
 

 

 

 

 

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 

Veiklos plano 

įgyvendinimo rezultatai 

(įgyvendinta, dalinai 

įgyvendinta, 

neįgyvendinta) 

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių 

nebuvo pasiekti numatyti rezultatai) 

1 2 3 4 5 6 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)   

1. Kraštovaizdžio monitoringas, 

tyrimai  

5 temos/2 spec. 

 

15 taškų/2 spec. 

santykinis koef. 2.5 

santykinis koef. 7.5 

Įgyvendinta  

2. Gyvosios gamtos 

monitoringas, tyrimai 

3 temos/1 spec.  

 

 38 taškai/1 spec. 

santykinis koef. 3 

santykinis koef. 38 

Įgyvendinta  

3. Lankytojų monitoringas, 

tyrimai 

1 tema/2 spec. 

  

5 taškai/2 spec. 

santykinis koef. 0.5 

santykinis koef. 2.5 

Įgyvendinta  

4. Kitas monitoringas, tyrimai 

 

1 tema/1 spec. 

  

2 taškai/1 spec. 

santykinis koef. 1 

santykinis koef. 2 

Įgyvendinta  

5. Duomenų registravimas 

SRIS‘e 

 3 temos/1 spec.   

9 taškai/1 spec.  

santykinis koef. 3 

 santykinis koef. 9 

Įgyvendinta  

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių 

projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas 

  

6. Direkcijos parengtų 2/2 spec. 1/ santykinis koef. Įgyvendinta   

PATVIRTINTA: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  

2020  m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-14  

 

  



strateginio planavimo 

dokumentų skaičius  

7. Išduotų/neišduotų sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų 

teritorijų planavimo 

(bendriesiems, specialiesiems, 

detaliesiems) dokumentams 

skaičius 

 11 išduotos 

(neišduotos) 

sąlygos ir 

pritarimai 

(nepritarimai)/1 

spec. 

santykinis koef. 11 Įgyvendinta  

8. Išduotų/neišduotų specialiųjų 

reikalavimų, pritarimų/ 

nepritarimų statinių 

projektams skaičius 

31 išduoti 

(neišduoti) spec. 

reikalavimai, 

pritarimai 

(nepritarimai)/ 1 

spec. 

santykinis koef. 31 Įgyvendinta  

9. Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų 

bylų, kitų planų skaičius 

151 išnagrinėtų 

(suderintų/nesude

rintų) 

dokumentų/1 

spec. 

santykinis koef. 151 Įgyvendinta  

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui 

(įskaitant priskirtas teritorijas) 

  

10. Sutvarkytų/prižiūrėtų 

teritorijų skaičius ir plotas 

3 teritorijos/2 

spec. 

 

24.9 ha/2 spec. 

santykinis koef. 1.5 

santykinis koef. 

12.45 

Įgyvendinta  

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 

skaičius  

9 objektai/1 spec. santykinis koef. 9 Įgyvendinta  

11. Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros teritorijų 

skaičius ir plotas 

9 teritorijos/1 

spec. 

141 ha/1 spec. 

santykinis koef. 9 

santykinis koef. 141 

Igyventinta  

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros objektų 

skaičius  

23 objektai/1 

spec. 

santykinis koef. 23 Įgyvendinta  

Prevencija ir teritorijų kontrolė   



12. Išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir 

neplaninių patikrinimų, kartu 

su kitomis institucijomis 

vykdytų patikrinimų) skaičius 

62 išvykimai/2 

spec. 

santykinis koef. 31 Įgyvendinta  

Švietimas ir viešinimas    

13. Aptarnauta lankytojų 

lankytojų centruose  

5711 lankytojai / 2 spec. santykinis koef. 2855.5  

14. Aptarnauta lankytojų 

direkcijos organizuotuose 

edukaciniuose renginiuose 

(pamokose), ekskursijose, 

žygiuose 

2849 lankytojai / 4 spec. santykinis koef. 712.25  

15. Aptarnauta lankytojų gamtos 

mokyklose 

-/- santykinis koef. -  

16. Suorganizuota susitikimų su 

bendruomenėmis 

 

8 susitikimai / 4 santykinis koef. 2  

17. Direkcijos veiklų, saugomos 

teritorijos, jos vertybių ir 

visos saugomų teritroijų 

sistemos viešinimas 

53 veiklos/2 santykinis koef. 26.5  

Išteklių valdymas   

18. Gautos lėšos programų 

vykdymui 

199095 

(Eur)/9darbuotoja

i 

22122 Eur Įgyvendinta  

19. Gautos lėšos iš kitų šaltinių 17857 (Eur)/ 9 

darbuotojai 

1984 Eur Įgyvendinta  

20. Veikla, atlikta ne ST 

direkcijos darbuotojų jėgomis 

(savanorių, žmonių iš darbo 

biržos) 

- -   

Kita veikla   



21. Parengtų registruotų raštų, 

įsakymų skaičius 

341 (250 raštas, 

91 įsakymai/5 

spec. 

santykinis koef. 68.2 Įgyvendinta  

22. Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos projektų, 

kuriuose direkcija dalyvauja 

kaip pagrindinis vykdytojas, 

skaičius ir lėšos 

 

-   

23. Įgyvendintų (-amų) 

tarptautinių ir vietos projektų, 

kuriose direkcija dalyvauja 

partneris, skaičius 

projektų sk. /3 Įgyvendinta  

24. Direkcijos įvykdytų viešųjų 

pirkimų apimtys 

18426.41 (Eur)/1 

spec. 

santykinis koef. 

18142.91 

Įgyvendinta  

25. ST direkcijos 

bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. 

įgyvendinant bendras veiklas 

44 partneriai Įgyvendinta  

26. Mokymai, kuriuose dalyvavo 

direkcijos darbuotojai 

14  mokymų/5 darbuotojai Įgyvendinta  

 

 

Asvejos regioninio parko direktorius                             Nerijus Brusokas   

                                                                                                                                        ____________________________ 
                                                                                                           (data, parašas) 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

           Priedas 

 

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 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 

- kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų 

erdvių tvarkymas  

- pažeisti kraštovaizdžio arealai 

- atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos 

- aplinką darkantys statiniai 

- retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose (4 

draustiniai) 

- gamtos paveldo objektai 

- lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio 

potencialo parko plotuose (teritorijose) 

- gamtos stichijos paveiktos parko plotai, vietos 

 

16 taškų 

 

3 

3 

 

0 

0 

0 

0 

 

4 

6 

 

0 

 

 

 

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

- Juodasis peslys (Asvejos ežerynas), 

- Kūdrinis pelėausis (Asvejos ežerynas, Žeimenos upė), 

- Raudonpilvė kūmutė  (Asvejos ežerynas, Suktiškių miško 

dalis, Adomiškio botaninis – zoologinis draustinis 

(Adomiškio pelkė)),  

40 taškai 

6 

9 

17 

 

 



- Skiauterėtasis tritonas (Asvejos ežerynas, Suktiškių miško 

dalis), 

- Vejalandė šilagėlė (Asvejos ežerynas). 

6 

 

2 

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

- lankytojai (tiesioginiai skaičiavimo metodai) 

- lankytojai (netiesioginiai skaičiavimo metodai) 

5 taškai 

4 

1 

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

-  

taškų sk. 

 

5. SRIS‘e duomenų registravimas (įvardinti temas, tyrimus) 

- Vėjalandė šilagėlė (Asvejos ežerynas), 

- Didysis auksinukas (Suktiškių miško dalis), 

- Plačioji dusia (Pravalo botaninis draustinis), 

- Purpurinis plokščiavabalis (Asvejos ežerynas), 

- Raudonpilvė kūmutė (Asvejos ežerynas), 

- Paprastasis tritonas (Asvejos ežerynas). 

 

9 taškų sk. 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

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

dokumentų nagrinėjimas 

5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

- Direkcijos 2019 metų veiklos planas; 

- Buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Svirplinės pelkės 

(LTUKM0006) tvarkymo programa. 

2 

 

 

 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 

skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

1 išduotos/5 neišduotos 

sąlygos  

0/0 

1/5 

0/0 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 

 

Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

1 pritarimas/ 4 

nepritarimai 

0/0 

1/4 

0/0 



7. Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 

skaičius: 

- neypatingų statinių projektams 

1 išduoti/2 neišduoti 

spec. reikalavimai 

1/2 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius: 

 

- neypatingų statinių projektams 

- nesudėtingų statinių projektams 

24 pritarimai/9 

nepritarimai 

8/5 

16/4 

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 

- kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektai  

- žemės sklypų formavimo (pertvarkymo) projektai 

- planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir 

potencialioms „Natura 2000“ teritorijosm reikšmingumo išvados  

 

126 suderinti/25 

nesuderintas dok.  

30/4 

80/18 

8/0 

8/3 

4 

 

 

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

teritorijas) 

9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti): 

- Jutonių pilkapynas (prižiūrėtas savo turima technika) 

- Dubingių piliavietė ((suremontuoti pažintinio tako laiptai (20 

metrų),prižiūrėta savo turima technika)) 

- Abejučių piliakalnis (šienauta atžalos, prižiūrėtas 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, Veliankos (prižiūrėti savo 

turima technika) 

- gamtos paveldo objektai, botaninės vertybės (medžiai) 

9 objektai 

 

4 

 

5 

10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 

(įvardinti): 

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

technika) 

- Dubingių piliavietės pažintinis takas (prižiūrėtas savo turima 

9 teritorijos/141 ha 

1/120 

 

1/6,4 



technika) 

- Gurakalnės pelkės pažintinis takas (prižiūrėtas savo turima 

technika) 

- Jurkiškio upelio pažintinis takas (prižiūrėtas savo turima 

technika), sutvarkytas privažiavimo kelias prie pažintinio tako. 

- stovyklavietės 

 

1/2,8 

 

1/6 

 

5/5,8 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 

- stovyklavietės (prižiūrėtos savo turima technika) 

- atokvėpio vietos (prižiūrėtos savo turima technika) 

- apžvalgos aikštelės (prižiūrėtos savo turima technika) 

23 objektai 

5 

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 

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai: 

- Algirdėnų telmologinis draust inis (Algirdėnų pelkė)  (1) 

- Adomiškio botaninis – zoologinis draust inis (Adomiškio 

pelkė) (2) 

- Alionių telmologinis draust inis (Alionių pelkė) (1) 

- Baltasamanės telmologinis draust inis (Baltasamanės 

pelkė) (1) 

- Buivydžių hidrografinis draust inis (1) 

- Baravykynės kraštovaizdžio draust inis (2) 

- Eituniškių telmologinis draust inis (Eituniškės pelkė ir 

lygiaraist is) (1) 

- Gegužinės telmologinis draust inis (Gegužinės pelkė) (1) 

- Gemeliškio botaninis – zoologinis draust inis 

(Gemeliškio kaimo pievos)  (1) 

62 išvykimų: 

58 savarankiški 

4 su kitomis 

institucijomis  

11 

5 

30 

16 



- Girijos kraštovaizdžio draustinis  (Girijos miškas)  (1) 

- Jusinės upė (Natura 2000, BAST) (1) 

- Kamastos kraštovaizdžio draust inis (2) 

- Kazimieravos telmologinis draust inis (Kazimieravos 

pelkė) (1) 

- Laukėnų telmologinis draust inis (1)  

- Raudonosios balos telmologinis draust inis (1) 

- Neries upė (Natura 2000, BAST) (1) 

- Suktiškių botaninis – zoologinis draust inis (Suktiškių 

miško dalis) (3) 

- Svirplinės botaninis – zoologinis draust inis (Svirplinės 

pelkė) (2) 

- Skersabalių geomorfologinis draust inis (1) 

- Šešuolėlių telmologinis draust inis (Šešuolėlių miškas) 

(1) 

- Taurijos zoologinis – ornitologinis draut inis (Taurijos 

miškas) (1) 

- Verdeikių geomorfologinis draust inis (1)  

- Žeimenos icht iologinis draust inis (Natura 2000, BAST) 

(2) 

Švietimas ir viešinimas 

12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas: 

Skaitytos paskaitos/pranešimai 

Dalyvauta laidų/duota interviu 

- LRT 

- Ukrainos 5 kanalui 

- TV Sakartvelo 

- žurnalistams ir blogeriams iš Izraelio 

- spaudai 

Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų 

- Molėtų krašto laikraštis 

- lrytas.lt 

53 veiklos 

0/5 

4/14 

 

 

 

 

 

6/1 

 

 



- lrt.lt 

- Delfi.lt ir kt. 

Išleista leidinių (įvardinti): 

- pieštiniai žemėlapiai „Lankomi objektai Dubingiuose“ 

- plėšomi žemėlapiai „Asvejos regioninis parkas“ 

- lankstinukai Edukacinės programos „Pamoka gamtoje“ 

- skrajutė „Pažintiniai takai“ (rusų, anglų k.) 

- skrajutė „Asvejos RPD Lankytojų centras“ (rusų, anglų k.) 

- skrajutė „Jurkiškio upelio pažintinis takas“ (lietuvių ir rusų, 

anglų k.) 

Kita: 

- informacijos pateikimas Asvejos RPD interneto svetainėje 

- Facebook paskyros administravimas 

- paruošta ir pateikta tekstinė bei vaizdinė medžiaga spaudai, 

kelionių portalams 

- dalyvavimas „Adventur 2019“ parodoje 

- dalyvavymas „MOKYKLA 2019“ parodoje 

- dalyvavymas „Vasaros atidarymas“ Molėtų krašte viešinimo 

renginyje 

 

 

 

1/1500 egz. 

1/3000 egz. 

1/3000 egz. 

1/200 egz. 

1/200 egz. 

1/600 egz. 

 

 

1/15 

1 

12 

 

1 

1 

1 

13. Renginiai visuomenei (įvardinti): 

 

- Konkursas „Esu savo krašto geriausias gidas“ 

- Žemės diena „Gyvenu planetoje“ 

- Pavasarinė akcija DAROM 2019 

- Akcija „Saugom žalčius“ 

- Rudeninė akcija „World Cleanup Day“ 2019 

- Fotografijos paroda „Nugrimzdusios Lietuvos povandeninio 

paveldo istorijos“ 

- Subalansuoto maisto ruošos akademijos „Pirmas šaukštas“ 

sveikatinimo užsiėmimai 

- Kovo 11-osios paminėjmas 

- Kūrybinė popietė „Beržų viršūnėmis pavasaris ateina“ ir gamtos 

parodos atidarymas 

- Vasaros atidarymas Molėtų krašte 

- Knygos teatro spektaklis „Trumpos knygos apie...“ 

- Dubingių tiltui 85 metai 

21 renginiai/5104 

dalyviai 

1/22 

1/27 

1/12 

1/20 

1/25 

1/2340 

 

1/12 

 

1/10 

1/25 

 

1/240 

1/30 

1/20 



- Video paroda „Fotografija pasakoja: Dubingių tilto istorija“ 

- Liepos 6-oji – Lietuvos valstybės diena 

- "Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla: teorija ir praktika 

2018"  

- „Švytintys veidai 2019“ 

- „Ar mes giminės? Dubingių parapijos genealogija“ 

- Rudens vakaronė „Gerumas vienija“ 

- Konferencija  „Ateik! Būk atviras! Išspręsk!“ 

- Tradicinis kūčių „Baltas stalas 2019“ 

- „Kalėdų senelis Dubingiuose 2019“ 

1/1140 

1/150 

1/60 

 

1/800 

1/16 

1/50 

1/30 

1/35 

1/40 

14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų skaičius:  

- Ekspozicijų pristatymai, ekskursijos (dviejų ekspozicijų 

pristatymai vykdomi ekskursijų metu, todėl skaičiai tokie patys 

kaip ekskursijų) 

- Pavieniai lankytojai (dviejų ekspozicijų) 

 

 

- Žygiai 

- Edukacinės programos  

139 veiklos/ 12521 

lankytojai (dalyviai) 

93/2001 

 

 

2/9672 (5711 lankytojų 

centre, 3961 Dubingių 

piliavietėje) 

11/199 

33/649 

Kita veikla 

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

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti): 

- 

panaudotos lėšos (Eur.) 

- 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

- Savivaldos institucijos (savivaldybės, seniūnijos) 

- VĮ VMU teritoriniai padaliniai (girininkijos) 

- Turizmo informacijos centrai 

- Švietimo įstaigos (mokyklos, gimnazijos, darželiai, bibliotekos) 

- Bendruomenių centrai, evangelikų reformatų bendruomenė 

- Kelionių agentūros 

- Nevyriausybinės organizacijos (skautai, fondai, draugijos, 

klubai) 

44 partneriai 

8 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

 



 

 

 

 

 

 

23. 

 

- VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ 

- Gamtos tyrimų centras 

- VšĮ Motobaltija 

- Kultūros centrai  

- Muziejai 

_____________________________________________________ 

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 

direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti): 

- VO Dubingių bendruomenės centras, projektas skirtas Dubingių 

685 metų jubiliejaus paminėjimui. 

- VšĮ “Idėjų medis“ bendradarbiavimas plėtojant mokinių 

saviraišką. 

- Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, partneriai 

žygiams ir kitoms veikloms. 

 

1 

1 

1 

3 

2 

____________________ 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

                                


