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I.

STRATEGINIU POKYdIU IGYVENDINIMAS

2014 m' Lietuvos zoologijos sodas vykde programe,,Gamtos istekliu paveldo
ir
vertybiq apsauga" (programos kodas 02 33\.
1 d. ikUre profesorius T. Ivanauskas. Nuo to laiko

gyv[nq ivairove, globoja ir saugoja gyvtinus,
I Tarptautinp ir Lietuvos raudo_

et4 [ra5ltiems

grama. Lietuvos zoologijos sodas nuo l9g5 m.
veisimo pr
akvariumq
kandidato.

Svarbiausi atlikti darbai ir pasiekti rezultatai
[gyvendinant ES tarybos direktyvos del laukiniu gyvunq laikymo zoologijos soduose reikalavimus
ektas ,,Liltuvos zoologijos sodo teritori.los galimybirl
studijos
uojamas iS Europos J4jrrrrgo, strukt[riner-p**or.
Siekiant
ir detaliojo plano rp."ttainiq igyvendinimui 2014 m.
- 2015 m. igyvendinamas projektas ,,Pasirengimas Lietuvbs zoologijos sodi"atnaujinimui., finansuojamas i5 Europos s4jungos struktDrines paramos. Projekto tikslai sudaryti prieiaidas
Lietuvos
zoologijos sodo rekonstrukcijos atlikimui ir visuomenes Svietimui. Projekie numatytos
keturios
veiklos: Lietuvos z
konstrukc
(2014-10-31 - 2015
zoologijo
rengimas ir Zeldiniq
4-0I-20 (2014-04-15 - 2014-12-22) bei Lietuvos
veiksmq plano iki2020 m. parengimas (2
-06_10). lgyven
stravimo etapui
patalpas su volj
laikymo nelaisveje standartus, irengta Siuolaikine
linkos ministro patvirtintq Aplinkos sektoriaus
odui poreikis tam periamus reikalavimus gyti integralia gamtos iSos sodo teritorijos, jos reljefo ir naturalios gam_
, kartu sodas turetq tapti natlralios faunos ir flo_
osauginio, gyvUnq gerovds, ekologi5ko ir dar_

eur
.A1.
zvtr
9

niq retq ru5iq iSsaugojimo ir veisimo programq (EEp),
retq ruSiq (ISB) kilmes knygos programq. Lyginant su
e neivyko. Gyvr,rnq rlSiq ir eksponatq skaidius isliko
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ir 2013 m. Kolekcijoje

didesnE dal[- 120 rlSiq (iS 215) sudaro retos ruSys, itrauktos
I
Tarptauting raudon4jqknyge. 2014 m. gruodZio 31 d. ekspozicijqsudare 215 gyvDnq rflSiq ir 1g10
eksponattS t. sk.:

panasus, kaip

.
o
.
.
.
o

ZinduoliU

- 51 ruSis, 251 eksponatas;
PaukSdiq -59 rlSys, 435 eksponatas;
Ropliq

-

34 niSys, 257 eksponatai;
Varliagyviq- 14 r[Siq 80 eksponatq;
hrwrl- 50 rfiSiq 753 eksponatai;
Bestuburil-7 ruSys, 34 eksponatai.

Sekmingai ivykdyta projekto ECONAF LIFE09/ANT/000581 ,,Bandomojo ekologinio
tinklo teritorijose Pietq Lietuvoje suk[rimas" dalis, pagal kuriq Lietuvos zoologijos sodas L.rvo
[sipareigojqs inkubuoti ir i5auginti iki iSleidimo I laisvg 120 baliniq veZliukq. IS netinkamose

vietose padetq ir pristatytq per 4 projekto metus I zoologijos sod4 173 kiausiniq iSskilo 145 (83,g%)
veZliukai. I5 jq i5auginti 128 (88,3%) veZliukai. Paauginti iki2-3 metq 101 veZliukas grqiinias atgal
I gamte2014 m. liepos menesi. Likusieji 27 bus isleisti 2015 m. vasare.
2014 metais iSaugintas prieauglis i5 30,2yo visq esandiq zoologijos sode r[Siq. Verta
pamineti pirmq kart4 zoologijos sode i5augint4 Zaliasparnes aros (Ara ihloroptera) jaunikli
^
senegalinE papugQ (Poicephalus senegalus), kilnqj[ ereli (Aquila chrysaetos), f kinin[ muntjak4
(Muntiacus reevesi), 2 perukines tamarinas (Saguinus oedipus), 2 pilkarusves kenglrar
1Mu".oprr.
rufogriseus) ir kt. Gyvrlnq poroms sudaryti [sigijome pal5ojo grifo (Gyps fulvus) patin4 dvikuprio
kupranugario (Camelus bactrianus, var.dom.) patelg. Plediama varliagyviq kolekcia.
[sigijus dar 5
naujq rtrSiq varliagyviq kolekcijq dabar sudaro 14 ruSiq. Ropliq kolekcijoje nauia rUSis e Zli"ji
bazilikai (Basiliscu plumifrons). Nauja rDSis ir tvenkiniq ekspozicijoj. tui 10 baltaveidZirt
medZ4siq (Dendrocygna viduata). Tvenkiniq ekspozicijai papildyti
isigyta ir 7 kalnines Z4sys
(Anser indicus). Visi Sie pauk5diai ir gyvunai pawehi i5 kitq Europos zoologijos sodq.
Lietuvos zoologijos sodo pagrindine visuomends Svietimo ir informavimo nr*cija yrc
informacijos apie gyvunus ir [staigq sklaida per lykdomas akcijas, renginius, naujienq r"po.tu2ur,
edukacinius uZsiemimus ir kita. Siais metais buvo pravesta 210 paiiintiiiq ekskurrUq ii ed-ukaciniq
programq zoologijos sode bei Svietimo istaigose: darZeliuose, mokyklose, neigaliqjq vaikq
institucijose, kaip iSvaZiuojamoji edukacija. Juose dalyvavo 6231 klausytojas. Zoologijos sodas
buvo pristatomas renginiq metu, parengiant temines edukacines progru-ur. Suorganizuota (arba
dalyvauta) 20 renginiq (Svendiq):
Data
16

Renginys
Arktinis savaitgalis zoologijos sode

3l

,,EgzotiSkos" uZgavenes
Zv irbliq diena (Zemes d ienos m i n ej im as)
Paroda Saules mieste. Siauliuose
''Zaliasis uodo Seimos turgelis" Kauno sporto haleleMagi5kasis Lietuvos zoologijos sodo sezono atidarymas
GyviinU priZilfetojo diena
"Zaliasis uodo Seimos turgelis" Kauno sporto haleie
Lietuvos zoologijos sodo 76-asis gimtadienis
Savanoriq vasaros stovyklaviete

20r4 02-15 ir
20
20
20
20

4-03 -0

l

4-03-22
4-03-28
4-04-r3
20 4-04-26
20 4-05-24
20 4-06-t5
20 4-06-29

2014-08-30 ir
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4-09-01

4-09-t3
4-09-14
4-09-26
4-r0-04
4-10-r7
4-l 1-08
4-rr-29

4-12-07
20 4-12-13

Zuikiq mokykla (Rugsejo l-osios Svente sode)
,,Erdvelaivis Leme 2014" LZS Afrikos gyviinai iS arti
VeZliukrl Svente,,lki susitikimo gamtoje..
Paramos konceftas ,,Pirk Drambli 2014"
Pasauline gyv[nijos diena
Akcijos,,Gile 20 14" uLdarymas
Moli[giadienis (savanorirl renginys)
"Zaliasis uodo Seimos turgelis" Lengvosios atletikos manieZe
Elnio devyniaragio Svente (Kaledinis renginys)
Jaunojo Gamtininko konkurso dalyvitl apdovano j imai

Lankytoiu sk.
239+64
1272

783

I 849

1270

r980
I 755+1 084

tt79
291
t

9l5

184
1225

tt4
236
94
43

3

Siekiant pagerinti gpunq laikymo ir lankytojq aptarnavimo s4lygas, 2014 m. atlikta teritorijos parko medZitl inventorizacija, iSimti leidimai kirtimams, sumontuoti du papildomi vandens grQLiniai, uZdengtas kasq stogas saulds kolektoriais, apSiltintas vivariumo stogas, atlikta terariumo pastato blkles ekspertizd, irengtas lauko baseinas tapyrams, suremontuotas ir perdaZytas snieginiq leopardq voljeras, patvirtinta sodo gamtamokslinio Svietimo strategija ir veiksmq planas iki2020 m.

Pasiekti svarbiausi veiklos efektyvumo pokyiiai
1. Pakeista zoologijos sodo organizacine strukt0ra

ir

sumaZintas etatq skaidius nuo 126

iki

r07.

2. 2014 m. balandZio 8-11 d. 24 sodo darbuotojai pirmq kart4 dalyvavo EAZA gyvunq aplinkos praturtinimo praktiniuose apmokymuose, kuriuos pravede Mark Kingston Jones ir Valerie
Hare.

Svarbiausi veiksniai, trukdp lgyvendinti prioritetus ir pasiekti planuotus rezultatus
|. 2014 m. vasario 6 d. tik po ilgq derybq Kauno miesto taryboje buvo patvirtintas zoologijos sodo detalusis planas.
2. 2014 m. rugsejo 9 d. tik po ilgq derybq Kauno miesto savivaldybes kolegija pritare dviejq
artezinl4 grgZiniq irengimui zoologij os sode.
3. Del 2014 m. sumontuotq Radvilenq plente kelio Zenklq draudZiandiq parkuoti automobilius ties zoologijos sodu, sumaZejo perpus parkavimo vietq.
4. Del teisminiq procesq vykdant vie5uosius pirkimus, sutrumpejo techniniq projektq parengimo paslaugos atlikimo terminas nuo 12 men. iki 9 men.

il.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMO REZULTATAI

02-asis strateginis tikslas - UZtikrinti racionalq gamtos iStekliq naudojim4 ir tolesni jq gausinim4 hidrometeorologines informacijos. Sis tikslas buvo igyvendinamas pagal Lietuvos zoologijos
sodo vykdye programq,,Gamtos i5tekliq ir paveldo vertybiq apsauga" (programos kodas 02 33).
Lietuvos zoologijos sodas vykde programos 3 tiksl4.

Programos lgyvendinimo rezultatai
Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetai

Vertin mo kriterijr reik5mes
planas [vykdyta ivykdymo
procentas

3-ajam programos tikslui: Populiarinti gamtos apsaugos Linias, supaZindinti lankytojus su pasaulio gyvDnq
[vairove, organizuoti kultiirin[ gyventojq aptamavimg ir poilsi
R-02-33-03-01
1. Lankytojr+ skaidius Lietuvos zoologijos sode, vnt.
145000
152071
r04.9
3-ojo tikslo l-ajam uZdaviniui: Globoti, saugoti ir veisti gyvunus, plesti ir turtinti ekspozicij4 sukurti funkcini
ekspozicin[ Lietuvos zoologijos sodo modeli priartinant gyv[nq gyvenimo sqlygas prie autenti5kos jiems aplinkos, kaip reikalauja ES tarybos direktyva del laukiniq gyvunq.
1. Retq gv[nq rD5iq (saugomq pagal LR saugomq
P-02-33-03-01-0t gyviinq augalq ir grybq rD5iq [statym4 ir [ra5ytq I
t20
120
100,0
Tarptauting raudon4j 4 knyg{ skaidius, vnt.
P-02-33-03-0r-02 2. Edukaciniq programq skaidius, vnt.
177
210
122,8
P-02-33-03-01-03

3. Lietuvos zoologijos sodo surinkta ir pervesta suma
uZ teikiamas paslaugas, tDkst.Lt

1500,0

1485,0

99,0

Gautq rezultatq palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:
1. Rezultato kriterijus - Lankytojrl skaidius Lietuvos zoologijos sode (R-02-33-03-01). fi"tuvos zoologijos sod4 aplanke 4,9oA daugiau, nei buvo planuota del palankiq oro selygrl, vykdytq
renginiq bei veiklos viesinimo visuomenes informavimo priemondse.
2. Produkto kriterijus - Rettl gyvrinq rflSiq skaidius (P-02-33-03-01-01) nei sumaZejo nei padidejo, t.y. iSsaugota I20 retq gyvtnq rDSiq.
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3. Produkto kriterijus - Edukaciniq programq skaidius (P-02-33-03-01-02) didesnis 22,8yo
nei planuota del padidejusio lankytojq susidomejimo. Tai itakojo reklama, vykdyti renginiai ir bendradarbiavimas su Svietimo [staigomis.
4. Produkto kriterijus - Lietuvos zoologijos sodo surinkta suma uz teikiamas paslaugas (P02-33-03-01-03) surinkta, tadiau dalis le5q (0,9%) nepervesta, nes metqpabaigoje jos buvo [Saldytos del euro ivedimo.
Asignavimq panaudojimas
Panaudoti asignavimai,
t[kst. litq (tlkst. eurq)

Asignavimai

4 824,7 (t 397,3)
I 485,0 (430,0)

Lietuvos Respublikos valstybes biudZetas
i5

jo:

Pajamq imokos

Aplinkos apsaugos rdmimo programa
Europos S4jungos finansine parama proj ektams igl,vendinti
Juridiniq ir fiziniq asmenq parama
I5 viso

489,7

(141,8)

742,1
368,0

(2r5,9)
(106,6)

5 934,8 (1 718,9)

III. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
Lietuvos zoologijos sodas 2015 metais planuoja:
l.Iki 2015 metqrugpj[dio 31 d. igyvendinti projekt4,,Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui" finansuojamq i5 ES strukturines paramos:
a) Parengti Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos pirmojo etapo techninius projektus;
b) Pilnai igyvendinti parengt4 Lietuvos zoologijos sodo Zeldiniq tvarkymo ir prieZilros
projekt4 (iskirsti likusius 1 158 medZius, iskaitant medZiq stambiq sakq genejim{;
c) Pradeti igyvendinti Lietuvos zoologijos sodo gamtamokslinio Svietimo strategijos bei
veiksmq plan4 iki 2020 m. - [sigyti 26 vnt. edukacij ai skirtos [rangos ir metodinirl priemoniq.
2. lgyvendinti-Aplinkos apsaugos remimo programos leSomis finansuojamq projekt4 ,,Baliniq veZliq (Emys orbicularis) Lietuvoje i5saugojimas ir populiacijos gausinimas", kurio tikslas Pagausinti baliniq veZliq populiacij 4 Lietuvoje;
3. Imtis iniciatyvos, kad atliekos Lietuvos zoologijos sodo teritorijoje butq efektyviai ruSiuojamos ir taip skatintq lankytojq s4moningum4. Tam planuojama [sigyti ruSiavimui skirtq SiukSliadeil4 ant/prie ruSiavimo Siuk5liadeZiq [rengti edukacinius plakatus, kurie informuotq visuomenE apie
SiukSliq gresmQ laukinei gamtai, o tai bltq paskata ruSiuoti ne tik namuose, tadiau ir viesose erdvese.

Direktorius

Aurimas DidZiokas

