PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
20
m.
įsakymu Nr.
ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
stebimų temų
sk./spec. sk.,
santykinis koef.,
Kraštovaizdžio monitoringas,
taškų sk./spec.
santykinis koef
1.
tyrimai
sk.
1,67
5/3
21/33
64/3
stebimų temų
sk./spec. sk.,
santykinis koef.,
Gyvosios gamtos
taškų sk./spec.
santykinis koef
2.
monitoringas, tyrimai
sk.
8
32/4
461,5
1846/4
stebimų temų
sk./spec. sk.,
santykinis koef.,
Lankytojų monitoringas,
taškų sk./spec.
santykinis koef
3.
tyrimai
sk.
3
3/1
88
88/1

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

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

6

Įgyvendinta

Dalinai įgyvendinta

Įgyvendinta

Dėl netinkamų gamtinių sąlygų (nebuvo
sniego dangos) neįvykdytas lūšies
valstybinis monitoringas BAST „Žemaitijos
nacionalinis parkas“ ir BAST „Rietavo
miškai“

stebimų temų
sk./spec. sk.,
santykinis koef.,
taškų sk./spec.
santykinis koef
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
sk
1,75
7/4
4
16/4
stebimų temų
santykinis koef.,
sk./spec. sk.,
Duomenų registravimas
santykinis koef
5.
taškų sk./spec. sk
SRIS‘e
0,75
3/4
103
412/4
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių
projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
parengtų
Direkcijos parengtų
dokumentų
santykinis koef.,
6.
strateginio planavimo
sk./spec. sk.
1
dokumentų skaičius
1/1
išduotų
Išduotų/neišduotų sąlygų,
(neišduotų)
pritarimų/nepritarimų
sąlygų ir
teritorijų planavimo
santykinis koef.,
7.
pritarimų
(bendriesiems, specialiesiems,
36
(nepritarimų)
detaliesiems) dokumentams
sk./spec. sk.
skaičius
72/2
išduotų
(neišduotų) spec.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
reikalavimų,
reikalavimų, pritarimų/
santykinis koef.,
8.
pritarimų
nepritarimų statinių
15
(nepritarimų)
projektams skaičius
sk./spec. sk.
30/2
Išnagrinėtų
Išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
santykinis koef.,
9.
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
77,4
sklypų kadastrinių matavimų
sk. /spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
387/5

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
teritorijų sk./
santykinis koef.,
spec. sk.,
Sutvarkytų/prižiūrėtų
santykinis koef
ha/spec. sk.
teritorijų skaičius ir plotas
6,2
31/5
18,6
10.
93,01/5
objektų sk./spec.
santykinis koef.,
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
sk.
skaičius
120/5
24
teritorijų sk./
santykinis koef.,
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
spec. sk.,
santykinis koef
infrastruktūros teritorijų
ha/spec. sk.
3
skaičius ir plotas
15/5
16,34
11.
81,17/5
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
objektų sk./spec.
santykinis koef.,
infrastruktūros objektų
sk.
skaičius
30/5
6
Prevencija ir teritorijų kontrolė
Išvykimų (teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir
išvykimų
santykinis koef.,
12. neplaninių patikrinimų, kartu
sk./spec. sk.
35
su kitomis institucijomis
280/8
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
Lankytojų
Aptarnauta lankytojų
sk./specialistų
santykinis koef.,
13.
lankytojų centre
sk.
401,68
40167/9
Aptarnauta lankytojų
Lankytojų
direkcijos organizuotuose
sk./specialistų
santykinis koef.,
14. edukaciniuose užsiėmimuose
sk.
574,22
(pamokose), ekskursijose,
5168/9
žygiuose

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta iš dalies

Dėl šalyje buvusio karantino paslaugos
negalėjo būti teikiamas

15.

Aptarnauta lankytojų gamtos
mokyklose

16.

Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

Direkcijos veiklų, saugomos
teritorijos, jos vertybių ir
17.
visos saugomų teritorijų
sistemos viešinimas
Išteklių valdymas
18.

Valstybės biudžeto lėšos
įstaigos išlaikymui

19.

Gautos lėšos programų
vykdymui

20.

Biudžetinių pajamų įmokos,
lankytojų bilietai, parama
(tame tarpe 2 proc.)

21.

Lėšos, gautos iš kitų šaltinių

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
22.
(savanorių, žmonių iš
Užimtumo tarnybos)
Kita veikla
23.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius

Lankytojų
sk./specialistų
sk.
0/0
Susitikimų
sk./dalyvių sk.
1/300
veiklų sk./spec.
sk.
206/16
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
407597,82/33
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
174130,68/33
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk.
180080,86/33
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų
sk. 7351,01/33
dirbtos
val./darbuotojų
sk.
290/7
raštų, įsakymų
sk./spec. Sk.
3396/23

santykinis koef.,
0

-

ŽNPD gamtos mokyklos neturi

santykinis koef.,
300

Įgyvendinta iš dalies

Dėl šalyje buvusio karantino susitikimai su
bendruomenėmis neorganizuoti

santykinis koef.,
12,88

Įgyvendinta iš dalies

Dėl šalyje buvusio karantino negalėjo būti
organizuojami numatyti renginiai bei
edukaciniai renginiai

santykinis koef.,
12360,54 Eur

Įgyvendinta

santykinis koef.,
5276,69 Eur

Įgyvendinta

santykinis koef.,
5457,00 Eur

Įgyvendinta

santykinis koef.,
222,76 Eur

Įgyvendinta

santykinis koef.,
41,43

Įgyvendinta

santykinis koef.
103

Įgyvendinta

NMA lėšos, ŽŪM prizas ir delspinigiai

24.

25.

Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip partneris, skaičius ir
lėšos

projektų sk./Eur
8/29022,44

Įgyvendinta

projektų sk./Eur
6/178937,71

Įgyvendinta

26.

Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys

viešieji pirkimai
(Eur)/spec.sk.
504 850,45/6

27.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas

105

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius
(saugomos teritorijos pavadinimas)

santykinis koef.
84141.74

Įgyvendinta

2021-02-04____________________________

R. Lydis

(v. pavardė)

Priedas
SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
1

Veiklų pavadinimai
2
Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

1.

- Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija (Pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 2018–2023 m.
programą)
- Rekreacinės digresijos monitoringas
- Gamtos paveldo objekto būklės vertinimas
- Gegrėnų piliakalnių pokyčių fotofiksacija su drono pagalba
- Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Didžiojo auksinuko valstybinis monitoringas Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009
- Kraujalakinio melsvio valstybinis monitoringas Rietavo miškuose LTPLU0010

2.

Mato vnt.
3
taškų sk.
64
7
4
27
1
24
taškų sk.
1846
4
4

- Dirvinio sėjiko valstybinis monitoringas Reiskių tyro pelkėje LTPLUB002

255

- Dirvinio sėjiko valstybinis monitoringas Aukštojo tyro pelkėje LTPLUB003

255

- Tikučio valstybinis monitoringas Reiskių tyro pelkėje LTPLUB002

255

- Tikučio valstybinis monitoringas Aukštojo tyro pelkėje LTPLUB003

255

- Gulbės giesmininkės valstybinis monitoringas Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLUB001

21

- Ūdros valstybinis monitoringas Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

11

- Ovaliosios geldutės valstybinis monitoringas Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

3

- Ovaliosios geldutės valstybinis monitoringas Rietavo miškuose LTPLU0010

1

- Keturdantės suktenės valstybinis monitoringas Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

2

- Mažojo varpenio monitoringas Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009
- Baltijinės linažolės inventorizacija Pajūrio kopose LTKLA0009
- Plačialapės klumpaitės inventorizacija Žagarės miške LTJOI0004

1
1
6

- Plačialapės klumpaitės inventorizacija miške prie Dilbinėlių LTJOI0003

6

- Dvilapio purvuolio inventorizacija Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

5

- Žvilgančiosios riestūnės inventorizacija Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

2

- Žemyninių smėlynų, gėlųjų vandenų, viržynų ir krūmynų, pievų, pelkių, atodangų ir olų, miškų
buveinių (kvadratas 4110) monitoringas
- Žemyninių smėlynų, gėlųjų vandenų, viržynų ir krūmynų, pievų, pelkių, atodangų ir olų, miškų
buveinių (kvadratas 4607) monitoringas
- Pajūrio vandenų buveinių (Uostadvario transekta) monitoringas

323
199
4

- Apsaugos tikslų nustatymas Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

-

- Baltamargės šaškytės tyrimai Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

-

- Didžiojo auksinuko tyrimai Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

32

- Skiauterėtojo tritono naujų buveinių paieška Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

34

- Plačiosios dusios naujų buveinių paieška Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

34

- Dvijuostės nendriadusės naujų buveinių paieška Žemaitijos nacionaliniame parke LTPLU0009

34

- Žiemojančių šikšnosparnių apskaita

4

- Žiemojančių vandens paukščių apskaita

7

- Baltamargės šaškytės tyrimai Rietavo miškuose LTPLU0010

2

- Ovaliųjų geldučių žvalgomieji–paieškiniai tyrimai Rietavo miškuose LTPLU0010

9

- Natūralių ir pusiau natūralių pievų inventorizacija

68

- Invazinių rūšių radaviečių registracija

9

Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

taškų sk.
88

3.

- Tiesioginis stebėjimas
- Netiesioginis stebėjimas
- Automatinis registravimas
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

4.

- Platelių ežero vandens lygio monitoringas
- Didžiųjų kormoranų populiacijos bei jos poveikio aplinkai stebėjimas

6
81
1
taškų sk.
16
1
1

- Gamtos ir archeologinių objektų turinčių vertės požymių aptikimas bei tyrimas
- Atliktų žemaičių mitybos etnografinių tyrimų aktualizavimas (skaitmeninimas)
- Atliktų senųjų Žemaičių Kalvarijos kalnų etnografinių tyrimų aktualizavimas (skaitmeninimas
- Kraštovaizdžio bei gamtinių draustinių būklės įvertinimas pagal pateiktą metodiką
- Žvalgomieji archeologiniai pokario kovų objekto, Lietuvos laisvės armijos Vanagų karinės stovyklos,
šaudymo pratybų vietos tyrimai
Duomenų registravimas SRIS‘e:
5.

- Į SRIS įvestų naujai registruotų radaviečių skaičius
- SRIS esamų atnaujintų (senesnių kaip 5 metų) radaviečių skaičius
- Patikrintų žinomų plėšriųjų paukščių lizdų ir naujų užimtų lizdų skaičius

6.

7.

Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
- Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2020 m. veiklos planas
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

− Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius:

8.

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius:

2
11
1
taškų sk.
412
230
77
105
dokumentų sk.
1
išduotų/ neišduotų sąlygų
sk.
25/1
1/0
24/0
0/1
pritarimų/nepritarimų sk.
39/7
3/0
36/7
0/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
1/0
pritarimų/nepritarimų sk.
22/7

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

9.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Miškotvarkos projektai
Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
Pagrindinių kirtimų naudojimo derinimo dokumentai
Pažymos dėl veiklos apribojimų miškuose pagal Natura 2000
Sudarytos apsaugos sutartys dėl veiklos apribojimo
Prašymai dėl kūdrų kasimo
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Natura 2000 teritorijai reikšmingumo
išvados
Miško įveisimas ne miško žemėje
Žuvų įveisimo aktai

Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):

10.

Platelių ežero pakrantės
Jazminų kalno šlaitas
Gegrėnų archeologinis kompleksas
Siberijos bokšto pieva
Platelių ežero pakrančių valymas
Šventorkalnio pievos
Platelių dvaro parkas ir sodas
Varpenių pieva
Pakastuvos pieva
Liepijų pieva
Pieva Plokštinės gamtiniame rezervate (1)
Pieva Plokštinės gamtiniame rezervate (2)
Pelkė Plokštinės gamtiniame rezervate
Siberijos pelkė
Paburgės pelkė
Skanseno pievos
Gegrėnų senovinė gyvenvietė

suderintų/nesuderintų dok.
sk.
255/132
42/27
177/97
12/1
9/0
1/0
8/3
3/0
0/4
3/0
teritorijų sk./ha
31/93,01
1/11,4
1/0,2
1/10
1/0,9
2/10,31
1/10
1/12,5
1/0,8
1/0,54
1/1
1/2,3
1/1,5
1/0,7
1/8,70
1/5,0
1/2,36
1/0,71

Pievos Gandingos KD
Ąžuolų pieva
Šarnelės piliakalnis
Beržoro kryžiaus kelias
Pučkorių kaimo kapinės
Pilelio šaltinis
Vainaičių tyro telmologinio draustinio teritorija
Vilkaičių geomorfologinio draustinio teritorija
Teritorija Kumelkaktėje
Aptvaras prie Užgavėnių ekspozicijos
Ertemio (tetervinų pieva)
Rotinėnų hidroįrenginio teritorija
Tyrimų stoties pieva
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
Raktažolių pieva Užupiuose
Gegrėnų senkapiai
Paparčių kaštonas
Gamtos paveldo objektas
Stirbaičių ąžuolas
Ubagų kalno akmuo
St.Riaubos tėviškė ir Godelių kaimo kapinės
Kryžius su Nukryžiuotoju prie kelio į Pamedlinčius
Mėlynoji koplytėlė su Marija Maloningąja Beržore
Kryžius prie kryžkelės Stirbaičiai - Pamedlinčiai
Koplytėlė su Jonu Nepomuku
Koplytėlė prie medžio su Marija (R.Jonušienei atminti)
Koplytstulpis su Jonu Nepomuku
Dekoratyvinė skulptūra Smuikininkas
Koplytstulpis su šv. Pranciškumi
Koplytėlė su Šv. skulptūromis prie posūkio į Jonušų sodybą ir meninė rodyklė žmogus su ištiesta
ranka
Dekoratyvinė skulptūra S.Riaubai atminti
Dekoratyvinė skulptūra S.Riauba ir koplytstulpis su Marija Maloningąja
Koplytstulpis su Marija

1/3,0
1/1,97
1/2.02
1/0,7
1/1,0
1/0,15
1/1,0
1/2,0
1/0,65
1/0,5
1/0,6
1/0,6
1/0,5
objektų sk.
120
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

Pežerės Rūdaičių kaimo kapinės
Koplytėlė prie medžio su Rūpintojėliu
Koplytstulpis su Domininku
Koplytstulpis su šv. Domininku
Koplytstulpis su Jonu Nepomuku
Uogučių kaimo kapinės
Koplytėlė prie buv. Budrio sodybos
Koplytstulpis su Jonu Nepomuku
Koplytstulpis su Šv.Cecilija
Benediktinis kryžius
Įvažiavimo dekoratyvinė skulptūra ,,Žemaitė"
Koplytstulpis su šv. Justinu
Šventorkalnio koplytėlė
Beržoro senosios kapinės
Kryžius Beržore (V.Jaugėlos)
Kryžius Platelių km. (V.Jaugėlos)
Koplytstulpis su Pieta, Beržore
Koplytsulpis su Rūpintojėliu ir šv. Petru
Kopltystulpis su šv.Juozapu
Kopltystulpis su šv.Juozapu
Informacinis ženklas ,,Žemaitėjės nacionalėnė parka dėrekcėjė"
Koplytėlė su Nukryžiuotoju ir Marija Paežerės Rūdaičių km. kapinės

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Koplytėlė Uogučių km.
Kryžius Uogučių km.
Raganos uosis
Akmuo, vad. Laumės akmeniu
Plokštinės rezervato ženklai
S.Riaubos antkapinis paminklas
Monumentali skulptūra S.Riaubai
Koplytstulpis Medsėdžiuose su Marija
Informacinės akmeninės lentos prie S.Riaubos skulptūrų kelio
Visvainių k. kapinių koplytėlė
Uogučių k. kapinių koplytėlė
Platelių koplytėlė
Beržoro mėlynoji koplytėlė

1
1
1
1
54
1
1
1
10
1
1
1
1

Jockių k. kapinių koplytėlė
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):

11.

Liepijų pėsčiųjų trasa
Šeirės pažintinis takas
Paplatelės takas
Plokštinės pažintinis takas
Mikytų pažintinis takas
Pakalniškynės teritorija
Plokštinės rekreacinio prioriteto zona
Gardų ozo takas
Paplatelės rekreacinio prioriteto zona
Mikytų alkakalnio takas
Teritorija prie administracinio pastato ir lankytojų centro
Pauošnių informacinio stendo aplinka ir automobilių stovėjimo aikštelė
Siberijos apžvalgos bokštas, jo aplinka, iki jo vedantis takas
Dviračių ir pėsčiųjų takas Plateliai - Beržoras
Poeto V. Mačernio takas
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
Jogaudų apžvalgos bokšto automobilių stovėjimo aikštelė
Automobilių stovėjimo vieta prie Barstytalių apžvalgos bokšto
Gardų ozo laiptų tvarkymas
Siberijos apžvalgos bokšto tvarkymas
Pauošnių stovėjimo aikštelė
Užgavėnių ekspozicija
Automobilių stovėjimo aikštelė prie Vilkų sankryžos
Rukundžių rezervato senkelio ir miško keliukų užtvarų aplinka
Lauko informacinė sistema
Paukščių stebėjimo vieta
Atokvėpio vieta Pauošniuose
Atokvėpio vieta Vilkuose
Atokvėpio vieta prie Mikytų alkakalnio tako
Atokvėpio vieta Gudalių km.
Atokvėpio vieta prie Šarnelės piliakalnio

1
teritorijų sk./ha
15/81,17
1/0,9
1/17,22
1/9,59
1/12,3
1/4,1
1/0,3
1/17,2
1/0,5
1/9.59
1/0,5
1/0,5
1/1,0
1/1,34
1/5,88
1/0,25
objektų sk.
30
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1

Atokvėpio vieta prie Platelių poilsiavietės
Aikštelės tvarkymas prie Liepijų pėsčiųjų trasos
Platelių dvaro parke esantis naujas lankomas objektas, pavadiniu- ,,Medžio antras gyvenimas"
Inkilų medis
Pirtelės prie Ilgio ež. pertvarkymas į apžvalgos bokštą
Garažo ir sporto salės stogo remontas
Saulės elektrinės įrengimas
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis)
skaičius:

12.

1
1
1
1
1
1
2
išvykimų sk.
280

- Planiniai patikrinimai be kitų institucijų
- Planiniai patikrinimai su kitomis institucijomis
- Neplaniniai patikrinimai be kitų institucijų

31
1
26

- Neplaniniai patikrinimai su kitomis institucijomis

14

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 kraštovaizdžio draustinis (1)
Vilkaičių geomorfologinis draustinis (1)
Vainaičių tyro valstybinis telmologinis draustinis (1)
Gandingos valstybinis kraštovaizdžio draustinis
- 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 nepildyti patikrinimo aktai)

40
3
6
4
1
1
3
2
3
4
7
4
2
168
5
163

Aptarnauta lankytojų lankytojų centre:
13.

14.

15.

- Ekspozicijų pristatymai (su gido paslauga)
- Pavieniai lankytojai
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:
- Edukaciniuose užsiėmimuose (pamokose)
- Ekskursijose
- Žygiuose
Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose:
Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis

16.
● Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
Skaitytos paskaitos/pranešimai:
Dalyvauta laidų/duota interviu:
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų:
Organizuota renginių:
Išleista leidinių (įvardinti):
Kita (įvardinti):
Tinklalapio www.zemaitijosnp.lt administravimas (nuolat)
Žemaitijos nacionalinio parko socialinių paskyrų administravimas (nuolat)
Informacinių terminalų administravimas (nuolat)
Mobiliųjų aplikacijų administavimas (nuolat)
17.

Trumparankoviai marškinėliai su logotipu (40 vnt.)
Rankų darbo siūti suvenyrai (25 vnt.)
Žolelių mišinių arbatos (50 vnt.)
Natūralus medus ir bičių vaško žvakės (10 vnt.)

lankytojų sk.
40167
36380
3787
lankytojų sk.
5168
3224
1852
92
lankytojų sk.
0
susitikimų sk./specialistų
sk.
1/2
veiklų sk.
206
18
24
114
40
10
1
2
1
2
1
1
1
1

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis
vykdytojas (įvardinti):

18.

19.

20.

-Lietuvos kultūros tarybos projektas ,,Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“
- Lietuvos kultūros tarybos projektas ,,Križdirbystė. Žemaitijos koplytėlės“
- Plungės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo programa Projektas ,,Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių
krašto partizanai“
- Plungės rajono savivaldybė Sporto rėmimo programos projektas ,,Dalyvavimas Lietuvos ritinio
sporto federacijos ir sporto klubų organizuojamose varžybose, edukacinių užsiėmimų, sporto varžybų
organizavimas"
- Plungės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo projektas ,,Žemaičių tautinis kostiumas -pasidaryk
pats"
- Plungės rajono savivaldybės Kultūros vertybių apsaugos organizavimui projektas ,,Tautodailininko
Stanislovo Riaubos kapo medinio antkapio paminklo, esnčio Plungės r. sav. , Platelių sen., Beržoro k.,
Gaso g. 2 tvarkybos darbai“
- Plungės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo programos ,, Križdirbystė. Žemaitijos koplytėlės“
- APVA finansuotas projektas ,, Kultūros bei poilsio pastatų Šilinės 6 Plokščių k. paprastojo remonto
projektas įrengiant fotovoltinę saulės elektrinė”

panaudotos lėšos
(Eur)
29 022,44
4080,00
8050,00
1300,00
900,00

800,00
500,00

1500,00
11892,44

Panaudota lėšų (Eur /
Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti): veiklų skaičius
178937,71/24
- Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Intereg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per
8995,62/7
sieną programos projektas Nr. LLI-448 ,,Developmen of Forest trail In Latvia and Lithuania and
expannding the Baltic Coastal Hiking route in Lithuania”
- LIFE projektas ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas LT“
58114,01/14
108 631,08/1
● Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II etapas) veikla Nr.3.1 Gegrėnų archeologinio
komplekso sutvarkymas
- Švedų instituto projektas „Inovatyvus pritaikymas ikikrikščioniško tikėjimo vietų atraktyviam
turizmui Baltijos regione – Laiko mašina“
- Projektas „Draustinių būklės vertinimo metodikos parengimas ir 289 draustinių būklės
3197/1
vertinimas“
- Projektas „Gamtos paveldo objektų ženklinimas“
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt.
partnerių sk.
įgyvendinant bendras veiklas (įvardinti partnerių grupes):

- Nevyriausybinės organizacijos (Platelių, Žemaičių Kalvarijos, Šarnelės bendruomenės, ,,Ceklio
kuršiai", asociacija ,,Plungės skautai", „Žemaitijos skautai", klubas ,,Žybt", draugija ,,Saulutė",
Lietuvos ornitologų draugija, „Gondingos bičiuliai", ekologijos klubas „Liepija", Lietuvos entomologų
draugija, ,,Partizanų troba”, asociacija “Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdis“, "Varkalių
bendruomenė", MB "LDD grupė", VšĮ "Pelėdos", “Baltijos aplinkos forumas”)
- Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija Lietuvos UNESCO komisija
- Muziejai (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Telšių Alkos muziejus, Kretingos muziejus,
Mažeikių muziejus, Žemaičių dailės muziejus, V.Mačernio muziejus, Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus)
- Bibliotekos (Gegrėnų viešoji biblioteka, Žemaičių Kalvarijos viešoji biblioteka, Platelių viešoji
biblioteka; Plungės r. sav. viešoji biblioteka)
- Kultūros centrai (Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Ylakių kultūros centras, Židikų kultūros
centras, Žemaičių Kalvarijos kultūros centras, Tirkšlių kultūros centras)
- Etninės kultūros, amatų centrai (Klaipėdos etninės kultūros centras, Kuršėnų tradicinių amatų
centras, Kelmės tradicinių amatų centras, Palangos amatų centras, Plungės audėjų klubas, Platelių
audėjų klubas)
- Tautodailininkų skyriai (Telšių tautodailininkų skyrius, Plungės tautodailininkų skyrius, Mažeikių
tautodailininkų skyrius)
- Folkloro ansambliai (,,Rėmolē", ,,Alksna", „Alksniokā", „,Platelē“)
- Gimanzijos (Platelių gimnazija, Sedos V.Mačernio gimnazija, Plungės ,,Saulės" gimnazija, Žemaičių
Kalvarijos gimnazija; Alsėdžių gimnazija)
- Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas
- Laikraščių redakcijos (Plungės ir Rietavo krašto laikraščio „Plungė" redakcija, laikraščio ,,Žemaitis“
redakcija, kultūros laikraščio ,,Žemaičių saulutė“ redakcija)
- VMU Telšių regioninis padalinys
- Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės („Platelių šilas", “Factum sum”, „Vakarų
medienos grupė", „Nauja giria“)
- Kultūros paveldo departamento Telšių skyrius
- Savivaldybių administracijos (Plungės rajono savivaldybės administracija, Mažeikių r. sav.
administracija)
- Plungės rajono ritinio sporto klubas “Plateliai”
- Linėjaus universiteto Verslo ir ekonomikos mokykla (Švedija)
- Privatūs asmenys (Zita Paulikienė, Zita Baniulaitytė, Vytas Jaugėla, Kazys Striaupa, Laimutė
Puidokienė, Gediminas Petrauskas, Julius Kanarskas, Dalia Bernotaitė, Žydrūnas Pilitauskas, Virgis
Mikuckis, Artūras Platakis, Giedrius Paulauskas, Greta Paskočiumaitė, Vaidas Mikalauskas, Egidijus
Paulauskas, Vidmantas Sabaliauskas, Alioyzas Pocius, Galina Švedienė, Vilma Rečkauskienė, Marija

18
1
7
4
5
6
3
4
5
1
3
1
4
1
2
1
1

38

Striaukienė, Sigita Mažeikienė, Kazytė Katkienė, Jurgita ir Vladas Balvočiai, Janina Rumšienė, Arūnas
Žlioba, Rūta Končiūtė, dr. Ernestas Kutorga, Paulius Kuliešius, Algis Džiogelis, Zina ir Bronius
Jokšai, Giedrius Švitra, Marija Kataržytė, Marius Karlonas, dr. Saulius Karalius, Algis Milius, dr.
Žydrūnas Preikša).
- 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
- VĮ Valstybinių miškų urėdija
- UAB Lithuanian tours
- UAB Klaipėdos Mėja
- UAB Krantas Travel
- UAB Via Hansa Vilnius
- UAB Delta tours
-

1
1
30
6
15
3
3
3
1
5
1
1
1
1
1
1

