PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-44
ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas

01.01.01.

Priemonės
pavadinimas

Įgyvendinti
konkrečias
priemones,
reikalingas
saugomų
teritorijų paveldo
vertybėms
išsaugoti ir
pažintiniam
turizmui
saugomose
teritorijose plėtoti.
Vertinti Europos
Bendrijos svarbos
buveinių ir rūšių
būklės pokyčius

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas (programos kodas 01.032)
Funkcinės klasifikacijos kodas (05.06.01.09)
1.1. Organizuoti ir vykdyti Atliktų tyrimų ir
stebėsenos temų skaičius
taikomuosius tyrimus ir
(vnt.), parengtų ataskaitų
stebėseną (monitoringą):
skaičius (vnt.):
1.1.1. Kraštovaizdžio,
biologinės įvairovės
tyrimus ir stebėseną
(monitoringą):
1.1.1.1. Kraštovaizdžio
monitoringas (pagal
Valstybinę aplinkos
monitoringo 2011–2017 m.
programą)
1.1.1.2. Dirvinio sėjiko
valstybinis monitoringas
PAST ,,Aukštojo tyro pelkė“
teritorijoje (Pagal Valstybinę
aplinkos monitoringo 2011–
2017 m. programą)

12/1

1/1

Gamtos, Kraštotvarkos
ir informacijos skyriai,
vyr. specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius,
II

I-IV

Asignavimai (tūkst. litų)
Valstybės
ES
Kiti šaltiniai
biudžetas fondai* (nurodyti)

152,0

1.1.1.3. Dirvinio sėjiko
valstybinis monitoringas
PAST ,,Reiskių tyro pelkė“
teritorijoje (Pagal Valstybinę
aplinkos monitoringo 2011–
2017 m. programą)
1.1.1.4. Tikučio valstybinis
monitoringas PAST
,,Aukštojo tyro pelkė“
teritorijoje (Pagal Valstybinę
aplinkos monitoringo 2011–
2017 m. programą)
1.1.1.4. Tikučio valstybinis
monitoringas PAST
,,Reiskių tyro pelkė“
teritorijoje (Pagal Valstybinę
aplinkos monitoringo 2011–
2017 m. programą)
1.1.1.4. Gulbės giesmininkės
valstybinis monitoringas
PAST ,,Žemaitijos
nacionalinis parkas“
teritorijoje (Pagal Valstybinę
aplinkos monitoringo 2011–
2017 m. programą)
1.1.1.5. Ūdros valstybinis
monitoringas BAST
,,Žemaitijos nacionalinis
parkas“ teritorijoje (Pagal
Valstybinę aplinkos
monitoringo 2011–2017 m.
programą)
1.1.1.6. Ūdros valstybinis
monitoringas BAST
,,Varduvos upė“ teritorijoje
(Pagal Valstybinę aplinkos
monitoringo 2011–2017 m.
programą)

1/1

vyr. specialistas
II
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

1/1

Gamtos skyrius

II

1/1

Gamtos skyrius

II

1/1

Gamtos skyrius,

II

1/1

vyr. specialistas
II
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

1/1

Gamtos skyrius,

II

1.1.1.7. Ūdros valstybinis
monitoringas BAST
,,Gandingos apylinkės“
teritorijoje (Pagal Valstybinę
aplinkos monitoringo 2011–
2017 m. programą)
1.1.1.8. Didžiojo auksinuko
valstybinis monitoringas
BAST ,,Žemaitijos
nacionalinis parkas“ (Pagal
Valstybinę aplinkos
monitoringo 2011–2017 m.
programą)
1.1.1.9. Kraujalakinio
melsvio valstybinis
monitoringas BAST
,,Rietavo miškai“ teritorijoje
(Pagal Valstybinę aplinkos
monitoringo 2011–2017 m.
programą)
1.1.1.10. Duomenų apie
saugomas gyvūnų, augalų,
grybų rūšis rinkimas ir
duomenų talpinimas SRIS
(saugomų rūšių
informacinėje sistemoje)
1.1.1.11. Juodųjų gandrų ir
plėšriųjų paukščių
lizdaviečių apskaita

1/1

vyr. specialistas
II
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

1/1

Gamtos skyrius,

1/1

vyr. specialistas
III
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

1/1

Gamtos skyrius,

1/1

1.1.1.12. Šikšnosparnių
apskaita Plokštinėje

1/1

vyr. specialistas
I-IV
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius,
I

1.1.1.13. Miegapelėms skirtų
inkilų tyrimai

1/1

III

I-IV

vyr. specialistas
III
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

1.1.1.14. Platelių ežero
hidrocheminių ir
hidrobiologinių parametrų
monitoringo programa
1.1.1.15. Rietavo miškų
pievų ir ganyklų tyrimai
(buveinės ir retos rūšys)

1/1

Gamtos skyrius,

II-IV

1/1

vyr. specialistas
II-IV
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

1.1.2.1. Gamtos paveldo
objektų tyrimai

1/1

1.1.2.2. Naujų ir vertingų
gamtos paveldo objektų
fotofiksacija ir fotoarchyvo
tvarkymas
1.1.3. Kitus tyrimus,
stebėjimus:
1.1.3.1. Etnografiniai tyrimai
,,Senieji Žemaičių Kalvarijos
kalnai”
1.1.3.2. Etnografiniai,
istoriniai tyrimai ,,Tradicinė
žemaičių architektūra”

1/1

Gamtos skyrius
II-IV
Vyr. specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Vyr. specialistas
I-IV
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

1.1.2. Gamtos ir kultūros
paveldo kompleksų ir
objektų tyrimus:

1.1.3.3. Etnografiniai tyrimai
,,Žemaičių mityba”
1.1.3.4. Etnografiniai tyrimai
,,Užgavėnės Žemaitijoje”
1.1.3.5. Etnografiniai tyrimai
,,Audimo tradicijos Platelių
krašte”

15 pateikėjų aprašų

Kultūros paveldo skyrius

I-IV

5 pateikėjų aprašų

Kultūros paveldo skyrius

I-IV

8 pateikėjų aprašų

Kultūros paveldo skyrius

I-IV

10 pateikėjų aprašų

Kultūros paveldo skyrius

I-IV

5 pateikėjų aprašų

Kultūros paveldo skyrius

I-IV

1.1.3.6. Etnografiniai,
istoriniai tyrimai ,,Tradicinė
kalvystė ŽNP”
1.1.3.7. Etnografiniai tyrimai
,,Beržoro bažnytkaimis”
1.1.3.8 Žiemojančių
paukščių stebėjimai

2 pateikėjų aprašai

Kultūros paveldo skyrius

I-IV

5 pateikėjų aprašų

Kultūros paveldo skyrius

I-IV

1/1

1.1.3.9 ,,Senosios ŽNP
sodybos ir jų elementai”
fotoarchyvas

1/1

1.1.3.10. Kovo -2014 metų
paukščio ir didžiųjų
kormoranų populiacijos
būklės Žemaitijos
nacionaliniame parke
stebėjimai
1.1.3.11. Parko teritorijoje
ūkininkaujančių, gyvenančių,
nekilnojamą turtą turinčių
piliečių poreikių, problemų ir
požiūrio į ST reglamento
reikalavimus analizė
1.1.3.12. Lankytojų
monitoringas

2/1

1.2. Parengti strateginio ir
teritorijų planavimo
dokumentus, techninius
projektus, organizuoti kitos
projektinės
dokumentacijos rengimą:
1.2.1. Strateginio
planavimo dokumentai:

Parengtų dokumentų
skaičius (vnt.):

1/1

1/1

Gamtos skyrius
I
Vyr. specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Vyr. specialistas
I-IV
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Vyr. specialistas
I-III
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

Vyr. specialistas
I-IV
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

I-IV
82,0

21,2

1.2.1.1. ŽNPD 2014 m.
veiklos planas
1.2.1.2. ŽNPD 2014 m.
planinių patikrinimų
programa
1.2.1.3. ŽNP 2014 m.
kraštovaizdžio monitoringo
planas

1

ŽNPD

I

1

ŽNPD

I

1

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

I

1.2.2. Teritorijų planavimo
dokumentai:
1.2.3. Statinių techniniai/
supaprastinti projektai:
1.2.4. Kiti projektai:

1

Finansų ir bendrųjų
reikalų skyrius

I-IV

1.2.4.1. Projekto
„LIFEscape“ įgyvendinimas

1

I-IV

1.2.4.2. Viešųjų
kraštovaizdžio erdvių
pritaikymo visuomenės
poreikiams rekomendacijos
1.2.4.3. Paraiškos aplinkos
apsaugos rėmimo programos
lėšoms 2015 m. gauti.
1.2.4.4. Paraiškos
savivaldybių specialiosioms
aplinkos apsaugos programos
lėšoms gauti
1.2.4.5. Paraiška Pietų
Baltijos programos 20142020 m. lėšoms gauti.
1.2.4.6. Paraiškų Lietuvos
kultūros rėmimo fondo
lėšoms 2014 m.ir 2015 gauti
rengimas

1

Kraštotvarkos ir
informacijos, finansų ir
bendrųjų reikalų skyriai
skyrius
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,

I

2

Gamtos skyrius

III-IV

2

Gamtos skyrius

I ,IV

1

Gamtos skyrius

I-III

2

Kultūros paveldo
skyrius

I-IV

21,2
(projekto
„LIFEscape
“ lėšos)

1.2.4.7. Knygos apie Platelių
dainininkę Stanislavą
Šoblinksaitę leidybos (su
dainininkės CD) projektas.

1.3. Sutvarkyti, prižiūrėti ir Sutvarkyta
pritaikyti lankymui
teritorijų
teritorijas (įskaitant paveldo (vnt./ha)
objektus):
1.3.1. Natura 2000
teritorijas:
1.3.1.1. ES svarbos pievų ir
pelkių buveinių šienavimas
Natura 2000 ,,Žemaitijos
nacionalinis parkas“ (PAST,
BAST).
1.3.1.2. Šeirės kraštovaizdžio
draustinio tvarkymas pagal
patvirtintą programą
(atliekamų darbų priežiūra)

Kultūros paveldo
skyrius

1

-

Kultūros
rėmimo
fondo lėšos
15 tūkst.Lt
(jei
projektas
bus
patvirtintas

III-IV

Prižiūrėta
teritorijų

458,8

70,0

(vnt./ha)

9/58,0

Gamtos skyrius

III

-

Gamtos skyrius

III

Gamtos skyrius, Finansų
ir bendrųjų reikalų
skyrius
Gamtos skyrius, Finansų
ir bendrųjų reikalų
skyrius
Kultūros paveldo,
Finansų ir bendrųjų
reikalų skyriai

III

KPP, AARP
lėšos
58,2

+

1/22,2

1.3.2. Gamtos ir kultūros
paveldo objektus:
1.3.2.1. Gamtos paveldo
objektų teritorijų šienavimas

-

7/0,5

1.3.2.1. Gamtos paveldo
objektų teritorijų šienavimas

-

7/0,5

1.3.2.2. ŽNP mažosios
architektūros paveldo objektų
remontas, restauravimas,
priežiūra

2 vnt.

3 vnt.

III

I-IV

1.3.2.3. Archeologijos
vertybių, kaimo kapinių
želdinių priežiūra, šienavimas
1.3.2.4. Poetui V.Mačerniui
skirto vizijų tako remonto ir
priežiūros darbai (šienavimas,
menkaverčių krūmų kirtimas ir
kt.)
1.3.2.5. Platelių dvaro sodybos
želdinių priežiūra, šienavimas

-

1.3.2.6. Tautodailininko
St.Riaubos gimtinės ir
skulptūrų kelio priežiūros
darbai (šienavimas,
menkaverčių krūmų kirtimas ir
kt.)
1.3.3. Rekreacines teritorijas

-

-

-

5 vnt/12,0 ha Kultūros paveldo,
Finansų ir bendrųjų
reikalų skyriai
2 kartus / 0,3 Kultūros paveldo,
ha
Finansų ir bendrųjų
reikalų skyriai

Kultūros paveldo,
Finansų ir bendrųjų
reikalų skyriai
2 kartus / 0,1 Kultūros paveldo,
ha
Finansų ir bendrųjų
reikalų skyriai
1/13,00

-

5/27,04

1.3.3.1 Paplatelės rekreacinio
prioriteto zona

-

2/9,59

1.3.3.2 Plokštinės rekreacinio
prioriteto zona

-

2/17,2

1.3.3.3 Platelių rekreacinio
prioriteto zona

-

1/0,25

1.3.4. Pažeistas teritorijas ar
objektus
1.3.5. Kitas teritorijas ar
objektus:

Kraštotvarkos ir
informacijos, Finansų
ir bendrųjų reikalų
skyriai
Kraštotvarkos ir
informacijos, finansų ir
bendrųjų reikalų skyriai
Kraštotvarkos ir
informacijos, finansų ir
bendrųjų reikalų skyriai
Kraštotvarkos ir
informacijos, finansų ir
bendrųjų reikalų skyriai,

I-IV

II-III

II-III

II-III

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

1.3.5.1. Invazinės rūšies
Sosnovskio barščio
naikinimas ŽNP teritorijoje
1.3.5.2. Gardų ozo sutvarkyta
teritorija ir sklypas

-

1 /2,5

Gamtos skyrius

III

-

1/3,43

Gamtos skyrius

I-IV

1.3.5.3 Pakastuvos bokštelis ir
jo aplinka

-

1/0,1

Gamtos skyrius

I-IV

1.3.5.4. Rotinėnų tvenkinio
hidroįrenginys ir jo sklypas

-

1/0,5

Gamtos, Finansų ir
bendrųjų reikalų skyriai

I-IV

1.3.5.5 Platelių ežero
hidroįrenginys ir jo sklypas

-

1/0,5

Gamtos skyrius

III-IV

-

1/0,3

Gamtos skyrius

III

-

1/7,6

Gamtos skyrius

III

AARP lėšos
5,0

1.3.6. Priskirtas teritorijas
(įskaitant Natura 2000
teritorijas):
1.3.6.1. Lietuvos raudonosios
knygos augalų augimviečių
šienavimas Natura 2000
„Reiskių tyro pelkė“ (PAST),
kuri patenka į „Rietavo
miškai“ (BAST).
1.3.6.2. Pievų šienavimas
Natura 2000 ,,Aukštojo tyro
pelkė“ (PAST), kuri patenka į
,,Rietavo miškai“ (BAST)
1.4. Įrengti ir prižiūrėti
lankytojams skirtą
infrastruktūrą:

Įrengta
Kraštotvarkos ir
Atnaujinta
infrastruktū
informacijos, finansų
infrastruktūra
ra
ir bendrųjų reikalų
skyriai
(vnt./ha/km
(vnt./ha/km)
)

AARP lėšos
6,5

75,3

200,0

1.4.1. Takus, trasas,
privažiavimus

-

8/56,45/13,6
5

1.4.1.1. Giliuko ir Kaštoniuko
pažintinis takas

-

1/4,1/1

1.4.1.2. Plokštinės pažintinis
takas

-

1/12,3/3

1.4.1.3. Mikytų pažintinis
takas

-

1/4,1/1

1.4.1.4. Gegrėnų piliakalnių
takas

-

1/6,72/1,6

1.4.1.5. Šeirės gamtos takas

-

1/17,02/4,1

1.4.1.6. Poeto V.Mačernio
gimtinės takas

-

1/2,23/0,545

1.4.1.7. Gardų ozo pažintinis
takas

-

1/4,1/1

1.4.1.8 Dviračių ir pėsčiųjų
takas Plateliai-Beržoras

-

1/5,88/1,4

Kraštotvarkos ir
informacijos, Finansų
ir bendrųjų reikalų
skyriai
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
Finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
Finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
Finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
Finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
Finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
Finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
Finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
Finansų ir bendrųjų
reikalų sk.

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

+

1.4.2. Automobilių stovėjimo
aikšteles

1/ 0,08

-

1.4.2.1. Automobilių
stovėjimo aikštelės prie
Gegrėnų piliakalnių tako
įrengimas
1.4.3. Apsistojimo vietas
(stovyklavietes, poilsiavietes,
atokvėpio vietas)

1/ 0,08

-

-

15/0,99

1.4.3.1 Atokvėpio vieta
Vilkuose

-

1/0,05/-

1.4.3.2 Atokvėpio vieta
Pauošniuose

-

1/0,3/-

1.4.3.3 Atokvėpio vieta prie
Plokštinės gamtinio rezervato
(link ekspozicijos)

-

1/0,007/-

1.4.3.4 Atokvėpio vieta prie
rašytojos Žemaitės
memorialinio muziejaus

-

1/0,3/-

1.4.3.5 Atokvėpio vieta
Laumalenkose

-

1/0,05/-

1.4.3.6 Atokvėpio vieta prie
Plokštinės gamtinio rezervato
(prie Iešnalės)

-

1/0,05/-

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

Kraštotvarkos ir
informacijos, finansų
ir bendrųjų reikalų
skyriai
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

200,00
(Kelių
direkcija)
+

1.4.3.7 Atokvėpio vieta prie
Ubagsalės

-

1/0,1/-

1.4.3.8. Atokvėpio vieta prie
Babrungėnų vandens malūno

-

1/0,05/-

1.4.3.9 Atokvėpio vieta prie
Luokos apžvalgos bokšto

-

1/0,01/-

1.4.3.10. Atokvėpio vieta prie
Mikytų

-

1/0,07/-

1.4.3.11. Atokvėpio vieta prie
Barstytalių apžvalgos bokšto

-

1/0,006/-

1.4.3.12. Poilsiavietė Platelių
miestelyje

-

1/0,2/-

1.4.3.13. Poilsiavietė prie
Beržoro ežero I

-

1/0,26/-

1.4.3.14. Poilsiavietė prie
Beržoro ežero II

-

1/0,03/-

1.4.3.15. Stovyklavietė
„Pakalniškynė“

-

1/0,5/-

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

1.4.4. Apžvalgos
aikšteles/bokštus

-

3/ 0,02

1.4.4.1. Apžvalgos bokštas
prie Barstytalių pelkės

-

1/0,004/-

1.4.4.2. Apžvalgos bokštas
prie Luokos ežero

-

1/0,004/-

1.4.4.3. Apžvalgos bokštas
prie Siberijos pelkės

-

1/0,009/-

1.4.5. Lauko informacinę
sistemą (stendus, rodykles,
kt.)

-

90

1.5. Organizuoti ir vykdyti
ST kontrolę:
1.5.1. Organizuoti reidų

1.5.2. Atlikti patikrinimus,
nagrinėti pažeidimus
1.5.2.1. Teritorijų
patikrinimai pagal kontrolės
programą
1.5.2.1. Rekreacinių objektų
ir teritorijų būklės
patikrinimai, pasų pildymas

Kraštotvarkos ir
informacijos, finansų
ir bendrųjų reikalų
skyriai
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius,
finansų ir bendrųjų
reikalų sk.

Organizuotų reidų
skaičius (vnt.):

+

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

+

I-IV

I-IV

70,6

12

Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

I-IV

21

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

I-IV

55

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

I-IV

1.5.3.1. Objektų/teritorijų
patikrinimai pagal gautus
skundus ir pranešimus
1.5.3. Pažeidimų
prevencijos ir reindžerystės
veiklos vykdymas
1.5.3.1. Objektų/teritorijų
patikrinimai, apžiūros,
reindžerystės programos
įgyvendinimas
1.5.3.2. Konsultacijų
teikimas
1.6. Organizuoti kultūrinę,
švietėjišką, informacinę
veiklą:
1.6.1. Organizuota renginių

34

ŽNPD

128 vnt

ŽNPD

104

ŽNPD

I-IV

I-IV

I-IV

Vykdytų veiklų skaičius
(vnt.)

47,7

1.6.1.1. Europos parkų
dienos paminėjimas
1.6.1.2. Pasaulinės turizmo
dienos paminėjimas
1.6.1.3. Turizmo forumo
susirinkimai
1.6.1.4. Žemaitijos NPD
Platelių lankytojų centro
naujos ekspozicijos
atidarymas.
1.6.1.1. Trijų karalių šventė

1

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.2. Užgavėnės

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.3. Žemaitijos
Užgavėnių kaukių parodakonkursas

1

Kultūros paveldo skyrius

1
2
1

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius
Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius
Kraštotvarkos ir
informacijos, gamtos
skyriai

41,83

II
III
I-IV
II

I ketv.
2014-01-05
I ketv.
2014-03-04
I ketv.
2014-03-03 iki 04
mėn. vidurio

1,7 (projekto
„Lakes for
future“ lėšos)

1.6.1.4. Vlado Gaudiešiaus
Užgavėnių nuotraukų paroda

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.5. Mokinių Užgavėnių
kaukių paroda

1

1.6.1.6. Jono Šečkaus ir
Marijos Jankauskienės
jubiliejinės parodos
(medžioklės trofėjų,
fotografijų)
1.6.1.7. Dalios Jakštienės
jubiliejinė darbų paroda

1

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.8. Platelių ir Švėkšnos
meno mokyklų mokinių
darbų paroda

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.9 . Antano Vaškio
jubiliejinė darbų paroda

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.10. Joninės

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.11. Tradicinių audinių
paroda

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.12. Paroda Platelių
bažnyčios jubiliejui (17442014)
1.6.1.13. Paroda ,,Pažinkime
Lietuvos saugomas teritorijas
– Nemuno kilpų regioninis
parkas (Fotografija, medžio
drožyba, keramika)“.

1

Kultūros paveldo skyrius

1

Kultūros paveldo skyrius

I ketv.
2014-03-03 – 04
mėn. pab.
Kultūros paveldo skyrius
I ketv.
2014-03-03 – 04
mėn. pab.
Kultūros paveldo skyrius,
II ketv.
Gamtos skyrius
2014-04 mėn. vid.
– gegužės pab.

II ketv.
2014 m. gegužės
prad. – birželio
prad.
II ketv.
2014 m. gegužės
pab. – birželio
mėn.
II ketv.
2014-06-12 – 07
mėn. vid.
II ketv.
2014-06-23-24
II ketv.
2014 m. liepos
mėn.
III ketv.
2014 m. liepos
mėn.
III ketv.
2014 m. rugpjūtis

1.6.1.14. Kūrybinė stovykla
,,Menininkų dirbtuvės
Beržore” Europos paveldo
dienos

1

Kultūros paveldo skyrius

III ketv.
2014 m. lieposrugpjūčio mėn.

1.6.1.15. Europos paveldo
dienos

1

Kultūros paveldo skyrius

III ketv.
2014 m. rugsėjo
mėn.

1.6.1.16 Inos Jakubėnienės
darbų paroda

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.17. Telšių apskrities
tautodailės paroda (atranka
konkursinei parodai ,,Aukso
vainikas“)
1.6.1.18. Paroda ,,Didieji
Platelių krašto menininkai –
L.Truikys ir S. Riauba“ (110
m. nuo jų gimimo)
1.6.1.19. Platelių moterų
rankdarbių paroda

1

Kultūros paveldo skyrius

III ketv.
2014 m. rugsėjo
mėn.
III ketv. - IV ketv.
2014 m. rugsėjo
pab. – spalio vid.

1

Kultūros paveldo skyrius

1

Kultūros paveldo skyrius

1.6.1.20. ŽNPD folkloro
ansamblio 20 metų jubiliejaus
renginys
1.6.1.1. Konkursas-viktorina
„Pažink Žemaitijos
nacionalinį parką“ Platelių
gimnazijos ir kitų mokyklų
mokiniams

1

Kultūros paveldo skyrius

3

Vyr. specialistas
(kompleksinės
reindžerystės
funkcijoms vykdyti

IV ketv.
2014 m. spalio 10
d. – lapkričio
mėn.
IV ketv.
2014 m. lapkritis
gruodis
IV ketv.
2014 m. lapkritis
II-IV

Kultūros
rėmimo
fondo lėšos
5 tūkst.Lt
(jei
projektas
bus
patvirtintas)

1.6.1.2 Pažintiniai,
aplinkosauginiai renginiai
Platelių, Ž.Kalvarijos,
Barstyčių, Alsėdžių
mokyklose
1.6.1.3. Susitikimai su parko
bendruomenėmis, ūkininkais,
saugomos teritorijos
steigimo tikslų įgyvendinimo
klausimais
1.6.1.3.Žiemos žygis
slidėmis dviračių takais
Šeirės miške

4

Vyr. specialistas
(kompleksinės
reindžerystės
funkcijoms vykdyti)

I-IV

4

Vyr. specialistas
(kompleksinės
reindžerystės
funkcijoms vykdyti)

I-IV

1

I-IV

1.6.1.4.Pažintinis žygis
„Žemaitijos nacionalinio
parko rezervatatų „paslaptys“

3

1.6.1.1. Pelkių dienos
paminėjimas
1.6.1.2. Žemės dienos
paminėjimas
1.6.1.3. Projekto „Ežerai
ateičiai“ baigiamoji
konferencija

1

Vyr. specialistas
(kompleksinės
reindžerystės
funkcijoms vykdyti)
Vyr. specialistas
(kompleksinės
reindžerystės
funkcijoms vykdyti)
Gamtos skyrius

1

Gamtos skyrius

I

1

Gamtos skyrius

I

1.6.1.4. Renginys
,,Pažinkime savo aplinkos
paukščius“
1.6.1.5. Renginys
„Kviečiame pasiklausyti
nakties...“

1

Gamtos skyrius

II

1

Gamtos skyrius

II

II-IV

I

10,36
(projekto
„Lakes for
future“
lėšos)

1.6.1.6. Projekto „Nature
Hardwoods“ partnerių
susitikimas – seminaras apie
Natura 2000 miško buveinių
tvarkymą
1.6.1.7. Renginys „Grybų
šventė“
1.6.1.8. Paukščių palydų
renginys
1.6.1.9. Pažintiniai žygiai po
ŽNP
1.6.2. Bendrauti su
žiniasklaida (dalyvavimas
TV, radio reportažuose,
straipsnių publikavimas
spaudoje)
1.6.2.1. Straipsnių spaudai ir
ŽNPD internetiniam
puslapiui rengimas
1.6.2.2. Interviu radijui, TV
1.6.3. Visuomenės
informavimo veikla
(paskaitos, seminarai,
konferencijos, mokymai,
pristatymai visuomenei,
susitikimai su
bendruomenėmis):
1.6.3.1. Paskaitos apie
kraštovaizdį, rekreaciją,
turizmą
1.6.3.2. Paskaitos
moksleiviams gamtine
tematika, skirtos Žemės
dienos paminėjimui.

1

Gamtos skyrius

II

1

Gamtos skyrius

III

1

Gamtos skyrius

IV

4

Gamtos skyrius

I-IV

48

ŽNPD

I-IV

1

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

I-IV

3

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

I-IV

5

Gamtos skyrius

I

2,07
Projekto
„Nature
Hardwoods“
lėšos

1.6.3.3. Paskaita apie pelkes
renginio, skirto pelkių dienos
paminėjimui, dalyviams.
1.6.3.4. Paskaitos
moksleiviams apie ŽNP
gamtines vertybes
1.6.3.5. Savanoriškos
stebėsenos mokymai pagal
programą „Stebiu ežerą“
1.6.3.6.Paskaitos, pažintiniai
žygiai Klaipėdos, Kauno
Vytauto Didžiojo
universiteto studentams
vasaros praktikos metu,
moksleiviams
1.6.3.7. Praktiniai
užsiėmimai ,,Užgavėnių
kaukės”
1.6.3.8. Praktiniai
užsiėmimai ,,Velykinių
kiaušinių dažymas”
1.6.3.9. Praktiniai
užsiėmimai ,,Žemaičių
tradiciniai valgiai”
1.6.1.10. Žemaičių folkloro
mokymai

1

Gamtos skyrius

I

3

Gamtos skyrius

I, IV

2

Gamtos skyrius

II-III

8

Vyr. specialistas
(kompleksinės
reindžerystės
funkcijoms vykdyti)

I-III

2

Kultūros paveldo
skyrius

I ketv.

2

Kultūros paveldo
skyrius

II ketv.

1

Kultūros paveldo
skyrius

II, IV ketv.

1

Kultūros paveldo skyrius

I ketv.- IV ketv.

1.6.1.11. Žemaičių rašybos
mokymai

1

Kultūros paveldo skyrius

II ketv.

1.6.1.1.12. Edukacinių
programų Platelių amatų
centrui parengimas ir
vykdymas

2

Kultūros paveldo
skyrius

1.6.4. Kita veikla:

I-IV ketv.

1.6.4.1 Internetinių puslapių
(www.zemaitijosnp.lt ir
www.maps.lt )
administravimas
1.6.4.2. Leidinių leidyba

1.6.4.3. Konsultacijų
teikimas

2

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

I-IV

36

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

I-IV

30 vnt

Kraštotvarkos ir
informacijos skyrius

I-IV

Kultūros paveldo skyrius

I-IV

Kultūros paveldo skyrius

I-IV

1.6.4.4. ŽNPD lietuviško
ritinio komandos ,,Plateliai“
veikla, Platelių taurės
varžybos
1.6.4.5. ŽNPD folkloro
ansamblio ,,Platelee” veikla
1.6.4.6.Informacinių
skelbimų, skrajučių apie
ŽNP lankymo režimą
parengimas ir platinimas

3

1.7. Vertinti ir prižiūrėti
direkcijai priskirtų
saugomų teritorijų būklę:

Priskirtų saugomų
teritorijų skaičius (vnt.) ir
plotas (ha) bei atlikti
patikrinimai (vnt.)

1.7.1. Ablingos
geomorfologinis draustinis.

1/452,0/1

1.7.2. Aukštojo tyro
telmologinis draustinis;
Aukštojo tyro pelkė,
LTPLUB003 (PAST, BAST).

1/1294,5/3

22,7
(projekto
„LIFEscape
“ lėšos)

Vyr. specialistas
I-IV
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

21,4

Gamtos skyrius, vyr.
I-IV
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
I-IV
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

1.7.3. Buožėnų
geomorfologinis draustinis.

1/733,0/1

1.7.4. Gandingos
kraštovaizdžio draustinis;
Gandingos apylinkės,
LTPLU0013 (BAST).

1/255,0/1

1.7.5.Germanto
kraštovaizdžio draustinis;
Germanto ežeras,
LTTEL0001 (BAST).

1/924,0/1

1.7.6. Laumių botaniniszoologinis draustinis; Laumių
miškas, LTSKU0007 (BAST).

1/254,0/1

1.7.7. Plinkšių kraštovaizdžio
draustinis

1/1261,0/1

1.7.8. Reiskių tyro
telmologinis draustinis;
Reiskių tyro pelkė,
LTPLUB002 (PAST, BAST).

1/4046,0/3

1.7.9. Varduvos
kraštovaizdžio draustinis;
Varduvos upė, LTMAZ0009
(BAST).

1/469,0/1

Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

1.7.10. Vilkaičių
geomorfologinis draustinis.

1/846,0/1

1.7.11. Plinkšių miško
biosferos poligonas; Plinkšių
miškas, LTMAZB001
(PAST).

1/6043,0/1

1.7.12. Gelžio ežeras,
LTTEL0011 (BAST)

1/23,0/1

1.7.13. Rietavo miškai,
LTPLU0010 (BAST)

1/30109,0/3

1.7.14. Vidgirio miškas,
LTMAZ0008 (BAST)

1/33,0/1

1.7.15. Stalgėnų pievos,
LTPLU0012 (BAST)

1/21,0/1

1.7.16. Vainaičių tyras (Stalgo
pelkė), LTPLU0014 (BAST)

1/148,0/1

1.8. Nagrinėti skundus,
prašymus

Išnagrinėti skundai,
prašymai (vnt.)

Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)
Gamtos skyrius, vyr.
specialistas
(kompleksinės
reindžerystės funkcijoms
vykdyti)

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

20,1

1.8.1. Prašymų
miškotvarkos, kraštotvarkos
klausimais nagrinėjimas

350

01.01.02. Sukurti sąlygas
lankymui,
visuomenės
švietimui,
Funkcinės klasifikacijos kodas (05.06.01.02)
naudojant saugomų
teritorijų direkcijų
lėšas, gautas už
teikiamas
paslaugas
Lankytojų
1.1. Aptarnauti lankytojus
skaičius (vnt.)
lankytojų centruose

ŽNPD

I-IV

Kraštotvarkos ir informacijos
skyrius

I-IV

I-IV

1,5

3000
1.1.1. Platelių lankytojų
centras

3000

Kraštotvarkos ir informacijos
skyrius

1.2. Teikti paslaugas
lankytojams:
...
1.2.1. Šaltojo karo
ekspozicijos lankymas

27200

Kraštotvarkos ir informacijos,
kultūros paveldo skyriai

20000

Kraštotvarkos ir informacijos
skyrius

I-IV

1.2.2. Žemaitijos
nacionalinio parko,
Užgavėnių ekspozicijų
lankymas

5000

Kultūros paveldo skyrius,
Kraštotvarkos ir informacijos
skyrius

I-IV

1.2.3. Laikinas
apgyvendinimas Plokštinės
ekologinio ugdymo centre

200

Kraštotvarkos ir informacijos
skyrius

II-III

198,5

1.2.4. Pažintinių ekskursijų
vedimas

2000

1.3. Kita veikla:

-

Kraštotvarkos ir informacijos
skyrius, vyr specialistas
(kompleksinės reindžerystės
funkcijoms vykdyti)
-

I-IV

-

-

* Nurodyti tik tas lėšas, kurios skiriamos ne per VSTT. Jei projektas įgyvendinamas per tarnybą, toje grafoje pažymėti „+“, nenurodant konkrečios sumos.
1. Skilties „Atsakingi vykdytojai“ eilutėse nurodomi struktūrinių padalinių pavadinimai ir / ar asmenys, atsakingi už konkrečių veiksmų atlikimą.
2. Skilties „Įvykdymo terminas“ eilutėse nurodomi planuojami veiksmų atlikimo terminai ketvirčiais.
3. Skilties „Asignavimai (tūkst. litų)“ eilutėse nurodomi asignavimai, numatyti priemonėms ir atitinkamiems veiksmams vykdyti (rengiant metinio veiklos plano projektą,
nurodomas asignavimų poreikis, o kai planas patvirtinamas, – patvirtinti asignavimai). Konkrečias sumas įrašyti ties kiekviena stambesne darbų grupe (pažymėta pilka
spalva).

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius

Ramūnas Lydis

