PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2017 m. kovo mėn. 10 d. įsakymu Nr. V-43

SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2016 M. VEIKLO S ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas, 10 temų/2 spec.
5
tyrimai
72 taškai/ 2 spec. 36
2.
Gyvosios gamtos
4 temos /1 spec.
4
monitoringas, tyrimai
124 taškų /1 spec. 124
3.
Lankytojų monitoringas,
1 vnt./ 1 spec.
1
tyrimai
11 taškų / 1spec.
11
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
2 temos /1 spec.
2
82 taškai /1 spec. 82
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų
2 vnt./ 2 spec.
1
strateginio planavimo
dokumentų skaičius

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

Įgyvendinta

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

6

0 išduotų
0
(neišduotų)
sąlygų ir
pritarimų
(nepritarimų)
sk./spec. sk.
7.
50 išduotų
25
(neišduotų) spec.
reikalavimų,
pritarimų
(nepritarimų) sk./
2 spec. sk.
8.
Išnagrinėtų
274 išnagrinėtų
91,3
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
sklypų kadastrinių matavimų sk./3spec. sk.
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
12 vnt./ 4 spec
3 santykinis
teritorijų skaičius ir plotas
165,54 ha/ 4 spec. 41,34
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 0 vnt./0 spec.
0
skaičius
10.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 7vnt. / 3 spec.
2,3
infrastruktūros teritorijų
210,24 ha / 3
70,08
skaičius ir plotas
spec.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 10 vnt./ 2 spec.
5
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
38 išvykimų
12,66
apžiūrų, planinių ir
sk./3spec.
neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
6.

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

Neįgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
40 vnt./ 5 spec.
vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
34 vnt. /1590 dalyviai
14.
Pravestų ekspozicijų
550 vnt./ 5507 lankytojai (dalyviai)
pristatymų, ekskursijų, žygių,
edukacinių programų skaičius
Išteklių valdymas
15.

Gautos lėšos programų
vykdymui

112701,14 Eur/9
darbuotojai

12522,35

16.

Gautos lėšos iš kitų šaltinių

11422,36 Eur/9
darbuotojai
463 dirbtos
val./13
darbuotojų

1269,15

622 raštų,
įsakymų sk./ 4
spec. sk.
5/18392,56 Eur

155

39386,52 Eur/ 2
spec.
partnerių sk. 41

19 693,26

17.

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
(savanorių, žmonių iš 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
ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.

20.
21.

35,6

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

įgyvendinant bendras veiklas
22.

Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

10 vnt./3 darbuotojai

_____Salantų regioninio parko_________________direktorius____M. Šečkus________________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

Priedas
SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
Veiklų pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1. Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Parko būdingą ir unikalų kraštovaizdį reprezentuojantys
etalonai panoramos, atsiveriančios iš regyklų:
kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija
2. Parke esantys miškai: įveistų miškų plotas
3. Pažeistos teritorijos
4. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos
5. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai
6. Savavališkos statybos ir kitos vietos, kuriose užfiksuoti
kraštovaizdžio pažeidimai
7. Gamtos paveldo objektai
8. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose parko
dalyse
9. Lankymui pritaikyti objektai
10. Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės,
muziejai, ekspozicijos
2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Saugomos augalų rūšies (raktažolės pelenėlės (Primula
farinosa)) monitoringas;
2. Baltųjų gandrų apskaita;
3. Europinės svarbo buveinių ir retų augalų rūšių populiacijų
monitoringas BAST Šauklių riedulynas.
4. Žiemojančių vandens paukščių apskaita
3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

Mato vnt.
3
taškų sk. – 72 vnt.

12
0
0
8
18
0
10
4
22
0
taškų sk. 124
3
102
18
2
taškų sk. 11

Lankytojų apskaita Salantų RP:
1. Tiesioginio skaičiavimo vietos:
6
- Kartenos piliakalnio teritorija
- Dauginčių kaimo teritorija prie Minijos upės
- Apžvalgos bokšto Kalnalio k. teritorija
- Apžvalgos aikštelė Dyburių k. prie Minijos upės
- Dviračių-pėsčiųjų takas į valstybės saugomą gamtos paveldo
objektą „Šilalės kūlį“
- Pažintinis pėsčiųjų gamtos takas Šauklių riedulyne
5
2. Netiesioginio skaičiavimo vietos:
- Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
- Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejus
- M. Ivanausko privatus zoologijos sodas
- Viešoji įstaiga Orvydų sodyba-muziejus
- Daktaro Vaclovo Into privati sodyba-muziejus
4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk. 82
- Kultūros paveldo objektų monitoringas;
81
- Kultūros paveldo objektų inventorinimas
1
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
2 vnt.
- Salantų RPD 2016 m. veiklos planas
1
- Salantų RPD kraštovaizdžio monitoringo 2016 m. planas
1
6.

Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams

išduotų/ neišduotų
sąlygų sk.
0

Specialiojo planavimo dokumentams

0

Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

0
pritarimų/nepritarimų sk.

7.

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

0
0
0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
23/1
pritarimų/nepritarimų sk.
24/2
274 vnt.
suderintų/nesuderintų
dok. sk.
3
266
1
2

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
- miškotvarkos projektai
- žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
- žemės reformos žemėtvarkos projektai
- žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai
- planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir
potencialioms Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo išvados
1
- pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal 1
priemonę "Natura 2000 išmokos"
- pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijose
0
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
12 vnt./165,54 ha
Sutvarkytos teritorijos (įvardinti):
0/0
Prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
- BAST Kulalių riedulynas
1/45
- BAST Šauklių riedulynas
1/44,1(ganymas)+7,25
(atžalų pjovimas)
- BAST Minijos upės slėnis ties Dyburiais
1/11,35
- Minijos kraštovaizdžio draustinis (pažeistos vietos)
1/3
- Salanto upės ir užtvankos pakrantės
1/2
- Salantų dvaro parkas
1/8,5
Prižiūrėtos teritorijos (tvarkomos su savo turima technika):
- BAST Šventosios upės slėnis ties Margininkais
1/5,45
8.

10.

-

- BAST Nasrėnų pievos
- PAST Minijos upės slėnis
- Gintarų dvarvietė, vad. Vyšnių kalnu
- Kartenos piliakalnio istorinis-archeologinis kompleksas
- Imbarės piliakalnio archeologinis kompleksas
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):

1/11,79
1/5,8
1/5,8
1/10
1/5,5
objektų sk. 0

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
- Dauginčių arba Šilpelkės miško pažintinis pėsčiųjų takas
- Minijos upės vandens turizmo trasa

7/210,24

Prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (tvarkomos su
savo turima technika):
- Privažiavimo kelias prie Kartenos piliakalnio
- Pažintinis pėsčiųjų takas Šauklių riedulyne
- Kalnalio lankytinų objektų kompleksas (apžvalgos bokštas,
pėsčiųjų takas, atokvėpio vieta)
- Dviračių – pėsčiųjų takas į valstybės saugomą geologinį gamtos
paveldo objektą „Šilalės kūlį“ ir automobilių stovėjimo aikštelė
- Poilsiavietė prie Juodupėnų tvenkinio

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
- Atokvėpio vieta Mosėdyje
- Poilsiavietė Mosėdyje
- Atokvėpio vieta prie Gaidžio kalno
- Poilsiavietė prie Šauklių tvenkinio
- Atokvėpio vieta prie Šauklių gamtos tako
Tvarkomi su savo turima technika:
- Atokvėpio vieta prie Alkos kalno
- Atokvėpio vieta prie Imbarės piliakalnio
- Atokvėpio vieta prie Gintarų dvarvietės
- Atokvėpio vieta prie senųjų Dauginčių kapinaičių
- Apžvalgos aikštelė Dyburių k.
Prevencija ir teritorijų kontrolė

1/7,2
1/188

1/1,64
1/8,0
1/1,5
1/3,0
1/0,9
objektų sk. 10
1/0,01
1/0,5
1/0,021
1/0,3
1/0,2
1/0,112
1/0,02
1/0,022
1/0,33
1/0,14

11.

Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai:
- Sudėnų botaninis-zoologinis (2)
- Minijos ichtiologinis (3)
- Margininkų botaninis-zoologinis (1)
- Kartenalės entomologinis (1)
- Grūšlaukės kraštovaizdžio (1)
- Gėsalų geomorfologinis (1)
- Bartuvos ichtiologinis (1)
- Apuolės kraštovaizdžio (1)
Patikrinimai kartu su VTPSI
Neplaninis patikrinimas su Šiaulių RAAD Plungės r. a gentūra
Patikrinimas su Kretingos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba
Planinis ir neplaninis patikrinimas su Klaipėdos RAAD Kretingos
r. agentūra
Neplaninis patikrinimas su Klaipėdos RAAD Skuodo r. agentūra
Planinis patikrinimas su Klaipėdos RAAD

Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas:
Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų:
- Istorinės pažymas (J. Kanarskas)
- Straipsniai rajono spaudoje
- Straipsniai respublinkinėje spaudoje
- Internetinėje svetainėje
Išleista leidinių (įvardinti):
- Vandens turizmo vadovas Minija nuo Mardosų (Plungės r.) iki
Gerduvėnų (Klaipėdos r.)
- Projekto „Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas

išvykimų sk. 38
29
9
11

3
1
1
2
1
1
veiklų sk. 40
3
2
2
6
3
18
1
1

Lietuvos valstybiniuose parkuose“ ataskaita visuomenei
Parengti bukletai:
1) „Salantų žydai“, skirtas Salantų žydų bendruomenei atminti;
2) „Juodupėnai: Istorija, kultūros paveldas“;
3) „Pasaulio tautų teisuoliai Zofija ir Pranas Kasperaičiai“, skirtas
1941 m. žydų gelbėtojams atminti"
4) „Salantų regioninio parko piliakalniai“, skirtas artėjantiems
Piliakalnių metams pažymėti.
Kita (įvardinti):
13.

Renginiai visuomenei (įvardinti):

1. Susitikimai su kaimų, miestelių bendruomenėmis
2. Susitikimai su gyventojais, ūkininkais Natura 2000 teritorijų
žemių savininkais
3. Susitikimai su visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis
4. Vasario 16-osios paminėjimo vakaras (filmo peržiūra)
5. Žemės dienos minėjimas
6. Paukščių palydos
7. Minijos pakrančių tvarkymo talka
8. Natura 2000 diena
9. Respublinkinė mokslinė - praktinė konferencija “Tiriamieji
darbai gamtos moksluose, gerosios praktikos sklaida"
10. Piešinių konkursas "Prakalbink upę, akmenį ir paukštį"
11. Renginys "Kuršių genties vartus pravėrus"
14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai
Pavieniai lankytojai
Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos
Pravestos pamokos (NVŠ)
Kita veikla
19.

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

1
1
1
1

renginių sk./dalyvių sk.
34/1590
21/127
1/16
1/11
1/19
1/15
4/49
1/22
1/62
1/50
1/19
1/1200
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk. 550/5507
37/542
13/27
12/365
1/147
7/166
480/4260
18392,56 Eur

21.

1. Life+ projektas „Degraduojančių europinės svarbos buveinių
atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose“ (Nr. LIFE10
NAT/LT/117) (pagrindinis projekto vykdytojas)
2. Neformaliojo vaikų švietimo programa (pagrindinis vykdytojas)
3. Projektas „Kuršių genties vartus pravėrus“ (pagrindinis
vykdytojas)
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
1. Valstybinės institucijos (12):
- Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
- VĮ Kretingos miškų urėdija
- LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra
- 2 girininkijos
- Kretingos r. savivaldybės administracija
- Kretingos r. savivaldybės administracijos švietimo skyrius
- 5 seniūnijos
2. Švietimo įstaigos (9):
- mokyklos
3. Vandens turizmo paslaugų teikėjai (8)
4. Bendruomenės (3):
- Šauklių kaimo bendruomenė
- Salantų miesto bendruomenė
- Kūlupėnų kaimo bendruomenė
5. Visuomeninės organizacijos (3):
- VšĮ "Ceklio kuršiai";
- Asociacija Pilsota
- Amatininkų gildija Krikragaa
6. Žiniasklaidos atsotvai (2):
- laikraščių redakcijos
7. Privatūs subjektai (4)
- Renatos Jankauskienės juodosios keramikos dirbtuvės
- UAB "Terekas"
- UAB "Geralda"
- Įmonių grupė LHM

partnerių sk. 41

12

9
8
3

3

2
4

