
 

 

 

 

 

 

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2014 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 

1 2 3
 

4 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 

1. Kraštovaizdžio monitoringas, 

tyrimai  

11 temų/2 spec. 

73 taškai/2 spec. 

santykinis koef. 5,5 

santykinis koef. 36,5 

2. Gyvosios gamtos monitoringas, 

tyrimai 

2 temos/1 spec. 

23 taškai/1 spec. 

santykinis koef. 2 

santykinis koef. 23 

3. Lankytojų monitoringas, tyrimai 1 tema/2 spec. 

4 taškai/2 spec. 

santykinis koef. 0,5 

santykinis koef. 2 

4. Kitas monitoringas, tyrimai - -  

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

dokumentų nagrinėjimas 

5. Direkcijos parengtų strateginio 

planavimo dokumentų skaičius  

4 dokumentai/2 spec. santykinis koef. 2 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų teritorijų 

planavimo (bendriesiems, 

specialiesiems, detaliesiems) 

dokumentams skaičius 

22 išduotos (neišduotos) 

sąlygos ir pritarimai 

(nepritarimai)/2 spec. 

santykinis koef. 11 

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų 

reikalavimų, pritarimų/ 

nepritarimų statinių projektams 

skaičius 

44 išduoti (neišduoti) spec. 

reikalavimai, pritarimai 

(nepritarimai)/2 spec. 

santykinis koef. 22 

8. Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų bylų, 

kitų planų skaičius 

140 išnagrinėti 

(suderinti/nesuderinti) 

dokumentai/2 spec. 

santykinis koef. 70 

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

teritorijas) 

9. Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų 

skaičius ir plotas 

3 teritorijos/2 spec. 

 

24,9 ha/2 spec. 

santykinis koef. 1,5 

santykinis koef. 12,45 

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 

skaičius  

8 objektai/1 spec. santykinis koef. 8 

10. Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros teritorijų
 
skaičius ir 

plotas 

9 teritorijos/1 spec. 

144 ha/1spec. 

santykinis koef. 9 

santykinis koef. 144 

PATVIRTINTA: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  

2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-26 

 

 
 



Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros objektų
 
skaičius  

22 objektai/1 spec. santykinis koef. 22 

Prevencija ir teritorijų kontrolė 

11. Išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir neplaninių 

patikrinimų, kartu su kitomis 

institucijomis vykdytų 

patikrinimų) skaičius 

51 išvykimas/2 spec. santykinis koef. 25,5 

Švietimas ir viešinimas  

12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių 

ir visos ST sistemos viešinimas  

45 veiklos/4 spec. 

13. Renginiai visuomenei  19 renginių/519 dalyvių 

14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, 

ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų skaičius 

83 veiklos / 3645 lankytojai (dalyviai)  

Išteklių valdymas 

15. Gautos lėšos programų vykdymui 327170 Lt/9 darbuotojai 36352 Lt 

16. Gautos lėšos iš kitų šaltinių 18339 Lt/9 darbuotojai 2038 Lt 

17. Veikla, atlikta ne ST direkcijos 

darbuotojų jėgomis (savanorių, 

žmonių ir darbo biržos) 

val./darbuotojai santykinis koef. 

Kita veikla 

18. Parengtų registruotų raštų, 

įsakymų skaičius 

420 (355 raštai, 65 

įsakymai) / 7 spec. 

santykinis koef. 60 

19. Įgyvendintų (- amų) tarptautinių ir 

vietos projektų, kuriuose direkcija 

dalyvauja kaip pagrindinis 

vykdytojas, skaičius ir lėšos 

projektų sk. / Lt 

20. Direkcijos įvykdytų viešųjų 

pirkimų apimtys 

56519,96 Lt/1 spec.       

spec. 

 santykinis koef. 56519,96 

21. ST direkcijos bendradarbiavimas 

su institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. įgyvendinant 

bendras veiklas 

26 partneriai 

22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 

direkcijos darbuotojai 

23 mokymai/7 darbuotojai 

 

 

Asvejos regioninio parko direktorius R.Glambokas
    

                                                                                                             ____________________________ 
                                                                  (data, parašas) 

 

 

 

 

 

 



Priedas 

 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS  SRIČIŲ DETALIZAVIMAS  

Nr. Veiklų pavadinimai Mato vnt. 

1 2 3
 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 

1. Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija 

- įveisti miškai  

- sodybos miesteliuose, kaimuose ir viensėdžiuose 

- pažeistos teritorijos 

- atkurtos teritorijos 

- aplinką darkantys statiniai 

- savavališkos statybos ir kiti kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų 

pažeidimai 

- gamtos paveldo objektai 

- rekreacinės digresijos laipsnis ir užimamas plotas 

- lankymui pritaikytų objektų skaičius 

- fizinių ir juridinių asmenų teikiamų lankytojams pažintinio 

turizmo ir kitų paslaugų spektro kaita 

taškų sk. 73 

5 

0 

0 

0 

0 

6 

1 

 

4 

11 

46 

0 

 

 

2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai: 

- Didžiojo auksinuko monitoringas (Svirplinės pelkė, Suktiškių 

miško dalis)  

- Šneiderio kirmvabalio monitoringas (Asvejos ežerynas) 

- Ūdros monitoringas (Asvejos ežerynas, Žeimenos upė) 

23 taškai 

7 

 

3 

13 

3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- lankytojai (tiesioginiai skaičiavimo metodai) 

- lankytojai (netiesioginiai skaičiavimo metodai) 

4 taškai 

3 

1 

4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- 

            taškų sk. 

 

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

dokumentų nagrinėjimas 

5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

- direkcijos 2014 m. veiklos planas 

- Asvejos regioninio parko kraštovaizdžio monitoringo 2014 m. 

planas 

- bendrų veiksmų su VĮ Nemenčinės miškų urėdija priemonių 

planas 

- bendrų veiksmų su VĮ Utenos miškų urėdija priemonių planas 

4 dokumentai 

1 

1 

 

1 

 

1 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 

skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

6 išduotos/0 neišduotų 

sąlygų  

0/0 

6/0 

0/0 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 

 

 13 pritarimų/3 

nepritarimai  



Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

0/0 

11/3 

2/0 

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 

skaičius 

- neypatingų statinių projektams 

14 išduotų/1 neišduoti 

spec. reikalavimų  

14/1 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius 

 

- neypatingų statinių projektams 

- nesudėtingų statinių projektams 

28 pritarimai/1 

nepritarimas 

13/1 

15/0          

8. Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti 

nagrinėtų dokumentų grupes): 

- miškotvarkos projektai, biržių atrėžimo projektai 

- žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos 

- planuojamos ūkinės veiklosįgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir 

potencialioms „Natura 2000“ teritorijosm reikšmingumo išvados  

- pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus 

miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal 

priemonę „Natura 2000 išmokos“ 

111 suderintų/ 29 

nesuderinti dok. 

22/1 

74/28 

10 

 

5 

 

 

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

teritorijas) 

9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti): 

- Jutonių pilkapynas (prižiūrėtas su savo turima technika) 

- Dubingių piliavietė (prižiūrėta su savo turima technika) 

- Abejučių piliakalnis (prižiūrėtas su savo turima technika) 

3 teritorijos/24,9 ha   

1/4,5           

1/19,40          

1/1,0  

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti): 

- pilkapynai: Jutonių, Žingių, Degsnės (prižiūrėti su savo turima 

technika) 

- gamtos paveldo objektai, botaninės vertybės (medžiai) 

8 objektai 

3  

 

5  

10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 

(įvardinti): 

- dviračių – pėsčiųjų trasa „Asvejos žiedas“ (prižiūrėta su savo 

turima technika) 

- Dubingių piliavietės pažintinis takas (prižiūrėtas su savo turima 

technika) 

- Gurakalnės pelkės pažintinis takas (prižiūrėtas su savo turima 

technika) 

- Jurkiškio upelio pažintinis takas (naujai įrengtas rangos būdu) 

- stovyklavietės 

9 teritorijos/141 ha 

 

1/120  

 

1/6,4  

 

1/2,8  

 

1/6 

5/5,8  

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 

- stovyklavietės 

- atokvėpio vietos 

- apžvalgos aikštelės 

22 objektai 

4  

11 

7 

Prevencija ir teritorijų kontrolė 

11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių 

patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 

 

 

Planiniai patikrinimai                                                                      

Neplaniniai patikrinimai 

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai 

Kiti 

51 išvykimas 

48 savarankiški 

3 su kitomis 

institucijomis 

15 

3 

18 

15 



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): 

- maršrutas keliaujantiems dviračiais ir automobiliais „Dubingių 

miško takais“ 

- maršrutas keliaujantiems dviračiais ir automobiliais „Pietrytinis 

Asvejos žiedas“ 

- skrajutė „Dubingių piliavietė“ 

- skrajutė „Asvejos regioninio parko Lankytojų centras“ 

Kita (įvardinti): 

- paruošta ir pateikta tekstinė bei vaizdinė medžiaga LR aplinkos 

ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros naujienlaiškiui 

- paruošta ir pateikta tekstinė bei vaizdinė medžiaga knygai 

„Dubingiams 680“. 

- paruošta ir pateikta tekstinė bei vaizdinė medžiaga Molėtų krašto 

laikraščiui. 

- paruošta ir pateikta tekstinė bei vaizdinė medžiaga Lietuvos 

žmonių su negalia sąjunga internetiniam puslapiui 

www.beslenksciu.lt  

- paruošta ir pateikta tekstinė bei vaizdinė medžiaga „Dviračių 

maršruto gidas: Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių rajonai“ 

- informacijos pateikimas Asvejos RPD tinklapyje 

- Facebook paskyros administravimas 

- paroda „Adventur 2014“ 

45 veiklos 

0/1 

2/5 

1/0 

 

1/250 egz. 

 

1/250 egz. 

 

1/450 egz. 

1/450 egz. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

25 

1 

1 

13. Renginiai visuomenei (įvardinti): 

- Susitikimas su Dubingių, Sužionių seniūnais ir Pabradės sen. 

pavaduotoju, Tarakonių bendruomenės vadovu 

- Užgavėnės 

- Susitikimas su knygos „Istorinė Lietuvos virtuvė“ autoriumi 

R.Laužiku, Radvilų blynų degustacija 

- Žemės dienos šventė 

- LRT dok.filmo „Dubingiai“ iš ciklo „Mūsų miesteliai“ peržiūra 

(1997 m.) 

- Dubingių piliavietės tvarkymas (talka) 

- Edukacinis renginys „Velykinių kiaušinių marginimo būdai“ 

- Baluošų kraštovaizdžio draustinio tvarkymas (talka) 

- Pravalo botaninio draustinio tvarkymo akcija „Darom 2014“ 

- Europos dienos minėjimas 

- Susitikimas Jonėnuose su Sužionių seniūnu ir bendruomenių 

atstovais dėl 3 savivaldybių kertinio akmens 

- Susitikimas su bendruomene dėl projekto „Dubingiams – 680“ 

veiklos 

- Susitikimas su Sužionių sen. bendruomenėmis Skiemonyse 

- Dubingių 680 metų jubiliejaus šventė 

- Asvejos RP pristatymas Aukštaitijos TVIC‘ams 

- Filmas „Ežerų dugne“ 

- Lesyklėlių gamyba 

- Seminaras „Asvejos RP resursai ir jų panaudojimo galimybės 

vystant smulkujį verslą“ 

- Kalėdinių žaisliukų gamyba 

19 renginių/519 dalyvių 

1/8 

 

1/40 

1/24 

 

1/30 

1/23 

 

1/45 

1/11 

1/4 

1/10 

1/28 

1/7 

 

1/7 

 

1/22 

1/150 

1/11 

1/50 

1/16 

1/8 

 

1/25 



14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų skaičius:  

Ekspozicijų pristatymai 

Pavieniai lankytojai 

Ekskursijos 

Žygiai 

Edukacinės programos  

 

83 veiklos/3645 

lankytojai (dalyviai) 

40/1107 

0/1025 

40/1413 

1/40 

2/60 

Kita veikla 

19. Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti): 

- 

panaudotos lėšos (Lt) 

- 

21. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

- savivaldybės 

- seniūnijos 

- urėdijos 

- girininkijos 

- turizmo informacijos centrai 

- mokyklos 

- bendruomenių centrai 

- Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenė 

- Kėdainių krašto muziejus 

- VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ 

- Narų klubas „DiveLT“ 

26 partneriai 

3 

5 

2 

3 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

 


