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STRATEGINIU POKYCIV
IGYVENDINIMAS

vykde programe ,,Gamtos paveldo vefiybill

susidomejimas gyv0nu. Lietuvos zoologijos sod

turistq prasmingo poilsio vieta, kur aktyviai
gyvtnams idealai.

Taip pat daug demesio buvo skiriama
ekspozicijos pletimui ir turtinimui.

gyv[nq globojimui, saugojimui

ir

veisimui.

r05ys, tame tarpe l1 rlSirl iS Lietuvos Raudo
knygos, 7l rD5is itraukta i CITES s4raSus. IS

standiq gyvDnq r[Siq veisimo ir i5saugojimo
knygos programq ir 7_ose tarptautines retq

gyvullll kilmes knygos programose. Nacionalinems
Lietuvos
gausinimo programoms isauginti q4baliilaiveLliai,z
aiaill apuokai
ir I

II.

retq gyvhnq
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lDSis.

STRATBGINIO VEIKLOS PLANO
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2_asis strateginis tikslas
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pasaulio gyvhnq ivairove, orgarii
01 programos tikslo 01 uZdavinys

r

- Globoti, saugoti lr,r.irtl gyvDnus, plesti ir.turtinti
ekspozicii4, sukurti funkcini ekspozicini Lietuvos
r*i"gi:"r sodo modeli, priartinant gyvDnq
gyvenimo s4lygas prie autenti5kos jiems aplinkos,
kaip reikalauia ES tarybos iirektyva del Iaukiniq
gyvltnq Iaikymo zoologijos soduose. Propaguoti
Zoologijos sod4 ir jame esa'dius gyvrurus, gamtos
apsaugos mokslo Zinias
01 programos tikslo 0l uZdavinio 01 pdemone Saugoti ir priZihreti gyvDnus,
organizuoti

rensinius.

06 programos tikslas - UZtikrinti Aplinkos ministerijai pavaldZiq
instirucijq papildomq
aplinkosauginiq paslaugq
teikim4.

06 programos tikslo 01 uzdavinys -..u_Ztikrinti Aplink_os
rninisterijai pavaldziq institucijq
papildomq aplinkosauginiq paslaugq, susijusiq
su racionaliu gamtos istettiq naudojimu ir

visuomenes Svietimu, teikinta.
06 programos tikslo 0l uZdavinio 02 priemone
lenginius Lietuvos zoologijos sode.

- Saugoti ir priZi[reti gyv[nus, organizuoti

PROGRAMOS GAMTOS PAVELDO VERTYBIT.I
TSSAUCOJIMAS, 02 25

IGYVENDINIMO REZULTATAI

Ver-tinimo kriterij q reikSrnes

Veltininto

Programos, tikslq, uZdavini14, vertinimo
kriterijq
pavadininai ir ntato
vienetai

nretin is

Ivykdyta

[vykdymo %

(l

R-2s-01 -01

tikslas ( pavadinimas)) populiarlnti

aptarnavim4 ir poilsl
(l tikslo vertinimo kriteriiaus
pavadinimas)
1. Lankytojq skaidius Lietuvos zoologijos

laaala

tz)JJ-t

sode.

(l tikslo I uZdavinio pavadinimas)
Globoti, saugoti ir veisti gyvDnus, plesti

jarne esandius gyvDnus, gamtos
apsaugos
mokslo Zinias
P-25-01 -01 -01

P-25-01-01-02
P-25-01-01 -03

(1 tikslo 1 uZdavinio vertinimo kriteriiaus
pavadinimas;
l. Retq (Tarptautines Raudonosios
knygos) gyvDnq rD5iq skaidius
2. PaLintiniq ekskursijq skaidius
3. Zooedukaciniq pamokeliq skaidius
(6 tikslas ( pavadinirnas)) UZtikrinti

341.67

Aplinkos ministerijai pavaldZiq institucijq
papi ldomq apl inkosaugini q paslaugq

teikima
R-2s-06-02

P-25-06-01-03

(6 tikslo vertinimo kriteriiaus
pavadinimas)
2. Lietuvos zoologijos sodo teikiamq
paslaugq skaicius
(6 tikslo I uZdavinio pavadinimas)
UZtikrinti Aplinkos m inisterii a i pav aldLitt

Svietimu, teikim4
(6 tikslo I uZdavinio vertinirno k.it"riiu*
pavadinimas)
Lietuvos zoologijos sodo surinkta suma
uZ teikiamas paslaugas (tDkst. Lt)

109,63

2' Produkto kriteriius - Retq gyvlnq r[siq skaiiius (vnt) (p-25-01-01-01). planas
136 rDSys.

ivykdymas 136 ru5ys. Kriterijus iuyt aytu, 100,b0 procenti.

A
T

(vnt) (p_25_01_01_03). planas 135
ivykdytas 82,22 procento. Zooedukaciniq
2010 rn, jos buvo apmokestintos
skaidir.rs

.

PROGRAMOS GAMTOS PAVELD9
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Asignavima

Patvir"tinti (patikslinti)
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jq pagal finansavinto Saltinius:
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vus

^trspuulKos valstybes bludZetas
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.l . bendro.jo finansavirno

Panaudoti
asignavirnai,

Asignavimq

tultst. litq

panaudoj imo
procentas

3634.1

3633.6

99,99

3634,1

3633,6

99.99

asignavimai, tukst. litq

leSos

.2. Duropos )ruungos tr kttos tar.ptautinds
firransinds parartros leSos
|

1.3. tikslines purt

ittiffi

z. r\'lr sarUiltat (|,uropos squngos finansine
paratxa projektarns [gyvendinti ir kitos teisetai
gautos leSos)

-

Lietuvos Zoologijos sodui 2011
programai vykdyri ([skaitant patikslinimus)
buvo skirta
.m.
3634,1 tDkst. Lr, panaudota (kasines islaidos)
ldll,atutst. rt,
Proglamos asignavimai panaudoti gg,gg procento
arba 0,5 tukst. Lt maliau.nei skirta. nes
nepanaudoti asignavimai socialinio draudimo
(0,4 tDksr. L0
lmokoms
socialinio draudimo imokq iseitinerns pasalpoms
ir
ilgalaikio turto remontui (0,1 tukst. Lt)
atliktam ilgalaikio turto remontui padaryta nuolaida.
-
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