PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2018 m.
. įsakymu Nr. V-

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas, stebimų temų
santykinis koef.,
tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
10/5
2,0
265/5
53
2.
Gyvosios gamtos
stebimų temų
santykinis koef.,
monitoringas, tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
15/4
3,75
1801/4
450,25
3.
Lankytojų monitoringas,
stebimų temų
santykinis koef.,
tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
1/1
1P
89/1
89
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
santykinis koef.

Veiklos plano įgyvendinimo
rezultatai (įgyvendinta,
dalinai įgyvendinta,
neįgyvendinta)
5
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių
nebuvo pasiekti numatyti rezultatai)

6

taškų sk./spec. sk.
7/4
1,75
253/4
63,25
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
5.

Direkcijos parengtų
strateginio planavimo
dokumentų skaičius

santykinis koef.

Įgyvendinta

1

išduotų
santykinis koef.
(neišduotų)
sąlygų ir
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
49/2
24,5
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų išduotų
santykinis koef.
reikalavimų, pritarimų/
(neišduotų) spec.
nepritarimų statinių
reikalavimų,
projektams skaičius
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
40/2
20
8.
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
santykinis koef.
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
sklypų kadastrinių matavimų sk./spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
415/4
103,75
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
teritorijų sk./spec. santykinis koef.,
teritorijų skaičius ir plotas
sk., ha/spec. sk.
santykinis koef.
26/5
5,2
100,84/5
10,17
6.

Išduotų/neišduotų sąlygų,
pritarimų/nepritarimų
teritorijų planavimo
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams
skaičius

parengtų
dokumentų
sk./spec. sk.
1/1

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius
10.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas

objektų sk./spec.
sk.
68/5
teritorijų sk./spec.
sk., ha/spec. sk.

santykinis koef.

Įgyvendinta

13,6
santykinis koef.,
santykinis koef.

Įgyvendinta

13/5
80,6/5
objektų sk./spec.
sk.
20/5

2,6
16,12
santykinis koef.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
skaičius
4
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
išvykimų
santykinis koef.
apžiūrų, planinių ir
sk./spec. sk.
neplaninių patikrinimų, kartu
225/9
25
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
veiklų sk./spec. sk.
vertybių ir visos ST sistemos
202/14,43
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
renginių sk./dalyvių sk.
38/2328
14.
Pravestų ekspozicijų
veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk.
pristatymų, ekskursijų, žygių,
2120/49995
edukacinių programų skaičius
Išteklių valdymas
15.

16.

Gautos lėšos programų
vykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių

gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
329848/33
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
63569,95/33

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Eur

9995,39
Įgyvendinta

Eur

1926,36

17.

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
(savanorių, žmonių ir darbo
biržos)
Kita veikla

18.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius

19.

Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys

20.

21.

22.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

dirbtos
val./darbuotojų
sk.
4197/6

santykinis koef.

raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
1094/19
projektų sk./Eur

santykinis koef.

Įgyvendinta

670
Įgyvendinta

58
Įgyvendinta

7/61943,61

viešieji pirkimai
(Eur)/spec.sk.
283817,85/9
partnerių sk.

Įgyvendinta

santykinis koef.
31535,32

Įgyvendinta

155
mokymų sk./darbuotojų sk.
57/20

Įgyvendinta

Žemaitijos nacioanlinio parko direktorius_

Ramūnas Lydis
(v. pavardė)

(saugomos teritorijos pavadinimas)

____________________________
(data, parašas)

Priedas
ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIRKECIJOS VEIKLOS SRIČIŲ
DETALIZAVIMAS
Nr.
Veiklų pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1. Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

2.

1. Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija (Pagal Valstybinę aplinkos
monitoringo 2011–2017 m. programą)
2. Gamtos paveldo objektų būklės vertinimas (Pagal Valstybinę
aplinkos monitoringo 2011–2017 m. programą)
3. Pažeistos teritorijos Žemaitijos nacionaliniame parke
4. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos
5. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai
Žemaitijos nacionaliniame parke.
6. Savavališkos statybos Žemaitijos nacionaliniame parke ir kitos
vietos, kuriose bus užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai
7. Gamtos stichijos paveiktos Žemaitijos nacionalinio parko
teritorijos 2017 metais
8. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose Žemaitijos
nacionalinio parko dalyse
9. Lankymui pritaikyti objektai
10. Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai,
ekspozicijos
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Lūšies valstybinis monitoringas BAST ,,Žemaitijos
nacionalinis parkas“ ir BAST ,,Rietavo miškai“
2. dirvinio sėjiko valstybinis monitoringas PAST ,,Aukštojo
tyro pelkė“ ir PAST ,,Reiskių tyro pelkė“ teritorijose
3. tikučio valstybinis monitoringas PAST ,,Aukštojo tyro
pelkė“ ir PAST ,,Reiskių tyro pelkė“ teritorijose
4. gulbės giesmininkės valstybinis monitoringas PAST
,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje
5. griežlės valstybinis monitoringas PAST ,,Žemaitijos
nacionalinis parkas“ teritorijoje
6. didžiojo auksinuko valstybinis monitoringas BAST
,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje
7. kraujalakinio melsvio valstybinis monitoringas BAST
,,Rietavo miškai“ teritorijoje
8. Žiemojančių šikšnosparnių apskaita Plokštinėje
9. Invazinių augalų tyrimai
10. .Saugomų rūšių tyrimai: dvilapio purvuolio paplitimo ŽNP
tyrimai
11. . Saugomų rūšių tyrimai: Jazdauskiškių kraštovaizdžio

Mato vnt.
3
taškų sk.
265
6
27
35
15
7
0
2
40
60
73
taškų sk.
1801
300
255
255
21
92
25
24
4
28
50
360

3.

4.

draustinio tyrimai
12. Duomenų apie saugomas gyvūnų, augalų, grybų rūšis
suvedimas į SRIS
13. Vertingiausių pievų ir pelkių buveinių tyrimai
(identifikavimas)
14. Jerubių stebėjimo ir monitoringo 2001-2016 metų duomenų
apibendrinimas
15. Plėšriųjų paukščių lizdaviečių paieška ir tikrinimas
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

192
78
100
17
taškų sk.

1. Tiesioginis stebėjimas

89
6

2.Netiesioginis stebėjimas

82

3.Automatinis registravimas

1

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

taškų sk.
253

1. Atliktų etnografinių tyrimų monitoringas (duomenų bazės
sukūrimas)
2. Kultūros paveldo objektų būklės tyrimas

138

3. Mažosios architektūros objektų būklės tyrimas

30

4. Svarbiausių kultūros paveldo vertybių tyrimas (identifikavimas)

26

5. Kultūros objektų, turinčių vertės požymių, tyrimas
(inventorizavimas)
6. Kiekybinis rinkos tyrimas apie lankytojus ŽNP.

42

7. Didžiųjų Kormoranų stebėsena Platelių ežere

1

15

1

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
1
1. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2017 m. veiklos planas
1
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius:
sąlygų sk.
10/0
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
10/0
Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
pritarimų/nepritarimų
sk.
29/10

7.

Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

29/10
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
6/0
pritarimų/nepritarimų
sk.
21/13

8.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):

suderintų/nesuderintų
dok. sk.
334/81
41/8
249/63
0/3
23/3

1. Miškotvarkos projektai
2. Kadastrinių matavimų bylos
3. Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje
4. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal
priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“
5. Gamtotvarkos planų, parengtų ne ŽNPD, derinimas
2/0
6. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Natura 2000
7/2
teritorijoms reikšmingumo nustatymas
7. Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo derinimas
12/2
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
26/100,84
Sutvarkyta
2/8,8
Miško erdvės Liepijų kraštovaizdžio draustinyje (AARP lėšomis)
1/1,3
Platelių ežeras (ES lėšos)
1/7,5
Prižiūrėta
24/92,04
Aptvaras prie Užgavienių muziejaus (prižiūrėta su direkcijos
1/0,5
technika)
Beržoro kryžiaus kelias (prižiūrėta su direkcijos technika)
1/0,5
Pieva Stirbaičiuose (prižiūrėta su direkcijos technika)
Didžiojo auksinuko buveinė Liepijų KD (AARP lėšos)
Ertenio (tetervinų) pieva (AARP lėšos)
Gaudupio pelkė (AARP lėšos)
Jazdauskiškių piliakalnis (prižiūrėta su direkcijos technika)
Jogaudų Mažojo varpenio pieva (AARP lėšos)
Knygnešių šaltinio teritorija (prižiūrėta su direkcijos technika)
Melsvojo mėlito augavietė (prižiūrėta su direkcijos technika)
Pieva prie Pakastuvos tvenkinio (prižiūrėta su direkcijos technika)
Pakastuvos telmologinio draustinio pieva (AARP lėšos)
Pieva Liepijų kraštovaizdžio draustinyje (AARP lėšos)
Pieva prie Šeirės pelkės (AARP lėšos)
Platelių dvaro sodybos parkas ir sodas (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Šventorkalnio pievos (prižiūrėta su direkcijos technika)
Platelių miestelio stadionas (prižiūrėta su direkcijos technika)
Pievos esančios rezervate: tyrimų stotis, Vaškio pievos (AARP
lėšos)
S. Riaubos tėviškė (prižiūrėta su direkcijos technika)
Siberijos pelkė (AARP lėšos)
Sibirinio vilkdalgio teritorija (AARP lėšos)
Stirbaičių pievos (prižiūrėta su direkcijos technika)
Velėnijos pelkė (AARP lėšos)
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):

1/3,0
1/1,1
1/0,7
1/20,64
1/0,9
1/0,8
1/0,5
1/0,07
1/1
1/0,2
1/1,5
1/0,8
1/13
1/6,9
1/1,13
2/5,3
1/0,2
1/28,0
1/0,4
1/1,0
1/4,0
objektų sk.
68

Teri
ror1
0.

Sutvarkyti
Koplytėlės su Marija Maloningąja ir kryžiumi-saulute pastatymas
Prižiūrėti
Benediktinis kryžius (prižiūrėta su direkcijos technika)
Koplytėlė prie medžio su Marija Maloningąja (prižiūrėta su
direkcijos technika)
Koplytstulpis su Jonu Nepomuku (prižiūrėta su direkcijos technika)
Koplytstulpis su Pieta (prižiūrėta su direkcijos technika)
Koplytstulpis su Šv. Cecilija (prižiūrėta su direkcijos technika)
Koplytstulpis su šv. Jurgiu (prižiūrėta su direkcijos technika)
Koplytstulpis su šv.Justinu (prižiūrėta su direkcijos technika)
Kryžius su Nukryžiuotoju (prižiūrėta su direkcijos technika)
Kryžius su Nukryžiuotoju (prižiūrėta su direkcijos technika)
Koplytėlė Beržore su Marijos Maloningosios skulptūra (prižiūrėta
su direkcijos technika)
Paparčių kaštonas (prižiūrėta su direkcijos technika)
Jazmino (Vismino) kalvos pieva (prižiūrėta su direkcijos technika)
Rotinėnų hidroįrenginys (prižiūrėta su direkcijos technika)
S. Riaubos skulptūrų kelias (prižiūrėta su direkcijos technika)
Koplytstulpis su šv. Pranciškumi (prižiūrėta su direkcijos technika)
Informacinė dekoratyvinė skultūra „Žemaitijos nacionalinis
parkas“ (prižiūrėta su direkcijos technika)
Šv. Florijono skulptūra (prižiūrėta su direkcijos technika)
Platelių hidroįrenginys ir jo sklypas (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Kultūros paveldo elementai parke (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Gamtos paminklai Žemaitijos nacionaliniame parke (prižiūrėta su
direkcijos technika)
Gamtos paveldo objektai (prižiūrėta su direkcijos technika)
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
Prižiūrėta
Paplatelės rekreacinio prioriteto zona (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Plokštinės rekreacinio prioriteto zona (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Siberijos apžvalgos bokštas, jo aplinka, iki jo vedantis takas
(prižiūrėta su direkcijos technika)
Gegrėnų piliakalnių takas (prižiūrėta su direkcijos technika)
Plokštinės pažintinis takas (prižiūrėta su direkcijos technika)
Poeto V. Mačernio takas (prižiūrėta su direkcijos technika)
Mikytų alkakalnio takas (prižiūrėta su direkcijos technika)
Gardų ozo takas ir šalia esanti infrastruktūra (prižiūrėta su
direkcijos technika)
Giliuko ir Kaštoniuko takas (prižiūrėta su direkcijos technika)
Dviračių ir pėsčiųjų takas Plateliai-Beržoras (prižiūrėta su
direkcijos technika)
Šeirės takas (prižiūrėta su direkcijos technika)
Teritorijos tvarkymas prie administracinio ir lankytojų centro
pastatų

1
1
67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38
7
4
teritorijų sk./ha
13/80,6
13/80,6
2/9,59
1/17,2
1/1,34
1/1,5
1/12,3
1/2,23
1/4,1
1/4,1
1/4,1
1/5,88
1/17,22
1/0,5

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
Prižiūrėta
Jogaudų apžvalgos bokštas ir jo aplinka (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Lauko informacinė sistema (stendai, rodyklės ir pan., esantys
pavieniui)
Laumalenkų atokvėpio vieta
Platelių lankytojų centro aplinka
Atokvėpio vieta Vilkuose
Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato
Atokvėpio vieta prie Mikytų tako
Barstytalių apžvalgos bokštas ir jo aplinka
Atokvėpio vieta prie Žemaitės muziejaus Bukantėje
Atokvėpio vieta Plokštinėje
Paukščių stebėjimo bokštelis prie Pakastuvos tvenkinio
Atokvėpio vieta prie Ubagsalės
Atokvėpio vieta prie Šarnelės piliakalnio
Atokvėpio vieta prie Gegrėnų piliakalnio tako
Atokvėpio vieta prie Platelių poilsiavietės
Atokvėpio vieta prie Plokštinės rezervato (prie Iešnalio ež.)
Uždaro tipo poilsio teritorija „Pakalniškynė“
Platelių rekreacinio prioriteto zona (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Pauošnių aikštelė (prižiūrėta su direkcijos technika)
Lobių trasa
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Savarankiški
Su kitomis institucijomis
Neplaniniai patikrinimai
Savarankiški
Su kitomis institucijomis
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
Varduvos valstybinis kraštovaizdžio draustinis (1)
Buožėnų valstybinis geomorfologinis draustinis (1)
Germanto valstybinis kraštovaizdžio draustinis (1)
Plinkšių valstybinis kraštovaizdžio draustinis (2)
Plinkšių miško biosferos poligonas (1)
Ablingos valstybinis geomorfologinis draustinis (1)
Aukštojo tyro valstybinis telmologinis draustinis (1)
Laumių botaninis-zoologinis draustinis (1)
Reiskių tyro telmologinis draustinis (2)
Vilkaičių geomorfologinis draustinis (1)
Vainaičių tyro valstybinis telmologinis draustinis (1)
Kiti
Planinis Natura 2000 teritorijų (išskyrus nacionalines saugomas
teritorijas) būklės vertinimas (Natura 2000 teritorija „Gelžio

objektų sk.
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
išvykimų sk.
225
46
40
6
21
18
3
15
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
143
4

ežeras“ ir Natura 2000 teritorija „Vidgirio miškas“
Kitos teritorijos apžiūros/vertinimai (teritorijos apžiūros po kurių
nepildyti patikrinimo aktai)
Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:

13.

Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų
Išleista leidinių (įvardinti):
Kita (įvardinti):
- Magnetukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 3300 vnt.
- Medus su produkto ženklu – 210 vnt.
- Raktų pakabukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 400 vnt.
- Žolelių mišinių arbatos su ŽNP ženklu – 200 vnt
- Moteriškas tautinis kostiumas, lankytojų centro ekspozicijai
- Tinklalapio www.zemaitijosnp.lt administravimas (nuolat)
- Žemaitijos nacionalinio parko facebook paskyros
administravimas (nuolat)
Renginiai visuomenei (įvardinti):
1. Trys karaliai
2. K. Striaupos jubiliejinė paroda
3. žemaitijos Užgavėnių kaukių paroda-konkuras ir Mokinių
Užagėnių kaukių paroda-konkursas
4. Užgavėnės
5. Išvyka sibirinio vilkdalgio pasėjimui su Platelių ir kulių
bendruomenių atstovais Reiskių telmologiniame draustinyje
6. Išvyka į Latvijos saugomas teritorijas
7. Atvirų durų dienos Platelių tradicinių amatų centre
8. Turizmo forumas. Naujas turizmo sezonas su gerąją
praktika
9. Paroda,,Pasižvalgymai po Žemaitijos nacionalinį parką"
10. Turizmo sezono atidarymas
11. Talka DAROM
12. ,,Oi rūtieli, oi žaliasis...“
13. Renginys ,,Tautodailininkei Stanislavai andriuškaitei -100
m.
14. Joninės
15. Projektas ,,Žemaičių žemės lobiai – tradicinis žemaičių
tautinis kostiumas"
16. V. Jaugėlos paroda ,,Laiko lieka vis mažiau''
17. Kūrybinės grupės ,,Mūsų miesteliai" filmo apie Platelius
pristatymas
18. Konferencija ,,Platelių krašto istorijos atspindžiai"
(Plateliškių sueiga)
19. Susitikimas-koncertas su kolektyvu iš JAV ,,Village
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veiklų sk.
202
45
30
120
7
1
1
1
1
1
1
1
renginių sk./dalyvių sk.
38/2328
40
40
45
262
13
35
84
46
36
42
15
60
62
400
24
45
79
67
65

14.

harmony"
20. Paroda R. Milkinto ,,Atnešantis pavasarį"
21. V. Mikucko paroda,,Geležinė kryždirbystė"
22. Paroda ,,Senieji Plateliai ir jų apylinkės"
23. Telšių apskrities tautodailininkų kūr. stovykla
24. Filmų apie Rūtą Kavaliauskienę ir Ievą Stumbraitę
pristatymas
25. Europos paveldo dienos
26. Baltų vienybės ugnies sąšauka
27. Paroda ,,Švedų ir lietuvių tautinis kostiumas"
28. Paroda Jurgitos Balvočienės jubiliejinė darbų paroda
29. Ekskursija po Paplatelės pažintinį taką
30. Šaltojo karo ekspozicija kitaip
31. Filmo apie lietuvišką ritinį pristatymas
32. Praktinis seminaras „Langų puošyba“
33. Romansų popietė ,,Širdžiai nuraminti neradau žiedų"
34. Keičiasi klimatas, keičiasi parkai
35. Konferencija "Accessible Nature Tourism"
36. Rimanto Baginsko jubiliejimė paroda; Nilo Budzinskio
mokinių paroda; kalėdinė tautodailininkų paroda
37. Turizmo forumas "Tradiciniai amatai, edukacijos
Žemaitijos nacionaliniame parke"
38. S.Burneikaitės iliustruota paskaita ,,Lėlių keliais iš
Klaipėdos"
Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai
Pavieniai lankytojai

Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos
Kita veikla
19.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
Projektas Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-008 ,,Biomasės
kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę
įvairovę NATURA 2000 teritorijose“ (ŽNPD – vykdytojas);
projektas ,,Žemaičių tradicijos - Užgavėnės“
projektas ,,Žemaičių žemės lobiai – tradicinis žemaičių tautinis
kostiumas“
projektas ,,Pasirengimas dainų šventėms"
projektas „Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto federacijos ir
sporto klubų organizuojamose varžybose, edukacinių užsiėmimų,
sporto varžybų organizavimas”

0
40
0
32
63
102
30
75
34
71
34
76
5
106
25
80
43
35
17
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
2120/49995
1731/4519
37801 (iš jų Šaltojo
karo muziejuje ir jo
lankytojų centre 35102)
216/4909
5/87
168/2679
panaudotos lėšos (EUR)
104833,39
1204,00

300,00
300,00
1500,00
300,00

21.

projektas “Gamtinio turizmo pritaikymas visiems” (Unigreen)
"Best practise in tourism development, marketing and sustainable
management of Attractive Hardwoods", AKRONIMAS - Attractive
Hardwoods.

81769,42
19759,97

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
Plungės r. sav. švietimo įstaigos
Skuodo r. sav. švietimo įstaigos
Mažeikių r. sav. švietimo įstaigos
Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
Plungės vaikų globos namai
Plungės sporto ir rekreacijos centras
Ūkininkai (G.P Klapatauskai, J.P. Kuliešiai, Z.B.Jokšai, V.
Kreišmontas, A.Džiogelis, E. Paulauskas)
Žemaitijos kaimo turizmo asociacija
Baltijos aplinkos forumas
Kaimo turizmo sodybos
Apgyvendinimo įstaigos (viešbutis, poilsio, svečių namai)
Turistinės stovyklos ir stovyklavietės
Ūkininkai
Nuomos, nardymo paslaugų teikėjai
Maitinimo įstaigos
Plungės vietos veiklos grupė (VVG)
Seniūnijos
Savivaldybės
VĮ „Telšių miškų urėdija“
VĮ „Rietavo miškų urėdija“
VĮ „Mažeikių miškų urėdija“
UAB „Klaipėdos mėja“
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
Lietuvos ornitologų draugija
Gamtos paveldo fondas
Lietuvos gamtos fondas
Telšių Alkos muziejus
Žemaičių dailės muziejus
Kretingos muziejus
Šiaulių Aušros muziejus
Mažeikių muziejus
Plungės viešoji biblioteka
Platelių kultūros centras
Privatūs asmenys(Vytas Jaugėla, Vaida Blistrubienė, Kazys
Striaupa, Vilma Rečkauskienė, Laimutė Puidokienė, Rimantas
Baginskas, Jurgita Balvočienė, Rūta Kavaliauskienė,
Gediminas Černiauskas, Diana Jokubauskienė, Viktoras
Raibužis, Vytaras Gedvilas, Vaida Dapkutė, Vilija Juočytė,
Laura Mikašauskienė)
Partneriai iš užsienio:
Švedijos miškų agentūra (SE)
Blekinge apygardos administracija (SE)
Blekinge archipelago draustinio administracija (SE)
Hoor savivaldybės administracija (SE)

Partnerių sk.
155
28
4
1
1
1
1
6
1
1
30
6
15
3
3
3
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

13
1
1
1
1

Lenkijos valstybinių miškų Gdansko skyrius (PL)
Slowinski nacionalinis parkas (PL)
Kuržemės planavimo regionas (LV)
Durbės savivaldybė (LV)
Kuldygos savivaldybė (LV)
Ruojos savivaldybė (LV)
Saldaus savivaldybė (LV)
Ventspilio savivaldybė (LV)
Skrundos savivaldybė (LV)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

