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

KAMANŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdţio monitoringas, stebimų temų
tyrimai
sk./spec. sk.,
taškų sk./ spec.
sk.
2.
Gyvosios gamtos
10 stebimų temų/
5,0
monitoringas, tyrimai
2 spec.,
1008 taškai / 2
504
spec.
3.
Lankytojų monitoringas,
1 tema/2 spec.;
0,5;
tyrimai
1 taškas/ 2 spec.
0,5
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
2 stebimos
0,5;
temos/4 spec.,
97 taškai/4 spec.
24,3

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

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

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

6

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių
projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų
strateginio planavimo
4 dok./ 3 spec.
1,3
dokumentų skaičius
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų
pritarimų/nepritarimų
(neišduotų)
teritorijų planavimo
sąlygų ir
(bendriesiems, specialiesiems, pritarimų
detaliesiems) dokumentams
(nepritarimų)
skaičius
sk./spec. sk.
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų išduotų
reikalavimų, pritarimų/
(neišduotų) spec.
nepritarimų statinių
reikalavimų,
projektams skaičius
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
8.
Išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, ţemės
8 vnt./1 spec.
8
sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijųir objektųtvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/priţiūrėtų
5 vnt./3 spec.
1,6
teritorijų skaičius ir plotas
1073,9 ha/3 spec.
357,9
Sutvarkytų/priţiūrėtų objektų
2 vnt./5 spec.
0,4
skaičius
10.
Įrengtų/priţiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas
Įrengtų/priţiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
1 vnt./2 spec.
0,5
skaičius

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
apţiūrų, planinių ir
neplaninių patikrinimų, kartu
114/2 spec.
57
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
vertybių ir visos ST sistemos
40 veiklų / 5 spec.
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
12 renginių /410 dalyvių
14.
Pravestų ekspozicijų
pristatymų, ekskursijų, ţygių,
256 veiklos / 3578 lankytojai
edukacinių programų skaičius

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

Išteklių valdymas
15.
16.

Gautos lėšos
programųvykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
(savanorių, ţmonių ir darbo
birţos)
Kita veikla

124159 (Eur)/10
darbuotojų
8119 (Eur)/ 10
darbuotojų

12415,9 Eur

Įgyvendinta

811,9 Eur

Įgyvendinta

4,70

Įgyvendinta

64

Įgyvendinta

1 projektas /178082 Eur

Įgyvendinta

17.

18.
19.

20.

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

324 val./69
savanoriai

255 raštai,
įsakymai /4
specialistai

133257,23
(Eur)/1 spec.

133257,23

Įgyvendinta

21.

22.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

19 partnerių

9 mokymai / 13 darbuotojų

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direktorius
(saugomos teritorijos pavadinimas)

D. Triaušys

(v. pavardė)

_____2017-01-18__
(data, parašas)

Priedas
SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
Veiklų pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
2.

Mato vnt.
3

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

taškų sk.
taškų sk.

2.1. Augalijos kaitos monitoringas
2.2. Fitocenologinis monitoringas tvarkymo efektyvumui įvertinti:
2.2.1. Degviečių monitoringas Šiaurinėje klampynėje (1x1 m)
2.2.2. Aukštapelkės, pelkinių ir pelkėtų lapuočių miškų
monitoringas po hidrologinio reţimo atkūrimo
2.2.3. Švylinio kūlingyno bendrijos monitoringas po
sumedėjusios augalijos pašalinimo
2.2.4. Augalijos monitoringas po medţių iškirtimo Šiaurinėje
plynėje
2.3. Retų ir nykstančių augalų rūšių populiacijų tyrimai: 8 retųjų
rūšių ir 1 bendrijos monitoringas (augalijos sudėties ir
morfometrinių duomenų aprašymas)
2.4. EB svarbos perinčių paukščių rūšių (pievinių lingių)
monitoringas PAST Kamanų pelkė
2.5. EB svarbos vietinių gyvūnų rūšių (skiauterėtųjų tritonų)
monitoringas BAST Kamanų pelkė
2.6. Maršrutinė šernų ir stambiųjų plėšrūnų apskaita pagal
pėdsakus Kamanų rezervate, 7 maršrutai, 1 kartas;
2.7. Retų paukščių rūšių (gervių, dirvinių sėjikų, tikučių, grieţlių,
putpelių) vietinių populiacijų gausumo įvertinimas

80
2
43
2
4
20
18
3
691
67

3.

2.8. Vandens paukščių monitoringas Kamanų eţere, Nimfėjų ir
Salų eţerėliuose
2.9. Ţiemojančių vandens paukščių apskaita Kamanų rezervato
apylinkėse
2.10. LIFE13 NAT/LT/000084 projekto „Hidrologinio reţimo
atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ veiklų poveikio
botaniniai ir hidrologiniai tyrimai Kamanų rezervate
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato lankytojų monitoringas
Lankytojų centre.

3
5
70
taškų sk.
1

4.

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk.
4.1. Meteorologiniai stebėjimai (paros minimali ir maksimali
1
temperatūra, kritulių kiekis)
4.2. Kamanų pelkės hidrologiniai tyrimai (vandens lygio
96
matavimas 8 šulinėlių linijose, 14 kartų)
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.

6.

1. Kamanų VGR direkcijos 2016 m. veiklos planas;
2. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijos 2016 metų
gamtos tyrimų programa;
3. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijos 2016 m.
metinė planinių patikrinimų programa;
4. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijos 2016 metais
numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas.

1
1

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams

išduotų/ neišduotų
sąlygų sk.

1
1

7.

8.

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius

pritarimų/nepritarimų sk.

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

pritarimų/nepritarimų sk.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, ţemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):

išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.

suderintų/nesuderintų
dok. sk.
8/0

1. Išvados dėl miškotvarkos projekto; dėl numatomos vykdyti
2/0
veiklos;
2. Kelių projektų derinimas;
2/0
3. Suderintos ţemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
4/0
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/priţiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
1. BAST Kamanų pelkė. Priţiūrėtos rezervato pievos (Peiliškių,
Rūsteikių ir Tūzo) – 16,8 ha. Darbai vykdyti su direkcijos turima
technika;
2. Priţiūrėtos pelkės plynės (Šiaurinė klampynė ir Švylinio
kūlingyno bendrija) – 23,8 ha;
3. Projekto „Kamanų pelkės natūralaus hidrologinio reţimo
atkūrimo Kamanų valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje,
Akmenės r. savivaldybėje, Akmenės seniūnijoje supaprastintas
projektas“ II ir III etapų įgyvendinimas (gruntinių pertvarų,
pertvarų iš plastikinių sprauslenčių statymas);
4. Ekskursijų metu lankomos, senosios rezervato sodybvietės
tvarkymas;
5. Rezervato ribinės linijos valymas.

1/16,8
1/23,8
1/1030

1/0,5
1/2,8

Sutvarkyti/priţiūrėti objektai (įvardinti):
1. Vietinės reikšmės miško kelio Kamanų valstybiniame
gamtiniame rezervate, Akmenės sen., Akmenės r. sav. remontas;
2. Riboţenklių atnaujinimas dalyje (8,1 km) rezervato ribinės
linijos.
10. Įrengtos/priţiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
Įrengti/priţiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
1. Mokomojo tako prieţiūra 2,1 km (šlavimas, nuokritų
pašalinimas, 3 kartai).
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apţiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
Kiti
Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas:
Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų
Išleista leidinių (įvardinti):
Kita (įvardinti):
Svetainės www.kamanos.lt administravimas
13.

objektų sk.
1
1
teritorijų sk./ha
objektų sk.
1
išvykimų sk.
114 (112 savarankiškų, 2
bendri)
11
103
Šernynės telmologinis
draustinis (1)

40 veiklų
2/8 10
1/6 7
20/2 22
1

Renginiai visuomenei (įvardinti):

12 renginių/410 dalyvių

1. 2016-02-05 Seminaras „Klimatas, orai ir pelkės“.
2. 2016-02-16 Renginys „Kaimynų sueiga“, skirtas Lietuvos

72

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
3. 2016-03-10 Renginys „40-ties paukščių diena“ Akmenės
gimnazijoje.
4. 2016-05-12 Viktorina “Saugomos teritorijos” Naujosios
Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje.
5. 2016-05-02 Projekto edukacinis renginys - talka pagal projektą
„Hidrologinio reţimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų
aukštapelkėse LIFE13 NAT/LT/000084“.
6. 6. 2016-05-28/29 Stovykla „Maţieji giliukai miške“.
7. 2016-10-01 Renginys „Paukščių palydos 2016“.
8. 2016-10-08 Edukacinis renginys - talka.
9. 2016-05-25 Susitikimas su Akmenės neįgaliųjų bendruomene.
10. 2016-02-22 Susitikimas su VšĮ Baltijos aplinkos forumas
atstovais ir bendruomenėmis.
11. 2016-08-18 Praktinė ekspedicija „Boreal Restoration Tour 1519 August 2016 The Baltic coutries (Estonia, Latvia,
Lithuania).
12. 2016-08-18 Praktika-ekspedicija “Pelkės atkūrimas” ASU
Miškų fakulteto III kurso studentams.
14.

25
46
29
37
27
51
29
15
12
27
40

Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, ţygių, edukacinių
programų skaičius:

256 veiklos/3578
lankytojų (dalyvių)

Ekspozicijų pristatymai
Ekskursijos
Ţygiai
Edukacinės programos

17/131
229/3269
1/27
9/151

Kita veikla
19.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
1) LIFE+ programos projektas „Hidrologinio režimo atkūrimas
Amalvos ir Kamanų pelkėse LIFE13 NAT/LT/000084“
(Direkcija yra ir vykdytojas, ir partneris).

178082 (Eur)panaudotos
lėšos
178082 Eur

21.

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
1) Akmenės rajono vietos veiklos grupė,
2) Akmenės maisto ir veterinarijos tarnyba,
3) Akmenės rajono mokyklos,
4) Akmenės rajono savivaldybė,
5) Akmenės seniūnijos bendruomenės,
6) VŠĮ Gamtos paveldo fondas,
7) Akmenės rajono neįgaliųjų draugija,
8) Lietuvos ornitologų draugija,
9) Akmenės rajono verslininkų asociacija,
10) Akmenės rajono kūrėjų asociacija "Tautos namai",
11) Maţeikių miškų urėdija,
12) Šiaulių aplinkos apsaugos regioninis departamentas,
13) Akmenės krašto muziejus,
14) Šiaulių teritorinė darbo birţa Akmenės skyrius,
15) Akmenės rajono laikraštis „Vienybė“,
16) Šiaulių krašto laikraštis „Šiaulių kraštas“,
17) Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“,
18) Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba,
19) VšĮ Baltijos aplinkos forumas.

19 partnerių

