PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2017 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-43

VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2016 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.
11/1
11
52/1
52

2.

Gyvosios gamtos
monitoringas, tyrimai

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

santykinis koef.,
santykinis koef.

6/1
299/1

6
299

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
11/1

4
santykinis koef.,
santykinis koef.

stebimų temų
sk./spec. sk.,
taškų sk./spec. sk.
4/2
0/2

santykinis koef.,
santykinis koef.

1
11

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.
2/2
1
6.

5
Įgyvendinta

išduotų
(neišduotų)
sąlygų ir
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
16(1)/1

santykinis koef.

išduotų
(neišduotų) spec.
reikalavimų,
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
8(0)/1

santykinis koef.

Įgyvendinta

Įgyvendinta

17

8

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.
86(11)/2

4
santykinis koef.

10.

6

Įgyvendinta

Gautas papildomas finansavimas iš
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos ir Darbo biržos sezoniniams
darbininkams įdarbinti, todėl sutvarkytų
teritorijų plotas ženkliai didesnis

48,5

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
201,68/3
67,23
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius

5
Įgyvendinta

objektų sk./spec.
sk.
9/3

santykinis koef.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas

teritorijų sk./spec.
sk., ha/spec. sk.
8/1
31,9/1

santykinis koef.,
santykinis koef.
8
31,9

Įgyvendinta

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
skaičius

objektų sk./spec.
sk.
33/1

santykinis koef.

Įgyvendinta

išvykimų
sk./spec. sk.
53/3

santykinis koef.

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

Įgyvendinta

3

33

17,67

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.
44/4

Įgyvendinta

renginių sk./dalyvių sk.
39/2225

Įgyvendinta

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk.
152/2945

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.
82967/7
gautos lėšos
(€)/darbuotojų sk.
68560/7

€

Įgyvendinta

11852
€

Įgyvendinta

9794

dirbtos
val./darbuotojų
sk.
2640/8

santykinis koef.

raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
379/4

santykinis koef.

Įgyvendinta

330

Kita veikla
18.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius

94,75

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
Įgyvendinta

santykinis koef.

Įgyvendinta

projektų sk./€
2/7008

viešieji pirkimai
(€)/spec.sk.
11580/3

3860

21.

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

partnerių sk.
45

Įgyvendinta

22.

Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

mokymų sk./darbuotojų sk.
14/6

Įgyvendinta

Vištyčio regioninio parko direktorius
(saugomos teritorijos pavadinimas)

Nerijus Paškauskas
(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

6

Priedas
SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ 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 objektų skaičius
2.

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Perinčių paukščių (nendrinių lingių) valstybinis monitoringas
PAST Kalvarijos apylinkės LTKALB0001

Mato vnt.
3
taškų sk.
7
2
2
41
taškų sk.
6

- Perinčių paukščių (pievinių lingių) valstybinis monitoringas
PAST Kalvarijos apylinkės LTKALB0001 (6 taškai - tie patys
taškai kaip ir nendrinės lingės)

3.

- Perinčių paukščių (dirvoninių kalviukų) valstybinis monitoringas
PAST Kalvarijos apylinkės LTKALB0001

60

- Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (raudonpilvių kūmučių)
monitoringas BAST Drausgirio miškas LTVIK0002

58

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

100

- Baltųjų gandrų apskaita, lizdų inventorizacija

75

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

taškų sk.
5
6

1
4.

2
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

3
taškų sk.

- Fenologiniai stebėjimai
- Istorinės medžiagos rinkimas apie Vištyčio krašto žvejus 1935 1980 m. (pasakojimai, nuotraukos, aprašymai)
- Ekspedicija regioniniame parke kartu su Gamtos fotografų klubo
„Makrogamta“ nariais
- Zoologiniai tyrimai kartu su Tado Ivanausko zoologijos
muziejaus darbuotojais
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5.

6.

Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):

dokumentų sk.

- Vištyčio regioninio parko direkcijos 2016 metų veiklos planas

1

- Vištyčio regioninio parko kraštovaizdžio monitoringo 2016 metų
planas

1

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
skaičius:
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
sąlygų sk.
0/0
10/0
2/0
pritarimų/nepritarimų sk.
0/0
4/1
0/0

1
7.

8.

2
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius

3
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
4/0

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

pritarimų/nepritarimų sk.
4/0

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
- Kadastriniai (geodeziniai) matavimai
- Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai
- 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“

suderintų/nesuderintų
dok. sk.
67/4
7/0
4/0
1/2
3/5
4/0

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)

teritorijų sk./ha
1/20,78
1/1,6
1/100
1/70
1/1,6
1/2,8
1/0,8
1/0,6
1/3,5

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
- Vištyčio didysis akmuo
- Daugiakamienė liepa
- Šventasis Šaltinėlis
- Pavištyčio II piliakalnis
- Grybingirio gamtinio rezervato ribą žyminčių ženklų priežiūra
(50 vnt., šienavimas)
- Vištytgirio botaninio zoologinio draustinio pradžią žymintys
ženklai (2 vnt)
- Atžalų kirtimas Vištyčio II Lauko k. (kraštovaizdžio kirt.)
- Atžalų kirtimas Čižiškių k., (kraštovaizdžio kirtimai)
- Senosios žydų kapinės prie Vištyčio miestelio
10.

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
- Atžalų kirtimai prie serpantino, šiukšlių rinkimas
- Šilelio mažasis pažintinis takas
- Vištyčio stovyklavietė
- Vištyčio poilsiavietė
- Šilelio stovyklavietė
- Šilelio poilsiavietė (greito nusileidimo trasos papėdėje)
- Šakių stovyklavietė
- Pažintinis takas "Keliaukime protėvių takais" (trako kirtimas)
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
- Atokvėpio aikštelės
- Regyklos (Dobilynių k., Šilelio miške, „Trys ežerai“,
Stirniškiuose, Serpantino)
- Automobilių stovėjimo aikštelė prie Paširvinčio pelkės
- Pavienių Lauko informacinės sistemos objektų medienos
impregnavimas (3 pastogės, 6 stalai, 13 suolų, 5 dviračių
stovai, 4 stendai, 2 informacinės rodyklės, 7 informaciniai
ženklai, 4 šiukšliadėžės ir 2 persirengimo kabinos)

objektų sk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
teritorijų sk./ha
1/0,8
1/9,6
1/4,0
1/1,0
1/3,5
1/1,0
1/4,0
1/8,0
objektų sk.
26
5
1
1

1
2
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 (1)
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“
- Atmintinė regioninio parko gyventojams apie statybų
reglamentavimą
- Skirtukai knygoms
Kita (įvardinti):
13.

Renginiai visuomenei (įvardinti):
Gamtosauginiai renginiai:
- Keturiasdešimties paukščių dienos šventė J. Basanavičiaus
gimtinėje
- Žemės dienos savaitė Vištyčio regioninio parko lankytojų
centre

3
išvykimų sk.

47/(10)
1/(1)
5

veiklų sk.
8/21
0/4
8/0
4

renginių sk./dalyvių sk.
1/50
1/60

- Gražiausio Žemės valandos plakato konkursas
- Vištyčio ir Šakių paežerių tvarkymo talka
- Aplinkosauginė akcija „Darom 2016“
- Gandrinės Vištytyje
- Renginys gamtoje „Tas pievų margumas, garsų skambumas“
- Rudeninės Paukščių palydos
Kultūriniai renginiai:
- Fotografo Romo Linionio darbų paroda „Tylos kalbėjimas“
- Tarptautinio tapytojų plenero darbų paroda „Isaoko Levitano
pėdsakais“
- Užgavėnių šventė Vištytyje
- Užgavėnių šventė Girėnuose
- Nikolajaus Rericho poezijos knygos „Morijos gėlės“
pristatymas
- Kęstučio Inkratos fotografijų paroda „Gamta prakalbinta
žiemos“
- Piešinių konkursas - paroda „Mano kraštas – Kalvotasis
Suvalkijos lygumų kampelis“
- Piešinių konkursas „Nupiešiu vėjo malūnui sparnus“
- Tarptautinis renginys: popietė - susitikimas, rankų darbo
šokolado gamyba ir suvalkietiško kulinarinio paveldo
pristatymas
- Fotomenininko iš Kaliningrado A. Matvejevo fotografijų
parodos „Rominta: laimingos istorijos“ pristatymas
- Renginys „Aš gyvenu saugomoje teritorijoje“ Vištyčio P.
Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniams
- Popietė „Himalajai Vištytyje“
- Vaido Karpavičiaus paroda „Laukinė Lietuvos gamta“
- Šventė „Vištyčio vasara“
- Popietė „Gamtoje sienų nėra“ su saugomų teritorijų
darbuotojais iš Moldavijos ir Lenkijos
- Tapybos darbų paroda „Esamasis laikas“. Kybartų kultūros
centro ir menų studijos „Smiltys“
- Literatūrinė popietė „Rudens žydėjimas“ su kūrėja I.

1/15
1/40
1/20
1/15
1/15
1/55

1/30
1/80
1/60
1/40
1/33
1/40
1/70
1/30
1/40

1/30
1/30
1/50
1/50
1/800
1/20
1/40
1/50

Lišauskiene ir gitaristu T. Makluševičium
- Paroda „Langai – namų akys“
- Popietė „Kaip gimsta knyga“ su kraštiečiais, knygų autoriais
G. ir J. Jurkynais, V. Kočiubaičiu. Iš ciklo „Vištyčio krašto
šviesuoliai“
- Sūduvos foto klubo paroda „Tapatumo ženklai: Pietvakarių
Suvalkija“
- Popietė su Girėnų kaimo kapelos „Vesmė“ kolektyvu

Kiti renginiai:
- Dalyvavome Mažojo poezijos pavasarėlio šventėje
Vilkaviškyje, įsteigėme nominaciją „Už meilę Vištyčio
kraštui“
- Folkloro kolektyvas „Šilojai“ atstovavo Vištyčio kraštą
Vilkaviškio miesto šventėje „Mano vardas Lietuvoj įrašytas“
- Folkloro kolektyvas „Šilojai“ atstovavo regioninį parką
folkloro festivalyje „Žalias ąžuolėli“ J. Basanavičiaus
gimtinėje
- Tautiškos giesmės giedojimas Vinco Kudirkos gimtinėje
Liepos 6-ąją
- Gražiausiai tvarkomų regioninio parko sodybų apžiūra
- Susitikimas su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi
Vištyčio regioninio parko lankytojų centre
- Girėnų kaimo kapelio dvidešimtmečio minėjimas
- Lankytojų centre suruošta knygų lentyna, skirta Bibliotekų
metams „Knygos apie gamtą, kultūrą, tradicinę architektūrą“
- Popietė su Vištyčio, Pajevonio, Gražiškių kaimo
bendruomenėmis „Čia mūsų namai“
- Popietė su Vilkaviškio rajono bibliotekininkais, skirta
Bibliotekų metams
- Paskelbtas geriausios fotografijos konkursas „Vištyčio
regioninio parko išskirtinė vertė. Sustabdytos akimirkos“

1/65
1/70

1/30
1/20

1/30

1/15
1/15

1/15
1/20
1/12
1/120
1/30
1/20
1/15
1/-

1
14.

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

3
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
134/2153
15/614
2/148
1/30
229

Kita veikla
19.

21.

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

panaudotos lėšos (€)

Tarptautinis LT-PL-RU projektas
„Naujų darbo vietų kūrimas per regioninį RUS-PL-LT
bendradarbiavimą: Vištyčio ežero ir Romintos girios
tarpvalstybinės teritorijos vystymasis“

2404

“Klimato kaitos poveikio Pietvakarių Lietuvos botaninei
įvairovei nustatymas ir prisitaikymo priemonių parengimas
(BOTANICA SUDAVICA)”

4604

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

partnerių sk.

7
2
2
1
1
1
7

8. Bendruomenės, NVO
9. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras
10. Muziejai
11. Įmonės
12. Vytauto Didžiojo universitetas
13. Kauno botanikos sodas
14. Tado Ivanausko zoologijos muziejus
15. Gamtos fotografų klubas „Makrogamta“
16. Sūduvos kultūros fondas
17. Kultūros centrai
18. Užsienio partneriai

4
1
3
4
1
1
1
1
1
2
3

