
 

 

 

 

 

 

NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS  

2015 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. 
93 / 1 

santykinis koef.,  
11 
santykinis koef. 
93 
 

   2. Gyvosios gamtos monitoringas, 
tyrimai 

stebimų temų./spec.  
sk., 
6 / 1 
taškų sk./spec. sk. 
31 / 1  

santykinis koef.,  
 
6 
santykinis koef. 
31 
 

   3. Lankytojų monitoringas, tyrimai stebimų temų sk./spec. sk., 
1 / 1 
taškų sk./spec. sk. 
51 / 1 
 

santykinis koef.,  
1 
santykinis koef. 
51 

   4. Kitas monitoringas, tyrimai stebimų temų sk./spec. sk.,  
10 / 3 
taškų sk./spec. sk. 
251 / 3 
 

santykinis koef.,  
3,33 
santykinis koef. 
83,66 

    Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų   
dokumentų nagrin÷jimas 

   5. Direkcijos parengtų strateginio 
planavimo dokumentų skaičius  

parengtų dokumentų sk./spec. 
sk. 
2/ 3 
 

santykinis koef. 
 
0,66 

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

išduotų (neišduotų) sąlygų ir 
pritarimų (nepritarimų) 
sk./spec. sk. 
13 / 1 

santykinis koef. 
 
 
13 

PATVIRTINTA: 
Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos  
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  
2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-42 
 

 



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

išduotų (neišduotų) spec. 
reikalavimų, pritarimų 
(nepritarimų) sk./spec. sk. 
19 / 1 
 

santykinis koef. 
 
 
19 

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

išnagrin÷tų 
(suderintų/nesuderintų) 
dokumentų sk./spec. sk. 
211/ 3 
 

santykinis koef. 
 
 
70,33 

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

Sutvarkytų/prižiūr÷tų teritorijų 
skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. sk.,  
22 / 3 
ha/spec. sk. 
55,27 / 3 
 

santykinis koef.,                               
7,3                                            
santykinis koef.                 
18,42  

  9. 

Sutvarkytų/prižiūr÷tų objektų 
skaičius  

objektų sk./spec. sk. 
8 / 3 
 

santykinis koef.                       
2,66 

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

teritorijų sk./spec. sk.,  
8 / 3 
ha/spec. sk.                        
157,2 / 3 
 

santykinis koef.,                   
2,66 
santykinis koef.                  
52,4                                   

  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. 
85 / 3 

santykinis koef. 
28,33 

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

visos ST sistemos viešinimas  
veiklų sk./spec. sk. 
88 / 3 
 

  13. Renginiai visuomenei  renginių sk./dalyvių sk. 
11 / 2405 
 

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

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk. 
92 / 2367 

Išteklių valdymas 

  15. Gautos l÷šos programų vykdymui gautos l÷šos (Eur.)/darbuotojų 
sk. 
83507 / 6 

Eur. 
 
13917,83 Eur. 

  16. Gautos l÷šos iš kitų šaltinių gautos l÷šos (Eur.)/darbuotojų 
sk. 
58265,04 / 6 

Eur. 
 
9710,84 Eur. 



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

dirbtos val./darbuotojų sk. 
128 / 6 

santykinis koef. 
21,33 

Kita veikla 

118. Parengtų registruotų raštų, įsakymų 
skaičius 

raštų, įsakymų sk./spec. sk. 
384 / 5 
 

santykinis koef. 
76,8 

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

projektų sk./Eur. 
0 / 0 

   20. Direkcijos įvykdytų viešųjų pirkimų 
apimtys 
 

viešieji pirkimai (Eur)spec.sk. 
63503 / 1 

santykinis koef. 
 63503 

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

partnerių sk.   
 
56 

  22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 
direkcijos darbuotojai 
Karolina:  6mokymai 
Saulius: 4 mokymai 
Audron÷:  2 mokymai 
Gintaras:  5 mokymai 
Krystyna: 2 mokymai 

mokymų sk./darbuotojų sk. 
 
 
 
19 / 5 

 

 
Neries regioninio parko direktor÷     ________________________________Audron÷ Žičkut÷_________                  

                                                                   (v. pavard÷) 

   

                                                                                                             _______2016-02-02______________ 
                                                                  (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. 93 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 

9 
 
2 
0 
14 
1 
 
14 
6 
47 
taškų sk. 31 2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti, tyrimus): 

1. Šiaurinio auksinuko monitoringas Šveicarijos miške   
2. Pleištin÷s sk÷t÷s monitoringas Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos upelio 
sl÷nyje  
3. Pleištin÷s sk÷t÷s monitoringas Šventosios up÷je žemiau 
Andrioniškio 
4. Pleištin÷s sk÷t÷s monitoringas Neries up÷je 
5. Šarvuotosios sk÷t÷s monitoringas Paąžuolyn÷s durpyne 
6. Šarvuotosios sk÷t÷s monitoringas Strošiūnų šile 

6 
5 
 
5 
 
5 
5 
5 
taškų sk. 51 3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Tiesioginis lankytojų monitoringas 
- Netiesioginis lankytojų monitoringas 

6 
45 
taškų sk. 249 4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

1. Didžiųjų miegapelių monitoringas Neries šlaite ties Air÷nų kaime 
ir Dūkštos upelio sl÷nyje 
2. Šikšnosparnių rūšių monitoringas Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos 
upelio sl÷nyje (Inkilų tikrinimas) 
3. Šikšnosparnių rūšių monitoringas Aukštųjų Panerių geležinkelio 
tunelyje 
4. Ąžuoliukų prigijimo statistika Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos up÷s 
sl÷nyje.   
5. Inkiluose gyvenančių paukščių monitoringas Dūkštų ąžuolyne, 
Panerių miške, bei miške šalia Molyn÷s kaimo (90 inkilų).  
6. Retų ir saugomų rūšių paieška 
7. Bražuol÷s gamtotvarkos plano monitoringo dalyje numatytų 
saugomų augalų rūšių monitoringas 
8. Geninių paukščių monitoringas Dūkštų ąžuolyne 
9. Pel÷dinių paukščių monitoringas  
10. Naujų kultūros paveldo objektų paieška  

70 
 
50 
  
 1 
 
23 
 
90 
 
- 
4 
 
7 
4 
- 



Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų 
dokumentų nagrin÷jimas 

dokumentų sk. 2 5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 
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 

0 / 0                                      
1 / 0                                    
3 / 0                                      

pritarimų/nepritarimų sk. 

6. 

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

0 / 0                                      
8 / 0                                          
1 / 0                       

išduotų/neišduotų spec. 
reikalavimų sk.  

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 
skaičius 

5 / 2 
pritarimų/nepritarimų sk. 

7. 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius 
11 / 1 
suderintų/nesuderintų dok. 
sk. 203 / 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 

162 / 7        
8 / 0         
6 / 0 
6 / 0 
17 / 0         
1 / 1         
3 / 0 
 
 
 

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas 
teritorijas) 
9. Sutvarkytos/prižiūr÷tos teritorijos (įvardinti, nurodant ar teritorija buvo 

sutvarkyta ar prižiūr÷ta; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima 
teritorijų sk./ha 
   22 /  55,27 



technika): 
Buvo priežiūr÷tos turima technika:  
1.Karmazinų piliakalnis (5,0 ha); 2. Bradeliškių piliakalnis (4,0 
ha); 3. Buivydų piliakalnis (4,0 ha); 4. Karmazinų pilkapynas 
(8,0 ha); 5. Ausiutiškių konglomeratas (1,0 ha); 6. Grabijolų miškas 
(Bielazarišk÷s) (0,5 ha) 7. Bražuol÷s upelio sl÷nis (1,77 ha); 8. 
Dūkštos upelio pievų pievos (4,9 ha); 9.Popų-Vingelių 
pilkapynas (2,0 ha); 10. Grabijolų-Žemaitiškių pilkapynas II 
(2,0 ha); 11.Vilkų duob÷ (0,6 ha); 12. Naujosios R÷vos 
piliakalnis su senov÷s gyvenviete (2,0 ha); 13.Rastin÷nų 
šaltinis (0,5 ha); 14. Sviliškių kraštovaizdžio draustinio dalis ties 
Papiškių k. (1,0 ha); 15. Elniakampio kraštovaizdžio draustinio 
dalis ties Neries senvage (0,5 ha); 16. Said÷s hidrografinis 
draustinis ties Said÷s upelio santaka su Nerimi (5,0 ha); 17. 
Kulio kraštovaizdžio draustinio dalis ties Air÷nų kaimu (0,5 
ha); 18. Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis (0,5 ha); 
19.Sviliškių kraštovaizdžio draustinio dalis ties Karalait÷s ež. 
(0,5 ha) 
Prižiūr÷tos teritorijos:  
1. Stirnių piliakalnis (4,0 ha); 2. Elniakampio (Velniakampio) piliakalnis 
(4,0 ha); 3. Padūkštų pilkapynas (3,0 ha);  

 

objektų sk. 
8 

 

Sutvarkyti/prižiūr÷ti objektai (įvardinti, nurodant ar objektas buvo 
sutvarkytas ar prižiūr÷tas; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima 
technika):                                                                                              
Buvo tvarkoma savo turima technika:                                                       
1. Karmazinų atodanga (0,2 ha); 2. Dūkštų atodanga (0,2 ha); 3. Kragžlių 
pilkapynas (0,5 ha);  4. Dūkštų kraštovaizdžio draustinio dalis netoli 
Buivydų piliakalnio (0,4 ha); 5.Bražuol÷s botaninis draustinis ties 
Papiškių kaimu (0,2 ha); 6. Bražuol÷s botaninis draustinis ties Kragžlių 
kaimu (0,2 ha); 7.Sviliškių kraštovaizdžio draustinis ties Popų kaimu (0,2 
ha); 8. Velniakampio kraštovaizdžio draustinis ties Vangos kaimu (0,1 
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) 
8. Šil÷nų pažintinis takas (1,0 ha) 

8 / 157,2 

10. 

Įrenti/prižiūr÷ti rekreacin÷s infrastruktūros objektai (įvardinti, nurodant 
ar objektas buvo įrengtas ar prižiūr÷tas; įvardinti ar buvo tvarkoma su 

objektų sk. 19 
 



 savo turima technika): 
Prižiūr÷ti objektai, buvo tvarkomi savo turima technika:  

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 

 

Prevencija ir teritorijų kontrol÷ 
išvykimų sk. 85 11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų) 

skaičius (nurodyti kiek patikrinimų buvo organizuota savarankiškai ir 
kiek su kitomis institucijomis): 
Planiniai patikrinimai: 10 
Neplaniniai patikrinimai: 8 (iš jų 6 savarankiškai , 2 – su kitomis 
institucijomis) 
Valstybinių draustinių būkl÷s vertinimo patikrinimai: 8 * 
Budelių kraštovaizdžio draustinis 
Daub÷nų kraštovaizdžio draustinis 
Kazimieravo ornitologinis draustinis 
Medžiakalnio geomorfologinis draustinis 
Paąžuolyn÷s botaninis-zoologinis draustinis 
Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis 
Šventosios ichtiologinis draustinis 
Vilnios hidrografinis draustinis 
Kiti (prevencin÷s veiklos išvykos): 59 

 

Švietimas ir viešinimas 

12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 
viešinimas: 
Skaitytos paskaitos/pranešimai 

Skaitytos paskaitos/pranešimai: 
1. Ekologo veiklos pristatymas VU Ekologijos ir aplinkotyros 
centre (G.Malmiga) – 15 dalyvių 
2. 9 tradicin÷s Vilniaus apylinkių pastatų puošybos edukacin÷s 
pamokos (K.Tamašauskait÷) – 250 dalyvių 
3. 4 Erasmus projekto „Šaltinių, upelių ir upių vandens kokyb÷s 
nustatymas“ edukaciniai užsi÷mimai – 100 dalyvių 
4. 2 Neries RP pristatymai Žem÷s dienos renginiuose Vievio 
gimnazijoje – 60 dalyvių 

veiklų sk. 88 



5. Neries RP vertybių pristatymas akustin÷je gitarų stovykloje 
Bražuol÷s stovyklaviet÷je – 15 dalyvių 
6. Neries RP veiklos pristatymas kolegų delegacijai iš Latvijos – 
15 dalyvių. 
7. Dvi paskaitos ir Neries RP vertybių  pristatymas UAB “Rimi” 
darbuotojams – 50. 
8. Neries RP vertybių pristatymas APVA lydimai grupei iš  
Makedonijos – 16.  
8. Neries RP vertybių pristatymas PANPARK organizuoto 
renginio dalyviams – 20. 
 
Dalyvauta laidų/duota interviu: 
1. Info TV Žinios – 2 pranešimai (apie baravyką– gigantą Neries 
RP ir klimato kaitos įtaką gamtai) 
2. LRT radijas – 4 pranešimai, laida „Labas Lietuva“ (apie renginį 
„Sutemos“, renginį „2 RATU: DŪŠELöS“ ir Tradicin÷s pastatų 
puošybos projektą), laida „Panorama“ (apie miškų ur÷dijos akciją 
socialiai remtinoms šeimoms, kurioje dalyvavo ir NRPD) 
3. LRT televizija – 1 reportažas (apie projektą „Tradicin÷ Vilniaus 
apylinkių pastatų puošyba“). 
4. Radijas Znad Wilii – 5 pranešimai (apie projekto „2RATU“ 
renginius ir Tradicin÷s pastatų puošybos projektą). 
5. Žinių radijas – 2 pranešimai kultūrinių renginių anonse 
(projekto „2RATU“ renginių anonsai) 
6. Radijas Laisvoji banga - 3 pranešimai, laida „Dienos ritmu“ (2 
apie projektą „Tradicin÷ Vilniaus apylinkių pastatų puošyba“ ir 1 
apie renginį “2ratu: plukių žyd÷jimas) 
7. LNK televizija – 1 reportažas (apie rastą gigantišką grybą 
Neries RP). 
8. Grynas TV – 1 reportažas (apie lašišų migraciją) 
9. LNK televizija – 1 reportažas apie parko lankytojo bilietą. 
10. Lietuvos ryto TV laida “ Gyvenu čia”: reportažas apie Vilniaus 
rajono lankytinas vietas  
11. LRT radijo laida “Ryto garsai” – reportažas apie Pietryčių 
Lietuvą.  
12. Alfa. Lt – interviu apie neįprastai šiltos žiemos poveikį gyvajai 
gamtai. 
13.  LRT laida” Gamta visų namai” – reportažas apie prof. R. 
Kazlauską. 
 
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų: 
“Šalia Vilniaus, Neries regioniniame parke – gigantiškas 
baravykas” (G. Malmiga ir S.Pupininkas) 
“Neries regioniniame parke rastas itin retas grybas” (S. Pupininkas 
“Atrastas nežinomas piliakalnis prie Neries” (V. Vaitkevičius) 
“Ten, kur slypi prot÷vių dvasia” (A. Kriščiukaityt÷) 
“Rado Lietuvoje išnykusį grybą” (S. Pupininkas) 

“Unikalus gatvinis kaimas Grabijolai kviečia į 220-ąjį gimtadienį” 
(K.Tamašauskait÷) 
“Grabijolai. Maži, bet istoriškai turtingi” (G. Pūrien÷) 
„Sutemos“ kvies pažintį gamtą Neries regioniniame parke” (K. 
Tamašauskait÷) 
“Ypatingoje kultūros paveldo vietov÷je klajos „dūšel÷s“ 
(K.Tamašauskait÷) 



“Karmazinų pilkapyne - išskirtinis koncertas” (K. Tamašauskait÷) 
“Plukių apsuptyje – nemokamas koncertas, spektaklis ir 
ekskursijos” (K. Tamašauskait÷) 
“Menas ir kultūros paveldas susipins įspūdingoje gamtoje” (K. 
Tamašauskait÷) 
“Neries regioniniame parke – pirkių žyd÷jimo metas” (K. 
Tamašauskait÷) 
“Grybai ir kerp÷s: pažintis iš arti” (E. Kutorga) 
“Pražydo labai reti Lietuvos augalai” (S. Pupininkas)  

“Šį šeštadienį – paskutin÷ proga pažinti tradicinę pastatų puošybą” 
(K. Tamašauskait÷) 
“Netoli Vilniaus neatpažįstamai pasikeis namai” (K. 
Tamašauskait÷) 
“Lietuviškus drožinius mediniams namams puošti kuria ir 
atvyk÷liai iš Belgijos” (G. Baltrušyt÷) 
“Prie Said÷s iškils koplytstulpis profesoriaus Ričardo Kazlausko 
atminimui” (K. Tamašauskait÷) 
“Velnias priešams pražūtingas visada” (S. Martinaitis) 
“Pavasario lygiadienį kviečia pažym÷ti naktiniame žygyje” (K. 
Tamašauskait÷) 
“Lankytinas objektas prie Vilniaus – Neries regioninis parkas: ką 
pamatyti, kaip atvykti” (R. Širvinskas) 
“Kaip tikram vesterne: sučiuptas labai įžūlus brakonierius” (K. 
Tamašauskait÷) 
“Nuostabi vieta visai šalia Vilniaus: dabar čia pats gražiausias 
metas” (A. Polubenkien÷ ir K. Tamašauskait÷) 
“Suplūdo pasigrož÷ti baltais plukių kilimais” (U. Karaliūnait÷) 

“Atgimsta tradini÷ puošyba” (Š. Dainarovič)  

“Vilniaus prieigose – Černobylį primentys vaizdai, gaubiantys 
paslaptis” (delfi.lt) 

“Bej÷giai prieš ekstremalių pom÷gių m÷g÷jus” (S. Grigaliūnas)     
Valstiečių laikraštis”   

“Koplytstulpis prof. R. Kazlauskui prie Said÷s” (Ūkininko 
patar÷jas”  

Išleista leidinių (įvardinti): 
- Naujienlaikraštis NRP gyventojams (150 vnt.) 
- Neries reg. parko turistinis žem÷lapis (1 000 vnt.) 
Kita (įvardinti): 

- Dalyvavimas konkurse „Geri darbai“ su projektu „Kartu 
išsaugokime rečiausią Lietuvos drugelį!” 

- Informacinių pranešimų ir stendų apie lankytojo bilietą ir 
jo l÷šomis tvarkomus objektus sklaida parko teritorijoje (40 
vnt.) 

- Neries RP parko produkto ženklo suteikimas (1 partneris) 
- Informacinių pranešimų patalpinimas www.neriesparkas.lt 

(26 vnt.) 
- Nuotraukų konkursas naujajai parko el. svetainei (13 

dalyvių) 
- Akcijos „Lašiša“ pristatymas 
- Bendradarbiavimas su vietos gyventojais ir parke 

veikiančių verslų viešinimas pastatant informacinį-
reklaminį stendą 

- Kairiojo Neries kranto turizmo trasos viešinimas įrengiant 



„Geocatching“ trasą 
- Intensyvus informacijos viešinimas socialiniu tinklu 

„Facebook“ 
- Gamtos mokyklų edukacinio komandinio žaidimo 

koncepcijos ir taisyklių rengimas  
- Straipsnių parengimas leidiniui “Vadovas po 

Neries regioninį parką”  
- Reklaminio gamtos mokyklos video filmo 

sukūrimas 
 

renginių sk./dalyvių sk. 
 11 /2405 

13. Renginiai visuomenei (įvardinti): 
- Pavasario lygiadienio min÷jimas (50) 
- „2 RATU: plukių žyd÷jimas“ (500) 
- Aplinkosauginis renginys „Sutemos“ (70) 
- Prof.  R. Kazlausko koplytstulpio atidengimo renginys (40) 
 - „2 RATU: dūšel÷s“ (900) 
- Akcija „DAROM“ 2015 (30) 
 - Velniakampio piliakalnio tvarkymo talka (100) 
- Pasieniečio J. Kybarto žūties metinių min÷jimas (15) 
- Grabijolų 220-asis gimtadienis (150) 
- Inkilų k÷limo švent÷ (50) 

- P÷sčiųjų ir dviratininkų žygis “Zaliojo velnio” takais 
(500) 

 

veiklų sk./lankytojų 
(dalyvių) sk. 134 / 2367 

14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 
programų skaičius:  
 
Ekspozicijų pristatymai  67 
 

 
Pavieniai lankytojai  695 

 
Ekskursijos 42  

 
Žygiai:  
 
11 žygių, Žygių ciklas 2015, 250 dalyvių 
Pavasario lygiadienio žygis, 50 dalyvių 
 
Edukacin÷s programos: 
Tradicinių Vilniaus verbų pynimo praktinis užsi÷mimas (15 
dalyvių) 
Šiaudinių saulučių rišimo pamoka (18 dalyvių) 
10 užsi÷mimų – „Tradicin÷ Vilniaus apylinkių pastatų puošyba“ 
(250 dalyvių) 
„Gamtos mokyklos“ edukacin÷ diena gamtoje (14 dalyvių) 

 

 
67 / (dalyviai jau įskaičiuoti į 
ekskursijų dalyvių sk.) 

 
 -  / 695 
 
 
42 / 1075 
 
 
 
 
12 / 300 
 
 
 
 
13 / 297 
 

Kita veikla 

 

19. Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija 
dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti ties kiekvienu 

panaudotos l÷šos 
(Eur) 



 projektu ar direkcija yra vykdytojas ar partneris): 
 
- Projektas „Vilniaus apylinkių tradicin÷ pastatų puošyba“ (NRPD – 
vykdytojas) 
- Tarpsritinis projektas „2RATU“ (NRPD – vykdytojas) 
- Kelio atkarpos Dūkštos – Karmazinų pilkapynas kapitalinis  

remontas 

 
 
 
3 842 EUR 
 
7 180 EUR 
47 917 EUR 

21.  - Miškų ur÷dijos ir girininkijos (Vilniaus, Kaišiadorių, Trakų 
ur÷dijos, Dūkštų, Vievio ir Lentvario girininkijos) 
- Verslo įmon÷s (UAB „Lietpak“, UAB „Biovela Group“, UAB 
“Rimi”) 
- Vietos verslai ir individualūs verslininkai (Z.Lučun įmon÷, IĮ 
„Sl÷nyje“, jojimo centras „Žirgas“, IĮ „Plaustu Nerimi“, KTS „Tarp 
pušų“, KTS „Elniakampio sl÷nis“, KTS „Elniakampio sodyba“, 
UAB „Muilo ūkis“, UAB „Nuotykių akademija“, Skinulių bitynas) 
- Žiniasklaidos priemon÷s, informaciniai r÷m÷jai (www.15min.lt, 
www.bernardinai.lt, www.alfa.lt) 
- Nevyriausybin÷s organizacijos – (VšĮ „Via artis“, VšĮ „Lobių 
dirbtuv÷s“, VšĮ „Liverpool.lt“, Lietuvos gamtos fondas, Lietuvos 
mikologų draugija, Lietuvos entomologų draugija, Šikšnosparnių 
apsaugos draugija Lietuvoje), Laisvųjų raitelių organizacija 
- Vietos bendruomen÷s (Rastin÷nų-Bubų kaimo bendruomen÷, 
Šil÷nų kaimo bendruomen÷, Grabijolų kaimo bendruomen÷) 
- Vietos savivalda (Kazokiškių seniūnija, Lentvario seniūnija, 
Dūkštų seniūnija) 
- Savivaldybių administracijos (Vilniaus rajono savivaldyb÷, 
Elektr÷nų savivaldyb÷) 
- Valstybin÷s institucijos (Kultūros paveldo centras, Valstyb÷s 
sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos geologijos tarnyba, Nemenčin÷s 
daugiafunkcinio kultūros centro Dūkštų skyrius, Aukštadvario 
regioninio parko direkcija, Vilniaus RAAD gyvosios gamtos 
apsaugos inspekcija, Vilniaus RAAD Elektr÷nų agentūra), Park 
Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej  
- Karin÷s organizacijos (Nepriklausomyb÷s kovų šaulių kuopa, 
Savanorių paj÷gų Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa) 

- Švietimo įstaigos (Stulginskio universitetas, Botanikos instituto 
Gamtos tyrimų centras, VU Aplinkotyros ir Ekologijos centras, 
Vilniaus Vyturio pradin÷ mokykla, Vievio gimnazija, 
Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija, Vilniaus J. Basanavičiaus 
progimnazija, Dūkštų pagrindin÷ mokykla) 

partnerių sk. 56 

 
PASTABA 

*2015 metais buvo patikrinti ne visi priskirti valstybiniai draustiniai d÷l žmogiškųjų išteklių 
trūkumo. 2015 m direkcijoje dirbančiam  specialistui pagal darbo sutartį buvo nustatyti 
prioritetai  valstybiniam monitoringui  bei kraštovaizdžio monitoringui atlikti  ir šviet÷jiškai 
veiklai biologin÷s įvairov÷s apsaugos srityje intensyvinti. Nuo 2016 m. pradžios direkcijoje 
darbą prad÷jo vyriausias specialistas ekologas, kurio pareigyb÷s aprašyme yra numatyta 
valstybinių draustinių būkl÷s tikrinimo  funkcija. 


