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I
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2013 m. Lietuvos zoologijos sodas vykde
rame,,Gamtos i5tekliq ir paveldo vertybiq
02 33).
Lietuvos zoologijos sod4 1938 m. liepos 1 d. ik[re profesorius T. Ivanauskas. Nuo to laiko
Zoologijos sodas supaZiirdina lankytojus su pasaulid gyvlnrl ivairove, globoja ir saugoja gyvlnus,
veisia retus ir nykstandius gyvDnus, teikdamas p{ioritet4 lraSytiems TarptautinE i'. ii.truo,
i
raudon4sias knygas' eia yra pastovi ekspozicija, t4tU reikia toliau i5laikyti 5ia tqstine ir
ilgalaike
programa. Lietuvos zoologijos sodas nuo 1985 m, dalyvauja Europos r"tq i, nykstandiq
[yvunrt
ru5iq veisimo programose. 1992 m. buvo priimtas pilnateisio nario staturu Eu.opor roollglos
i
sodq ir akvariumq asociacij4 (EAZA), 2013 o. qioSe organizacijoje pilnateisio nario statusas
pakeistas i kandidato, nuo 2008 m. atnaujino narysie Tarptautine;e rusiri informacineje
sistemoje
(rsrs).
2013 m" buvo- igyvendinamas projektas ,,Lfetuvos zoologijos sodo teritorijos galimybiq
studijos ir detaliojo plano parengimas". Jo tikslas pradeti renovuoti Lietuvos zoologijos sod*
I
priartinant gyvDnq gyvenimo sqlygas prie autenti5k[s jiems aplinkos, kaip reikalauju pS tarvbos
direktyva del laukiniq gyv[nq laikymo zoolog
galimybiq studija atlikta, o detalusis planas ture
veiklq igyveridinimo pabaiga planuoj am a 20 I 4 m
2013 m. daug demesio buvo skirta
ivairoves, nykstandiq gyyunq ir jq buveiniq i5sau
domejim4si ir atsakomyQE gyvqja gamta. Vienas
gali geriau suprasti ir guvokti rrl5is ir tureti gl
narvuose, jq aplinkoje. Del to visuomenes
susidomejimas gyv[nais. Lietuvos zoologijos s
prasmingo poilsio vieta, kur aktyviai ir idomia
idealai.
apsauga(c (programos kodas

Lyginant su.2012 m. dideliq esminiq po4ydiq kolekcijoje neivyko. Gyvflnq rlsiq ir
ir 2012 m.
2013 m, gruodZio 31 d. ekspozicijqsudare

eksponatq
rtq skarcrus
skaidius rSliko
i5liko panaSus, kaip

.

Zjnduoliq

-

54 rD5ys, 284 eksponatai;

o
.
.
.
o

Pauk5diq -58, ru5ys, 434 eksponatai;
Roplirl - 27 rtSys, 214 eksponatq;
'Varliagyviq 9 riiSys, 65 eksponatai;

-

',ZuvtL- 53 rD5ys, 840 eksponatq;
lJestuburiq 5 r[Sys, 15 eksponatq.
Kolekcijoje didesnq dal[, 130 r[Siq (63,1
raudon4j4 koygq, Zoologijos sodas metus baige
lfiSiq
didZiqjq apuole_I veisimo nelaisveje p

-

ir

sekmingai iSleisti i laisvE 3 lf5iq, buvo iSaugtos ir
6 didiejir 4Ptrultal.
apuokai.
Toliau tEsiamas darbas projekte ,,Bandomoj
Pietq Lietuvoje sukuridras", 2013 m. gruodZio 3i
veZliukai, kurie ruo5ianii i5leidimui i laisvE,
Zoologijos sodas dalyvauja 13 europiniq ret
9 europines retq rlSiq (ESB) ir 6 tarptautines retq ru
Lyginant su 20X2 m. gyvDnq gaiStamumas
skausmingq netekdiq - netekome baltojo lokio Kas
Sabrinos,

Tadiau 2013 metais galima buvo ir pasid
zebriuku, sniegine oLk'1,te, maromis, kupranugariuk
varanais, venesuelinemi! amazonemis ir kt.

'0,) sudaro retos rDSys, itrauktos i Tarptautinq
ingai - ivykde ir virsijo savo isipareigojimus

ai, Vietoje sutartyje numatytq

privalomr-1

itos 4 luSis, vietoje 4 didZiqjq apuokq, i5leisti

ekologinio tinklo gamtinio karkaso teritorij ose
. zoologijos sode buvo auginami 134 baliniai

r[Siq iSsaugojimo ir veisimo programll (EEp),
iq (ISB) kilmes knygos programr+,
umaZejo 2 procentiniais punktais, nors buta ir
ro, liDto patino Simbos, kupranugares pateles

ugti i5augintu jaunikliq prieaugliu: Granto
marmozetemis, perukine tamarina, indiSkais

Gyviinq poroms sudaryti isigijome amlri io tigro patin4 snieginio leopardo patinq
nyk5tukinio begemoto patinau j Drinio erelio patin4 iaurinio elnio patin4,
Visi Sie gyvlnai parveLti
i5

kitq Europos zoologijos sodq.

2013 m^etq e1eoj9 suorganizuota (arba dalyvar]rta.) 17 renginiq (svendir):
2013101126 Arkties diena 2073,460 larlkyto.ir+
2013102109 UZgavenes 2073,2SS tankttoiai
2013103125 Zemes diena 2013,183 lan{yio.jai
4. 2013104128 Tigrinis sezono atidarymas ,324Iankytoiai
5. 2013105126GyvDnqpriZirlretojo diena )otz, 1425 linkvtoiai
2013106130 75-asis Lietuvos zoologijos sodo gimtadienis, )t SO tunt ytoiq
20I310910n "Sveikas, Rugseji" Ka11o sfntakoje, zoosode buvo lOf lankytojai
2013109113 "Erdvelaivis Zeme 2013,,
2013109127, "Tyrejq naktis 2013,,
10. 2013107101-2013110101 Kauno Fotoklu paroda
1
2013110104 Paramos projektas "pirk
bli", zoosode buvo 199 lankwoiai
12. 2013110105-2013110106 pasaulines
[nijos dienos Svente, per dvi dienas 1965
lankytojai

1.
2.
3.

6'
7,
8.
9.

1.

l

3

remontas, begemotq parriljone
irengtas dar vienas idaus voljeras, suremontuoti zebrqir antilopitl
gnu vidaus voljerai, nalriai uZdengtas pauk5diq pavi
ono stogas. Buvusiuose rudqjq lapiq ir k.orsakq
voljeruose iSpjautos
taip
iSplesta
teri
rrija
pritaikyta Europinio vilko ekspozicijai.
iertvaros,
UZbaigtas rne5kq voljero remontas jis pritaik
rudqjq lapiq ir korsakq ekspozicijai, paviljono
aptarnavimo vidaus kpridorius pritaikytas lankvt ui, jame eksponuojama
nuotraukq galerija,
lankytojai gali [eiti ir qpZiDreti buvusi baltoio loki vidaus voljer4.
lirafi4paviljone rekonstruota
sale, ji pritaikyta LirafqZiemos ekspozic ai. Rekonstruotas
Sibiro kalnq oZiu namelis ir
fankytojq
[rengtos gyv[nams stelejimo aik5teles. Dvieiuose ]
iuotqjq avinq voljeruose irengtos gyvunams
aik5teles su stogeliais.

il.

STRATEGINIO VEIKLOS

IGYVENDINIMO REZULTATAI

O2-asis strategiri:is tikslas - UZtikrinti raci nalq gamtos iStekliq
naudojim4 ir rolesni jq
gausinim4 hidrometeolologines informacijos. Si, tikslas buvo
igyvendinamas pagal Lietuvos

zo olo gij o s so

do vykdyt4 pro gram4,, Gamto s i5tekliq
02 33). Lietuvos zoologijos sodas vykde programos
3-as programos tikslas: populiarinti gam
pasaulio gyvlnq ivairove, or ganizuoti kultUrini
3-ojo programos tikslo 1-mas uZdavinys: G
ekspozicij4 sukurti funkcin[ ekspozicini Lietuvo
gyvenimo s4lygas prie autenti5kos jiems aplinkos,

gyv[nq,

r paveldo vertybiq apsauga" (programos kodas

tiksl4.
apsaugos Limas, supaZindinti lankyto.ius su
tojq aptarnavim4 ir poilsi.
boti, saugoti ir veisti gyv[nus, plesti ir turtinti
zoologijos sodo modeli, priarlinant gyvtnq
ip reikalauja ES tarybos direktyva del laukiniu

3-ojo programos tikslo l-mo uZdavinio 1_
priemond: Saugoti ir priZiDreti gyvDnus,
organizuoti lenginius.
3-ojo programos tikslo 1-mo uZdavimo 2_ra rriemone: Teikti mokamas paslaugas
Lie UVOS
zoologijos sode, siekiant pagerinti gyv[nq laikymo i lankytoj q aptarnavimo
s4lygas.
PROGRAMOS IGYV
Vertinimo
kliterijaus kodas

DINIMO REZULTATAI
Verlinimo kriterij q reikSrres

Prggramos, tiksh4, uZdaviniq, vertini to
kliterijrl pavadinirnai it mato vienet 1

lvykdyta

Ivykdymo
procentas

3 tikslas ( pavadinimas): populiarinti gar tos
apsaugos Linias, supalindinti lankytoj us u
pasaulio gyvirnq ivairove, organizuoti ku tDrini
gyventojq aptarnavim4 ir poilsI

Lankytojq skaidius Lietuvos zoologijos

R-02-33-03-01

de,

vnt. (vlenetai)
3

145000

129921

89,6

120

130

108,3

171

241

r40,9

500

1449,1

96,6

tikslo 1 uZdavinio pavadinimas: Globot

saugoti ir veisti gyvDnus, plesti ir turlinti

ekspozicij4 sukurti funkcini ekspozicinl
Lietuvos zoologijos sodo modeli priartin nt
gyvUnq gyvenimo sqlygas prie autenti5ko
jierns aplinkos, l<aip reikalauja ES tarybor
direl<tyva del laul<iniq gyvDnLl
P-02-3 3 -03 -0 1 -0

1

P-02-33-03-01-02
P-02-3 3 -03 -0 1 -03

Planas

RErU qyvLrNU RUSrU srererus,

vilr.

(VIENETAI)

EnuragrNrq pRocRAMU srerirus,

wr.

(VIENETAI)
LTETUVoS

uz

zoot-ocrJos soDo suRINKTA sr \4A

TETKTAMAS pASLAUCAS

(r0rcsr. Lr)

r

:iklos plane numatytais vertinimo kliteriitais:
Lietuvos zoologijos sode (R-02-33-03 -01)
Kriterijus ivykdytas 89,6 procento. LietrUVOS

4

zoologijos sod4 aplanfe 10,4 procento maliau,
i buvo planuota, nes nesulauktas pliLnuotas
lankytojq skaidius del nepalankiq oro s4lygq (ko o balandZio men. uZsitEsusi
Lierna), itakolo
konkurenciniai renginiai, vykq Kaune ir Ka
apylinkese, taip pat negatyvi informacija
Ziniasklaidoje apie zqologijos sod4 del narys
statuso EAZA pasikeitimo ir del stambiq
(atraktyviq) gyvlnq netekimo. Be to, daugelis
zicijq nepritaikytos lankytojams Saltojo sezono

metu stebeti gyvrlnus.

2.,Produkt9^\rifelij.us
gyvlnqc rrl5irt]skaidius
planas
(vnt) (p-02-33-03-01-01).
------c
vJ vr-wr),
L LaLo.J LL\
120
.:_-_Retr.t
r[siq, [vykdymas 130
Kriterijus ivykdytas 08,3 rocento. Kriterijaus virsijim4
tai
itakojo tai,
l5i,+.
f
!08,3
kad nuolat tikslinamas i TarptautinE raudonEjq k"vdq
ruSiq
sqrasas,
o taip put nJ* purtouu,
itrauktq
zoologijos sodo kolekci]jos r[Siq s4raSas vienos
keidiamos kitomis.
3. Plodukto kriterijus - Edukacinirl progra
skaidius (vnt) (P-02-33-03-01-02). planas 171
edukacine programa, [irykdymas 241 edukacine
Kriterijus ivykdytas 140,9 procentu.
-i! -bendradarbiavimas
Kriterijaus virSijimq itakojo reklama, renginiai
,il
su Svietimo tTffi
istaisomi
"
"i

Ikimo kvkr ini
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4. Produkto kriferijus - Lietuvos zoologij sodo surinkta suma uZ teikiamas pasJaugas
(ruKsr.
UKSI. L0
Lt) e-02-33-03101-03).
Planas 1500,0
1500.0 tuk
ly-U2-3i-U3l0t-03). planas
tu t. Lt, ivykdymas 7449,1 tDkst. Lr. Kri
Kriterijus
neivykdytas 3,4 procerito. Kriterijaus neivykdym4
[takojo sumaZejgs lankytojq skaidius,
;. rmaZiau
lankltoj rl rirrko si papild[mas paslaugas. eia.rroia, rata neivykdyta 50,9 tukst.Lt
a
.

PROGRAMOS ASIGNAVI {U PANAUDOJIMAS
Asignavin al

Patviftinti I patikslinti)

1L

etuvos Respublikos vals{ybes biudZetas

45'

Asignavimq

tDkst. litq

panaudojimo
procentas

)A

4521,5

98,89

)A

4521,5

98,89

asignavima i, tDkst.

lS viso asignavimq programa (1+)\
I5 jq pagal finansavimo Saltjnius:

Panaudoti

asignavimai,

litll

rs Jo:

1.1. bendrojo finansavimo le$os
1.2, Europos S4jungos ir kitor tarptautines
nansines paramos leSos

fi

1.3. tikslines paskirties lesos r pajamq lmokos

2. I(ti Saltiniai (Europos S4j ngos finansine
parama projektams igyvendi ti ir kitos teisetai
gautos le5os)

Lietuvos Zoologijos sodui 2013 m. programi i vykdyti (iskaitant patikslinimus) buvo
si
skirta
4572,4 tlkst. LL, panauc lota (kasines i5laidos) 4521. j tlkst. Lt. Programos asignavimai
panauudoti
98,89 procentq. Neivyl, :dyta priemond ,,Teikti m< kamas paslaugas Lietuvos zoologijos
ssode,
siekiant pagerinti gyvr nq laikymo ir lankytojq aptarnavimo s4lygas" (02 033 03 0l
02),
finansavimo Saltinis 1.4 , 1.1.1. del maZesnio lankyl rjq skaidiaus ir todel, kad
maliau lanl.yvtoiq
rinkosi papildomas paslz Lugas. Nesurinkta leiq 44,7 [kst.Lt. 6,2 tDkst. Lt surinkta,
bet nepervvesta
Aplinkos ministerijai, ne s le5os surinktos paskutinem s gruodZio dienomis.

Direktorius

Aurimas DidZiokas

