PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m.
įsakymu Nr.

NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Kraštovaizdžio
1.
5/ 1
5
monitoringas, tyrimai
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
31 / 1
31
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Gyvosios gamtos
2.
3/1
3
monitoringas, tyrimai
taškų sk./spec. sk. Santykinis koef.
22 / 1
22
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Lankytojų monitoringas,
3.
1/1
1
tyrimai
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
70 / 1
70
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Kitas monitoringas,
4.
3/1
3
tyrimai
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
101 / 1
101

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

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių
nebuvo pasiekti numatyti rezultatai)
6

stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Duomenų registravimas
5.
Įgyvendinta
1/1
1
SRIS‘e
taškų sk./spec. sk. santykinis koef.
19/ 1
19
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
parengtų
santykinis koef.
dokumentų
Direkcijos parengtų
6. strateginio planavimo
sk./spec. sk.
Įgyvendinta
dokumentų skaičius
1/2
0,5
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų
santykinis koef.
pritarimų/nepritarimų
(neišduotų)
teritorijų planavimo
sąlygų ir
7. (bendriesiems,
pritarimų
Įgyvendinta
specialiesiems,
(nepritarimų)
detaliesiems) dokumentams sk./spec. Sk
skaičius
59 / 1
59
išduotų
santykinis koef.
(neišduotų) spec.
Išduotų/neišduotų
reikalavimų,
specialiųjų reikalavimų,
8.
pritarimų
Įgyvendinta
pritarimų/ nepritarimų
(nepritarimų)
statinių projektams skaičius
sk./spec. sk.
54 / 1
54
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
santykinis koef.
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
miškotvarkos projektų,
9.
rintų) dokumentų
Įgyvendinta
žemės sklypų kadastrinių
sk./spec. sk.
matavimų bylų, kitų planų
159 / 2
79,5
skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
Sutvarkytų/prižiūrėtų
teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
10.
Įgyvendinta
teritorijų skaičius ir plotas sk.,

Sutvarkytų/prižiūrėtų
objektų skaičius

11.

Įrengtų/prižiūrėtų
rekreacinės infrastruktūros
teritorijų skaičius ir plotas

16 / 1
ha/spec. sk.
48 / 1
objektų sk./spec.
sk.
17 / 1
teritorijų sk./spec.
sk.,
9/1
ha/spec. sk.
180 / 1
objektų sk./spec.
sk.
50 / 1

Įrengtų/prižiūrėtų
rekreacinės infrastruktūros
objektų skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
Išvykimų
(teritorijų/objektų apžiūrų, išvykimų
planinių ir neplaninių sk./spec. sk.
12. patikrinimų,
kartu
su
kitomis
institucijomis
vykdytų
patikrinimų) 79 / 2
skaičius
Švietimas ir viešinimas
lankytojų
Aptarnauta lankytojų
sk./spec. sk.
13.
lankytojų centruose
555 / 1
Aptarnauta lankytojų
lankytojų
direkcijos organizuotuose
sk./specialistų
14. edukaciniuose renginiuose sk.
(pamokose), ekskursijose,
žygiuose
1185/3
lankytojų
Aptarnauta lankytojų
sk./specialistų sk.
15.
gamtos mokyklose
0/0

16
santykinis koef.
65,6
santykinis koef.

Įgyvendinta

17
santykinis koef.,
9
santykinis koef.
180
santykinis koef.
50

Įgyvendinta

Įgyvendinta

santykinis koef.
Įgyvendinta
39,5

santykinis
koeficientas

Įgyvendinta

555
santykinis koef.
Įgyvendinta
395
santykinis koef.
0

Suorganizuota susitikimų
16.
su bendruomenėmis
Direkcijos veiklų,
saugomos teritorijos, jos
17. vertybių ir visos saugomų
teritorijų sistemos
viešinimas
Išteklių valdymas
Valstybės biudžeto lėšos
18. įstaigos išlaikymui

19.

Gautos lėšos programų
vykdymui

Biudžetinių pajamų
įmokos, lankytojų bilietai,
20.
parama (tame tarpe 2
proc.)

21.

Lėšos, gautos iš kitų
šaltinių

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų
22.
jėgomis (savanorių,
žmonių iš darbo biržos)
Kita veikla
Parengtų registruotų raštų,
23.
įsakymų skaičius

susitikimų
sk./dalyvių sk.
3 / 30

santykinis koef.

veiklų sk./spec.
sk.

santykinis koef.

174 / 4

43,5

0,1

Įgyvendinta

Įgyvendinta

gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
127510 / 6
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
12898,54 / 6
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
12612,09 / 6

Eur

gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
12927,30 / 6

Eur

dirbtos
val./darbuotojų
sk.
1233 / 117

santykinis koef.

raštų, įsakymų
sk./spec. sk.

santykinis koef.

458 / 5

91,6

Įgyvendinta
21251,66
Eur
Įgyvendinta

ARPL-10063eur;
kraštovaizdžio vertinimas-2835,24 eur.

Įgyvendinta

Pajamų įmokos-3734,50 eur.
Lankytojo bilietas- 7228 eur.
2 proc. parama -1649,59 eur.

Įgyvendinta

Projektas su Baltarusijos partneriais.-7647,3 eur.
Vilniaus raj. sav.administracija -2490 eur.;
Elektrėnų sav. administracija -1500 eur.;
Parama iš fiz. asmenų -290 eur.;
Parama iš UAB „Euromonitor“-1000 eur.;

5149,75
Eur

2102,01

2154,55
Įgyvendinta
10,54

Įgyvendinta

Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos
projektų, kuriuose
24.
direkcija dalyvauja kaip
pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos
25. projektų, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip
partneris, skaičius ir lėšos
26.

Direkcijos įvykdytų
viešųjų pirkimų apimtys

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
27. nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras
veiklas

projektų sk./Eur

Įgyvendinta

0/0

projektų sk./Eur

Įgyvendinta

1 / 7647,3
viešieji pirkimai
(Eur)/spec.sk.

santykinis koef.

21742,29 / 1

21742,29

partnerių sk. 58

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Dalyvavimas teismų
procesuose

4

Įgyvendinta

Patyriminės edukacijos
laikino apgyvendinimo
paslaugų teikimo sutarties
ir privatumo politikos
29.
taisyklių rekreaciniameedukaciniame namelyje
„Neries trobelė“
parengimas

2

Įgyvendinta

30. Statinių projektai

2

Įgyvendinta

28.

Neries regioninio parko direktorė
(saugomos teritorijos pavadinimas)

_______2021-02-08________

Audronė Žičkutė

Priedas

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
1

1.

2.

3.

4.

5.

Veiklų pavadinimai
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Būdingą ir unikalų kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai (fotofiksacija)
- Gamtos paveldo objektai
- Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriausiose parkų dalyse
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Ovalioji geldutė
- Ūdra
- Didysis auksinukas
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Tiesioginis
- Netiesioginis
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Didžių miegapelių monitoringas
- Pelėdų monitoringas
- Šikšnosparnių monitoringas Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelyje
Duomenų registravimas SRIS‘e:

Mato vnt.
3
taškų sk. 31
9
15
7
taškų sk. 22
2
9
11
taškų sk. 70
6
64
taškų sk. 101
79
20
2
taškų sk. 19

6.

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk. 1
Neries RPD veiklos planas 2020 m.

7.

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

išduotų/ neišduotų sąlygų
sk.

- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams

3/0
13 / 12
0/0

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

pritarimų/nepritarimų sk.
5/ 0
24 / 2
0/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk. 13
11 / 2
pritarimų/nepritarimų sk. 41
29 / 12

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius:
8.

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius:
Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų
skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes:

suderintų/nesuderintų dok.
Sk. 138 / 21

- žemės sklypų kadastrinių matavimų planai
105/13
- Miškotvarkos projektai
15 / 7
9. - Natura 2000 poveikio aplinkai vertinimas
8/0
- Pažyma apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms,
1/0
siekiantiems paramos pagal priemonę “Natura 2000” išmokos
-Pažymų dėl leidimų tvarkyti žemės ūkio paskirties žemėje augančius želdinius išdavimas
2/0
-Pranešimai apie ketinimus kirsti mišką, sanitariniai kirtimai,
4/1
-Saugotinų medžių genėjimas, kirtimas persodinimas
3/0
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas)
(nurodant ar teritorija/objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika)
Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
Sutvarkyktos:
16 / 48
1. Elniakampio kraštovaizdžio dalis šiauriau Elniakampio ežero (0,7 ha); 2. Barkuškio kopa (EB svarbos
buveinė) šalia Bartkuškio telmologinio draustinio (3,0 ha); 3. Sviliškių kraštovaizdžio draustinio dalis ties
10. Sidaronių kaimu (2,0 ha); 4. Daubėnų kraštovaizdžio šiaurinė dalis ir Gegužinės piliakalnis (1,0 ha); 5. Griovių
geomorfologinio draustinio dalis ties Griovių ir Bieliūnų kaimais (2,0 ha); 6. Dvarčionių geomorfologinio
draustinio dalis ties Rokantiškių g. (2,5 ha);
Prižiūrėtos savo turima technika:
6. Bradeliškių piliakalnis (6,0 ha); 7. Buivydų piliakalnis (4,0 ha); 8. Karmazinų piliakalnis ir Ąžuolų kalno

šlaitai (6,0 ha); 9. Karmazinų pilkapynas (8,0 ha); 10. Neries pakrantė Karmazinų pažintiniame take (4,0 ha); 11.
Drugelio gencijoninio melsvio pieva ties Bielazariškių kaimu (1,0 ha); 12. Naujosios Rėvos piliakalnis su
senovės gyvenviete (5,0 ha); 13. Natūralios pievos prie Bražuolės upelio (3,0 ha); 14. Sviliškių kraštovaizdžio
draustinio dalis ties Popų-Vingelių pilkapynu (1,0 ha); 15. Saidės kraštovaizdžio dalis ties Stirnių piliakalniu (1,0
ha); 16. Sviliškių kraštovaizdžio draustinio dalis ties Popų kaimu (1,0 ha);
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
Sutvarkyti:
1. Alkų ąžuolas (atitvaras ir aplinkos tvarkymas); 2. Pinyklos mitolognis šaltinis (atitvaras); 3. Dvarčionių
geomorfologinio draustinis dalis (įrengti mociklininkų eismą draudžiantys ženklai); 4. Ekologinės apsaugos
prioriteto zona ties Verkšionių kaimu (atliekos); 5. Elniakampio kraštovaizdžio draustinio dalis ties buvusiu
Verkšionių žvyro karjeru (akmenų užtvara); 6. Veprių botaninio draustinio dalis ties Vepriuko ež. (atliekos); 7.
Elniakampio kraštovaizdžio dalis ties Šiurmonių k. (atliekos); 8. Vanagynės geomorfologinio draustinio centrinė
ir rytinė dalis (įrengti mociklininkų eismą draudžiantys ženklai); 9. Karolinos griova Karoliniškių kraštovazdžio
draustinyje ((įrengti draudžiantys laipioti ir kasti ženklai); 10. Kulio (Grabijolų) kraštovaizdžio draustinio dalis
ties Grabijolų kaimu (atliekos);
Prižiūrėti: 11. Ąžuolų karalienė (aplinkos tvarkymas); 12.Vaigeliškių ąžuolas (aplinkos tvarkymas); 13. Dūkštų
atodanga (aplinkos tvarkymas); 14. Karmazinų atodanga (aplinkos tvarkymas); 15. Kragžlių pilkapynas (aplinkos
tvarkymas);16 . Šventasis Daubų ąžuolas (aplinkos tvarkymas); 17.Verkšionių užkeiktų vestuvių akmenys (upės
pakrantės tvarkymas)
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):
Įrengtos teritorijos:
1. Šilėnų pažintinis takas (24 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 (4,0 ha)
11. 5. Saidės pažintinis takas (4,0 ha)
6. Grabijolų pažintinis takas (4,0 ha)
7. Stovyklavietė prie Velniakampio ežero (2,0 ha)
8. Bražuolės stovyklavietė (2,0 ha)
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
Prižiūrėta:
1. Poilsiavietė prie Veprių ežero;
2. Poilsiavietė Panerių miško parkinge
3. Poilsiavietė "prie Grybo“

objektų sk. 1 7

teritorijų sk./ha
9 / 180

objektų sk. 50

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 Ausiutiškėse
32. Paneriškių regykla
33. Poilsiavietė Grabijolų kaime prie Neries
34. „Neries trobelė“ šalia Grabijolų kaimo
35. Atokvėpio vieta (pikniko stalas) šalia Grabijolų kaime
36. Atokvėpio vieta (pikniko stalas)ties Bradeliškių piliakalniu
37. Atovkėpio vieta (pikniko stalas) ties Peklynės kalnu
38. Atokvėpio vieta (pikniko stalas) ties Purvės rėva
39. Atokvėpio vieta ant Ąžuolų kalno

40. Atokvėpio vieta ties Gulaičiais (1)
41. Atokvėpio vieta ties Gulaičiais (2)
42. Atokvėpio vieta ties Balno akmeniu
43. Atokvėpio vieta prie kelio į Baltamiškį
44. Atokvėpio vieta prie kelio į J oteliūnus
45. Atokvėpio vietas ties Purvės rėva
46. Atokvėpio vieta ties Žurdako akmeniu
47. Atokvėpio vieta ties Pobarų kopomis
48. Atokvėpio vieta Dūkštose, šalia autobusų stotelės
49. Medinis tiltas per Saidės upelį
50. Medinis lieptas per griovą šalia Klimoniškių k.
Prevencija ir kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis)
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
išvykimų sk.79
- Planiniai patikrinimai 21
- Neplaniniai patikrinimai 28
- Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai 30
12.
- Kiti:
Partneriai Bražuolės užtvankos griovimo (pirmame tokio pobūdžio Lietuvoje) projekte
Suteiktų konsultacijų skaičius: 145
Gyventojų apklausos „Ką aš žinau apie Lietuvos gamtos apsaugą organizavimas: 1
Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų lankytojų centruose:
lankytojų sk. 555
Ekspozicijų
pristatymai
(su
gido
paslauga)
0
13.
- Pavieniai lankytojai 555
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:
- Edukaciniuose renginiuose (pamokose): 303
14. - Ekskursijose: 390
- Žygiuose: 492
- Patyriminės edukacijos „Neries trobelėje“ 70
Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose: 0
15.

lankytojų sk.1255

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis:
Susitikimas su Pugainių kaimo bendruomene dėl Bražuolės užvankos nugriovimo projekto įgyvendinimo
16.
Susitikimas su Panerių bendruomene
Susitikimas su Grabijolų bendruomene

susitikimų sk./specialistų
sk. 3 / 1

lankytojų sk.0

Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
- Skaitytos paskaitos/pranešimai: 3 vnt.
- Dalyvauta laidų/duota interviu: 12 vnt.
- Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų: 0 vnt.
- Išspausdinta straipsnių: 16 vnt.
- Išleista leidinių (įvardinti): 0 vnt.
- Kita (įvardinti):
 Su Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteka parengtas virtualus turas po Grabijolų kaimą ir Grabijolų
pažintinį taką (1 vnt.)
 Neries regioninio parko naujienlaiškių (12 vnt.) parengimas ir platinimas (1192 prenumeratoriai (+254
17.
nauji prenumeratoriai per 2020 m.));
 Parengti ir patalpinti 25 informaciniai pranešimai svetainėje www.neriesparkas.lt
 Vykdytas parko facebook paskyros administravimas (10049 sekėjai (+ 1080 nauji sekėjai per 2020 m.));
 Atnaujintas įspėjamasis informacinis ženklas Dūkštų ąžuolyne (apie kelyje per praėjusius metus žuvusius
gyvūnus), 1 vnt.; Naujai parengtas informacinių stendų turinys ir dizainas (Bražuolės užtvakos
nugriovimo vieta – 1 vnt; Neries trobelė greta Grabijolų kaimo - 1 vnt., naujai įrengti arba atnaujinti
įspėjamieji, draudžiamieji ir informaciniai ženklai (nuorodos): (85 vnt.); papildyta informaciniais ženklais
Šilėnų pažintinio tako informacinė sistema (15 vnt.)
 Patyriminės edukacijos laikino apgyvendinimo paslaugų organizavimas ir vykdymas reakreaciniameedukaciniame namelyje „Neries trobelėje“
Kita veikla
Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas
18. (įvardinti):
Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti):
19.

ES finansuojamas projektas ENI-LLB-1-098 „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir
turizmą
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
- Miškų urėdijos padaliniai ir girininkijos (VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemečinės ir Trakų regioniniai
20.
padaliniai, Dūkštų, Vievio ir Lentvario girininkijos) (4)
- Verslo įmonės (UAB „Euromonitor, UAB „Elektrėnų statyba“, AB „Swedbankas“, AB SEB bankas, UAB
„Cognizant“, UAB „Westekspresas“, UAB „DNB bankas“, MB „Bebriukai“) (8)

veiklų sk.174

panaudotos lėšos (Eur)
0
panaudotos lėšos (Eur)/
veiklų sk.
7647,3 eur. / 9
partnerių sk.58

- Vietos verslai ir individualūs verslininkai (UAB „Pieno ūsai“ („Food in the Wood“) (1)
- Žiniasklaidos priemonės, informaciniai rėmėjai - lrt.lt, nationalgeographic.com, 15min.lt, LNK, Trakų
žemė, delfi.lt (6 )
- Nevyriausybinės organizacijos – (Lietuvos gamtos fondas, Čepulio fotoklajonės, FSC organizacija, Lietuvos
motociklų sporto federacija, keturratininkų klubas „ATV fanai“, VšĮ „Lobių dirbtuvės, organizacija „Skautai
neskautams“, VšĮ „Sengirė“, VšĮ „Karmazinų anagama“, VšĮ „Arklių slėnis“, VšĮ „Tautmilės prieglauda“, VįŠ
„Sos gyvūnai“) (12)
- Vietos bendruomenės (Grabijolų kaimo bendruomenė, Šilėnų kaimo bendruomenė, Panerių bendruomenė,
Rastinėnų-Bubų kaimo bendruomenė) (4)
- Vietos savivalda (Kazokiškių seniūnija, Dūkštų seniūnija, Vievio seniūnija) (3)
- Savivaldybių administracijos (Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Elektrėnų savivaldybės
administracija, Trakų savivaldybės administracija) (3)
- Valstybinės institucijos (Rykantų daugiafunkcinis kultūros centras, Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka,
Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdyba, Nacionalinė žemės tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo
ir statybų inspekcija, Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kernavės valstybinio rezervato direkcija, Vilniaus
pilių rezervato direkcija) (8)
- Karinės organizacijos – Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba (1)
- Švietimo įstaigos (Mykolo Riomerio universitetas, VšĮ „Sodžiaus meistrai“, VU Gamtos tyrimų centras, Vievio
pradinė mokykla, Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, VU
Orientalistikos centras, Studentų gamtininkų mokslinė draugija (8)

