PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-234
VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos siūlomi 2021-ųjų metų veiklos prioritetai:
1. Plėtoti „Natura 2000“ teritorijų tinklą, sudaryti prielaidas rūšims ir natūralioms buveinėms išsaugoti
o Papildyti Natura 2000 vietovių tinklą ne mažiau kaip 12 EB svarbos natūralių buveinių tipų, šalinant Natura 2000 tinklo trūkumus pagal
EK oficialų pranešimą
o Nustatyti apsaugos tikslus 168 buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms (BAST) ir parengti vietovių, atitinkančių BAST kriterijus,
apsaugos laipsnio įvertinimo ataskaitas
o Parengti ilgalaikį planą ir lėšų poreikio prognozę dėl privačios žemės išpirkimo siekiant išsaugoti gamtos vertybes
2.

Užtikrinti ST kraštovaizdžio, ypač atviro, jo elementų, ypač gamtos vertybių, apsaugą
o Nustatyti principus, prioritetus tvarkytinoms teritorijoms parinkti, gerinti lankymosi saugomose teritorijose sąlygas
o Didinti darbuotojų, priimančių sprendimus kraštovaizdžio apsaugos srityje, gebėjimus ir profesionalumą (organizuoti mokymus, diskusijas,
kt.)
o Parengti gamtos paveldo objektų schemas, identifikuoti naujus GPO

3. Padidinti saugomų teritorijų sistemos veiklos efektyvumą
o Peržiūrėti saugomų teritorijų direkcijų vykdomas funkcijas, įvertinti jų efektyvumą
o Įvertinti apjungtų saugomų teritorijų direkcijų veiklos efektyvumą
o Pasiūlyti tinkamiausią modelį saugomų teritorijų institucinei sistemai
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Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

Inicijuoti ST
apsaugą
01.032. reglamentuojančių
02.01.0 teisės aktų
1.
pakeitimus,
organizuoti
planavimo
dokumentų
rengimą, tvarkyti
ST valstybės
kadastrą, užtikrinti
ES teisės aktų
reikalavimų
įgyvendinimą ir
racionalų ES lėšų
panaudojimą

Proceso ir / ar indėlio
Įstaigos veiksmo pavadinimas
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga/tvarkymas
1. Teisės aktų rengimas
1.1. Pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos
Pateikti įstatymų ir
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir Lietuvos
poįstatyminių teisės aktų
Respublikos saugomų teritorijų įstatymų pataisų ir projektai AM
poįstatyminių teisės aktų
1.2. Suderinti su ministerijomis ir pateikti AM
9 valstybinių parkų
valstybinių parkų nuostatų pakeitimo projektus
nuostatų pakeitimo
projektai pateikti tvirtinti

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavima
terminas
i (Eur)
1078000

A. Jasinavičiūtė
Ž. Stirbienė

I-II ketv.

A. Jasinavičiūtė
Ž. Stirbienė

I-II ketv.

1.3. Parengti Tarnybos nuostatų pakeitimus ir
pateikti aplinkos ministrui tvirtinti

Parengtas ir pateiktas
Ž. Stirbienė
aplinkos ministrui tvirtinti
įsakymas

I-II ketv.

1.4. Parengti ir pateikti tvirtinti AM įsakymo „Dėl
valstybės saugomų gamtos paveldo objektų
paskelbimo“ projektą

Parengtas ir pateiktas
A. Jasinavičiūtė
tvirtinti įsakymo projektas Ž. Stirbienė

I-IV ketv.

1.5. Pateikti ST valstybės kadastro veiklą
reglamentuojančių teisės aktų atnaujintus projektus

Pateikti įstatymų ir
poįstatyminių teisės aktų
projektai AM

I-II ketv.

A. Jasinavičiūtė
Ž. Stirbienė

2. Strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas, sprendinių įgyvendinimo
koordinavimas
2.1. Nustatyti EB svarbos rūšių ir natūralių buveinių 50 proc. Natura 2000
S. Skuja
I-IV ketv.
apsaugos tikslus „Natura 2000” teritorijoms
teritorijų Lietuvoje bus
D. Dapkus
nustatyti apsaugos tikslai ne mažiau kaip 168
vietovėms, atitinkančioms
BAST kriterijus
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2.2. Parengti ilgalaikį planą ir lėšų poreikio prognozę
dėl privačios žemės išpirkimo siekiant išsaugoti
gamtos vertybes
2.3. Organizuoti Nemuno kilpų regioninio parko
planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų)
korektūros parengimą
2.4. Organizuoti Kuršių nerijos nacionalinio parko
tvarkymo plano korektūros parengimą
2.5. Užtikrinti tinkamą planuojamos veiklos projektų,
strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų bei jų
įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ ir
nacionalinėms ST vertinimo procesą

2.6. Įgyvendinti Stumbro bei Vilko apsaugos planų
priemones (letalus stumbrų išėmimas, vilkų
apskaita, genetiniai tyrimai, sumedžiotų vilkų
apskaita)*
2.7. Organizuoti ir koordinuoti kormoranų gausos
reguliavimo, ruonių apsaugos, medžiojamųjų žvėrių
apskaitos priemones

2.8. Organizuoti gamtotvarkos priemonių “Natura
2000” teritorijose įgyvendinimą

Parengtas ilgalaikis
planas, lėšų poreikio
prognozė
Parengta ir pateikta
tvirtinti planavimo
schemos korektūra
Parengta ir pateikta
tvirtinti tvarkymo plano
korektūra
užtikrinta “Natura 2000”
terit.apsauga nuo ūkinės
veiklos poveikio:
išnagrinėti pateikti
dokumentai, pateikta ne
mažiau kaip 150 išvadų,
pateiktos išvados dėl juose
planuojamos ūkinės
veiklos bei planų ar
programų įgyvendinimo
galimo poveikio „Natura
2000“ teritorijoms ir
nacionalinėms ST
Įgyvendintos 4 priemonės
sustiprinta stumbrų vietinė
populiacija, užtikrintas
optimalus vilkų kiekis
Įgyvendintos 3 priemonės:
sustabdytas kormoranų
kolonijos Juodkrantėje
plitimas ,apsaugoti
ruoniai, apskaityti
medžiojami žvėrys
Peržiūrėti tvarkomi plotai,
sudarytas prioritetinis
darbų planas, atkurtas
hidrologinis režimas (2)

S. Skuja
A. Jasinavičiūtė
Ž. Stirbienė
A. Jasinavičiūtė

II-IV ketv.

A. Jasinavičiūtė

I-III ketv.

S. Skuja
A. Jasinavičiūtė

I-IV ketv.

S. Skuja

I-IV ketv.

S. Skuja

I-IV ketv.

S. Skuja

I-IV ketv.

I-III ketv.
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2.9. Įgyvendinti Europos Komisijos finansinio
mechanizmo LIFE programos integruoto projekto
„Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas
Lietuvoje“ (LIFE-IP PAF-NATURALIT) veiklas
(apsaugos tikslų nustatymas, rūšių inventorizacija,
gamtosaugos sutarčių pasirašymas)

Nustatyti apsaugos tikslai
ne mažiau kaip 50
(įskaičiuota 2.1 punkte)
vietovių, inventorizuotos
33 rūšys, inicijuotas 15
gamtosaugos sutarčių
pasirašymas
2.10. Įgyvendinti projektų „Kraštovaizdžio vertybių Įgyvendintos ne mažiau
apsauga ir pritaikymas pažinti“ (I-II) veiklas (kelio kaip 20 veiklų, pagerinta
ženklų pastatymas, GPO ženklinimas ir tvarkymas) ST vertybių būklė,
padidintas informacijos
žinomumas
2.11. Įgyvendinti projektų „Saugomų teritorijų
Įgyvendintos ne mažiau
planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos kaip 4 veiklos
(vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio
analizei) parengimas“ (I-II) veiklas (gamtinių
rezervatų kadastriniai matavimai, GPO schemos,
leidinys, mokymai)
2.12. Įgyvendinti projektų „Monitoringo ir tvarkymo Nupirkta įranga (GPS,
pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose“ (I-II) krūmapjovės) ir darbo
veiklas
drabužiai STD
darbuotojams
2.13. Koordinuoti valstybinės aplinkos monitoringo, Surinktos ir apibendrintos
lankytojų monitoringo programos 2021 m.
33 STD monitoringo
įgyvendinimą ST
ataskaitos
2.14. Koordinuoti gamtotvarkos planų rengimą,
sudarytos teisinės
tikslinti parengtus gamtotvarkos planus ir teikti
prielaidos buveinių būklei
tvirtinti, peržiūrėti patvirtintus gamtotvarkos planus gerinti - pateikti tvirtinti
ne mažiau kaip 30
gamtotvarkos planų,
patikslinta 10 patvirtintų
gamtotvarkos planų,
peržiūrėti 5 baigę galioti
gamtotvarkos planai

D. Dapkus
S. Skuja

I-IV ketv.

M. Bartašė
A. Jasinavičiūtė

I-IV ketv.

A. Jasinavičiūtė
M. Bartašė

I-IV ketv.

A. Jasinavičiūtė
M. Bartašė
S. Skuja

I-IV ketv.

S. Skuja,
A. Jasinavičiūtė

I-IV ketv.

S. Skuja
D. Dapkus

I-IV ketv.
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2.16. Organizuoti Šventosios namelių (esančių
Parengta sąnaudų ir
A. Jasinavičiūtė
pajūrio juostoje) paėmimo visuomenės poreikiams naudos analizė
sąnaudų ir naudos analizės parengimą
2.17. Organizuoti Miškų plėtros ne miško žemėje
Parengta galimybių studija A. Jasinavičiūtė
Lietuvoje galimybių studijos parengimą*
3. STVK ir SRIS tvarkymo darbai, duomenų bazių tvarkymas
3.1. Registruoti naujus, pildyti ir atnaujinti STVK Įregistruota ne mažiau
A. Jasinavičiūtė
objektus, jų duomenis
kaip 20 objektų,
atnaujinta ne mažiau kaip
500 STVK objektų
duomenys, pagerinta
informacijos kokybė apie
saugomas teritorijas ir
objektus
3.2. Pasirengti projekto „ST valstybės kadastro
Pasirašyta sutartis ir
A. Jasinavičiūtė
modernizavimas“ veiklų įgyvendinimui
pradėtos įgyvendinti
M. Bartašė
veiklos
3.3. Atnaujinti Standartines duomenų formas
Standartinės duomenų
S. Skuja
„Natura 2000“ teritorijoms
formos atnaujintos ne
mažiau kaip 168
teritorijų
3.4. Administruoti SRIS
Išnagrinėta ne mažiau
S. Skuja
kaip 150 prašymų dėl
prieigos suteikimo ir
pateikti ne mažiau kaip
500 išrašų, baigta
įgyvendinti sutartis dėl
SRIS poligonų
3.5. Atnaujinti duomenis apie teritorijas, kuriose
Atnaujinti 8
S. Skuja
žemės ūkio veiklos subjektai gali siekti paramos
skaitmeniniai sluoksniai
A. Jasinavičiūtė
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones
4. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, teritorijų planavimo stebėsena
4.1. Papildyti Vietovių, atitinkančių buveinių
apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus

Įtraukta ne mažiau kaip 12 S. Skuja
EB svarbos natūralių

I-III ketv.

II-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.
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(Vietovės), sąrašą EB svarbos natūralių buveinių
tipais, šalinant Natura 2000 tinklo trūkumus pagal
EK pranešimą
4.2. Nustatyti principus, prioritetus tvarkytinoms
teritorijoms parinkti, gerinti lankymosi ST sąlygas

buveinių tipų į naujas ir/ar
esamas Vietoves

Surašyti principai ir
prioritetai tvarkytinoms
teritorijoms parinkti
4.3. Aprašyti kraštovaizdžio estetinę vertę, įvardyti Parengtas kraštovaizdžio
vaizdingiausią saugomą kraštovaizdį pagal VP
estetinės vertės aprašas,
kraštovaizdžio schemas
kuriame įvardytas
vertingiausias saugomas
kraštovaizdis
4.4. Parengti rekomendacijas STD: „Kraštovaizdžio Parengtos ir STD
vertės pristatymas visuomenei“
pristatytos
rekomendacijos
4.5. Koordinuoti AARP ir Kelių priežiūros ir
Išnagrinėtos ir įvertintos
plėtros programų* priemonių įgyvendinimą
STD pateiktos paraiškos
bei ataskaitos

A. Jasinavičiūtė

I-IV ketv.

A. Jasinavičiūtė

I-IV ketv.

A. Jasinavičiūtė
D. Rakauskaitė

I-IV ketv.

A. Jasinavičiūtė

I-IV ketv

4.6. Organizuoti diskusijas su AM ir VMU
vadovybe, specialistais dėl atskirų žemės sklypų
piliakalniams formavimo ir konservacinės paskirties
jiems nustatymo eiliškumo
4.7. Peržiūrėti kertinių buveinių sąrašus, pasiūlyti
būdus joms išsaugoti

A. Jasinavičiūtė

I-II ketv.

S. Skuja
D. Dapkus

II-IV

Atlikta GIS piliakalnių
analizė, surengtas
pasitarimas, pateikta
informacija pasitarimui
Peržiūrėti sąrašai,
pateiktos rekomendacijos
VMU apsaugai užtikrinti
Išpirkti žemės sklypai

4.8. Vykdyti privačios žemės išpirkimo procedūras
D. Dapkus
Aukštaitijos, Žemaitijos nacionaliniuose parkuose,
Ž. Stirbienė
Pakalnių telmologiniame draustinyje
5. Tarnybos ir STD veiklos koordinavimas, prevencijos ir vidaus kontrolės organizavimas

I-IV ketv.

5.1. Peržiūrėti STD vykdomas funkcijas, įvertinti jų Peržiūrėtos ir įvertintos
Ž. Stirbienė
efektyvumą
STD vykdomos funkcijos A. Jasinavičiūtė
S. Skuja
J. Platūkis
M. Bartašė

I-II ketv.

7
5.2. Pasiūlyti tinkamiausią modelį ST institucinei
sistemai
5.3. Padidinti STD veiklos efektyvumą

Pasiūlytas modelis

Ž. Stirbienė

I-II ketv.

Patikrinta ne mažiau kaip
3 STD veikla, pateikti
pasiūlymai veiklai
tobulinti

Ž. Stirbienė
A. Jasinavičiūtė
S. Skuja
J. Platūkis
M. Bartašė
Ž. Stirbienė

I-IV ketv.

Ž. Stirbienė

I- II ketv.

5.4. Tobulinti Tarnybos vidaus kontrolės sistemą ir Įdiegta Tarnybos vidaus
padėti sukurti STD vidaus kontrolės sistemą
kontrolės sistema
5.5. Organizuoti ST direkcijų vykdomų valstybinės Perduotos funkcijos
ST kontrolės funkcijų perdavimą Aplinkos apsaugos
departamentui prie AM
5.6. Išanalizuoti, apsvarstyti ir įvertinti STD 2020 m. Įvertintos ir patvirtintos
veiklos rezultatus
33 STD veiklos ataskaitos,
pateikti pasiūlymai veiklai
tobulinti

I- IV ketv.

A. Jasinavičiūtė
Ž. Stirbienė
S. Skuja
J. Platūkis
M. Bartašė
5.7. Išanalizuoti, apsvarstyti ir įvertinti STD 2021 m. Patvirtinti 33 STD veiklos A. Jasinavičiūtė
veiklos planus
planai
Ž. Stirbienė
S. Skuja
J. Platūkis
M. Bartašė
5.8. Suorganizuoti mokymus STD specialistams ST Suorganizuoti ne mažiau A. Jasinavičiūtė,
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos ir
kaip 4 mokymai
S. Skuja,
tvarkymo bei prevencinės veiklos vykdymo
Ž. Stirbienė
klausimais
6. Rengti ir administruoti ES ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus

I-II ketv.

6.1. Administruoti 12 ES lėšomis finansuojamų
projektų, koordinuoti šių projektų veiklas, vykdyti
įgyvendinamų projektų paslaugų/darbų/prekių
įsigijimo sutarčių priežiūrą

I-IV ketv.

Administruota 12
M. Bartašė
projektų, ne mažiau kaip
50 veiklų, pateikta APVA
ne mažiau kaip 40
mokėjimų prašymų,
atlikta ne mažiau kaip 120
sutarčių priežiūra

I-II ketv

I-IV ketv.
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6.2. Vykdyti projektuose numatytus ir kitus
Tarnybos planuojamus viešuosius pirkimus, iš jų ne
mažiau kaip 50 proc. žaliųjų pirkimų būdu,
objektams, kuriems galima taikyti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus
6.3. Tobulinti viešųjų pirkimų konkurso sąlygas,
atsižvelgiant į aktualius Viešųjų pirkimų įstatymo ir
poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, taip pat į
teismų praktiką ar aktualią informaciją
6.4. Parengti ir patvirtinti Tarnybos metinį viešųjų
pirkimų planą, ataskaitą bei kitus, viešųjų pirkimų
procesams užtikrinti reikalingus dokumentus

6.5. Rengti ir teikti siūlymus AM ar kt. įstaigų
rengiamiems teisės aktams, susijusiems su ES lėšų
fondais finansuojamų projektų įgyvendinimu
7. Efektyvus valstybės turto ir finansų valdymas
7.1. Organizuoti transporto kontrolės sistemų
įrengimą STD traktoriuose ir kitoje technikoje

7.2. Aprūpinti Tarnybos darbuotojus darbo
priemonėmis, įskaitant priemones nuotoliniam
darbui ir kontroliuoti jų naudojimą

7.3. Parengti įstaigos tausaus išteklių naudojimo
priemonių planą, numatant diegti EMAS ir kitas
išteklių taupymą skatinančias priemones

Įvykdyta ne mažiau 200
M. Bartašė
viešųjų pirkimų už 7 mln.
Eur , iš jų ne mažiau 30 %
sumos žaliųjų pirkimų
būdu
Pakeistos viešųjų pirkimų M. Bartašė
sąlygos

I-IV ketv.

Parengtas ir metų eigoje
M. Bartašė
nuolat pildomas viešųjų
pirkimų planas ir žurnalas,
mažos vertės pirkimų
ataskaita
Pateikti pakeitimų
M. Bartašė
projektai ar pasiūlymai

I-IV ketv.

Įdiegta kontrolės sistema,
užtikrinta tinkama
sunaudojamo kuro
apskaita
Ne mažiau kaip 5 darbo
vietos aprūpintos
atnaujinta kompiuterine
įranga tinkančia
nuotoliniam darbui, pagal
poreikį atnaujintos
tvarkos, susijusios su
racionaliu ir taupiu
įstaigos turto naudojimu
Parengtas tausaus išteklių
naudojimo planas

J. Platūkis

I- IV ketv.

J. Platūkis
Ž. Stirbienė

I- IV ketv.

J. Platūkis

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.
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7.4. Perduoti turtą, sukurtą įgyvendinant ES projektų Perduota ne mažiau kaip J. Platūkis
I- IV ketv.
veiklas, projektų partneriams
30 turto vienetų STD,
savivaldybėms, kitiems
partneriams
7.5. Prižiūrėti Koncesijos sutarties įsipareigojimų
Pateikti dokumentai,
Ž. Stirbienė
I- IV ketv.
vykdymą
atlikti veiksmai pagal
J. Platūkis
sutartį efektyviai
naudojant valstybės turtą
7.6. Užtikrinti naudojamos konferencinės įrangos
Ne mažiau kaip 5 proc.
J. Platūkis
I- IV ketv.
funkcionavimą racionaliau naudojant STD
mažesnis transporto, kuro,
finansinius ir žmogiškuosius išteklius
darbo laiko sunaudojimas
7.7. Patvirtintas Valstybės biudžeto sąmatas perduoti Ne mažiau kaip 5 proc.
J. Platūkis
I-IV ketv.
STD elektroniniu būdu
mažesnis popieriaus
sunaudojimas
01.032. Sudaryti sąlygas
8. Visuomenės informavimas ir švietimas
3000
02.01.0 visuomenės
8.1. Didinti ST žinomumą, viešinti VSTT ir STD
Įgyvendintos projekto „ST D. Rakauskaitė
I-IV ketv.
2
švietimui,
veiklas
vertybių pažinimas ir
M. Bartašė
gamtosauginiam
informacijos sklaida“
mokymui ir
veiklos; paviešinta ne
informavimui
mažiau 100 informacinių
pranešimų; suorganizuoti
8 renginiai/akcijos
8.2. Vykdyti gamtosauginį švietimą ir viešinti ST
Suorganizuotas renginys D. Rakauskaitė
I-IV ketv.
gamtos mokyklų veiklą
STD specialistams,
renginys mokytojams, 2
nacionaliniai konkursai
moksleiviams, dalyvauta
parodoje „Mokykla 2021“
8.3. Pristatyti Nacionalinį ST lankytojų centrą
Sukurta 1 nauja edukacija, D. Rakauskaitė
I-IV ketv.
tikslinėms publikoms ir plačiajai visuomenei
pravesta ne mažiau 200
J. Platūkis
ekskursijų, suorganizuoti
6 renginiai, atnaujinti 3
informaciniai stendai
*nebus įgyvendinta negavus Bendrų miško reikmių programos arba Kelių priežiūros ir plėtros programos arba Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų
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Naudojami sutrumpinimai:
AARP – Aplinkos apsaugos rėmimo programa
SRIS – Saugomų rūšių informacinė sistema
AM – Aplinkos ministerija
GPO – gamtos paveldo objektai
LMNŠC – Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centras
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NLC – Nacionalinis lankytojų centras

NP – nacionaliniai parkai
RP – regioniniai parkai
ST – saugomos teritorijos
STD – saugomų teritorijų direkcijos
STVK – Saugomų teritorijų valstybės kadastras
Tarnyba – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
VMU- VĮ Valstybinių miškų urėdija
VP – valstybiniai parkai

