PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-234
Lietuvos zoologijos sodo 2021-ųjų metų veiklos planas
Įstaigos 2021 m. veiklos prioritetai:
1. Vykdyti projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos
sode“ ir suvaldyti su jo įgyvendinimu susijusias rizikas, parengiant rizikų vertinimo ir valdymo planą.
2. Gerinti laukinių gyvūnų laikymo ir gerovės sąlygas Lietuvos zoologijos sode. Tvarkyti zoologinę kolekciją – realizuoti perteklinius ir atsisakomus laikyti
gyvūnus, siekiant tinkamai pasirengti zoologijos sodo rekonstrukcijai.
3. Ugdyti visuomenės mokymąsi ir švietimą gamtosaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo srityse.
4. Išsaugoti EAZA kandidato nario statusą, siekiant tapti pilnateisiu nariu.
2021 m. planuojamos veiklos efektyvumo didinimo priemonės:
Žmogiškųjų išteklių didinimas gamtosaugos švietimo srityje, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių didinimas (darbų ir
paslaugų dalį nuo įstaigos bendros viešųjų pirkimų vertės), įstaigos tausaus išteklių naudojimo priemonių plano parengimas, numatant diegti EMAS ir kitas
išteklių taupymą skatinančias priemones, elektroninių dokumentų valdymo sistemos (DVS) diegimas.
Priemonės
kodas
02.33.03.01.01

02.33.03.01.02

Priemonės pavadinimas
Saugoti ir prižiūrėti
gyvūnus, organizuoti
renginius

Teikti mokamas paslaugas
Lietuvos zoologijos sode,
siekiant pagerinti gyvūnų
laikymo ir lankytojų
aptarnavimo sąlygas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
Atsakingi vykdytojai
mato vienetai ir reikšmės
Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga, 02 33
1. Gyvūnų laikymo ir
1.1. Retų gyvūnų rūšių skaičius, 38 rūšys
Benas A. Noreikis
priežiūros tinkamų sąlygų
sudarymas
1.2. Gyvūnų perkėlimo plano parengimas ir Benas A. Noreikis
įgyvendinimas

Įvykdymo
terminas
I – IV ketv.

1 359,0

I – IV ketv.

(t.sk. 90,0
AARP)

2. Dalyvavimas europinėse 2.1. Europinės retų rūšių išsaugojimo ir
retų rūšių išsaugojimo ir
veisimo programos, 11 vnt.
veisimo programose (EEP)

Benas A. Noreikis

I – IV ketv.

3. Lietuvos zoologijos sodo 3.1. Edukacinių programų skaičius, 50 vnt.
populiarinimas
3.2. Suorganizuoti renginiai, 2 vnt.

Violeta Lazarevičienė
Austėja Rimdžiūtė

I – IV ketv.

4. Lankytojų pritraukimas
populiarinant zoologijos
sodą ir teikiant mokamas
paslaugas

Vida Gegužinskaitė

I – IV ketv.

4.1. Lietuvos zoologijos sodo surinkta ir
pervesta suma už teikiamas paslaugas,
20,0 tūkst.€
4.2. Lankytojų skaičius Lietuvos zoologijos
sode, 5000 tūkst.

Austėja Rimdžiūtė

Asignavimai
(tūkst. eurų)

20,0

2
Priemonės
kodas
05.4.1-APVAV-017

05.5.1-APVAV-018

05.5.1-APVAV-018

Priemonės pavadinimas
Visuomenės
aplinkosauginį švietimą
skatinančios
infrastruktūros
atnaujinimas Lietuvos
zoologijos sode

Įstaigos veiksmo
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
Atsakingi vykdytojai
pavadinimas
mato vienetai ir reikšmės
ES 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
5. Projekto vykdymas
5.1. Atlikti Lietuvos zoologijos sodo pastatų Lauras Stacevičius
ir voljerų techninių projektų koregavimą ir
gauti statybą leidžiantį dokumentą
(131 648,00 €).
5.2. Atlikti Lietuvos zoologijos sodo pastatų
ir voljerų statybos darbų viešuosius pirkimus
(pirkimo vertė 14 618 625,00 €).
5.3. Pradėti Lietuvos zoologijos sodo pastatų
ir voljerų statybos darbus (4 385 500,00 €).
5.4. Atlikti Lietuvos zoologijos sodo
teritorijos viršutinės dalies tvoros statybos
darbus (410 666,00€).
5.5. Pastatyti Veterinarijos pastatą iki
2021-06-30 (328 400,00 €).

6. Parengti projekto rizikų 6.1. Parengtas projekto rizikų vertinimo ir
vertinimo ir valdymo planą valdymo planas
Gamtosauginių bei
7. Projekto vykdymas
7.1. Balinių vėžlių jauniklių inkubavimas,
gamtotvarkinių priemonių
auginimas, adaptavimas ir paleidimas į
įgyvendinimas išsaugojant
gamtą (32 000,00 €)
ir pagausinant balinių
7.2. Raudonpilvių kūmučių buožgalvių ir
vėžlių ir raudonpilvių
jauniklių auginimas ir paleidimas į gamtą
kūmučių populiacijas
(11 500,00 €)

Didžiojo apuoko (Bubo
Bubo) veisimas ir jo
išleidimas į gamtą

8. Projekto vykdymas

8.1. Didžiojo apuoko jauniklių auginimas
(54 400,00 €)
8.2. Didžiojo apuoko jauniklių adaptavimas
(53 700,00 €)
8.3. Didžiojo apuoko jauniklių stebėjimas
(22 200,00 €)

Įvykdymo
terminas
I ketv.

Asignavimai
(tūkst. eurų)
5 256,2
iš jų 18,0
projekto
administravimui

I–II ketv.

I–IV ketv.

I-II ketv.

II–IV ketv.
Jonas Šimkus

I – IV ketv.

48,0
iš jų 5,0 projekto
administravimui

Austėja Rimdžiūtė

II – IV ketv.

136,3
iš jų 6,0 projekto
administravimui

3
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

LIFE16
Ekologinio tinklo nuo
NAT/LT/000701 brandžių medžių
priklausomiems
organizmams sukūrimas
Niūriaspalvis auksavabalis
(Osmoderma eremita)

Įstaigos veiksmo
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
Atsakingi vykdytojai
pavadinimas
mato vienetai ir reikšmės
Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“
9. Projekto vykdymas
9.1. Niūriaspalvio auksavabalio veisimo
Kristina Guzaitienė
nelaisvėje ir individų perkėlimo
metodikos sukūrimas (2 000,00 €)
9.2. Sukurtos metodikos įgyvendinimas
Jonas Šimkus
naudojant geriausią ES turimą praktiką
(6 400,00 €)
9.3. Plačiosios visuomenės švietimas ir
Violeta Lazarevičienė
projekto rezultatų sklaida (1 900,00 €)

Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) finansuojami projektai
Naujo statinio žirafų
10. Projektavimo ir
10.1. Pastatyti statinį žirafų laikinam
Jonas Juška
laikinam laikymui statyba statybos darbai
laikymui, 1 vnt.
11.1. Avijaučių voljero pritaikymas
Gyvūnų voljerų pritaikymas 11. Įsigijus statybinių
Jonas Juška
(remontas) laikinam gyvūnų medžiagų voljerų remontas stumbrams, 1 vnt.
11.2. Tigrų lauko voljero pritaikymas
perkėlimui
bei laikino voljero
liūtams, 1 vnt.
įrengiamas
11.3. Arklių levada pritaikymas
kupranugariams, 1 vnt.
11.4. Asilų voljeras pritaikymas kartu laikyti
ir kulaną, 1 vnt.
11.5. Miškinių katinų (Vilpyšių) laikino
voljero įrengimas, 1 vnt.

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

I – IV ketv.

10,3

II – III ketv.

142,7

II – III ketv.

54,6

Apatinės tvoros atstatymo
darbai

12. Pagal parengtą naują
techninio darbo projekto
laidą tvoros atstatymo
darbai

12.1. Statybos inspekcijos Privalomojo
Raimondas Krikščiūnas II – IV ketv.
nurodymo įvykdymas: pagal naują techninio
darbo projekto A laidą atstatyta apatinė tvora
ir užbaigta statyba.

158,5

Vėdinimo sistemos
įrengimas paukščių
paviljone

13. Vėdinimo sistema
įrengimas

13.1. Paukščių paviljone įrengta vėdinimo
sistema, kuri užtikrins nepertraukiamą oro
keitimąsi paukščių žiemojimo patalpose

22,4

Jonas Juška

II – IV ketv.

4
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Energijos taupymas ir
atliekų tvarkymas

Žmogiškųjų išteklių
didinimas gamtosaugos
švietimo srityje
Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas

Įstaigos veiksmo
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai
pavadinimas
mato vienetai ir reikšmės
terminas
Tausaus išteklių naudojimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemonės
14. Netinkamą naudoti
14.1. Utilizuoti visą netinkamą naudoti
Vladimiras Čiuvajevas I – IV ketv.
elektroninę įrangą perduoti (nurašytą) įrangą, 100 proc.
utilizavimui tokias
paslaugas teikiantiems ūkio
subjektams.
15. Atliekų tvarkymas jas 15.1. Išrūšiuoti ne mažiau 65 proc. visų
Jonas Juška
rūšiuojant ir biologinių
atliekų, jas priduodant perdirbimui.
atliekų kompostavimas
16. Vienkartinių pakuočių 16.1. Vienkartinių pakuočių naudojimo
Jonas Juška
mažinimas.
sumažinimas 40 proc.
17. Pasiruošti elektroninių 17.1. Pasiruošta DVS diegimui.
Vladimiras Čiuvajevas
dokumentų valdymo
sistemos (DVS) įdiegimui
18. Padidinti edukologų
18.1. Papildomai priimti edukacinių
Lauras Stacevičius
I – III ketv.
skaičių pagal patvirtintą
programų koordinatorius, 2 darbuotojus.
naują struktūrą
19. Mokymai (seminarai,
kursai ir kt.)

Žaliųjų pirkimų būdu
20. Žaliųjų pirkimų
įsigyjamų prekių didinimas didinimas
21. Tausaus išteklių
Įstaigos tausaus išteklių
naudojimo priemonių plano naudojimo priemonių
parengimas, numatant diegti plano parengimas
aplinkosaugos vadybos ir
audito sistemą (EMAS)

Direktorė

19.1. Įstaigos darbuotojų dalyvavimas
kvalifikacijos kėlime, ne mažiau 40 proc.
visų darbuotojų
20.1. Prekių, darbų ir paslaugų dalis nuo
įstaigos bendros viešųjų pirkimų vertės, 30
proc.
21.1. Parengti įstaigos tausaus išteklių
naudojimo priemonių planą.

Lauras Stacevičius

II – IV ketv.

Renata Tamuliavičienė I – IV ketv.

Lauras Stacevičius

II – IV ketv.

Gintarė Stankevičė

Asignavimai
(tūkst. eurų)

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS
LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO 2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO
02.33.03.01.01 PRIEMONĖS 1.1., 2.1., IR 3.1. PAPUNKČIŲ DETALIZAVIMAS
1.1. Retų gyvūnų rūšių (saugomų pagal LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą ir Pasaulinės gamtos
apsaugos organizacijos Raudonąjį sąrašą) skaičius, 38 rūšys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Niūraspalvis auksavabalis, Osmoderma eremita, IUCN (NT)
Denisono barbusas Sahyadria denisonu, IUCN (EN)
Mozambikinė tiliapija Oreochromis mossambicus, IUCN (NT)
Malavinis delfininis cichlidas Cyrtocara moori, IUCN (VU)
Zvaigždėtasis trofėjus Tropheus duboisi, IUCN (VU)
Ameka Ameca splendens, IUCN (EW)
Ryklinis šamas Pangasianodon hypophthalmus IUCN (EN)
Kaizerio tritonas Neurergus kaiseri, IUCN (VU)
Aksolotlis Ambystoma mexicanum, IUCN (CR)
Raudonpilvė kūmutė Bombina bombina, LR
Juostuotoji lapalaipė Phyllobates vittatus, IUCN (EN)
Trispalvė medlaipė Epipedobates tricolor, IUCN (EN)
Stepinis vėžlys Testudo horsfieldii, IUCN (VU)
Balinis vėžlys Emys orbicularis, LR, IUCN (NT)
Raganosė iguana Cyclura cornuta, IUCN (VU)
Haitinis scinkas Diploglossus warreni, IUCN (VU)
Kukutis Upupa epops LR
Juodasis gandras Ciconia nigra, LR
Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina, LR
Nepalinis erelis Aquila nipalensis IUCN (CR)
Jūrinis erelis Haliaeetus albicilla, LR
Baltapetis jūrinis erelis Haliaeetus pelagicus, IUCN (VU)
Baltoji pelėda Bubo scandiacus, IUCN (VU)
Fišerio agapornis Agapornis fisheri, IUCN (NT)
Pilkoji papūga Psittacus erithacus, IUCN (EN)
Didysis apuokas Bubo bubo, LR
Javinis ryžinukas Padda oryzivora, IUCN (VU)
Perukuotasis tamarinas Saguinus oedipus, IUCN (CR)
Mara Dolichotis patagonum, IUCN (NT)
Manulas Otocolobus manul, IUCN (NT)
Paprastoji lūšis Lynx lynx, LR
Liūtas Panthera leo, IUCN (VU)
Amūrinis tigras Panthera tigris altaica, IUCN (EN)
Turkmėninis kulanas Equus hemionus kulan, IUCN (EN)
Tinklinė žirafa Giraffa camelopardalis reticulata, IUCN (EN)
Rotšildo žirafa Giraffa camelopardalis rothschildi, IUCN (VU)
Stumbras Bison bonasus, LR, IUCN (NT)
Berberinis avinas Ammotragus lervia, IUCN (VU)

Sutartiniai ženklai:
LR - saugomi pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių įstatymą
Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos Raudonasis sąrašas
International Union for the Conservation of Nature - IUCN Red List
Kategorijos:
(EW) - išnykę gamtoje Extinct in the Wild
(CR) - kritiškai grėsmingos būklės Critically Endangered
(EN) - grėsmingos būklės Endangered
(VU) - pažeidžiami Vulnerable
(NT) -arti grėsmingos būklės Near Threatened

2.1. Europinės retų rūšių išsaugojimo ir veisimo programos (European Endangered Species Programme), 11 rūšių.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Balinis vėžlys Emys orbicularis
Jūrinis erelis Haliaeetus albicilla
Perukinė tamarinas Saguinus oedipus
Manulas Otocolobus manul
Anubis Papio anubis
Liūtas Panthera leo
Amūrinis tigras Panthera tigris altaica
Turkmėninis kulanas Equus hemionus kulan
Rotšildo žirafa Giraffa camelopardalis rothschildi
Tinklinė žirafa Giraffa camelopardis reticulata
Stumbras Bison bonasus

3.1. Edukacinių programų skaičius, 50 vnt.
Edukacinių programų temos:
1. „Seniausi pasaulio gyventojai – ropliai“ – (15 vnt.)
2. „Vabzdžių karalystė zoologijos sode“ – (15 vnt.)
3. „Graužikai ir jų atstovės gudruolės žiurkės“ – (5 vnt.)
4. „Tropiniai sparnuočiai“ – (5 vnt.)
Kultūros paso edukacijos:
5. „Lietuvos laukiniai gyvūnai“ – (4 vnt.)
6. „Zoologijos sodo plėšrieji gyventojai. Kačių šeima“ – (2 vnt.)
7. „Nykstantys gyvūnai ir jų išsaugojimo galimybės“ – (2 vnt.)
8. „Pasaulio žolėdžiai. Nuo Grenlandijos iki Afrikos“ – (2 vnt.)
Edukacinių programų vykdymo formos:
1. Išvažiuojamoji edukacija;
2. Ekskursija zoosode;
3. Edukacija zoomokyklėlėje;
4. Gimtadienis;
5. Nuotolinės edukacijos.
3.2. Renginiai, 2 vnt.
1. Tarptautinė nykstančių gyvūnų ir šeimų diena (2020-05-15);
2. LZS 83-ias gimtadienis (2020-07-03).
_________________

