PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo mėn. 30 d. įsakymu Nr. V-39

RAMBYNO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)

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

1.

Kraštovaizdžio monitoringas,
tyrimai

stebimų temų
4/1spec.,
taškų 8/1spec.

santykinis koef.
4
santykinis koef.
8

Įgyvendinta. Atlikta
duomenų analizė, pateikta
Kraštovaizdžio monitoringo
ataskaita už 2020 metus.
Taškų skaičius sumažėjo
lyginant 2020 m. veiklos
planą dėl to, kad šiais metais
parko teritorijoje nepasitaikė
gamtos stichijų.

2.

Gyvosios gamtos
monitoringas, tyrimai

stebimų temų
sk.13/spec. sk.1,
taškų sk.
255/spec. sk.1

santykinis koef.
13, santykinis
koef. 255

Įgyvendinta

Lankytojų monitoringas,
tyrimai

stebimų temų
1/1spec.,
taškų 9/1spec.

santykinis koef.
1,
santykinis koef.
9

Įgyvendinta. Atlikta duomenų
analizė, parengta Lankytojų
monitoringo programos
ataskaita, apibendrinti
anketavimo duomenys.

3.

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių
nebuvo pasiekti numatyti rezultatai)
6

4.

-.
stebimų temų sk.
santykinis koef.
Duomenų registravimas
3/spec. sk.1,
5.
3, santykinis
SRIS‘e
taškų sk.26/spec.
koef. 26
sk.1
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo,
statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
6.

7.

8.

Kitas monitoringas, tyrimai

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

parengtų
dokumentų
sk.1/spec. sk.5
išduotų
(neišduotų)
sąlygų ir
pritarimų
(nepritarimų) sk.
8/spec. sk.2
išduotų
(neišduotų) spec.
reikalavimų,
pritarimų
(nepritarimų)
sk.11/spec. sk.2

santykinis koef.
0,2

Igyvendinta

santykinis koef.
4

Įgyvendinta pagal poreikį

santykinis koef.
5,5

Įgyvendinta pagal poreikį

Išnagrinėtų
išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesude Santykinis koef.
9.
miškotvarkos projektų, žemės rintų) dokumentų
26
sklypų kadastrinių matavimų
sk.78/spec. sk.3
bylų, kitų planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui
(įskaitant priskirtas teritorijas)

10.

Įgyvendinta. Suvesti
duomenys

Sutvarkytų/prižiūrėtų
teritorijų skaičius ir plotas

teritorijų 15/2
spec., 67,32 ha/2
spec.

sant. koef. 7,5
sant. koef.
33,66

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų
skaičius

objektų 8/2 spec

sant. koef. 4

Įgyvendinta pagal poreikį

Įgyvendinta dalinai
Įgyvendinta

Netvarkytas Rambyno kraštovaizdžio
kompleksas dėl užtrukusių projekto
derinimo ir darbų pirkimo procesų. Darbai
prasidės 2021 metų pradžioje

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros teritorijų
skaičius ir plotas
11.
Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės
infrastruktūros objektų
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
Išvykimų (teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir
12. neplaninių patikrinimų, kartu
su kitomis institucijomis
vykdytų patikrinimų) skaičius
Švietimas ir viešinimas

teritorijų 9/2 spec. sant. koef. 4,5
80,3 ha/2 spec.
sant. koef. 40,15
objektų 18/2spec.

sant. koef. 9

išvykimų 61/
spec. sk. 3

santykinis koef.
20,3

Įgyvendinta dalinai

Šereiklaukio dvarvietės kraštovaizdžio
tvarkymo, eksponavimo darbai nepradėti
nerandant rangovo. Planuojama 2021 m.

Įgyvendinta

Vykdyti planiniai (pagal patvirtintą
prevencijos planą) ir neplaniniai (pagal
poreikį) išvykimai ir objektų apžiūros.

13.

Aptarnauta lankytojų
lankytojų centre

lankytojų
sk.1030/spec.
sk.1

sant. koef. 1030

Įgyvendinta dalinai

14.

Aptarnauta lankytojų
direkcijos organizuotuose
edukaciniuose užsiėmimuose
(pamokose), ekskursijose,
žygiuose

lankytojų
sk.366/specialistų
sk.3

sant. koef. 122

Įgyvendinta dalinai

15.

Aptarnauta lankytojų gamtos
mokyklose

lankytojų
sk.45/specialistų
sk.1

santykinis koef.
45

Įgyvendinta dalinai ( pagal
NVŠ programą)

16.

Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

susitikimų
sant. koef. 10,5
sk.4/dalyvių sk.42

Įgyvendinta dalinai

Planuota aptarnauti LC 1400 lankytojų,
neįgyvendinta pilnai dėl COVID-19
pandemijos, nes dėl karantino dalį laiko
lankytojų centras nedirbo.
Ekskursijose planuota aptarnauti 170
lankytojų, o aptarnauta 306, tačiau dėl
karantino neįvyko 1 žygis ir edukacinių
užsiėmimų buvo mažiau- planuota 100
lankytojų, aptarnauta 60.
Vietoj 20 planuotų užsiėmimų dėl COVID19 pandemijos įvyko tik 3 užsiėmimai
sausio, vasario ir rugsėjo mėn., atitinkamai
vietoj planuotų 300 aptarnauti 45
moksleiviai
Planuoti susitikimai su bendruomenėmis
plane buvo įvardinti kaip turėję vykti
renginiai, kuriuose pagrinde dalyvauja ir
parko bendruomenės. Kai kurie jų (per
kultūros dieną ir Joninių laiku) neįvyko dėl
COVID-19. Įvykę 4 renginiai - susitikimai
nurodyti ir 17 punkte kaip saugomų
teritorijų sistemos viešinimas.

17.

Direkcijos veiklų, saugomos
teritorijos, jos vertybių ir
visos saugomų teritorijų
sistemos viešinimas

veiklų sk.73/spec.
sk.5

sant. koef. 14,6

Įgyvendinta dalinai

Dėl partnerių vėlavimo (COVID-19)
neįrengti informaciniai įrenginiai
(reklaminiai kubai) apie projektą „Pietų
Baltijos dvarai“, dėl specialistų kaitos ir
karantino neįvyko 2 planuoti renginiai, bet
buvo įgyvendintos 2 papildomos veiklossukurti 2 parką reklamuojantys filmai

Išteklių valdymas
18.

Valstybės biudžeto lėšos
įstaigos išlaikymui

19.

Gautos lėšos programų
vykdymui

gautos lėšos
142840 (Eur)/6,5
darbuotojų sk
gautos lėšos
5456(Eur)/6,5
darbuotojų sk.

21975 Eur

VB+ELEKTRINĖ

839 Eur

AARP+MISKU PROGR.

20.

Biudžetinių pajamų įmokos,
lankytojų bilietai, parama
(tame tarpe 2 proc.)

gautos lėšos
1631(Eur)/6,5
darbuotojų sk.

251 Eur

Įgyvendinta dalinai

21.

Lėšos, gautos iš kitų šaltinių

gautos lėšos 995
(Eur)/ 6,5
darbuotojų sk.

153 Eur

SAVIV(AARP ir NVŠ)

dirbtos
val.0/darbuotojų
sk.0

santykinis koef.

santykinis
koef.136

Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų jėgomis
22.
(savanorių, žmonių iš
Užimtumo tarnybos)
Kita veikla
23.

Parengtų registruotų raštų,
įsakymų skaičius

raštų, įsakymų sk.
861/spec. sk. 5

24.

Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos

projektų sk.0/0Eur

Gauti raštai: 260
Siunčiami raštai:367
Direktoriaus įsakymai: 54
Tokių projektų nebuvo

Pajamų įmokų planas įgyvendintas (1200
Eur); lankytojų bilietų parduota kiek mažiau
(planuota gauti 500, gauta 431 Eur), dalį
laiko dėl COVID-19 pandemijos LC
nedirbo

25.

Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja
kaip partneris, skaičius ir
lėšos

projektų sk.3/41134 Eur

26.

Direkcijos įvykdytų viešųjų
pirkimų apimtys

viešieji pirkimai
43 481
(Eur)/spec.sk.1

27.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas

partnerių sk. 70

____Rambyno regioninio parko___direktorė____
(saugomos teritorijos pavadinimas)

Įgyvendinta dalinai. Interreg projektas dėl
COVID-19 pratęstas metams

santykinis
koef.43481

12 626 Eur Interreg projekto;
30 855 Eur biudžeto ir kt.
lėšos
70 unikalių veiklų (10 mokslo
sritis, 22 apsaugos, tvarkymo
ir priežiūros sritis, 38
viešinimo, švietimo sritis)

__D. Milašauskienė____________
(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

Priedas

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
Veiklų pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1. Kraštovaizdžio erdvių foto fiksacija: (3)
• Rambyno kalnas, regykla Nr.1
• Rambyno kalnas nuo Nemuno pusės pagal 20 a. pradžios nuotrauką
• Vilkyškių miestelio Šereikos gatvė.
2. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas (2)
• Šereiklaukio miško pievos
1.
• Ragainės vingio pievos
3. Gamtos paveldo objektai (2)
• „Raganų eglė“
• Vilkyškių ąžuolų alėja
4. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose valstybinių parkų dalyse (1)
• Merguvos ežero pakrantė

2.

3.

Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
1.Atliktas Baltojo gandro monitoringą, papildyti direkcijos duomenų bazę apie baltojo gandro populiaciją parke
2. Atliktas Didžiosios miegapelės monitoringas, papildyta direkcijos duomenų bazę apie Didžiosios miegapelės
populiaciją parke,
3. Atliktas Žasų sankaupų monitoringas Senrusnės ir Sennemunės ežerai(LTSLUB002), parengta ataskaita,,
4. Atliktas Kraujalakinio melsvio Šaltaičių kaimo apylinkės (LTTAU0018) monitoringas, parengta ataskaita,
5. Atliktas Ūdros monitoringas Jūros upė žemiau Tauragės (LTSIU0010),
6. Atliktas Ūdros Nemuno upė Rambyno regioniniame parke (LTSIU0015), parengta ataskaita,
7. Europinės svarbos buveinių monitoringas
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):

Mato vnt.
3
taškų sk. 8

taškų sk. 255
1/50/1
1/140/1
1/3/1
1/2/1
1/5/1
1/3/1
7/52/1
taškų sk. 9

4.
5.

Lankytojai:
• Aikštelė ant Rambyno kalno
• Gandrų kolonija Bitėnuose
• Poilsiavietė prie Nemuno
• Aikštelė prie Raganų eglės
• Martyno Jankaus muziejus
• Turizmo informacijos centras (TIC) Vilkyškiuose
• Svečių namai „Senasis Rambynas“
• Ūkininko Mindaugo Karklelio kaimo turizmo sodyba
• Rambyno regioninio parko Lankytojų centras
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
Duomenų registravimas SRIS‘e:
- Atlikti 26 įrašai

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas
Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
- Parengtas tvirtinimui Rambyno regioninio parko direkcijos 2020 metų veiklos planas
6.
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams

taškų sk.
taškų sk. 26

dokumentų sk. 1
1
išduotų/ neišduotų sąlygų
sk. 2/1
0/0
2/1
0/0

7.
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams

pritarimų/nepritarimų sk.3/2
0/0
3/2
0/0

Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius: 3/0

išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
3/0
pritarimų/nepritarimų sk.

8.
Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius: 8/0

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
- Numatomų iškirsti biržių sąrašai
- Oro linijų kabeliavimo darbai (schemos)
- Išvadų dėl ūkinės veiklos reikšmingumo nustatymas
- Pasirašyti statybos baigimo aktai
- Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimui
- Paraiškos žemės judinimo darbams

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas)
(nurodant ar teritorija/objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika)
Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti):
I. Rambyno – Bitėnų kultūriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
1. Prižiūrėtas Rambyno alkakalnis (3,89 ha) urėd., sen, dir.
2. Prižiūrėta miško pieva Rambyno kalne (2,2 ha), sava technika , trakt.
3. Prižiūrėta Nemuno upės pakrantė ties Rambynu (9 ha), sava technika dalis trakt., robotu
4. Prižiūrėta Merguvos ežero pakrantė (11ha), sava technika, dalis robotu
5. Prižiūrėtos Bitėnų – Šilėnų kapinės (0,63 ha), dir., saviv.,
6. Prižiūrėtas geologinis objektas – 4 kalvų keimas (1 ha.) dir., ūk.
II. Šereiklaukio kultūriniame, istoriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
7. Prižiūrėtas Šereiklaukio piliakalnis (4 ha) pasl., trimer., robotu, aarp
8. Prižiūrėta Šereiklaukio dvarvietė (2,7 ha), sava technika trakt.. sav. aarp
10.
9. Prižiūrėtas Koplyčkalnis (1 ha), sava technika robotu, aarp
10. Prižiūrėtos dvi (2 vnt.) Šereiklaukio miško pievos (16+4 ha), trakt., aarp,
III. Opstainių kaimiškajame kraštovaizdžio komplekse :
11. Prižiūrėtas Opstainių II piliakalnis ir jo prieigos (2,1 ha) sava tech. robotu, pasl. trimer., aarp
12. Prižiūrėtos Opstainių k. kapinės (0,6 ha) pasl. trimer.
IV. Vilkyškių kultūriniame, istoriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse :
13. Prižiūrėtas Opstainių I (Vilkyškių, Raudondvario) piliakalnis (3,4 ha) sava tech. robotu, pasl. trimer., aarp
14. Prižiūrėta Raganų eglė ir jos prieigos (5 ha), seniūnija ir dalis sava tech. trimer.
15. Prižiūrėta Vilkyškių ąžuolų alėja ir jos aplinka (0,8ha), sava tech. robotu
Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):

8/0
suderintų/nesuderintų dok.
sk. 68/10
0/0
28/8
4/2
21/0
0/0
2/0
2/0
11/0
0/0

15 teritorijų / 67,32 ha
6/27,72

4/27,7

2/2,7

3/9,2

8 objektai

11.

I. Rambyno – Bitėnų kultūriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
1. Prižiūrėta Beržų alėja sava tech. trakt.
2. Prižiūrėtas LC sodybos kiemas, sava tech. robotu, trimer.
II. Šereiklaukio kultūriniame, istoriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
3. Prižiūrėtos senosios ev. Kapinės (Dalnitzos, Šereiklaukio k., dvarininkų) pasl. trimer.
III. Opstainių kaimiškajame kraštovaizdžio komplekse:
4. Prižiūrėtos Keleriškių k. kapinės, pasl. trimer.
IV. Vilkyškių kultūriniame, istoriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
5. Prižiūrėtos Dreslerių kapinės Vilkyškių miške, pasl. trimer.
6. Prižiūrėta pakelės medžių alėja link Jurbarko
V. Ne kraštovaizdžio komplekse:
7. Prižiūrėtos Pempynės dvaro kapinės, pasl. trimer.
8. Prižiūrėta Tusainių palivarko sodybos vieta, pasl. trimer.
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):
I. Rambyno – Bitėnų kultūriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
1. Prižiūrėtas Pasivaikščiojimo takas ( 6 ha), sava technika, 1.5km
2. Prižiūrėtas Gamtos takas (6 ha), sava technika, 1,5km
3. Prižiūrėtas Bardėnų apžvalgos bokštas (0,9 ha), sava technika
4. Prižiūrėtas takas į Rambyno kalno aikštę (3,2 ha), sava technika, 0,8 km
5. Prižiūrėtas pėsčiųjų takas Bitėnuose prie Bitės upelio (2 ha), sava technika 0,5 km
II. Šereiklaukio kultūriniame, istoriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
6. Prižiūrėtas Šereiklaukio miško takas (60 ha, 15 km), sava technika trakt., robotu;
7. Prižiūrėtas Šereiklaukio apžvalgos bokštas (0,7 ha), sava tech., trakt., trimeriu
III. Vilkyškių kultūriniame, istoriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
8. Prižiūrėtas Vilkyškių apžvalgos bokštas (0,9 ha), sava tech., robotu, trimeriu
IV. Ne kraštovaizdžio komplekse:
9. Prižiūrėtas Merguvos apžvalgos bokštas (0,6 ha), sava tech., robotu, trimeriu
Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
I. Rambyno – Bitėnų kultūriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
1. Prižiūrėtos atokvėpio vietos prie Rambyno kelio (7), sava tech.
2. Demontuota apžvalgos aikštelė Bitėnuose (prie gandrų kolonijos (1))
3. Prižiūrėtos apžvalgos aikštelės į Nemuną prie Rambyno kelio (3) sava tech., pasl. trimeriu
4. Prižiūrėta poilsiavietė Bitėnų rekreacinėje zonoje (1), sava tech.
5. Prižiūrėtas takas iš LC į Rambyno kalną, sava tech. (1)
II. Šereiklaukio kultūriniame, istoriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:

2

1
1
2

2
9 teritorijos / 80,3 ha
18,1

60,7

0,9
0,6
18 objektų

13

6. Prižiūrėta atokvėpio vieta prie Šereiklaukio piliakalnio, sava tech. robotu, pasl. trimer iu
III. Opstainių kaimiškajame kraštovaizdžio komplekse:
7. Prižiūrėta atokvėpio vieta prie Opstainių II piliakalni, sava tech. robotu , pasl. trimeriu
IV. Vilkyškių kultūriniame, istoriniame, gamtiniame kraštovaizdžio komplekse:
8. Prižiūrėta atokvėpio vieta prie Opstainių I (Vilkyškių, Raudondvario) piliakalnio, sava tech.
robotu, pasl. trimeriu
9. Prižiūrėta atokvėpio vieta prie kelio l ink Raganų eglės, sava tech.
V. Parko teritorijoje dar prižiūrėti pavieniai Lauko informacinės sistemos objektai (draustinių
riboženkliai 36 vnt., inf. stendai 2 vnt.), sava tech., pakeisti susidėvėję 2 informaciniai stendai.
Prevencija ir kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis)
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius:
- Planiniai patikrinimai
- Neplaniniai patikrinimai
- Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai:
• Atliktas Pleinės pelkės telmologinio draustinio būklės vertinimas, parengta ataskaita,
• Atliktas Senosios Rusnės ornitologinio draustinio būklės vertinimas, pateikta ataskaita,
12.
• Atliktas Jūros upės ichtiologinio būklės draustinio vertinimas, pateikta ataskaita.
-

Kiti (teritorijų/objektų apžiūrų): per metus kontroliuotos Rambyno regioniniame parke prižiūrimos
teritorijos ir objektai (9+11+12=32 kartų).
Taip pat apžiūrėti dar po keletą kartų priskirti draustiniai neplanuota (viso 12 kartų, tame tarpe Jūros
ichtiologinis 4 kartai, Pleinės telmologinis 3 kartai, Senosios Rusnės ornitologinis 5 kartai)

Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų centre:

1
1

2
1

išvykimų sk.61
4
4
3
3
3
32
12

lankytojų sk. 1030

13.

- Ekspozicijų pristatymai (su gido paslauga) 3 vnt.
- Pavieniai lankytojai
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:

49
981
lankytojų sk. 366

14.

- Edukaciniuose užsiėmimuose (pamokose)
- Ekskursijose 15 vnt.
- Žygiuose
Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose:
- NVŠ užsiėmimuose, 3 vnt.

60
306
0

15.

lankytojų sk.45
45

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis:
- Sausio 15 d
- Per Užgavėnes
- Rugpjūčio 24 d.
- Rugsėjo 22 d.
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
- Skaitytos paskaitos/pranešimai:
- Dalyvauta laidų/duota interviu:
- Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų:
- Organizuota renginių:
• Sausio 15d. Klaipėdos krašto diena
• Kovo 5 d. Užgavėnės
• Rugpjūčio 24 d. Paskutiniai gandro pavakariai(Palaunagė)
• Rugsėjo 22 d. Baltų vienybės diena
17. - Išleista leidinių (įvardinti):
• Laikraštis „Rambynas“ Nr. 27 (1000 vnt. tiražu)
• Laikraštis „Rambynas“ Nr. 28 (500 vnt. tiražu)
• Informacinis leidinys dviratininkams „Per Mažąją Lietuvą į Rambyno regioninį parką“ su
žemėlapiu (1500 vnt. tiražu lietuvių kalba, 500 vnt. tiražu anglų kalba)
- Kita (įvardinti):
• Pateikta inf. pranešimų internetinėms svetainėms
• Pateikta inf. pranešimų Facebook
• Perkelti parko direkcijos svetainės duomenys į naują LRV platformą
• Resertifikuoti RP produkto ženklo turėtojai
Kita veikla
Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas
18. (įvardinti):
16.

Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti):
19.

-Interreg programos projektas „Pietų Baltijos dvarai“
- vstt projektas „Draustinių būklės vertinimo metodikos parengimas ir 289 draustinių būklės vertinimas“
- vstt projektas „Gamtos paveldo objektų ženklinimas“

susitikimų sk. 4/specialistų
sk.3
1/10
1/12
1/14
1/6
veiklų sk. 73
0/0
0/1
10/0
4

1
1
1

21
25
1
8
panaudotos lėšos (Eur)
0/0
panaudotos lėšos 41134
(Eur)/ veiklų sk.3
40106/1
1028/1
0/1

20.

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant
bendras veiklas (įvardinti partnerių grupes):
- Mokslo sritis
- Tvarkymo, priežiūros ir apsaugos sritis
- Švietimo ir viešinimo sritis

partnerių sk. 70
10
22
38

