
 

 

 

 

 

 

NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS  

2014 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 / 1 
taškų sk./spec. sk. 
90 / 1 

santykinis koef.,  
11 
santykinis koef. 
90 
 

   2. Gyvosios gamtos monitoringas, 
tyrimai 

stebimų temų./spec.  
sk., 
7 / 2 
taškų sk./spec. sk. 
172 / 2  

santykinis koef.,  
 
3,5 
santykinis koef. 
86 
 

   3. Lankytojų monitoringas, tyrimai stebimų temų sk./spec. sk., 
1 / 1 
taškų sk./spec. sk. 
34 / 1 
 

santykinis koef.,  
1 
santykinis koef. 
34 

   4. Kitas monitoringas, tyrimai stebimų temų sk./spec. sk.,  
3 / 2 
taškų sk./spec. sk. 
6 / 2 
 

santykinis koef.,  
1,5 
santykinis koef. 
3 

    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. 
4 / 1 

santykinis koef. 
 
 
4 

PATVIRTINTA: 
Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos  
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  
2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-26 
 

 



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

išduotų (neišduotų) spec. 
reikalavimų, pritarimų 
(nepritarimų) sk./spec. sk. 
7 / 1 
 

santykinis koef. 
 
 
7 

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

išnagrin÷tų 
(suderintų/nesuderintų) 
dokumentų sk./spec. sk. 
152 / 3 
 

santykinis koef. 
 
 
50,66 

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

Sutvarkytų/prižiūr÷tų teritorijų 
skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. sk.,  
9 / 3 
ha/spec. sk. 
116,25 / 3 
 

santykinis koef.,                               
3                                            
santykinis koef.                 
38,75  

  9. 

Sutvarkytų/prižiūr÷tų objektų 
skaičius  

objektų sk./spec. sk. 
11 / 2 
 

santykinis koef.                       
5,5 

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.              
22 / 2 
 

santykinis koef.                    
11 

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

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

išvykimų sk./spec. sk. 
70 / 2 

santykinis koef. 
35 

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

visos ST sistemos viešinimas  
veiklų sk./spec. sk. 
86 / 2 
 

  13. Renginiai visuomenei  renginių sk./dalyvių sk. 
9 / 3705 
 

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

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk. 
106 / 3890 

Išteklių valdymas 

  15. Gautos l÷šos programų vykdymui gautos l÷šos (Lt)/darbuotojų 
sk. 
291416 / 6 

Lt 
 
48569,33 Lt 

  16. Gautos l÷šos iš kitų šaltinių gautos l÷šos (Lt)/darbuotojų 
sk. 
30427 / 6 

Lt 
 
5071 Lt 



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

dirbtos val./darbuotojų sk. 
2120 / 7 

santykinis koef. 
302,8 

Kita veikla 

118. Parengtų registruotų raštų, įsakymų 
skaičius 

raštų, įsakymų sk./spec. sk. 
358 / 5 
 

santykinis koef. 
71,6 

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

projektų sk./Lt 
2 /  21606 

   20. Direkcijos įvykdytų viešųjų pirkimų 
apimtys 
 

viešieji pirkimai (Lt)/spec.sk. 
60670 / 1 

santykinis koef. 
 60670 

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

partnerių sk.  
 
28 

  22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 
direkcijos darbuotojai 
Karolina: 6 mokymai 
Saulius: 4 mokymai 
Audron÷: 2 mokymai 
Aivaras: 4 mokymai 
Krystyna: 1 mokymai 

mokymų sk./darbuotojų sk. 
 
 
 
 18 / 5 

 

 
Neries regioninio parko direktor÷     ________________________________Audron÷ Žičkut÷_________                  

                                                                   (v. pavard÷) 

   

                                                                                                             _______2014-02-02______________ 
                                                                  (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. 90 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 
0 
14 
1 
 
14 
6 
47 
 
taškų sk. 172 2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti, tyrimus): 

1. Ūdros monitoringas Šventosios up÷je žemiau Andrioniškio (9 
steb÷jimo taškai) ir Neries up÷je (17 steb÷jimo taškų))  
2. Purpurinio plokščiavabalio monitoringas Dūkštų ąžuolyne ir 
Dūkštos upelio sl÷nyje 
3. Niūraspalvio auksavabalio monitoringas Dūkštų ąžuolyne ir 
Dūkštos upelio sl÷nyje 
4. Didžiojo auksinuko monitoringas Šveicarijos miške  
5. Didžiųjų miegapelių monitoringas Neries šlaite ties Air÷nų kaime 
ir Dūkštos upelio sl÷nyje 
6. Šikšnosparnių rūšių monitoringas Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos 
upelio sl÷nyje 
7. Retų ir saugomų rūšių paieška 

26 
 
9 
 
14 
 
3 
70 
 
50 
 
- 
taškų sk. 34 3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Tiesioginis lankytojų monitoringas 
- Netiesioginis lankytojų monitoringas 

6 
28 
 
taškų sk. 6 4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

1. Dirbtinai pasodintų bei natūraliai atželiančių ąžuoliukų skaičiaus 
steb÷sena vykdant Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos upelio sl÷nio 
gamtotvarkos plano uždavinius 
2. Svarbiausių parko šaltinių kartografavimas 
3. Etnografinis tyrimas, tema - vietos tautosaka 

 - 
 
 
 6 
 - 

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų 
dokumentų nagrin÷jimas 
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): dokumentų sk. 2 



 Direkcijos veiklos planas 
Neries regioninio parko 2014 m. monitoringo (kraštovaizdžio 
programa  

1 
1 
 
išduotų/neišduotų sąlygų 
sk.  

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 
skaičius: 
Bendrojo planavimo dokumentams  
Specialiojo planavimo dokumentas 
Detaliojo planavimo dokumentams 

1 / 1                                      
0 / 1                                    
1 / 0                                      

pritarimų/nepritarimų sk. 

6. 

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

0 / 0                                      
0 / 0                                          
0 / 0                       

išduotų/neišduotų spec. 
reikalavimų sk.  

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 
skaičius 

6 / 1 
pritarimų/nepritarimų sk. 

7. 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius 
20 / 2 
suderintų/nesuderintų dok. 
sk. 144 / 8 

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 
- Žem÷s sklypo formavimo ir pertvarkymo projektai 
- Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektai  
- Kaimo pl÷tros žem÷tvarkos projektai  
- Miškotvarkos projektai 
- Natura 2000 poveikio aplinkai vertinimas 
- Pažyma apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus 
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal 
priemonę “Natura 2000” išmokos 
 

109 / 7        
6 / 0         
6 / 0 
3 / 1 
10 / 0         
3 / 0         
7 / 0 

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

teritorijų sk./ha 
9 / 116,75 

Sutvarkytos/prižiūr÷tos teritorijos (įvardinti, nurodant ar teritorija buvo 
sutvarkyta ar prižiūr÷ta; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima 
technika): 
Sutvarkytos teritorijos: 1. Neries sensl÷nio natūralių pievų ir 
šaltiniuotų šlaitų buvein÷s”(4,0 ha)  
Prižiūr÷tos teritorijos: 
1. Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos upelio sl÷nis (58,15 ha); 2. 
Bražuol÷s upelio sl÷nis (26,1 ha); 3. Stirnių piliakalnis (4,0 ha); 
Velniakampio piliakalnis (3,0 ha); 
Buvo priežiūr÷tos turima technika:  
4. Karmazinų piliakalnis (3,0 ha); 5. Bradeliškių piliakalnis 
(4,0 ha); 6. Buivydų piliakalnis (4,0 ha); 7. Karmazinų 
pilkapynas (4,0 ha); 8. Ausiutiškių konglomeratas (2,0 ha); 9. 
Bielazariškių pieva (0,5 ha)  

 

9. 

Sutvarkyti/prižiūr÷ti objektai (įvardinti, nurodant ar objektas buvo 
sutvarkytas ar prižiūr÷tas; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima 

objektų sk. 
11 



 technika): 

1. Rastin÷nų šaltinis (0,3 ha). Buvo tvarkoma savo turima technika: 2. 
J. Kybarto žuvimo vieta (0,2 ha); 3. Šventasis Daubų (0,3 ha); 4. 
Vaigeliškių ąžuolas (0,3 ha); 5. Ąžuolų karalien÷ (0,3 ha); 6. Karmazinų 
atodanga (0,2 ha); 7.Verkšionių užkeiktų vestuvių akmenys (0,2 ha); 8. 
Kragžlių pilkapynas (0,3 ha); 9. Paalios÷s pilkapynas (0,2 ha); 10. Vilkų 
duob÷ (0,5 ha); 11. Akmuo su ženklais (0,2 ha);  

 

teritorijų sk./ha Įrengtos/prižiūr÷tos rekreacin÷s infrastruktūros teritorijos (įvardinti, 
nurodant ar teritorija buvo įrengta ar prižiūr÷ta; įvardinti ar buvo 
tvarkoma su savo turima technika)): 
Prižiūr÷tos teritorijos, buvo tvarkomos savo turima technika: 
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. 22 

10. 

Įrengti/prižiūr÷ti rekreacin÷s infrastruktūros objektai (įvardinti, nurodant 
ar objektas buvo įrengtas ar prižiūr÷tas; įvardinti ar buvo tvarkoma su 
savo turima technika): 
Įrengti objektai: 

1. Tiltas Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos upelio sl÷nyje; 
2. Atokv÷pio vieta Grabijolų kaime; 

Prižiūr÷ti objektai, buvo tvarkomi savo turima technika:  
2. Poilsiaviet÷ prie Vaigeliškių ąžuolo  
3. Poilsiaviet÷ prie Ąžuolų karalien÷s 
4. Poilsiaviet÷ Dūkštų ąžuolyne 
5. Poilsiaviet÷ prie Karmazinų piliakalnio 
6. Poilsiaviet÷ Šiurmonių kaime 
7. Poilsiaviet÷ prie Veprių ežero 
8. Poilsiaviet÷ prie Grabijolų pilkapyno 
9. Poilsiaviet÷ "prie Grybo 
10. Poilsiaviet÷ prie Padūkštų pilkapyno 
11. Poilsiaviet÷ priešais Dūkštos santaka 
12. Poilsiaviet÷ "Raguvos 
13. Poilsiaviet÷ priešais Bradeliškių piliakalnį 
14. Poilsiaviet÷ Dūkštų ąžuolyne 
15. Poilsiaviet÷ prie Karmazinų pilkapyno 
16. Poilsiaviet÷ "Panerių miško regykla" 
17. Poilsiaviet÷ "Purv÷s r÷va" 
18. Poilsiaviet÷ prie Said÷s upelio 
19. Apžvalgos bokštas Ausiutiškių regykloje 
20. Apžvalgos aikštel÷ Paneriškių regykloje 

 

 

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

patikrinimų) skaičius (nurodyti kiek patikrinimų buvo organizuota 
išvykimų sk. 70 



 patikrinimų) skaičius (nurodyti kiek patikrinimų buvo organizuota 
savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis): 
Planiniai patikrinimai 18 (iš jų 16 savarankiškai , 2 – su kitomis 
institucijomis) 
Neplaniniai patikrinimai 0 
Valstybinių draustinių būkl÷s vertinimo patikrinimai 20 
Kiti (prevencin÷s veiklos išvykos) 39 

 

Švietimas ir viešinimas 

12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 
viešinimas: 
Skaitytos paskaitos/pranešimai 
Neries RP pristatymai (2) Žem÷s dienos renginiuose Vievio 
gimnazijoje (60) 
Kraštotyros konkurso pristatymas Maišiagalos LDK Algirdo 
gimnazijoje (250) 
Kraštotyros konkurso laureatų apdovanojimai Maišiagalos LDK 
Algirdo gimnazijoje ir Suderv÷s M. Zdziechovskio pagrindin÷je 
mokykloje (45) 
Neries RP pristatymas S. Stanevičiaus vidurin÷je mokykloje (60) 
Tradicin÷s Vilniaus apylinkių pastatų puošybos pristatymai 
Mozūriškių km. medžio dirbtuv÷se (3 kartai).  (85) 
Neries regioninio parko ir Šiurmonių apylinkių vertybių 
pristatymas Rastin÷nų bendruomen÷s renginyje (60) 
Neries RP pristatymas Vilniaus mokytojų namuose (50) 
LRT TV – 2 (Laida “Labas rytas”, “Žygis pas didžiąsias 
miegapeles”), laida Panorama”, “Apie verbų pynimą”  
TV3 – 2 (“Žinios”, reportažas apie Plukių žyd÷jimo šventę; 
reportažas apie Verbų pynimo seminarą) 
LRT Radijas - 5 (laida “Aktualijų studija”, laida “Gamta – visų 
namai” (2 laidos)), laida” Lietuvos diena. Po pietryčių Lietuvą”, 
laida”Mes-moterys”.)  
Radiocentras – 1 (laida “Žaliasis patrulis”) 
Radijas Znad Willi – 5 (laidos apie Vilniaus apylinkes, Tradicinę 
medinę architektūrą (2), Lovatiesių parodą, Išverstą tautosakos 
rinkinį)  
 
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų 
K. Tamašauskait÷, "Lygiadienio virsmui pajusti – į naktinį žygį 
Dūkštos up÷s sl÷niu" 

M. Drigotas, “Žygis, kokio Lietuvoje labai trūksta” 
K. Tamašauskait÷, "Moderniame lankytojų centre – pus÷s 
šimtmečio senumo rankdarbiai" 

K. Tamašauskait÷, “Aist÷ Smilgevičiūt÷ ir grup÷ „Skyl÷“ 
koncertuos gamtos sukurtoje scenoje” 

K. Tamašauskait÷,  Grož÷tis plukių žyd÷jimu – jau 
dešimtąjį kartą. 

I. Labutyt÷, D÷l mažos g÷lel÷s žyd÷jimo surengtas įspūdingas 
pasirodymas ant piliakalnio 
S. Pupininkas, “Netoli Vilniaus išdygo ratas grybas – krateriškasis 
taurūnis” 
Marius G., “Antrojo (V)elniakampio šturmo principai: ryžtas, 
darbštumas ir paj÷gų koncentracija!”  

veiklų sk. 86 



A. Dumalakas, “Iš Vilniaus pab÷gusi jauna pora vasarą gyvens lyg 
ind÷nai” 
A. Dumalakas, “Vilniaus rajone piliakalnį sutvark÷ avys ir ožkos” 
K. Tamašauskait÷, “Kaip pačiam pasigaminti tradicines langines?” 
K. Tamašauskait÷, “Atgims tradicin÷ pirkių puošyba” 
S. Pupininkas, “Vieta, kur pražydo tūkstančiai Raudonosios 
knygos g÷lių”  
K. Tamašauskait÷, “Šikšnosparnių naktis Dūkštų ąžuolyne” 
S. Pupininkas, Neries regioninis parkas, Žurnalas 
“Savait÷”  
K. Tamašauskait÷, “Beveik šimtas savanorių papuoš÷ etnografinį 
kaimą”                                                 
S. Pupininkas, “Dūkštų ąžuolynas – sengirių reliktas”  
J. Skupien÷, M. Mašanauskien÷, “Atkelkim v÷lių 
vartelius” 
M. Mašanauskien÷, Ąžuoliukai – sau ir T÷vynei Lietuvai” 
K. Tamašauskait÷, Žygis po 1000 metų senumo lietuvių 
kapines 
K. Tamašauskait÷, “Išverstas unikalus Vilniaus apylinkių 
tautosakos rinkinys” 
A.Š÷mien÷, “Šeimos pasirinktas gyvenimo kelias 
šokiruoja kitus” 
Išleista leidinių (įvardinti): 
Turistinis Neries regioninio parko žem÷lapis (1000 vnt.) 
Brošiūra “8 objektai, kuriuos rekomenduoja aplankyti parko 
gidas” (500 vnt.) 
Naujienlaikraštis NRP gyventojams (200 vnt.) 
Brošiūra “Parodyk, kad tau rūpi – skirk 2 proc.” (5000 vnt.)    
Kita (įvardinti): 
1. Autentiškų Michalinos Lučun lovatiesių paroda; 
2. Neries regionini parke ir apylink÷se gyvenančių mokinių ir 
jaunimo Kraštotyros konkursas; 
3. Informacinių pranešimų patalpinimas www.neriesparkas.lt (30 
vnt.);  
4.  Neries RP produkto ženklo suteikimas (2 partneriai)   

5. Akcijos “Lašiša 2014 “ rezultatų pristatymas 

                                                

renginių sk./dalyvių sk. 
 9 /3705 

13. Renginiai visuomenei (įvardinti): 
1. Pavasario lygiadienio min÷jimas (200)                       
2. Akcija “Darom 2014” (50) 
3. Plukių žyd÷jimo švent÷ (3000) 
3. Velniakampio piliakalnio tvarkymo talka su Savanorių paj÷gų 
Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa (40) 
4. Pažintin÷ išvyka “Dūkštų ąžuolynas – auksavabalių namai” (20) 
5. Šikšnosparnių naktis Dūkštų ąžuolyne (150) 
6. Projekto “Mūs pirkel÷ dailiai inr÷dzyta” baigiamasis 
renginys (80)  
7. V÷lin÷s Karmazinų pilkapyne (50) 
8. Renginys “V÷lių takais: Rytų Lietuvos pilkapių 
kultūra” (100) 

9. Pasieniečio J. Kybarto žūties metinių min÷jimas (15) 

 

 



veiklų sk./lankytojų 
(dalyvių) sk. 106 / 2890 

14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 
programų skaičius:  
Ekspozicijų pristatymai  41 
 
Pavieniai lankytojai  679 
 

Ekskursijos 54  
 

Žygiai 
1. Žygis „Per penkis kalnus dviejų upių sl÷niais“ (30) 
2. Žygis „Akustinis Bombina bombina koncertas Dūkštų 
ąžuolyne“ (25)    
3. Žygis „Dvi dienos natūralioje gamtoje - žygis Neries 
šlaitais“ (10) 
4. Žygis „Gamta, kultūra ir tradicin÷ architektūra šilų 
krašte“ (30)  
5. Žygis „Naktin÷ Dūkštos upelio pasaka“ (25) 
6. Žygis „Svečiuose pas didžiąsias miegapeles-1“ (35) 
7. Žygis „Svečiuose pas didžiąsias miegapeles-2“ (30) 
 
Edukacin÷s programos 
Tradicinių Vilniaus verbų pynimo praktinis užsi÷mimas-1 (25) 
Tradicinių Vilniaus verbų pynimo praktinis užsi÷mimas-2 (15) 
Tradicin÷s puošybos kūrybin÷s dirbtuv÷s (71) 
Šiaudinių saulučių rišimo pamoka (25) 

41 / (dalyviai jau įskaičiuoti į 
ekskursijų dalyvių sk.) 
 -  / 679 
 
 
54 / 1890 
 
 
 
 
 
7 / 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 / 136 
 
 

Kita veikla 

panaudotos l÷šos (Lt) 19. Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti ties 
kiekvienu projektu ar direkcija yra vykdytojas ar partneris): 
1. Vilniaus apylinkių tautosakos rinkinio vertimas (10850 Lt.) 
(Parko direkcija – vykdytojas) 
2. Projektas “Mūs pirkel÷ dailiai inr÷dzyta” (10756 Lt.) 
(Parko direkcija – vykdytojas) 

 21606 Lt. 

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

1. VĮ Vilniaus miškų ur÷dija; 

2. VĮ Kaišiadorių miškų ur÷dija; 

3. VĮ Trakų miškų ur÷dija; 

4. “Biovela Group” 

5. UAB “Lietpak” 

6. AB “Grigišk÷s” 

7. UAB “Gil÷s inžinerija” 

8. Lietuvos gamtos fondas 

9. VšĮ Baltijos aplinkos forumas 

10. VšĮ Gamtos paveldo fondas 

11. VšĮ Lobių dirbtuv÷s 

12. Mindaugo Makut÷no muilo ūkis 

13. Vilniaus rajono savivaldyb÷s administracija 

partnerių sk. 28 



14. Elektr÷nų savivaldyb÷s administracija 

15. Valų kaimo bendruomen÷ “Neris” 

16. Rastin÷nų-Bubų bendruomen÷ 

17. Šil÷nų kaimo bendruomen÷ 

18. KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktin÷ 

19. Savanorių paj÷gų Civilių ir karių bendradarbiavimo 
kuopa 

20. Valstyb÷s sienos apsaugos tarnyba 

21. Lietuvos Keliautojų sąjunga 

22. I. Į “Sl÷nyje” 

23. I. Į. “Rasokl÷“ 

24. UAB “Nuotykių akademija” 

25. Maišiagalos LDK Algirdo vidurin÷ mokykla 

26. Čekoniškių pagrindin÷ mokykla  

27. J.Basanavičiaus progimnazija 

28 Vievio gimnazija 

 


