PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. _______________ ___ d. įsakymu Nr. _______

Lietuvos zoologijos sodo 2022-ųjų metų veiklos planas
Įstaigos 2022 m. veiklos prioritetai:
1. Vykdyti projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos
sode“ (toliau – projektas), suvaldyti su jo įgyvendinimu susijusias rizikas ir viešinti su projektu susijusius atliktus statybos darbus bei kitas veiklas (2k/mėn.).
2. Siekiant ugdyti visuomenės mokymąsi ir švietimą gamtosaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo srityse, parengti ir su Aplinkos ministerija suderinti
Mokslinės veiklos planą, Edukacijos ir mokymų planą, Biologinės įvairovės apsaugos veiklų planą.
3. Siekiant apibrėžti ir atskleisti įstaigos siekius, ilgalaikius tikslus ir veiklas jiems pasiekti, parengti ir su Aplinkos ministerija suderinti Lietuvos zoologijos
sodo veiklos strategiją, kurioje būtų įvardinti svarbiausi įstaigos tikslai 5 metams.
2022 m. planuojamos veiklos efektyvumo didinimo priemonės:
Žmogiškųjų išteklių optimizavimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių didinimas (darbų ir paslaugų dalį nuo įstaigos
bendros viešųjų pirkimų vertės).
Priemonės
kodas
02-001-12-1401 (TP)

Priemonės pavadinimas
Saugoti ir prižiūrėti
gyvūnus, vykdyti
gamtosauginį švietimą,
teikti mokamas paslaugas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1. Saugoti ir prižiūrėti
gyvūnus, teikiant prioritetą
retoms rūšims
2. Gerinti gyvūnų laikymo
ir gerovės sąlygas,
atnaujinant jų
voljerus/patalpas, kurie
nepatenka į ES projekto
apimtis.
3. Vykdyti švietimą
gamtosaugos ir biologinės
įvairovės išsaugojimo
srityse

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
Įvykdymo Asignavimai
Atsakingi vykdytojai
mato vienetai ir reikšmės
terminas (tūkst. eurų)
Aplinka, miškai ir klimato kaita, 02-001
1.1. Retų gyvūnų rūšių skaičius, 34 rūšys
Benas A. Noreikis
I – IV ketv.
1 295,0
2.1. Atnaujinti apuokų du voljerus, 80 m2

Jonas Juška

3.1. Edukacinių programų skaičius, 300 vnt.
3.2. Suorganizuoti renginiai, 1 vnt.
3.3. Dalyvavimas konferencijose
(pranešimo skaitymas), 2 vnt.
3.4. Mokslinės veiklos plano parengimas
3.5. Edukacijos ir mokymų plano parengimas
3.6. Biologinės įvairovės išsaugojimo veiklų
plano parengimas

Aida Grockienė
Aida Grockienė
Violeta Lazarevičienė
ir Gintarė Stankevičė
Gintarė Stankevičė
Aida Grockienė
Benas A. Noreikis

(t.sk. pajamos
už teikiamas
paslaugas
10,0)
II – IV ketv

I – IV ketv.
III ketv.
II – IV ketv.
I – III ketv.
I – III ketv.
I – III ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
Įvykdymo Asignavimai
Atsakingi vykdytojai
pavadinimas
mato vienetai ir reikšmės
terminas (tūkst. eurų)
4. Parengti Lietuvos
4.1. Lietuvos zoologijos sodo veiklos
Gintarė Stankevičė
I – IV ketv.
zoologijos sodo penkerių
strategija 5 metams (lietuvių ir anglų kalba)
metų veiklos strategiją
ES 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
5.1. Vykdyti Lietuvos zoologijos sodo
5. Projekto vykdymas
Lauras Stacevičius
I – IV ketv.
11 097,8
pastatų ir voljerų statybos darbus
iš jų 12,0
(10 823 530,00 €)
projekto
administravimui
5.2. Atlikti Lietuvos zoologijos sodo
I–II ketv.
teritorijos viršutinės dalies tvoros statybos
darbus (262 250,00 €)
6. Projekto veiklų
6.1. Informacijos apie veiklas pateikimas
Aida Grockienė
I – IV ketv.
viešinimas
viešai, 24 vnt.
2k/mėn.
7. Projekto rizikų valdymo 7.1. Parengti projekto rizikų valdymo planą Lauras Stacevičius
I-II ketv.
plano parengimas

05.4.1-APVAV-017

Visuomenės
aplinkosauginį švietimą
skatinančios
infrastruktūros
atnaujinimas Lietuvos
zoologijos sode

05.5.1-APVAV-018

Gamtosauginių bei
8. Projekto vykdymas
gamtotvarkinių priemonių
įgyvendinimas išsaugojant
ir pagausinant balinių
vėžlių ir raudonpilvių
kūmučių populiacijas
Didžiojo apuoko (Bubo
9. Projekto vykdymas
Bubo) veisimas ir jo
išleidimas į gamtą

05.5.1-APVAV-018

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

8.1. Balinių vėžlių jauniklių inkubavimas,
auginimas, adaptavimas ir paleidimas į
gamtą (11 230,00 €)
8.2. Raudonpilvių kūmučių buožgalvių ir
jauniklių auginimas ir paleidimas į gamtą
(3 615,00 €)

Jonas Šimkus

9.1. Didžiojo apuoko jauniklių auginimas
Jonas Šimkus
(25 300,00 €)
9.2. Didžiojo apuoko jauniklių adaptavimas
(11 400,00 €)
9.3. Didžiojo apuoko jauniklių stebėjimas
(5 900,00 €)
Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“
10. Projekto vykdymas
10.1. Sukurtos metodikos įgyvendinimas
Jonas Šimkus
naudojant geriausią ES turimą praktiką
(2 300,00 €)
10.2. Plačiosios visuomenės švietimas ir
Violeta Lazarevičienė
projekto rezultatų sklaida (1 000,00 €)

I – II ketv.

I – IV ketv.

14,8

42,6
iš jų 4,0 projekto
administravimui

I ketv.

3,3

3
Priemonės
kodas

Įstaigos veiksmo
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
Atsakingi vykdytojai
pavadinimas
mato vienetai ir reikšmės
Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) finansuojami projektai
AARP projektų vykdymas 11. Pašarų pastato
11.1. Daržovių šaldytuvo įrengimas, 15 m2
Jonas Juška
kapitalinis remontas
11.2. Katilinės ir šildymo mazgo įrengimas, 16 m2
11.3. Vamzdynų montavimas, 50 m
12. Administracinio pastato 12.1. Katilinės kapitalinis remontas, 6 m2
Jonas Juška
šildymo sistemos kapitalinis 12.2. Vamzdynų montavimas, 30 m
remontas
Tausaus išteklių naudojimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemonės
13.
Netinkamą
naudoti
13.1. Utilizuoti visą netinkamą naudoti
Tausus išteklių naudojimas
Vladimiras Čiuvajevas
elektroninę įrangą perduoti (nurašytą) įrangą, 100 %
utilizavimui tokias paslaugas
teikiantiems ūkio subjektams
14. Atliekų tvarkymas jas 14.1. Išrūšiuoti ne mažiau 75 % visų atliekų, Jonas Juška
rūšiuojant ir biologinių
jas priduodant perdirbimui.
atliekų kompostavimas
15. Vienkartinių pakuočių 15.1. Vienkartinių pakuočių naudojimo
Jonas Juška
mažinimas
sumažinimas 90 %
16. Žmogiškųjų išteklių
16.1. Priimti kvalifikuotus darbuotojus, 2
Veiklos efektyvumo
Gintarė Stankevičė
optimizavimas
darbuotojai
didinimo priemonės
17. Mokymai (seminarai, 17.1. Įstaigos darbuotojų dalyvavimas
Evelina Stoškienė
kursai ir kt.)
kvalifikacijos kėlime, ne mažiau 40 % visų
darbuotojų
18. Žaliųjų pirkimų
18.1. Prekių, darbų ir paslaugų dalis nuo
Renata Tamulevičienė
didinimas
įstaigos bendros viešųjų pirkimų vertės, 90 %
19. Korupcijos
19.1. Raštiško pranešimo pateikimas
Aida Grockienė
pasireiškimo tikimybės
Aplinkos ministerijai apie Lietuvos
mažinimas
zoologijos sodo korupcijos prevencijos
įgyvendinimo priemonių įvykdymą.
20.2. Korupcijos prevencijos įgyvendinimo
priemonių plano 2022 m. parengimas.
20.3. Interneto svetainėje struktūrizuotos
informacijos apie korupcijos prevencijos
priemones pateikimas.
20.4. Korupcijos tikimybės nustatymas.
Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

II – IV ketv.

53,9

II – IV ketv.

11,6

I – IV ketv.

I – IV ketv.
I – IV ketv.
I – IV ketv.
II – IV ketv.
I – IV ketv.
2022-01-15

I ketv.
I-II ketv.
III ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
Įstaigos vykdomų funkcijų
peržiūra, vadovaujantis
LRV funkcijų peržiūros
metodika

Direktorė

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
20. Perteklinių,

besidubliuojančių ar
trūkstamų įstaigos
vykdomų funkcijų
nustatymas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
Įvykdymo Asignavimai
Atsakingi vykdytojai
mato vienetai ir reikšmės
terminas (tūkst. eurų)
20.1. Didžiausių administracinės naštos
2022-03-30
Gintarė Stankevičė
šaltinių indentifikavimas, 5 vnt.
20.2. Pasiūlymų pateikimas dėl administracinės
2022-04-30
naštos sumažinimo, po 10% identifikuotų
šaltinių apimtyje.
20.3. Suderintų pasiūlymų įgyvendinimas, 5 vnt.
2022-12-31

Gintarė Stankevičė
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