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I. Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija 

 

Papilės slėnis Ventos kraštovaizdžio draustinyje (Papilės mstl., Akmenės raj.) 

 

Stebėjimo vietos 

pavadinimas 
PAPILĖS SLĖNIS 

Stebėjimo vietos numeris 1 

Fiksuojamas objektas Ventos kraštovaizdžio draustinyje esantis Ventos upės slėnis 

Fiksavimo tikslas 
Užfiksuoti Ventos upės slėnyje vykstančius sukcesinius procesus: sumedėjusios, 

žolinės augalijos užžėlimą, kraštovaizdžio pokyčius. 

Stebėjimo vietos 

koordinatės 

Š-V kryptis 

56° 09 / 13.90430” N 

22° 47 / 4.47247” E 

Kiek kartų ir kada 

fiksuotas taškas 

Slėnio fotofiksacija pradėta vykdyti 2005 m. gegužės m. 

Fotofiksacija vykdoma kartą į metus. 

Paskutinioji fotofiksacija vykdyta 2015 metais balandžio mėnesio I dekadoje. 

Techniniai parametrai 
Fotokamera: Pentax K20 (Vaizdo taškai – 14,6 mil. (4672 x 3104), fokusavimo 

taškai -11 taškų, 9 kryžminai, greitas finis fokusavimas, blykstė – iššokanti, GN13, 

X – sync jungtis) 

Pastabos / Pasiūlymai 

Nuo monitoringo pradžios praėjus 10 metų pastebimos kraštovaizdžio kitimo 

tendencijos. Šie pasikeitimai galimai įtakoti dėl mažėjančių šienaujamų pievų 

ploto. Nešienaujamas dešinysis Ventos upės slėnio šlaitas greičiau apželia 

menkaverčiais sumedėjusiais augalais. Ilgalaikėje perspektyvoje galimas šio 

etaloninio slėnio visiškas užžėlimas krūmais ir medžiais. Būtina slėnio šlaituose 

atlikti menkaverčių krūmų valymus. 2015 metais teikta AARP paraiška dėl Papilės 

slėnio tvarkymo. Veiklose buvo numatytas pievų šienavimas ir menkavertės 

augalijos dešiniajame slėnio šlaite valymas. Tačiau lėšų šiems darbams nebuvo 

skirta. Susidariusi reali rizika prarasti etaloninį Ventos upės slėnį su išraiškingu 

reljefu.  
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Gumbakių atodanga Ventos kraštovaizdžio draustinyje (Papilės mstl., Akmenės 

raj.) 

 

Stebėjimo vietos 

pavadinimas 
GUMBAKIŲ ATODANGA 

Stebėjimo vietos 

numeris 
2 

Fiksuojamas objektas 
Ventos kraštovaizdžio draustinyje esantis Ventos upės slėnis su Gumbakių 

atodanga. 

Fiksavimo tikslas 
Užfiksuoti Ventos upės slėnyje vykstančius sukcesinius procesus: sumedėjusios, 

žolinės augalijos užžėlimą, kraštovaizdžio pokyčius. Taip pat Gumbakių atodangos 

erozinius procesus. 

Stebėjimo vietos 

koordinatės 

Š-R kryptis 

56° 07/ 50.70682” N 

22° 48/ 40.22401” E 

Kiek kartų ir kada 

fiksuotas taškas 

Slėnio fotofiksacija pradėta vykdyti 2005 m. gegužės m. 

Fotofiksacija vykdoma kartą į metus. 

Paskutinioji fotofiksacija vykdyta 2015 metais balandžio mėnesio I dekadoje. 

Techniniai parametrai 
Fotokamera: Pentax K20 (Vaizdo taškai – 14,6 mil. (4672 x 3104), fokusavimo 

taškai -11 taškų, 9 kryžminai, greitas finis fokusavimas, blykstė – iššokanti, GN13, X 

– sync jungtis) 

Pastabos / Pasiūlymai 

Nuo monitoringo pradžios prabėgus 10 metų reikšmingų pokyčių nepastebima. 

Gumbakių atodangos būklė atrodo stabili, eroziniai procesai nesuaktyvėję. 

Nežymiai pastebimas augmenijos gausėjimas, ūgtelėję medžiai. Ventos upės vagos 

būklė santykinai priklausoma nuo metinio vandens debito. 2015 metai pastebimas 

upės pakrančių augmenijos suvešėjimas.  
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Ventos ir Avižlio upių santaka Purvėnų geomorfologiniame draustinyje (Purvių k., 

Akmenės raj.) 

 

Stebėjimo vietos 

pavadinimas 
VENTOS IR AVIŽLIO UPIŲ SANTAKA  

Stebėjimo vietos 

numeris 
3 

Fiksuojamas objektas 
Purvėnų geomorfologiniame draustinyje esanti Ventos ir Avižlio upių santaka su 

Avižlio atragiu. 

Fiksavimo tikslas 
Užfiksuoti Ventos ir Avižlio upės santakoje vykstančius sukcesinius procesus: 

sumedėjusios, žolinės augalijos užžėlimą, kraštovaizdžio pokyčius. Taip pat Avižlio 

atragio erozinius procesus. 

Stebėjimo vietos 

koordinatės 

Š-R kryptis 

56° 12/ 0.57001” N 

22° 38/ 30.34384” E 

Kiek kartų ir kada 

fiksuotas taškas 

Upių santakos  fotofiksacija pradėta vykdyti 2005 m. gegužės m. 

Fotofiksacija vykdoma kartą į metus. 

Paskutinioji fotofiksacija vykdyta 2015 metais balandžio mėnesio I dekadoje. 

Techniniai parametrai 
Fotokamera: Pentax K20 (Vaizdo taškai – 14,6 mil. (4672 x 3104), fokusavimo 

taškai -11 taškų, 9 kryžminai, greitas finis fokusavimas, blykstė – iššokanti, GN13, X 

– sync jungtis) 

Pastabos / Pasiūlymai 

Nuo monitoringo pradžios praėjus 10 metų reikšmingų pokyčių nepastebima. 

Ventos ir Avižlio upių santakoje gamtos būklė stabili. Toliau vyksta lėta Avižlio 

atragio erozija įtakojama Avižlio upės vandens tėkmės. Ilgalaikėje perspektyvoje 

galimas Avižlio upės vagos trajektorijos kitimas. 2015 metų pradžioje direkcijos 

darbuotojai vykdė Avižlio atragio menkavertės augalijos retinimus. Taip pat šiek 

tiek pakeistas fotofiksacijos kampas, kad būtų matoma visa eroduojanti Avižlio 

atragio dalis.  
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Purvių atodanga Purvėnų geomorfologiniame draustinyje (Akmenės raj. Kairiškių 

girininkija, 502 k., 40s.) 

 

Stebėjimo vietos 

pavadinimas 
PURVIŲ ATODANGA 

Stebėjimo vietos 

numeris 
4 

Fiksuojamas objektas Purvėnų geomorfologiniame draustinyje esanti Purvių atodanga. 

Fiksavimo tikslas 
Užfiksuoti vykstančius sumedėjusios žolinės augalijos užžėlimus, erozijos poveikį Purvių 

atodangai. 

Stebėjimo vietos 

koordinatės 

Š-R kryptis 

56° 12 / 14.39‘‘ N 

22° 38 / 20.68“ E 

Kiek kartų ir kada 

fiksuotas taškas 

Purvių atodangos fotofiksacija pradėta vykdyti 2014 m. birželio m. 

Fotofiksacija vykdoma kartą į metus. 

Paskutinioji fotofiksacija vykdyta 2015 metais balandžio mėnesio I dekadoje. 

Techniniai parametrai 
Fotokamera: Pentax K20 (Vaizdo taškai – 14,6 mil. (4672 x 3104), fokusavimo taškai -11 

taškų, 9 kryžminai, greitas finis fokusavimas, blykstė – iššokanti, GN13, X – sync jungtis) 

Pastabos / Pasiūlymai 

Purvių atodangos fotofiksavimas vykdomas jau antri metai. Per stebėjimo laikotarpį 

reikšmingų pokyčių nepastebima. Geologinius erozijos procesus atodangai 

reikšmingiausiai įtakoja Ventos upės vandens lygio svyravimai ir srovės greitis. Šiuo 

metu purvių atodangos būklė stabili, daugėja menkavertės augmenijos.  

Per 2016 metus rekomenduoja atlikti Purvių atodangos menkavertės augalijos 

valymus. 
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Svirkančių atodanga (Svirkančių k., Mažeikių raj.) 

 

Stebėjimo vietos 

pavadinimas 
SVIRKANČIŲ ATODANGA 

Stebėjimo vietos 

numeris 
5 

Fiksuojamas objektas Virvytės upės slėnyje ties Svirkančių kaimu esanti Svirkančių atodanga. 

Fiksavimo tikslas 
Užfiksuoti vykstančius sumedėjusios žolinės augalijos užžėlimus, erozijos poveikį 

Svirkančių atodangai. 

Stebėjimo vietos 

koordinatės 

Š-R kryptis 

56° 10' 50.31‘‘ N 

22° 31' 48.6“ E 

Kiek kartų ir kada 

fiksuotas taškas 

Svirkančių atodangos fotofiksacija pradėta vykdyti 2014 m. birželio m. 

Fotofiksacija vykdoma kartą į metus. 

Paskutinioji fotofiksacija vykdyta 2015 metais balandžio mėnesio I dekadoje. 

Techniniai parametrai 
Fotokamera: Pentax K20 (Vaizdo taškai – 14,6 mil. (4672 x 3104), fokusavimo taškai -

11 taškų, 9 kryžminai, greitas finis fokusavimas, blykstė – iššokanti, GN13, X – sync 

jungtis) 

Pastabos / Pasiūlymai 

Svirkančių atodangos fotofiksavimas vykdomas jau antri metai. Per šį laikotarpį 

pastebima gana intensyvi atodangos erozija. Geologinius erozijos procesus atodangai 

reikšmingiausiai įtakoja Virvytės upės vandens svyravimas, tėkmės greitis ir lietaus 

vandens sistemos išvedimas į atodangos šlaitą. Tekantis vanduo ardo Svirkančių 

atodangos eroduojantčią viršutinę dalį ir taip intensyvėja erozijos procesai.  

2015 metais dėl intensyvių atodangos erozijos procesų buvo permontuotas 

informacinis stendas. Stendas nutolintas saugiu atstumu nuo skardžio briaunos. Per 

2016 metus rekomenduojama pradėti vykdyti metinius erozinių procesų pokyčius. 
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Ventos upės slėnio ir Papilės miesto kraštovaizdžio fiksavimas iš 15 m. Jurakalnio 

apžvalgos bokšto (Akmenės raj., Daubiškių k.) 

 

Stebėjimo vietos 

pavadinimas 

VENTOS UPĖS SLĖNIO IR PAPILĖS MIESTO KRAŠTOVAIZDIS NUO JURAKALNIO 

APŽVALGOS BOKŠTO 

Stebėjimo vietos 

numeris 
6 

Fiksuojamas objektas Ventos upės slėnio ir Papilės miesto kraštovaizdis 

Fiksavimo tikslas Užfiksuoti vykstančius kraštovaizdžio pokyčius. 

Stebėjimo vietos 

koordinatės 

1800 kampas 

56° 8’40,96‘‘ N 

22° 46' 58.52“ E 

Kiek kartų ir kada 

fiksuotas taškas 

Kraštovaizdžio nuo Jurakalnio apžvalgos bokšto fotofiksacija pradėta vykdyti 2015 m. 

balandžio m. 

Fotofiksacija vykdoma kartą į metus. 

Techniniai parametrai 
Fotokamera: Pentax K20 (Vaizdo taškai – 14,6 mil. (4672 x 3104), fokusavimo taškai -

11 taškų, 9 kryžminai, greitas finis fokusavimas, blykstė – iššokanti, GN13, X – sync 

jungtis) 

Pastabos / Pasiūlymai 

Kraštovaizdžio fotofiksacija pradėta vykdyti 2015 metais nuo Jurakalnio apžvalgos 

bokšto. Iš čia atsiveria puikus vaizdas į Ventos upės slėnį ir Papilės miesto senąją dalį.  

2016 metais rekomenduojama atlikti medžių retinimą šlaite į Ventos upę.  
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II. Įveistų miškų plotai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lentelė. Įveistų miškų plotai 
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Per 2015 metus Ventos regioniniame parke buvo įveista 13,3 ha naujų miškų ir 28,3 ha miško 

ploto atsodinta. Bendras miškingumas Ventos regioninio parko teritorijoje sudaro 4449,18 ha. 

Plynų kirtimų per 2014 metus buvo atlikta 9,1 ha. 

III. Gyvenamosios teritorijos  

 

Per 2015 metus parko teritorijoje 

nebuvo pastatyta naujų sodybų. Kitų 

statybų atveju yra remontuojami, 

rekonstruojami ar perstatomi 

gyvenamieji arba ūkiniai pastatai, 

statomi nauji pagalbinio ūkio paskirties 

pastatai, tačiau visi statybų darbai 

vykdomi esamose sodybose. 

 

 

 

 

2. Lentelė. Sodybų miesteliuose, kaimuose ir viensėdžiuose skaičius 

 

IV. Pažeistos teritorijos  

Per 2015 metus Ventos 

regioniniame parke naujų 

pažeistų teritorijų neužfiksuota. 

2014 metais nustatytos dvi 

pažeistos teritorijos: Ventos 

mieste laikinai įrengta auto 

technikos aikštelė ir 

eksploatuojamas Kegrių žvyro 

karjeras. Bendras pažeistų 

teritorijų plotas sudaro 23,77 ha. 

1  pav. Ortofoto. Pažeista teritorija Ventos mieste 
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2012 – 2014 metais Rekonstruojant Ventos miesto vandentiekio trasas, buvo gerinimas ir 

krašto kelio 155 Mažeikiai – Kuršėnai atkarpos gerbūvis. Ventos mieste darbų metu buvo laikinai 

įrengta stovėjimo aikštelė sunkiajai technikai.  

                        3  pav. Pažeista teritorija. Kegrių karjeras 

 

              2    pav. Ortofoto. Kegrių karjeras 
                                             

Kegrių žvyro telkinys yra šiaurės vakarinėje Lietuvos Respublikos dalyje, Telšių apskrities 

teritorijoje, Mažeikių rajono pietrytinėje dalyje, apie 3,0 km į pietryčius nuo Viekšnių miesto 

centro. Telkinys patenka į Ventos regioninio parko teritoriją, Karjeras buvo pradėtas eksploatuoti 

iki įsteigiant Ventos regioninį parką. 

                Šiuo metu Kegrių karjerą eksploatuoja UAB ,,Akmeresta“. Kegrių žvyro telkinio 

eksploatacijai skirtame kasybos sklypo 23,30 ha plote yra 709702 m3 žvyro išteklių. Išnuomotas 

žemės sklypas neapima viso kasybos sklypo. Bendras išteklių kiekis esantis išnuomotame žemės 

sklype sudaro 568814 m3. 

                 Karjero rekultivavimo darbus numatoma užbaigti tik pilnai iškasus žemės sklype 

naudingąją iškaseną. Sąlyginė karjero rekultivavimo darbų pabaiga – 2033 metais.  

 

V. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos  

Per 2015 metus atkurtų (renatūralizuotų) pažeistų teritorijų Ventos regioniniame parke 

nesutvarkyta. 
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VI. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai 
valstybiniame parke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lentelė Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami) statiniai 

 

      Ventos regioniniame parke kraštovaizdį darko apleisti ir bešeimininkiai kolūkiniai gamybiniai 

pastatai, gyvulininkystės kompleksai, privatūs avarinės būklės pastatai. Pastaraisiais metais 

atliekant bešeimininkių pastatų inventorizaciją aplinką darkančių statinių skaičius išlieka stabilus. 

VII. Savavališkų statybų ir kitų kraštovaizdžio apsaugos 
reikalavimų pažeidimai 

 

4. Lentelė. Savavališkos statybos 
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        Ventos regioninio parko direkcijos darbuotojai drauge su Šiaulių ir Telšių teritorijų planavimo 

ir statybos valstybinės priežiūros TPSVPS SVPP Vyr.specialistais Viliu Kriščiūnu ir Rimantu Pikturna 

organizavo reidus nustatant savavališkas statybas Akmenės ir Mažeikių rajonų savivaldybėse. 2015 

m. buvo atlikti 3 bendri statybų patikros reidai Ventos regioninio parko teritorijoje. Per 2015 

metus statybų pažeidimų Ventos regioninio parko teritorijoje nenustatyta. 

VIII. Gamtos paveldo objektai (įskaitant paminklus)  

 

 

5. Lentelė. Gamtos paveldo objektų būklė 

 

       Bendra gamtos paveldo objektų būklė 2015 metais - gera. 2012 m. Akmenės r. sav. 

administracijai įrengus Jurakalnio pažintinį taką, nebeliko nei vieno objekto, kurio būklė būtų 

bloga. Įrengiant taką buvo išvalyta ir atidengta griovos atodanga su atragiu, pastatyti nauji laiptai 

su takais ir suoliukais, pradėtas šalia statyti apžvalgos bokštas ir prieplauka baidarėms.  

       2012 m. paskelbtiems gamtos paveldo objektams reikalinga suprojektuoti ir įrengti tvoreles, 

stendus ir/ar kitą reikalingą infrastruktūrą. 

 

IX. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose valstybinių 
parkų dalyse 

        Rekreacinės digresijos pažeidimo laipsnis ir pobūdis pasirinktuose etalonuose: 

 Ventos kraštovaizdžio draustinis (Vienrankių k.). Rekreacinės digresijos pažeidimo laipsnis ir 

pobūdis buvo fiksuojamas jautriose vietose birželio ir rugpjūčio mėn. Rekreacinės digresijos 

pažeidimo laipsnis – mažas, pažeidimo pobūdis - taškinis. 
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 Purvėnų geomorfologinis draustinis (Uogiškių k.). Rekreacinės digresijos pažeidimo laipsnis 

– mažas, pažeidimo pobūdis - taškinis. 

         2015 m. lankytoju poveikis pasirinktose teritorijose, palyginus su 2014 m., mažėjo. Galima 

sakyti poilsiautojų poveikis – minimalus. Šito priežastys, analogiškos kaip ir 2014 m. – blogos 

būklės privažiavimo keliukai, didėja poilsiautojų sąmoningumas (vis mažiau paliekama šiukšlių 

gamtoje, pasiimama su savimi malkų, krosneles). 

         Vienrankiuose šią teritoriją yra pamėgę vandens turistai. Tačiau dėl žemo Ventos upės 

vandens lygio, jų srautai liko beveik tokie patys, todėl ir poveikis aplinkai nėra juntamas. Reikia 

pažymėti, kad šią teritoriją „prižiūri“ verslininkai, užsiimantys baidarių nuomą. Jie nupjauna 

sustojimo aikštelėje žolę, surenka ir išveža šiukšles. Atvykus į šią vietą, kad čia lankosi poilsiautojai 

galima spręsti tik iš laužavietėse paliktų (keleto) šiukšlių. 

      

4  pav. Vienrankių poilsiavietė                                                               5  pav. Laužavietė Vienrankių poilsiavietėje  

Uogiškių kaime be privažiavimo keliuko blogos būklės, srautai mažėja dėl šios teritorijos 
rekreacinio patrauklumo mažėjimo: tvenkinys seklėja, vandenyje veši įvairūs augalai, kurie trukdo 
maudynėms, tvenkinio pakrantės apauga įvairiais krūmais ir medžiais. Tvenkinys būtų patrauklus 
žvejams mėgėjams, tačiau savininkas neplatina leidimų ir neleidžia užsiimti šia veikla. 

 

X. Lankymui pritaikyti objektai 

 

2015 m. lankymui pritaikytas 1 objektas – 2015 m. spalio 8 d. buvo atidarytas Ventos regioninio 
parko lankytojų centras. Lankytojų centras pastatytas Ventos miestelio vakarinėje dalyje, šalia 
Ventos upės.  

Objektas pradėtas statyti 2014 metų pradžioje. 2015 metais pasibaigus statyboms lankytojų 
centre įrengta moderni Ventos regioninio parko ekspozicija, 50 vietų konferencijų salė, direkcijos 
darbuotojų kabinetai.  
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6  pav. Ventos regioninio parko lankytojų centras  

Šiais metais taip pat atnaujintas Papilės miestelio centrinėje aikštėje informacinis stendas, 
kuriame pateikta informacija apie lankytinus objektus Papilės seniūnijoje. 

XI. Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai, 
ekspozicijos 

Fizinių ir juridinių asmenų teikiamų lankytojams pažintinio turizmo ir kitų paslaugų spektras 
palyginus su 2014 m. liko nepakitęs. Teikiamų paslaugų skaičius taip pat kito nežymiai. Vienintelė 
kaimo turizmo sodyba, esanti VRP teritorijoje, teikia nakvynės (taip pat ir palapinėse), konferencijų 
– pobūvių, pirties, jodinėjimo ir dviračių nuomos (tik sodyboje apsistojusiems svečiams) paslaugas. 
Paslaugų spektras „Virvytės stovykla“ liko toks pat kaip ir 2014 m. - vaikų stovyklų organizavimo, yra 
teikiamos konferencijų, nakvynės, jodinėjimo ir baidarių nuomos paslaugos. Savo paslaugų spektrą 
padidino tik Viekšnių pirmosios vaistinės muziejus ir Simono Daukanto memorialinis muziejus. Be 
įprastų veiklų, šie muziejai vykdė įvairias edukacines programas. Viekšnių vaistinės personalas 
norinčius supažindino su Kroketo žaidimu (programa „susipažinkime Kroketas“) organizavo 
užsiėmimus apie vaistažoles(„Vaistažolė nuo sodo iki puodelio“) ir pan. Simono Daukanto 
memorialiniame muziejuje buvo skaitomos paskaitos apie šiaudinių sodų rišimą.  

XII. Gamtos stichijos paveiktos teritorijos 
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Tiek ankstesniais, tiek 2015 metais gamtos stichijos poveikio parko kraštovaizdžio vertybėms bei 
žalos gamtai nepadarė. 

XIII. Išvados 

Ventos regioninio parko kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją šiuo metu vykdoma 6-ose vietose, 
vieną kartą per metus: Ventos kraštovaizdžio draustinyje netoli Papilės miesto fiksuojant Ventos 
upės slėnį. Ventos kraštovaizdžio draustinyje, Ventos upės slenyje fiksuojant Gumbakių atodangą, 
Purvėnų geomorfologiniame draustinyje esančią Purvių atodangą, bei Ventos ir Avižli upių sankitroje 
fiksuojant Ventos upės slėnį su Avižlio atragiu. Ties svirkačiu kaimu fiksuojama Svirkačių atodanga ir 
nuo naujai pastatyto Jurakalnio apžvalgos bokšto fiksuojamas vaizdas į Ventos upės vingius, bei upės 
slėnyje esantį Papilės miestą. Fotofiksacija parko teritorijoje vykdoma vietose, kurios geriausiai 
atsispindi vyraujantis kraštovaizdžio tipas ir atskiri kraštovaizdžio komponentai – upių slėniuose 
įtraukiant geologinius paveldo objektus. Fotomonitoringo atlikimo taškai pasirinkti tolygiai visoje 
parko teritorijoje. Nuo 2014 m. vykdoma Purvių ir Svirkančių atodangų fotofiksacija. Nuo 2015 m. 
vykdoma fotofiksacija nuo Jurakalnio apžvalgos bokšto. 

 
Daugelis geologinių atodangų yra apaugusios medžiais ir krūmais (Gumbakių, Raudonskardžio, 

Purvių, Jurakalnis ir kt.), todėl ypatingai vasara jas sudėtinga rasti. Tačiau panaikinti menkavertę 
augaliją šiose objektuose nėra taip paprasta: daug kur neišspręstos žemės nuosavybės problemos, 
darbus galima vykdyti tik užšalus Ventos (ar kitai) upei, taip pat reikia atsižvelgti į tokių įvykdytų 
darbų galimas pasekmes: sustiprėjusią šlaitų eroziją. 

 
2015 m. lankytoju poveikis pasirinktose teritorijose yra vos pastebimas. Tam didžiausios įtakos 

turi sumažėję lankytojų srautai. Lankytojų srautai mažėjo dėl sunkaus patekimo prie pasirinktų 
digresijos stebėjimo taškų. 

 
Fizinių ir juridinių asmenų teikiamų lankytojams pažintinio turizmo ir kitų paslaugų spektras 

palyginus su 2014 m. liko nepakitęs. Tačiau jų teikiamų paslaugų skaičius didėjo.  
 
2015 m. statybos darbų skaičius parko teritorijoje ženkliai nekito, kaip ir pastaraisiais metais 

nauji statiniai parko teritorijoje praktiškai nestatomi, o atliekama esamų pastatų rekonstrukcija ir 
atnaujinimas, keičiamos asbesto turinčios stogo dangos. Taip pat atliekami parko teritorijoje esančių 
miestelių inžinerinės infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbai, tačiau jie ženklaus poveikio parko 
kraštovaizdžio pokyčiams nedaro. 

 
Siekiant užtikrinti esamą kraštovaizdžio būklę, bei ją gerinti, būtina ir toliau vykdyti aktyvią 

aplinkosauginę veiklą, bendrauti su poilsiautojais ir vietos gyventojais, kad rekreacinės digresijos 
pažeidimo plotas ir laipsnis nebedidėtų ne tik stebimose teritorijose Ventos kraštovaizdžio 
draustinyje, bet ir kitose poilsiautojų aktyviai lankomose vietose.  

 
Siekiant sudaryti parko lankytojams ir svečiams geresnes sąlygas čia esančių vertybių pažinimui, 

o taip pat norint sumažinti parko lankytojų daromą neigiamą poveikį vertingiems objektams ir 
aplinkai, nuolat gerinama ir tobulinama parko infrastruktūra. Šiais metais baigtos Ventos regioninio 
parko lankytojų centro statybos. 

 


