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KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2018 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.9/spec. sk.2, 

taškų 

sk.148/spec. sk.2 

santykinis 

koef.4,5, 

santykinis 

koef.74 

Įgyvendinta  

2. Gyvosios gamtos 

monitoringas, tyrimai 

 

stebimų temų sk. 

11/ spec. sk.2, 

taškų 

sk.574/spec. sk.2 

santykinis koef. 

5,5, santykinis 

koef.287 

Įgyvendinta  

3. Lankytojų monitoringas, 

tyrimai 

 

stebimų temų 

sk.1/spec. sk.2, 

taškų sk.9/spec. 

sk.2 

santykinis koef. 

0,5, santykinis 

koef.4,5 

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  

2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr.V-40 
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statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas 

5.  Direkcijos parengtų 

strateginio planavimo 

dokumentų skaičius  

parengtų 

dokumentų 

sk.3/spec. sk.1 

santykinis 

koef.3 

Įgyvendinta  

6.  Išduotų/neišduotų sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų 

teritorijų planavimo 

(bendriesiems, specialiesiems, 

detaliesiems) dokumentams 

skaičius 

išduotų 

(neišduotų) 

sąlygų ir 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk.39/spec. sk.1 

santykinis 

koef.39 

Įgyvendinta  

7.  Išduotų/neišduotų specialiųjų 

reikalavimų, pritarimų/ 

nepritarimų statinių 

projektams skaičius 

 

išduotų 

(neišduotų) spec. 

reikalavimų, 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk.25/spec. sk.1 

santykinis 

koef.25 

Įgyvendinta  

8.  

 

Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų), 

žemės sklypų kadastrinių 

matavimų bylų, kitų planų 

skaičius) 

 

išnagrinėtų 

(suderintų/nesude

rintų) dokumentų 

sk.143 /spec. sk.3 

santykinis koef. 

47,6  

Įgyvendinta  

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui 

(įskaitant priskirtas teritorijas) 

  

9. 

 

Sutvarkytų/prižiūrėtų 

teritorijų skaičius ir plotas 

teritorijų sk. 94/ 

spec. sk.5,  

147,73 ha/spec. 

sk.5 

santykinis 

koef.18,8, 

santykinis 

koef.29,55 

Įgyvendinta  

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 

skaičius  

objektų sk.1/spec. 

sk.1 

santykinis 

koef.1 

Įgyvendinta  

10. 

 

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros teritorijų 

skaičius ir plotas 

teritorijų 

sk.5/spec. sk.5, 

28,7 ha/spec. sk.5 

santykinis 

koef.1, 

santykinis 

Įgyvendinta  
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koef.5,7 

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros objektų 

skaičius  

objektų sk.9/spec. 

sk.2 

santykinis 

koef.4,5 

Įgyvendinta  

Prevencija ir teritorijų kontrolė   

11. Išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir 

neplaninių patikrinimų, kartu 

su kitomis institucijomis 

vykdytų patikrinimų) skaičius 

išvykimų 

sk.18/spec. sk.3 

santykinis 

koef.6 

Dalinai įgyvendinta Mažiau buvo neplaninių patikrinimų 

Švietimas ir viešinimas    

12. Direkcijos veiklų, ST, jos 

vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas  

veiklų sk.38/spec. sk.5 Įgyvendinta  

13. 

 

Renginiai visuomenei  renginių sk.23/dalyvių sk.2855 Įgyvendinta  

14. Pravestų ekspozicijų 

pristatymų, ekskursijų, žygių, 

edukacinių programų skaičius 

veiklų sk.1857/lankytojų (dalyvių) 

sk.16837 

Įgyvendinta dalinai Buvo įrenginėjama KRP lankytojų centro 

ekspozicija, lankytojų centras nedirbo 

savaitgaliais 

Išteklių valdymas   

15. 

 

Gautos lėšos programų 

vykdymui 

gautos lėšos 

243812,56 Eur/19 

12832,24 Eur Įgyvendinta  

16. 

 

Gautos lėšos iš kitų šaltinių gautos lėšos 

170962,16 Eur 

 Įgyvendinta  

17. Veikla, atlikta ne ST 

direkcijos darbuotojų 

jėgomis (savanorių, žmonių 

ir darbo biržos (užimtumo 

didinimo programa)) 

dirbtos 1344 val./ 

darbuotojų sk. 4 

2100 val./ 4 

savanoriai 

 

santykinis koef. 

430,5 

Įgyvendinta  

Kita veikla   
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18. 

 

Parengtų registruotų raštų, 

įsakymų skaičius 

Raštų 310, 

įsakymų sk. 

210/spec. sk. 9 

santykinis koef. 

57,78 

Įgyvendinta  

19. 

 

Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos projektų, 

kuriuose direkcija dalyvauja 

kaip pagrindinis vykdytojas, 

skaičius ir lėšos 

1/131118,12 Eur  Įgyvendinta iš dalies  

20. 

 

Direkcijos įvykdytų viešųjų 

pirkimų apimtys 

viešieji pirkimai 

165418 Eur/6 

spec.sk. 

santykinis koef. 

27570 

Įgyvendinta  

21. 

 

ST direkcijos 

bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. 

įgyvendinant bendras veiklas 

partnerių sk.57 Įgyvendinta  

22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 

direkcijos darbuotojai 

mokymų sk.8/darbuotojų sk. 6 Įgyvendinta  

 

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

                                                                                                             ____________________________ 
                                                                  (data, parašas) 
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Priedas 

 

KURTUVĖNŲ 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): 

- Būdingą ir unikalų Kurtuvėnų regioninio parko kraštovaizdį 

reprezentuojantys etalonai – panoramos, atsiveriančios iš regyklų 

(3). 

- Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų 

erdvių tvarkymas (95). 

- Pažeisti kraštovaizdžio arealai (1). 

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

Kurtuvėnų regioniniame parke (9). 

- Retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose (7). 

- Gamtos paveldo objektai (30). 

- Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio 

potencialo Kurtuvėnų regioninio parko dalyse (3). 

taškų sk. 

148 

2. 

 

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

1. Migruojančių varliagyvių žuvimo tyrimas krašto keliuose (200) 

2. Migruojančių varliagyvių tyrimas krašto kelyje Bubiai  - 

Ramučiai (6) 

3. Žiemojančių vandens paukščių monitoringas – 8,0 km. (80)  

4. Dvijuosčių nendriadusių monitoringas Juodlės ežere (1) 

5. Saugomų dusių tyrimai parko vandens telkiniuose (4) 

6. Auksuotosios šaškytės monitoringas Rėkyvos pelkės BAST (3) 

7. Mažojo erelio rėksnio monitoringas PAST Gubernijos miškas 

(27).  

8. Duomenų Lietuvos ir Europos perinčių paukščių atlasams 

rinkimas (1 kvadrate parko ribose). (4) 

9. Saugomų rūšių kartografavimas ir suvedimas į SRIS, 46 įrašai. 

(46) 

10. BAST Karalmiškio sengirė EB svarbos tipiškų buveinių sąrašo 

patikslinimas teritorijoje (200) 

11. Dubysos upės slėnių buveinių ir saugomų rūšių 

monitoringas (3) 

taškų sk. 

574 

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

- Lankytojų apskaita lankytojų centruose: KRP lankytojų centras, 

Jautmalkės gamtos mokykla, Kurtuvėnų gyvasis žirgo muziejus 

(3). 

- Lankytojų stebėjimas monitoringo taškuose: Pageluvio pliažas, 

Juodlės pažintinis takas, Svilės šaltiniai. 

- Lankytojų skaičius netiesioginio monitoringo vietose: UAB 

taškų sk. 

9 
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„Šventjonis“, smuklė „Kryžkelė“, kaimo turizmo sodyba „Ąžuolų 

slėnis“ (3). 

4. 

 

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

Kraštotyriniai tyrimai 

taškų sk. 

1 

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

dokumentų nagrinėjimas 

5. 

 

Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

- Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos 2018 m. veiklos planas.  

- KRP parko kraštovaizdžio monitoringo 2018 m. planas. 

- KRP lankytojų monitoringo 2018 m. programa. 

dokumentų sk. 

3 

6. 

 

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 

skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams (1) 

Specialiojo planavimo dokumentas (8/4) 

Detaliojo planavimo dokumentams (0) 

išduotų/ neišduotų 

sąlygų sk.  

9/4 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams (0) 

Specialiojo planavimo dokumentas (17/9) 

Detaliojo planavimo dokumentams (0) 

pritarimų/nepritarimų sk. 

17/9 

7. 

 

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 

skaičius (2/2) 

išduotų/ neišduotų spec. 

reikalavimų sk.  

2/2 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius (20/1) pritarimų/nepritarimų sk. 

20/1 

8. 

 

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti 

nagrinėtų dokumentų grupes): 

- Žemės sklypų kadastrinių bylų (109); 

- Išvados individualiems miškotvarkos projektams (19/2); 

- Kirtimų derinimas (7) 

- Poveikio aplinkai reikšmingumo nustatymo dokumentai (3). 

- Miško įveisimo planai (1/2) 

suderintų/nesuderintų 

dok. sk. 

139/4 

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

teritorijas) 

9. 

 

Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti): 

- BAST Vijurkų pievos (prižiūrėta 1/18,7 ha); 

- BAST Juodlės miškas (4/41,37 ha); 

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

- Žukiškės pievų tvarkymas (1/6,5 ha) 

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

- Nušienautos pievos žemės sklypuose pagal panaudos sutartis 

(prižiūrėta 86/58,86 ha). 

teritorijų sk./ha 

94/147,73 

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti): 

- Svilės šaltiniai (prižiūrėta 1); 

objektų sk. 

1 

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); 

teritorijų sk./ha 

5/28,7 
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- Kempingas „Kurtuvėnai“ ir teritorija (prižiūrėta 1/ 1,2 ha); 

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

- Pažintinio maršruto Kurtuvėnai – Jautmalkė - Kurtuvėnai 

(prižiūrėta 1/10,0 ha); 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 

- Lauko informacinės sistemos įrangos remontas (9) 

objektų sk. 

9 

Prevencija ir teritorijų kontrolė 

11. 

 

Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių 

patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 

Planiniai patikrinimai (9) 

Neplaniniai patikrinimai (1) 

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai (8) 

Kiti 

išvykimų sk. 

18 

Švietimas ir viešinimas 

12. 

 

Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas: 

Skaitytos paskaitos/pranešimai (5) 

Dalyvauta laidų/duota interviu (8) 

Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų (24) 

Išleista leidinių (1): 

Kita (įvardinti):  

veiklų sk. 

38 

13. 

 

Renginiai visuomenei (įvardinti): 

01.29 Pusiaužiemio žygis Pageluvio ežeryne (60) 

02.13 Užgavėnės Kurtuvėnuose (50) 

03.11 Stasio Butkaus knygos ,,Vyrai Gedimino kalne: 

1915-1920 metų įvykių atsiminimai" pristatymas (120)  

05.05 Pėsčiųjų žygis ,,Knygnešių keliais" (250)  

05.18 Muziejų naktis (45) 

05.24 Respublikinė neįgalių vaikų konferencija (100) 

06.12 Daivos Kairevičiūtės fotografijų parodos ,,Žolinė“ 

atidarymas Kurtuvėnų svirno galerijoje (35) 

06.16 Kariuomenių, kariavusių Lietuvoje, tarpukario 

Lietuvos kariuomenės bei pokario partizanų  uniformų 

paroda (80) 

06.24 Tytuvėnų vasaros festivalio renginys (150)  

07.06 Lietuvos Respublikos himno giedojimas prie Kurtuvėnų 

dvaro svirno (40) 

07.21 Stanislovo Bagdonavičiaus parodos ,,Panevėžio krašto 

partizanai. Iš asmeninio partizano archyvo, 1944 -1953.” 

atidarymas (300) 

07.21-22 XVIII Kurtuvėnų dvaro teatrų vasaros festivalis  (600) 

07.29 Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalio koncertas (150) 

08.29 Vadim Šamkov fotografijų parodos ,,Vilniaus origami“ 

atidarymas (30) 

08.30 LL3 projekto renginys (120)  

09.15 Pasaulinė tvarkymosi diena (45) 

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

09.30 Nevalnikų atlaidai Kurtuvėnuose (160) 

09.30 Gintauto ir Mindaugo Lukošaičių skulptūrų ir piešinių 

parodos ,,Vietiniai“ atidarymas (70) 

renginių sk./dalyvių sk. 

23 / 2855 
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10.06 Paukščių palydos (30) 

10.07 Žygis ,,Valstybingumo kūrėjų pėdomis“ (70)  

11.03 Šv. Huberto dienos paminėjimas (100) 

12.26 Kalėdinis žygis Kurtuvėnų regioniniame parke (180)  

14. 

 

Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų skaičius:  

Ekspozicijų pristatymai (1450/8275) 

Ekskursijos (109/2460) 

Žygiai (33/590) 

Edukacinės programos (265/5512) 

veiklų sk./lankytojų 

(dalyvių) sk. 

1857/16837 

 

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.  

panaudotos lėšos (Eur) 

131118,12 

16. 

 

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

1. Asociacijos – 15. 

2. Švietimo įstaigos – 5. 

3. Seniūnijos – 3. 

4. Muziejai – 5. 

5. Savivaldybių administracijos – 3. 

6. Aukštosios mokyklos – 3. 

7. Valstybinės įstaigos, įmonės – 11.  

8. Religinės organizacijos – 1. 

9. Viešosios įstaigos – 6.  

10. Žiniasklaidos priemonės – 3. 

11. Kultūros centrai – 2. 

12. Valstybiniai parkai – 2.  

13. Verslo partneriai – 3. 

partnerių sk. 

62 

 


