PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-42

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
Veiklos sritys
Mato vnt.
1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas,
stebimų temų sk./spec. sk.,
santykinis koef., santykinis
tyrimai
taškų sk./spec. sk.
koef.
8/5, 111/5
1,6, 22,2
2.
Gyvosios gamtos monitoringas,
stebimų temų sk./spec. sk.,
santykinis koef., santykinis
tyrimai
taškų sk./spec. sk.
koef.
18/4, 641/4
4,5, 160,25
3.
Lankytojų monitoringas, tyrimai
stebimų temų sk./spec. sk.,
santykinis koef., santykinis
taškų sk./spec. sk.
koef.
3/1, 87/1
3, 87
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
stebimų temų sk./spec. sk.,
santykinis koef., santykinis
taškų sk./spec. sk.
koef.
12/4, 12/4
3,3
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų strateginio
parengtų dokumentų
santykinis koef.
planavimo dokumentų skaičius
sk./spec. sk.
2/9
0,22
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
išduotų (neišduotų) sąlygų ir santykinis koef.
pritarimų/nepritarimų teritorijų
pritarimų (nepritarimų)
planavimo (bendriesiems,
sk./spec. sk.
specialiesiems, detaliesiems)
19/1
19
dokumentams skaičius
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
išduotų (neišduotų) spec.
santykinis koef.
reikalavimų, pritarimų/
reikalavimų, pritarimų
nepritarimų statinių projektams
(nepritarimų) sk./spec. sk.
skaičius
84/2
42
8.
Išnagrinėtų
išnagrinėtų
santykinis koef.
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
dokumentų sk./spec. sk.
sklypų kadastrinių matavimų bylų,
kitų planų skaičius
504/6
84
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų
teritorijų sk./spec. sk.,
santykinis koef., santykinis
skaičius ir plotas
ha/spec. sk.
koef.
37/11, 316,69/11
3,36, 28,79
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
objektų sk./spec. sk.
santykinis koef.
skaičius
67/11
6,1

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
teritorijų sk./spec. sk.,
santykinis koef.,
infrastruktūros teritorijų skaičius ir ha/spec. sk.
santykinis koef.
plotas
9/8, 57,99/8
1,13, 7,25
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
objektų sk./spec. sk.
santykinis koef.
infrastruktūros objektų skaičius
22/8
2,75
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
išvykimų sk./spec. sk.
santykinis koef.
apžiūrų, planinių ir neplaninių
240/9
26,67
patikrinimų, kartu su kitomis
institucijomis vykdytų
patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių veiklų sk./spec. sk.
ir visos ST sistemos viešinimas
283/14
13.
Renginiai visuomenei
renginių sk./dalyvių sk.
109/25578
14.
Pravestų ekspozicijų pristatymų,
veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk.
ekskursijų, žygių, edukacinių
306/48726
programų skaičius
10.

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

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius
(saugomos teritorijos pavadinimas)

gautos lėšos (Lt)/darbuotojų
sk.
302544,97/34
gautos lėšos
(Eur)/darbuotojų sk.
413351,06/34
dirbtos val./darbuotojų sk.
7200/49

8898,38 EUR

raštų, įsakymų sk./spec. sk.
1255/18
projektų sk./EUR
14/433172,12

santykinis koef.
69,72

viešieji pirkimai
(EUR)/spec.sk.
295425,36/11
partnerių sk.
148

santykinis koef.

12157,38 EUR

santykinis koef.
146,94

26856,85

mokymų sk./darbuotojų sk.
48/19

R. Lydis

(v. pavardė)

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. Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija (Pagal Valstybinę aplinkos
monitoringo 2011–2017 m. programą)
2. Gamtos paveldo objektų būklės vertinimas (Pagal Valstybinę
aplinkos monitoringo 2011–2017 m. programą)
3. Pažeistos teritorijos Žemaitijos nacionaliniame parke
4. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos
5. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai
Žemaitijos nacionaliniame parke.
6. Savavališkos statybos Žemaitijos nacionaliniame parke ir kitos
vietos, kuriose bus užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai
7. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose Žemaitijos
nacionalinio parko dalyse
8. Lankymui pritaikyti objektai
2.

Mato vnt.
3
taškų sk. 111
6
24
1
10
6

3
4
57

taškų sk. 641
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas,
tyrimus):
1. Žiemojančių vandens paukščių apskaita ŽNP teritorijoje.
5
2.Vilkų, lūšių apskaita ŽNP teritorijoje. (12000 m : 100 m = 120;
120
dvi apskaitos).
3. Žiemojančių šikšnosparnių apskaita Plokštinėje. (4 rūsiai).
4
4. Vapsvaėdžio valstybinis monitoringas PAST ,,Plinkšių miško
8
biosferos poligonas“ teritorijoje. (trys apskaitos).
5. Griežlės valstybinis monitoringas PAST ,,Žemaitijos
106
nacionalinis parkas“ teritorijoje. (trys apskaitos).
6. Pleištinės skėtės valstybinis monitoringas BAST ,,Rietavo
15
miškai“ (5 maršrutai; po 300 m/1 maršrutas; 1500 m : 100 m; trys
apskaitos).
7. Pleištinės skėtės valstybinis monitoringas BAST ,,Veiviržo ir
36
Šalpės upės“ ir ,,Veiviržo upės slėnis”. (6 maršrutai; po 600 m/1
maršrutas; 3600 m : 100 m; trys apskaitos).
8. Šarvuotosios skėtės valstybinis monitoringas BAST ,,Žemaitijos
nacionalinis parkas“ teritorijoje. (4 maršrutai; po 200 m/1
8
maršrutas; 800 m : 100 m; dvi apskaitos).
9. Dvijuostės nendriadusės valstybinis monitoringas BAST
40
,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje. (4 vandens telkiniai,
10 taškų/ vienam vandens telkiniui; viena apskaita).
10. Auksuotosios šaškytės valstybinis monitoringas BAST
4
,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje. (4 atkarpos po 50
m; trys apskaitos).
11. Duomenų apie saugomas gyvūnų, augalų, grybų rūšis rinkimas
70

3.

ŽNPD priskirtose saugomose teritorijose, duomenų talpinimas
SRIS (saugomų rūšių informacinėje sistemoje).
12. Įgyvendinamų gamtotvarkos priemonių įtakos saugomoms
rūšims ir buveinėms stebėsena ŽNP teritorijoje (Plokštinės
rezervate - miškinė mėta, vyr. gegužraibė, aukštoji gegūnė;
Siberijos pelkėje – dvilapis purvuolis, gelsvoji gegūnė: Babrungo
kr.draustinyje – raktažolė pelenėlė, Mikytų kr.draustinyje - sib.
vilkdalgis, vyr. gegužraibė (Šatos pievoje), Gaudupio pelkėje dvilapis purvuolis, Velėnijos pelkėje - raktažolė pelenėlė;
Stirbaičių kr. draustinyje – vyr. gegužraibė).
13. Miegapelių inventorizacija Liepijų kraštovaizdžio draustinyje.
14. Juodųjų gandrų ir plėšriųjų paukščių lizdaviečių apskaita.
15. Agrarinio kraštovaizdžio įprastų paukščių apskaita. (1
maršrutas 9000 m ilgio; 9000 m : 100 m; viena apskaita).
16. Baltųjų gandrų lizdų apskaita dalyje Žemaitijos nacionalinio
parko teritorijos (Atliko savanoris Jose Prieto)
17. Varliagyvių rūšių tyrimai, įgyvendinus aplinkosaugines
priemones, skirtas migruojančių varliagyvių apsaugai MažeikiaiPlungė kelyje (įrengtas 600 m ilgio plastikinis užtvaras, 24
gaudyklės).
18. Didžiųjų kormoranų populiacijos kaita ir poveikis
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

4.

- Tiesioginis stebėjimas
- Netiesioginis stebėjimas
- Automatinis registravimas
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Etnografiniai tyrimai: ,,Senieji Žemaičių Kalvarijos kalnai”- 20
pateikėjų;
2. Etnografiniai tyrimai: ,,Užgavėnės“ – 10 pateikėjų;
3. Etnografiniai tyrimai: ,,Žemaičių mityba“ - 8 pateikėjai;
4. Etnografiniai tyrimai: ,,Audimo tradicijos“ – 5 pateikėjai;
5. Etnografiniai tyrimai: ,,Tradicinė žemaičių architektūra“ – 5
pateikėjai;
6. Etnografiniai tyrimai: ,,Tradicinė kalvystė“ - 2 pateikėjai;
7. Etnografiniai tyrimai: ,,Beržoro bažnytkaimis“ - 5 pateikėjai;
8. Etnografiniai tyrimai: ,,Kolūkiai Platelių krašte“ - 3 pateikėjai;
9. Etnografiniai tyrimai: ,,Pokaris (partizaninis judėjimas)
Platelių krašte“ - 7 pateikėjai.
10. Platelių ežero hidrologiniai tyrimai )vandens lygio svyravimas,
temperatūra, kt.)
11. Naujų ir vertingų gamtos paveldo objektų fotofiksacija ir
fotoarchyvo tvarkymas (medžių)
12. Gamtos ir kultūros paveldo kompleksų ir objektų
stebėsena: Medsėdžių geomorfologiniame draustinyje apie
archeologinių ( piliakalnio) savybių turinčias reljefo formas

11

24
33
90
42
24

1 patikrinimas
taškų sk. 87
6
80
1
taškų sk.12

8
3
1

(Informacija pateikta diekcijos specialistams, Telšių KVAD.)
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk. 2
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2015 m. veiklos planas
1
Žemaitijos nacionalinio parko 2015 m. kraštovaizdžio monitoringo
1
planas
6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
išduotų/neišduotų sąlygų
skaičius:
sk. 6/0
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
6/0
Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams
7.

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

pritarimų/nepritarimų sk.
8/5
7/5
1/išduotų/neišduotų spec.
reikalavimų sk.
20/5
pritarimų/nepritarimų sk.
48/11
suderintų/nesuderintų
dok. sk. 484/240

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
58/4
1. miškotvarkos projektai
348/10
2. kadastrinių matavimų bylos (planai)
3. pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus
61/1
miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos
pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva
susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“
4. Žemaitijos nacionalinio parko miškų priskyrimo miškų grupėms
1/1
sąrašo ir schemos projekto derinimas
3/1
5. Pažymų išdavimas dėl miško įveisimo
2/2
67. Gamtotvarkos planų, parengtų ne ŽNPD, derinimas
11/1
8. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Natura
2000 teritorijoms reikšmingumo nustatymas
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti, nurodant ar teritorija teritorijų sk./ha
buvo sutvarkyta ar prižiūrėta; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo
37/316,69
turima technika):
Sutvarkyta
22/203,45
Reiskių telmologinio draustinio pievų buveinės (pirkta paslauga iš
1/91
Norway grants)
Žemaitijos nacionalinio parko pievų buveinės (pirkta paslauga iš
15/101
Norway grants)
Žemaitijos nacionalinio parko pievų buveinių tvarkymas
5/8,85
(Dabrišinės pieva, Burvinės pieva, Pakastuvos TD, Stirbaičių KD)
(su direkcijos technika)
Šarnelės piliakalnis ir jo apsaugos zona (su direkcijos technika)
1/2,60
Prižiūrėta
15/113,24
8.

Žemaitijos nacionalinio parko pelkių buveinės Gaudupio ir
Siberijos pelkėse (pirkta paslauga ir AARP)
Žemaitijos nacionalinio parko ir Reiskių telmologinio draustinio
pievų buveinių iškirtimas nuo krūmų ir medžių (pirkta paslauga iš
Norway grants)
Ąžuolyno pieva (prižiūrėta sutarus su ūkininku)
Šventorkalnio pieva (prižiūrėta su direkcijos technika)
Sosnovskio barščio naikinimas (prižiūrėta su direkcijos technika)
Lubinų naikinimas (pirkta paslauga iš AARP)
Paplatelės rekreacinio prioriteto zona (takas, apžvalgos aikštelė)
(prižiūrėta su direkcijos technika)
Plokštinės rekreacinio prioriteto zona (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Platelių rekreacinio prioriteto zona (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Platelių dvaro sodybos parkas ir sodas (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Platelių ežero pakrantė prie Ubagsalės (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Rotinėnų tvenkinio hidrostatinio teritorija (prižiūrėta su direkcijos
technika)
Platelių miestelio stadionas
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti, nurodant ar objektas buvo
sutvarkytas ar prižiūrėtas; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo
turima technika):
Sutvarkyta
Sutvarkyta nauja šikšnosparnių buveinė
Prižiūrėta
Babrungo kraštovaizdžio draustinio raktažolės pelenėlės augavietė
(naudota ŽNPD technika)
Hidrografinio gamtos paminklo Pilies salos miškapievė
(naudota ŽNPD technika)
Jazmino (Vismino) kalvos pieva (naudota ŽNPD technika)
Geomorfologinis gamtos paveldo objektas ,,Prarajos duobė“
(naudota ŽNPD technika)
Geologinis gamtos paveldo objektas ,,Ubagų kalno akmuo“
(naudota ŽNPD technika)
Hidrografinis gamtos paveldo objektas ,,Ilgio ežero salos“
(naudota ŽNPD technika)
Šikšnosparnių žiemavietės Plokštinėje (naudota ŽNPD technika)
Botaninis gamtos paminklas ,,Stirbaičių ąžuolas“ (naudota ŽNPD
technika)
Botaninis gamtos paminklas ,,Raganos uosis“ (naudota ŽNPD
technika)
Botaninis gamtos paminklas ,,Platelių vinkšna“ (naudota ŽNPD
technika)
Botaninis gamtos paminklas ,,Platelių liepa“ (naudota ŽNPD
technika)
Botaninis gamtos paminklas ,,Paparčių kaštonas“ (naudota ŽNPD
technika)
Platelių ežero hidroįrenginys ir jo sklypas (naudota ŽNPD
technika)

2/23,2
3/19

1/2,0
1/5,6
4/0,60
3/20,39
2/9,59
1/17,2
1/0,25
1/13,0
2/0,5
1/1,0
1/1,0
objektų sk. 67

1
1
74
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2

10.

Kultūros paveldo elementai parke (naudota ŽNPD technika)
Platelių ežero salos (naudota ŽNPD technika)
Gamtos paminklas „Eglė boba“ (naudota ŽNPD technika)
Gamtos paminklas „Koiskalnio šaltinis“ (naudota ŽNPD
technika)
Pelkinės uolaskėlės buveinė Paburgės kraštovaizdžio draustinyje
Papalatelės pažintinio tako priežiūra
S. Riaubos tėviškė (prižiūrėta su direkcijos technika)
Beržoro kryžiaus kelias (prižiūrėta su direkcijos technika)
Uogučių kaimo kapinės (prižiūrėta su direkcijos technika)
Knygnešių šaltinio teritorija (prižiūrėta su direkcijos technika)
Riaubos skulptūrų kelias
Juodupio botaninio draustinio raktažolė pelenėlės buveinė
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
(įvardinti, nurodant ar teritorija buvo įrengta ar prižiūrėta;
įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika)):
Prižiūrėta su savo turima technika:
Gegrėnų piliakalnių takas
Plokštinės takas
Mikytų alkakalnio takas
Siberijos apžvalgos bokštas
Šeirės takas
Poeto V. Mačernio takas
Gardų ozo takas
Giliuko ir Kaštoniuko takas
Dviračių ir pėsčiųjų takas Plateliai- Beržoras
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti,
nurodant ar objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas; įvardinti ar buvo
tvarkoma su savo turima technika):
Įrengta
Infrastruktūra Laumių botaniniame-zoologiniame draustinyje (1
stendas, 6 riboženkliai) (naudota ZNPD technika)
Informacinis stendas BAST „Vidgirio miškas“
Informacinis stendas apie kraujalakinį melsvį prie Viržintų pievos
(Projekto lėšomis)
Prižiūrėta su ŽNPD technika
Platelių lankytojų centro aplinka
Atokvėpio vieta Vilkuose
Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (link
ekspozicijos)
Atokvėpio vieta Laumalenkose
Atokvėpio vieta prie Mikytų tako
Barstytalių apžvalgos bokštas
Atokvėpio vieta prie Žemaitės muziejaus
Atokvėpio vieta prie Jogaudų apžvalgos bokšto
Atokvėpio vieta Pauošniuose
Uždaro tipo poilsio teritorija "Pakalniškynė"
Atokvėpio vieta Plokštinėje
Paukščių stebėjimo bokštas
Atokvėpio vieta prie Ubagsalės
Atokvėpio vieta prie Šarnelės piliakalnio

38
2
1
1
1
1
1/0,2
1/0,7
1/0,2
1/0,05
1/0,1
1/0,05
teritorijų sk./ha
9/57,99

1/ 6,72
1/ 12,3
1/ 4,1
1/ 1,34
1/ 17,22
1/ 2,23
1/4,1
1/4,1
1/5,88
objektų sk.
22
3
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Atokvėpio vieta prie Gegrėnų piliakalnių tako
Atokvėpio vieta prie Platelių poilsiavietės
Informacinės infrastruktūros elementai (ženklai)
Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (prie Iešnalės)
Laikini informaciniai stendai žvejų ir lankytojų pamėgtose vietose
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų) skaičius (nurodyti kiek patikrinimų buvo organizuota
savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis):
Planiniai patikrinimai:
savarankiški
Su kitomis institucijomis
Neplaniniai patikrinimai:
savarankiški
Su kitomis institucijomis
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai:
Gandingos valstybinis kraštovaizdžio draustinis (1)
Varduvos valstybinis kraštovaizdžio draustinis (2)
Buožėnų valstybinis geomorfologinis draustinis (1)
Germanto valstybinis kraštovaizdžio draustinis (1)
Plinkšių valstybinis kraštovaizdžio draustinis (2)
Gandingos valstybinis kraštovaizdžio draustinis (2)
Germanto valstybinis kraštovaizdžio draustinis (2)
Plinkšių miško biosferos poligonas (1)
Ablingos valstybinis geomorfologinis draustinis (1)
Aukštojo tyro valstybinis telmologinis draustinis (2)
Buožėnų geomorfologinis draustinis (1)
Laumių botaninis-zoologinis draustinis (1)
Reiskių tyro telmologinis draustinis (3)
Vilkaičių geomorfologinis draustinis (1)
Vainaičių tyro valstybinis telmologinis draustinis (1)
Kiti patikrinimai
Planinis Natura 2000 teritorijų (išskyrus nacionalines saugomas
teritorijas) būklės vertinimas
Neplaninis Natura 2000 teritorijų (išskyrus nacionalines
saugomas teritorijas) būklės vertinimas
Plinkšių miško biosferos poligono, turinčio Natura 2000 statusą
PAST ,,Plinkšių miškas“ (kodas LTMAZB001) patikrinimai
Kitos teritorijų apžiūros/vertinimai
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
Išleista leidinių (įvardinti):
Lankstinukas "Man rūpi ežeras, todėl renkuosi priemones be
fosfatų..." – 100 vnt.
Informacinis elektroninis leidinys vaikams „Giliukas“
Brošiūra „Šaltojo karo muziejus“ (anglų k.) – 1000 vnt.

1
1
1
1
1
išvykimų sk.

240
56
48
8
46
41
5
22
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
116
5
4
4
103
veiklų sk.
283
36
18
191
5
1
3
1

13.

Kita (įvardinti):
Suvenyriniai ženkleliai „Plateliai“ – 150 vnt.;
Suvenyriniai ženkleliai „Žemaitija“ – 300 vnt.;
Magnetukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 2250 vnt.;
Raktų pakabukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 300 vnt.;
Puodeliai su ŽNP vaizdais, simboliu – 450 vnt.
Suvenyriniai maišeliai su ŽNP simboliu – 200 vnt.
Tinklalapio www.zemaitijosnplt .administravimas
Žemaitijos nacionalinio parko, Šaltojo karo muziejaus facebook
paskyrų administravimas
Tinklalapio www.maps.lt administravimas (Žemaitijos
nacionalinio parko teritorijos)
Reklaminis skirtukas – 10 000 vnt.
Renginiai visuomenei (įvardinti):

33
1
1
9
6
9
2
1
2
1
1
renginių sk./dalyvių sk.
109/25578

Vaikų dailės darbų konkursas „Platelių ežerą matau tokį...“
Orientavimosi gamtoje diena
Sveikatingumo diena šeimoms
Viktorina „Pažink saugomas teritorijas 2015“ regioninis turas
Paukščių palydos
Misijos „Sibiras 14“ pristatymas
Vasario-16 paminėjimas
Interjerinių lėlių paroda
Paroda ,,Foto alėja 2015“
Renginys „Atvirų durų diena ŠKE“
Renginys „Pavasario žiedai“
Paroda „Smurto kronika 1939-1941 m.“
Paroda „Po svetimu dangumi: Lietuvos gyventojai sovietų
lageriuose ir tremtyje 1940-1958 m.“
Paroda „12- kilometras 1942-1973 m. Sverdlovske sušaudyti
Lietuvos piliečiai“
Paroda ,,Gulag‘as vieno lagerio istorija“
Turizmo forumas
Vaikų piešinių paroda ,,Kokį aš įsivaizduoju Šaltojo karo muziejų“
Grybų šventė ir rudens sezono atidarymas Žemaitijos
nacionaliniame parke „Gamtos lobių paieškos Plokštinėje“
Praktinis užsiėmimas ,,Adventiniai vainikai ir kompozicijos“
Pasaulinės pelkių dienos paminėjimas Barstytalių pelkėje;
Seminaras „Tradicinė ir netradicinė sūrininkystė – patirtis,
paveldas, aplinkosauga“, 2015-02-20, kartu su „Vilkų kitokie
sūriai“
Projekos “Biomasės kompostavimo aikštelės sukūrimas,
išsaugant biologinę įvairovę Nattura 2000
teritorijose“(pristatomasis viešinimo seminaras „Linelyje“, 2015
m. kovo 27 d.);
Projekto „Biomasės kompostavimo aikštelės sukūrimas, išsaugant
biologinę įvairovę Nattura 2000 teritorijose“ veiklų
įgyvendinimas“ (viešinimo seminaras Reiskių telmologiniame
draustinyje, 2015 m. spalio 14 d.);
Projekto „Biomasės kompostavimo aikštelės sukūrimas, išsaugant
biologinę įvairovę Nattura 2000 teritorijose“ veiklų
įgyvendinimas“, seminare „Biologinės įvairovės išsaugojimas
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Natura 2000 teritorijose“, 2015 m. gruodžio 3 d. , viešbutyje
„Linelis“.
Seminaras „Kraujalakinio melsvio buveinių apsauga“ Kuliuose
Pažintinė mokomoji išvyka bendruomenei į Varnių RP (2015 m.
spalio 15 d.)
Trys karaliai
Užgavėnės
Joninės
Žemaitijos Užgavėnių kaukių paroda-konkursas
Mokinių Užgavėnių kaukių paroda-konkursas
Sauliaus TamulioUžgavėnių kaukių ir Jono Raškevičiaus
Užgavėnių fotografijų paroda
Fotografijų paroda ,,Povandeninė archeologija“
Vytaro Gedvilo darbų paroda
Platelių meno mokyklos mokinių dailės paroda
Antano Bernatono tapybos ant langinių paroda
Jono Ramoškos fotografijų paroda ,,Žemaitijos pievose“
Platelių krašto tradicinių siuvinėtų darbų paroda
Fotografijų paroda ,,Lietuvos regionų spalvos“
Vilijos Juočytės darbų paroda
Alfonso Beresnevičiaus fotografijų paroda ,,Kovojusiems ir
žuvusiems atminti“
Gedimino Černiausko drožinių paroda, kartu su Telšių apskrities
menininkų paroda ,,Žemaitėjė mona brongi“
Vaivos Jundulaitės-Kosienės darbų paroda
Fotografų kūrybos paroda Plungės Fotoalėja 2015
Praktinis seminaras ,,Vėlimas“
Praktinis seminaras ,,Užgavėnių kaukių mezgimas“
Praktinis seminaras ,,Pynimas iš popieriaus“
Praktinis seminaras ,,Grabnyčios ir žvakių liejimas“
Praktinis seminaras ,,Užgavėnės“
Praktinis seminaras ,,Cukrinės gėlės“
Praktinis seminaras ,,Biserio nėrimas“
Praktinis seminaras ,,Šešėlinis siuvinėjimas“
Praktinis seminaras ,,Veltos sagės“
Praktinis seminaras ,,Velykiniai margučiai“
Praktinis seminaras ,,Velykos“
Praktinis seminaras ,,Atvelykis“
Praktinis seminaras ,,Audimas“
Audimos, medžio drožybos užsiėmimas
Audimo užsiėmimas ,,žiemos susibėgimų“ atidarymas
Seminaras ,,Žemaičių košės“
Praktinis seminaras ,,Karpiniai“
Praktinis seminaras ,,Žaisliukai Kalėdų eglutei“
Seminaras ,,Žemaičių tradicinis kostiumas“
Praktinis seminaras ,,Ant Kalėdų slenksčio“
Kūrybinė stovykla ,,Lietuvos regionų spalvos“
Telšių apskrities tautodailininkų kūrybinė stovykla
Amatų dienos, tris kartus
Konferencija ,,Užgavėnės Žemaitijoje“
Renginys ,,Mano Gruzija“
Folkloro vakaras ,,Lakštingalelė geiduojė“
Petrinės(ŽNPD buvo partneris)
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14.

Valstybės ir tautinio kostiumo dienos renginys
Aplinkosauginės akcijos ,,Švarus ežeras“ renginys ,,Senosios
šienavimo tradicijos ir aplinkosauga“
Europos paveldo dienos (partneris Platelių gimnazija)
Žydų kultūors dienos (partneris Platelių gimnazija)
Renginys visuomenei ,,Lietuvos regionų spalvos“
Renginys ,,Kultūros rytmetys“
Tradicinis Advento vakaras
Žemaitijos istorijos, žemaičių rašybos konkursas (partneris
Žemaičių Kalvarijos gimnazija)
Renginys etnografinių regionų metams ,,Žemaitija“ (partneris
Platelių gimnazija)
Lietuviško ritinio ,,Platelių taurės varžybos“
Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:

Ekspozicijų pristatymai
Pavieniai lankytojai
Ekskursijos
Žygiai
Edukacinės programos
Kita veikla
19.

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti ties
kiekvienu projektu ar direkcija yra vykdytojas ar partneris):
Projektas “Ecosystem services in the catchment and the
implementation of the Water Frame Work directive”, finansuotas
Swedish Institute – direkcija partneris be biudžeto.
Projektas “Adaptive management and sustainable ecotourism in
Natura 2000 woodlands”, finansuotas Swedish Institute –
direkcija partneris be biudžeto.
Aplinkosauginė akcija “Švarus ežeras”, iš dalies finansuota
Plungės r. sav. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis –
direkcija vykdytojas.
Projektas „Žalioji sveikatos savaitė‘ 2015“, finansuota Plungės r.
sav. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
lėšomis – direkcija vykdytojas.
Projektas „Lietuvos regionų spalvos“ (ŽNPD partneris be
biudžeto)
Projektas,,Lietuvos regionų spalvos. Žemaitija“ (ŽNPD
vykdytojas)
Projektas ,,Užgavėnės Žemaitijoje“ (ŽNPD vykdytojas)
Projektas „Žemaičių žemės lobiai“
Projektas „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas,
išsaugant biologinę įvairovę Natūra 2000 teritorijose“ (Nr.EEELT03-AM-01-K-01-008). ŽNPD - vykdytojas.
Skuodo r. savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos
programos lėšomis įgyvendintas projektas Laumių botaniniame
zoologiniame draustinyje. ŽNPD - vykdytojas.
Projektas ,,Platelių dvaro sodybos Tradicinių amatų plėtra“
Direkcija partneris
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veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.
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103/501
4/120
63/1200
panaudotos lėšos (EUR)
409576,46
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100
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136 166,73
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251778,06

21.

Viešųjų darbų įgyvendinimo programa , Telšių teritorinė darbo
birža, Plungės r. sav. Direkcija partneris
Įdarbinimo subsidijuojant programa, Telšių teritorinė darbo
birža; Direkcija partneris
Projektas ,,Lietuviško ritinio plėtra“ “ Plungės r. sav. Sporto
plėtros programa, (ŽNPD vykdytojas)
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
Plungės r. sav. švietimo įstaigos
Skuodo r. sav. švietimo įstaigos
Mažeikių r. sav. švietimo įstaigos
Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
Plungės vaikų globos namai
Plungės sporto ir rekreacijos centras
Ūkininkai (G.P Klapatauskai, J.P. Kuliešiai, Z.B.Jokšai, V.
Kreišmontas, A.Džiogelis, E. Paulauskas)
Žemaitijos kaimo turizmo asociacija
Baltijos aplinkos forumas
Kaimo turizmo sodybos
Apgyvendinimo įstaigos (viešbutis, poilsio, svečių namai)
Turistinės stovyklos ir stovyklavietės
Ūkininkai
Nuomos, nardymo paslaugų teikėjai
Maitinimo įstaigos
Plungės vietos veiklos grupė (VVG)
Seniūnijos
Savivaldybės
VĮ „Telšių miškų urėdija“
VĮ „Rietavo miškų urėdija“
VĮ „Mažeikių miškų urėdija“
UAB „Klaipėdos mėja“
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
Lietuvos ornitologų draugija
Gamtos paveldo fondas
Lietuvos gamtos fondas
Telšių Alkos muziejus
Žemaičių dailės muziejus
Kretingos muziejus
Šiaulių Aušros muziejus
Mažeikių muziejus
Plungės viešoji biblioteka
Platelių kultūros centras
Privatūs asmenys(Vytas Jaugėla, Vaida Blistrubienė, Kazys
Striaupa, Vilma Rečkauskienė, Laimutė Puidokienė, Rimantas
Baginskas, Jurgita Balvočienė, Rūta Kavaliauskienė,
Gediminas Černiauskas, Diana Jokubauskienė, Viktoras
Raibužis, Vytaras Gedvilas, Vaida Dapkutė, Vilija Juočytė,
Laura Mikašauskienė)
Partneriai iš užsienio:
Švedijos miškų agentūra (SE)
Blekinge apygardos administracija (SE)

10652,70
3248,97
290
partnerių sk.
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4
1
1
1
1
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1
1
30
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15
3
3
3
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

6
1
1

Blekinge archipelago draustinio administracija (SE)
Hoor savivaldybės administracija (SE)
Lenkijos valstybinių miškų Gdansko skyrius (PL)
Slowinski nacionalinis parkas (PL)

1
1
1
1

Pastabos:
1. Prižiūrėta 100 informacinės infrastruktūros elementų (ženklų) bei 28 laikini informaciniai stendai
žvejų ir lankytojų pamėgtose vietose;
2. Parengtas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos tvarkytinų plotų sąrašas

