PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2018 m. kovo 18 d. sakymu Nr. V- 83
N

Nr.

Veiklos sritys

NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2017 MET

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas, stebimų temų
santykinis koef.,
tyrimai
sk./spec. sk.,
11 / 1
11
taškų sk./spec. sk.
santykinis koef.
96 / 1
96
2.
Gyvosios gamtos
stebimų temų
santykinis koef.,
monitoringas, tyrimai
sk./spec. sk.,
7/1
7
taškų sk./spec. sk.
santykinis koef.
49 / 1
49
3.
Lankytojų monitoringas,
stebimų temų
santykinis koef.,
tyrimai
sk./spec. sk.,
1/1
1
taškų sk./spec. sk.
santykinis koef.
90 / 1
90
Strateginio planavimo dokument rengimas, teritorij planavimo, statini
projekt , kit dokument nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų
parengtų
santykinis koef.
strateginio planavimo
dokumentų
dokumentų skaičius
sk./spec. sk.
1/2
0,5

VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos plano
įgyvendinimo rezultatai
(įgyvendinta, dalinai
įgyvendinta,
neįgyvendinta)
5

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kuri
nebuvo pasiekti numatyti rezultatai)

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

6

išduotų
santykinis koef.
(neišduotų)
s lygų ir
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
23 / 1
23
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų išduotų
santykinis koef.
reikalavimų, pritarimų/
(neišduotų) spec.
nepritarimų statinių
reikalavimų,
projektams skaičius
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
34 / 1
34
8.
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
santykinis koef.
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
sklypų kadastrinių matavimų sk./spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
231 / 2
115,5
Teritorij ir objekt tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/priži rėtų
teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
teritorijų skaičius ir plotas
sk.,
27 / 1
27
ha/spec. sk.
santykinis koef.
70,4 / 1
70,4
Sutvarkytų/priži rėtų objektų objektų sk./spec. santykinis koef.
skaičius
sk.
6/1
6
10.
rengtų/priži rėtų rekreacinės teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
infrastrukt ros teritorijų
sk.,
skaičius ir plotas
8/1
8
ha/spec. sk.
santykinis koef.
175 / 1
175
rengtų/priži rėtų rekreacinės objektų sk./spec.
santykinis koef.
infrastrukt ros objektų
sk.
6.

Išduotų/neišduotų s lygų,
pritarimų/nepritarimų
teritorijų planavimo
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams
skaičius

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

skaičius

34 / 1

34

Prevencija ir teritorij kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
išvykimų
santykinis koef.
apži rų, planinių ir
sk./spec. sk.
neplaninių patikrinimų, kartu 74 / 1
74
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
veiklų sk./spec. sk.
vertybių ir visos ST sistemos 231 / 3
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
renginių sk./dalyvių sk.
26 / 5816
14.

Pravestų ekspozicijų
veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk.
pristatymų, ekskursijų, žygių, 95 / 3647
edukacinių programų skaičius

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

Ištekli valdymas
15.

16.

17.

Gautos lėšos programų
vykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
(savanorių, žmonių ir darbo
biržos)

Kita veikla

gautos lėšos
(Eur.)/darbuotojų
sk.
105034,00 / 6
gautos lėšos
(Eur.)/darbuotojų
sk.
20281,48 / 2

Eur.

-

-

17505,67
Eur.

-

4288 eur. - Vilniaus r. darbo birža; 410 eur. – fizinis
asmuo; 300 eur. - UAB Lietpak; 200 eur. - UAB
Biovela; 4300 eur. - Lietuvos kult ros taryba;
1044,19 eur – 2 proc, 1247,29 eur. - Elektrėnų sav.
admin.; 2986 eur - už pravestas ekskursijas;
5506 eur. – lankytojų bilietai

dirbtos
val./darbuotojų
sk.
2133 / 7

santykinis koef.

10140,74

304,7

gyvendinta

18.

Parengtų registruotų raštų,
sakymų skaičius

19.

gyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos
Direkcijos vykdytų viešųjų
pirkimų apimtys

20.

21.

22.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
gyvendinant bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai
Karolina: 9 mokymai
Saulius: 2 mokymai
Audronė: 2 mokymai
Inga: 4 mokymai
Krystyna: 3 mokymai

Neries regioninio parko direktorė

raštų, sakymų
sk./spec. sk.
475 / 5
projektų sk./Eur.

santykinis koef.
95

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

gyvendinta

-

2 / 11713
viešieji pirkimai
(Eur.) / spec.sk.
26049/ 1

santykinis koef.
26049

partnerių sk.
84

mokymų sk./darbuotojų sk.
20 / 5

________________________________Audronė Žičkutė_________
(v. pavardė)

_______2018-01-18 ___________
(data, parašas

Priedas

SAUGOM

TERITORIJ

DIREKCIJ

VEIKLOS SRIČI

Nr.
Veikl pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1. Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai ( vardinti temas, tyrimus):
- B ding ir unikalų kraštovaizd reprezentuojantys etalonai
(fotofiksacija)
- Pažeistos teritorijos
- Atkurtos (renat ralizuotos) pažeistos teritorijos
- Aplink darkantys (apleisti, nenaudojami , kt.) statiniai
- Savavališkos statybos ir kiti kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų
pažeidimai
- Gamtos paveldo objektai
- Lankytojų poveikis ekologiniu poži riu jautriausiose parkų dalyse
- Lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos
2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai ( vardinti temas, tyrimus):
- Purpurinio plokščiavabalio monitoringas;
- Juodosios žuvėdros monitoringas;
- Didžiojo auksinuko monitoringas;
- Ni raspalvio auksavabalio monitoringas
- Didžiųjų miegapelių monitoringas;
- Melsvųjų gencijonų monitoringas;
- Gegužraibinių šeimos monitoringas;
3. Lankytojų monitoringas, tyrimai ( vardinti temas, tyrimus):
Tiesioginis
Netiesioginis

DETALIZAVIMAS
Mato vnt.
3
taškų sk. 96
9
2
2
14
0
15
7
47
taškų sk. 49
4
2
4
14
20
4
1
taškų sk. 90

6
84
Strateginio planavimo dokument rengimas, teritorij planavimo, statini projekt , kit
dokument nagrinėjimas

5.

Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai ( vardinti):
Neries RPD veiklos planas 2017 m.;

dokumentų sk. 1

6.

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

išduotų/ neišduotų
s lygų sk. 13 / 0
0/0
12/0
1/0

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

pritarimų/nepritarimų
sk. 9 / 1
1/0
7/1
1/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
22 / 1
pritarimų/nepritarimų
sk.
10 / 1
suderintų/nesuderintų
dok. sk. 216/ 15

7.

Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius ( vardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
165 / 13
- Žemės sklypų kadastrinių matavimų planai
18 / 2
- Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektai
20 / 0
- Miškotvarkos projektai
11 / 0
- Natura 2000 poveikio aplinkai vertinimas
2/0
- Pažyma apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal
priemonę “Natura 2000” išmokos
Teritorij ir objekt tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/priži rėtos teritorijos ( vardinti):
teritorijų sk./ha
Buvo priži rėtos turima technika:
27 / 70,4
8.

1. Bražuolės upelio slėnis (2 teritorijos, bendras jų plotas 1,0 ha); 2. Naujosios Rėvos piliakalnis su senovės
gyvenviete (4,0 ha); 3. Karmazinų pilkapynas (6,0 ha); 4.
Karmazinų piliakalnis (5,0 ha); 5. Bradeliškių piliakalnis
(6,0 ha); 3. Buivydų piliakalnis (5,0 ha); 6. Ausiutiškių
konglomeratas (1,0 ha); 7.Vilkų duobė (0,6 ha); 8.Rastinėnų
šaltinis (0,5 ha); 9. Grabijolų-Žemaitiškių pilkapynas (2,0
ha); 10. Buivydų II piliakalnis (Vėjo kalnas) (0,8 ha); 11.
Bielazariškių pieva (2,5 ha); 12. D kštos upelio pievos (3,0
ha);
Priži rėtos teritorijos (su partneriais):
Pasodintų ar nat raliai atželiančių žuoliukų D kštų žuolyne
prieži ros darbai (12 teritorijų): šienavimas – 14,0 ha; apsaugų
tvarkymas – 7,0 ha; naujų žuoliukų sodinimas – 2,0 ha
Stirnių piliakalnis (4,0 ha);
Velniakampio piliakalnis (4,0 ha)
Šilėnų pelkė (2,0 ha)
Sutvarkyti/priži rėti objektai ( vardinti):
1. Karmazinų atodanga (0,2 ha); 2. D kštų atodanga (0,2
ha); 3. Šventasis Daubų žuolas (0,3 ha); 4. Vaigeliškių
žuolas (0,3 ha); 5. žuolų karalienė (0,3 ha); 6.
Verkšionių užkeiktų vestuvių akmenys (0,2 ha);
10.

rengtos/priži rėtos rekreacinės infrastrukt ros teritorijos
( vardinti):
rengtos rekreacinės infrastrukt ros teritorijos
1. Grabijolų pažintinis takas (6,0 ha)
Priži rėtos teritorijos, buvo tvarkomos savo turima technika:
1. Kairiojo Neries kranto turizmo trasa (92,0 ha)
2. Karmazinų pažintinis takas (28,0 ha)
3. D kštos pažintinis takas (20,0 ha)
4. D kštų žuolyno pažintinis takas (9,0 ha)
5. Saidės pažintinis takas (4,0 ha)
6. Šilėnų pažintinis maršrutas (15,0 ha)
7. Stovyklavietė prie Velniakampio ežero (1,0 ha)
rengti/priži rėti rekreacinės infrastrukt ros objektai ( vardinti):
Priži rėti:

objektų sk.
6

teritorijų sk./ha
8 / 175

objektų sk. 34

1. Poilsiavietė prie Veprių ežero;
2. Poilsiavietė Panerių miške (prie kelio Nr. 108)
3. Poilsiavietė "prie Grybo“
4. Poilsiavietė prie Pad kštų pilkapyno;
5. Poilsiavietė "Purvės rėva" (kairysis Neries krantas)
6. Poilsiavietė prie Karmazinų pilkapyno;
7. Poilsiavietė prie Karmazinų piliakalnio ( ž.kalnas)
8. Poilsiavietė prie Saidės upelio;
9. Poilsiavietė prie žuolų karalienės;
10. Poilsiavietė prie Vaigeliškių žuolo;
11. Poilsiavietė priešais Bradeliškių piliakaln ;
12. Poilsiavietė priešais D kštos santak ;
13. Poilsiavietė Adomtiškių kaime (Karmaz. takas) ;
14. Poilsiavietė prie kelio Velniakampio ežer ;
15. Poilsiavietė D kštų žuolyne
16. Poilsiavietė Šiurmonių kaime
17. Poilsiavietė priešais D kštos 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-D kštos
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 teritorij kontrolė

11.

Išvykimų (teritorijų/objektų apži rų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių b klės vertinimo patikrinimai:

išvykimų sk. 74
5
10

Bartkuškio telmologinis ( 2 kartai)
Daubėnų kraštovaizdži o ( 3 kartai)
Dvarčionių geom orfologinis (1 kart )
Gabri liavos pedologinis (1 kart )
Griovų geom orfologinis ( 1 kartai)
Ka roliniškių kraštovaizdži o (1 kart )
Kenos hidrografinis (1 kart )
Lygiaraisčio t elmologinis ( 2 kart )

Viso: 27

Medžiakalnio geomorfologinis ( 1 kartai)
Pa žuolyn ės botaninis -zoologi nis (1 kart )
Pipiriškių geomorfologinis (1 kart )
Stroši nų kraštovaizd žio (1 kart )
Šventosios ichtiologinis (dalis žemiau Širvintos upės žiočių) (1 kart )
Upninkų botaninis (1 kart )
Vanagynės geomorfologinis (1 kart )
Vilnios hidrografinis ( 2 kartai)
Ka zimi eravo ornitologinis draustinis (3 kartai)
Budelių kraštovaizd žio draustinis (1 kartas)
Li etvavos hidrografinis draustinis ( 1 kartas)
Širvintos krašto vaizd žio draust inis (1 kartas)

Kiti (prevencinės išvykos)
Reidai su kitomis institucijomis
Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
Skaitytos paskaitos/pranešimai (7)
Trys Neries RP pristatymai žemės dienos proga: Nemenčinės
Gedimino gimnazijoje (G. Pupininkas) – 140 dalyvių
Pranešimas „2017- piliakalnių metai“ Piliakalnių metų atidarymo
renginyje Laukuvoje (K. Želvė) – 200 dalyvių
Pranešimas konferencijoje Piliakalnių Lietuva „Žygiai gamtoje:
b das suvienyti, sudominti, papasakoti“ (K. Želvė) - 80 dalyvių

30
2
veiklų sk. 231

Pranešimas seminare „Saugomų teritorijų planavimas, traukint
bendruomenes“, „Valstybinei parkai: paveldas ir vietos
bendruomenės“ (K. Želvė) - 20 dalyvių
Pranešimas Vilniaus mokytojų namuose apie Neries regioninio
parko vertybes, skirtas regioninių parkų 25-mečiui (A. Žičkutė) –
50 dalyvių
Dalyvauta laid /duota interviu (12)
LNK žinios - 2 pranešimai: apie užfiksuotus keturratininkus ir apie
D kštos upelio slėn
Grynas TV – 2 filmuoti interviu: „Kerinčio grožio vieta šalia
sostinės: ruden čia apsilankyti b tina“; apie poilsiavimo galimybes
Neries regioniniame parke;
TV3 – 2 interviu: apie statybas saugomose teritorijose; laidai
Starkaus ir Radzevičiaus kelionės
LRT radijas – 3 kartai (reportažai apie vasario 16-osios Laisvės
žyg ; apie orchidėjų pelkę prie Šilėnų kaimo, apie Piliakalnių
paieškos žyg lapkričio 5 d.
LRT kult ra: 2 reportažai: Vilnijos vartai – reportažas apie Neries
regionin park ; laida “Pradėk nuo savęs“
LRT „Labo ryto“ laida „Kaip žygio metu išsivirti arbat iš laukinių
žolelių“
Išspausdinta straipsni : (17)
"Pastatytas modernus 3D piliakalnio rekonstrukcijos
stendas" (K. Želvė)
"Kviečia žyg ieškoti dar neatrasto piliakalnio", 2
straipsnis (K. Želvė)
"Neries regioniniame parke nužymėtas naujas pėsčiųjų
takas" (K. Želvė)
"Šilėnų pelkėje rasta nauja saugoma r šis"
(S.Pupininkas)
"Organizacija perkelia savo adres ant piliakalnio" (K.
Želvė)
"Neries regioniniame parke - naujas piliakalnis" (K.

Želvė)
"Kviečia gelbėti lietuviškų orchidėjų rojų" (K. Želvė)
"Kviečia žyg ieškoti dar neatrasto piliakalnio", 1
straipsnis (K. Želvė)
"Lygiadienio naktinis žygis 2017" (K. Želvė)
"Vasario 16 dien - Laisvės žygis" (K. Želvė)
"Pamokos gamtoje - net spiginant šalčiams" (K. Želvė)
"Nufilmavo, kaip savaitgal Neries regionin park
niokojo keturračiai" (lrytas.lt)
"Laisvės žygis: 15 km gražiausiomis Neries regioninio
parko vietomis" (pilotas.lt)
"Lietuviška egzotika: japoniška keramikos krosnis
k renama Neries regioniniame parke" (Giedrė
Baltrušytė)
"Neries regioniniame parke - lietuviškų orchidėjų
gelbėjimo akcija" (fotoreportažas 15min.lt)
"Priimkite nepamirštam išš k : dviejų dienų pažintinė
kelionė „Paveldo galia: piliakalniai“ pėsčiomis, plaustu
ir automobiliu" (alfa.lt)
"Pajusk paveldo gali : pramogų kupina savaitė
Bradeliškių piliakalnyje" (15min.lt)
Gamtos mokyklos saugomose teritorijose (Irma
Dubovičienė, „ kininko patarėjas“)
Išleista leidini ( vardinti) (1)
Lankstinukas „Piliakalniai: paveldo galia“ (400 vnt.)
Kita ( vardinti) (194)
Parengtos ir gyvendintos Gamtos mokyklos edukacinės
programos (4 vnt.);
Parengti ir patalpinti 56 informaciniai pranešimai svetainėje
www.neriesparkas.lt ir vykdytas parko facebook paskyros
administravimas (5753 sekėjai (+1529 nauji sekėjai per 2017 m.));
diegta parko lankytojo bilieto sigijimo SMS žinute viešinimo

13.

sistema (pakabinta 100 vnt. reklaminių skydelių, reklamuojančių
bilieto sigijimo galimybę SMS žinute (2017 balandžio – lapkričio
mėnesiais šiuo b du surinkta 1443 eur);
Neries regioninio parko naujienlaiškių (17 vnt.) parengimas ir
platinimas (593 prenumeratoriai (+224 nauji prenumeratoriai per
2017 m.));
Sukurtas ir rengtas 3D stendas prie Bradeliškių piliakalnio D kštos
pažintiniame take;
rengtas spėjamasis informacinis ženklas D kštų žuolyne (apie
kelyje per praėjusius metus žuvusius gyv nus);
Atnaujintas (arba naujai parengtas) informacinių stendų turinys ir
dizainas (D kštų žuolyno vadinė aikštelė - 4 vnt., Grabijolų
pažintinis takas – 16 vnt., D kštos pažintinis takas – 1 vnt., prie
Naujosios Rėvos piliakalnio – 1 vnt. (viso: 22 vnt.);
Atnaujinti spėjamieji, draudžiamieji ir informaciniai ženklai
(nuorodos): (30 vnt.);
TV reklama per LRT televizija „ Nacionalinis moksleivių žygis“
(Piliakalnių metams paminėti);
Konsultacijos dėl parko teritorijoje kinei veiklai keliamų
reikalavimų, nustatyto gamtos ir kult ros paveldo režimo, vandens
telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų režimo,
statybų proced rų, teritorijų planavimo dokumentų gyvendinimo,
specialiųjų žemės, miško vandens telkinių, nekilnojamųjų kult ros
vertybių naudojimo s lygų (48 vnt.);
Susitikimai su vietos bendruomenėmis direkcijos veiklos
pristatymui ir visuomenės poreikių analizė: lankytojų apklausos – 7
vnt., susitikimai su bendruomenėmis – 4 vnt.;
Bendradarbiavimo vystymas, gyvendinant projekt „D kštos tako
tvarkymas“ su UAB „Cognizant“.
Šilėnų pažintinio tako komunikacijos planas
Renginiai visuomenei (įvardinti):
Laisvės žygis vasario 16-ajai paminėti (800)
Pavasario lygiadienio minėjimas (100)
Žvalgomasis piliakalnio paieškos žygis (I) (100)
Orchidėjų pelkės gelbėjimo akcija (40)
Šviečiamoji akcija „Savaitė ant Bradeliškių piliakalnio“ (350)

renginių sk./dalyvių sk.
26 / 5816

14.

Dviejų dienų pažintinė kelionė „Paveldo galia: piliakalniai“
pėsčiomis, plaustu ir automobiliu (1630)
Nacionalinis moksleivių žygis (1800 )
Vėlinių minėjimas Karmazinų pilkapyne „Atkelkim Vėlių
vartelius“ (150)
Lietuvos banko darbuotojų žuoliukų sodinimo talka D kštų
žuolyne (100)
Velniakampio piliakalnio tvarkymo talka (80)
Žvalgomasis piliakalnio paieškos žygis (II) (120 )
Geologinio parko paveldo pristatymas su geologais (30)
Neries pakrančių valymo talka (15)
K. Tiškevičiaus ekspedicijos Nerimi 160 -ųjų metinių
paminėjimas (60)
Sanskrito skaitymai prie Neries (30)
Orchidėjų pelkės tvarkymo talka su Vš „Lobių dirbtuvės“
(20)
Šilėnų tako prieži ros talka su savanoriais iš užsienio (20)
D kštų žuolyno tvarkymo talkos: 6 vnt. (100 dalyvių )
Naujosios Rėvos piliakalnio tvarkymo talka (15)
Laukinis trail bėgimas D kštos (156)
Orientavimo sporto varžybos „Vilniau ketvirtadieniai“
(100)
Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijos pristatymai (15)
Pavieniai lankytojai (1015)

veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk. 95 / 3647
15/ 315
- / 1015

Ekskursijos (25)

25 / 625

Žygiai:
12 žygių, Žygių ciklas 2017

12 / 412

Edukacinės programos:
Gamtos mokyklos edukaciniai užsiėmimai, 4 temos (90)
Edukacinis užsiėmimas „Gamtos pažinimo pamoka D kštų

43 / 1280

žuolyne“, 18 vnt. (568)
Edukacinis užsiėmimas „Nuotaikinga gamtos pažinimo pamoka
Karmazinų šile prie Neries“, 20 vnt. (607)
Tradicinių šiaudinių sodų rišimo pamoka (10)
Kita veikla
19.

21.

gyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas ( vardinti):

panaudotos lėšos (Eur.)
11713

Projektas „Paveldo galia: piliakalniai“

10463

Projektas „Grabijol pažintinio tako įrengimas“
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. gyvendinant bendras
veiklas ( vardinti partnerių grupes):
- Mišk urėdijos ir girininkijos (Vilniaus, Kaišiadorių, Trakų
urėdijos, D kštų, Vievio ir Lentvario girininkijos)
- Verslo įmonės (UAB „Lietpak“, UAB “Biovela”, UAB
„Cognizant“, UAB „Thermofisher“, UAB“ Graderlitas“, „Barclays
group operations, Ernst and young, AB „Kauno tiltai“, AB
„Lietuvos bankas“ AB „Swedbankas“, UAB „Termofisher“)
- Vietos verslai ir individualūs verslininkai (I „Slėnyje“, I
„Plaustu Nerimi“, UAB „Pieno sai“)
- Žiniasklaidos priemonės, informaciniai rėmėjai
delfi.lt, 15min.lt,
- Nevyriausybinės organizacijos – (Vš „Lobių dirbtuvės“, Vš
„Liverpool.lt“, Lietuvos gamtos fondas, Lietuvos mikologų
draugija, Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“, „Laukinis trai“
sporto lyga, Gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“, Lietuvos bėgimo
mėgėjų asociacija, Vš „Padirbtuvės“, Vš „Vikingų kaimas“, Vš
„Gatvės gyvos“, Vš „Kult ros paveldo išsaugojimo pajėgos“,
Organizacija „Pasimatuok eigulio kepurę“, Projektas „Pamatyk
Lietuvoje“, Vš „Paslaugos gamtai“, Visuomeninis judėjimas
„Dvarčionių pieva“)
- Vietos bendruomenės (Rastinėnų-Bubų kaimo bendruomenė,
Šilėnų kaimo bendruomenė, Grabijolų kaimo bendruomenė,
Panerių bendruomenė, Vievio bendruomenė „Aktėvystė“)

1250
partnerių sk. 84

- Vietos savivalda (Kazokiškių seni nija, Vievio seni nija,
Maišiagalos seni nija, D kštų seni nija, D kštų kult ros centras)
- Savivaldybi administracijos (Vilniaus rajono savivaldybė,
Elektrėnų savivaldybė)
- Valstybinės institucijos (Valstybės sienos apsaugos tarnyba,
Lietuvos geologijos tarnyba, Rykantų daugiafunkcinis kult ros
centras, Vilniaus RAAD Trakų rajono ir Elektrėnų agent ros,
Kult ros paveldo departamentas, Lietuvos kult ros taryba, LR
Kult ros ministerija, Valstybinis turizmo departamentas, Kauno T.
Ivanausko zoologijos ornitologijos skyrius, Kernavės valstybinis
kult rinis rezervatas, Vilniaus Apskrities Vilniaus rajono policijos
komisariatas, Valstybinė kult ros paveldo komisija, Nacionalinė
žemės tarnyba, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
- Karinės organizacijos (Nepriklausomybės kovų šaulių kuopa,
Savanorių pajėgų Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa,
Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“)
- Švietimo įstaigos Lietuvos vaikų ir jaunimo centras,
Gamtos tyrimų centras, VU Aplinkotyros ir Ekologijos centras,
Vilniaus Vyturio pradinė mokykla, Vievio pradinė mokykla,
Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija, D kštų pagrindinė
mokykla, Sudervės pagrindinė mokykla, Sudervės pradinė
mokykla, Vievio gimnazija, Saulės privati mokykla, Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras, VU Orientalistikos centras,
Aleksandro Stulginskio universitetas, Maišiagalos LDK
kunigaikščio Algirdo gimnazija

