
2015 metai
NERIES 
REGIONIAME PARKE



MONITORINGAS 
ir taikomieji tyrimai 

Pleištinė skėtė 

Šarvuotoji skėtė

Šiaurinis 
auksinukas

Juodoji žuvėdra

Mėlyngurklė



Aukštųjų 
Panerių tunelio 
šikšnosparnių
populiacijų 
dinamika



Niūriaspalvio 
auksavabalio 
monitoringų 
rezultatai 
Dūkštų ąžuolyne



Juodosios žuvėdros 
populiacijos
dinamika 
Kazimieravos 
šlapžemėje



Juodoji žuvėdra virš 
Kazimieravos 
šlapžemės



Didžiųjų miegapelių 
populiacijos
dinamika 
Airėnuose



Didžioji 
miegapelė, 
užfiksuota 
monitoringo 
metu šlaituose 
prie Airėnų km.



PARKE RASTAS 
PAPRASTASIS 
TAUKIUS, 
į LRK įrašytas 
kaip išnykusi rūšis



212 ha sutvarkytos parko 
teritorijos

Užtikrinta švara ir tvarka parke 
(beveik        )

Apie 110 000 lankytojų 2015 m.Teritorijų ir objektų 
TVARKYMAS ir 
PRITAIKYMAS 
lankymui



“Seni užkeikimai veikia”

Reguliarios išvykos į teritoriją
Urėdijos + girininkijos

Visuomenės parama

Užsienio savanoriai

KAIP? 
“Naujas postūmis”

Lankytojo bilietas - lentos, 
laiptai, šienavimas, dažymas, 
nauji stendai, nauji takai.



Pirmą kartą deklaruotos pievos

Suteikta parama Aukštadvario RPD - 
buvo ir sunku, ir įdomu

Sutvarkyti 2 keliai - ketverius metus 
ieškotas raktas surastas

Džiaugiamės 



“Užstrigo” Dūkštų ąžuolyno 
gamtotvarkos plane numatyti darbai

Liūdime 



PREVENCINĖ 
veikla 

Pagrindinis principas - 

visi inspektoriai



Vietos 
gyventojų 

informavimas
(skrajutės)

Informaciniai 
ženklai apie 
šiukšlinimo 
pasekmes 
teritorijoje

Bendradarbiavimas 
- sodų bendrijų 

pirmininkai, 
miškininkai, RAAD 

agentūros



PALYGINUS SU 2014 M. -
sumažėjęs pažeidimų skaičius

1 500 € - tiek 2015 m. surinkta 
baudų bei paskaičiuota žala gamtai



ŠVIETIMAS ir 
VIEŠINIMAS

Gamtos 
mokykla

Projektas 
“Vilniaus 
apylinkių 
tradicinė 
pastatų 

puošyba”

Projektas 
“2 RATU”

Edukaciniai 
užsiėmimai - 

verbos, 
šiaudiniai 

sodai

Žygiai,
ekskursijos

Facebook’as



Į šias veiklas bei kitus renginius visuomenei įtraukta apie

5 600 dalyvių 



“2 RATU: DŪŠELĖS” 
Karmazinų pilkapyne



RENGINYS “SUTEMOS” 
prie Bradeliškių 
piliakalnio



PROJEKTAS 
“Tradicinė Vilniaus 
apylinkių pastatų puošyba”



GAMTOS MOKYKLA 



Lankytojų centre

ST LANKYTOJO BILIETO
platinimas

Per vietos 
verslininkus ir 
verslo įmones 

Renginių metu



REZULTATAI

Gauta apie 1 200 € pajamų

Sutvarkyta parko teritorija, 
info skydeliai (2 tipų), akcija - 

nemokamas stalo vanduo vietos 
kavinėje

2016 m. planai - LB reklaminės 
kompanijos ir bendradarbiavimo 

su vietos verslais plėtimas, 
padarytų darbų viešinimas, 

samdomas žmogus sezoniniam 
darbui LC sekmadieniais



INFORMACINIAI 
SKYDELIAI
ant sutvarkytų 
ir/ar įrengtų objektų



INFORMACINIAI 
SKYDELIAI,
raginantys įsigyti 
lankytojo bilietą



SVARBIAUSI 
2015 M. PASIEKIMAI, 
įvykiai, geroji praktika, 
neplanuoti darbai, 
naujos ir gražios idėjos



PROJEKTAS 
“2 RATU”,
apjungęs du 
puikius renginius



GEROJI PATIRTIS - 
REKLAMINIS 
STENDAS
apie parko teritorijoje 
teikiamas paslaugas ir 
parko produkto ženklą



GEROJI PATIRTIS - 
SUTVARKYTI 2 KELIAI



NEPLANUOTA 
VEIKLA -
renginys “Sutemos” 
(“drugelio gelbėjimo 
akcija”)



2015 M. ATRADIMAI -
naujas pilkapynas...



...IR PILIAKALNIS



NEPLANUOTAS 
DARBAS -
metodinio pažintinio 
vadovo rašymas



PRASMINGA VEIKLA:
pastatytas 
atminimo koplystulpis 
prof. Ričardui Kazlauskui



2016 M. VEIKLOS 

PRIORITETAI



NERIES RP 
DIREKCIJOS
veiklos prioritetai 
2016 metams

Papildomų 
lėšų 

pritraukimas
Ąžuolyno 
atkūrimo 

priemonių 
įgyvendinimas

Edukacija ir švietimas

“Nešiokis Lietuvą 
širdyje. Mokyk vaikus 
Lietuvos, padainuok 

jiems apie Lietuvą. Ir ji 
atgims, ji gyvuos ir 
žydės” V. Landsbergis



AČIŪ
už Jūsų 
dėmesį!


