PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-64

BIRŽŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
Veiklos sritys
Mato vnt.
1
2
3
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1. Gyvosios gamtos monitoringas (pagal VAMP)
5 vnt. sk./1 spec.
5
sk.
19 845 ha/1 spec.
sk.
2.

4

19845

Kraštovaizdžio monitoringas (pagal VAMP)

10 stebimų
10
teritorijų ir objektų
sk./1 spec. sk.
3. Kiti tyrimai, stebėjimai, vykdomi pagal kitas programas 4 temų sk./3 spec.
1,3
sk.
Teritorijų ir strateginio planavimo, statinių projektų ir kitų dokumentų rengimas ir
nagrinėjimas
4. Dalis teritorijų ir strateginio dokumentų, statinių
334 bendras dok.
100 %
projektų ir kitų dokumentų, kurie buvo parengti ir/arba
sk./334 laiku
išnagrinėti laikantis nustatytų terminų
išnagrinėtų dok.
5.

Išnagrinėtų teritorijų ir strateginio planavimo
26 vnt./3 spec. sk.
8,7
dokumentų skaičius
6. Išduotų/neišduotų sąlygų ir suderintų/nesuderintų
216/5 vnt./2 spec.
111
projektų skaičius
sk.
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
7. Sutvarkytų teritorijų/objektų skaičius
19 vnt./3 spec. sk.
6,3
Iš jų pritaikytų lankymui skaičius

5 vnt.

Sutvarkytų teritorijų/objektų plotas ir ilgis

34,4 ha/3 spec. sk.

11,5

0,73 km/3 spec. sk.

0,24

6,7 ha
0,73 km
25 vnt./13 spec. sk.

1,9

Iš jų pritaikytų lankymui plotas ir ilgis
8.

Prižiūrėtų teritorijų/objektų skaičius

Iš jų pritaikytų lankymui skaičius

25 vnt.

Prižiūrėtų teritorijų/objektų plotas ir ilgis

26,31 ha/13 spec.
sk.
0,8 km/13 spec. sk.
26,31 ha
0,8 km

Iš jų pritaikytų lankymui plotas ir ilgis
Prevencija ir teritorijų kontrolė
9. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, reidų, planinių ir
neplaninių patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
10. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas (po lentele pateikti 3 geriausius pavyzdžius)
11. Renginiai visuomenei (po lentele pateikti 3 geriausius
pavyzdžius)
12. Aptarnauti lankytojai lankytojų centre (-uose)
13. Lankytojų, dalyvavusių edukacinėse
programose/ekskursijose, skaičius
Bendradarbiavimas
14. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijos, kt. įgyvendinant
bendras veiklas
15. Tarptautinių programų/projektų, kuriuose ST direkcija
dalyvauja savarankiškai ar su partneriais, skaičius ir
lėšos (po lentele pateikti 3 geriausius pavyzdžius)
Išteklių pritraukimas ir valdymas
16.

17.
18.
19.
20.

2,0
0,1

59 vnt.

60 vnt.
13 vnt./505 dalyvių sk.
3158 vnt.
1060 vnt.

38 partnerių sk./10 veiklų sk.

5 vnt./71 800 Lt

Gautos biudžeto lėšos Biologinės įvairovės apsaugos,
kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programos
vykdymui
Darbų apimtys ST, atliktos ST direkcijos partnerių
jėgomis
Kitų gautų lėšų dalis, lyginant su visomis ST direkcijos
lėšomis

277 300 Lt / 7
darbuotojai

39614,29
Lt

Veiklos apimtys, atliktos ne ST direkcijos darbuotojų
jėgomis (savanorių, darbo biržos siųstų žmonių)
Mokymų, kuriuose dalyvavo ST direkcijos darbuotojai,
skaičius

2756 val./30 žmogui

91,9

20 vnt./4 darbuotojai

5

3 300 000 Lt
58,41 %

Veiklų geriausi pavyzdžiai
Nr.
(pagal
pirmą
lentelę)

Veiklos sritys

Geriausi pavyzdžiai

10.

Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos
ST sistemos viešinimas (po lentele pateikti
3 geriausius pavyzdžius)

1. Lankstinuko apie Biržų RP išleidimas, 4000
vnt.
2. Interviu Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

11.

Renginiai visuomenei (po lentele pateikti 3
geriausius pavyzdžius)

15.

Tarptautinių programų/projektų, kuriuose
ST direkcija dalyvauja savarankiškai ar su
partneriais, skaičius ir lėšos (po lentele
pateikti 3 geriausius pavyzdžius)

Biržų regioninio parko direktorius__________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

vykstančio kelionių projekto "Didysis žygis po
Baltijos šalis 2012“ laidai apie EDEN
(Patraukliausios Europos turizmo vietovės)
projekto objektą gamtos paveldo objektą
„Karvės ola“
3. Interviu televizijai „LNT – Latvija“ latvių
kalba apie Biržų RP ir jame esančias
lankytinas objektus ir vietas.
1.Biržų RP Lankytojų centro ekspozicijos
„Prasmengančios žemės kraštas“ atidarymas.
Dalyvavo – 80 žmonių.
2. Renginys „Žolinė prie Karvės olos“.
Dalyvių skaičius – 58 žmonės.
3. Rudens šventė. Paukščių palydos. Dalyvių
skaičius – 40 žmonių.
1. Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per
sieną programos projektas angl. „Joint
management measures for waters in the
Lielupe river basin border region“, acronym –
GrandeRio,
project
index
LLIII-157.
Investicijų dydis per 3 ir 4 projekto
ataskaitinius laikotarpius – 56 800 Lt. Bendra
projekto vertė – 103 090 Lt.
2. Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per
sieną programos projektas angl. „Cross Border
Cooperation for Sustainable Management of
Lake Areas in Kurzeme and Lithuania ”,
acronym – “Lakes for Future”, Project index
LLIV-326. Investicijų dydis per 1 projekto
ataskaitinį laikotarpį – 11 000 Lt. Bendra
projekto vertė – 110 213 Lt.
3. Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per
sieną programos projektas angl. „Development
of management tools for reduction of human
impact in specially protected nature areas”,
acronym – “Protected areas”, Project index
LLIV-316. Investicijų dydis per 1 projekto
ataskaitinį laikotarpį – 4 000 Lt. Bendra
projekto vertė – 56 049 Lt.

______Kęstutis Baronas

_

(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

