SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2013 M. ATASKAITA
MONITORINGAS IR TAIKOMIEJI TYRIMAI
Jau eilę metų, Salantų regioninio parko direkcija (toliau – Salantų RPD) atlieka įvairius tyrimus
ir stebėjimus (monitoringą). 2013 m. taip pat buvo atlikti Salantų RP kraštovaizdžio bei Salantų RP
lankytojų monitoringai, parengtos ataskaitos. Kultūros paveldo srityje buvo vykdyti šie tyrimai:
kultūros paveldo objektų monitoringas; kultūros vertybių registre įrašytų ir saugotinų kultūros
paveldo objektų inventorizacija ir dosjė (aprašų) rengimas ir atnaujinimas; Salantų urbanistinės
vietovės, Kartenos piliakalnio gyvenvietės ir Dauginčių piliakalnio apsaugos zonos archeologiniai
žvalgymai ir žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.
Be to, vykdyti ir šie gyvosios gamtos tyrimai: griežlių monitoringas Natura 2000 PAST
Minijos upės slėnyje (Kretingos ir Plungės raj.), PAST Erlos ir Salanto upių senslėniuose ir PAST
Apšės upės slėnyje; saugomų augalijos rūšių monitoringas (raktažolės pelenėlės) ir baltųjų gandrų
apskaita. Įgyvendinant Life+ projektą, BAST Šauklių riedulyne buvo atliktas Europinės svarbos
buveinių ir retų augalų rūšių populiacijų monitoringas.
STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, TERITORIJŲ PLANAVIMO,
STATINIŲ PROJEKTŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS
Salantų RPD 2013 m. parengė veiklos planą, planinių patikrinimų programą ir Salantų RP
kraštovaizdžio monitoringo 2013 m. planą. Be to, buvo nagrinėti bendrojo, specialiojo ir detaliojo
planavimo dokumentai (iš viso 21), išduoti specialieji reikalavimai 26 statinių projektams ir pritarta
33 statinių projektams. Be minėtų dokumentų, buvo išnagrinėti 2 miškotvarkos projektai ir 2 žemės
reformos žemėtvarkos projektai. Suderintos net 119 žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos,
pritarta 4 dirbtinių vandens telkinių įrengimui. Taip pat išduotos 6 planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo išvados ir
5 pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų
asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“.
TERITORIJŲ (ĮSKAITANT PAVELDO OBJEKTUS) TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA,
PRITAIKYMAS LANKYMUI, KT.
Salantų regioninio parko direkcija 2013 m. ypatingai didelį dėmesį skyrė teritorijų tvarkymo, ir
pritaikymo lankymui bei teritorijų priežiūros darbams, kurie buvo vykdyti daugiau nei 287 ha
teritorijos.
2013 m. projekto "Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (I etapas)"
įgyvendinimo metu, sutvarkytos 5 pažeistos teritorijos ir likviduoti 2 apleisti, bešeimininkiai objektai.
Atlikti kiaulidės (0,3 ha) ir buvusio grūdų sandėlio (0,7 ha) demontavimo darbai Skuodo r., Šauklių
k. bei buvusių karjerų Nasrėnų k., Naujukų k., Erlėnų k. ir pažeistų žemės plotų Šalyno k. ir Laivių k.
rekultivavimo darbai (14,8 ha).
Siekiant išsaugoti Natura 2000 BAST Šauklių riedulyno gamtines vertybes ir įgyvendinant
Life+ projektą „Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose
parkuose“ (Nr. LIFE10 NAT/LT/117), 40 ha teritorijos buvo vykdomi tvarkymo darbai. Kartu su
žoline augalija buvo išpjautos menkaverčių medžių ir krūmų atžalos, o teritorija paruošta muflonų
ganymui vėlesniais metais. Šis priežiūros būdas jau ne vienerius metus taikomas gamtotvarkinių
darbų metu sutvarkytame BAST Kulalių riedulyne, kur 45 ha teritorijoje ir 2013 m. buvo ganoma
vietinio ūkininko galvijų banda. Tačiau gavus lėšų iš aplinkos apsaugos rėmimo programos, visoje
teritorijoje dar papildomai buvo nušienautos ataugusios atžalos.
Palaikomieji darbai, aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis ir savomis pajėgomis taip
pat buvo vykdomi jau sutvarkytose Natura 2000 teritorijose. Kartu su žoline augalija buvo šienautos
menkaverčių medžių ir krūmų atžalos šiose teritorijose: BAST Šventosios upės slėnyje ties
Margininkais 14,85 ha, BAST Nasrėnų pievose 7 ha, BAST Minijos slėnyje ties Dyburiais 8,35 ha,
PAST Minijos upės slėnyje 4,8 ha.
2013 m., ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Saugomų
teritorijų tvarkymas (III etapas)“ metu, gamtotvarkiniai darbai buvo tęsiami Natura 2000 BAST

Sudėnų pievose. Čia, 97,5 ha teritorijos, buvo iškirsta ir išvežta sumedėjusi augalija (menkaverčiai
krūmai ir savaiminiai medžiai) (darbai pradėti dar 2012 m.), vėliau kartu su žoline augalija
nušienautos ataugusios atžalos. Be to, „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“ projekto lėšomis
buvo baigti naujo BAST Šventosios upės slėnio ties Margininkais 23,2 ha ploto tvarkymo darbai:
iškirsta ir išvežta sumedėjusi augalija.
Įgyvendinant kitą VSTT prie AM ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“, 2013 m. rudenį pradėti vykdyti
Natura 2000 BAST Minijos slėnis ties Dyburiais tvarkymo darbai. Pagal „Europinės svarbos Natura
2000 (BAST Minijos slėnis ties Dyburiais, BAST Nasrėnų pievos ir PAST Minijos upės slėnis (nuo
Mardosų iki Kartenos) teritorijoms išsaugoti ir informacinei sistemai sukurti skirtų tvarkymo
priemonių Plungės ir Kretingos rajonuose statybos projektą“, BAST Minijos slėnyje ties Dyburiais,
Šilpelkės miške (5,51 ha) buvo iškirsti ir išvežti medžiai ir menkaverčiai krūmai. Tęsiant tvarkymo
darbus, 2014 metais visose trijose teritorijose (BAST Nasrėnų pievose, BAST Minijos slėnyje ties
Dyburiais, PAST Minijos upės slėnyje) bus baigti infrastruktūros įrengimo darbai.
To paties projekto lėšomis, 2013 m. Salantų regioniniame parke buvo baigti sutvarkyti ir
pritaikyti lankymui Kartenos piliakalnio istorinis-archeologinis kompleksas, Imbarės piliakalnio
archeologinis kompleksas (4,5 ha) ir Salantų dvaro parkas (8,5 ha). Tvarkymo darbų metu, visuose
objektuose dar 2012 m. žiemą buvo atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimai – iškirsti ir pašalinti
krūmai ir medžiai, kurių vietoje atželiančios atžalos ir aukštažolė augalija pradėjo stelbti kultūros
paveldo objektų aplinką. Todėl 2013 m. jau buvo vykdyti Salantų dvaro parko – 8,5 ha, ir Kartenos
piliakalnio istorinis-archeologinis komplekso (10 ha) tvarkymo ir priežiūros darbai. Dalį darbų
finansavome išmokų lėšomis, deklaravus tvarkytas Natura 2000 teritorijas. Kita dalis finansuota
Kretingos r. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Taip pat
nušienautas ir archeologinis-gamtinis kompleksas Gintarų dvarvietė, vad. Vyšnių kalnu (5,8 ha).
Glaudaus bendradarbiavimo su Kretingos rajono savivaldybe, Kartenos, Kūlupėnų, Imbarės,
Salantų miesto ir Mosėdžio seniūnijomis bei parko teritorijoje esančiomis mokyklomis dėka, jau eilę
metų vykdomi tvarkymo darbai labiausiai to reikalaujančiose parko teritorijose. Talkinant Salantų
gimnazijos moksleiviams ir jų mokytojams, pavasarį buvo tvarkomos Salanto upės ir užtvankos
pakrantės, renkamos šiukšlės. Sutvarkyta 2 ha teritorijos. Kartenos vidurinės mokyklos moksleiviai
talkino Minijos pakrančių tvarkymo talkoje (sutvarkyta 1,5 ha), o Mosėdžio gimnazistai, kaip ir
kasmet, nepamiršo Šilalės tvenkinio pakrančių (1 ha).
Galime pasidžiaugti parke esančių įrengtų infrastruktūros objektų gausa: 4 pėsčiųjų takai, 3
poilsiavietės, apžvalgos aikštelė, apžvalgos bokštas ir 9 atokvėpio vietos (tai sudaro apie 11 ha),
tačiau visa tai kasmet reikalauja nemažų finansinių išteklių. Todėl dėka Kretingos r. savivaldybės bei
Kretingos darbo biržos skirto finansavimo, buvo tvarkoma daugumos rekreacinių objektų aplinka.
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA
2013 m., kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis buvo baigtas įrengti 0,411 km ilgio
privažiavimo kelias prie Kartenos piliakalnio.
Įgyvendinant Life+ projektą, nutiesta dar 300 m ilgio medinio pėsčiųjų tako Šauklių riedulyne ir
pradėti šėryklų bei aptvaro įrengimo darbai.
ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS
2013 m. Salantų RPD suorganizavo 7 susitikimus su parke esančių kaimų bendruomenėmis, 3 –
su ūkininkais, Natura 2000 teritorijų žemių savininkais ir 2 – su visuomeninėmis ir kitomis
organizacijomis. Visuomenei buvo pristatyti sutvarkyti ir pritaikyti lankymui objektai: Kartenos ir
Imbarės piliakalniai, Salantų dvaro parkas. Suorganizuotas dviračių žygis. Parko mokyklų
bendruomenes pradžiugino pirmą kartą įvykęs viktorina-konkursas „Pažink Salantų regioninį parką“
(5 vnt.). Be talkų ir kasmetinių renginių (paukščių diena, tarpmokyklinė popietė, skirta Europarkų
dienai ir paukščių palydos), 2013 m. buvo suorganizuota ir stovykla prie Juodupėnų tvenkinio.
Bendradarbiaujant su Žemaitijos NPD, surengta paroda apie Salantų RP vertybes. Kartu su Salantų
gimnazijos pradinių klasių mokiniais pasodintas Ąžuolynas, o kartu su Kretingos r. sav.
administracijos Švietimo skyriumi surengtas susitikimas-projekto apie savanorystę pristatymas.

Be to, direkcijos darbuotojai 2013 m. skaitė 13 paskaitų ar pranešimų, dalyvavo laidose ir 2
konferencijose, suteikė daugiau nei 30 interviu ar kitos informacijos žiniasklaidai. Nuolatos buvo
atnaujinama internetinė svetainė, skelbiamos naujienos ir straipsniai. Taip pat parengti 4 bukletai:
„Imbarei – 760“ (kaimo istorija, kultūros paveldas), „Kartenai – 760“ (miestelio istorija, kultūros
paveldas), „Mosėdžiui – 760“ (miestelio istorija, kultūros paveldas) ir „Gargždelės kapinių kultūros
paveldo objektai“.
KITA VEIKLA
Salantų RPD darbuotojai 2013 m. pravedė 23 ekskursijas.
Be kitų nuolatinių funkcijų, buvo įvykdyta daugiau nei 80 viešųjų pirkimų, už 1 527 181,96 Lt sumą.
Daugiau informacijos apie Salantų RPD 2013 metų veiklą galite rasti lentelėje patalpintoje Salantų
RP direkcijos 2013 m. veiklos ataskaitoje (pagal formą).

