PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2017-03-10 d. įsakymu Nr. V-43

ANYKŠČIŲ 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 sk.
11
tyrimai
11/spec. sk. 1,
taškų sk.118 /
118
spec. sk. 1
2.
Gyvosios gamtos
stebimų temų sk.
7
monitoringas, tyrimai
7/spec. sk.1,
taškų sk. 389/
389
spec. sk.1
3.

Lankytojų monitoringas,
tyrimai

stebimų temų sk.
2/spec. sk.1,
taškų sk.14/spec.
sk.1

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

6

Įgyvendinta

Dalinai įgyvendinta

2
Įgyvendinta
14

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

Dėl netinkamų oro sąlygų (nesusidarė
sniego danga) nebuvo atliktas lūšių
monitoringas 2 teritorijose PAST Taujėnų –
Užulėnio miškai ir PAST Šimonių giria,
monitoringas bus vykdomas 2017 m.

stebimų temų
2
sk.2/spec. sk. 1,
taškų sk.43/spec.
43
sk.1
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų
parengtų doku2
strateginio planavimo
mentų sk. 5/
dokumentų skaičius
spec. sk. 2
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų
5
pritarimų/nepritarimų
(neišduotų)
teritorijų planavimo
sąlygų ir
(bendriesiems, specialiesiems, pritarimų
detaliesiems) dokumentams
(nepritarimų) sk.4
skaičius
(1) /spec. sk.1
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų išduotų
97
reikalavimų, pritarimų/
(neišduotų) spec.
nepritarimų statinių
reikalavimų,
projektams skaičius
pritarimų
(nepritarimų)
sk.97 (0) /
spec. sk.1
8.
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
258
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
sklypų kadastrinių matavimų sk.487 (29) /
bylų, kitų planų skaičius
spec. sk. 2
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
teritorijų sk.11
11
teritorijų skaičius ir plotas
/spec. sk. 1
ha 101,13 /
101,13
spec. sk. 1
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų objektų sk.18 /
18
skaičius
spec. sk. 1
4.

Kitas monitoringas, tyrimai

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

10.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas

teritorijų sk.17 /
spec. sk. 1
ha 156,7 /
spec. sk. 1
objektų sk. 14 /
spec. sk.1

17
Įgyvendinta
156,7

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
14
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
išvykimų sk. 75 /
75
apžiūrų, planinių ir
spec. sk. 1
neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
veiklų sk. 143 /spec. sk. 5
vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
renginių sk./dalyvių sk.
14 / 3781
14.
Pravestų ekspozicijų
veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk.
pristatymų, ekskursijų, žygių, 557 / 13 947
edukacinių programų skaičius

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta
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)
Kita veikla

gautos lėšos 108
736 (Eur) /
darbuotojų sk.8
gautos lėšos
420 988,16 Eur /
darbuotojų sk. 15
dirbtos 16158
val. / darbuotojų
sk. 88

13 592 Eur
Įgyvendinta
28 065,9 Eur
Įgyvendinta
183,6
Įgyvendinta

18.
19.

20.

21.

22.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys
ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

raštų, įsakymų sk.
538 / spec. sk. 6

Įgyvendinta

89,67

4 vnt. / 130 462,04 Eur
Įgyvendinta
viešieji pirkimai
233 700,22 Eur /
spec.sk. 1
partnerių sk. 41

Įgyvendinta

233 700,22

Įgyvendinta

mokymų sk. 30 /darbuotojų sk. 7

Įgyvendinta

Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

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
- Įveistų miškų plotas
- Sodybų miesteliuose, kaimuose ir viensėdžiuose skaičius
- Pažeistų teritorijų skaičius
- Atkurtų teritorijų skaičius ir plotas
- Aplinką darkančių statinių skaičius ir iš jų pašalintų statinių
skaičius
- Savavališkų statybų ir kitų kraštovaizdžio apsaugos
reikalavimų pažeidimų skaičius
- Gamtos paveldo objektų skaičius ir jų būklės vertinimas
- Rekreacinės digresijos laipsnis ir užimamas plotas
- Lankymui pritaikytų objektų skaičius ir plotas
- Fizinių ir juridinių asmenų teikiamų lankytojams pažintinio
turizmo ir kitų paslaugų spektro kaita
- Gamtos stichijos paveiktų teritorijų skaičius (vienetais) ir
plotas
2.

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
-Lygutė ( 1 teritorijoje PAST Šimonių giria)
-Pilkoji meleta ( 1 teritorijoje PAST Taujėnų – Užulėnio miškai)
-Vidutinis margasis genys (1 teritorijoje PAST Taujėnų –
Užulėnio miškai)

Mato vnt.
3
taškų sk. 118
4
0
0
0
0
41 /25
0
17
3
53/50,8 ha
0
0
taškų sk. 389
54
80
80

-Baltnugaris genys (1 teritorijoje PAST Taujėnų – Užulėnio
miškai)
-Pilkoji gervė ( 1 teritorijoje PAST Taujėnų – Užulėnio miškai)
-Skiauterėtasis tritonas (2 teritorijose BAST Dukstynos miškas,
BAST Šventosios upės slėnio pievos)
-Kūdrinis pelėausis (1 teritorijoje BAST Rubikių ežeras ir jo
apyežerės)

80

3.

Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
Tiesioginio monitoringo vietos:
- Lankytojų centro ekspozicija
- Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis
- J. Biliūno kapas „Laimės žiburys“
- Paplūdimys Šeimyniškėlių k., prie Šventosios upės
- Apžvalgos bokštas, Bijeikių k.
- Rubikių ežero rekreacinė zona, Kriokšlio stovyklavietė
- Medžių lajų takas
Netiesioginio monitoringo vietos:
- Stovyklavietė „Esina“
- Arklio muziejus
- Siaurojo geležinkelio muziejus
- A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis
muziejus
- Všį „Kalitos kalnas“
- Kempingas Po žvaigždėm
- COSMO paukščių takas

taškų sk. 14

4.

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
-Žiemojančių vandens paukščių apskaita
-Baltųjų gandrų apskaita

taškų sk. 43
3
40

80
8
7

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

dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk. 5
-Direkcijos veiklos planas
- Kraštovaizdžio monitoringo planas
-Turistinio įvaizdžio gerinimo ir rekreacinės infrastruktūros plėtros
2016 metais Anykščių regioniniame parke programa
-EB svarbos gyvūnų rūšių monitoringo pagal valstybinę aplinkos
apsaugos programą vykdymas saugomų teritorijų direkcijoms
priskirtose Natura 2000 teritorijose
-Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa Anykščių
regioniniame parke
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius:
sąlygų sk.
Bendrojo planavimo dokumentams 0 / 0
1/0
Specialiojo planavimo dokumentas 1 / 0
Detaliojo planavimo dokumentams 0 / 0

7.

8.

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams 1 / 1
Specialiojo planavimo dokumentas 0 / 0
Detaliojo planavimo dokumentams 2 / 0
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius
42 / 0
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius
55 / 0
Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
-miškotvarkos projektai
70 / 6
-žemėtvarkos projektai
398 / 21
-pažymos apie miško įveisimą Natura 2000 teritorijoje 4 / 2
-pažymos Natura 2000 išmokoms 15 / 0

pritarimų/nepritarimų sk.
3/1

išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
42 / 0
pritarimų/nepritarimų sk.
55 / 0
suderintų/nesuderintų
dok. sk.
487 / 29

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

teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
-Liudiškių piliakalnis (prižiūrėta su turima technika)
- Bijeikių piliakalnis (prižiūrėta su turima technika)
- Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis (prižiūrėta su turima
technika)
- Palatavio piliakalnis
- Buivydų piliakalnis
- Stepinė pieva (prižiūrėta su turima technika)
- Senovės dvarvietė (prižiūrėta su turima technika)
- Vetygalos atodanga
- Daumantų atodanga
- BAST Šventosios senvagės (prižiūrėta su turima technika)
- Niūronių k. Bėk bėk žirgelio šventės ruošimas (prižiūrėta su
turima technika)
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
- Variaus atodanga
- Šlavės atodanga
- Karalienės liūnas
- Marčiupio akmuo
- Pavarių akmuo
- Puntuko brolio akmuo
- Puntuko akmuo (prižiūrėta su turima technika)
- Variaus ąžuolas
- Pušis Šventosios gamtiniame pažintiniame take
- Pavarių liepa
- Šventieji ąžuolai
- Žažumbrio ąžuolas
- Biuvydų uosis
- Elmės šiašiakamienis ąžuolas
- Uoksinė pušis
- Šeimyniškėlių senkapis
- Miškinės plikaplaiskės teritorijos- 2

teritorijų sk./ha
11 / 101,13
1,13
3,5
6,2
0,8
1,0
2,7
2,0
1,0
0,9
80,0
1,9
objektų sk.

18

10.

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
-Šventosios vandens turizmo trasa (prižiūrėta su turima technika)
- Šventosios pažintinis gamtinis takas (prižiūrėta su turima
technika)
- Bijeikių apžvalgos bokštas (prižiūrėta su turima technika)
- Šeimyniškėlių paplūdimys
- Poilsiavietė prie Puntuko (prižiūrėta su turima technika)
- Stovyklavietė 8-as kilometras Žirgo take (prižiūrėta su turima
technika)
- Stovyklavietė prie seno ąžuolo (prižiūrėta su turima technika)
- Stovyklavietė 3-čiame kilometre (prižiūrėta su turima technika)
- Stovyklavietė prie šaltinio
- Stovyklavietė Vilkatėnų
- Stovyklavietė Kriokšlys
- Stovyklavietė Mačionių Nr. 1
- Stovyklavietė Mačionių Nr. 2
- Stovyklavietė prie Mūšėjaus ež. tilto
- Stovyklavietė Mūšėjaus ež. pietinėje dalyje
- Medžių lajų takas (prižiūrėta su turima technika)
- Stovyklavietė prie Dusyno ež.

teritorijų sk./ha
17 / 156,7
120
19

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
- Poilsiavietė prie Barboros
- Poilsiavietė prie Žažumbrio ąžuolo I-oji
- Poilsiavietė prie Žažumbrio ąžuolo II-oji
- Stovyklavietė Klykūnų
- Stovyklavietė Paandrioniškis
- Stovyklavietė prie Latavos upelio
- Stovyklavietė prie Puntuko akmens
- Peslių stovyklavietė
- Atokvėpio vieta prie Andrioniškio
- Atokvėpio vieta prie Puntuko brolio
- Atokvėpio vieta prie Kavarsko užtvankos
- Atokvėpio vieta prie geležinkelio tilto
- Atokvėpio vieta Dainuvos slėnyje

objektų sk. 14

1,9
1,0
1,7
0,8
1,0
2,2
1,0
1,5
1,0
0,6
0,8
0,8
1,5
0,9
1,0

- Jachtų nuleidimo takas (slipas) į Rubikių ežerą
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai 49
Neplaniniai patikrinimai 16
Reidai su kitomis institucijomis 10
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai:
1. Kepurinės telmologinis draustinis (1)
2. Sakonių balos telmologinis draustinis (1)
3. Iženo telmologinis draustinis (1)
4. Gykių – Vaitkūnų telmologinis draustinis (1)
5. Dukstynos entomologinis draustinis (1)
6. Šventosios kraštovaizdžio draustinis (1)
7. Barnėnų telmologinis draustinis (1)
8. Pelyšos geologinis draustinis (1)
9. Žaliosios pievų botaninis – zoologinis draustinis (1)
10. Žuvintės kraštovaizdžio draustinis (1)
11. Armonos geologinis draustinis (1)
12. Baldono geomorfologinis draustinis (1)
13. Stabulankių geologinis draustinis (1)
14. Virintos hidrografinis draustinis (1)
15. Šventosios ichtiologinis draustinis (1)
16. Plaštakos hidrografinis draustinis (1)
17. Siesarties kraštovaizdžio draustinis (1)
18. Smiltynės botaninis – zoologinis draustinis (1)
Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas:

išvykimų sk. 75

veiklų sk. 143

-

-

-

13.

Skaitytos paskaitos/pranešimai – 4
Dalyvauta laidų/duota interviu – 23
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų – 16
Informaciniai pranešimai internetinėje svetainėje – 81
Išleista leidinių (įvardinti):
- Lankstinukas „Atrask Anykščių RP“ (lietuvių k.) – 1
- Lankstinukas „Atrask Anykščių RP“ (anglų k.) – 1
- Lankstinukas „Atrask Anykščių RP“ (rusų k.) – 1
- Lankstinukas „Atrask RP“ (latvių k.) – 1
- Spalvinimo knygelė „Nuspalvink ir sužinok!” – 1
- Kalendoriukas – 1
-Kita (įvardinti):
- Medžių lajų tako komplekso pristatymas Pasaulinės turizmo
organizacijos rengtuose Turizmo inovacijų apdovanojimuose
Madride (Ispanija) – 1
- Informacija apie parko vertybes svetainėje www.turizmas.lt –1
- Konkursas „Kalėdinė eglutė nenukertant eglės“ – 1
- Prisidėta organizuojant renginį „Bėk bėk, žirgeli!” – 1
- Prisidėta organizuojant renginį „Joninių regata – Rubikiai
2016” – 1
- Prisidėta prie projekto EEE-LT-03-01-K-01-013
leidinio pristatymo visuomenei renginio – 1
- Dalyvauta “2016 metų medžio konkurse” - 1
- Prisidėta prie Rugsėjo pirmosios šventės Debeikių
pagrindinėje mokykloje – 1
- Prisidėta prie Geologinio paveldo dienos renginio „Baltųjų
smėlynų kraštas“ organizavimo – 1
-Prisidėta prie „Turizmo naktis Anykščiuose“ renginių
organizavimo (Medžių lajų tako apšvietimas: visų metų
laikų vizualizacijos) – 1
- Prisidėta prie Anykščių miesto Kalėdinės eglutės
įžiebimo renginio – 1
- Prisidėta prie Kalėdinio renginio vaikų darželiui
„Žilvitis“ – 1
- Dalyvauta projekto „Langai“ fotoparodoje – 1.
Renginiai visuomenei (įvardinti):

renginių sk./dalyvių sk.

- Medžių lajų tako komplekso gimtadienis – 3150
- Naktigonė – 350
- Protų mūšis – Žemės diena – 50
- Seminaras mokytojams „Kvarcinis smėlis: geologijos
integracija Anykščių regioniniame parke“ – 16
-Seminaras Švietimo pagalbos tarnyboje mokytojams „Integruotų
pamokų galimybės Anykščių regioniniame parke“ – 26
- Parko produkto ženklo turėtojų renginys – 8
- Rudeninės paukščių palydos – 20
- Paslaptingas augalų ir kvapų pasaulis – 18
- Parko produkto ženklo pristatymas visuomenei – 25
- Užgavėnės – 14
-Renginys „Varliagyvių migracija ir apsauga“ – 25
- Moksleivių vasaros stovykla-akcija „Švarinkime Šventosios
upę 2016“ – 26
-Renginys visuomenei projekto pristatymas – 25
-Renginys visuomenei susitikimas su Anykščių krašto gamtininku
Sigučiu Obelevičiumi – 28
Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai lankytojų centre – 96 (1787)
Pavieniai lankytojai lankytojų centre – 3704
Edukacinės programos pristatymai Medžių lajų take – 432 (7810)
(Pavieniai lankytojai Medžių lajų take – 244 164)
Ekskursijos – 7 (217)
Žygiai – 4 (72)
Edukacinės programos (gamtos pamokos) – 18 (357)
Kita veikla

14.

19.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
1. Turistinio įvaizdžio gerinimo ir rekreacinės infrastruktūros
plėtros 2016 metais Anykščių RPD (vykdytojas)
2. „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių
atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000 teritorijose“
finansuojamą 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės

14 / 3781

veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
557 / 13 947

panaudotos lėšos (Eur)

130 462,04 Eur

finansinį mechanizmo LT03 programą “Biologinė
įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ (partneris).
3. Palankios socialinės aplinkos sukūrimas Anykščių RPD 2016
(vykdytojas)
4.Projektas vykdytas kartu su Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
gerai besimokantiems Anykščių raj. moksleiviams (partneris).
21.

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
- Anykščių rajono savivaldybė (bendri reikalai, projektai,
renginiai)
-Anykščių Švietimo pagalbos tarnyba (projektai, seminarai)
-Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija
- Lietuvos ornitologų draugija (paukščių palydos, projektai)
- Anykščių r,. policijos komisariatas (Bendri reidai)
- 2vnt. RAAD (Bendri reidai)
- Anykščių statybos valstybinės priežiūros poskyris (Bendri
reidai)
-Anykščių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
-UAB „Pilnatvė“ (Renginiai)
- Anykščių miškų urėdija (Miškų sertifikavimas, miškotvarkos
projektai)
- Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras (Renginiai)
- Panevėžio jachtklubas (Joninių regata)
- 3 vnt. seniūnijos (Renginiai, parko produkto ženklas)
- Arklio muziejus (Naktigonė, edukacinė veikla)
- Anykščių kultūros centras (Renginiai)
- 5 vnt. Anykščių raj. mokyklos (Gamtos pamokos, renginiai)
-Aulelių vaikų globos namai (Gamtos pamokos)
- VŠĮ Kauno miškų institutas (studentų praktika)
- Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės centras
- Anykščių technologijos mokykla
-UAB “Nykščio namai“ (lankytojo bilietų platinimas)
- VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ (EEE-LT-03-01-K-01-013
(Partneris)
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- 2 vnt. nacionaliniai parkai (projekto EEE-LT-03-01-K-01-013
partneriai)
-VšĮ „Darnaus vystymo centras (EEE-LT-03-01-K-01-013
(Partneris)
- Ilūkstes nuovada pašvaldiba (INTERREG Latvijos -Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 projektas)
-Viesites nuovada pašvaldiba (INTERREG Latvijos -Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 projektas)
-Jekabpils nuovada pašvaldiba (INTERREG Latvijos -Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 projektas)
-Salas nuovada pašvaldiba (INTERREG Latvijos -Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 projektas)
-Krekenavos RPD (INTERREG Latvijos -Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 projektas)
-Biržų RPD (INTERREG Latvijos -Lietuvos bendradarbiavimo
per sieną 2014-2020 projektas)
- 2 vnt. vaikų lopšeliai – darželiai (renginiai)
- Anykščių „Naujų vėjų“ bendruomenė (projektai)

