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I.

STRATEGINIV POKYdIU IGYVENDINIMAS

Lietuvos zoologijos sod4 1938 m. liepos 1 d. ikure profesorius T. Ivanauskas. Nuo to laiko
Zoologijos sodas supaZindina lankyojus su pasaulio gyvunq ivairove, globoja ir saugoja gymnus,
veisia retus ir nykstandius gyvtinus, teikdamas prioritet4, saugomus pagal LR saugomq gyvuml,
augalq ir grybq ruSiq istatym4 ir ira5ytus i Tarptauting raudonqlqknyg4.eiayrapastovi ekspozicija,
kuri4 reikira toliau i5laikyti Sia tgstine ir ilgalaike programa. Lietuvos zoologijos sodas nuo 1985 m.
dalyvauja Europos retq ir nykstandiq gyvrlnq rD5iq veisimo programose. 1992 m. buvo priimtas
pilnateisio nario statusu i Europos zoologijos sodq ir akvariumq asociacij4 (F,AZA),2013 m. Sioje
organrzac1ioje pilnateisio nario statusas pakeistas i kandidato), nuo 2008 m. atnaujino narystg
Tarptautinrij e rDSiq informacinej e sistemcrj e (I S I S ).

Sv:trbiausi atlikti darbai ir pasiekti rezriltatai
1. l[gyvendintas ES struktlrines paramos leSomis finansuojamas projektas ,,Pasirengimas
Lietuvos z:oologijos sodo atnaujinimui" (toliau - Projektas) pagal 2007-2013 metq Sanglaudos
skatinimo veiksmq programos I prioriteto ,,Vietind ir urbanistind pldtra, kultriros paveldo ir gamtos
iSsaugojimas bei .pritaikymas turizmo pldtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonE ,,Visuomends
informavirno apie aplink4 sistemos sukulimas ir pldtra". Projekto metu igyvendintos Se5ios veiklos.
Pagrindine (svarbidusia) veikla yra ,,[,ietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos pirmojo etapo
techniniq projektq parengimas" (2014-10-31 - 2015-09-18 parengta l4 komplel<siniq techniniry
projektq ir gauti statybq leidZiantys dokumentaf). Taip pat parengtas Lietuvos zoologijos sodo
Zeldiniq tvarkymo ir prieZiDros projektas ir pagalji sutvarkyti Zeldiniai (2014-01-20 - 2015-06-05),
irengti du arteziniai vandens grELiniai su vandens nugeleZinimo filtrais (2014-04-15 - 2014-11-03,
filtrq jreniTimas 2015-07-20 - 2015-08-31), parengta Lietuvos zoologijos sodo gamtamokslinio
Svietimo strategija bei veiksmq planas lki2020 m. (2013-11-26 - 2014-06-10) ir pagal tai isiglta
edukacijai skirtos irangos ir metodiniq priemonia Q015-03-12 - 2015-07-30). Gavus papildom4
Projekto finansavim4 atliktas nuotekq siurblines remontas (2015-08-10 - 2015-09-25).
2.
su 2014 m. dideliq esminiq pokydiq kolekcijoje neivyko, tadiau gyvlnq rDSiq ir
eksponatq "Lyginant
daugiau nei 2014 m. Gyvunq ruSiq 2015- 12-3 I buvo 222, t. y. 7 daugiau nei prieS metus.
Eksponatq skaidius perkope 2000 ir siekia 2038, t. y.228 daugiau nei prieS metus. 2015 m. isigyta
13 naujq ril5iq, i5 kririq 9 ruSys - konfiskuoti smulkus Zvirbliniq burio paukSteliai: zyIes, sniegenos,
musinukes, lapinukai ir kt. Tarp naujai isigl.tq r[Siq apykakletosios agamos, spalvingosios
medlaipes, dryZuotieji skunsai ir mi5kines kates. Taip pat porq sudarymui, kraujomai5ai i5vengti bei
pagal EEP programas isigyti rausvieji pelikanai, rudosios antys, palSasis grifas, Lirafa ir kiti
gyvDnai. I(olekcijoje didesng dali - 120 rDSiq sudaro retos r[Sys, t. y. itrauktos i Tarptauting
raudonqi4 knygq, 11 ruSiq, saugomq pagal LR saugomq gyvlnq, augalq ir grybq rD5iq istatym4.
Zoologijos sodas dalyvauja 14 europiniq retq rlSiq iSsaugojimo ir veisimo programrl (EEP), 9
europinds retq r[Siq (ESB) ir 6 tarptautines retq ru5iq (ISB) kilmes knygos programr+. 2015 metais
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veisesi 24,8 o visq esandiq zoologijos sode r[Siq, Siek tiek maLiau nei 20t4 m., tadiau tarp
i5auginto prieauglio galima pamineti tokias rlSis, kurios nelaisveje rediau iSveisiamos, tai Zaliasparnds aros, senegalines ilgasparnes pap[gos, melynkaktes amazones, baliniai veL\iai,
perukines tamarinos, kininiai muntjakai. 2015 metais i5auginta ir 4 ruSys varliagyviq. 2015 m.
gyvunqgaiStamumas,lyginant su20l4 metais, sumaZejo 2,5yo-nuo II,4yoiki8,g7 oA.
3. [gyvendinant visuomen0s Svietimo ir informavimo funkcij4, pravesta 251 paLintine
ekskursija ir edukacine programa zoologijos sode bei Svietimo istaigose: parodose, mokslo
festivaliuose, universitetuose, darZeliuose, mokyklose, neigaliqjq vaikq institucijose, kaip
i5vaZiuojamoji edukaclja. Zoologijos sodas buvo pristatomas renginiq metu, parengiant temines
edukacines programas. Suorganizuota 12 renginiq (Svendiq). Pasirengta pagrindines zoologijos sodo
edukaciner; medZiagos vieSinimo priemonds - internetines svetaines www.zoosodas.lt atnaujinimo
darbams. Galutinai parengta mobilioji audiogido programele, skirta savaranki5kai lankytojq
edukacijai, vizito zoologijos sode metu.

'

Pasiekti svarbiausi veiklos gfekgvumo pokyiiai
1. Del vykdomq renginiq kokybes gerinimo ir aktyvaus renginiq vieSinimo visuomends
informavirno priemonese 2015 m. buvo pasiektas didZiausias per pastaruosius trejus metus dienos
lankomumas - birZelio 28 d. per Zoologijos sodo gimtadienio Sventg sode apsilanke 3527
lankytojai.
2. Nuo 2015 m. geguZes men. pradeti skaidiuoti savanoriq apsilankymai Lietuvos zoologijos
sode ir jq dirbtq valandq skaidius. Paai5kejo, kad per 8 men. apie 40 savanoriq neatlygintinai
zoologijos sode iSdirbo daugiau kaip 800 val.
3. '.2015 m. Lietuvos zoologijos sodo lankytojams buvo sudaryta galimybe r[Siuoti SiukSles,
maLinant zrplinkos tar54. 2015 m. pavasari Aplinkos ministerija parenge pakuodiq atliekq tvarkymo
uZduodiq projekt4, pagal kuri skatinama plesti pakuodiq atliekq surinkimo infrastruktlrq, maLinti
aplinkos terSim4 ir atliekq, patenkandiq i s4vartynus, kieki. Lietuvos zoologijos sode geguZes
pradZioje buvo irengta 20 m5iavimui skirtq Siuk5liadeZiq vietq, nuolat vyksta renginiai, skirti
sveikai gy'zensenai ir ekologijai.

Sv:lrbiausi veiksniai, trukdg igyvendinti prioritetus ir pasiekti planuotus rezultatus
1. .Lietuvos zoologijos sodui, finansuojamam i5 valstybes biudZeto, pagal patvirtint4 s4mat4
nera numratoma pakankamai le5q gyvDnq mitybai, todel pa5arq isigijimui zoologijos sodas
priverstas lkasmet praSlti papildomo finarsavimo i5 Aplinkos apsaugos remimo programos le5q.
2. lNegautas ftnansavimas i5 2015 m Aplinkos apsaugos remimo programos ES projekto
,,Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui" igyvendinimui butinq i5laidq
kompensarrimui (7 760,00 €). Sios leSos buvo planuotos ES projekto ,,Pasirengimas Lietuvos
zoologijos sodo atnaujinimui" biudZete nenumatytq, tadiau projektui igyvendinti reikalingq , taip pat
netinkamq ar netinkamomis pripaZintq ES projekto iSlaidq apmokejimui.
3. 2.015 m. ilgai tgsesi Lietuvos zoologijos sodo nuostatq keitimo klausimq derinimas.

IT. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMO REZULTATAI
fgyvendinto strateginio tikslo pavadinimas ir kodas.
,,U,Ztikrinti racionalq gamtos i5tekliq naudojim4 ir tolesnijq gausinim4, hidrometeorologines
informacijos" (02).
Strateginio tikslo igvendinimo programos (toliau - programa) pavadinimas ir kodas.
,,Gamtos iStekliq ir paveldo vertybiq apsauga" (02 33).

lgyvendinto programos tikslo eil6s numeris ir pavadinimas.
3 -- ,,Populiarinti gamtos apsaugos Zinias, supaZindinti lankytojus su pasaulio gyvunq
ivairove, organizuoti kultUrini glventojq aptarnavim4 ir poilsi".
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P-02-33-03i-0t-02 2. Edukaciniq programq skaidius, vnt.
3. Lietuvos zoologijos sodo surinkta ir pervesta suma
P-02-33 -03i-01-03
uZ teikiamas paslaugas, tiikst. €

129,5

Gautq rezultatqpalyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:
L Rezultato kriterijus - Lankl.tojq skaidius Lietuvos zoologijos sode (R-02-33-03-01).
Lietuvos z:oologijos sod4 aplanke 131,9 o/o daugiau. nei buvo planuota del palankiq oro s4lygq,
vykdyq renginiq bei aktyvios veiklos viesinimo visuomenes informavimo priemondse.
2. Produkto kriterijus - Retq gyvunq r[Siq skaidius (P-02-33-03-01-01) nei sumaZejo nei
padidejo, t. y. i5saugota I20 retr+ gyvUnq ru5iq.
3. llrodukto kriterijus - Edukaciniq programq skaidius (P-02-33-03-01-02) didesnis 143,4 yo
nei planuota del aktyvios veiklos viesinimo visuomends informavimo priemonese padidejo
lankltojq susidomejimas. Tai itakojo reklama, vykdyi renginiai ir bendradarbiavimas su Svietimo
istaigomis,
4. Produkto kriterijus - Lietuvos zoologijos sodo surinkta ir pervesta suma uZ teikiamas
paslaugas (P-02-33-03-01-03) didesne I29,5 yo nei buvo planuota del palankiq oro s4lygq, vykdytq
renginiq bei aktyvios veiklos viesinimo visuomends informavimo priemondse.
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Lietuvos Respublikos valstybes biudZetas
ii jo:

Pajamq imokos
Aplinkos apsaugos remimo programa

650,1
45

5,5

r 03.5

Atliekq tarios maiinimas ir prettencija

24,0

Europos Sqiungos finan sine parama proj ektams igyvendinti

587,2

Juridiniq ir fiziniq asmenq parama

48,0
I5 viso

2 285,9

III. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
Lietuvos zoologijos sodas 2016 metais planuoja:
1. JPasirengti projekto ,,Visuomenes aplinkosaugini ivietimq skatinaniios infrastrukturos
atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode" igyvendinimui, finansuojamam i5 ES struktlriniq fondq
leSq pagal 2014-2020 m. Europos S4jungos fondq investicijq veiksmq programos 5 prioriteto
,,Aplinkosauga, gamtos i5tekliq darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos"
igyvendinimo priemones Nr. 05.4.1-APVA-V-017 ,,Visuomenes informavimas apie aplink4 ir
aplinkosauginiq rekreaciniq objektq tvarkymas" (planuojama parengti investicijq projekt4,,Lietuvos
zoologijos sodo atnaujinimas", pateikti Aplinkos ministerijai projektini pasiulym4 ir Aplinkos
proj ektq valdymo agenttrai pateikti parai5k4);
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2. lDalyvauti ES 2015 - 2018 metq profesinio mokymo projekte ,,Zoo Keeper Competency
Frameworl<" (,,Gylunq priZiDretojq gebejimq pagrindq ugdymas"), kurf igyvendina Europos
zoologijos sodq ir akvariumq asociacija (EAZA) pagal ES 2014-2020 m. program4 ,,Erasmus*".
Projektas skirtas kelti gyvunq prieZiDros specialistq darbo kokybg, taikant naujausius tarptautinius
gyvDnrl gerovds ir prieZiiiros nelaisveje metodus;
3. 'IEsti 2015-2017 metq valstybes investicijq projekto ,,Lietuvos zoologijos sodo teritorijos
apatines dalies tvoros projektavimas ir statyba" igyvendinim4, finansuojam4 i5 Lietuvos
Respublikos valstybes biudZeto (planuojama pagal parengt4 technini projekt4 pradeti statybos
darbus);

4. tGar,us finansavim4 planuojama igyvendinti Aplinkos apsaugos remimo programos
leSomis finansuojamus projektus: ,,Pa5ary isigijimas", ,,Visuomenes informavimui skirtq priemoniq
atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode", ,,Lietuvos zoologijos sodo edukaciniq renginiq
organizavimas",,,Lietuvos zoologijos sodo naryste tarptautinese organizacijose",,,Asmens
apsaugos prriemoniq isigij imas".
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