PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus
2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-30
ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas
teritorijas)
stebimų temų sk.
Kraštovaizdžio
11/spec. sk. 1,
1.
monitoringas, tyrimai
taškų sk.
163 /spec. sk. 1
stebimų temų sk.
Gyvosios gamtos
24 /spec. sk.2,
2.
monitoringas, tyrimai
taškų sk.457
/spec. sk.2
stebimų temų sk.
Lankytojų monitoringas,
2 /spec. sk.1,
3.
tyrimai
taškų sk. 19/spec.
sk. 1
4.

Kitas monitoringas,
tyrimai

stebimų temų
sk.3/spec. sk.2,

4

11

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

Įgyvendinta

163
12
Įgyvendinta
228,5

2
19

Įgyvendinta

1,5
Įgyvendinta
12,5

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl
kurių nebuvo pasiekti numatyti
rezultatai)
6

taškų sk.25/spec.
sk.2
stebimų temų sk.
1
2/spec. sk.2 ,
5.
taškų sk. 14/spec.
7
sk.2
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengtų ir
atnaujintų/pakeistų
dokumentų
6.
strateginio planavimo
sk.2/spec. sk.2
1
dokumentų skaičius
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų
pritarimų/nepritarimų
(neišduotų)
teritorijų planavimo
sąlygų ir
7.
(bendriesiems,
32
pritarimų
specialiesiems,
(nepritarimų) sk.
detaliesiems)
25/7/spec. sk.1
dokumentams skaičius
išduotų
Išduotų/neišduotų
(neišduotų) spec.
specialiųjų reikalavimų,
reikalavimų,
8.
pritarimų/ nepritarimų
pritarimų
76
statinių projektams
(nepritarimų) sk.
skaičius
68(8)/spec. sk.1
Išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
išnagrinėtų
miškotvarkos dokumentų, dokumentų sk.
9.
žemės sklypų kadastrinių
683(119)/spec.
401
matavimų bylų, kitų
sk. 2
dokumentų skaičius
Duomenų registravimas
SRIS‘e

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

10.

Pateiktų išvadų
(teigiamų/neigiamų) dėl
poveikio saugomoms
teritorijoms skaičius

išvadų sk.
17/spec. sk. 1

17

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas
lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas)
teritorijų sk.10
Sutvarkytų/prižiūrėtų
10
/spec. sk.1,
teritorijų skaičius ir
99,23 ha/spec.
99,23
plotas
11.
sk.1
Sutvarkytų/prižiūrėtų
objektų sk.19/
19
objektų skaičius
spec. sk. 1
18
Įrengtų/prižiūrėtų
teritorijų sk.
rekreacinės
18/spec. sk.1,
infrastruktūros teritorijų
159,1 ha/spec. sk.
159,1
skaičius ir plotas
1
12.
Įrengtų/prižiūrėtų
rekreacinės
objektų sk.
19
infrastruktūros objektų
19/spec. sk. 1
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
13.

14.

Prevencinės veiklos plane
numatytos priemonės
Kontrolės tikslais
vykdytų išvykimų
(teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir
neplaninių patikrinimų,
kartu su kitomis
institucijomis vykdytų
patikrinimų) skaičius

priemonių sk.7
/spec. sk. 2
Išvykimų sk. 34
/spec. sk. 1

3,5

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

34
Įgyvendinta

Švietimas ir viešinimas
15.

Aptarnauta lankytojų
lankytojų centre

lankytojų sk.
120670/spec.
sk.2

60335

Įgyvendinta

16.

Aptarnauta lankytojų
direkcijos organizuotuose
edukaciniuose
užsiėmimuose
(pamokose), ekskursijose,
žygiuose

lankytojų sk.
2630/spec. sk.
3

876,6

Įgyvendinta

17.

Aptarnauta lankytojų
gamtos mokykloje

lankytojų
sk./specialistų
sk.

-

-

18.

Suorganizuota susitikimų
su bendruomenėmis

susitikimų sk 2
/dalyvių sk.60

19.

Direkcijos veiklų,
saugomos teritorijos, jos
vertybių ir visos saugomų
teritorijų sistemos
viešinimas

Dalinai įgyvendinta

Neįvyko visi suplanuoti kontaktiniai
susitikimai su bendruomenėmis dėl
Covid pandemijos.

4

Įgyvendinta

Renginių skaičius didesnis nei buvo
numatyta Veiklos plane, tačiau dėl
Covid pandemijos didžioji dalis
renginių vyko nuotoliniu būdu.

186 159

Eur

Įgyvendinta

79 958

Eur

Įgyvendinta

431 610

Eur

Įgyvendinta

26 747

Eur

Įgyvendinta

veiklų
sk.12/spec. sk.
3

0,03

Išteklių valdymas
20.
21.

22.

23.

Valstybės biudžeto lėšos
įstaigos išlaikymui
Gautos lėšos programų
vykdymui
Biudžetinių pajamų
įmokos, lankytojų
bilietai, parama (tame
tarpe 2 proc.)
Lėšos, gautos iš kitų
šaltinių

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų
24.
jėgomis (savanorių,
žmonių iš Užimtumo
tarnybos)
Kita veikla
25.

26.

27.

Parengtų registruotų
raštų, įsakymų skaičius
Sudarytų apsaugos
sutarčių su žemės ir
miško savininkais
skaičius ir apsaugotas
plotas
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos
projektų, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip
pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos

2183 val./ 33
darbuotojai.

66,2

Įgyvendinta

673/6

112,2

Įgyvendinta

sutarčių sk.
1/spec. sk.1,
17,1 ha/spec. sk.
1

1
Įgyvendinta
17,1

2/ 9711 Eur

28.

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

29.

Direkcijos įvykdytų
viešųjų pirkimų apimtys

viešieji
pirkimai 353
186,02 Eur/
spec. sk. 1

30.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis

partnerių sk. 42

3/16 669 Eur

353 186,02

Įgyvendinta

Dalinai įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Gamtotvarkos
priemonių
įgyvendinimas Natura 2000 teritorijoje
BAST Pavirinčių - Pakalnių pelkėje
nebuvo atliktas, nes nebuvo gautos
lėšos.

organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras
veiklas

Anykščių regioninio parko direktorius
(saugomos teritorijos pavadinimas)

K. Šerepka _ _______

(v. pavardė)

2022-01-12
(data, parašas)

Priedas

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr
Veiklų pavadinimai
.
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
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 (apleisti, nenaudojami) statiniai valstybiniame parke;
1. - -Retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose (vienkieminių sodybų skaičius);
-Gamtos paveldo objektai valstybiniame parke;
- Lankymui pritaikyti gamtos ir kultūros objektai;
-Lankytojams pritaikytos teritorijos;
-Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio potencialo Anykščių regioninio
parko dalyse;
-Gamtos stichijos paveiktos valstybinių parkų.
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

2.

-Lūšies monitoringas (BAST Taujėnų-Užulėnio miškai, BAST Šimonių giria);
-Auksuotosios šaškytės monitoringas (BAST Žaliosios pievoje, BAST Kepurinės pelkė, BAST
Taujėnų-Užulėnio miškai);
-Baltamargės šaškytės monitoringas (BAST Taujėnų -Užulėnio miškai)
-Plačiosios dusios monitoringas (BAST Šventosios senvagės, BAST Dirvonų ežer ėliai ir pelkės);
-Dvijuostės nendriadusės monitoringas (BAST Šventosios senvagės, BAST Šventosios upės slėnio
pievos, BAST Dukstynos miškas);
-Lėlio monitoringas (PAST Šimonių giria);
-Žalvarnio monitoringas (PAST Šimonių giria);

Mato vnt.
3
taškų sk. 163
4
1
0
0
15
66
19
21
27
5
5
taškų sk. 457
6
5
4
2
3
53
14

-Vėjalandė šilagėlė (retųjų augalų inventorizacija);
-Plikažiedis linlapis (retųjų augalų inventorizacija);
-Dvilapis purvuolis (retųjų augalų inventorizacija);
-Plačialapė klumpaitė (retųjų augalų inventorizacija);
-Žolių turtingi eglynai 9050 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Plačialapių ir mišrūs miškai 9020 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Pelkėti lapuočių miškai 9080 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Aliuviniai miškai 91E0 (natūralių buveinių inventorizacija ir m onitoringas);
-Pelkiniai miškai 91D0 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Vakarų taiga 9010 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Šienaujamos mezofitų pievos 6510 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Karbonatinių smėlynų pievos 6120 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Aliuvinės pievos 6450 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos 6270 (natūralių buveinių inventorizacija ir
monitoringas);
-Eutrofiniai aukštieji žolynai 6430 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Degradavusios aukštapelkės 7110 (natūralių buveinių inventorizacija ir monitoringas);
-Tarpinės pelkės ir liūnai 7140 (natūralių bu veinių inventorizacija ir monitoringas).

3.

Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
Tiesioginio monitoringo vietos:
- Anykščių regioninio parko lankytojų centras;
- 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 tako kompleksas;
- Edukacinėse programose;
- Ekskursijose, žygiuose;
- Renginiuose, vykusiuose ne lankytojų centruose;
Netiesioginio monitoringo vietos:

15
13
8
4
4
5
103
12
151
7
15
5
7
8
1
6
6

taškų sk. 19

-

Stovyklavietė „Esina“;

- Niūronių „Arklio muziejus“;
- Siaurojo geležinkelio muziejus;
- A. Baranausko ir A. Vienuolio -Žukausko memorialinis muziejus;

4.

5.

- Všį „Kalitos kalnas“;
- Kempingas „Po žvaigždėm“;
- „Dainuvos nuotykių slėnis“ Anykščiuose;
- Anykščių turizmo informacijos centras;
- Apžvalgos aikštelė Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokštas.
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
-Žiemojančių vandens paukščių apskaita;
-Apsaugos tikslų nustatymas BAST Sakonių bala;
-Kultūros paveldo objektų stebėsena.
Duomenų registravimas SRIS‘e:
-Į SRIS duomenų bazę įvestos naujai registruotos augalų ir gyvūnų radavietės;
-Atnaujintos SRIS duomenų bazėje registruotos augalų ir gyvūnų radavietės.

taškų sk. 25
3
2
20
taškų sk. 14
10
4

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengti ir atnaujinti/pakeisti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
- 2021 m. Direkcijos veiklos planas,
6.
2
- 2021 m. prevencinės veiklos planas.
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
išduotų/ neišduotų
- Bendrojo planavimo dokumentams 0
sąlygų sk.
- Specialiojo planavimo dokumentams 24/7
25/7
- Detaliojo planavimo dokumentams 1/0
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
pritarimų/nepritarimų
7.
- Bendrojo planavimo dokumentams 0
sk.
- Specialiojo planavimo dokumentams 45/5
45/5
- Detaliojo planavimo dokumentams 0
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius: 14/0
8.

išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
14/0

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius: 54/8

pritarimų/nepritarimų
sk.
54/8
suderintų/nesuderintų
dok. sk.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos dokumentų, žemės sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų dokumentų skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes ir kiekius jose):
- Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos 444/99
- Miškotvarka 56/8
683/119
- Miško kirtimų derinimo dokumentai 50/2
- Prašymų išduoti Pažymas apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams
9.
19/5
- Prašymų pateikti Išvadas/pažymas dėl miško įveisimo ne miško žemėje 0/5
Kita:
- Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo leidimai 8/0
- Komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ar jiems funkcionuoti būtinų statinių statybos planai
82/0
- Statinių eskizai 22/0
Nagrinėtų planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) projektų skaičius ir pateiktų išvadų
Nagrinėtų PŪV projektų
(teigiamų/neigiamų) dėl poveikio saugomoms teritorijoms skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų
skaičius,
teigiamų/neigiamų
10. grupes ir kiekius jose):
- Nagrinėta PŪV projektų, pateikta poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų
išvadų sk.
(teigiamų/neigiamų kiekis) 17/0
17/0
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas)
(nurodant ar teritorija/objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika)
Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
11.
10 / 99,23

12.

-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) .

1,13
3,5
6,2
0,8
1,0
2,7
2,0
1,0
0,9
80,0

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
- Variaus atodanga;
- Šlavės atodanga;
- Karalienės liūnas;
- Pavarių akmuo;
- Puntuko brolio akmuo;
- Puntuko akmuo (prižiūrėta su turima technika);
- Variaus ąžuolas;
- Pušis Šventosios gamtiniame pažintiniame take;
- Pavarių liepa;
- Šventieji ąžuolai;
- Žažumbrio ąžuolas;
- Buivydų uosis;
- Elmės šešiakamienis ąžuolas;
- Uoksinė pušis;
-Šeimyniškėlių kaimo senkapiai vadinami Kapanica ;
- Miškinės plikaplaiskės augavietė prie Kavarsko;
- Miškinės plikaplaiskės augavietė prie 3 km stovyklavietės;
- Miškinės plikaplaiskės augavietė Vilkatėnų miške;
- Vėjalandės šilagėlės augavietė Anykščių šilelyje.
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):

objektų sk. 19

- Šventosios vandens turizmo trasa (prižiūrėta su turima technika);

teritorijų sk./ha 18 /
159,1
120

-Šventosios pažintinis takas (prižiūrėta su turima technika);
- Medžių lajų takas;
- Bijeikių apžvalgos bokštas (prižiūrėta su turima technika);
- Šeimyniškėlių paplūdimys;
- Poilsiavietė „Puntukas“ (prižiūrėta su turima technika);
- Stovyklavietė „8-as kilometras Žirgo take“ (prižiūrėta su turima technika);
- Stovyklavietė „Senas ąžuolas“ (prižiūrėta su turima tech nika);
- Stovyklavietė „3-čiame kilometre“ (prižiūrėta su turima technika);
- Stovyklavietė „Šaltinis“ ;
- Stovyklavietė „Vilkatėnai“;
- Stovyklavietė „Kriokšlys“;
- Stovyklavietė „Mačionys Nr. 1“;
- Stovyklavietė „Mačionys Nr. 2“;
- Stovyklavietė "Prie Mūšėjaus ež. tilto“ ;
- Stovyklavietė „Mūšėjaus ež. pietinė dalis“;
- Stovyklavietė „Dusynas“;
- Eko takas link Medžių lajų tako.
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
- Poilsiavietė „Barbora“;
- Poilsiavietė „Žažumbris II“;
- Stovyklavietė „Klykūnai“ ;
- Stovyklavietė „Paandrioniškis“;
- Stovyklavietė „Latava“;
- Stovyklavietė „Puntuko akmuo“;
- Stovyklavietė „Pesliai“;
- Atokvėpio vieta „Andrioniškis“;
- Atokvėpio vieta „Puntuko brolis“ ;
- Atokvėpio vieta „Kavarsko užtvanka“;
- Atokvėpio vieta „Geležinkelio tiltas“ ;
- Jachtų nuleidimo takas (slipas) į Rubikių ežerą;
- Stovyklavietė „Baltupys“;
- Stovyklavietė „Vaitlunkis“;
- Stovyklavietė „Tiltas“;
- Poilsiavietė „Pušynėlis“;
- Atokvėpio vieta „Pušynėlis“;

19
0,9
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
1,0
2,4
objektų sk. 19

- Poilsiavietė „Prie skardžio“;
- Poilsiavietė „Sala“.
Prevencija ir kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis)
Prevencinės veiklos plane numatytos priemonės: (Priemonių sk. 7, veiklų sk. 500)
priemonių sk. 7
1. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis
institucijomis) skaičius:
- Planiniai patikrinimai - 28
- Neplaniniai patikrinimai - 10
2.Konsultacijos:
Suteiktų konsultacijų skaičius - 304
3.Atliktų apklausų skaičius:
Gyventojų anketinė apklausa - 59
4.Gamtinės būklės vertinimo, stebėsenos programų, kuriose dalyvauja, skaičius:
- Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai -18:
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)
13.
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)
5.Monitoringai:
- Valčių inventorizacija Rubikių, Mūšėjaus ir Dusyno ežeruose -43
- Stacionarių ir nestacionarių medžiotojų bokštelių inventorizacija -25

6.Kontroliuojančioms organizacijoms pateiktų pranešimų apie pažeidimus saugomoje teritorijoje
skaičius (įvardinti):
- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui - 5
- Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos - 3
7.Pažeidimų, kurie ištaisyti po pakartotinio patikrinimo, skaičius (įvardinti):
- Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos – 3
- Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas -2
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis
institucijomis) skaičius:
14.
- Planiniai patikrinimai - 34
- Neplaniniai patikrinimai - 0
Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų lankytojų centre:
- Ekspozicijų pristatymai (su gido paslauga) - 360 +Medžių lajų take 158
15.
- Pavieniai lankytojai - 406+Medžių lajų take 119 746
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:
- Edukaciniuose užsiėmimuose (pamokose) - 195.
- Organizuotuose renginiuose:
Kontaktiniai renginiai 8 vnt. (Natura 2000, Renginys vaikams, Šeimos diena, Naktigonė,
Šikšnosparnių naktis ARP, Europos paveldo dienos, Rudeninės paukščių palydos, Š viesos
diena medžių lajų take) - 1371;
16.
Nuotoliniai renginiai 19 vnt. (Turnyras skirtas Žemės dienai, Konferencija “Moksleivių
gamtotyriniai darbai”, renginys “Pažintis su gamtininku”, žaidimas “Pažink ARP”,
Fotografijų konkursas “Langų ir langinių puošyba ARP”) - 921.
- Ekskursijose - 10
- Žygiuose:
dviračių - 50;
pėsčiųjų - 83.
Aptarnauta lankytojų gamtos mokykloje:
17.
18.

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis (įvardinti):

Išvykimų sk. 34

lankytojų sk. 120 670
518
120 152
lankytojų sk. 2 630

lankytojų sk.
susitikimų sk. 2

- Susitikimas su Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomene (mokyklos
patikra/bendradarbiavimas su direkcija) - 10
- Susitikimas su Anykščių RP bendruomenėmis (rengiamos RP planavimo schemos pristatymas) 50
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas: 397
- Skaitytos paskaitos/pranešimai - 2
- Dalyvauta laidų/duota interviu - 11
- Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų - 8
- Išleista leidinių (įvardinti: Lankstinukas žemėlapis „Anykščių regionin is parkas ir Anykščių
miesto planas“ 8000 vnt.) - 1
Kita (įvardinti):
19.
- Suorganizuotos talkos - 2
-Internetinių svetainių administravimas -2
-Informaciniai pranešimai internetinėje svetainėje - 63
-Facebook paskyroje - 177
-Instagram paskyroje - 125
-Anykščių miesto lauko ekrane - 4
-Yuotube kanale- 1
-Informacijos teikimas internetinei svetainei “Saugoma LT” -1
Kita veikla
Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis
vykdytojas (įvardinti): \
20. -Užimtumo didinimo programa;
-Turistinio įvaizdžio ir rekreacinės infrastruktūros plėtros 2021m. Anykščių regioniniame parke
programa.
Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris
(įvardinti):
- LLI-477 Tarptautinio turistinio maršruto „Struvės geodezinis lankas” sukūrimas;
21.
- Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II) (pažintinio dviračių tako Anykščių
regioniniame parke (nuo Medžių lajų tako Lynų tilto iki valstybinio miško ribos) įrengimas;
-Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Natura 2000 teritorijoje BAST Pavirinčių - Pakalnių pelkė.
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt.
22.
įgyvendinant bendras veiklas (įvardinti partnerių grupes):
-Anykščių raj. savivaldybė;

veiklų sk. 12

9 711,00 Eur
4 711,00 Eur
5 000,00 Eur
16 669 Eur
14 684,15 Eur
1 984,83 Eur
0 Eur
partnerių sk.
42

-Anykščių Švietimo pagalbos tarnyba;
-Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija;
-Lietuvos ornitologų draugija;
-Anykščių r,. policijos komisariatas;
-Anykščių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;
-VĮ „Valstybinė miškų urėdija;
-Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras;
-Panevėžio jachtklubas;
-5 Anykščių raj. seniūnijos;
-Anykščių kultūros centras;
-7 Anykščių raj. mokyklos;
-3 Anykščių raj. globos namai;
-3 Anykščių raj. bendruomenės;
-UAB “Nykščio namai“;
-3 Anykščių miesto vaikų lopšeliai – darželiai;
-Užimtumo tarnyba (Anykščių skyrius);
-A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus;
-Arklio muziejus;
-Anykščių menų centras;
-Anykščių menų inkubatorius - menų studija;
-2 Latvijos savivaldybės (Jekabpilio ir Salos rajono) projekto partne riai);
-Gamtos tyrimų centras;
-Gamtos paveldo fondas;
-VšĮ “Globalūs projektai;
-Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

