PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-83

VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas,
stebimų temų
santykinis koef.,
tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
12/1
12
66/1
66

2.

Gyvosios gamtos
monitoringas, tyrimai

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

santykinis koef.,
santykinis koef.

7/1
259/1

7
259

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

Įgyvendinta

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

6

1
3.

4.

2
Lankytojų monitoringas,
tyrimai

Kitas monitoringas, tyrimai

3
stebimų temų
sk./spec. sk.,
taškų sk./spec. sk.
1/1
10/1

4
santykinis koef.,
santykinis koef.

stebimų temų
sk./spec. sk.,
taškų sk./spec. sk.
6/3
0/3

santykinis koef.,
santykinis koef.

1
10

7.

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

Įgyvendinta

2
0

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų
parengtų
santykinis koef.
strateginio planavimo
dokumentų
dokumentų skaičius
sk./spec. sk.
1/1
1
6.

5
Įgyvendinta

išduotų
(neišduotų)
sąlygų ir
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
17(0)/1

santykinis koef.

išduotų
(neišduotų) spec.
reikalavimų,
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
13(0)/1

santykinis koef.

Įgyvendinta

Įgyvendinta

17

13

Įgyvendinta

6

1
8.

2
Išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius

3
išnagrinėtų
(suderintų/nesude
rintų) dokumentų
sk./spec. sk.
77(2)/2

4
santykinis koef.

10.

6

Įgyvendinta

Gautas papildomas finansavimas iš
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos ir Darbo biržos sezoniniams
darbininkams įdarbinti

38,5

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
teritorijų skaičius ir plotas
sk., ha/spec. sk.
santykinis koef.
9/3
3
185,9/3
61,96
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius

5
Įgyvendinta

objektų sk./spec.
sk.
8/3

santykinis koef.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas

teritorijų sk./spec.
sk., ha/spec. sk.
8/2
31,7/2

santykinis koef.,
santykinis koef.
4
15,85

Įgyvendinta

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
skaičius

objektų sk./spec.
sk.
42/1

santykinis koef.

Įgyvendinta

išvykimų
sk./spec. sk.
57/3

santykinis koef.

Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir
neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius

Įgyvendinta

2,67

42

19

Įgyvendinta

1
2
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas
13.

Renginiai visuomenei

14.

Pravestų ekspozicijų
pristatymų, ekskursijų, žygių,
edukacinių programų skaičius

3

4

5

veiklų sk./spec. sk.
45/5

Įgyvendinta

renginių sk./dalyvių sk.
48/3090

Įgyvendinta

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk.
152/2460

Įgyvendinta

Išteklių valdymas
15.

16.

17.

Gautos lėšos programų
vykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
(savanorių, žmonių ir darbo
biržos)

gautos lėšos
(€)/darbuotojų sk.
96554/8
gautos lėšos
(€)/darbuotojų sk.
47506/8

€

Įgyvendinta

12069
€

Įgyvendinta

5938

dirbtos
val./darbuotojų
sk.
1968/5

santykinis koef.

raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
347/4

santykinis koef.

Įgyvendinta

393

Kita veikla
18.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius

86,75

Įgyvendinta

6

1
19.

2
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos

20.

Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys

3

4

5

santykinis koef.

Įgyvendinta

projektų sk./€

viešieji pirkimai
(€)/spec.sk.
10002/2

5001

21.

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

partnerių sk.
43

Įgyvendinta

22.

Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

mokymų sk./darbuotojų sk.
9/7

Įgyvendinta

Vištyčio regioninio parko direktorius
(saugomos teritorijos pavadinimas)

Nerijus Paškauskas
(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

6

Priedas
VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
Veiklų pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1. Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija
- Gamtos paveldo objektų skaičius
- Rekreacinės digresijos laipsnis
- Lankymui pritaikytų gamtos ir kultūros objektų skaičius
- Lankymui pritaikytų teritorijų skaičius
- Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų
erdvių tvarkymas
- Vienkieminių sodybų skaičius kraštovaizdžio draustinyje
2.

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

Mato vnt.
3
taškų sk.
7
2
2
8
38
4
5
taškų sk.

- Perinčių paukščių (griežlių) valstybinis monitoringas PAST
Širvintos upės slėnis LTVLKB001 (8 taškai)

8

- Perinčių paukščių (griežlių) valstybinis monitoringas PAST
Kalvarijos apylinkės LTKALB0001 (38 taškai)

38

- Perinčių paukščių (švygždų) valstybinis monitoringas PAST
Kalvarijos apylinkės LTKALB0001 (8 taškai)

8

- Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (didžiojo auksinuko)
valstybinis monitoringas BAST Tadarinės ir Vištytgirio miškai
LTVIK0005 (9 taškai)

9

- Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (didžiojo auksinuko)
valstybinis monitoringas BAST Virbalgirio miškas LTVIK0002
(21 taškas)

21

- Elninių žvėrių vietinis monitoringas (10000/100=100 taškų)

100

- Baltųjų gandrų apskaita, lizdų inventorizacija (75 taškai)

75

1
3.

2
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Tiesioginis monitoringas
- Netiesioginis monitoringas

4.

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

3
taškų sk.
4
6
taškų sk.

- Fenologiniai stebėjimai
- Surinkta istorinė medžiaga apie Vištyčio krašto žydus
(pasakojimai, nuotraukos, aprašymai)
- Surinktą istorinė medžiaga apie Vištyčio miestelį, žmones,
veikusias įstaigas, visuomenines organizacijas. Ši medžiaga
panaudota pranešime „Vištytis prieš 100 metų ir dabar“
- Renkama medžiaga (aprašymai, nuotraukos) knygai "Vištytis ant
Nepriklausomybės šimtmečio slenksčio“
- Renkama ir kaupiama medžiaga apie rekreacines zonas,
rekreacinius išteklius ir jų būklę
- Kaupiami duomenys apie lankytojus, apsilankiusius Lankytojų
centre
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5.

Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
- Vištyčio regioninio parko direkcijos 2017 metų veiklos planas

dokumentų sk.
1

1
6.

7.

8.

2
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams

3
išduotų/ neišduotų
sąlygų sk.
0/0
5/0
0/0

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

pritarimų/nepritarimų sk.
0/0
12/0
0/0

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius

išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
3/0

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

pritarimų/nepritarimų sk.
10/0

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
- Kadastriniai (geodeziniai) matavimai
- Miškotvarkos projektai
- Planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumas Natūra2000
teritorijai
- Natūra2000 Žemės sklypų apželdinimas mišku
- Pažyma apie valdomoje žemėje nustatytus veiklos
apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms,
siekiantiems paramos, pagal priemonę „Natūra2000 išmokos“
- Išvados dėl dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo

suderintų/nesuderintų
dok. sk.
60/2
4/0
7/0
1/0
2/0

3/0

1
2
3
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9.

Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
- Kylininkų pievos
- Dabravolės piliakalnis
- Vištyčio ežero pakrantės priežiūros darbai (talka)
- Pavartelių rekreacinė zona (Šilelio miškas)
- Vištyčio piliakalnis
- Pavištyčio I piliakalnis
- Senosios Pakalnių kaimo vokiečių kapinės
- Senosios Stirniškių kaimo vokiečių kapinės
- Ančlaukio karjeras (išpjautos atžalos)
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
- Vištyčio didysis akmuo
- Daugiakamienė liepa
- Šventasis Šaltinėlis
- Pavištyčio II piliakalnis
- Grybingirio gamtinio rezervato ribą žyminčių ženklų priežiūra
(50 vnt., šienavimas)
- Atžalų kirtimas Vištyčio II Lauko k. (kraštovaizdžio kirt.)
- Atžalų kirtimas Čižiškių k., (kraštovaizdžio kirtimai)
- Senosios žydų kapinės prie Vištyčio miestelio

1
10.

2
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
- Atžalų kirtimai prie serpantino, šiukšlių rinkimas
- Šilelio mažasis pažintinis takas
- Vištyčio stovyklavietė
- Vištyčio poilsiavietė
- Šilelio stovyklavietė

teritorijų sk./ha
1/5,0
1/1,6
1/100
1/70
1/1,6
1/2,8
1/0,8
1/0,6
1/3,5
objektų sk.
1
1
1
1
1
1
1
1
3
teritorijų sk./ha
1/0,6
1/9,6
1/4,0
1/1,0
1/3,5
1/1,0

- Šilelio poilsiavietė (greito nusileidimo trasos papėdėje)
- Šakių stovyklavietė
- Pažintinis takas "Keliaukime protėvių takais"
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
- Atokvėpio aikštelės
- Regyklos (Dobilynių k., Šilelio miške, „Trys ežerai“,
Stirniškiuose, Serpantino)
- Automobilių stovėjimo aikštelė prie Paširvinčio pelkės
- Automobilių stovėjimo aikštelė prie Vištyčio stovyklavietės
- Pavienių Lauko informacinės sistemos objektų priežiūra
- Pastatyti nauji lauko baldų komplektai Vištyčio stovyklavietėje
- Vištytgirio botaninio zoologinio draustinio pradžią žymintys
ženklai (2 vnt.)
- Grybingirio gamtinio rezervato pradžią žymintys ženklai
- Pagamintas ir pastatytas informacinis stendas prie buvusios
cerkvės
- Pagamintas ir pastatytas informacinis stendas prie buvusios
sinagogos
- Pagamintas ir pastatytas informacinis stendas, kuriame
informaciją apie Vištyčio Lauko II kaimą patalpino kaimo
gyventojai
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai / (iš jų su kitomis institucijomis)
Neplaniniai patikrinimai / (iš jų su kitomis institucijomis)
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai:
Aguonio geomorfologinis draustinis (2)
Pelenių botaninis – zoologinis draustinis (1)
Širvintos hidrografinis draustinis (1)
Virbalgirio botaninis – zoologinis draustinis (2)

1/4,0
1/8,0
objektų sk.
26
5
1
1
1
3
1
1
1
1
1

išvykimų sk.

47/(8)
4/(4)
6

1
2
Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas:
Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų:
Išleista leidinių (įvardinti):
- Regioninio parko metraštis
- Regioninio parko laikraštis „Šaltinėlis“
- Skrajutė lankytojams „Esame gamtoje – kaip elgtis?“
- Skirtukai knygoms
Kita (įvardinti):
13.

Renginiai visuomenei (įvardinti):
Gamtosauginiai renginiai:
- Viktorina apie mus supančią gamtą Kybartų K. Donelaičio
gimnazijos mokiniams
- Renginys Vištyčio P. Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio
centro mokiniams „Keturiasdešimties paukščių pavasaris“
- Inkilų kėlimo šventė Tadarinės miške
- Viktorina mokiniams, skirta Žemės dienai lankytojų centre
- Renginys „Aš šios Žemės dalis“, skirtas Pasaulinei žemės
dienai lankytojų centre
- Suorganizuotas renginys „Gandrinės Vištytyje“
- Vištyčio ir Šakių paežerių tvarkymo talka
- Aplinkosauginė akcija „Darom 2016“
- Rudeninės Paukščių palydos
Kultūriniai renginiai:
- Fotografijų paroda lankytojų centre „Dvarų kultūros
atspindžiai krašto istorijoje
- Vasario 16-osios minėjimas Vištytyje
- Užgavėnių šventė Vištytyje

3
veiklų sk.
3/19
0/7
12/0
4

renginių sk./dalyvių sk.
1/50
1/40
1/50
1/50
1/50
1/40
1/40
1/10
1/30

1/80
1/40
1/90

- Užgavėnių šventė Girėnuose
- Fotografijų paroda kraštiečiui fotomenininkui Algimantui
Keziui atminti „Atrask grožio spindulį bet kurioj žemės
kertelėj“
- Fotomenininko Algimanto Kezio fotoalbumų ir knygų paroda
- lentyna „Atversk knygos puslapį...“
- Gražiškių, Pajevonio, Vištyčio mokyklų mokinių darbų paroda
lankytojų centre „Lietuva – piliakalnių kraštas“
- Viktorina – „protmūšis“ regioninio parko gyventojams
lankytojų centre
- Literatūrinė popietė „Žodžio žydėjimas“, skirta kraštiečio
literato Justino Naujokaičio kūrybai
- Renginys Gražiškių, Pajevonio, Vištyčio mokyklų mokiniams,
skirtas Piliakalnių metams „Senieji išminčiai mano akimis“
- Joninių šventė
- Renginys skirtas Valstybės dienai „Tautiška giesmė ant
Pavištyčio piliakalnio!”
- Surengta popietė „Mes saugom senąsias šio krašto tradicijas“
svečiams iš Vokietijos Rhoen biosferos rezervato su folkloro
kolektyvu „Šilojai“
- Menininkų dovana (atsparūs drėgmei darbai) Šilelio miškui
prie Šventojo šaltinėlio „Apsaugoti nuo užmaršties“
- Vištyčio miestelio šventė „Vištyčio vasara“
- Kraštiečio Viliaus Kočiubaičio knygos „Afganistano
daktaras“ pristatymas lankytojų centre
- Renginys, skirtas Europos kultūros paveldo dienoms lankytojų
centre
- Tautodailininkės Stefanijos Ruzgytės-Valuntienės darbų
paroda lankytojų centre
- Renginys, skirtas Tautinio kostiumo metams (su „Šilojais“)
- Paroda „Suvalkietiškas tautinis kostiumas“, skirta Tautinio
kostiumo metams
- Paroda Lankytojų centre „Apsaugoti nuo užmaršties“, skirta
Piliakalnių metams
- Renginys, skirtas Piliakalnių metams „Pasibuvimas ant
Pavištyčio piliakalnio“

1/40
1/100

1/30
1/70
1/80
1/90
1/50
1/100
1/40
1/70

1/10
1/800
1/120
1/50
1/50
1/60
1/60
1/100
1/40
1/30

- Menininkės Vilijos Žalienės tapybos darbų paroda „Šviesos
ženklai“
- Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui
„Mano žilagalvis Vištytis“
- Adventinė vakaronė
- Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Vištytyje
- Baigiamasis fotografijų konkurso „Sustabdytos akimirkos –
Vištyčio regioninio parko vertė“
- Renginys skirtas regioninių parkų įkūrimo 25-mečiui
- Popietė su menininke Vilija Žaliene „Prie Vištyčio atradau
savo žemiškuosius namus“

Kiti renginiai:
- Regioninių parkų 25-mečio šventė Rumšiškėse
- Suorganizuota išvyka - viešnagė „Susipažink su Vilkaviškio
kraštu“ svečiams iš Vokietijos Rhoen biosferos rezervato
- Dalyvavome tarptautiniame festivalyje „Kaimynai“
Kaliningrado sr. su Girėnų kaimo kapela
- Gražiausiai tvarkomų regioninio parko sodybų apžiūra
- Susitikimas-pasitarimas dėl Vištyčio vėjo malūno išsaugojimo
su Seimo nariais, Aplinkos ministru, Vilkaviškio rajono
savivaldybės vadovais Lankytojų centre
- Dalyvavome Kalvarijos girininkijos pastato atidarymo
šventėje
- Direkcijos darbuotojai dalyvavo aplinkosauginiame renginyje
„Nacionalinė miško sodinimo akcija“ Sasnavos girininkijoje
- Dalyvavome Pasaulio kybartiečių draugijos organizuotame
fotografijų konkurse „Atrask grožio spindulį bet kurioj žemėj
kertelėj“
- Direkcijos darbuotojai dalyvavo surengtose draugiškose
tinklinio varžybose Vištytyje
- Susitikimas su privačių miškų savininkais

1/180
1/50
1/70
1/20
1/30
1/30

1/20
1/50
1/15
1/15
1/15

1/1
1/2
1/2

1/20
1/10

1
14.

2
Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai
Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos

3
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
120/1530
17/485
5/225
10/220

Kita veikla
19.

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

panaudotos lėšos (€)

21.

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):

partnerių sk.

1. Savivaldybių administracijos ir seniūnijos
2. Marijampolės miškų urėdija
3. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
4. Kultūros paveldo departamento prie KM, Marijampolės skyrius
5. Vištyčio pasienio užkarda
6. Vilkaviškio policijos komisariatas
7. Mokyklos
8. Bendruomenės, NVO
9. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras
10. Muziejai
11. Įmonės
12. Tado Ivanausko zoologijos muziejus
13. Kultūros centrai (Vilkaviškio, Kybartų)
14. Užsienio partneriai
15. Kybartų menų studija „Versmė“
16. Vilkaviškio jaunimo centras

7
3
2
1
1
1
7
4
1
3
5
1
2
3
1
1

