PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V- 44

SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2013 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
Nr.
Veiklos sritys
Mato vnt.
1
2
3
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas,
11 temų/2 spec.
5,5;
tyrimai
74 taškai/2 spec.
37
2.
Gyvosios gamtos monitoringas,
4 temos/1 spec.
4;
tyrimai
120 taškų/1 spec.
120
3.
Lankytojų monitoringas, tyrimai
1 tema/2 spec.
0,5;
11 taškų/2 spec.
5,5
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
5 temos/1 spec.
5;
98 taškai/1 spec.
98

4

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
3 vnt./2 spec.
1,5
5.
Direkcijos parengtų strateginio
planavimo dokumentų skaičius
7
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
21 vnt. išduotų (neišduotų)
pritarimų/nepritarimų teritorijų
sąlygų ir pritarimų
planavimo (bendriesiems,
(nepritarimų)/3 spec.
specialiesiems, detaliesiems)
dokumentams skaičius
23,67
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
71 vnt. išduotų (neišduotų)
reikalavimų, pritarimų/
spec. reikalavimų, pritarimų
nepritarimų statinių projektams
(nepritarimų)/3 spec.
skaičius
8.
Išnagrinėtų
138 vnt. išnagrinėtų
46
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
dokumentų/3 spec.
sklypų kadastrinių matavimų bylų,
kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų
21 vnt./4 spec.
5,25;
skaičius ir plotas
287,11 ha/4 spec.
71,8
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
1 vnt./1 spec.
1
skaičius
10.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
6 vnt./2 spec.
3;
8,02
infrastruktūros teritorijų skaičius ir 16,04 ha/2 spec.
plotas
11 vnt./2 spec.
5,5
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė

11.

Išvykimų (teritorijų/objektų
43 išvykimai/3 spec.
apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų, kartu su kitomis
institucijomis vykdytų
patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių 68 vnt./4 spec.
ir visos ST sistemos viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
29 vnt./669 dalyviai
14.
Pravestų ekspozicijų pristatymų,
23 vnt. /503 lankytojai
ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius

14,33

Išteklių valdymas
15.

Gautos lėšos programų vykdymui

16.

Gautos lėšos iš kitų šaltinių

17.

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

18.
19.

20.
21.

22.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius
Įgyvendintų (- amų) tarptautinių ir
vietos projektų, kuriuose direkcija
dalyvauja kaip pagrindinis
vykdytojas, skaičius ir lėšos
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys
ST direkcijos bendradarbiavimas
su institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt. įgyvendinant
bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

483 322,69 (Lt)/7
darbuotojai
29 566,43 (Lt)/7
darbuotojai

69 046,1 Lt

1 326 val./4 darbuotojai

331,5

328 vnt./3 spec.

109,3

1 vnt./274 339,72 Lt

1 527 181,96 Lt/3 spec.

509 060,65

23 partneriai

9 vnt./4 darbuotojai

___________Salantų regioninio parko ______________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

4 223,8 Lt

_____Modestas Šečkus____________
(v. pavardė)

___2013-02-03___________________
(data, parašas)

