PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V- 15

KAMANŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

1

2

Mato vnt.
3

4

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

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.

Kraštovaizdţio monitoringas,
tyrimai

2.

Gyvosios gamtos
monitoringas, tyrimai

3.

Kamanų valstybinio gamtinio
rezervato lankytojų
monitoringas Lankytojų
centre

4.

Kitas monitoringas, tyrimai

-/-,
-/19 stebimų
temų/2 spec.,
1141 taškai/
2 spec.

-

-

9,50,
570,50

Įgyvendinta

1 tema/1 spec.;
1 taškas/ 1 spec.

1,0;
1,0

Įgyvendinta

2 temos /4 spec.,
85 taškai/ 4 spec.

0,50,
21,25

Įgyvendinta

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

6

5.

Duomenų registravimas
SRIS‘e

-/-

-

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
6. Direkcijos parengtų
strateginio planavimo
2 dok./ 3 spec.
0,7
dokumentų skaičius
7. Išduotų/neišduotų sąlygų,
pritarimų/nepritarimų
teritorijų planavimo
1vnt./2 spec.
0,5
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams
skaičius
8. Išduotų/neišduotų specialiųjų
reikalavimų, pritarimų/
-/nepritarimų statinių
projektams skaičius
9. Išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, ţemės
12 vnt./2 spec.
6
sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
10.
Sutvarkytų/priţiūrėtų
3vnt./3 spec.
1
teritorijų skaičius ir plotas
42,85 ha/3 spec.
14,28
Sutvarkytų/priţiūrėtų objektų
4 vnt./2 spec.
2
skaičius
11.
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

Įgyvendinta

Prevencija ir teritorijų kontrolė
12.
Išvykimų (teritorijų/objektų
apţiūrų, planinių ir
neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
13. Aptarnauta lankytojų
lankytojų centruose
14. Aptarnauta lankytojų
direkcijos organizuotuose
edukaciniuose renginiuose
(pamokose), ekskursijose,
ţygiuose
15. Aptarnauta lankytojų gamtos
mokyklose
16. Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

53/2 spec.

26,5

Įgyvendinta

1337/4

334,3

2643/4

660,8

-

-

0

0

Išteklių valdymas
17.
18.

Gautos lėšos programų
vykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių

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

143015,53 Eur / 9
darbuotojai
11439,51 gautos
lėšos (Eur)/ 9
darbuotojai

15890,61Eur

Įgyvendinta

1271,06 Eur

Įgyvendinta

80 val./ 40
darbuotojų

2

Įgyvendinta

196 raštai,
įsakymai/ 4 spec.

49

Įgyvendinta

19.

20.
21.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,

1 projektas/12229,83 Eur

Įgyvendinta

22.
23.

24.

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

24181,57Eur/1

24181,57

Įgyvendinta

19 partnerių

8 mokymai/9 darbuotojai

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direktorius

D. Triaušys

(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. Kraštovaizdţio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
2.1. Floros stebėsena aukštapelkėje, 1 stacionaras
2.2. Augalijos kaitos monitoringas miškuose, 3 stacionarai
2.3. Retų ir nykstančių augalų rūšių populiacijų tyrimai: 8 retųjų
rūšių ir 1 bendrijos monitoringas (augalijos sudėties ir
morfometrinių duomenų aprašymas)
2.4. Degviečių monitoringas Šiaurinėje klampynėje (1x1 m)
2.5. Švylinio kūlingyno bendrijos monitoringas po sumedėjusios
augalijos pašalinimo
2.6. Augalijos monitoringas po medţių iškirtimo Šiaurinėje
plynėje
2.7. Aukštapelkės, pelkinių ir pelkėtų lapuočių miškų
monitoringas po hidrologinio reţimo atkūrimo
2.8. LIFE13 NAT/LT/000084 projekto „Hidrologinio reţimo
atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ veiklų poveikio
botaniniai ir hidrologiniai tyrimai Kamanų rezervate
2.9. Aukštapelkės plynių ir seneţerio foto fiksacija (3 kartai per
metus)
2.10. EB svarbos augalų rūšių (plačialapių klumpaičių)
monitoringas BAST Kamanų pelkė ir BAST Miškas prie
Dilbinėlių
2.11. EB svarbos perinčių paukščių rūšių (pievinių lingių)
monitoringas PAST Kamanų pelkė (kodas LTAKMB001), 3 kartai
2.12. EB svarbos gyvūnų rūšių (skiauterėtųjų tritonų) monitoringas
BAST Kamanų pelkė (kodas LTAKM0001), 9 kartai
2.13. Ištisinė maršrutinė vilkų ir kitų ţvėrių apskaita pagal
pėdsakus Kamanų rezervate, 8 maršrutai, 1 kartas;
2.14. Taškinė gervių apskaita PAST Kamanų pelkė

Mato vnt.
3
taškų sk.
1141 taškai
20
60
20

2
2
4
43
70
3
42
18
3
778
5

2.15. Grieţlių ir putpelių vietinių populiacijų gausumo įvertinimas
34
PAST Kamanų pelkė
2.16. Vandens paukščių monitoringas Kamanų eţere ir Nimfėjų
3
eţerokšniuose
2.17. Ţiemojančių vandens paukščių apskaita Kamanų rezervato
8
apylinkėse
2.18. Dirvinių sėjikų vietinės populiacijos gausumo įvertinimas
13
PAST Kamanų pelkė (13 potencialių lizdinių teritorijų)
2.19. Tikučių vietinės populiacijos gausumo įvertinimas PAST
13
Kamanų pelkė (13 potencialių lizdinių teritorijų);
3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1 taškas
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato lankytojų monitoringas
1
Lankytojų centre.
4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
85 taškai
4.1. Meteorologiniai stebėjimai (paros minimali ir maksimali
1
temperatūra, kritulių kiekis)
4.2. Kamanų pelkės hidrologiniai tyrimai (vandens lygio
84
matavimas 7 šulinėlių linijose, 14 kartų)
5. Duomenų registravimas SRIS‘e:
taškų sk.
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
6. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
2 dokumentai
1. Kamanų VGR direkcijos 2020 m. veiklos planas
1
2. Kamanų VGR direkcijos 2019 m. gamtos tyrimų programa
1
7. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius:
sąlygų sk.
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas (Telšių apskrities miškų
tvarkymo schemos derinimas)

1 pritarimas/
0 nepritarimų
-/1/-

Detaliojo planavimo dokumentams
8.

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius
-

9.

-/išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
-/pritarimų/nepritarimų sk.
-/12 suderinti/
0 nesuderintų dok.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, ţemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
10/1. Išvados dėl miškotvarkos projektų.
1/2. Išvada dėl Kamanų rezervato buferinėje zonoje esančio kelio
remonto projekto.
3. Išvada dėl rezervato buferinėje zonoje esančių ţemės sklypų
1/kadastrinių matavimų.
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
10. Sutvarkytos/priţiūrėtos teritorijos (įvardinti):
1 teritorija/ 42,85 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 – 23,8 ha;
3. Ribinės linijos valymas – 4,5 km (2,25 ha).
Sutvarkyti/priţiūrėti objektai (įvardinti):
1. Namelių skirtų Kamanų rezervato prieţiūrai ir monitoringui
stogų remontas, keičiant stogo dangą ir įrengiant naują
lietvamzdţių sistemą;
2. Garaţų stogų remonto darbai Kamanų valstybinio gamtinio
rezervato direkcijos teritorijoje, atnaujinant bituminę dangą,
įrengiant naujus ventiliacijos kaminėlius ir lietaus nuvedimo
sistemą.

1/16,8
1/23,8
1/2,25
4 objektai
2

2

11.

Įrengtos/priţiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
Įrengti/priţiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):

1. Mokomojo tako prieţiūra 2,1 km (šlavimas, nuokritų
pašalinimas, uţvirtusių medţių likvidavimas 8 kartai);
2. Supuvusių tako konstrukcijų keitimas naujomis 5 kartai;
Prevencija ir teritorijų kontrolė
12. Išvykimų (teritorijų/objektų apţiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai:
Šernynės telmologinis draustinis
Kiti
Švietimas ir viešinimas
13. - Aptarnauta lankytojų lankytojų centruose
- Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose edukaciniuose
renginiuose (pamokose), ekskursijose, ţygiuose
- Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose
14.

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis

teritorijų sk./ha
-/1 objektas

išvykimų sk.
53 (53 savarankiški)
11
42
1
1337
2643
0

Kita veikla
15.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
-

panaudotos lėšos Eur
Eur

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.

