti): 
1. Poilsiaviet÷ prie Vaigeliškių ąžuolo  
2. Poilsiaviet÷ prie Ąžuolų karalien÷s 
3. Poilsiaviet÷ Dūkštų ąžuolyne 
4. Poilsiaviet÷ prie Karmazinų piliakalnio 
5. Poilsiaviet÷ Šiurmonių kaime 
6. Poilsiaviet÷ prie Veprių ežero 
7. Poilsiaviet÷ prie Grabijolų pilkapyno 
8. Poilsiaviet÷ "prie Grybo 
9. Poilsiaviet÷ prie Padūkštų pilkapyno 
10. Poilsiaviet÷ priešais Dūkštos santaka 
11. Poilsiaviet÷ "Raguvos 
12. Poilsiaviet÷ priešais Bradeliškių piliakalnį 
13. Poilsiaviet÷ Dūkštų ąžuolyne 
14. Poilsiaviet÷ prie Karmazinų pilkapyno 
15. Poilsiaviet÷ "Panerių miško regykla" 
16. Poilsiaviet÷ "Purv÷s r÷va" 
17. Poilsiaviet÷ prie Said÷s upelio 
18. Apžvalgos bokštas Ausiutiškių regykloje 
19. Apžvalgos aikštel÷ Paneriškių regykloje 

19 

Prevencija ir teritorijų kontrol÷ 
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių 

patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 
Planiniai patikrinimai 12 
Neplaniniai patikrinimai 5 
Prevencin÷s išvykos į teritoriją 23 
Valstybinių draustinių būkl÷s vertinimo patikrinimai 11 
Kiti 10 

išvykimų sk.                  
61 

 

Švietimas ir viešinimas 



12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos  
viešinimas: 
Skaitytos paskaitos/pranešimai 
7 paskaitos mokyklose Vilniaus ir Trakų sav. mokyklose 
Savanorių paskaita Dūkštų mokykloje 
Dalyvauta laidų/duota interviu: 
LRT TV – 1 vnt.; LRT radijas – 3 
vnt.; Init TV – 1 vnt.; 
Tiesiogin÷ transliacija iš direkcijos lesyklos  
http://www.delfi.lt/projektai/kaledos/lesykla-tiesiogiai/  
 
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų 
A. Jefanovas „Dūkštų ąžuolyno atkūrimas ir išsaugojimas“ 
J. Mičiulien÷ „Neries sl÷nių gali pavyd÷ti Europa“ 
K. Tamašauskait÷ „Kviečia Plukių žyd÷jimo švent÷ 2013“ 
K. Tamašauskait÷ „Deiv÷s Mildos švent÷ ant Stirnių piliakalnio“ 
K. Tamašauskait÷ „Mildos vardas skamb÷jo Neries regioniniame 
parke“ 
K. Tamašauskait÷ „Vilniaus pašon÷je – unikalus gamtos grožis“ 
V. Grigaliūnait÷ „Garsi orangutangų tyrin÷toja B. Galdikas Dūkštų 
ąžuolyne mok÷ įsibūti gamtoje“ 
M. Jankut÷ „Neries regioniniame parke lankytojai atvažiuoja 
pasižiūr÷ti į vabalą, gyvenantį drev÷je 50 metų, ir drugelį, penimą 
skruzd÷lių“ 
S. Pupininkas „Neries regioniniame parke rastas koralą 
primenantis grybas“ 
S. Pupininkas „Susipažinkite: drakoną primenantis skiauter÷tasis 
tritonas“ 
S. Pupininkas „Retasis sengirių vabalas: marmurinis auksavabalis“ 
S. Pupininkas „Dūkštų ąžuolyne pražydo lietuviškosios 
orchid÷jos“ 
K.Tamašauskait÷ „Bekel÷s visureigiai sudark÷ Neries regioninį 
parką“ 
Išleista leidinių (įvardinti): 
Neries RP lankytojo pasas (anglų k.) 
 
Kita (įvardinti): 
Bukletas apie NRP saugomas vertybes ir paramą parko direkcijai 
Bukletas apie 1863 m. sukil÷lių kelią NRP  
Periodiniai informaciniai leidiniai apie NRP direkcijos veiklą 
parko gyventojams (2 vnt.) 
Bukletas „8 svarbiausi NRP lankytini objektai“ 
 

veiklų sk. 33 
 
 
7 / 0 
1 
 
5 
 
1 
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 1 
 1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
2 
1 



13. Renginiai visuomenei (įvardinti): 
 
1. Susitikimas su Dūkštų bendruomene   
2. Inkilų k÷limo švent÷ 
3. Inkilų k÷limo švent÷ su LGF  
4. Dūkštos slalomralis  
5. Plukių žyd÷jimo švent÷  
6. Akcija “Darom 2013”  
7. “Western union” talka ant Naujosios R÷vos piliakalnio  
8. prof. Birut÷s Galdikas vizitas Dūkštų ąžuolyne  
9. Deiv÷s Mildos švent÷  
10. Karių savanorių žygis ir talka ant Velniakampio piliakalnio  
11. Partneryst÷ rengiant Rastin÷nų bendruomen÷s šventę   
12. Partneryst÷ rengiant Valų bendruomen÷s švent÷  
13. Žolinink÷s Rasokl÷s seminarai  
14. Mažosios bibliotek÷l÷s direkcijos kieme atidarymas  
15. Istorinis pažintinis žygis "Sukil÷lių keliais”  
16. Aplinkosaugin÷ Vilniaus rajono mokyklų moksleivių 

akcija  
17. Pasieniečio J. Kybarto žūties metinių pamin÷jimas  
18. V÷lin÷s Karmazinų pilkapyne  
19. Pad÷kos vakaras parko gyventojams  

renginių sk./dalyvių sk. 
19 / 1670 
1/10 
1/20 
1/40 
1/200 
1/200 
1/30 
1/50 
1/20 
1/270 
1/45 
1/30 
1/150 
1/50 
1/25 
1/120 
 
1/300 
1/30 
1/50 
1/30 
veiklų sk./lankytojų 
(dalyvių) sk. 
86 / 3039 

14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 
programų skaičius:  
 
Ekspozicijų pristatymai   
Ekskursijos 
Žygiai  
Edukacin÷s programos  

23/460 
53/2209  
3/120  
7/250  

Kita veikla 

panaudotos l÷šos (Lt) 19. Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti): 
ES tarnybos savanoryst÷s projektas 28928,25  Lt 

21. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 
nevyriausybin÷mis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 
veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

1. UAB “Velo City”  
2. UAB “Graderlitas”  
3. VĮ Vilniaus miškų ur÷dija; 

partnerių sk. 32  



 4. Lietuvos gamtos fondas 

5. VĮ Trakų miškų ur÷dija; 

6. VĮ Kaišiadorių miškų ur÷dija 

7. Mineraliniai vandenys group 

8. AB “Lietuvos geležinkeliai” 

9. Vilniaus rajono savivaldyb÷s administracija 

10. Elektr÷nų savivaldyb÷s administracija 

11. “Biovela Group” 

12. UAB “Lietpak”  

13. VU Gamtos fakultetas 

14.  Edukologijos Universiteto projektas “Žalioji mokymosi 
aplinka” 

15. Valų kaimo bendruomen÷ “Nerius” 

16. Aukštadvario regioninio parko direkcija 

17. Trakų rajono kultūros rūmai 

18. Lentvario kultūros rūmai 

19. J.Basanavičiaus progimnazija 

20. Kalnų dviračių federacija 

21. Valstyb÷s sienos apsaugos tarnyba 

22. Nacionalin÷ M. Mažvydo biblioteka 

23. Lenkijos institutas Vilniuje 

24. Lietuvos Keliautojų sąjunga 

25. Valstybinis Kernav÷s kultūrinis rezervatas 

26. Generolo J. Žemaičio karo akademija 

27. Baltijos aplinkos forumas 

28. SALTES organizacija – savanorių projektas 

29. UAB “Nuotykių akademija” 

30. Maišiagalos LDK Algirdo vidurin÷ mokykla  

31. KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktin÷, Vilnius 

32. Širvintų Lauryno Stuokos gimnazija 

 

 


