PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V- 83

SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas, 12 temos/ 1 spec., 12,
tyrimai
64 taškai/1 spec.
61
2.
Gyvosios gamtos
5 temos/1 spec.,
5,
monitoringas, tyrimai
242 taškai/1 spec. 242
3.
Lankytojų monitoringas,
1 temos/1 spec.,
1,
tyrimai
11 taškų/1 spec.
11
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
2 temos/1 spec.,
2,
189 taškai/1 spec. 189
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų
1 parengtas
1,5
strateginio planavimo
dokumentas/
dokumentų skaičius
2spec.

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

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

6
Keitėsi kraštovaizdžio monitoringo planas

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

1

6.

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

1 išduotų
1
(neišduotų)
sąlygų ir
pritarimų
(nepritarimų)
sk./1 spec.
7.
33 išduoti
16,5
(neišduoti) spec.
reikalavimai,
pritarimai
(nepritarimai) /2
spec.
8.
Išnagrinėtų
363 išnagrinėti
90,75
(suderintų/nesuderintų)
dokumentai/4
miškotvarkos projektų, žemės spec.
sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
12 vnt. /3spec.
4
teritorijų skaičius ir plotas
165,54 ha/3 spec. 55,18
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 0 vnt. /0spec.
0
skaičius
3,5
10.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 7 vnt. /2spec.
22,3723 ha/2
11,19
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas
spec.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 9 vnt./2 spec.
4,5
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
32 išvykimai/ 2
16
apžiūrų, planinių ir
spec.
neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

2

Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos
101 veikla/4 spec.
vertybių ir visos ST sistemos
viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
24 renginiai/2736 dalyviai
14.
Pravestų ekspozicijų
124 veiklos/ 2154 lankytojai
pristatymų, ekskursijų, žygių, (dalyviai)
edukacinių programų skaičius

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta

Išteklių valdymas
15.
16.

Gautos lėšos programų
vykdymui
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

133 233,48 Eur/8
darbuotojai
20 260,58 Eur/8
darbuotojai

16 654,19

14 dirbtų val./ 22
savanoriai

0,64

257 vnt./4
specialistai
2/97 639,64 Eur

64,25

47612,05 Eur/1
spec.
35 partneriai

47612,05

2 532,57

4 vnt./3 darbuotojai
3

direkcijos darbuotojai

____Salantų regioninio parko______________________direktorius_M. Šečkus________________________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)
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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. Valstybinio parko žemėnaudos struktūros pokyčiai
2. Parko būdingą ir unikalų kraštovaizdį reprezentuojantys
etalonai panoramos, atsiveriančios iš regyklų:
kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija
3. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių
atvirų erdvių tvarkymas
4. Pažeisti kraštovaizdžio arealai
5. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos
6. Retai gyvenamos teritorijos kraštovaizdžio draustiniuose
7. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai
8. Gamtos paveldo objektai
9. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose parko
dalyse
10. Lankymui pritaikyti gamtos ir kultūros objektai
11. Lankymui pritaikytos teritorijos (įrengta rekreacinė
infrastruktūra)
12. Gamtos stichijų paveiktos valstybinio parko dalys
2.

3.

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Saugomos augalų rūšies monitoringas
- Baltųjų gandrų lizdų apskaita
- ES buveinių ir retų augalų rūšių populiacijų monitoringas BAST
Šauklių riedulynas
- Žiemojančių vandens paukščių apskaita
- Griežlės monitoringas
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

Mato vnt.
3
61 taškas
0
3

0
0
5
3 (draustiniai)
18
10
4
7
11
0
taškų sk. - 242
3
97
18
2
122
11 taškų
5

Lankytojų apskaita Salantų RP:
1. Tiesioginio skaičiavimo vietos:
5
- 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
6
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):
189 taškai
- Kultūros paveldo objektų monitoringas;
137
- Kultūros paveldo objektų inventorizacija
52
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk. 1
- Salantų RPD 2017 m. veiklos planas
1
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
0 išduotų/ 0 neišduotų
skaičius:
sąlygų sk.
Bendrojo planavimo dokumentams
0
Specialiojo planavimo dokumentas
0
Detaliojo planavimo dokumentams
0
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

7.

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

1 pritarimų/0 nepritarimų
sk.
0
1
0
9 išduoti/ 2 neišduoti
spec. reikalavimai
6

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

8.

11
21 pritarimų/1
nepritarimų sk.
22
363 suderinti/0
nesuderintų dokumentų

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
10
- miškotvarkos projektai
291
- žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
1
- žemės reformos žemėtvarkos projektai
9
- žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai
- planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir 5
potencialioms Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo išvados
2
- pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal
priemonę "Natura 2000 išmokos"
1
- pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijose
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
12 teritorijų / 158,29 ha
Prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
0
- BAST Kulalių riedulynas
1/45
- BAST Šauklių riedulynas
1/40 (ganymas)+4,1
(atžalų pjovimas)
- 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 Minijos upės slėnis ties Dyburiais
1/11,35
- BAST Šventosios upės slėnis ties Margininkais
1/5,45
- BAST Nasrėnų pievos
1/11,79
- PAST Minijos upės slėnis
1/5,8
- Gintarų dvarvietė, vad. Vyšnių kalnu
1/5,8
- Kartenos piliakalnio istorinis-archeologinis kompleksas
1/10
- Imbarės piliakalnio archeologinis kompleksas
1/5,5
objektų sk.0
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):

7

10.

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
- Dauginčių arba Šilpelkės miško pažintinis pėsčiųjų takas
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
-Salantų RP lankytojų centras su vidaus ekspozicija

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
- Atokvėpio vieta prie Alkos kalno
- Atokvėpio vieta prie Imbarės piliakalnio
- Atokvėpio vieta prie Gintarų dvarvietės
- Atokvėpio vieta prie senųjų Dauginčių kapinaičių
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai pagal programą
Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
- Sudėnų botaninis-zoologinis (1)
- Minijos ichtiologinis (6)
- Margininkų botaninis-zoologinis (1)

7 teritorijos/22,3723 ha
1/7,2

1/1,64
1/8,0
1/1,5
1/3,0
1/0,9
1/0,1323
9 objektai
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
32 išvykimai
13
1 pagal skundą
15
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- Kartenalės entomologinis (1)
- Grūšlaukės kraštovaizdžio (1)
- Gėsalų geomorfologinis (1)
- Bartuvos ichtiologinis (1)
- Apuolės kraštovaizdžio (1)
Kiti
Su VTPSI
Su RAAD
Su KAM (iš sraigtasparnio)
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
- Straipsniai rajono spaudoje
- Straipsniai respublikinėje spaudoje
- Internetinėse svetainėse
Išleista leidinių (įvardinti):
Kita (įvardinti):
-Bukletai, skirti piliakalnių metams (apie 10 parko piliakalnių)
13. Renginiai visuomenei (įvardinti):
- Susitikimai su bendruomenėmis;
- Edukacinės programos "SRP vidurinės dalies" pristatymas;
- Pamoka – “žemės dienos minėjimas”;
- "Pravėriau vario vartelius" respublikinio piešinių konkurso
apdovanojimai;
- Seminaras - diskusija "lašišinių žuvų migracijos kelių
atidarymas Salanto upėje";
- Paroda “Langai”;
- Minijos gamtinio rezervato tvarkymo talka;
- Šilpelkės tako tvarkymo talka;
- Minijos pakrančių tvarkymo talka (su baidarėmis);
- Kartenos festivalis "kuršių genties vartus pravėrus";
- Kretingos r. ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių viktorina

1
1
1
102 veiklos
3
6
11
20
52
0
10
24renginiai/2736dalyviai
4/38
1/17
10/297
1/51
1/17
1/32
1/13
1/44
1/58
1/2000
1/61
9

"gamtos žinovai", skirtoje piliakalnių metams. Vertinimo
komisija;
- Gamtamokslinė konferencija “Žmogus ir gamta”.
14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai
Pavieniai lankytojai
Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos
Pravestos pamokos
Kita veikla
19.

21.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
- Projektas „Kuršių genties vartus pravėrus“ (pagrindinis
vykdytojas)
- Life+ projektas „Buveinių tvarkymas“
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
1. Valstybinės institucijos:
- VĮ Kretingos miškų urėdija
- Kurtuvėnų RPD
- 2 girininkijos
- Kretingos r. savivaldybės administracija
- Kretingos r. savivaldybės administracijos švietimo skyrius
- 5 seniūnijos
2. Švietimo įstaigos (7):
- mokyklos
3. Vandens turizmo paslaugų teikėjai (5)
4. Bendruomenės (3):
- Šauklių ir Šatraminių kaimų bendruomenė
- Salantų miesto bendruomenė
- Kartenos miestelio bendruomenė
5. Privatūs subjektai (9)
- Renatos Jankauskienės juodosios keramikos dirbtuvės

1/83
124 veiklos/ 2154
lankytojai (dalyviai)
37/727
19/45
10/254
1/176
24/504
33/448
97 639,64 Eur
7 500
22 639,64 Eur
35 partneriai
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- UAB "Terekas"
- UAB "Geralda"
- Įmonių grupė LHM
- UAB „Babrūna“
- AB Linas agro
- UAB „Persolita“
- UAB „Medenis“
- UAB „Mirosta“
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