
  
 

  
 

 

 

 

 

 

NERIES REGIONINIO  DIREKCIJOS 2021 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. 
31/1 

santykinis koef., 
11 
 santykinis koef. 
31 

Įgyvendinta  

2.  
Gyvosios gamtos 
monitoringas, tyrimai 

stebimų temų 
sk./spec. sk.,  
3/1 
taškų sk./spec. sk. 
3/1 

santykinis koef., 
3 
 santykinis koef. 
3 

Įgyvendinta  

3.  
Lankytojų monitoringas, 
tyrimai 

stebimų temų 
sk./spec. sk.,  
2/1 
taškų sk./spec. 
sk.78/1 

santykinis koef., 
2 
 santykinis koef. 
78 

Įgyvendinta  

PATVIRTINTA: 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  
2022 m. .................. mėn.         įsakymu Nr. 
V-  



  
 

  
 

4.  Kitas monitoringas, tyrimai 

stebimų temų 
sk./spec. sk.,  
7/2 
taškų sk./spec. sk. 
10/2 

santykinis koef.,  
3,5 
santykinis koef. 
5 

Įgyvendinta  

5.  

Duomenų registravimas 
SRIS‘e: 
- 11 įrašų 
- Paprastasis taukius (1 
taškas); 
- Pūkuotoji apuokė (1 
taškas); 
- Žvirblinė pelėda (1 taškas); 
Didžioji miegapelė (8 taškai). 

stebimų temų 
sk./spec. sk.,  
1/1 
 
taškų sk./spec. sk. 
 11/1 
 

santykinis koef., 
 
1 
 santykinis koef. 
11 

Įgyvendinta  

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

  

6.  

Direkcijos parengtų ir 
atnaujintų/pakeistų 
strateginio planavimo 
dokumentų skaičius 

dokumentų 
sk./spec. sk. 
2/3 

santykinis koef. 
0,6 

Įgyvendinta  

7.  

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

išduotų 
(neišduotų) 
sąlygų ir 
pritarimų 
(nepritarimų) 
sk./spec. sk. 
57/1 
 

santykinis koef. 
 
 
 
 
57 

Įgyvendinta  

8.  

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

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

santykinis koef. 
 
 
 
 

Įgyvendinta  



  
 

  
 

sk./spec. sk. 
45/1 

 
45 

9.  

Išnagrinėtų 
(suderintų/nesuderintų) 
miškotvarkos dokumentų, 
žemės sklypų kadastrinių 
matavimų bylų, kitų 
dokumentų skaičius 

išnagrinėtų 
dokumentų 
sk./spec. sk. 
203/2 

santykinis koef. 
 
 
98 

Įgyvendinta 
Kadastrinių bylų 122/9 
Miškotvarkos dokumentų 34/7 
Atsakymai į skundus ir užklausas 24 

10.  

Pateiktų išvadų 
(teigiamų/neigiamų) dėl 
poveikio saugomoms 
teritorijoms skaičius 

išvadų sk./spec. 
sk.  
5/1 

santykinis koef. 
 
5 

Įgyvendinta 4/1 

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

  

11.  

Sutvarkytų/prižiūrėtų 
teritorijų skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. 
sk., ha/spec. sk. 
25 vnt/1 
 
54 ha/1 

santykinis koef., 

25 

 santykinis koef. 

54 

Įgyvendinta  

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 
skaičius  

objektų sk./spec. 
sk.24/1 
 
6,3 ha/1 

santykinis koef. 

24 
Įgyvendinta  

12.  
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 
infrastruktūros teritorijų 

skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. 
sk., ha/spec. sk. 
15 vnt/1 
 
69 ha/1 

santykinis koef., 
15 
santykinis koef. 

69 

Įgyvendinta  



  
 

  
 

 

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 
infrastruktūros objektų 

skaičius  

objektų sk./spec. 
sk. 
40 vnt/1 
 
7,3 ha 

santykinis koef. 
40 

Įgyvendinta  

Prevencija ir teritorijų kontrolė   

13.  
Prevencinės veiklos plane 
numatytos priemonės 

priemonių 
sk./spec. sk. 
9/4 

santykinis koef. 
2,25 

Įgyvendinta  

14.  

Kontrolės tikslais vykdytų 
išvykimų (teritorijų/objektų 
apžiūrų, planinių ir 
neplaninių patikrinimų, kartu 
su kitomis institucijomis 
vykdytų patikrinimų) skaičius 

Išvykimų 
sk./spec. sk. 
101/4 

santykinis koef. 
 
25,25 

Įgyvendinta  

Švietimas ir viešinimas    

15.  
Aptarnauta lankytojų 
Lankytojų centre  

lankytojų 
sk./spec. sk. 
370/1 

santykinis koef. 
370 

Įgyvendinta  

16.  

Aptarnauta lankytojų 
direkcijos organizuotuose 
edukaciniuose užsiėmimuose 
(pamokose), ekskursijose, 
žygiuose 

lankytojų 
sk./spec. sk. 
1308/3 

santykinis koef. 
436 

Įgyvendinta  

17.  
Aptarnauta lankytojų gamtos 
mokykloje 

lankytojų  
sk./specialistų sk. 
0/0 

santykinis koef. Įgyvendinta  

18.  
Suorganizuota susitikimų su 
bendruomenėmis 

susitikimų 
sk./dalyvių sk. 
2/20 

santykinis koef. 
0,1 

Įgyvendinta  



  
 

  
 

19.  

Direkcijos veiklų, saugomos 
teritorijos, jos vertybių ir 
visos saugomų teritorijų 
sistemos viešinimas   
 

veiklų sk./spec. 
sk. 
13 / 4 

santykinis koef. 
3,25 

Įgyvendinta  

Išteklių valdymas   

20.  
Valstybės biudžeto lėšos 
įstaigos išlaikymui 

gautos lėšos (Eur) 
142 892  

Eur  
 

Įgyvendinta  

21.  
Gautos lėšos programų 
vykdymui 

gautos lėšos (Eur) 
57 308  

Eur 
 

Įgyvendinta Aplinkos rėmimo programa 

22.  
Biudžetinių pajamų įmokos, 
lankytojų bilietai, parama 
(tame tarpe 1,2 proc.) 

gautos lėšos (Eur) 
12 997 

Eur Įgyvendinta 
Surinktos pajamos- 5421, 62 
Lankytojo bilietas  -5505 
1,2 proc. - 2070 

23.  Lėšos, gautos iš kitų šaltinių 
gautos lėšos (Eur) 
15836,26 
 

Eur Įgyvendinta 

Vilniaus r. sav. administracija -2490 
Parama iš fizinių asmenų 457 
Parama iš  UAB Euromonitor 9600 
Grąžintos bylinėjimosi išlaidos  -2100 
Filmavimo teritorijoje parama -1200 

24.  

Veikla, atlikta ne ST 
direkcijos darbuotojų jėgomis 
(savanorių, žmonių iš 
Užimtumo tarnybos) 

dirbtos 
val./darbuotojų 
sk. 
630 val./208 
darb. 

santykinis koef. 
3,02 

Įgyvendinta 
Užimtumo programa 573 val./ 1 darb.  
Savanoriai  56 val./207 darb.  

Kita veikla   

25.  
Parengtų registruotų raštų, 
sutarčių, įsakymų skaičius 

raštų, įsakymų 
sk./spec. sk. 
496 / 5 
 
430 r. /30 įs./36 
sut. 
5 spec. 

santykinis koef. 
 
99,2 

Įgyvendinta  

26.  Sudarytų apsaugos sutarčių sutarčių sk./spec. santykinis koef.   



  
 

  
 

su žemės ir miško savininkais 
skaičius ir apsaugotas plotas 

sk., ha/spec. sk. 
0/0 

0 

27.  

Įgyvendintų (- amų) 
tarptautinių ir vietos projektų, 
kuriuose direkcija dalyvauja 
kaip pagrindinis vykdytojas, 
skaičius ir lėšos 

projektų sk./Eur 
0/0 
 

  

28.  

Įgyvendintų (- amų) 
tarptautinių ir vietos projektų, 
kuriuose direkcija dalyvauja 
kaip partneris, skaičius ir 
lėšos 

projektų sk./Eur 
1/1285 

Įgyvendinta  

29.  
Direkcijos įvykdytų viešųjų 
pirkimų apimtys 

viešieji pirkimai 
(Eur)/spec.sk. 
103 911/1 

santykinis koef. 
103911 

Įgyvendinta  

30.  

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

partnerių sk. 49 
 

Įgyvendinta  

 
 
 
____Neries regioninio parko _________________________direktorė _________Audronė Žičkutė____  ___2022-02-10_______________ 
                    (saugomos teritorijos pavadinimas)                                                                (v. pavardė)    (data, parašas) 

 



  
 

  
 

Priedas 
 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS 
 

Nr. Veiklų pavadinimai Mato vnt. 
1 2 3 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 

2.  

Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 
- 11 temų; 
 

1.1. Būdingą ir unikalų valstybinio parko kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai –panoramos 
atsiveriančios iš regyklų; 

1.2. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas; 
1.3. Pažeisti kraštovaizdžio arealai; 
1.4. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos 
1.5. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami ir kt.) statiniai valstybiniame parke 
1.6. Retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose 
1.7. Gamtos paveldo objektai; 
1.8. Lankymui pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektai 
1.9. Lankytojams pritaikytos teritorijos (įrengta rekreacinė infrastruktūra) 
1.10. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio potencialo valstybinių 

parkų dalyse 
1.11. Gamtos stichijų paveiktos dalys 

 

taškų sk. 
31 

3.  

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 
- 3 temos 
- Šiaurinis auksinukas, Juodoji žuvėdra, Mėlyngurklė 
-  

taškų sk. 
3 

4.  
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 
- Neries regioninio parko lankytojų monitoringas 
- Savanorės lankytojų monitoringas 4 pažintiniuose takuose  

taškų sk. 

74 
4 



  
 

  
 

 
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 
- Pelėdų, didžiųjų miegapelių, gencijoninio melsvio, smulkiažiedės gegužraibės monitoringai Neries 
RP teritorijoje, šikšnosparnių monitoringas Aukštųjų Panerių tunelyje. 

taškų sk. 
6 

5.  BAST „Neries kilpų apylinkės“pietvakarinės dalies  apsaugos tikslų nustatymas 1 

6.  Dūkštų ąžuolyno atkūrimo darbų vertinimas ir rekomendacijos 1 

7.  

Duomenų registravimas SRIS‘e: 
- 11 įrašų 
- Paprastasis taukius (1 taškas); 
- Pūkuotoji apuokė (1 taškas); 
- Žvirblinė pelėda (1 taškas); 
- Didžioji miegapelė (8 taškai). 

taškų sk. 
11 

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

8.  
Direkcijos parengti ir atnaujinti/pakeisti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 
- Neries RPD veiklos planas 
- Neries RPD kontrolės ir prevencinės veiklos planas 

dokumentų sk.2 
1 
1 

9.  

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 
- Bendrojo planavimo dokumentams 5 
- Specialiojo planavimo dokumentams 36 
- Detaliojo planavimo dokumentams 

išduotų/ neišduotų sąlygų 
sk.  
41 
 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 
- Bendrojo planavimo dokumentams 4 
- Specialiojo planavimo dokumentams 31 
- Detaliojo planavimo dokumentams 

pritarimų/nepritarimų sk. 
35 
 

10.  

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius: 
13/1 

išduotų/ neišduotų spec. 
reikalavimų sk.  
12 
13/1 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius: 
26/5 
 

pritarimų/nepritarimų sk. 
31 
26/5 



  
 

  
 

11.  

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos dokumentų, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų 
dokumentų skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes ir kiekius jose): 
 
- Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos 122/9 
- Miškotvarkos, miško kirtimų derinimo dokumentai 34/7 
- Prašymų išduoti Pažymas apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams 7/0 
- Prašymų pateikti Išvadas/pažymas dėl miško įveisimo ne miško žemėje 0 
- Kita – atsakymai į skundus ir užklausas - 24 

suderintų/nesuderintų dok. 
Sk. 
203 
122/9 
34/7 
7/0 
0/0 
24/0 

10. 

Nagrinėtų planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) projektų skaičius ir pateiktų išvadų (teigiamų/neigiamų) dėl poveikio 
saugomoms teritorijoms skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes ir kiekius jose): 
- Nagrinėta PŪV projektų, pateikta poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų (teigiamų/neigiamų 
kiekis) 4/1 
- Nagrinėta PŪV projektų, pateikta PAV subjekto išvadų dėl PAV dokumentų (teigiamų/neigiamų kiekis) 0 
- Kita konsultacijos PŪV klausimais 6 

Nagrinėtų PŪV projektų 
skaičius, 
teigiamų/neigiamų išvadų 
sk. 
11 
 

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) 

11. 

Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti): 
Sutvarkyta sava technika: 1. NATURA 2000 teritorija invazinių rūšių šalinimo darbai -  (Neries pakrantės 
dešinysis krantas  ties Karmazinų pažintiniu taku,  2. Kairysis krantas ties Kairiojo kranto trasa (rangovas), 3.  
Karmazinų piliakalnio  apsaugos zonos pietvakarinė dalis, 4.  Ąžuolų kalno vakarinis šlaitas (rangovas), 5. 
Bradeliškių piliakalnio rytinis šlaitas (rangovas), 6. Grabijolų –Žemaitiškių pilkapynas, 7 NRP Elniakampio 
(Velniakampio) kraštovaizdžio draustinio dalis ties Adomčiškių k. (BAST Neries kilpų 
apylinkės)8.  NRP ekologinės apsaugos prioriteto zona ties Verkšionių karjeru, 9 NRP 
Elniakampio (Velniakampio) kraštovaizdžio draustinio dalis ties Šiurmonių k. (BAST Neries kilpų 
apylinkės), 10. Bartkuškio telmologinio draustinio šiaurinė ir pietinė dalys, 11. NRP ekologinės 
apsaugos prioriteto zona ties Verkšionių karjeru,12.  Grabijolų kaimo apylinkės ties Miežionių 
kaimu (BAST Neries kilpų apylinkės).  

Prižiūrėta sava technika: 1. Bradeliškių piliakalnis, 2.  Buivydų piliakalnis,  3.  Karmazinų 
piliakalnis, 4. Karmazinų pilkapynas;  5. Drugelio gencijoninio melsvio pieva ties Bielazariškių 
kaimu, 6.  Naujosios Rėvos piliakalnis su senovės gyvenviete (rangovas); 7. Natūralios pievos prie 
Bražuolės upelio, 10. Sviliškių kraštovaizdžio draustinio dalis ties Popų-Vingelių pilkapynu; 11. 
Saidės kraštovaizdžio dalis ties Stirnių piliakalniu; 12. Sviliškių kraštovaizdžio draustinio dalis ties 
Popų kaimu, 13. Velniakampio piliakalnis, 14. Bražuolės stovyklavietės teritorija.  

teritorijų sk./ha 
25/54 



  
 

  
 

Teritorijos tvarkytos rangovo pažymėtos skliaustuose.  
 
Sutvarkyti objektai (įvardinti): 

1. Įrengta apsauginė tvorelė prie Ąžuolų karalienės 
2. Įrengta apsauginė tvorelė prie Vaigeliškių ąžuolo 
3. Įrengtas apsauginis sluoksnis prie  Daubų ąžuolo 
4. Įrengta platforma Buivydų ąžuolui apsaugoti ( Gamtos fondo lėšos) 
5. Pastatyti  6  ženklai „ Saugomas kraštovaizdžio objektas“ 
6. Laiptai ant Stirnių piliakalnio (kooperacinės lėšos) 
7. Įrengtos apsauginės priemonės Panerių tunelyje šikšnosparnių žiemavietei apsaugoti 
8. Panaikinta nelegali stovyklavietė ties Dumbliuko ež;  
9. Sviliškių kraštovaizdžio draustinio dalis ties Paneriškių regykla 

Prižiūrėti objektai:  1. Alkų ąžuolas; 2. Pinyklos mitologinis šaltinis; 3.  Ąžuolų karalienė,; 
4.Vaigeliškių ąžuolas; 5. Dūkštų atodanga; 6. Karmazinų atodanga ; 7. Kragžlių pilkapynas 
(aplinkos tvarkymas);8 . Šventasis Daubų ąžuolas; 9.Verkšionių užkeiktų vestuvių akmenys,10 
Vilkų duobė.  

objektų sk. 
24 

12. 

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti): 
Įrengta: Automobilių parkingas Šilėnų tako lankytojams 
Prižiūrėta: 1.  Šilėnų pažintinis takas, 2.  Kairiojo Neries kranto turizmo trasa, 3.  Karmazinų 
pažintinis takas , 4. Dūkštos pažintinis takas,  5. Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas, 6.  Saidės 
pažintinis takas,  7.  Grabijolų pažintinis takas,  8. Stovyklavietė prie Velniakampio ežero,  9. 
Bražuolės stovyklavietė, 10. Poilsiavietė prie Veprių ežero,  11. Poilsiavietė Panerių miško 
parkingas, 12. Poilsiavietė "prie Grybo“ objektų sk.; 13.  Poilsiavietė "Purvės rėva" (kairysis 
Neries krantas) 14.  Poilsiavietė prie Karmazinų pilkapyno, 15. Poilsiavietė prie Karmazinų 
piliakalnio (Ąž. kalnas).  
 

teritorijų sk./ha 

16/75 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 
- Įrengta:  
1. Ekologinis stendas bei audio informacinė dėžutė Ausiutiškių regykloje  
2. Audio informacinė dėžutė Purvės rėvos poilsiavietėje  
-Prižiūrėta:  
1.   Poilsiavietė prie Ąžuolų karalienės; 2. Poilsiavietė prie Vaigeliškių ąžuolo, 3. Poilsiavietė 
priešais Bradeliškių piliakalnį, 4. Poilsiavietė prie Padūkštų pilkapyno, 5.Poilsiavietė Adomtiškių 
kaime (Karmaz. takas), 6. Poilsiavietė prie kelio į Velniakampio ežerą; 7.  Poilsiavietė Dūkštų 

objektų sk. 
42 



  
 

  
 

ąžuolyne,  8.Poilsiavietė "Raguvos“, 9.Poilsiavietė "Purvės rėva" (dešinysis Neries krantas) 
10.Poilsiavietė prie Grabijolų pilkapyno,  11.Atokvėpio vieta prie Popų-Vingelių pilkapyno; 
12.Atokvėpio vieta prie Rastinėnų šaltinio; 13.Atokvėpio vieta prie Vilkų duobės; 14.Atokvėpio 
vieta prie Paaliosės pilkapyno; 15.Atokvėpio vieta prie Naujosios Rėvos piliakalnio; 16.Atokvėpio 
vieta prie Peklynės kalno 17.Atokvėpio vieta prie Ausiutiškių konglomerato; 18.Atokvėpio vieta 
prie kelių išsišakojimo 19.Atokvėpio vieta prie kelio Sudervė-Dūkštos 20.Atokvėpio vieta prie 
paminklo J. Kybartui,  21.Neries slėnio apžvalgos aikštelė Ausiutiškėse 22.Paneriškių regykla 
23.Poilsiavietė Grabijolų kaime prie Neries 24. „Neries trobelė“ šalia Grabijolų kaimo 
25.Atokvėpio vieta (pikniko stalas) šalia Grabijolų kaime 26.Atokvėpio vieta (pikniko stalas)ties 
Bradeliškių piliakalniu 27.Atovkėpio vieta (pikniko stalas) ties Peklynės kalnu 28.Atokvėpio vieta 
(pikniko stalas) ties Purvės rėva 29.Atokvėpio vieta ant Ąžuolų kalno 30.Atokvėpio vieta ties 
Gulaičiais (1) 31.Atokvėpio vieta ties Gulaičiais (2) 32.Atokvėpio vieta ties Balno akmeniu 
33.Atokvėpio vieta prie kelio į Baltamiškį 34.Atokvėpio vieta prie kelio į Joteliūnus 35.Atokvėpio 
vietas ties Purvės rėva 36.Atokvėpio vieta ties Žurdako akmeniu 37.Atokvėpio vieta ties Pobarų 
kopomis 38.Atokvėpio vieta Dūkštose, šalia autobusų stotelės 39. Poilsiavietė prie  Saidės,  40. 
Poilsiavietė Dūkštos santakoje. 

Prevencija ir kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis) 

13. 

Prevencinės veiklos plane numatytos priemonės: 
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 
- Planiniai patikrinimai- 21 
- Neplaniniai patikrinimai  - 20 
Suteiktų konsultacijų skaičius: 160 
-  
Atliktų apklausų skaičius: 1 
-  Lankytojų apklausa pažintiniuose takuose 
Gamtinės būklės vertinimo, stebėsenos programų, kuriose dalyvauja, skaičius: 
- Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai -21 
- Monitoringai -10 
Parengtų, įgyvendintų projektų, programų skaičius (įvardinti): 
-  Prevencinės veiklos priemonių planas 1 
Kontroliuojančioms organizacijoms pateiktų pranešimų apie pažeidimus saugomoje teritorijoje skaičius (įvardinti): 

1. Šiukšlės Zabarijoje  - AAD/VMU 
2. Vandens apsaugos juosta  Joteliūnuose -AAD 
3. Bražuolės šienavimas – Nacionalinė mokėjimo agentūra ir AAD 

priemonių sk. 9 

 



  
 

  
 

4. Panerių vagonėlis - AAD 
5. Karmazinų pakrantė - AAD 
6. Kenos  pakrantė - AAD 
7. Valų kaimas, atliekos- AAD 
8. Šiukšlės Mozūriškėse – žemės savininkams  

Pažeidimų, kurie ištaisyti po pakartotinio patikrinimo, skaičius (įvardinti): 2 
 (Panerių vagonėlis ir šiukšlės Mozūriškese) 
Bendras pažeidimų skaičius saugomoje teritorijoje (pagal kompetentingų institucijų duomenis, jeigu tokie gauti): 
- Nėra duomenų 
Kitos priemonės: 
 -Inicijuoti ir organizuoti nuotoliniai susitikimai, parengti žemėlapiai ir schemos dėl važinėjimo bekele prevencijos 
– 3   
-  Nuotolinis pasitarimas su žygių paslaugų tiekėjais dėl vaikščiojimo organizavimo netinkamose vietose ir 
netinkamu laiku -1  
- Įrengti apsauginiai grioviai – 4 vnt. 
- Pastatyti  metaliniai užtvarai – 4vnt. 
- Pastatytos stebėjimo kameros – 3 vietose 
- Pagaminti ir vietos gyventos gyventojams perduoti naudojimui įspėjamieji ženklai – 3 vnt.  
- Pagaminti prevenciniai ženklai ir užtvarai Buivydų piliakalnio apsaugai–  3 vnt. 

14. 

Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 
- Planiniai patikrinimai 21 
- Neplaniniai patikrinimai  
- Kiti :  
-  dalyvauta akcijoje kartu su Valstybinių miškų urėdija ir RAD  (keturačių kontrolė) – 1 

Išvykimų sk. 122 

101 reindžerystės ir 21 
planinių patikrinimų 

Švietimas ir viešinimas 

15. 
Aptarnauta lankytojų Lankytojų centre: 
- Ekspozicijų pristatymai  (su gido paslauga) 
- Pavieniai lankytojai 

lankytojų sk. 370 
 
370 

16. 

Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose: 
- Edukaciniuose užsiėmimuose (pamokose) 
- Ekskursijose 
- Žygiuose 

lankytojų sk.1235 
100 
1075 
60 

17. Aptarnauta lankytojų gamtos mokykloje: lankytojų sk. 



  
 

  
 

-  
-  

0 

18. 
Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis (įvardinti): 
- Šilėnų bendruomenė 
- Neries kilpų bendruomenė 

susitikimų sk. 2 
 

19. 

Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas: (73) 
- Skaitytos paskaitos/pranešimai: 1 
- Dalyvauta laidų/duota interviu: 6 
- Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų: 0 
- Išleista leidinių (įvardinti): 0 
- Organizuota renginių: 6 
- Kita (įvardinti): 

 Parengti tekstai lietuvių –anglų kalbomis audiodėžutėms  - 8 
 Parengtas tekstas ekostendui Ausiutiškių regykloje lietuvių – anglų kalbomis - 1 
 Naujienlaiškių parengimas 1236 prenumeratoriams - 10 
 Parengti ir patalpinti informaciniai pranešimai (26 vnt.) svetainėje www.neriesparkas.lt - 1 
 Parnešimai socialiniuose tinkluose (107 vnt.) 11364 sekėjų - 1 
 Atnaujintas informacinis stendas  Dūkštų ąžuolyne (apie kelyje automobilių užmuštus žvėrelius) -1 
 Patyriminės edukacijos paslaugų organizavimas „Neries trobelėje“ - 37 
 Informacija stendui naujai įrengtame parkinge Šilėnų pažintinio tako lankytojams -1  

veiklų sk. 13  
 

Kita veikla 

20. 

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

panaudotos lėšos (Eur) 
 

21. 

Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti): 
-ES projektas ENI-LLB-1-098 „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą“ 
 

- KPPP lėšomis įgyvendintas projektas” Nemenčinės regioninio padalinio Dūkštų girininkijos, 
Vilniaus r. kelio bei aikštelių prie Šilėnų pažintinio tako remontas”  

panaudotos lėšos (Eur) 
1285 
0  
(darbus pirko VĮ 
Valstybinių miškų 
urėdija) 

22. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras partnerių sk.40 



  
 

  
 

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 
- Valstybinių miškų urėdija, jos teritoriniai padaliniai ir girininkijos – 6 
- Verslo įmonės (savanorystė ir parama) – 7 
- Vietos bendruomenės -5 
-  Savivaldybių administracijos, seniūnijos  -7 
- Valstybinės institucijos – 8 
- Nevyriausybinės organizacijos -7 
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