PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-14

SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas, 5 temos / 2 spec.,
2,5;
tyrimai
20 taškų / 2 spec.
10
2.
Gyvosios gamtos
23 temos / 1 spec., 11,5
monitoringas, tyrimai
507 taškai / 2 spec. 253,5
3.
4.

Lankytojų monitoringas,
tyrimai
Kitas monitoringas, tyrimai

1 tema / 2 spec., 9
taškai, 1 ataskaita
1 tema / 224 taškai
/ 1 spec.
3 temos / 42 taškai

4,5

1,
224
5.
Duomenų registravimas
3,
SRIS‘e
42
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
6.
Direkcijos parengtų
9 dokumentai / 5
1,8
strateginio planavimo
spec.
dokumentų skaičius

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

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

6

Įgyvendinta
Įgyvendinta dalinai

Dėl laiko stokos ir didelių monitoringo
apimčių neatliktas EB svarbos buveinių
monitoringas Uostadvario transektoje

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įgyvendinta

2019 m. veiklos plane nebuvo numatyti
konkretūs tikslai

Išduotų/neišduotų sąlygų,
2 / 1spec.
0,5
pritarimų/nepritarimų
teritorijų planavimo
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams
skaičius
8.
Išduotų/neišduotų specialiųjų 37 / 2 spec.
18,5
reikalavimų, pritarimų/
nepritarimų statinių
projektams skaičius
9.
Išnagrinėtų
293 / 3 spec.
97,6
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)
10.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
14 teritorijų / 2
7;
teritorijų skaičius ir plotas
specialistai;
115,4
230,79 ha / 2
specialistai
7.

11.

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
12.
Išvykimų (teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir
neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

-

-

-

8 teritorijų / 2
specialistai /
23,57 ha / 2
specialistai
9 vnt. / 2
specialistai

4;

Įgyvendinta

4,5

Įgyvendinta

47 išvykimai / 2
specialistai

23,5

Įgyvendinta

11,8

-

vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
13.
Aptarnauta lankytojų
lankytojų centruose
14.
Aptarnauta lankytojų
direkcijos organizuotuose
edukaciniuose renginiuose
(pamokose), ekskursijose,
žygiuose
15.
Aptarnauta lankytojų gamtos
mokyklose
16.

Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

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

18.
19.

20.

1443 lankytojai /
4 spec.
5915 lankytojai /
5 spec.

360,75

Įgyvendinta

1183

Įgyvendinta

lankytojų
sk./specialistų sk.

-

-

28 susitikimai /
181 dalyvis, 4
spec.
232 veiklos / 4
spec.

7

Įgyvendinta

58

Įgyvendinta

Gautos lėšos programų
vykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių

118,400 Eur / 9
darbuotojai
30 939,96 Eur / 9
darbuotojai

13155,55 Eur

Įgyvendinta

3 437,77 Eur

Įgyvendinta

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

dirbtos
val./darbuotojų
sk.

santykinis koef.

-

-

Kretingos rajono savivaldybės – 3000 Eur
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie
ŽŪM – 13757,26 Eur
Miškų programos – 4200 Eur
Aplinkos apsaugos rėmimo programos –
8747,70 Eur
Lankytojų bilietų – 1234 Eur
-

Kita veikla
21.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius

raštų, įsakymų sk.
– 254 /spec. sk. –
4

22.

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
Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys
ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas
Mokymai, kuriuose dalyvavo
direkcijos darbuotojai

projektų sk. – 2 / 6897,78 Eur

Įgyvendinta

projektų sk. – 2 / 264 038,5 Eur

Įgyvendinta

52 278,5 Eur / 1
spec.
25 partneriai

Įgyvendinta

23.

24.
25.

26.

Įgyvendinta

63,5

52 278,5

10 mokymų / 4 darbuotojai

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Salantų regioninio parko direkcijos direktorius

Modestas Šečkus
(v. pavardė)

(saugomos teritorijos pavadinimas)

____________________________
(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. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių
atvirų erdvių tvarkymas
3. Gamtos paveldo objektai
4. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose parko
dalyse
5. Gamtos stichijų paveiktos valstybinio parko dalys
2.

3.

Mato vnt.
3
20 taškų
4

2
10
4
0

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
- Žvėrių apskaita pagal pėdsakus sniege
- Griežlės (Crex crex) monitoringas

507 taškai
3
106
18

- EB svarbos buveinių monitoringas ir kartografavimas (15 temų)

265

- Augalų monitoringas
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

2
9 taškai

9
0 (3 km maršrutas)
104

Tiesioginio monitoringo:
- Pažintinis pėsčiųjų gamtos takas Šauklių riedulyne
1
- Salantų regioninio parko lankytojų centras
1
- Dauginčių kaimo teritorija Šilpelkės miške prie Minijos upės
1
- Kartenos piliakalnio teritorija, poilsiavietė prie Minijos upės
1
Netiesioginio monitoringo:
- M. Ivanausko privatus zoologijos sodas
1
-Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
1
-Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
1
-Vaclovo Into privati sodyba-muziejus
1
-Orvidų sodyba-muziejus
1
4. Kitas monitoringas, tyrimai:
224 taškai
- Salantų regioninio parko kultūros paveldo objektų stebėsena:
176
Surengta 9 stebėsenos išvykos, kurių metu aplankyti 176 kultūros
paveldo objektai ir jų kompleksai: 16 nacionalinio (iš jų – 10
paminklų), 39 regioninio (iš jų – 32 valstybės saugomi), 7 vietinio
(visi – registriniai) reikšmingumo lygmens ir 14 saugotinų kultūros
paveldo objektų. Stebėsenos metu fiksuota ir aprašyta jų fizinė
būklė, iš viso padarytos 244 skaitmeninės nuotraukos.
Per metus atnaujinti 48 kultūros paveldo objektų (5 valstybės
48
saugomų kultūros vertybių, 15 registrinių ir 28 saugotinų kultūros
paveldo objektų) aprašai (dosjė).
5. Duomenų registravimas SRIS‘e:
taškų sk. – 42
- Į SRIS įvestų naujų radaviečių skaičius
38
- Patikrintų žinomų plėšriųjų paukščių lizdų ir naujų užimtų lizdų
2
sk.
- SRIS esamų atnaujintų (senesnių kaip 5m.) radaviečių skaičius
2
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
6. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk. – 9
- Salantų RPD 2019 m. veiklos planas
1
- Salantų RPD 2019 metinė planinė patikrinimų programa
1

7.

- Salantų RP 2019 m. kraštovaizdžio monitoringo planas
- Salantų RP 2019 m. lankytojų monitoringo planas
- Salantų RP 2019 m. Gyvosios gamtos monitoringo ir tyrimų
planas
- Salantų RP 2019 m. kultūros paveldo objektų monitoringo ir
tyrimų planas
- Salantų RPD 2019 m. viešųjų pirkimų planas
- Salantų RPD dokumentacijos planas
-Salantų RPD 2020–2021 m. korupcijos prevencijos priemonių
planas
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

8.

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

9.

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

1
1
1
1
1
1
1
0 išduotos / 0 neišduotos
sąlygos
0/0
0/0
0/0
2 pritarimai / 0
nepritarimų sk.
0/0
2/0
0/0
10 išduotų / 1 neišduotas
spec. reikalavimų sk.
10/1
19 pritarimų / 7
nepritarimai sk.
19/7
292 suderinti dok. / 1
nesuderintas
11/0
248/0
10/1
22

- planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir 1
potencialioms Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo išvados
- pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal 0
priemonę "Natura 2000 išmokos"
- pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijos
0
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
10. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
14 teritorijų / 230,79 ha
- BAST Kulalių riedulynas;
1/40(ganymas)
- BAST Šauklių riedulynas;
- BAST- Senosios Įpilties apylinkės;
- Minijos kraštovaizdžio draustinis (pažeistos vietos);
- Salanto upės ir užtvankos pakrantės;
- Salantų dvaro parkas;
Prižiūrėtos teritorijos (tvarkomos su savo turima technika):
- BAST Minijos upės slėnis ties Dyburiais
- BAST Šventosios upės slėnis ties Margininkais
- BAST Nasrėnų pievos
- BAST Sudėnų pievos
- PAST Minijos upės slėnis
- Gintarų dvarvietė, vad. Vyšnių kalnu
- Kartenos piliakalnio istorinis-archeologinis kompleksas;
- Imbarės piliakalnio archeologinis kompleksas
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
11.

-

Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti):
- Dauginčių arba Šilpelkės miško pažintinis pėsčiųjų takas
- Privažiavimo kelias prie Kartenos piliakalnio
- Pažintinis pėsčiųjų takas Šauklių riedulyne
- Kalnalio lankytinų objektų kompleksas (apžvalgos bokštas,

1/40 (ganymas)+19.9
(atžalų pjovimas)
1/45,09
1/3
1/2
1/8,5
1/11,35
1/7,25
1/11,79
1/30,61 (ganymas)
1/5,8
1/5,8
1/10,0
1/5,5
objektų sk.
8 teritorijų/ 23,57 ha

1/7,2
1/1,64

pėsčiųjų takas, atokvėpio vieta)
- Dviračių – pėsčiųjų takas į valstybės saugomą geologinį gamtos
paveldo objektą „Šilalės kūlį“ ir automobilių stovėjimo aikštelė
- Poilsiavietė prie Juodupėnų tvenkinio
- Salanto žemupio hidrografinio draustinio pažintinis takas
-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 kontrolė
12. 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 (1)
Minijos ichtiologinis (6)
Margininkų botaninis-zoologinis (2)
Grūšlaukės kraštovaizdžio (1)
Kartenalės entomologinis (1)
Bartuvos ichtiologinis (1)
Gėsalų geomorfologinis (1)
Apuolės kraštovaizdžio (1)
Kartu su Kretingos aplinkos apsaugos inspekcija

1/8,0
1/1,5
1/3,0
1/0,9
1/1,2
1/0,1323
9 vnt./1,52 ha
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
47
23
8
14

2

Švietimas ir viešinimas
13. - Aptarnauta lankytojų lankytojų centruose

14.

1443:

-

Ekspozicijų pristatymai su gido paslauga

185

-

Pavieniai lankytojai

1258

- Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose edukaciniuose
renginiuose (pamokose), ekskursijose, žygiuose:
Pamokose, paskaitose:
Filmo „Sengirė“ peržiūra ir diskusija
Edukacijos „Salantų regioninio parko gamtos
ir kultūros turtai“
Edukacijos „Svečiuose – Šilpelkės miške“
Edukacijos „Salantų kaštono Žvaigždžių
valanda“
Edukacinė programa ,,Šauklių riedulyno
Planeta“

496
167

Viktorina „Pažink Salantų regioninį parką“
Paskaita apie Salantų regioninį parką
mokiniams
„GEO Popietė“, renginys skirtas geografijai
populiarinti ir vietovardžių metams paminėti
Pristatant Salantų regioninio parko veiklą
fotografijų parodos „Žemaitiškas žvilgsnis“
atidarymo metu
Ekskursijose:
Salantu RP LC, Salantų parkas,
Gaidžio koplyčia
Šauklių riedulyno pažintinis takas
Salantų RP,
Salantų RP, LC, Šauklių riedulynas
Dauginčių-Šilpelkės pažintinis takas
Mosėdžio akmenų muziejus, Šauklių
riedulynas, Salantų dvaro parkas, Imbarės

329

piliakalnis, lankytojų centras
Salantų miestas, LC
Žygiuose, talkose ir kt.:
DAROM akcija Kulalių riedulyne – talka,
išsaugant atviras buveines
Minijos upės tvarkymo talka – SVEIKA,
MINIJA
Pėsčiųjų žygis „Minijos slėnio takais“
Pažintinio turo „Patirk gamtos pulsavimą“
pristatymas
7 piliakalnių žygis Kartenos festivalio metu
Talka Šilpelkės pažintiniame take
Talka Šauklių riedulyne kartu su UAB
„Grunda“ ir Skuodo gimnazijos mokiniais

15.
16.

Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose
Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis:
Dėl kirtimų, miškų priežiūros ir ūkininkavimo Natura 2000 teritorijose
Dėl turizmo paslaugų teikimo, įkainių ir pan.
Dėl Šauklių riedulyno ir GPO tvarkymo klausimų
Dėl bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos su Nasrėnų
M.Valančiaus muziejumi: bendri renginiai, edukacijos, viešinimas
Darbinis susitikimas, skirtas aplinkos apsaugos ir bendradarbiavimo
galimybėms, Salantų užtvankos demontavimo klausimams spręsti
Susitikimas su Šauklių kaimo bendruomene apie būsimus renginius
Susitikimas su Kartenos miestelio bendruomene, seniūnijos atstovais ir
kt. dėl Kartenos festivalio organizavimo
Susitikimas su Mosėdžio akmenų muziejaus ir Skuodo informacinio
centro atstovais, dėl turizmo objektų ir maršrutų
Dėl Salantų RP atodangos: jų tyrimai, stebėsena, tvarkyba ir kt.
klausimai
Direkcijos veiklos (monitoringo) pristatymas
Pasitarimas dėl žuvų migracijos sąlygų atkūrimo ties Salantų miesto
užtvanka
Susitikimas su Kartenos miestelio bendruomene, seniūnijos atstovais ir
kt., dėl Kartenos festivalio organizavimo – 10 vnt.
Susitikimas su Kretingos rajono savivaldybės meru Antanu Kalniumi
dėl Kartenos festivalio perspektyvos, dėl dviračių žygio rugsėjo 27 d.
Susitikimas su Mažeikių bendruomenės atstovais dėl kultūros paveldo

susitikimų sk./dalyvių
sk.
28/181

objektų populiarinimo ir informacijos apie juos sklaidos
Susitikimas su Salantų gimnazijos bendruomene dėl bendradarbiavimo
Susitikimas su Mosėdžio seniūne ir Mosėdžio seniūnijos gyventojais
dėl Šauklių riedulyno projekto vykdomų darbų
Susitikimas su Salantų gimnazijos bendruomene dėl bendradarbiavimo

17.

Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
Skaitytos paskaitos ir pranešimai:
Filmo „Sengirė“ peržiūros metu.
Skaityti pranešimai temomis: „Salantų regioninio parko gamtos ir
kultūros turtai“; „Salantų regioninio parko vertybės“; „Svečiuose –
Šilpelkės miške“; „Salantų krašto vietovių istorinė raida“.

232 veiklos:

8 paskaitos

Dalyvauta laidų, duota interviu:
Suteikta informacija apie SRP (žemėlapis) „Švyturio laikraščiui“ (2019- 12 laidų ir interviu
01-09);
Suteikta informacija apie Salantų RP lankytojus, jų tendencijas
„Švyturio laikraščiui“ (2019-01-17);
Interviu laidai „Brydės“ (2019-03-18);
Suteikta informacija bei nuotraukos dėl ,,Sveika Minija“ talkos
„Švyturio laikraščiui“ (2019-05-25);
Suteikta rašytinė informacija dėl Salantų užtvankos rekonstrukcijos
UAB „VipComunications“ (2019-06-10);
Interviu apie pietinės parko dalies objektus portalui „Delfi“ (2019-0715);
Suteikta rašytinė informacija apie Šauklių riedulyną, „#walk15
komandai“ (2019-07-17);
„Grynas tv“ („Delfi“) duotas interviu apie Salantų regioninį parką (201907-23);
Laidoje „Baltų šventadieniai“ apie Kartenos gyvosios istorijos festivalį
(2019-10);
3 filmuoti videosiužetai „Youtube“ kanale apie Kartenos festivalį
KURŠIŲ GENTIES VARTUS PRAVĖRUS.
Išspausdinta straipsnių/mokslo leidinių:
15 min. „Sekant ledyno pėdsakais: pasivaikščiojimas Salantų
regioniniame parke“ (2019-07-20);
Žurnale „Keliauk“ straipsnis „Lankytinos vietos Salantų regioniniame
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parke rudens sezonu“ (2019-08-09);
Straipsnis „Salantų užtvankos rekonstrukcija“ lrytas.lt (2019-08-20);
Pranešimas apie Kartenos festivalį KURŠIŲ GENTIES VARTUS
PRAVĖRUS www.ekgt.lt (etnorenginių gidas);
Straipsnis „Startavo Kartenos festivalis“ www.aktivraklaipeda.lt (201908-02);
Straipsnis „Kartenos festivalyje – unikali galimybė išvysti kunigaikščių
ginklus“ www.lrytas.lt (2019-07-31);
Straipsnis „Kartenos festivalį užbaigė stulbinantis šviesos šou“
www.lrytas.lt (2019-08-04);
Straipsnis „Gyvosios istorijos šventė žemaičių dvasią žadins ant
piliakalnio Kartenoje“ www.alkas.lt (2019-07-17);
Straipsnis „Atkuriamosios istorijos šventė – Kartenos festivalis“
www.seimosgidas.lt (2019-07-17);
Straipsnis „Kartenos festivalis nepaliks abejingų“
www.theworldnews.net (2019-08-01);
Straipsnis „Pirmą kartą Žemaitijoje riteriai pristatys kunigaikščio
Kęstučio ir jo sūnaus šarvuotę“ www.lrt.lt (2019-08-01);
Straipsnis „Gyvosios istorijos šventė žemaičių dvasią žadins ant
piliakalnio Kartenoje“ www.etaplius.lt (2019-07-17);
Straipsnis „Į Kartenos festivalį kviečia šio krašto gamta susižavėjęs
Nacionalinės ekspedicijos dalyvis Selemonas Paltanavičius“
www.welovelithualia.com (2019-07-25);
Straipsnis „Pirmą kartą Žemaitijoje riteriai pristatys kunigaikščio
Kęstučio ir jo sūnaus Vytauto šarvuotės komplektai“
www.welovelithualia.com (2019-08-01);
Straipsnis „Kartenos festivalis nepaliks abejingų“ ww.klaipeda.diena.lt
(2019-08-01);
Straipsnis „Kartenos festivalis nepaliks abejingų“ www.diena.lt (201908-01);
Straipsnis „Gyvosios istorijos festivalis žemaičių dvasią žadins ant
piliakalnio Kartenoje“ www.ve.lt (2019-07-01);
Straipsnis „Kviečia Kartenos festivalis“ www.atviraklaipeda.lt ( 201907-24);
Straipsnis „Kartenos piliakalnį apgaubė protėvių dvasia“ „Švyturio
laikraštyje“ ( 2019-08-07, Nr. 59 (9065);
Straipsnis „Priminė baltiškąsias žemaičių šaknis“ laikraštyje „Pajūrio
naujienos“ (2019-08-06, (Nr. 62 (2823);
Straipsnis ir videosiužetas „Kartenos piliakalnio istorinis-archeologinis
kompleksas“ www.zemai.lt (2019-10-10);

Straipsnis „Dar neatrasti maršrutai Vakarų Lietuvoje: ką veikti turės net
patys išrankiausi“ www.delfi.lt (2019-09-06);
Straipsnis „Dauginčiai“ „Švyturio laikraštyje“ (Kretinga), 2019, sausio
19 d., p. 7–8;
Straipsnis „Etnoarchitektūrinis Jakštaičių kaimas“ „Švyturio laikraštyje“
(Kretinga), 2019, kovo9, p. 5–6; kovo 13, p.;
Straipsnis „Sakuočiai – kaimas Minijos vingyje“ „Švyturio laikraštyje“
(Kretinga), 2019, balandžio 20, p. 5–6; balandžio 24, p. 5;
Straipsnis „Dvarčininkai – dvariūno įkurtas kaimas“ „Švyturio
laikraštyje“ (Kretinga), 2019, gegužės 8, p. 5–6;
Straipsnis „Pirmąją Kalnalio bažnyčios krikšto metrikų knygą
pasklaidžius“ „Švyturio laikraštyje“ (Kretinga), 2019, birželio 1, p. 5–6;
birželio 5, p. 6;
Straipsnis „Jurgaičiai. Pobaudžiavinės reformos sunaikintas kaimas“
„Švyturio laikraštyje“, 2019, birželio 29, p. 5;
Straipsnis „Kūlsodis. Kaimas. Kuriam vardą davė rieduliai“ „Švyturio
laikraštyje“ (Kretinga), 2019, liepos 20, p. 5–6; liepos 24, p. 6;
Straipsnis „Lapgaudžiai – lapių gaudytojų vardu pavadintas kaimas“
„Švyturio laikraštyje“ (Kretinga), 2019, rugpjūčio 3, p. 5–6;
Straipsnis „Kirkšiai – kaimas, kurį mena senas kelias ir dykra virtę
laukai“ „Švyturio laikraštyje“ (Kretinga), 2019, rugsėjo 14, p. 5–6;
Straipsnis „Pradanginto Puidogalio kaimo istoriją išsaugojo archyvai ir
žmonių pasakojimai“ „Švyturio laikraštyje“ (Kretinga), 2019, lapkričio
23, p. 5–6;
Straipsnis „Istorijos verpetuose išsilaikęs Barzdžių kaimas“ „Švyturio
laikraštyje“ ( Kretinga), 2019, gruodžio 7, p. 6–7;
Straipsnis „Nerėpų kaimą padalino dvi savivaldybės“ „Švyturio
laikraštyje“ (Kretinga), 2019, gruodžio 14, p. 6–7.
Išleista leidinių:
Parengti 4 lankstinukų (bukletų) maketai (pridedami PDF formate):
1) Barzdžiai. Kaimo istorija. Kultūros paveldas. Parengė istorikas
Julius Kanarskas. Salantai: Salantų regioninio parko direkcija, 2019
m., 6 p., iliustr.;
2) Žemaitijos metai. Salantų krašto etninė architektūra. Parengė
istorikas Julius Kanarskas. Salantai: Salantų regioninio parko direkcija,
2019 m., 6 p., iliustr.;
3) Išnykę Salantų regioninio parko kaimai (Vietovardžių metai).
Parengė Julius Kanarskas. Salantai: Salantų regioninio parko direkcija,
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2019 m., 6 p., iliustr.;
4) Žemaitijos metai. Salantų krašto koplytėlės. Parengė istorikas Julius
Kanarskas. Salantai: Salantų regioninio parko direkcija, 2019 m., 6 p.,
iliustr.
Kita:
Renginiai:
Žemaitiškos kūrybos popietė su poete Irena Stražinskaite-Glinskiene
2019-03-01;
Dokumentinio filmo „Sengirė“ peržiūra su Salantų g-jos mok. (9–10 kl.)
2019-03-20;
„GEO Popietė“, renginys skirtas geografijai populiarinti ir vietovardžių
metams paminėti 2019-04-05;
Dalyvavimas vertinimo komisijoje Regioninėje gamtamokslinių
tiriamųjų darbų konferencijoje „Žmogus ir gamta“ 2019-05-17;
Kartenos festivalis „Kuršių genties vartus pravėrus“ 2019-08-02–03;
Viktorina „Pažink Salantų regioninį parką“ 2019-06-12;
Dviračių žygis po Salantų regioninį parką pasaulinei turizmo dienai
paminėti ir pristatyti pėsčiųjų ir dviračių taką (Imbarės piliakalnis–
Kalnalio bokštas) 2019-10-27;
Talkų organizavimas:
2019-04-12
2019-05-11
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-23;
Fotografijų parodos „Žemaitiškas žvilgsnis“ atidarymo renginys ir kt.
Projekto „Vakarų Lietuvos paveldo vertybių aktualizavimas ir sklaida,
sukuriant Salantų regioninio parko istorijos ir kultūros paveldo
archeologinių, istorinių, architektūrinių ir mitologinių objektų
interaktyvų erdvės modulį“ metu sukurto virtualaus gido, 360 laipsnių
filmuotos medžiagos, nuotraukų, tradicinių nuotraukų viešinimas:
Informacijos
Dat
Nuoroda internete (jeigu
šaltinio
a
tokia yra)
pavadinimas
201 Kartenos piliakalnis su
https://www.youtube.com
gyvenviete
9/watch?v=0FsKpW-Y1BY

16
30 dalyvių
34 dalyviai
30 dalyvių
5000 dalyvių
37 dalyviai
25 dalyviai

247 dalyviai

16 dalyvių
158

0821
201
90821
201
90821
201
90821
201
90821
201
90821
201
90821
201
90821
201
90822
201
908-

Alko alkakalnis su
Aukuro akmeniu

https://www.youtube.com
/watch?v=Q9VxtMNa-hU

Gintarų dvarvietėpiliakalnis, vad. Vyšnių
kalnu

https://www.youtube.com
/watch?v=yWcn8Qo3nvM

Imbarės piliakalnis su
priešpiliu ir gyvenviete

https://www.youtube.com
/watch?v=Sf-_T6kKtjA

Kūlupėnų geležinkelio
tiltas

https://www.youtube.com
/watch?v=EojbYXDcNTc

Salantų Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų
bažnyčia

https://www.youtube.com
/watch?v=5Jqmn-LaC7k

Šilalės akmuo, vad.
Didžiuoju kūliu

https://www.youtube.com
/watch?v=8S0K4FjLYK8

Žvainių pilkapynas
(Gaidžio kalnas) ir
Gaidžio koplyčia su
skulptūrine kompozicija
„Ave Vita“
Salantų regioninis
parkas (lietuviškas
įgarsinimas) | 360 video

https://www.youtube.com
/watch?v=e41PkBvHLpY

Salantų regioninis
parkas (angliškas
įgarsinimas)

https://www.youtube.com
/watch?v=e40fg9p3FTI

https://www.youtube.com
/watch?v=y5oxpHEgI5M

22
201
90905
201
90905
201
9 m.
spali
s

Salantų Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų
bažnyčia (angliškai)

https://www.youtube.com
/watch?v=3YEEj9PQrjc

Salantų Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų
bažnyčia (lietuviškai) |
360 video
Kartenos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios kompleksas
(išorėje 3D nuotrauka)

https://www.youtube.com
/watch?v=E6Osus-w6gA

https://www.google.com/
maps/place/Kartenos+%C
5%A0v%C4%8D.+Mer gel
%C4%97s+Marijos+%C4
%96mimo+%C4%AF+dan
g%C5%B3+ba%C5%BEn
y%C4%8Dia/@55.920211
4,21.4755973,3a,75y,260
h,90t/data=!3m8!1e1!3m6
!1sAF1QipPkVpizo9WsaKgnyEZNZaO1dBa075O0cHD
BA4!2e10!3e11!6shttps:
%2F%2Flh5.googleuserco
ntent.com%2Fp%2FAF1Q
ipPk-Vpizo9WsaKgnyEZNZaO1dBa075O0cHD
BA4%3Dw203-h100-kno-pi-0-ya105.033226-ro0fo100!7i8000!8i4000!4m
12!1m6!3m5!1s0x46e522
a0fda882a5:0xf72a7ee5e0
d0cb61!2zS2FydGVub3M
gxaB2xI0uIE1lcmdlbMS
XcyBNYXJpam9zIMSWb
WltbyDEryBkYW5nxbMg
YmHFvm55xI1pYQ!8m2!
3d55.9206784!4d21.4762
817!3m4!1s0x46e522a0fd

201
9 m.
spali
s

Kartenos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios vidus (3D
nuotrauka)

201
9 m.
spali
s

Kartenos piliakalnis su
gyvenviete (3D
nuotrauka iš oro)

a882a5:0xf72a7ee5e0d0c
b61!8m2!3d55.9206784!4
d21.4762817
https://www.google.com/
maps/place/Kartenos+%C
5%A0v%C4%8D.+Mer gel
%C4%97s+Marijos+%C4
%96mimo+%C4%AF+dan
g%C5%B3+ba%C5%BEn
y%C4%8Dia/@55.920693
8,21.4763334,3a,75y,240
h,100t/data=!3m8!1e1!3m
6!1sAF1QipORekWPgKG
LiOmDDC3PnIwGCepLM
q9c8WorkL3Y!2e10!3e11
!6shttps:%2F%2Flh5.goo
gleuser content.com%2Fp
%2FAF1QipORekWPgKG
LiOmDDC3PnIwGCepLM
q9c8WorkL3Y%3Dw203h100-k-no-pi-10ya110.476135-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
12!1m6!3m5!1s0x46e522
a0fda882a5:0xf72a7ee5e0
d0cb61!2zS2FydGVub3M
gxaB2xI0uIE1lcmdlbMS
XcyBNYXJpam9zIMSWb
WltbyDEryBkYW5nxbMg
YmHFvm55xI1pYQ!8m2!
3d55.9206784!4d21.4762
817!3m4!1s0x46e522a0fd
a882a5:0xf72a7ee5e0d0c
b61!8m2!3d55.9206784!4
d21.4762817
https://www.google.com/
maps/place/Kartenos+pili
akalnis/@55.9123469,21.
4731619,3a,75y,100h,90t/

201
9 m.
spali
s

Kartenos piliakalnis su
gyvenviete (3D
nuotrauka ant žemės)

data=!3m8!1e1!3m6!1sA
F1QipO4YWfh7JofpxbG7
nHbwqwpZUSvO5qA1_Y
8KCKC!2e10!3e11!6shttp
s:%2F%2Flh5.googleuser
content.com%2Fp%2FAF
1QipO4YWfh7JofpxbG7n
HbwqwpZUSvO5qA1_Y8
KCKC%3Dw203-h100-kno-pi0-ya310.81116-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
12!1m6!3m5!1s0x46e518
76762b1f81:0xa5570a3f2
0cd3503!2sKartenos+pili
akalnis!8m2!3d55.910081
!4d21.4756695!3m4!1s0x
46e51876762b1f81:0xa55
70a3f20cd3503!8m2!3d55
.910081!4d21.4756695
https://www.google.com/
maps/place/Kart enos+pili
akalnis/@55.9107795,21.
4742421,3a,75y,80h,90t/d
ata=!3m8!1e1!3m6!1sAF
1QipO22ajBAF01U39f1n
YEuROrul1Lkn78DoRR5
R7z!2e10!3e11!6shttps:%
2F%2Flh5.googleusercont
ent.com%2Fp%2FAF1Qip
O22ajBAF01U39f1nYEu
ROrul1Lkn78DoRR5R7z
%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya251.79626-r o-0fo100!7i8000!8i4000!4m
12!1m6!3m5!1s0x46e518
76762b1f81:0xa5570a3f2
0cd3503!2sKartenos+pili
akalnis!8m2!3d55.910081
!4d21.4756695!3m4!1s0x

201
9 m.
spali
s

Kartenos piliakalnis su
gyvenviete (ant žemės)

201
9 m.
spali
s

Alko alkakalnis su
Aukuro akmeniu (3D
nuotrauka iš oro)

46e51876762b1f81:0xa55
70a3f20cd3503!8m2!3d55
.910081!4d21.4756695
https://www.google.com/
maps/place/Kartenos+pili
akalnis/@55.9095953,21.
4755566,3a,75y,340h,110
t/data=!3m8!1e1!3m6!1s
AF1QipOpNi46s0bJ 1O70vaDhwqnkmtYqAr5LO5keyG!2e10!3e
11!6shttps:%2F%2Flh5.g
oogleuser content.com%2
Fp%2FAF1QipOpNi46s0
bJ-1O70vaDhwqnkmtYqAr5LO5keyG%3Dw20
3-h100-k-no-pi-20ya313.36157-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
12!1m6!3m5!1s0x46e518
76762b1f81:0xa5570a3f2
0cd3503!2sKartenos+pili
akalnis!8m2!3d55.910081
!4d21.4756695!3m4!1s0x
46e51876762b1f81:0xa55
70a3f20cd3503!8m2!3d55
.910081!4d21.4756695
https://www.google.com/
maps/place/Alko+alkakal
nis+su+Aukur o+akmeniu/
@56.0702419,21.5528186
,3a,75y,300h,100t/data=!
3m8!1e1!3m6!1sAF1Qip
OuHiYl23AIckX2PewfoGTE62dCteX
fC258OE!2e10!3e11!6shttps
:%2F%2Flh5.googleuserc
ontent.com%2Fp%2FAF1

201
9 m.
spali
s

Alko alkakalnis su
Aukuro akmeniu (3D
nuotrauka ant žemės)

201
9 m.
spali
s

Gintarų dvarvietėpiliakalnis, vad. Vyšnių
kalnu (3D nuotrauka iš
oro)

QipOuHiYl23AIckX2PewfoGTE62dCteX
fC-258OE%3Dw203h100-k-no-pi-10ya316.81677-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e53ffee857
af9f:0x8b5c273e5be9cbca
!8m2!3d56.0720049!4d21
.5489554
https://www.google.com/
maps/place/Alko+alkakal
nis+su+Aukur o+akmeniu/
@56.0720099,21.5490054
,3a,75y,140h,100t/data=!
3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP
fLXoIDkKI4dx4AvFLaE
A3ELkbrvTXP6g4bwr i!2
e10!3e11!6shttps:%2F%2
Flh5.googleusercontent.c
om%2Fp%2FAF1QipPfL
XoIDkKI4dx4AvFLaEA3
ELkbr vTXP6g4bwri%3D
w203-h100-k-no-pi-10ya139.90001-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e53ffee857
af9f:0x8b5c273e5be9cbca
!8m2!3d56.0720049!4d21
.5489554
https://www.google.com/
maps/place/Gintar%C5%
B3+piliakalnis/@55.9306
142,21.4917408,3a,75y,1
40h,90t/data=!3m8!1e1!3
m6!1sAF1QipM8zj5e6pW
GHZZpeutg6dmQ1 PHBAHPwAPvVCLV!2e1
0!3e11!6shttps:%2F%2Fl

201
9 m.
spali
s

Gintarų dvarvietėpiliakalnis, vad. Vyšnių
kalnu (3D nuotrauka ant
žemės)

201
9 m.
spali
s

Imbarės piliakalnis su
priešpiliu ir gyvenviete
(3D nuotrauka iš oro)

h5.googleusercontent.com
%2Fp%2FAF1QipM8zj5 e
6pWGHZZpeutg6dmQ1PHBAHPwAPvVCLV%3
Dw203-h100-k-no-pi-0ya78.867676-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e51800c83
18a95:0xcc9e575926c61b
7e!8m2!3d55.9309505!4d
21.4925474
https://www.google.com/
maps/place/Gintar%C5%
B3+piliakalnis/@55.9307
722,21.4922087,3a,75y,1
00t/data=!3m8!1e1!3m6!1
sAF1QipNmA1l_X8o_s9n
PUDVVty7DqwmY6Eb3k
J7kUnI9!2e10!3e11!6shtt
ps:%2F%2Flh5.googleuse
rcontent.com%2Fp%2FA
F1QipNmA1l_X8o_s9nP
UDVVty7DqwmY6Eb3kJ
7kUnI9%3Dw203-h100k-no-pi-10-ya319.67792ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e51800c83
18a95:0xcc9e575926c61b
7e!8m2!3d55.9309505!4d
21.4925474
https://www.google.com/
maps/place/Imbar%C4%9
7s+piliakalnis/@56.0257
461,21.5528217,3a,75y,1
00t/data=!3m8!1e1!3m6!1
sAF1QipOgw93t JxnfyWOFCNZae_yi3bg
VHR1XYSLQaG8!2e10!3

201
9 m.
spali
s

Imbarės piliakalnis su
priešpiliu ir gyvenviete
(3D nuotrauka ant
žemės)

201
9 m.
spali
s

Kūlupėnų geležinkelio
tiltas (3D nuotrauka iš
oro)

e11!6shttps:%2F%2Flh5.
googleusercontent.com%
2Fp%2FAF1QipOgw93tJxnfyWOFCNZae_yi3bg
VHR1XYSLQaG8%3Dw2
03-h100-k-no-pi-10ya286.77325-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e53e05abc9
3b95:0x44fdcd00271b173
d!8m2!3d56.0266923!4d2
1.5562427
https://www.google.com/
maps/place/Imbar%C4%9
7s+piliakalnis/@56.0264
44,21.5580564,3a,75y,28
0h,90t/data=!3m8!1e1!3m
6!1sAF1QipMXQomSC1e
LFB-a4_b7AIK5eu8Lpb8FDH1ftsZ!2e10!
3e11!6shttps:%2F%2Flh5
.googleusercontent.com%
2Fp%2FAF1QipMXQomS
C1eLFB-a4_b7AIK5eu8Lpb8FDH1ftsZ%3Dw
203-h100-k-no-pi-0ya316.02475-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e53e05abc9
3b95:0x44fdcd00271b173
d!8m2!3d56.0266923!4d2
1.5562427
https://www.google.com/
maps/place/K%C5%ABlu
p%C4%97n%C5%B3+gel
e%C5%BEinkelio+tiltas/
@55.9678633,21.5127786
,3a,75y,20h,90t/data=!3m
8!1e1!3m6!1sAF1QipMY

201
9 m.
spali
s

Kūlupėnų geležinkelio
tiltas (3D nuotrauka ant
žemės)

201
9 m.
spali

Šilalės akmuo, vad.
Didžiuoju kūliu (3D
nuotrauka iš oro)

8N17KdZ93hCwByXJm2qlkp5dw26MMtd
FDg!2e10!3e11!6shttps:%
2F%2Flh5.googleusercont
ent.com%2Fp%2FAF1Qip
MY8N17KdZ93hCwByXJm2qlkp5dw26MMtd
-FDg%3Dw203-h100-kno-pi-0-ya357.44385-ro0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e53d7cc7e3
d5a3:0x597c372aeac857e
9!8m2!3d55.9680605!4d2
1.5142989
https://www.google.com/
maps/place/K%C5%ABlu
p%C4%97n%C5%B3+gel
e%C5%BEinkelio+tiltas/
@55.9680605,21.5142989
,3a,75y,90t/data=!3m8!1e
2!3m6!1sAF1QipOd41Wb
WJc12Iz_SlFNF9PtMiho
OBBwh3Qwl57r !2e10!3e
12!6shttps:%2F%2Flh5.g
oogleuser content.com%2
Fp%2FAF1QipOd41WbW
Jc12Iz_SlFNF9PtMihoOB
Bwh3Qwl57r%3Dw203h129-kno!7i1844!8i1176!4m5!3
m4!1s0x46e53d7cc7e3d5
a3:0x597c372aeac857e9!
8m2!3d55.9680605!4d21.
5142989
https://www.google.com/
maps/place/%E2%80%9E
%C5%A0ilal%C4%97s+k

s

201
9 m.
spali
s

Šilalės akmuo, vad.
Didžiuoju kūliu (3D
nuotrauka ant žemės)

%C5%ABlis%E2%80%9C
/@56.1540589,21.561679
7,3a,90y,23.54h,89.82t/da
ta=!3m8!1e1!3m6!1sAF1
QipO80g318Cdqr gBaC7j
RHoYLg0QYtmevg8GJ5r
cf!2e10!3e11!6shttps:%2
F%2Flh5.googleuserconte
nt.com%2Fp%2FAF1Qip
O80g318Cdqr gBaC7jRHo
YLg0QYtmevg8GJ5rcf%3
Dw203-h100-k-no-pi-0ya264.27716-ro0fo100!7i8000!8i4000!4m
8!1m2!2m1!1zxaBpbGFs
xJdzIGvFq2xpcw!3m4!1s
0x46e540e08250987d:0x9
4076ddf157670a3!8m2!3
d56.1540905!4d21.56235
72
https://www.google.com/
maps/place/%E2%80%9E
%C5%A0ilal%C4%97s+k
%C5%ABlis%E2%80%9C
/@56.1541578,21.562522
8,3a,75y,120h,100t/data=
!3m8!1e1!3m6!1sAF1Qip
OyO4DdOMhJTNfHT Ri1t
nPKbhoGCWYI5a8RxoR
y!2e10!3e11!6shttps:%2F
%2Flh5.googleuserconten
t.com%2Fp%2FAF1QipO
yO4DdOMhJTNfHTRi1tn
PKbhoGCWYI5a8RxoRy
%3Dw203-h100-k-no-pi10-ya146.79831-r o0fo100!7i8000!8i4000!4m
8!1m2!2m1!1zxaBpbGFs
xJdzIGvFq2xpcw!3m4!1s

201
9 m.
spali
s

Žvainių pilkapynas
(Gaidžio kalnas) ir
Gaidžio koplyčia su
skulptūrine kompozicija
„Ave Vita“ (3D
nuotrauka iš oro)

201
9 m.
spali
s

Žvainių pilkapynas
(Gaidžio kalnas) ir
Gaidžio koplyčia su
skulptūrine kompozicija
„Ave Vita“ (3D
nuotrauka ant žemės)

0x46e540e08250987d:0x9
4076ddf157670a3!8m2!3
d56.1540905!4d21.56235
72
https://www.google.com/
maps/place/%C5%BDvain
i%C5%B3+Gaid%C5%BE
io+koply%C4%8Dia/@56
.0507881,21.5589428,3a,
75y,90t/data=!3m8!1e2!3
m6!1sAF1QipMEz7E8sF
Ox2viEOH0W53OPnnRz4
gMtxnvYr Vn0!2e10!3e12
!6shttps:%2F%2Flh5.goo
gleuser content.com%2Fp
%2FAF1QipMEz7E8sFOx
2viEOH0W53OPnnRz4g
MtxnvYr Vn0%3Dw203h129-kno!7i1844!8i1176!4m12!
1m6!3m5!1s0x46 e53e39b
a6fc7ab:0xf6ee80416ff4f
8dc!2zxb12YWluacWzIE
dhaWTFvmlvIGtvcGx5xI
1pYQ!8m2!3d56.0507881
!4d21.5589428!3m4!1s0x
46e53e39ba6fc7ab:0xf6ee
80416ff4f8dc!8m2!3d56.
0507881!4d21.5589428
https://www.google.com/
maps/place/%C5%BDvain
i%C5%B3+Gaid%C5%BE
io+koply%C4%8Dia/@56
.0507881,21.5589428,3a,
75y,90t/data=!3m8!1e2!3
m6!1sAF1QipNZV03XO
WtIbHVl9DzbJuV_l_aDL
yZgZ4NRYqaa!2e10!3e1
2!6shttps:%2F%2Flh5.go

201
9 m.
spali
s

Gaidžio koplyčia (3D
nuotrauka viduje)

ogleuser content.com%2F
p%2FAF1QipNZV03XO
WtIbHVl9DzbJuV_l_aDL
yZgZ4NRYqaa%3Dw203 h129-kno!7i1844!8i1176!4m12!
1m6!3m5!1s0x46e53e39b
a6fc7ab:0xf6ee80416ff4f
8dc!2zxb12YWluacWzIE
dhaWTFvmlvIGtvcGx5xI
1pYQ!8m2!3d56.0507881
!4d21.5589428!3m4!1s0x
46e53e39ba6fc7ab:0xf6ee
80416ff4f8dc!8m2!3d56.
0507881!4d21.5589428
https://www.google.com/
maps/place/%C5%BDvain
i%C5%B3+Gaid%C5%BE
io+koply%C4%8Dia/@56
.0508031,21.5589377,3a,
75y,13.35h,84.06t/data=!
3m8!1e1!3m6!1sAF1Qip
MTvG35Zh1O-tZFnbPlF6C1MWb1cq5vj
Hxi1n_!2e10!3e11!6shttp
s:%2F%2Flh5.googleuser
content.com%2Fp%2FAF
1QipMTvG35Zh1O-tZFnbPlF6C1MWb1cq5vj
Hxi1n_%3Dw203-h100k-no-pi-20-ya224.87756ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
12!1m6!3m5!1s0x46e53e
39ba6fc7ab:0xf6ee80416f
f4f8dc!2zxb12YWluacWz
IEdhaWTFvmlvIGtvcGx5
xI1pYQ!8m2!3d56.05078
81!4d21.5589428!3m4!1s

201
9 m.
spali
s

Salantų Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų
bažnyčia (3D nuotrauka
išorėje)

201
9 m.
spali
s

Salantų Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų
bažnyčia (3D nuotrauka
viduje)

0x46e53e39ba6fc7ab:0xf
6ee80416ff4f8dc!8m2!3d
56.0507881!4d21.558942
8
https://www.google.com/
maps/place/Salant%C5%
B3+%C5%A0v%C4%8D.
+Mer gel%C4%97s+Marij
os+%C4%97mimo+%C4
%AF+dang%C5%B3+ba%
C5%BEny%C4%8Dia/@5
6.0585128,21.5685664,3a
,75y,320h,110t/data=!3m
8!1e1!3m6!1sAF1QipP7uhccW0DJKsIHOXg5Nz
lfzkArcdqQCxT84_c!2e1
0!3e11!6shttps:%2F%2Fl
h5.googleusercontent.com
%2Fp%2FAF1QipP7uhccW0DJKsIHOXg5Nz
lfzkArcdqQCxT84_c%3D
w203-h100-k-no-pi-20ya225.50461-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e53e34744
5a719:0x31dffc98938929
99!8m2!3d56.0586985!4d
21.5690016
https://www.google.com/
maps/place/Salant%C5%
B3+%C5%A0v%C4%8D.
+Mer gel%C4%97s+Marij
os+%C4%97mimo+%C4
%AF+dang%C5%B3+ba%
C5%BEny%C4%8Dia/@5
6.0587914,21.5692208,3a
,75y,320h,100t/data=!3m
8!1e1!3m6!1sAF1QipPw
R3WOdNt9zoQb7ndIL-

201
9 m.
spali
s

Mosėdžio Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios
statinių kompleksas (3D
nuotrauka išorėje)

201
9 m.
spali
s

Mosėdžio Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios
statinių kompleksas (3D
nuotrauka išorėje)

1QNZeAWdf4f45akF2V!
2e10!3e11!6shttps:%2F%
2Flh5.googleusercontent.
com%2Fp%2FAF1QipPw
R3WOdNt9zoQb7ndIL1QNZeAWdf4f45akF2V%
3Dw203-h100-k-no-pi10-ya79.98884-r o-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e53e34744
5a719:0x31dffc98938929
99!8m2!3d56.0586985!4d
21.5690016
https://www.google.com/
maps/place/Mos%C4%97
d%C5%BEio+%C5%A0v.
+arkangelo+Mykolo+ba%
C5%BEny%C4%8Dia/@5
6.1658966,21.5720742,3a
,75y,280h,90t/data=!3m8!
1e1!3m6!1sAF1QipNy74j
MAfrWsgIt_uGRGmkOtY
4BpCWrAaO6ZhEp!2e10 !
3e11!6shttps:%2F%2Flh5
.googleusercontent.com%
2Fp%2FAF1QipNy74jMA
frWsgIt_uGRGmkOtY4B
pCWrAaO6ZhEp%3Dw20
3-h100-k-no-pi-0ya81.242714-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e54118743
e2e93:0x3ddc1eb456a3e7
4!8m2!3d56.1656605!4d2
1.5724687
https://www.google.com/
maps/place/Mos%C4%97
d%C5%BEio+%C5%A0v.
+arkangelo+Mykolo+ba%

201
9 m.
spali
s

Mosėdžio Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios
statinių kompleksas (3D
nuotrauka viduje)

C5%BEny%C4%8Dia/@5
6.1659325,21.5731888,3a
,75y,20h,90t/data=!3m8!1
e1!3m6!1sAF1QipPa165
mjyxYJnznRyFMRj3vU9r
yZZVwMxnWlGdj!2e10!
3e11!6shttps:%2F%2Flh5
.googleusercontent.com%
2Fp%2FAF1QipPa165mjy
xYJnznRyFMRj3vU9ryZ
ZVwMxnWlGdj%3Dw203
-h100-k-no-pi-0ya151.82703-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e54118743
e2e93:0x3ddc1eb456a3e7
4!8m2!3d56.1656605!4d2
1.5724687
https://www.google.com/
maps/place/Mos%C4%97
d%C5%BEio+%C5%A0v.
+arkangelo+Mykolo+ba%
C5%BEny%C4%8Dia/@5
6.165687,21.5724675,3a,
75y,160h,110t/data=!3m8
!1e1!3m6!1sAF1QipPi1H
6KqCGKnpkmGH4jYd6E
kIwFRbeltVplBeXN!2e10
!3e11!6shttps:%2F%2Flh
5.googleusercontent.com
%2Fp%2FAF1QipPi1H6K
qCGKnpkmGH4jYd6EkI
wFRbeltVplBeXN%3Dw2
03-h100-k-no-pi-20ya240.46176-ro0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e54118743
e2e93:0x3ddc1eb456a3e7
4!8m2!3d56.1656605!4d2

1.5724687
201
9 m.
spali
s

Kalnalio Šv. Lauryno
bažnyčios kompleksas
(3D nuotrauka ant
žemės)

201
9 m.
spali
s

Kalnalio Šv. Lauryno
bažnyčios kompleksas
(3D nuotrauka iš oro)

https://www.google.com/
maps/place/Kalnalio+%C
5%A0v.+Lauryno+ba%C5
%BEny%C4%8Dia/@56.0
155138,21.5402778,3a,75
y,276.52h,132.36t/data=!
3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP
n4jrOjaoUlgn_qI1mes4i5
p2Ju6xjpQ7fka8w!2e10!3
e11!6shttps:%2F%2Flh5.
googleusercontent.com%
2Fp%2FAF1QipPn4jrOja
oUlgn_qI1mes4i5p2Ju6xj
pQ7fka8w%3Dw203 h100-k-no-pi-0-ya251.93ro-0fo100!7i7200!8i3600!4m
5!3m4!1s0x46e53de4bc73
475d:0x6dc4a945f446ad9
c!8m2!3d56.0155543!4d2
1.5405514
https://www.google.com/
maps/place/Kalnalio+%C
5%A0v.+Lauryno+ba%C5
%BEny%C4%8Dia/@56.0
150128,21.5406458,3a,75
y,320h,90t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipM90jnO
qASFsrbNCMqT7JCmzpI
cM5GVOTOl8r8Y!2e10!3
e11!6shttps:%2F%2Flh5.
googleusercontent.com%
2Fp%2FAF1QipM90jnOq
ASFsrbNCMqT7JCmzpIc
M5GVOTOl8r8Y%3Dw2
03-h100-k-no-pi-0ya323.9139-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m

201
9 m.
spali
s

Kalnalio Šv. Lauryno
bažnyčios vidus (3D
nuotrauka viduje)

201
9 m.
spali
s

Kalnalio Šv. Lauryno
bažnyčios kompleksas
(3D nuotrauka išorėje)

5!3m4!1s0x46e53de4bc73
475d:0x6dc4a945f446ad9
c!8m2!3d56.0155543!4d2
1.5405514
https://www.google.com/
maps/place/Kalnalio+%C
5%A0v.+Lauryno+ba%C5
%BEny%C4%8Dia/@56.0
155593,21.5405387,3a,75
y,90t/data=!3m8!1e1!3m6
!1sAF1QipOM1WqSG5T
dJQGymDHRJqNMhcifcdpQLB
KpBR_!2e10!3e11!6shttp
s:%2F%2Flh5.googleuser
content.com%2Fp%2FAF
1QipOM1WqSG5TdJQGy
mDHRJqNMhcifcdpQLB
KpBR_%3Dw203-h100k-no-pi-0-ya290.6407-ro0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e53de4bc73
475d:0x6dc4a945f446ad9
c!8m2!3d56.0155543!4d2
1.5405514
https://www.google.com/
maps/place/Kalnalio+%C
5%A0v.+Lauryno+ba%C5
%BEny%C4%8Dia/@56.0
154532,21.54033,3a,90y,
289.22h,91.26t/data=!3m
8!1e1!3m6!1sAF1QipPwb
pF333707_qe5DMlY2enU
lU6mBlOwQBr2Yxr !2e10
!3e11!6shttps:%2F%2Flh
5.googleusercontent.com
%2Fp%2FAF1QipPwbpF3

201
9 m.
spali
s
201
91126
201
91126
201
91126
201
91126
201
91201

Visų projekte
fotografuotų objektų
tradicinės nuotraukos
(įvedus į paiešką
objekto pavadinimą)
Virtualus gidas

33707_qe5DMlY2enUlU6
mBlOwQBr2Yxr%3Dw20
3-h100-k-no-pi-0ya165.90071-ro-0fo100!7i8000!8i4000!4m
5!3m4!1s0x46e53de4bc73
475d:0x6dc4a945f446ad9
c!8m2!3d56.0155543!4d2
1.5405514
https://www.google.com/
maps/place

https://www.gidas360.lt/
hmd/salantai/custo m/

Mosėdžio Šv.
Arkangelo Mykolo
bažnyčios statinių
kompleksas
Kartenos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios kompleksas

https://www.youtube.com
/watch?v=uljM33uTumo

Kalnalio Šv.
Lauryno bažnyčios
kompleksas

https://www.youtube.com
/watch?v=quELRuE-8CA

Virtualaus gido
paskelbimas
Salantų regioninio
parko dir ekcijos
inter neto
svetainėje

http://www.salanturp.lt/

https://www.youtube.com
/watch?v=b4TBlxgz90Q

Kita veikla
18.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose

6897,78 Eur

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
1. ,,Salantų miesto užtvankos griovimo/rekonstrukcijos
studijos parengimas“

19.

2. „Vakarų Lietuvos paveldo vertybių aktualizavimas ir
sklaida, sukuriant Salantų regioninio parko istorijos ir
kultūros paveldo archeologinių, istorinių, architektūrinių ir
mitologinių objektų interaktyvų erdvės modulį“
Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti):
1. „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“
Salanto žemupio hidrografinio draustinio pritaikymas
lankymui“

20.

2. „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Natura 2000
teritorijose (I)“ BAST Senosios Įpilties gamtotvarkos plano
įgyvendinimas
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
-Valstybinių miškų urėdijos Kretingos padalinys
-Valstybinė miškų tarnyba
-Aplinkos apsaugos agentūra
-Kretingos turizmo informacijos centras
-Skuodo turizmo informacijos centras
-Kretingos rajono kultūros centras
-Kartenos bendruomenės centras „Kartena“
-UAB „Inverse“
-Salantų parapija
-Kalnalio parapija
-Kartenos parapija
-Kretingos rajono savivaldybės administracija
-Skuodo rajono savivaldybės administracija
-Salantų gimnazija
-Mosėdžio gimnazija

-

6 897,78

264 038,5 Eur

249 700,00

14 338,50
partnerių sk. – 25
25

-Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija
-Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla
-Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
-Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
-MB Mickaus kūrybos studija
-VšĮ „Steel Beavers“
-Asociacija „Amatininkų gildija „Krikragaa“
-UAB „Kartenos naminė duona“
-UAB „Pajūrio inžinerinės sistemos“
-UAB „Samolė“

