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KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2017 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  

 

stebimų temų 

sk.12/spec. sk.2, 

taškų 

sk.162/spec. sk.2 

santykinis 

koef.6, 

santykinis 

koef.81 

Įgyvendinta  

2. Gyvosios gamtos 

monitoringas, tyrimai 

 

stebimų temų sk. 

5/2 spec. sk., 0 

taškų sk./spec. 

sk.2 

santykinis koef. 

2,5, santykinis 

koef.0 

Įgyvendinta  

3. Lankytojų monitoringas, 

tyrimai 

 

stebimų temų 

sk.1/spec. sk.2, 

taškų sk.6/spec. 

sk.2 

santykinis 

koef.0,5, 

santykinis 

koef.3 

Įgyvendinta  

4. Kitas monitoringas, tyrimai 

 

stebimų temų 

sk.1/spec. sk.1, 

taškų sk.1/spec. 

sk.1 

santykinis 

koef.,1 

santykinis 

koef.1 

Įgyvendinta  

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,   

PATVIRTINTA: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  

2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr.V-83 

 

 



2 

 

statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas 

5.  Direkcijos parengtų 

strateginio planavimo 

dokumentų skaičius  

 

parengtų 

dokumentų 

sk.3/spec. sk.2 

santykinis 

koef.1,5 

Įgyvendinta  

6.  Išduotų/neišduotų sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų 

teritorijų planavimo 

(bendriesiems, specialiesiems, 

detaliesiems) dokumentams 

skaičius 

 

išduotų 

(neišduotų) 

sąlygų ir 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk.51/spec. sk.2 

santykinis 

koef.25,5 

Įgyvendinta  

7.  Išduotų/neišduotų specialiųjų 

reikalavimų, pritarimų/ 

nepritarimų statinių 

projektams skaičius 

 

išduotų 

(neišduotų) spec. 

reikalavimų, 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk.26/spec. sk.2 

santykinis 

koef.13 

Įgyvendinta  

8.  

 

Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų 

bylų, kitų planų skaičius 

 

išnagrinėtų 

(suderintų/nesude

rintų) dokumentų 

sk.144/spec. sk.2 

santykinis 

koef.72 

Įgyvendinta  

Teritorijų
 
ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui 

(įskaitant priskirtas teritorijas) 

  

9. 

 

Sutvarkytų/prižiūrėtų 

teritorijų skaičius ir plotas 

teritorijų sk. 89/ 

spec. sk.5,  

156,14 ha/spec. 

sk.5 

santykinis 

koef.17,8, 

santykinis 

koef.31,23 

Įgyvendinta  

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 

skaičius  

objektų sk.2/spec. 

sk.2 

santykinis 

koef.1 

Įgyvendinta  
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10. 

 

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros teritorijų
 

skaičius ir plotas 

teritorijų 

sk.18/spec. sk.6, 

76,9 ha/spec. sk.6 

santykinis 

koef.3, 

santykinis 

koef.12,82 

Įgyvendinta  

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros objektų
 

skaičius  

objektų 

sk.15/spec. sk.2 

santykinis 

koef.7,5 

Įgyvendinta  

Prevencija ir teritorijų kontrolė   

11. Išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir 

neplaninių patikrinimų, kartu 

su kitomis institucijomis 

vykdytų patikrinimų) skaičius 

išvykimų 

sk.27/spec. sk.3 

santykinis 

koef.9 

Dalinai įgyvendinta Mažiau buvo neplaninių patikrinimų 

Švietimas ir viešinimas    

12. Direkcijos veiklų, ST, jos 

vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas  

veiklų sk.107/spec. sk.5 Įgyvendinta  

13. 

 

Renginiai visuomenei  renginių sk.24/dalyvių sk.3820 Įgyvendinta  

14. Pravestų ekspozicijų 

pristatymų, ekskursijų, žygių, 

edukacinių programų skaičius 

veiklų sk.2244/lankytojų (dalyvių) 

sk.21221 

Įgyvendinta  

Išteklių valdymas   

15. 

 

Gautos lėšos programų 

vykdymui 

gautos lėšos 

289067,29 Eur/20 

14453,36 Eur Įgyvendinta  

16. 

 

Gautos lėšos iš kitų šaltinių gautos lėšos 

55808,69 Eur 

 Įgyvendinta  

17. Veikla, atlikta ne ST 

direkcijos darbuotojų 

jėgomis (savanorių, žmonių 

ir darbo biržos) 

dirbtos 4632 val./ 

darbuotojų sk. 4 

3960 val. 

savanoriai 

dirbtos 336 val./1 

santykinis koef. 

1158 

Įgyvendinta  
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darbuotojų 

sk.(viešieji 

darbai); dirbtos 

336 val./1 

darbuotojų sk. 

(užimtumo 

didinimo 

programa) 

Kita veikla   

18. 

 

Parengtų registruotų raštų, 

įsakymų skaičius 

Raštų 283, 

įsakymų sk. 

210/spec. sk. 9 

santykinis koef. 

54,78 

Įgyvendinta  

19. 

 

Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos projektų, 

kuriuose direkcija dalyvauja 

kaip pagrindinis vykdytojas, 

skaičius ir lėšos 

2/134576,06 Eur  Įgyvendinta iš dalies  

20. 

 

Direkcijos įvykdytų viešųjų 

pirkimų apimtys 

viešieji pirkimai 

47411,28 Eur/18 

spec.sk. 

santykinis koef. 

2633,96 

Įgyvendinta  

21. 

 

ST direkcijos 

bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. 

įgyvendinant bendras veiklas 

partnerių sk.91 Įgyvendinta  

22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 

direkcijos darbuotojai 

mokymų sk.7/darbuotojų sk. 5 Įgyvendinta  

 

Kurtuvėnų regioninio parko direktorius    Rimvydas Tamulaitis 
                    (saugomos teritorijos pavadinimas)                                                                (v. pavardė)    

                                                                                                             ____________________________ 
                                                                  (data, parašas) 
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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): 

- Valstybinių parkų būdingą ir unikalų kraštovaizdį 

reprezentuojantys etalonai – panoramos, atsiveriančios iš regyklų 

foto fiksacija (4). 

- Valstybiniame parke esantys miškai (1). 

- Gyvenamosios teritorijos valstybiniame parke (1). 

- Pažeistos teritorijos valstybiniame parke (4). 

- Atkurtos pažeistos teritorijos valstybiniame parke (1). 

- Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai 

valstybiniame parke (9). 

- Savavališkos statybos valstybiniame parke ir kitos vietos, kuriose 

užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai (0). 

- Gamtos paveldo objektai valstybiniame parke (29). 

- Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose valstybinių 

parkų dalyse (3). 

- Lankymui pritaikyti objektai (90). 

- Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai, 

ekspozicijos (19). 

- Gamtos stichijų padaryta žala (1) 

- 12 temų viso 

taškų sk. 

162 

2. 

 

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

1. Migruojančių varliagyvių tyrimas krašto keliuose 

2. Žiemojančių vandens paukščių monitoringas – 2,9 km.  

3. Duomenų Lietuvos ir Europos perinčių paukščių atlasams 

taškų sk. 

0 
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rinkimas (6 kvadratuose parko ribose). 

4. Saugomų rūšių kartografavimas ir suvedimas į SRIS (30 įrašų). 

5. Vilkų ir lūšių monitoringas Vainagių girininkijoje. 

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

- Lankytojų apskaita lankytojų centruose: KRP lankytojų centras, 

Jautmalkės gamtos mokykla, Kurtuvėnų gyvasis žirgo muziejus 

(3). 

- Lankytojų skaičius netiesioginio monitoringo vietose: UAB 

„Šventjonis“, smuklė „Kryžkelė“, kaimo turizmo sodyba „Ąžuolų 

slėnis“ (3). 

taškų sk. 

6 

4. 

 

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Kalvų, turinčių piliakalnių požymių KRP teritorijoje įvertinimas 

(1) 

-Piliakalnių, archeologinių kultūros paveldo objektų patikra (1) 

taškų sk. 

2 

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

dokumentų nagrinėjimas 

5. 

 

Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

- Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos 2017 m. veiklos planas.  

- KRP parko kraštovaizdžio monitoringo 2017 m. planas. 

- KRP lankytojų monitoringo programa 2017 m. 

dokumentų sk. 

3 

6. 

 

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 

skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams (0) 

Specialiojo planavimo dokumentas (20/6) 

Detaliojo planavimo dokumentams (1) 

išduotų/ neišduotų 

sąlygų sk.  

21/6 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams (0) 

Specialiojo planavimo dokumentas (23/1) 

Detaliojo planavimo dokumentams (0) 

pritarimų/nepritarimų sk. 

23/1 

7. 

 

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 

skaičius (16) 

išduotų/ neišduotų spec. 

reikalavimų sk.  
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14/2 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius (10) pritarimų/nepritarimų sk. 

9/1 

8. 

 

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti 

nagrinėtų dokumentų grupes): 

- Žemės sklypų kadastrinių bylų (108); 

- Išvados individualiems miškotvarkos projektams (20/2); 

- Kirtimų derinimas (3) 

- Poveikio aplinkai reikšmingumo nustatymo dokumentai (7/1). 

suderintų/nesuderintų 

dok. sk. 

138/6 

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

teritorijas) 

9. 

 

Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti): 

- BAST Bulėnų pelkė (prižiūrėta 2/6,45 ha); 

- BAST Vijurkų pievos (prižiūrėta 2/19 ha); 

- BAST Galvydiškės kaimo apylinkės (4/3,15 ha); 

- BAST Juodlės miškas (2/22,52 ha); 

- BAST Dubysos slėnis ties Bazilionais (prižiūrėta 1/14 ha); 

- BAST Svilės šaltiniai (1/0,99 ha); 

- BAST Varputėnų miškas (1/1,73 ha); 

- Kurtuvėnų dvaro sodyba (prižiūrėta 1/8,3 ha).  

- Parengtos šienavimui ir nušienautos pievos žemės sklypuose 

pagal panaudos sutartis (prižiūrėta 75/80 ha). 

teritorijų sk./ha 

89/156,14 

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti): 

- Svilės šaltiniai (prižiūrėta 1); 

- Kurtuvėnų dvaro žirgyno pagalbinis pastatas su biomasės 

perdirbimo į kompostą įranga (1) 

objektų sk. 

2 

10. 

 

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 

(įvardinti): 

- Kurtuvėnų RPD Jautmalkės gamtos mokykla (prižiūrėta 1/ 3,0 

ha); 

-  Kurtuvėnų RPD gyvasis žirgo muziejus (prižiūrėta 1/ 5,5 ha); 

- Kempingas „Kurtuvėnai“ ir teritorija (prižiūrėta 1/ 1,2 ha); 

teritorijų sk./ha 

18/76,9 
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- Juodlės pažintinis takas (prižiūrėta 1/ 9,0 ha); 

- Penkios žirginio turizmo trasos (prižiūrėta 5/36,0 ha); 

- Pažintinio maršruto Kurtuvėnai – Jautmalkė - Kurtuvėnai 

(prižiūrėta 1/10,0 ha); 

- Dviračių takas Kurtuvėnai - Sodeliukai su atokvėpio aikštele 

(prižiūrėta 2/ 4,2 ha); 

- Bijotės stovyklavietės (5/2,0 ha); 

- Pageluvio ežeryno pažintinis maršrutas (1/6 ha). 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 

- Lauko informacinės sistemos įrangos remontas (15) 

objektų sk. 

15 

Prevencija ir teritorijų kontrolė 

11. 

 

Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių 

patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 

Planiniai patikrinimai (12 iš kurių 4 su kitomis institucijomis) 

Neplaniniai patikrinimai (6) 

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai (9) 

Kiti 

išvykimų sk. 

27 

Švietimas ir viešinimas 

12. 

 

Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas: 

Skaitytos paskaitos/pranešimai (9) 

Dalyvauta laidų/duota interviu (7) 

Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų (91) 

Išleista leidinių (0): 

Kita (įvardinti):  

veiklų sk. 

107 

13. 

 

Renginiai visuomenei (įvardinti): 

01.29 Pusiaužiemio žygis Pageluvio ežeryne (450) 

02.28 Užgavėnės Kurtuvėnuose (50) 

04.21 Talka prie Bijotės ežero (60) 

04 29-30 Pėsčiųjų turistinis maratonas ,,Kiek noriu, tiek einu“ 

(135) 

05.01 Žygis Pageluvio kraštovaizdžio draustinyje (30) 

05.06 Pėsčiųjų žygis ,,Knygnešių keliais“ (350) 

renginių sk./dalyvių sk. 

24 / 3820 



9 

 

05.14 Folklorinių šokių varžytuvės ,,Patrepsynė“ (300) 

05.15 Sezono atidarymas (200) 

06.23 POST Kryžkelė. Kurtuvėnai‘2017 (80). 

06.23 Kurtuvėnų svirno galerijos atidarymas. Gintauto 

Vyšniausko paroda ,,Dievo bitė“ (60) 

07.06 Lietuvos Respublikos himno giedojimas prie Kurtuvėnų 

dvaro svirno (40) 

07.22-23 XVII Respublikinis teatrų festivalis ,,Atvyk, pamilk, 

pasilik ... Kurtuvėnuose“  (500) 

07.22 Arūno Kulikausko Saulės tako fotografijų parodos ,,8.33 

min.“ ir Giedriaus Petrausko  fotografijų parodos ,,FKD“ 

atidarymas Kurtuvėnų svirno galerijoje (180) 

07.29 Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalio koncertas (130) 

08.12 Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalio koncertas (170) 

09.15-17 Tarptautinės ištvermės jojimo varžybos Kurtuvėnai 2016 

(350) 

09.16 Jono Meko parodos ,,Frozen frames“ iš A. Kulikausko 

kolekcijos atidarymas Kurtuvėnų svirno galerijoje (30) 

09. 22 Baltų vienybės sąšauka ant Girnikų kalno (70) 

09.30 Paukščių palydos (10) 

10.12 Vitalio Čepkauko parodos ,,Aukštyn“ atidarymas 

Kurtuvėnų svirno galerijoje (25) 

10. 22 Piliakalnių žygis (200) 

10.24 Hipoterapijos centro pristatymas (30) 

11.03 Šv. Huberto dienos paminėjimas ,,Lietuvos medžioklė 

istorijoje, mene, kultūroje, visuomenėje (220) 

12.03 Arklio diena Gyvajame žirgo muziejuje (150) 

14. 

 

Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų skaičius:  

Ekspozicijų pristatymai (1816/13523) 

Ekskursijos (112/2600) 

Žygiai (31/558) 

Edukacinės programos (285/4540) 

veiklų sk./lankytojų 

(dalyvių) sk. 

2244/21221 

 



10 

 

Kita veikla 

15. 

 

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti): 

- ,,Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas“ Nr.05.4.1-APVA-

V-016-01-0007. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 

prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1 –APVA – 

V- 016 ,,Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų 

tvarkymas, pritaikymas lankymui. Projekto pareiškėjas – Šiaulių 

rajono savivaldybės administracija. 16097,68 Eur.  

- - „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui 

įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų 

regioniniuose parkuose“ EEE ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų 2009-2014 parama Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-

009). Kurtuvėnų RPD partneris. 118478,38 Eur. 

panaudotos lėšos (Eur) 

134576,06 

16. 

 

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

1. Kelmės krašto muziejus; 

2. VĮ Šiaulių miškų urėdija; 

3. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas; 

4. Šiaulių universitetas; 

5. Šiaulių valstybinė kolegija; 

6. Bubių seniūnija; 

7. Šaukėnų seniūnija; 

8. Šaukėnų kraštotyros muziejus; 

9. Lietuvos zoologijos sodas. 

10. Lietuvos ornitologų draugija; 

11. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus; 

12. Kurtuvėnų medžiotojų būrelis; 

13. Lietuvos edukologijos universitetas; 

14. Lietuvos gamtos fondas; 

partnerių sk. 

91 
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15. VšĮ „Gamtos paveldo fondas“; 

16. Gamtos tyrimų centras 

17. Valstybinės miškų tarnybos Šiaulių poskyris; 

18. Valstybinės miškų tarnybos Joniškio poskyris; 

19. Valstybinės miškų tarnybos Panevėžio poskyris; 

20. Šiaulių „Aušros“ muziejus; 

21. Valstybinės miškų tarnybos Šiaulių poskyris; 

22. VšĮ Šiaulių miesto TIC; 

23. VšĮ Šiaulių rajono VTIC; 

24. Šiaulių rajono savivaldybės administracija; 

25. Šiaulių miesto savivaldybės administracija; 

26. Kelmės rajono savivaldybės administracija; 

27. VšĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras; 

28. Birštono savivaldybės administracija; 

29. Aizkrauklės miesto savivaldybės administracija; 

30. Rundalės savivaldybės taryba; 

31. Krustpilio miesto savivaldybės administracija; 

32. Jelgavos miesto savivaldybės administracija; 

33. Latvijos gamtos apsaugos agentūra; 

34. Žiemgalos planavimo agentūra; 

35. Palangos miesto savivaldybės taryba; 

36. Koknesės miesto savivaldybės taryba; 

37. Dobelės miesto savivaldybės taryba; 

38. Viesitės miesto savivaldybės taryba; 

39. Pliavinios miesto savivaldybės taryba; 

40. Lietuvos žirginio sporto federacija; 

41. Lietuvos žirginio sporto asociacija; 

42. Klaipėdos universitetas. 

43. Šiaulių profesinio rengimo centras; 

44. Asociacija „Koknesei“; 

45. Asociacija „Kurtuvėnų bendruomenė“; 

46. Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“; 

47. Asociacija „Dirvonų bendruomenė“; 

48. Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas ,,Aukuras“; 
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49. Lietuvos žaliųjų judėjimas; 

50. VšĮ „Karo paveldo institutas“; 

51. Lietuvos pilių ir dvarų asociacija; 

52. Lietuvos kempingų asociacija; 

53. Pėsčiųjų žygių asociacija; 

54. VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra; 

55. Kukečių seniūnija; 

56. Kurtuvėnų parapija; 

57. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra; 

58. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla; 

59. Šiaulių r. Voveriškių pagrindinė mokykla; 

60. Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla; 

61. Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla - daugiafunkcis centras; 

62. Bazilionų mokykla – daugiafunkcis centras 

63. Šaukėnų V.Pūtvio – Putvinskio gimnazija. 

64. Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija; 

65. Neįgaliųjų jojimo asociacija; 

66. Jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“; 

67. Ev.-Luth.Kirche in Norddeutschland Jugendaufbauwerk Plon-

Koppelsberg (Vokietija); 

68. Žemaitijos regiono etnokultūros globos taryba; 

69. Vilniaus edukologijos universitetas; 

70. Vilniaus universitetas; 

71. Varnių regioninio parko direkcija; 

72. Salantų regioninio parko direkcija; 

73. Gražutės regioninio parko direkcija; 

74. Žagarės regioninio parko direkcija;  

75. Tytuvėnų regioninio parko direkcija; 

76. Biržų regioninio parko direkcija; 

77. Zarasų rajono turizmo informacijos centras; 

78. Kraslavos savivaldybė (Latvija); 

79. Ilūkstės savivaldybė (Latvija); 

80. VšĮ „Tytuvėnų festivalis“; 

81. Lietuvos ūkininkų sąjunga Zarasų skyrius; 
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82. UAB „Šventjonis“. 

83. Antrųjų valdovo rūmų klubas. 

84. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 

Šiaulių teritorinis padalinys. 

85. Lietuvos paukščių žiedavimo centras.  

86. Savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcija. 

87. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Šiaulių 

teritorinis skyrius 

88. Žemaičių muziejus „Alka“  

89. Šiaulių miesto kultūros centras  

90. ,,Laiptų galerija” 

91. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 

 


