PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m.
. įsakymu Nr. V-

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2018 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.
11/3
3,67
146/3
48,67
2.
Gyvosios gamtos
stebimų temų
santykinis koef.,
monitoringas, tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
11/4
2,75
621/4
155,25
3.
Lankytojų monitoringas,
stebimų temų
santykinis koef.,
tyrimai
sk./spec. sk.,
santykinis koef.
taškų sk./spec. sk.
3/1
3
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.
7/3
2,33
90/3
30
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.
47/2
23,5
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų išduotų
santykinis koef.
reikalavimų, pritarimų/
(neišduotų) spec.
nepritarimų statinių
reikalavimų,
projektams skaičius
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
41/2
20,5
8.
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
santykinis koef.
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
sklypų kadastrinių matavimų sk./spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
428/4
107
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
162,66/5
32,5
6.

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

parengtų
dokumentų
sk./spec. sk.
2/2

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius
10.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas

objektų sk./spec.
sk.
34/5
teritorijų sk./spec.
sk., ha/spec. sk.

santykinis koef.

Įgyvendinta

6,8
santykinis koef.,
santykinis koef.

Įgyvendinta

15/5
81,36/5
objektų sk./spec.
sk.
18/5

3
16,27
santykinis koef.

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
skaičius
3,6
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
išvykimų
santykinis koef.
apžiūrų, planinių ir
sk./spec. sk.
neplaninių patikrinimų, kartu
217/9
24,1
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
veiklų sk./spec. sk.
vertybių ir visos ST sistemos
182/13
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
renginių sk./dalyvių sk.
38/2311
14.
Pravestų ekspozicijų
veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk.
pristatymų, ekskursijų, žygių,
2437/55069
edukacinių programų skaičius
Išteklių valdymas
15.

16.

Gautos lėšos programų
vykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių

gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
349747,16/33
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
484060,76/35

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

Eur

Įgyvendinta

10598,40
Eur

Įgyvendinta

13830,31

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.
4300/8

santykinis koef.

raštų, įsakymų
sk./spec. sk.
1063/19
projektų sk./Eur

santykinis koef.

Įgyvendinta

537,5
Įgyvendinta

56
Įgyvendinta

8/229496,94

viešieji pirkimai
(Eur)/spec.sk.
381 979/9
partnerių sk.

Įgyvendinta

santykinis koef.
42442,11

Įgyvendinta

191
mokymų sk./darbuotojų sk.
72/21

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):

Mato vnt.
3
taškų sk.
146
7

1. Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija (Pagal Valstybinę aplinkos
monitoringo 2011–2018 m. programą)
2. Gamtos paveldo objektų būklės vertinimas (Pagal Valstybinę
aplinkos monitoringo 2011–2087 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 2018 metais
8. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose Žemaitijos
nacionalinio parko dalyse
9. Lankymui pritaikyti objektai
10. Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai,
ekspozicijos
11. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių erdvių
tvarkymas sk
2.

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Auksuotosios šaškytės valstybinis monitoringas BAST
,,Žemaitijos nacionalinis parkas“
2. Dvijuostės nendriadusės valstybinis monitoringas BAST
,,Žemaitijos nacionalinis parkas“
3. Vapsvaėdžio valstybinis monitoringas PAST ,,Plinkšių
miškas“
4. Žiemojančių šikšnosparnių apskaita Plokštinėje
5. Invazinių augalų tyrimai (gausialapio lubino)
6. Didžiojo auksinuko inventorizaciniai tyrimai ŽNP
7. Kraujalakinio melsvio buveinių inventorizacija BAST
„Rietavo miškai“
8. Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinio tyrimai
9. Duomenų apie saugomas gyvūnų, augalų, grybų rūšis
suvedimas į SRIS
10. Žiemojančių vandens paukščių apskaita
11. Plėšriųjų paukščių lizdaviečių paieška ir tikrinimas

28
15
15
7
0
2
4
60
73
8
taškų sk.
621
3
30
20
4
24
15
5
320
161
5
34

3.

4.

Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

taškų sk.

1. Tiesioginis stebėjimas

89
6

2.Netiesioginis stebėjimas

82

3.Automatinis registravimas

1

Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

taškų sk.
90

1. Atliktų etnografinių tyrimų aktualizavimas (skaitmeninimas)

16

2. Kultūros paveldo objektų būklės tyrimas

23

3. Mažosios architektūros objektų būklės tyrimas

19

4. Kultūros objektų, turinčių vertės požymių, tyrimas
(inventorizavimas)
5. Didžiųjų Kormoranų stebėsena Platelių ežere

28

6. Platelių ežero vandens lygio stebėsena

1

2

7. Duomenų ir radinių apie Pikelio kapus surinkimas ir pateikimas 1
KVAD dėl paveldo objekto statuso suteikimo 2019 m
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk.
2
1. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2018 m. veiklos planas
1
2. Žemaitijos nacionalinio parko darnaus turizmo strategija ir
1
priemonių planas 2019-2023 m.
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/ neišduotų
skaičius:
sąlygų sk.
16/1
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
16/1
Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
pritarimų/nepritarimų
sk.
25/5

7.

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

8.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
1. Miškotvarkos projektai
2. Kadastrinių matavimų bylos

1/0
23/4
1/1
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
4/1
pritarimų/nepritarimų
sk.
31/5
suderintų/nesuderintų
dok. sk.
343/85
72/19
235/59

3. Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje
0/2
4. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus
11/0
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal
priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“
6. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Natura 2000
6/1
teritorijoms reikšmingumo nustatymas
7. Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo derinimas
6/2
8. Biržių atrėžimo dokumentų derinimas
13/2
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9.
Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
26/100,84
Sutvarkyta
5/115,33
Platelių ežero pakrantės
1/11,4
Pelkė Auksalės pusiasalyje
1/13,1
Kelias į Žemaitės muziejų
1/0,38 (0,95 km ruožas)
Ežero gatvė Plateliuose
1/0,45 (1,14 km ruožas)
Liepijų kraštovaizdžio draustinis
1/90
Prižiūrėta
32/61,82
Aptvaras prie Užgavėnių muziejaus (prižiūrėta su direkcijos
1/0,5
technika)
Beržoro kryžiaus kelias (prižiūrėta su direkcijos technika)
1/0,5
Pieva Stirbaičiuose (prižiūrėta su direkcijos technika)
Ertenio (tetervinų) pieva (prižiūrėta su direkcijos technika)
Gaudupio pelkė (prižiūrėta su direkcijos technika)
Jazdauskiškių piliakalnis (prižiūrėta su direkcijos technika)
Jogaudų Mažojo varpenio pieva (AARP lėšos)
Knygnešių šaltinio teritorija (prižiūrėta su direkcijos technika)
Ąžuolyno pieva (prižiūrėta su direkcijos technika)
Rotinėnų hidroįrenginio teritorija
Pakastuvos telmologinio draustinio pieva (AARP lėšos, prižiūrėta
su direkcijos technika) )
Pieva Liepijų kraštovaizdžio draustinyje (AARP lėšos)
Platelių dvaro sodybos parkas (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)
Velėnijos pelkė (AARP lėšos)
Vešių ir Pilies salos
Užtvanka prie apžvalgos bokšto
Jazminų kalnas
Raktažolių pieva
Platelių dvaro sodas
Šarnelės piliakalnio pievos
Gaudupio pelkė
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):

1/2,1
1/0,6
2/0,75
1/0,5
1/0,8
1/0,5
1/1,97
1/0,6
2/0,8
1/1
1/10
1/4,61
1/2
2/5,0
1/0,05
1/8,0
1/0,4
1/4,2
2/7,9
1/1
1/o,5
1/0,1
1/1,5
1/1,74
1/4,2
objektų sk.
34

10.

Sutvarkyti
Platelių ąžuolas
Mozės dekoratyvinė skulptūra
Platelių apžvalgos aikštelė
Prižiūrėti
Koplytėlė ant žemės Beržore
Koplytėlė Beržore
Koplytėlė prie eglės (Mačiūkų km.)
Koplytėlė prie medžio Beržore S. Riaubai atminti
Koplytėlė su rūpintojėliu
Ubagų kalno akmuo
Stirbaičių ąžuolas
Koplytėlė su rūpintojėliu Mačiūkų km.
Koplytėlė su rūpintojėliu
Jono Nepomuko koplytstulpis Mačiūkų km.
Koplytstulpis su Jonų Nepomuku
Koplytstulpis su Domininko skulptūra
Koplytstulpis su pieta Beržore
Koplytėlė prie medžio su šv. Stanislovu
Koplytėlė prie medžio su Marija Maloningąja
Dekoratyvinė skulptūra St. Riaubos atminimui
Koplytstulpis su Mrijos skulptūra
Koplytėlė prie medžio su rūpintojėliu
Koplytstulpis su šv. Konstantinu
Pučkorių kaimo kapinių koplytėlė
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
Pauošnių informacinio stendo aplinka ir automobilių stovėjimo
aikštelė
Vilkų sankryža

3
1
1
1
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
7
4
teritorijų sk./ha
15/81,36
15/81,36
2/9,59
1/17,2
1/1,34
1/1
1/12,3
1/2,23
1/4,1
1/4,1
1/4,1
1/5,88
1/17,22
1/0,5
1/1
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 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)
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 (1)
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 (1)
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
ežeras“ ir Natura 2000 teritorija „Vidgirio miškas“
Kitos teritorijos apžiūros/vertinimai (teritorijos apžiūros po kurių

objektų sk.
18
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
išvykimų sk.
217
36
31
5
22
16
6
12
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
147
4

143

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):
- Metaliniai raktų pakabukai (200 vnt.)
- Kieto plastiko magnetukai (1000 vnt.)
- Medvilniniai maišeliai (50 vnt.)
- Mediniai tušinukai (500 vnt.)
- Žemaitijos nacionalinio parko žemėlapis“ (rusų k.) (500 vnt.)
- Žemaitijos nacionalinio parko žemėlapis“ (latvių k.) (500 vnt.)
- Dviračiu aplink Platelių ežerą (lietuvių k.) (1000 vnt.)
- Dviračiu aplink Platelių ežer“ (rusų k.) (500 vnt.)
- Dviračiu aplink Platelių ežerą (latvių k.) (500 vnt.)
- Taktiliniai atvirukai Brailio raštu (600 vnt.)
- Paplatelės pažintinio tako skrajutės (lietuvių k.) (1000 vnt.)
- Paplatelės pažintinio tako skrajutės (anglų k.) (1000 vnt.)
- Šeirės pažintinio tako skrajutės (lietuvių k.) (3000 vnt.)
- Šeirės pažintinio tako skrajutės (anglų k.) (3000 vnt.)
- Plokštinės pažintinio tako skrajutės“ (lietuvių k.) (1000 vnt.)
- Plokštinės pažintinio tako skrajutės (anglų k.) (1000 vnt.)
- Blonknoto tipo brošiūros apie paukščius (anglų k.) (2000 vnt.)
- Tinklalapio www.zemaitijosnp.lt administravimas (nuolat)
- Žemaitijos nacionalinio parko facebook paskyros
administravimas (nuolat)
- Informacinių terminalų administravimas (nuolat)
- Mobiliųjų aplikacijų administavimas (nuolat)
Renginiai visuomenei (įvardinti):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trys karaliai
Knygos apie žemaičių kalbą ir rašybą pristatymas
Istorinių Užgavėnių fotografijų paroda
Užgavėnės
Paroda ,, Mes buvome ten''
Paroda A. Daciaus ,,Svarstyklės"
Laisvės varpai
Į žydinčių rūtenių salą Jurginių paminėti
Turizmo forumas: 4 val. mokymai "Rinkodara su mažu
biudžetu"
10. Susitikimas ir knygos pristatymas su A.Anušausku
11. Igno Budrio akvarelės darbų paroda
12. Gamtos ir kultūros paveldo takais...
13. Lietuvos jaunųjų ornitologų konferencija
14. Paroda Vilmos Rečkauskienės

veiklų sk.
182
38
30
89
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
renginių sk./dalyvių sk.
38/2311
51
31
26
200
10
35
31
15
38
25
15
27
42
42

14.

15. Užgavėnių parodos uždarymas (sūduvos gimnazijos)
16. Aukso paukštės įteikimo ŽNPD folkloro ansambliui renginys
17. Joninės
18. Petro Balsio drožinių paroda
19. Vaidos Blistrubienės tapybos paroda
20. Meno mokyklos vaikų darbų paroda
21. Pasaulinės turizmo dienos renginys ŽNP - ekskursija
"Žemaitijos nacionalinio parko menininkai"
22. World Cleanup Day 2018
23. Fotografijų paroda ,, Platelių krašto šimtmečio ženklai"
24. Konferencija ,,Platelių krašto šimtmečio raštai"
25. Paroda ,,Šimtmečio raštai"
26. Europos paveldo dienos
27. Paukščių palydos
28. Vyto Jaugėlos jubiliejinė paroda
29. Šaltojo karo ekspozicija kitaip
30. Telšių apskrities tautodailės darbų paroda ,,Dovana
lietuvai"
31. Praktinis seminaras "Bendravimo su neįgaliaisiais
ypatumai teikiant turizmo paslaugas"
32. Diskusija "Darnaus turizmo plėtros iššūkiai ir galimybės
Žemaitijos nacionaliniame parke"
33. Miško burtai
34. Kalėdinio angelo vėlimas
35. ,,Protų mūšis''
36. Kalėdinės eglutės puošimo renginys
37. Kalėdinė paroda
38. Vlado gaudiešiaus fotografijų paroda ,,Žemaičių festivaliai
Plateliuose (1958-1985)
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):
Dvynių projektas "Gamtosauginių gebėjimų stiprinimas
Makedonijoje"
LIFE IP ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas LT"
Projektas ,,UniGreen"

52
100
250
0
20
0
10
173
41
41
74
40
126
76
28
32
30
34
528
7
12
18
0
31
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
2437/55069
1928/4923
41111 (iš jų Šaltojo
karo muziejuje ir jo
lankytojų centre 38239)
232/5009
4/94
273/3932
panaudotos lėšos (EUR)
229496,94
2648
38008
81868.49

Projektas ,,Šimtmečio raštai. Tradicinis Rankšluostis“.
Projektas ,,Best practise in tourism of Attractive Hardwoods""
Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)
Kultūros ir sporto programa Projektas ,,Žemaičių tradicijosUžgavėnės"
Kultūros ir sporto programa Projektas ,,Dalyvavimas Lietuvos
ritinio sporto federacijos ir sporto klubų organizuojamose
varžybose, edukacinių užsiėmimų, sporto varžybų organizavimas"
21.

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 Valstybinių miškų urėdija
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
V. Mačernio muziejus
Radviliškio viešoji biblioteka
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Klaipėdos etninės kultūros centras
Kuršėnų tradicinių amatų centras
Kelmės tradicinių amatų centras
Ylakių kultūros centras
Židikų kultūros centras
Palangos amatų centras
Plungės audėjų klubas
Telšių, Plungės, Mažeikių tautodailininkų skyriai
Plungės TAU
Klubas ,,Žybt“
Platelių audėjų klubas
Folkloro ansambliai ,,Rėmolē“, ,,Alksna“ ir ,,Alksniokā“
Draugija ,,Saulutė“
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas
- Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
UAB „Klaipėdos mėja“

4000
91574,45
9998
400
1000

Partnerių sk.
191
28
4
1
1
1
1
6
1
1
30
6
15
3
3
3
1
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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
„Krantas Travel“
,„Baltic Blues“
UAB „Baltic Bike Travel”
UAB „Astrida Travel”
UAB „Hansa Travel“
UAB „Delta Tours“
Firma „Elitaz“
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, Zita Paulikienė, Zita Baniulaitytė, Virgis
Mikuckis, Artūras Platakis, Giedrius Švitra, Marija Kataržytė,
Jonas Klimavičius, Ernestas Kutorga, Vytautas Jusys)
Partneriai iš užsienio:
Švedijos miškų agentūra (SE)
Blekinge apygardos administracija (SE)
Blekinge archipelago draustinio administracija (SE)
Hoor savivaldybės administracija (SE)
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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24

13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

