
 

 

 

 

NERIES REGIONINI PARKO DIREKCIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 

Veiklos plano 

įgyvendinimo rezultatai 

(įgyvendinta, dalinai 

įgyvendinta, 

neįgyvendinta) 

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių 

nebuvo pasiekti numatyti rezultatai) 

1 2 3
 

4 5 6 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)   

1. Kraštovaizdžio monitoringas, 

tyrimai  

stebimų temų 

sk./spec. sk.,  

11 / 1 

taškų sk./spec. sk. 

95 / 1 

santykinis koef., 

 

11 

santykinis koef. 

95 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

- 

2. Gyvosios gamtos 

monitoringas, tyrimai 

stebimų temų 

sk./spec. sk.,  

15 / 1 

taškų sk./spec. sk. 

133 / 1 

santykinis koef.,  

 

1 

santykinis koef. 

133 

 

Įgyvendinta 

 

- 

3. Lankytojų monitoringas, 

tyrimai 

stebimų temų 

sk./spec. sk.,  

1 / 1 

taškų sk./spec. sk. 

84 / 1 

santykinis koef.,  

 

1 

santykinis koef. 

84 

Įgyvendinta - 

4. Kitas monitoringas, tyrimai stebimų temų 

sk./spec. sk., 

0 / 0 

taškų sk./spec. sk. 

0 / 0 

santykinis koef.,  

 

0 

santykinis koef. 

 0 

Dalinai įgyvendinta Neįgyvendintas etnografinis tyrimas “Senoji 

pastatų puošyba Neries regioniniame parke 

ir jo apylinkėse”, nes vietoje jo įgyvendintas 

tradicinės pastatų puošybos ir mažosios 

architektūros populiarinimo projektas 

„Grabijolai: paveldo laboratorija“  

   

PATVIRTINTA: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  

2017 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-43 

 

  



Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių 

projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas 

5. Direkcijos parengtų 

strateginio planavimo 

dokumentų skaičius  

parengtų 

dokumentų 

sk./spec. sk. 

2 / 2 

santykinis koef. 

 

 

1 

Įgyvendinta - 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų 

teritorijų planavimo 

(bendriesiems, specialiesiems, 

detaliesiems) dokumentams 

skaičius 

išduotų 

(neišduotų) 

sąlygų ir 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk./spec. sk. 

34 / 1 

santykinis koef. 

 

 

 

 

 

34 

Įgyvendinta - 

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų 

reikalavimų, pritarimų/ 

nepritarimų statinių 

projektams skaičius 

išduotų 

(neišduotų) spec. 

reikalavimų, 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk./spec. sk. 

41 / 1 

santykinis koef. 

 

 

 

 

 

41 

Įgyvendinta - 

8. Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų 

bylų, kitų planų skaičius 

išnagrinėtų 

(suderintų/nesude

rintų) dokumentų 

sk./spec. sk. 

 219 / 2 

santykinis koef. 

 

 

 

109,5 

Įgyvendinta - 

Teritorijų
 
ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui 

(įskaitant priskirtas teritorijas) 

  

9. Sutvarkytų/prižiūrėtų 

teritorijų skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. 

sk.,  

18 / 1 

ha/spec. sk. 

69,22 / 1 

santykinis koef.,  

18 
santykinis koef.        

69,22 

Įgyvendinta - 

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 

skaičius  

objektų sk./spec. 

sk. 

15 / 1 

santykinis koef. 

15 

Įgyvendinta - 



10. Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros teritorijų
 

skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. 

sk., 

8 / 1 

 ha/spec. sk. 

171,2 / 1 

santykinis koef., 

 

8 

santykinis koef. 

171,2 

Įgyvendinta - 

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros objektų
 

skaičius  

objektų sk./spec. 

sk. 

34 / 1 

santykinis koef. 

 

34 

Įgyvendinta - 

Prevencija ir teritorijų kontrolė   

11. Išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir 

neplaninių patikrinimų, kartu 

su kitomis institucijomis 

vykdytų patikrinimų) skaičius 

išvykimų 

sk./spec. sk. 

102 / 3 

santykinis koef. 

 

34 

Įgyvendinta - 

Švietimas ir viešinimas    

12. Direkcijos veiklų, ST, jos 

vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas  

veiklų sk./spec. sk. 

133 / 3 

Įgyvendinta - 

13. Renginiai visuomenei  renginių sk./dalyvių sk. 

22 / 3635 

Įgyvendinta - 

14. Pravestų ekspozicijų 

pristatymų, ekskursijų, žygių, 

edukacinių programų skaičius 

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk. 

97 / 2792 

Dalinai įgyvendinta Ekskursijų 2016 m. buvo mažiau nei planuota, nes 

dalis jų pravestos ir ataskaitoje pažymėtos kaip 

edukaciniai užsiėmimai 

Išteklių valdymas   

15. Gautos lėšos programų 

vykdymui 

gautos lėšos 

(Eur.)/darbuotojų 

sk. 

98470,00 / 6 

Eur. 

 

 

16411,66 

- - 

16. Gautos lėšos iš kitų šaltinių gautos lėšos 

(Eur.)/darbuotojų 

sk. 

17319,71 / 2 

Eur. 

 

 

8659,85 

- - 

17. Veikla, atlikta ne ST 

direkcijos darbuotojų jėgomis 

(savanorių, žmonių ir darbo 

dirbtos 

val./darbuotojų 

sk. 

santykinis koef. 

 

 

Įgyvendinta - 



biržos) 88 / 5  17,6 

Kita veikla   

18. Parengtų registruotų raštų, 

įsakymų skaičius 

raštų, įsakymų 

sk./spec. sk. 

402  / 5 

santykinis koef. 

 

80,4 

Įgyvendinta - 

19. Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos projektų, 

kuriuose direkcija dalyvauja 

kaip pagrindinis vykdytojas, 

skaičius ir lėšos 

projektų sk./Eur. 

 

1 / 8800  

Įgyvendinta - 

20. Direkcijos įvykdytų viešųjų 

pirkimų apimtys 

viešieji pirkimai 

(Eur.)/spec.sk. 

 19499 / 1  

 

santykinis koef. 

 

19499 

Įgyvendinta - 

21. ST direkcijos 

bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. 

įgyvendinant bendras veiklas 

partnerių sk. 

 

76 

Įgyvendinta - 

22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 

direkcijos darbuotojai 

Karolina:  8 mokymai 

Saulius: 3 mokymai 

Audronė:  3 mokymai 

Gintaras:  5 mokymai 

Krystyna: 1 mokymai 

 

 

mokymų sk./darbuotojų sk. 

 

20 / 5 

Įgyvendinta - 

 

Neries regioninio parko direktorė     ________________________________Audronė Žičkutė_________
                                                                              

       (v. pavardė)    

                                                                                                             _______2017-01-12 ___________ 
                                                                  (data, parašas 



Priedas 

 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS  

Nr. Veiklų pavadinimai Mato vnt. 

1 2 3
 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 

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 

taškų sk. 95 

9 

 

1 

2 

14 

0 

 

15 

7 

 

47 

2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Kūdrinio pelėausio Aukštųjų Panerių geležinkelio 

tunelyje 

-Europinio plačiaausio monitoringas Dūkštų ąžuolyne ir 

Dūkštos upės slėnyje  

-Raudonpilvės kūmutės  monitoringas Strošiūnų šile  

-Skiauterėtojo tritono  monitoringas Strošiūnų šile  

-Skiauterėtojo tritono  monitoringas Paąžuolynės 

durpyne 

-Pagalba Labanoro regioninio parko direkcijai 

įgyvendinant valstybinį aplinkos monitoringą (lututė, 

lygutė, žuvininkas)  

-Šernų populiacijos monitoringas Dūkštų gamtiniame 

rezervate 

taškų sk. 133 

1 

 

8 

 

4 

4 

2 

 

10 

 

 

2 

 



- Didžiųjų miegapelių monitoringas  

- Pelėdinių paukščių monitoringas  

- Žvirblinių paukščių, perinčių inkiluose, mon itoringas  

- Juodųjų gandrų monitoringas    

- Gencijoninio melsvio kiaušinėlių monitoringas   

- Melsvųjų gencijonų monitoringas  

- Retų ir saugomų rūšių paieška bei duomenų 

pateikimas SRIS duomenų bazėje  

- Pievinių kardelių monitoringas  

50                                  

14                                    

8                                       

3                                           

4                                      

6                              

15 

2 

3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

Tiesioginis 

Netiesioginis  

taškų sk. 90 

6 

84 

4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

-  

taškų sk. 0 

- 

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

dokumentų nagrinėjimas 

5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

Neries regioninio parko direkcijos 2016-ųjų metų veiklos planas 

Neries regioninio parko 2016 m. monitoringo (kraštovaizdžio) 

programa 

dokumentų sk. 2 

1 

1 

 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 

skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

išduotų/ neišduotų sąlygų 

sk.  

2 / 0                                  

7 / 1                                   

0 / 1 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

pritarimų/nepritarimų sk. 

0 / 0 

20 / 0 

3 / 0 

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 

skaičius 

išduotų/ neišduotų spec. 

reikalavimų sk.  

20 / 2 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius pritarimų/nepritarimų sk. 



14 / 5 

8. Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti 

nagrinėtų dokumentų grupes): 

- Žemės sklypų kadastrinių matavimų planai 

- Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo 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 

suderintų/nesuderintų 

dok. sk. 204 / 15 

177 / 11  

10 / 2 

9 / 2 

5 / 0 

3 / 0 

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

teritorijas) 

9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti): 

Buvo prižiūrėtos turima technika : 

1. Bražuolės upelio slėnis (4 teritorijos, bendras jų 

plotas-20,00 ha); 2. Naujosios Rėvos piliakalnis su 

senovės gyvenviete (3,0 ha); 3. Karmazinų pilkapynas 

(4,0 ha); 4. Karmazinų piliakalnis (3,0 ha); 5. Bradeliškių 

piliakalnis (4,0 ha); 3. Buivydų piliakalnis (4,0 ha); 6. 

Ausiutiškių konglomeratas (1,0 ha); 7.Vilkų duobė (0,6 ha); 

8.Rastinėnų šaltinis (0,5 ha); 9. Paalkių piliakalnis (0,6  

ha) 

Prižiūrėtos teritorijos: 

11. Pasodintų ar natūraliai atželiančių ąžuoliukų Dūkštų ąžuolyne 

priežiūros darbai (12 teritorijų, bendras plotas-12,00 ha); 12. 

Stirnių piliakalnis (4,0 ha); 13. Velniakampio piliakalnis (4,0 ha); 

14. Kulio kraštovaizdžio draustinio dalis ties Airėnų kaimu (0,6 

ha); 15. Elniakampio kraštovaizdžio draustinio dalis ties 

Karmazinų kaimu (5,0 ha); 16. Šilėnų pelkė (2,0 ha); 17. Sviliškių 

kraštovaizdžio draustinio dalis ties Sviliškių kaimu (0,6 ha); 18. 

Semeniukų zoologinio draustinio dalis ties Vosyliukų kaimu (0,5 

ha)     

teritorijų sk./ha 

18 / 69,22 

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):                                         

1. Karmazinų atodanga (0,2 ha); 2. Dūkštų atodanga (0,2 

ha); 3. Šventasis Daubų ąžuolas (0,3 ha); 4. Vaigeliškių 

objektų sk. 

15 



ąžuolas (0,3 ha); 5. Ąžuolų karalienė (0,3 ha); 6. 

Verkšionių užkeiktų vestuvių akmenys (0,2 ha); 7. 

Bielazariškių pieva (0, 2 ha) 8. Dūkštos upelio pievos (0,26 

ha); 9.Grabijolų-Žemaitiškių pilkapynas II (0,2 ha); 10. 

Kragžlių pilkapynas (0,1 ha) ; 11. J. Kybarto žūties vieta 

(0,3 ha); 12. Elniakampio kraštovaizdžio draustinio dalis 

ties Ausiutiškėmis(1) (0,4 ha); 13. Elniakampio 

kraštovaizdžio draustinio  dalis ties Ausiutiškėmis(2) (0,4 

ha); 14. Paneriškių regykla (0,2 ha); 15. Grabijolų klevas 

(0,2 ha) 

10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 

(įvardinti): 

Prižiūrėtos 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. Saidės pažintinis takas (4,0 ha) 

6. Šilėnų pažintinis maršrutas (15,0 ha) 

7. Stovyklavietė prie Bražuolės upelio (2,0 ha) 

8. Stovyklavietė prie Velniakampio ežero (1,0 ha) 

teritorijų sk./ha 

8 / 171,2 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 

Prižiūrėti: 

1. Poilsiavietė prie Veprių ežero;  

2. Poilsiavietė Panerių miške (prie kelio Nr. 108)  

3. Poilsiavietė "prie Grybo“  

4. Poilsiavietė prie Padūkštų pilkapyno ; 

5. Poilsiavietė "Purvės rėva"  (kairysis Neries krantas)  

6. Poilsiavietė prie Karmazinų pilkapyno ; 

7. Poilsiavietė prie Karmazinų piliakalnio (Ąž.kalnas)  

8. Poilsiavietė prie Saidės upelio ; 

9. Poilsiavietė prie Ąžuolų karalienės; 

10. Poilsiavietė prie Vaigeliškių ąžuolo ;  

11. Poilsiavietė priešais Bradeliškių piliakalnį ; 

12. Poilsiavietė priešais Dūkštos santaką ; 

13. Poilsiavietė Adomtiškių kaime (Karmaz. takas) ;  

objektų sk. 34 

 



14. Poilsiavietė prie kelio į Velniakampio ežerą;  

15. Poilsiavietė Dūkštų ąžuolyne  

16. Poilsiavietė Šiurmonių kaime  

17. Poilsiavietė priešais Dūkštos santaka  

18. Poilsiavietė "Raguvos“ 

19. Poilsiavietė "Purvės rėva" (dešinysis  Neries krantas) 

20. Poilsiavietė prie Grabijolų pilkapyno  

21. Atokvėpio vieta prie Popų-Vingelių pilkapyno;  

22. Atokvėpio vieta prie Rastinėnų šaltinio;  

23. Atokvėpio vieta prie Vilkų duobės;  

24. Atokvėpio vieta prie Paaliosės pilkapyno;  

25. Atokvėpio vieta prie Naujosios Rėvos piliakalnio;  

26. Atokvėpio vieta prie Peklynės kalno  

27. Atokvėpio vieta prie Ausiutiškių konglomerato;  

28. Atokvėpio vieta prie kelių išsišakojimo  

29. Atokvėpio vieta prie kelio Sudervė-Dūkštos 

30. Atokvėpio vieta prie paminklo J. Kybartui  

31. Neries slėnio apžvalgos aikštelė Šilėnų kaime  

32. Neries slėnio apžvalgos aikštelė Ausiutiškėse  

33. Panerių miško regykla  

34. Paneriškių regykla  

Prevencija ir teritorijų kontrolė 

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

patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 

Planiniai patikrinimai (7 iš jų numatyti priskirtuose draustiniuose) 

Neplaniniai patikrinimai  

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai: 
Bartkuškio telmologinis  (1 kartą)  

Daubėnų kraštovaizdžio  (1 kartą)  

Dvarčionių geomorfologinis  (1 kartą)  

Gabri liavos pedologinis  (1 kartą)  

Griovų geomorfo loginis  (3 kar tai) 

Karoliniškių kraštovaizdžio  (1 kartą)  

Kenos hidrografinis  (1 kartą)  

Lietavos hidrografinis  (1 kartą)  

Lygiaraisčio telmologinis  (1 kartą)  

Medžiakalnio geomorfologinis   (3  kartai) 

išvykimų sk. 102 

15 

7 

18 

 

 

 

 

 

 

 



Paąžuolynės botaninis -zoologinis   (1 kartą)  

Pipiriškių geomorfologinis  (1 kartą)  

Strošiūnų kraštovaizdžio  (1 kartą)  

Širvintos kraštovaizdžio  (1 kartą)  

Šventosios ichtiologinis (dalis žemiau Širvintos upės žiočių) (1 kartą)  

Upninkų botaninis (1 kartą)  

Vanagynės geomorfologinis  (1 kartą)  

Vilnios hidrografini s  (2 kartai)  

Kiti (prevencinės išvykos) 

Reidai su kitomis institucijomis 

 

 

 

 

 

 

60 

2 

Švietimas ir viešinimas 

12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas: 

Skaitytos paskaitos/pranešimai 

2 Neries RP pristatymai Vievio gimnazijoje (G. Malmiga) – 60 

3 Tradicinės Vilniaus apylinkių pastatų puošybos edukacinės 

pamokos (K. Tamašauskaitė) – 63 

Pranešimas „2017- piliakalnių metai“ Paveldosaugininkų seminare 

Jašiūnuose (K. Tamašauskaitė) – 70 dalyvių 

Neries RP pristatymas Šiaurės Licėjuje (S. Pupininkas) – 15 

dalyvių 

Neries RPD veiklos pristatymas kolegų delegacijai iš Norvegijos -

20 dalyvių 

 

Dalyvauta laidų/duota interviu: 

LNK žinios - 2 pranešimai apie žalčių gelbėjimo operaciją 

Sudervės mokyklos teritorijoje  

TV3 žinios - 1 panešimas apie žalčių gelbėjimo operaciją Sudervės 

mokyklos teritorijoje 

TV3 žinios - 1 pranešimas apie perinčius jūrinius erelius  

LNK žinios -  1 pranešimas apie Dūkštų ąžuolyno tako 

problematiką  

TV3 žinios - 1 pranešimas apie verbų rišimo edukacinį užsiėmimą 

 

Išspausdinta straipsnių: 
“Kviečia kūrybinės dirbtuvės Neries regioniniame parke” 

(K.Tamašauskaitė)  

veiklų sk. 133 

 

http://www.regionunaujienos.lt/renginiai/kviecia-kurybines-dirbtuves-neries-regioniniame-parke/


„Naktinis pavasario lygiadienio žygis Neries 

regioniniame parke“ (K. Tamašauskaitė)  

„TAIP šeštadieniui gamtoje! – kviečia Plukių žydėjimo šventė” 

(K.Tamašauskaitė) 

“Pasiilgę pavasario kviečiami į Plukių žydėjimo šventę” (K. 

Tamašauskaitė) 

“Orchidėjų pelkės gelbėjimo akcija!” (K. Tamašauskaitė) 

“Kviečia kūrybinės dirbtuvės neries regioniniame parke” (K. 

Tamašauskaitė) 

“Neries regioniniame parke vyks tradicinės architektūros 

pamokos” (K. Tamašauskaitė) 

“Idėja savaitgaliui: Karmazinų pažintinis takas – ir pradinukams, ir 

pažengusiems” (D. Gedeikytė-Jakutienė) 

“Vaizdingiausias žiemos bėgimas trasomis – Neries regioniniame 

parke” (V. Tomaševičienė) 

“Unikalioje vietoje – nemokamas paveldo ir aktyvaus laisvalaikio 

renginys” (K. Tamašauskaitė) 

„300 žydinčių orchidėjų: tiek šių retų augalų surasta Neries 

šlaituose“ (S. Pupininkas) 

„Lietuvos gidai domėjosi Vilniaus rajonu“ (G. Golubovska) 

„85-osios šaulio pasieniečio žūties metinės paminėtos žygiu” (D. 

Červokienė) 

„Neries regioniniame parke – ypatingas žygis ir nemokamas 

„Skylės“ koncertas (K. Tamašauskaitė) 

„Atkelkim Vėlių vartelius“ (M. Mašanauskienė) 

Išleista leidinių (įvardinti): 

Neries regioninio parko turistinis lankstinukas (1000 vnt.) 

Neries regioninio parko turistinis žemėlapis (1500 vnt.) 

Lankstinukas“ Senųjų sodybų tvarkymas, priežiūra, remontas“  

(400 vnt.) 

Kairiojo Neries kranto turizmo trasos lankstinukas (1000 vnt.) 

Kita (įvardinti): 

Parengtos  ir įgyvendintos Gamtos mokyklos edukacinės 

programos (4 vnt.) 

Parengti ir patalpinti 33 informaciniai pranešimai svetainėje 

www.neriesparkas.lt  ir vykdytas parko facebook paskyros 

http://www.neriesparkas.lt/


administravimas (4224 sekėjai).   

Įdiegta parko lankytojo bilieto viešinimo sistema regioninio parko 

teritorijoje (pakabinta 100 vnt. reklaminių skydelių, 

reklamuojančių parko lankytojų bilietą bei už surinktas lėšas 

atliktus darbus)    

Pristatytos finansinės paramos formos privačioms įmonėms 

(potencialiems parko pažintinių takų globėjams) (2 vnt.)  

Įdiegta atnaujinta parko internetinė svetainė (1 vnt.) 

Įdiegta regioninio parko naujienlaiškio sistema (369 

prenumeratoriai) (1 vnt.) 

Parengtos ir išplatintos savarankiškos edukacinės 

užduotys parko lankytojams Dūkštų ąžuolyne, Karmazinų 

pilkapyne ir prie Naujosios Rėvos piliakalnio (3 vnt.)  

Išplatinti prevenciniai laiškai dėl buitinių atliekų tvarkymo Šilėnų 

kaime (1 vnt.) 

Parengtos ir išplatintos informacinės skrajutės apie parko 

direkcijos veiklą 2016 m. (1 vnt.)   

Dalyvavimas kultūros paveldo aktualizavimo ir pristatymo 

visuomenei projekte „Pilkapių dūšelės“  (1 vnt.) 

Sukurtas ir paviešintas informacinis-reklaminis video klipas apie 

Gamtos mokyklą (1 vnt.) 

Atnaujintas (arba naujai parengtas)  informacinių stendų turinys ir 

dizainas (Orietacinė trasa - 4 vnt., Šilėnų takas – 3 vnt., Dūkštos 

takas – 4 vnt., Turizmo trasa – 8 vnt., Dūkštų ąžuolynas – 4 vnt., 

Panerių tunelis – 1 vnt.)  (24 vnt.) 

Atnaujinti įspėjamieji, draudžiamieji ir informaciniai ženklai 

(nuorodos):  4 laiptai + 10 šiukšlinimo + 4 trasoje + 3 vaizdo 

kamera  + 1 Karmazinų pilkapynas (22 vnt.) 

Dalyvauta konkursuose (3 vnt.): „Lietuvos metų medis“, 

„Etnokultūrinių regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkursas“, 

„Gražiausio Lietuvos pažintinių takas“ 

Žygių ciklo 2016 dalyvių apklausa ir nuomonės analizė (1 vnt.) 

13. Renginiai visuomenei (įvardinti): 

Pavasario lygiadienio minėjimas (80) 

Akcija Darom 2016 (110) 

Plukių žydėjimo šventė (1000) 

renginių sk./dalyvių sk. 
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Turizmo ir ekologinio švietimo renginys Šilėnuose (100) 

Ekologinio švietimo renginiai – talkos 10 vnt. (445) 

Velniakampio piliakalnio tvarkymo talka – (80) 

Renginys „Tarpukario istorijos vingiai prie Neries“ (350) 

Koncertas „Dūšelės“ Karmazinų pilkapynas (1000) 

Paveldo ir aktyvaus laisvalaikio diena Grabijoluose (145) 

Vėlinių minėjimas Karmazinų pilkapyne „Atkelkim Vėlių 

vartelius“ (150)  

Metinis susitikimas su vietos bendruomenėmis, gyventojais, 

verslininkais bendradarbiavimui aptarti (25) 

Naujosios Rėvos piliakalnio tvarkymo talka su moksleiviais (120) 

Vandens žygis „Upių sanskritas (30) 

14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų skaičius:  

Ekspozicijų pristatymai (34) 

 

Pavieniai lankytojai (973) 

 

Ekskursijos (20) 

 

Žygiai: 

10 žygių, Žygių ciklas 2015 (250) 

 

Edukacinės programos: 

Tradicinių Vilniaus verbų pynimo praktinis užsiėmimas (14) 

Tradicinių šiaudinių saulučių rišimo pamoka (15) 

Gamtos mokyklos edukaciniai užsiėmimai, 4 temos (80)  

Tradicinės Vilniaus apylinkių pastatų puošybos edukaciniai-

praktiniai užsiėmimai, 10 vnt. (215) 

Edukaciniai užsiėmimai „Dūkštų ąžuolyno paslaptys“, 17 vnt. 

(425) 

veiklų sk./lankytojų 

(dalyvių) sk. 97 / 2792 

34  200  

 

-  /   973 

 

20 / 620 

 

 

10 / 250 

 

 

 

 

33 / 749 

Kita veikla 

19. Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti): 

 

Projektas „Grabijolai: kūrybinė paveldo laboratorija“  

panaudotos lėšos (Eur.) 

 

8800 



 

21. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

- Miškų urėdijos ir girininkijos (Vilniaus, Kaišiadorių, Trakų 

urėdijos, Dūkštų, Vievio ir Lentvario girininkijos) 

- Verslo įmonės (UAB „Lietpak“, UAB “Rimi”, UAB 

„Cognizant“, UAB „Thermofisher“, UAB „Booking.com“, UAB“ 

Graderlitas“  

- Vietos verslai ir individualūs verslininkai (Z.Lučun įmonė, IĮ 

„Slėnyje“, IĮ „Plaustu Nerimi“, UAB „Burė1“, Raft.lt )  

- Žiniasklaidos priemonės, informaciniai rėmėjai  

Šiuolaikinės medijos agentūra „Nanoook“, 15min.lt,   

- Nevyriausybinės organizacijos – (VšĮ „Via artis“, VšĮ „Lobių 

dirbtuvės“, VšĮ „Liverpool.lt“, Lietuvos gamtos fondas, Lietuvos 

mikologų draugija, Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“, 

„Laukinis trai“ sporto lyga, Lietuvos gidų gildija, VšĮ „Sengirė“, 

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, Prigimtinės kultūros 

institutas, VšĮ Arboristai, VšĮ „Padirbtuvės“, Lietuvos orientacinio 

sporto federacija   

- Vietos bendruomenės (Rastinėnų-Bubų kaimo bendruomenė, 

Šilėnų kaimo bendruomenė, Grabijolų kaimo bendruomenė, 

Panerių bendruomenė, Vievio bendruomenė „Aktėvystė“) 

- Vietos savivalda (Kazokiškių seniūnija, Vievio seniūnija, 

Lentvario seniūnija) 

- Savivaldybių administracijos (Vilniaus rajono savivaldybė, 

Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų VVG, Vilniaus rajono VVG) 

- Valstybinės institucijos (Valstybės sienos apsaugos tarnyba, 

Lietuvos geologijos tarnyba, Rykantų daugiafunkcinis kultūros 

centras, Vilniaus RAAD Trakų rajono ir Elektrėnų agentūros, 

Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos kultūros taryba, LR 

Kultūros ministerija, Valstybinis turizmo departamentas, Kauno T. 

Ivanausko zoologijos ornitologijos skyrius, Kernavės valstybinis 

kultūrinis rezervatas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcija, Vilniaus Apskrities Vilniaus rajono policijos 

komisariatas 
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 - Karinės organizacijos (Nepriklausomybės kovų šaulių kuopa, 

Savanorių pajėgų Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa, 

Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“) 

- Švietimo įstaigos (Gamtos tyrimų centras, VU Aplinkotyros ir 

Ekologijos centras, Vilniaus Vyturio pradinė mokykla, Vievio 

pradinė mokykla, Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija, Dūkštų 

pagrindinė mokykla, Sudervės pagrindinė mokykla, Sudervės 

pradinė mokykla, Vievio gimnazija, Saulės privati mokykla, 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, VU 

Orientalistikos centras, Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Kauno Jono Jablonskio gimnazija   

 


