PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-39

PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)

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

1.

Kraštovaizdžio monitoringas,
tyrimai

5 temos / 1 spec.
57 taškai / 1 spec.

5
57

2.

Gyvosios gamtos
monitoringas, tyrimai

8 temos / 1spec.
21 taškai / 1spec.

8
21

Įgyvendinta

3.

Lankytojų monitoringas,
tyrimai

3 temos / 1 spec.
8 taškai / 1 spec.

3
8

Įgyvendinta

4.

Kitas monitoringas, tyrimai

1 tema / 1spec.
1 taškas / 1 spec.

1
1

Įgyvendinta

5.

Duomenų registravimas
SRIS‘e

1 tema / 1 spec.
3 taškai / 1 spec.

1
3

Įgyvendinta

Įgyvendinta

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

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengtų
5 dokumentai / 6
0,83
strateginio
planavimo
spec.
6.
dokumentų skaičius
Išduotų/neišduotų sąlygų,
pritarimų/nepritarimų
4 vnt. / 1 spec.
4
teritorijų planavimo
7.
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams
skaičius
Išduotų/neišduotų specialiųjų
reikalavimų, pritarimų/
45 vnt. / 2 spec.
22,5
8.
nepritarimų statinių
projektams skaičius
Išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
328 vnt. / 3 spec.
109,3
miškotvarkos projektų, žemės
9.
sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9 teritorijos /
4,5
Sutvarkytų/prižiūrėtų
2 spec.
teritorijų skaičius ir plotas
15,39 ha / 2 spec.
7,7
10.
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
9 objektai /
4,5
skaičius
2 spec.
3,5
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
7 teritorijos /
infrastruktūros teritorijų
2 spec.
skaičius ir plotas
161,4 ha / 2 spec.
80,7
11.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
13 objektų /
infrastruktūros objektų
6,5
2 spec.
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Išvykimų (teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir
12. neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų
13.
lankytojų centre
Aptarnauta lankytojų
direkcijos organizuotuose
14. edukaciniuose užsiėmimuose
(pamokose), ekskursijose,
žygiuose

69 išvykimai /
5 spec.
739 priemonės /
5 spec.

13,8

Įgyvendinta

147,8

2596 lankytojai/
4 spec.

649

Dalinai įgyvendinta

Dėl „Covid-19“.

950 lankytojai /
2 spec.

475

Dalinai įgyvendinta

Dėl „Covid-19“.

15.

Aptarnauta lankytojų gamtos
mokyklose

0 lankytojų / 1
spec.

0

Neįgyvendinta

16.

Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

2 susitikimai /
2050 dalyvių

1025

Įgyvendinta

356 veiklos / 4
spec.

89

Įgyvendinta

18047 Eur

Įgyvendinta

5051 Eur

Įgyvendinta

4618 Eur /
6 darbuotojai

770 Eur

Įgyvendinta

2331 Eur /
2 darbuotojai

1166 Eur

Įgyvendinta

Direkcijos veiklų, saugomos
teritorijos, jos vertybių ir
17.
visos saugomų teritorijų
sistemos viešinimas
Išteklių valdymas
18.
19.
20.
21.

Valstybės biudžeto lėšos
įstaigos išlaikymui
Gautos lėšos programų
vykdymui
Biudžetinių pajamų įmokos,
lankytojų bilietai, parama
(tame tarpe 2 proc.)
Lėšos, gautos iš kitų šaltinių

162421 Eur /
9 darbuotojai
45461 Eur /
9 darbuotojai

Dėl „Covid -19“ nebuvo vaikų stovyklos.

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
22.
(savanorių, žmonių iš
Užimtumo tarnybos)
Kita veikla
23.

24.

25.

26.

27.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip partneris, skaičius ir
lėšos
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys
ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas

6 val. /15
darbuotojų

0,4

Įgyvendinta

487 raštai,
įsakymai / 6 spec.

81,2

Įgyvendinta

Įgyvendinta

3 projektai / 2331 Eur

Įgyvendinta

54475 Eur / 1
spec.

Panemunių regioninio parko direktorius
(saugomos teritorijos pavadinimas)

2 projektai / 600 Eur

54475

Įgyvendinta

70 partnerių

Įgyvendinta

Mindaugas Janušonis
(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

Priedas

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
Veiklų pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Kraštovaizdžio erdvių foto fiksacija (10 vietų po 2 kartus);
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas;
Gamtos paveldo objektai Panemunių RP;
Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose Panemunių RP dalyse (rekreacinės digresijos pažeidimo
laipsnis (5 vietos po 2 kartus);
5. Gamtos stichijos paveiktos Panemunių RP dalys.

Mato vnt.
3
taškų sk.
57
20
3
23
10
1

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Ūdrų (Lutra lutra) monitoringas, BAST Nemuno upė Panemunių regioniniame parke LTSAK0002;
2. Ūdrų (Lutra lutra) monitoringas, BAST Nemuno slėnio skroblynai nuo Kriūkų iki Gelgaudiškio
LTSAK0001;
3. Migruojančių pilkųjų gervių (Grus grus) sankaupos monitoringas, PAST Novaraistis, LTSAKB001;
4. Didžiojo auksinuko (Lycaena dispar) monitoringas BAST Armenos atodangos, LTJUR0005;
5. Didžiojo auksinuko (Lycaena dispar) monitoringas BAST Ringovės miškai, LTKAU0001;
6. Mažųjų žuvėdrų (Sternulla albifrons) monitoringas PAST Nemuno upės pakrantės ir salos tarp
Kulautuvos ir Smalininkų, LTKAUB001;
7. Skiauterėtojo tritono paieška / inventorizacija Panemunių regioniniame parke;
8. BAST Nemuno slėnio skroblynai nuo Kriūkų iki Gelgaudiškio LTSAK0001 teritorijos apsaugos tikslų
nustatymas.
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
 Tiesioginis Panemunių regioninio parko lankytojų monitoringas;
 Netiesioginis Panemunių regioninio parko lankytojų monitoringas;
 Panemunių regioninio parko lankytojų apklausa internete.

taškų sk. 21
6
2

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

taškų sk. 1

1
1
1
6
3
1
taškų sk. 8
4
3
1

 Gyventojų nuomonės apklausa internete.
Duomenų registravimas SRIS‘e:

1
taškų sk. 3

5.

 Užklausų teikimas dėl duomenų gavimo.
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):

6.







Panemunių regioninio parko direkcijos 2020 m. veiklos planas;
Panemunių regioninio parko direkcijos 2020 m. planinių patikrinimų planas;
Panemunių regioninio parko direkcijos 2020 m. kraštovaizdžio monitoringo planas;
Panemunių regioninio parko direkcijos 2020 m. prevencinės veiklos planas;
Panemunių regioninio parko direkcijos 2020 m. lankytojų monitoringo planas.

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

7.





Bendrojo planavimo dokumentams;
Specialiojo planavimo dokumentas;
Detaliojo planavimo dokumentams.

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
 Bendrojo planavimo dokumentams;
 Specialiojo planavimo dokumentas;
 Detaliojo planavimo dokumentams.
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius:
8.

9.

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

3
dokumentų sk. 5
1
1
1
1
1
išduotų/ neišduotų sąlygų
sk.
4/0
1/0
3/0
0/0
pritarimų/nepritarimų sk.
0/0
0/0
0/0
0/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
4/6
pritarimų/nepritarimų sk.
25/10
suderintų/nesuderintų dok.
sk.
279/49

1. Miškotvarkos projektai;
2. Žemėtvarkos projektai;
3. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo reikalavimai;
4. Kadastrinių matavimų bylos;
5. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų reikalavimai;
6. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimai;
7. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio NATURA 2000 teritorijoms reikšmingumo nustatymas;
8. Nemuno upės vagos valymo darbų aprašų derinimai;
9. Dirbtinių nepratekančio vandens telkinių (kūdrų) įrengimo aprašų derinimai;
10. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams
derinimas;
11. Išorinės reklamos įrengimo derinimai;
12. Išvados PAV;
13. NATURA 2000 pažymos miško savininkams;
14. Miško sanitarinių kirtimų derinimas;
15. Miško kirtimo biržių išdėstymo planų derinimas;
16. Leidimai pažeminti tvenkinių vandens lygį derinimas;
17. Leidimų naudoti saugomas rūšis projektų derinimas;
18. Savivaldybių aplinko monitoringų derinimas.
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):

10.

1. Seredžiaus piliakalnio ir senovės gyvenvietės teritorijos šienavimas, įrengtas naujas stendas;
2. Prižiūrėta Šilinės smuklės kultūros paveldo teritorija, šienauta žolinė augalija, įrengti lauko baldai iš euro
palečių, perdažytas laivas, įrengtas dviračių stovas;
3. Žemosios Panemunės piliakalnio teritorijos priežiūra;
4. Veliuonos piliakalnio vad. Gedimino kapu teritorijos priežiūra;
5. Veliuonos piliakalnio vad. Ramybės kalnu teritorijos priežiūra;
6. Atlikti gamtotvarkos darbai Novaraisčio PAST, šienautos nendrės;
7. Kartupėnų piliakalnio priežiūra, šienavimas, atžalų kirtimas;
8. Raudonėnų piliakalnio teritorijos priežiūra;
9. Seredžiaus II piliakalnio vad. Palocėliais šienavimas.
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):

11/0
10/0
2/0
172/46
7/0
12/0
2\0
15/0
2/1
25/2
2/0
1/0
9/0
4/0
1/0
1/0
2/0
1/0

teritorijų sk./ha 9/15,39
1/1,4
1/0,63
1/2.58
1/1,0
1/0,7
1/3,0
1/3,56
1/1,2
1/1,3
objektų sk. 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prižiūrėta Jurbarko ir Skirsnemunės žydų žudynių ir užkasimo vieta;
Šienauta Šilinės rekreacinio funkcinio prioriteto zona;
Vensloviškių kaimo neveikiančių kapinių priežiūra, žolinės augalijos šienavimas;
Prižiūrėtas kultūros paveldo objektas, Belvederio gynybinis įtvirtinimas, šienauta žolinė augalija;
Prižiūrėtos I pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Šilinėje;
Pakeista ½ kultūros paveldo objekto „buv. Šilinės smuklės“ stogo dangos;
Pakeista visa direkcijos ūkinio pastato stogo danga;
Ant direkcijos ūkinio pastato stogo įrengta saulės elektrinė;
Atlikti direkcijos administracinio pastato kosmetiniai remonto darbai.

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):
1.
2.
3.
4.
5.

Prižiūrėtas Šilinės botaninis pažintinis takas, šienauta žolė, surinktos šiukšlės;
Prižiūrėta Panemunės dviračių trasos atkarpa Raudonėnai – Pilis I;
Prižiūrėta Nemuno vandens turizmo trasa (Panemunių regioninio parko teritorijoje);
Prižiūrėtas Gelgaudiškio parko pažintinis takas;
Prižiūrėtas Plokščių pažintinis takas, suremontuota tako įgriuva, atnaujinti 2 informaciniai stendai, remontuoti
tilteliai;
6. Prižiūrėtas Raudonės pilies pažintinis takas;
7. Prižiūrėta dviračių trasa (Gelgaudiškis – Ilguva), atnaujinta dalies tako žvyro danga.
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
11.

1. Prižiūrėta regykla prie Plokščių bažnyčios;
2. Prižiūrėta regykla prie Ilguvos bažnyčios, remontuotas turėklas;
3. Prižiūrėta Dagilių poilsiavietė;
4. Prižiūrėta Plokščių poilsiavietė, šienauta su robotu;
5. Prižiūrėta Kumečių atokvėpio vieta;
6. Prižiūrėta Sutkiškių atokvėpio vieta;
7. Prižiūrėta Karkazų atokvėpio vieta;
8. Prižiūrėta Pakalniškių atokvėpio vieta;
9. Prižiūrėta Kriaučiūnynės atokvėpio vieta;
10. Prižiūrėta Klangių atokvėpio vieta;
11. Prižiūrėta atokvėpio vieta Pilies I k;
12. Prižiūrėta atokvėpio vieta Veliuonoje;
13. Prižiūrėta Gelgaudiškio atokvėpio vieta, įrengta informacinio stendo informacinė dalis, prieplauka.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
teritorijų sk./ha 7/ 161,4
1/3,2
1/16
1/60
1/4,6
1/10
1/3,6
1/64
objektų sk. 13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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:

12.

 Planiniai patikrinimai;
 Neplaniniai patikrinimai;
 Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai;
 Gamtos paveldo objektų patikrinimai;
 Kultūros paveldo objektų tikrinimai.
Kita prevencinė veikla:
 Teikta informacija, konsultacija (žodžiu, telefonu) prevencijos tikslais;
 Užpildyti prevencijos lapai;
 Parko teritorijos apžiūros;
 Plakato „10 patarimų Panemunių regioninio parko gyventojams“ platinimas soc. tinkluose.

Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų lankytojų centre:
13.

14.

15.
16.
17.

 Ekspozicijų pristatymai (su gido paslauga);
 Pavieniai lankytojai.
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:





Edukaciniuose užsiėmimuose (pamokose);
Ekskursijose;
Žygiuose;
Renginiuose.

Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose:
Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis:
 Susitikimas dėl Gelgaudiškio dvaro parko projektavimo.
 Nuotolinis direkcijos veiklos ataskaitos pristatymas bendruomenėms.
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:

išvykimų sk., priemonių sk.
69/739
17
3
17
23
9
150
39
50
500

lankytojų sk. 2596
2242
354
lankytojų sk. 954
603
33
0
314
lankytojų sk. 0
0
2 susitikimai / 1 specialistas
1
1
veiklų sk. 356

 Skaitytos paskaitos/pranešimai:
 Dalyvauta laidų/duota interviu:
 Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų:
 Organizuota renginių:
1. Renginys skirtas Pasaulinei pelkių dienai;
2. Renginys „Gamtos menas vaikų rankomis“;
3. Piešinių konkursas „Čia mano namai“;
4. Gražiausio margučio konkursas;
5. Talka („Swedbank“ savanorių);
6. Rytmetis „Piemenėlių buitis“;
7. Europos paveldo diena „Veliuonos dvaro parko augalija“;
8. Popietė „Kuo gražus rudenėlis“;
9. Konkursas „Pažink panemunių legendas“;
10. Gervių palydos Novaraistyje;
11. Kalėdinių eglučių, vainikų ir puokščių konkursas;
12. Medelių sodinimo renginys su Jurbarko mokykla „Ąžuoliukas“.
Išleista leidinių (įvardinti):
 Lankstinukas „Aplankyk 11 įspūdingiausių vietų Panemunių regioniniame parke“;
 Skrajutė „Nemunas ir gyvenimas prie jo“;
 Plakatas „10 patarimų Panemunių regioninio parko gyventojams“;
 Skrajutė „Išbandyk edukacijas Panemunių regioniniame parke“.
Kita (įvardinti):
 Informaciniai pranešimai Panemunių regioninio parko direkcijos internetinėje svetainėje;
 Informaciniai pranešimai Panemunių regioninio parko „Facebook“ paskyroje;
 Įrašai Panemunių regioninio parko „Instagram“ paskyroje;
 Videoįrašų talpinimas Panemunių regioninio parko direkcijos internetinės svetainės video galerijoje;
 Panemunių regioninio parko produkto ženklo suteikimas;
 Akcija „Lubinų puokštės“;
 Akcija „Pažink panemunių legendas“;
 Parko pristatymas tarptautinėje turizmo parodoje „ADVENTUR 2020“;
 Dalyvavimas „Bendruomenių Užgavėnėse Raudonėje“.
Kita veikla

2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

87
203
13
19
1
1
1
1
1

18.

19.

20.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas
(įvardinti):
 Neformalaus vaikų švietimo būrelio „Panemunių regioninio parko direkcijos dvimetė gamtos stebėtojų
mokykla“ veikla.
 VVG „Nemunas“ finansuojamas projektas „Turizmo išteklių, atspindinčių krašto kultūros ir istorijos
paveldą, rinkodara ir pritaikymas turizmo skatinimo reikmėms“.

panaudotos lėšos (Eur)
600 Eur
600 Eur

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

panaudotos lėšos (Eur)/
veiklų sk.
2331/3
0/1

 Direkcija partneris VSTT projekte „Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose
(II).
 Direkcija partneris VSTT projekte „Draustinių būklės vertinimo metodikos parengimas ir 289 draustinių
būklės vertinimas“.
 Direkcija partneris VSTT projekte „Gamtos paveldo objektų ženklinimas“.
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):


















Nevyriausybinės organizacijos;
Kultūros centrai;
Nacionalinės žemės tarnybos skyriai;
Valstybinės miškų tarnybos skyriai;
Vyriausieji policijos komisariatai;
Užimtumo tarnybos skyriai;
Savivaldybių administracijos;
Seniūnijos;
VIVMU teritoriniai padaliniai;
Jaunųjų miško bičiulių būreliai;
Vietos bendruomenės;
Mokyklos;
Vidaus vandens kelių direkcija;
Aplinkos apsaugos departamento inspekcijos;
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos skyriai;
Rajono vietos veiklos grupės;
Kultūros paveldo departamento skyriai;
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Turizmo ir verslo informacijos centrai;
Bibliotekos.
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