
 

 

 

N      NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2018 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.,  

9 / 1 

taškų sk./spec. sk. 
96 / 1 

santykinis koef., 

 

9 

santykinis koef. 

96 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

- 

2. Gyvosios gamtos 

monitoringas, tyrimai 

stebimų temų 
sk./spec. sk.,  

3 / 1 

taškų sk./spec. sk. 
41 / 1 

santykinis koef.,  

 

3 

santykinis koef. 

41 

 

Įgyvendinta 

 

- 

3. Lankytojų monitoringas, 
tyrimai 

stebimų temų 
sk./spec. sk.,  

1 / 1 

taškų sk./spec. sk. 

133 / 1  

santykinis koef.,  

 

1 

santykinis koef. 

133 

Įgyvendinta - 

 

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

  

5. Direkcijos parengtų 
strateginio planavimo 

dokumentų skaičius  

parengtų 
dokumentų 
sk./spec. sk. 

1 / 2 

santykinis koef. 

 

 

0,5 

Įgyvendinta - 

PATVIRTINTA: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  

2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-40 

 

  



6. Išduotų/neišduotų sąlygų, 
pritarimų/nepritarimų 
teritorijų planavimo 
(bendriesiems, specialiesiems, 

detaliesiems) dokumentams 

skaičius 

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

14 / 1 

santykinis koef. 

 

 

 

 

 

14 

Įgyvendinta - 

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

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

63 / 1 

santykinis koef. 

 

 

 

 

 

63 

Įgyvendinta - 

8. Išnagrinėtų 
(suderintų/nesuderintų) 
miškotvarkos projektų, žemės 
sklypų kadastrinių matavimų 
bylų, kitų planų skaičius 

išnagrinėtų 
(suderintų/nesude
rintų) dokumentų 
sk./spec. sk. 

 225 / 2 

santykinis koef. 

 

 

 

112,5 

Įgyvendinta - 

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

  

9. Sutvarkytų/prižiūrėtų 
teritorijų skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. 
sk.,  

27 / 1 

ha/spec. sk. 

70,4 / 1 

santykinis koef.,  

27 
santykinis koef.        

70,4 

Įgyvendinta - 

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 
skaičius  

objektų sk./spec. 
sk. 

6 / 1 

santykinis koef. 

6 

Įgyvendinta - 

10. Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 
infrastruktūros teritorijų 

skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. 
sk., 

8 / 1 

 ha/spec. sk. 

175 / 1 

santykinis koef., 

 

8 

santykinis koef. 

175 

Įgyvendinta - 

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 
infrastruktūros objektų 

objektų sk./spec. 
sk. 

santykinis koef. 

 

Įgyvendinta - 



skaičius  34 / 1 34 

Prevencija ir teritorijų kontrolė   

11. Išvykimų (teritorijų/objektų 
apžiūrų, planinių ir 
neplaninių patikrinimų, kartu 
su kitomis institucijomis 

vykdytų patikrinimų) skaičius 

išvykimų 
sk./spec. sk. 

63 / 1 

santykinis koef. 

 

63 

Įgyvendinta - 

Švietimas ir viešinimas    

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

veiklų sk./spec. sk. 
207 / 3 

Įgyvendinta - 

13. Renginiai visuomenei  renginių sk./dalyvių sk. 
19 / 6215 

 

Įgyvendinta - 

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

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk. 
100 / 2680 

 

Įgyvendinta  

Išteklių valdymas   

15. Gautos lėšos programų 
vykdymui 

gautos lėšos 
(Eur.)/darbuotojų 
sk. 

96145 / 6 

Eur. 

 

 

16524,16 

- - 

16. Gautos lėšos iš kitų šaltinių 

 

 

gautos lėšos 
(Eur.)/darbuotojų 
sk. 

54841,82 / 6 

Eur. 

 

 

9140,30 

 

 

- 

 

- 

17. Veikla, atlikta ne ST 

direkcijos darbuotojų jėgomis 
(savanorių, žmonių ir darbo 
biržos) 

dirbtos 

val./darbuotojų 
sk. 

976 / 1  

santykinis koef. 

 

 

976,1 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

- 

Kita veikla   



18. Parengtų registruotų raštų, 
įsakymų skaičius 

raštų, įsakymų 
sk./spec. sk. 

516  / 5 

santykinis koef. 

 

103,2 

Įgyvendinta - 

19. Įgyvendintų (- amų) 
tarptautinių ir vietos projektų, 
kuriuose direkcija dalyvauja 

kaip pagrindinis vykdytojas, 

skaičius ir lėšos 

projektų sk./Eur. 
 

2   / 11000 

Įgyvendinta - 

20. Direkcijos įvykdytų viešųjų 
pirkimų apimtys 

viešieji pirkimai 
(Eur.) / spec.sk. 

  54090/ 1  

 

santykinis koef. 

 

54090 

Įgyvendinta - 

21. ST direkcijos 

bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis 
organizacijomis, kt. 

įgyvendinant bendras veiklas 

partnerių sk. 
 

57 

Įgyvendinta - 

22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 

direkcijos darbuotojai 

Karolina: 3 mokymai 

Saulius: 3 mokymai 

Audronė:  2  mokymai 

Tadas: 1 mokymai 

Krystyna: 1 mokymai 

mokymų sk./darbuotojų sk. 
 

10 / 5 

Įgyvendinta - 

 

Neries regioninio parko direktorė     ________________________________Audronė Žičkutė_________                                                                              

       (v. pavardė)    

                                                                                                             _______2018-01-17 ___________ 
                                                                  (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. 96 

9 

 

2 

2 

14 

0 

 

15 

7 

47 

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

- Šiaurinio auksinuko monitoringas; 

- Didžiųjų miegapelių monitoringas; 

 

taškų sk. 41 

15 

1 

40 

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

Netiesioginis  

taškų sk. 133 

6 

127 

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

5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 
Neries RPD veiklos planas 2018 m.; 

 

dokumentų sk. 1 

 

 



 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 
skaičius: 
Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

išduotų/ neišduotų 
sąlygų sk.  8 / 4 

0/0                                                         

1/0                                

7/4                                  

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 
 

Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

pritarimų/nepritarimų 
sk. 2 / 0 

1 / 0 

0 / 0  

1 / 0  

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 
skaičius 

išduotų/ neišduotų 
spec. reikalavimų sk.  
 17 / 0 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius pritarimų/nepritarimų 
sk. 

40 / 6  

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 

Pažymų dėl leidimų tvarkyti žemės ūkio paskirties žemėje 
augančius želdinius išdavimas  

suderintų/nesuderintų 
dok. sk.  212/ 13 

125 / 5   

22 / 8 

34 / 0 

9 / 0 

1 / 0  

 

 

21/ 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  (2 teritorijos, bendras jų plotas -

teritorijų sk./ha 

27 / 70,4 



20,0 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. Dūkštos upelio pievos (3,0 
ha); 

Prižiūrėtos teritorijos (su partneriais): 

Pasodintų ar natūraliai atželiančių ąžuoliukų Dūkštų ąžuolyne 
priežiūros darbai (12 teritorijų): šienavimas – 18,0 ha; apsaugų 
tvarkymas – 3,0 ha; naujų ąžuoliukų sodinimas – 1,0 ha 

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

Šilėnų pelkė (2,0 ha) 
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):                                         
1. Karmazinų atodangos prieigos(0,2 ha); 2. Dūkštų 
atodangos prieigos (0,2 ha); 3. Šventasis Daubų ąžuolas 
(0,3 ha); 4. Vaigeliškių ąžuolas (0,3 ha); 5. Ąžuolų 
karalienė (0,3 ha); 6. Verkšionių užkeiktų vestuvių 
akmenys (0,2 ha);  

objektų sk. 
6 

10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 
(įvardinti): 
Įrengtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 

1. Automobilių aikštelė prie Grabijolų kaimo (0,2 ha) 

Prižiūrėtos teritorijos:  

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 (9,0 ha) 

5. Saidės pažintinis takas (4,0 ha) 
6. Šilėnų pažintinis maršrutas (15,0 ha) 

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

teritorijų sk./ha 

8 / 175 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 
Prižiūrėti: 

objektų sk. 34 

 



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) ;  

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  

Neplaniniai patikrinimai  

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

Daubėnų kraštovaizdžio  (2 kartai) 

Dvarčionių geomorfologinis  (1 kartą)  

Gabri liavos pedologinis  (1 kartą)  

Griovų  geomorfologinis (3 kar tai) 

Karoliniškių kraštovaizdžio  (2 kartai) 

Kenos hidrografinis  (1 kart as) 

Lygiaraisčio telmologinis  (1 kartas)  

Medžiakalnio geomorfologinis  (3 kartai) 

Paąžuolynės botaninis -zoologinis  (1 kartas) 

Pipiriškių geomorfologinis  (1 k artas) 

Strošiūnų kraštovaizdžio  (2 kartai) 

Šventosios ichtiologinis (dalis žemiau Širvintos upės žiočių) (1 kart as) 

Upninkų botaninis (1 kart as) 

Vanagynės geomorfologinis  (1 kart as) 

Vilnios hidrografinis  (1 karta) 

Kazimieravo ornitologinis draustinis ( 2 kartai) 

Budelių kraštovaizdžio draustinis (1 kartas) 

Lietvavos hidrografinis draustinis ( 1 kartas)  

Širvintos kraštovaizdžio draust inis (1 kartas)  

Kiti (prevencinės išvykos) 
Reidai su kitomis institucijomis 

išvykimų sk. 63 

  

4 

11 

 

 

 

 

 

 

Viso: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

0 

Švietimas ir viešinimas 

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

Skaitytos paskaitos/pranešimai (0) 
 

Dalyvauta laidų/duota interviu (1) 
LRT radijo laida „Gamta visų namai“ 

 

Išspausdinta straipsnių: (18) 
 „Pavasario lygiadienio proga – naktinis žygis 

veiklų sk. 207 

 

 

 

 

 

 

 



Dūkštos pažintiniame take“ (K. Želvė)  

 „Neries regioninis parkas kviečia gelbėti 
lietuviškas orchidėjas” (K. Želvė)  

 “Neries regioninis parkas kviečia į Plukių 
žydėjimo šventę“ (K. Želvė)  

 „Neries regioniniame parke – itin retas augalas“ 

(K. Želvė)  

 „Neries regioniniame parke rasta lazdyninė 
miegapelė jau pasiruošusi žiemos miegui“ (K. 

Želvė) 

 „Gamtosaugininkai: ar tikrai vilkas – baisiausias 

miško žvėris?“ (K. Želvė)  

 „Neries regioniniame parke organizuojamas 

nemokamas žygis „Šimtmetis prie Neries“ (K. 

Želvė) 

 „Žiemos atradimai: aptiktas retas grybas“ (K. Želvė) 
 „Neries regioninis parkas – upelių ir pilkapynų pilnas“ 

(15min.lt) 

 „Čiupk kastuvą, sodink ąžuolą ir prisimink šeimos 
vertybes“ (diena.lt)  

 „Ieškome kiaulių: ar tikrai statybinėms atliekoms vieta 
Neries regioniniame parke?“ (15min.lt) 

 „Gražiausias Lietuvos kaimas, kuriame liko vos 6 
gyventojai: sodybos kaina čia siekia 200 tūkst.“ 

(delfi.lt) 

 “Rugsėjo 14 d. į žygį už sveiką gyvenimo būdą leidžiasi 
2000 moksleivių” (J. Janavičienė, minfo.lt)  

 „Tarp Vilniaus ir Kernavės. Užsukite į Neries regioninį 
parką“ (15min.lt) 

 „Neries regioninis parkas. Čia gamta kuria istoriją“ 

(15min.lt) 

 „Neries regioniniame parke užfiksuotas žiaurus elnio 

 

 

 



nužudymas išprovokavo diskusiją apie brakonierius” 

(Traku-zeme.lt)  

 “Taurieji elniai žudomi vien dėl savo įspūdingų ragų” 

(Vilnijos naujienos) 

 “Vilniaus rajone vyks medžioklė su varovais: 
aplinkosaugininkai tikrins medžiotojų blaivumą” 

(Vilnijos naujienos” 

 

Kita (įvardinti) (188) 

Parengtos  ir įgyvendintos Gamtos mokyklos edukacinės 
programos (4 vnt.); 

Parengti ir patalpinti 55 informaciniai pranešimai svetainėje 
www.neriesparkas.lt  ir vykdytas parko facebook paskyros 

administravimas (7375 sekėjai (+1622 nauji sekėjai per 2018 m.));   
Parengta ir visus metus viešinta Mariaus Čepulio fotografijų paroda 
skirtinguose parko pažintiniuose takuose (1) 
Neries regioninio parko naujienlaiškių (24 vnt.) parengimas ir 
platinimas (761 prenumeratoriai (+168 nauji prenumeratoriai per 

2018 m.)); 

Atnaujintas įspėjamasis informacinis ženklas Dūkštų ąžuolyne 
(apie kelyje per praėjusius metus žuvusius gyvūnus), 1 vnt.; 
Atnaujintas (arba naujai parengtas)  informacinių stendų turinys ir 
dizainas (Veprių ežero stovėjimo aikštelė - 1 vnt., poilsiavietė 
Šiurmonių kaime – 1 vnt., informaciniai stendai Valų kaime – 2 

vnt., įvadinis stendas Grabijolų kaime – 1 vnt. (viso: 5 vnt.); 

Atnaujinti įspėjamieji, draudžiamieji ir informaciniai ženklai 
(nuorodos): (35 vnt.); 

Suorganizuota reklaminė Neries regioninio parko gido bei 
lankytojų fotosesija (1 vnt.) 
Atnaujinti (tekstai bei iliustracijos) direkcijos siūlomų ekskursijų 
aprašai (3 vnt.) 
Konsultacijos dėl parko teritorijoje ūkinei veiklai keliamų 
reikalavimų, nustatyto gamtos ir kultūros paveldo režimo, vandens 
telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų režimo, 
statybų procedūrų, teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo, 
specialiųjų žemės, miško vandens telkinių, nekilnojamųjų kultūros 

http://www.neriesparkas.lt/


vertybių naudojimo sąlygų (53 vnt.); 

Susitikimai su vietos bendruomenėmis direkcijos veiklos 
pristatymui ir visuomenės poreikių analizė: lankytojų apklausos – 2 

vnt., susitikimai su bendruomenėmis – 4 vnt.; 

13. Renginiai visuomenei (įvardinti): 
Pavasario lygiadienio minėjimas (400) 

Orchidėjų pelkės gelbėjimo akcija (60) 
Plukių žydėjimo šventė (2000) 
Nacionalinis moksleivių žygis „Sveikas kaip ridikas“ 

(1400) 

Vėlinių minėjimas Karmazinų pilkapyne „Atkelkim Vėlių 
vartelius“ (75)  

Ąžuoliukų sodinimo talka Dūkštų ąžuolyne (75) 
Ąžuolų sodinimo akcija „Milijonas ąžuolų Lietuvai“ (90) 

Neries pakrančių valymo talka „Gražinkim upei skolą“ (20) 

Sanskrito skaitymai prie Neries  (30)  

Dūkštų ąžuolyno tvarkymo talkos: 6 vnt. (100 dalyvių)  

Pėsčiųjų žygis „Šimtmetis prie Neries“ (1800) 

Akcija World Cleanup Day (60) 

Talka su įmone „Cognizant“: 2 vnt. (15 dalyvių)  

renginių sk./dalyvių sk. 
19/6125 

14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 
programų skaičius:  
Ekspozicijos pristatymai grupėms (10) 

 

Ekskursijos (46) 

 

Žygiai: 
15 žygių, Žygių ciklas 2018  
 

Edukacinės programos: 
Gamtos mokyklos edukaciniai užsiėmimai, 4 temos (90)  
Edukacinis užsiėmimas „Nuotaikinga gamtos pažinimo pamoka 
Karmazinų šile prie Neries“, 20 vnt. (600) 

Vievio pradinės mokyklos vaikų stovykla, 5 vnt., (30) 

veiklų sk./lankytojų 
(dalyvių) sk. 100 / 2680 

10/ 240 

 

46 / 1060 

 

 

15 / 660 

 

 

 

29  / 720 

Kita veikla 



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

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti): 
 

Automobilių stovėjimo aikštelės Grabijolų kaime įrengimas 

 

NRP trasų techninis projektas 

panaudotos lėšos (Eur.) 
- 

 

10000 

 

1000 

21. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 
veiklas (įvardinti partnerių grupes): 
- Miškų urėdijos ir girininkijos (Valstybinių miškų urėdijos 
Vilniaus, Kaišiadorių, Trakų padalinių, Dūkštų, Vievio ir Lentvario 
girininkijos) 

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

„Cognizant“, UAB „Graderlitas“, AB „Swedbankas“, „BTA 

Draudimas“)    

- Vietos verslai ir individualūs verslininkai (IĮ „Slėnyje“, UAB 

„Pieno ūsai“ („Food in the Wood“)  

- Žiniasklaidos priemonės, informaciniai rėmėjai  
15min.lt, 

 - Nevyriausybinės organizacijos – (VšĮ „Lobių dirbtuvės“, VšĮ 
„Liverpool.lt“, Lietuvos gamtos fondas, „Laukinis trail“ sporto 

lyga, VšĮ „Padirbtuvės“, organizacija „Skautai neskautams“, VšĮ 
„Sengirė“, socialinė iniciatyva „Milijonas ąžuolų Lietuvai“, VšĮ 
„Paslaugos gamtai“, VšĮ „Trenkturas“) 

- Vietos bendruomenės (Rastinėnų-Bubų kaimo bendruomenė, 
Šilėnų kaimo bendruomenė, Grabijolų kaimo bendruomenė, 
Panerių bendruomenė, Valų kaimo bendruomenė) 
- Vietos savivalda (Kazokiškių seniūnija, Dūkštų seniūnija, 
Rudaminos seniūnija, Lentvario seniūnija) 

- Savivaldybių administracijos (Vilniaus rajono savivaldybė, 
Elektrėnų savivaldybė, Trakų savivaldybė)  

- Valstybinės institucijos (Valstybės sienos apsaugos tarnyba, 
Lietuvos geologijos tarnyba, Rykantų daugiafunkcinis kultūros 
centras, Vilniaus RAAD Trakų rajono ir Elektrėnų agentūros, 
Valstybinis turizmo departamentas, Nacionalinė žemės tarnyba, 
JAV ambasada, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų 

partnerių sk. 57  

 



inspekcija) 

 - Karinės organizacijos (Savanorių pajėgų Civilių ir karių 
bendradarbiavimo kuopa, Mechanizuotoji pėstininkų brigada 

„Geležinis vilkas“, Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos) 
- Švietimo įstaigos (Lietuvos vaikų ir jaunimo centras,  
Gamtos tyrimų centras, Vievio pradinė mokykla, Vilniaus J. 
Basanavičiaus progimnazija, Vievio gimnazija, Saulės privati 
mokykla, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, VU 
Orientalistikos centras, Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Karalienės Mortos mokykla, Studentų gamtininkų mokslinė 
draugija) 

 


