PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
201 m.
d. įsakymu Nr. V-

NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
Veiklos sritys
Mato vnt.
1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
1.
Kraštovaizdžio monitoringas,
11/3
4
tyrimai
45/2
15
2.
Gyvosios gamtos monitoringas,
10/1
10
tyrimai
920/1
920
3.
Lankytojų monitoringas, tyrimai
1/1
1
6/1
6
4.
Kitas monitoringas, tyrimai
1/1
1
9/1
9
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5.
Direkcijos parengtų strateginio
3/6
0,5
planavimo dokumentų skaičius
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų,
27/1
27
pritarimų/nepritarimų teritorijų
planavimo (bendriesiems,
specialiesiems, detaliesiems)
dokumentams skaičius
7.
Išduotų/neišduotų specialiųjų
59/1
59
reikalavimų, pritarimų/
nepritarimų statinių projektams
skaičius
8.
Išnagrinėtų
176/4
44
(suderintų/nesuderintų)
miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų,
kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9.
Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų
0
0
skaičius ir plotas
Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
3/2
1,5
skaičius
10.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
5/1
5
infrastruktūros teritorijų skaičius ir 30,42/1
30,42
plotas
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
16/1
16
infrastruktūros objektų skaičius

Prevencija ir teritorijų kontrolė
11.
Išvykimų (teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų, kartu su kitomis
institucijomis vykdytų
patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas
12.
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių
ir visos ST sistemos viešinimas
13.
Renginiai visuomenei
14.
Pravestų ekspozicijų pristatymų,
ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius

33/5

6,6

84/4
11/614
14/436

Išteklių valdymas
15.
16.
17.

Gautos lėšos programų vykdymui
Gautos lėšos iš kitų šaltinių
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

391864/7
23495,21/7
2357/15

55981 Lt
3356 Lt
157

499/6

83

0/0

120224,35(Lt)/5
13

4/3

Nemuno deltos regioninio parko direkcijos
(saugomos teritorijos pavadinimas)

24044,87

direktorius V. Pavilonis
(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):
- NDRP būdingą ir/ar unikalų kraštovaizdį reprezentuojantys
etalonai – panoramos, atsiveriančios iš regyklų:
1. Ventės kaimo Ventės rago molas;
2. Minijos kaimo architektūrinis draustinis (2 vnt.);
3. Aukštumalos bokštelis (pažintinio tako gale);
4. Tulkiaragės siurblinė (1 k. metuose);
5. Tiltas per Atmatą;
6. Kelio sankirta ties Uostadvario švyturiu;
7. Uostadvario bokštelis;
8. Naikupės bokštelis.
-NDRP esantys miškai

Mato vnt.
3
taškų sk. 80
9

1

-Pažeistos teritorijos NDRP
-Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos NDRP
- Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai
valstybiniame parke
1. Muižės kaimo kaminas

1

-Savavališkos statybos NDRP ir kitos vietos, kuriose buvo
užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai
- Gamtos paveldo objektai (įskaitant paminklus) NDRP
1. Zudermano ąžuolas
- Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriausiose NDRP
dalyse:
1. Skirvytės upės pakrantė, II krantinės teritorija;
2. Skirvytės upės pakrantė, III krantinės teritorija;
3. Skirvytės upės pakrantė, „Gurevičiaus“ stintų žvejybos masto
teritorija;
4. Vytinės upės pakrantė, „Jurgino pievos“ teritorija;
5. Atmatos upės pakrantė, nuo Uostadvario iki švyturio
6. Minijos upės senvagė;
7. Minijos upės kairioji pakrantė ties Kintų tvenkinių tiltu;
8. Minijos upės kairioji pakrantė ties tiltu į niekur.
- Lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos
Žalgirių pažintinis takas
Aukštumalos pažintinis takas
Pakalnės pažintinis takas
„Rusnaitės“ poilsiavietė
Aktyvaus poilsio kompleksas prie lankytojų centro

1

8

22

Uostadvario bokštelis
Atokvėpio vietos prie Dumblio ežero
Naikupės bokštelis
Atmatos dešiniojo kranto atokvėpio aikštelė
Senosios muitinės liekanos
Nemuno pakrantės kopų kompleksas
Aikštelė Minijos kaime
Muižės kapinių teritorijoje
Prie Ventės rago ornitologijos stoties
Prie etnografinės sodybos
Skirvytėlės kapinių teritorija
Krokų lankos apžvalgos aikštelė
Skirvytės I krantinės poilsiavietė
Vorusnės siurblinės teritorijoje
Skirvytės II krantinė
Skirvytės III krantinė
Senosios Šyšos kaimo kapinės
-Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai,
ekspozicijos
2.

3.

Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringas:
Nemuno deltoje LTSLUB001:
1.
Balinė pelėda (maršrutas 30 km / 250 m)
2.
Griežlė
3.
Paprastoji medšarkė (maršrutas 17 km / 100 m)
4.
Sodinė starta (maršrutas 14 km / 100 m = 140)
5.
Pievinės lingės
6.
Nendrinės lingės
7.
Jūrinis erelis (32 lizdai)
8.
Jūrinio erelio sankaupos (maršrutas 51 km / 200 m)

38

taškų sk. 920
120
139
170
140
8
19
32
255

Kuršių mariose LTSLUBB005:
1. Jūrinių erelių sankaupos (maršrutas 5 km / 200 m)

25

Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringas Nemuno
deltoje LTSIU0013:
1. Kūdrinis pelėausis

12

Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk. 6
- Prie NDRP lankytojų centro, Pakalnės pažintinio tako
- K. Banio etnografinė sodyba
- Uostadvario bokštelis
- Naikupės bokštelis
- Uostadvario teritorija ties švyturiu
- Aukštumalos pažintinis takas
4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
taškų sk. 9
Hidrologiniai tyrimai – Aukštumalos aukštapelkės hidrologinio
9
režimo
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas
5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
dokumentų sk. 3
NDRPD 2013 m. veiklos planas
NDRP 2013 m. kraštovaizdžio monitoringo planas

6.

7.

NDRPD 2013 m. metinė planinių patikrinimų programa
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
Bendrojo planavimo dokumentams
Specialiojo planavimo dokumentas
Detaliojo planavimo dokumentams
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams
skaičius
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius

8.

išduotų/ neišduotų sąlygų
sk.
0/0
14/1
7/2
pritarimų/nepritarimų sk.
0/0
0/0
3/0
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
27/1
pritarimų/nepritarimų sk.
31/0
suderintų/nesuderintų dok.
sk.

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti
nagrinėtų dokumentų grupes):
154/0
- žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų
- planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 22/0
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas
teritorijas)
9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
teritorijų sk./ha
0/0
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
objektų sk. 3/8.7 ha
Šyšos kaimo evangelikų liuteronų kapinės
Rupkalvių pirmosios evangelikų liuteronų kapinės
Šilininkų evangelikų liuteronų kapinės
10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos
teritorijų sk./ha 5/30,42 ha
(įvardinti):
-Žalgirių pažintinis takas
-Aukštumalos pažintinis takas
-Pakalnės pažintinis takas
-„Rusnaitės“ poilsiavietė
-Aktyvaus poilsio kompleksas
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
objektų sk.16
-Uostadvario bokštelis
-Atokvėpio vietos prie Dumblio ežero
-Naikupės bokštelis
-Atmatos dešiniojo kranto atokvėpio aikštelė
-Senosios muitinės liekanos
-Nemuno pakrantės kopų kompleksas
-Aikštelė Minijos kaime
-Muižės kapinių teritorijoje atokvėpio vieta
-Prie Ventės rago ornitologijos stoties
-Prie etnografinės sodybos
-Skirvytėlės kapinių teritorija
-Krokų lankos apžvalgos aikštelė
-Skirvytės I krantinės poilsiavietė
-Vorusnės siurblinės teritorijoje

-Skirvytės II krantinė
-Skirvytės III krantinė
Prevencija ir teritorijų kontrolė
11. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių
patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
Planiniai patikrinimai
Neplaniniai patikrinimai
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
Kiti
Švietimas ir viešinimas
12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
Skaitytos paskaitos/pranešimai
Dalyvauta laidų/duota interviu video
Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų
Išleista leidinių (įvardinti):
Kita (įvardinti):
Fotografijos į Delfi, Lrytas foto naujienas
13. Renginiai visuomenei (įvardinti):
-Viktorina „Pažink Mažosios Lietuvos etnografinio regiono
saugomas teritorijas“
-Viktorina moksleiviams
-Mažosios Lietuvos Šyšos kaimo kapinių šventė
-Laivininkų šventė
-Pasaulinės turizmo dienos minėjimas
-Produkto ženklo įteikimo šventė
-Tarmių metus paminint
-Paukščių atpažinimo viktorina Juknaičių pagrindinėje mokykloje
(Paukščių palydų renginys)
-Paukščių atpažinimo viktorina Usėnų pagrindinėje mokykloje
(paukščių palydų renginys)
Pelkių diena
Baidarių maratonas
14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių
programų skaičius:
Ekspozicijų pristatymai
Ekskursijos
Žygis „Žemės diena“
Žaliosios pamokos „Pelkių atgaivinimas“, „Pagavai paleisk“
Kita veikla
19.

21.

išvykimų sk. 33
22
5
6
veiklų sk. 84
0/0
0/2
67/0
0

15
renginių sk./dalyvių sk.
11/614
1/35
1/20
1/32
1/200
1/40
1/70
1/75
1/17
1/19
1/28
1/78
veiklų sk./lankytojų
(dalyvių) sk.14/436
0/0
7/395
1/8
6/33

Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose
panaudotos lėšos (Lt) 0
direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti):
ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis,
partnerių sk. 13
nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. Įgyvendinant bendras
veiklas (įvardinti partnerių grupes):
-4 mokyklos
-Šilutės darbo birža
-VĮ „Pasienio žuvys“
-Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos

Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Vileikių užkarda
-Policijos komisariatas Šilutės skyrius
-Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centas
-Šilutės lopšelis - darželis „Pušelė“
-Asociacija „Lamatos žemė"
-Asociacija „Šilutės bendruomenių sąjunga“
-Asociacija „Pamario delta"

