PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2016 m. kovo mėn. 2 d. įsakymu Nr. V-42
KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2016-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Asignavimai eurais
Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas
01.032.0 Įgyvendinti
1.01.01. konkrečias
priemones,
reikalingas
saugomų
teritorijų paveldo
vertybėms
išsaugoti ir
pažintiniam
turizmui
saugomose
teritorijose
plėtoti. Vertinti
Europos
Bendrijos svarbos
buveinių ir rūšių
būklės pokyčius

1. Organizuoti ir vykdyti
taikomuosius tyrimus ir
monitoringą:
1.1. Kraštovaizdžio
monitoringą, tyrimus

Stebimų temų sk. (vnt.)/taškų sk. (vnt.)/
parengtų ataskaitų sk. (vnt.)

1.1.1. Kraštovaizdžio
vizualinis monitoringas
1.1.2. Rekreacinės
digresijos vertinimas
teritorijoje
1.1.3 Valstybiniame parke
esantys miškai
1.1.4. Gyvenamosios
teritorijos valstybiniame
parke
1.1.5. Pažeistos teritorijos
valstybiniame parke
1.1.6. Atkurtos

9 taškai/1 ataskaita

II-III ketv.

58 taškai/ 1 ataskaita

Gamtos sk.,
Kraštotvarkos sk.
Gamtos sk.

1 tema

Gamtos skyrius

I – IV ketv.

1 tema

Kraštotvarkos sk.

IV ketv.

1 tema

Kraštotvarkos sk.

II, IV ketv.

1 tema

Kraštotvarkos sk.

II, IV ketv.

II-III ketv.

Valstybės
biudžetas*

ES
fondai**

Kiti
šaltiniai
(nurodyti)

(renatūralizuotos)
pažeistos teritorijos
valstybiniame parke
1.1.7. Aplinką darkantys
1 tema
(apleisti, nenaudojami, kt.)
statiniai valstybiniame
parke
1.1.8. Savavališkos
1 tema
statybos valstybiniame
parke ir kitos vietos,
kuriose bus užfiksuoti
kraštovaizdžio pažeidimai
1.1.9. Gamtos paveldo
11 taškų
objektai valstybiniame
parke
1.1.10. Lankymui
pritaikyti objektai
1 tema

Kraštotvarkos sk.

II, IV ketv.

Kraštotvarkos sk.,
Teisės ir personalo
sk.

I-IV ketv.

Gamtos sk.,

II, IV ketv.

Kraštotvarkos
skyrius
Turizmo ir
informacijos
Bendrųjų reikalų
skyrius
Turizmo ir
informacijos sk.

I - IV ketv.

IV ketv.

1.1.11. Kaimo turizmo
sodybos, kempingai,
stovyklavietės, muziejai,
ekspozicijos
1.1.12 Gamtos stichijos
1.2. Gyvosios gamtos
monitoringą, tyrimus

1 tema

I - IV ketv.

1 tema

Gamtos skyrius

1.2.1 Lygučių
monitoringas
LTKLAB001
1.2.2 Dirvoninių kalviukų
monitoringas
LTKLAB001

2 vnt./1 ataskaita

Gamtos sk.

II, III ketv.

AARP
(dalinis)

2 vnt./ 1 ataskaita

Gamtos sk.

II, III ketv.

AARP
(dalinis)

1.2.3 Perinčių jūrinių
erelių monitoringas
LTKLAB001
1.2.4 Perinčių meldinių
nendrinukių monitoringas
LTKLAB002
1.2.5 Perinčių meldinių
nendrinukių monitoringas
LTKLAB009
1.2.6. Halofitinių saugomų
augalų rūšių populiacijų
būklės vertinimas
1.2.7 Pajūrinės zundos
populiacijos, užimamos
teritorijos ir būklės
vertinimas
1.2.8 Pilkųjų garnių ir
kormoranų populiacijos
apskaita
1.2.9 Retų rūšių
inventorizacija KNNP
teritorijoje.
1.3. Lankytojų
monitoringą, tyrimus

1 vnt./ 1 ataskaita

Gamtos sk.

II-IV ketv.

AARP
(dalinis)

2 vnt./ 1 ataskaita

Gamtos sk.

II, III ketv.

AARP
(dalinis)

2 vnt./1 ataskaita

Gamtos sk.

II, III ketv.

AARP
(dalinis)

3 vnt/ 1ataskaita

Gamtos sk.

III ketv.

1tema/1 ataskaita

Gamtos sk.

II,III ketv.

2 vnt./ 1 ataskaita

Gamtos sk.

II, III ketv.

1 tema./1 ataskaita

Gamtos sk.

I - IV ketv.

1.3.1. Teritorijos apkrovos 3 priemonės/ 1 ataskaita Turizmo ir
analizė taškuose, LC
informacijos sk.
lankomumo analizė, kitų
įmonių duomenų analizė
1.3. Kitą monitoringą,
tyrimus
1.3.1. Apsauginio
kopagūbrio būklės
stebėsena

1 ataskaita

Gamtos sk.,
Bendrųjų reikalų sk.

I-IV ketv.

IV ketv.

1.3.2. Kultūros paveldo
objektų fotofiksacija
Juodkrantės
urbanistiniame draustinyje
1.3.3. KNNPd interneto
svetainių lankomumo
analizė
2. Parengti, išnagrinėti
strateginio ir teritorijų
planavimo dokumentus,
statinių projektus, kitus
dokumentus:
2.1. Strateginio planavimo
dokumentus
2.1.1. Direkcijos veiklos
planas 2016 m.

1 vnt./1 ataskaita

Kraštotvarkos sk.

IV ketv.

1 ataskaita

Turizmo ir
informacijos sk.

IV ketv.

2.1.2. Kraštovaizdžio
monitoringo 2016 metų
priemonių planas
2.1.3. Metinė planinių
patikrinimų programa
2016 m.
2.2. Teritorijų planavimo
dokumentus
2.2.1. Sąlygų teritorijų
planavimo dokumentams
išdavimas
2.2.2. Teritorijų planavimo
dokumentų derinimas
2.3. Statinių projektus

1 vnt.

2.3.1. Specialiųjų
reikalavimų statinių

Parengtų/išnagrinėtų dokumentų
sk. (vnt.)

Skyrių vedėjai,
direktoriaus
pavaduotojas
Direktoriaus
pavaduotojas

I ketv.

1 vnt.

Teisės ir personalo
sk. vedėjas

I ketv.

20 vnt.

Kraštotvarkos sk.

I-IV ketv.

20 vnt.

Kraštotvarkos sk.

I-IV ketv.

60 vnt.

Kraštotvarkos sk.

I-IV ketv.

1 vnt.

I ketv.

projektams išdavimas
2.3.2. Statinių projektų
derinimas
2.3.3. Ūkinio statinio
Naglių g. 8 ūkinio
rekonstravimo projekto
dokumentacijos rengimas
2.3.4. Kitus projektus,
planus, dokumentus
(žemės sklypų
pertvarkymo formavimo
projektai)
3. Sutvarkyti, prižiūrėti ir
pritaikyti lankymui
teritorijas ir objektus
(įskaitant priskirtas
teritorijas):
3.1.
Sutvarkytos/prižiūrėtos
teritorijos
3.1.1 Sumedėjusios
augalijos šalinimo, atvirų
erdvių atkūrimo darbų
Naglių ir Grobšto
rezervatų teritorijoje
organizavimas
3.1.2. Atvirų buveinių
palaikymas nuganymo
būdu (Bulvikio ragas,
Birštvyno ragas)

3.1.3. Pievų šienavimas,
palankios būklės

250 vnt.

Kraštotvarkos sk.

I-IV ketv.

1 vnt.

Kraštotvarkos sk.

I-IV ketv.

20 vnt.

Kraštotvarkos sk.,
Gamtos sk.

I-IV ketv.

Sutvarkytų/prižiūrėtų
teritorijų/objektų sk. ir
plotas
vnt.

ha

2 vnt.

80 ha

Gamtos sk.

III, IV ketv.

2 vnt.

25 ha

Gamtos sk.

II – IV ketv.

7 vnt.

10 ha

Bendrųjų reikalų sk.

III ketv.

30892,75
EEE/Norv
egijos
finansinis
mechaniz
mas

palaikymas
3.1.4. Apsauginio
kopagūbrio priežiūros
darbai

1 vnt.

1 ha

3.2. Sutvarkyti prižiūrėti
objektai
3.2.1. Memorialinės vietos 1 vnt.
– paminklo Nidos
sklandymo mokyklai
aplinkos priežiūra
3.2.2. „Bitininkų“ kelio
1 vnt.
remontas

3.3. Įrengtos/prižiūrėtos
rekreacinės infrastruktūros
teritorijos
3.3.1. Rekreacinio
5 vnt.
prioriteto zonų priežiūra
3.3.2. Orientacinio sporto 4 vnt.
parkai (priežiūra)
3.3.3. Parnidžio pažintinio 1 vnt.
tako atnaujinimas
3.3.4. Dendrologinis takas 1 vnt.
Juodkrantėje (priežiūra)
3.3.5. Pažintinis takas
1 vnt.
Naglių gamtiniame
rezervate (priežiūra)
3.3.6. Sveikatingumo takas 1 vnt.
„Miško šokis“

Bendrųjų reikalų sk.

II –III ketv.

Bendrųjų reikalų.
Sk.

II-III ketv.

Kraštotvarkos sk.

I ketv.

150 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

200 ha

II- III ketv.

6,4 ha

Turizmo ir
informacijos sk.
Turizmo ir
informacijos sk.,
Bendrųjų reikalų sk.
Bendrųjų reikalų sk.

5 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

2,8 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

5,6 ha

I – II ketv.

II- III ketv.

156808,30
EEE/Norv
egijos
finansinis
mechaniz
mas

3.3.7. Pėsčiųjų trasos
„Žiedinis maršrutas aplink
Nidą“ priežiūra
3.3.8. Šiaurietiškojo ėjimo
trasa Nidoje (ilgoji)
3.3.9. Šiaurietiškojo ėjimo
trasa Nidoje (trumpoji)
3.3.10. Pėsčiųjų trasa
„Nuo Nidos iki Preilos
marių pakrante“
3.3.11. Pėsčiųjų trasa
„Preilos žiedas“
3.3.12. Pėsčiųjų trasa
„Bloksbergo promenada“
3.3.13. Pėsčiųjų ir
dviratininkų trasa „NidaVecekrugas-PreilaPervalka-Žirgų ragasNida“
3.3.14. Pažintinio tako
įrengimas Smiltynės
girininkijoje
3.4. Įrengti/prižiūrėti
rekreacinės infrastruktūros
objektai
3.4.1. Apžvalgos aikštelės
ant Vecekrugo kopos
priežiūra
3.4.2. Pažintinio „Mįslių
tako“ remontas
3.4.3. Apžvalgos aikštelė
ant Meškos galvos kopos
priežiūra

1 vnt.

36 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

24 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

16 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

40 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

16 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

24 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

80 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

Turizmo ir
informacijos sk.,
Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

1 vnt.

0,1 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

0,2 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

0,002 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

Klaipėdos
m. sav.

3.4.4. Apžvalgos aikštelės
garnių ir kormoranų
perimvietėje priežiūra
3.4.5. Apžvalgos aikštelės
ant Avinkalnio
atnaujinimas
3.4.6. Skulptūros- suolo
"Neringos sostas" aplinkos
priežiūra
3.4.7. Vaikų žaidimo
aikštelės prie tako į
Parnidžio kopą priežiūra
3.4.8. Įrenginių komplekso
"Zuikynėje" priežiūra
3.4.9. Megafonų miške
įrengimas

1 vnt.

0,002 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

0,1 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

0,1 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

0,1 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

1 vnt.

0,2 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

2 vnt

0,2 ha

Turizmo ir
informacijos sk.,
Bendrųjų reikalų sk.

II ketv.

3.4.10. Kiemo erdvių
Naglių g. 8 pritaikymas
edukacinei veiklai.

1 vnt.

0,4 ha

Kraštotvarkos sk.,
Turizmo ir
informacijos sk.,
Bendrųjų reikalų sk.

II – III ketv.

3.4.11. Informacinio
Kraštotvarkos sk.,
punkto įrengimas Naglių
Bendrųjų reikalų sk.
pažintiniame take.
4. Organizuoti ir vykdyti Organizuotų išvykimų sk. (vnt.)
ST prevenciją ir kontrolę:
4.1. Organizuota išvykimų
į teritoriją, įskaitant
išvykimus į priskirtas ST
4.1.1. Planiniai
40 vnt.
Saugomų teritorijų
patikrinimai
pareigūnai
4.1.2. Neplaniniai
10 vnt.
Saugomų teritorijų

I-IV ketv.
I-IV ketv.

patikrinimai
4.1.3. Valstybinių
draustinių būklės
vertinimo patikrinimai
4.1.4. Išvykos į teritoriją

10 vnt.

80 vnt.

pareigūnai
Gamtos sk.

II- IV ketv.

Saugomų teritorijų
pareigūnai

I-IV ketv.

Gamtos sk.

I-IV ketv.

Turizmo ir
informacijos sk.

I-IV ketv.

4000
KRF;
2000
parama

Turizmo ir
informacijos sk.,
Gamtos sk.
Turizmo ir
informacijos sk.
Visi skyriai,
vadovybė

I-II ketv.

1360
parama

II-IV ketv.

800
parama

5. Organizuoti
Vykdytų veiklų sk. (vnt.)
švietėjišką, informacinę
veiklą:
5.1. Organizuota viešinimo
veiklų
5.1.1. Straipsneliai/žinutės 20 vnt.
apie gamtą ir parko
aktualijas internetinėje
svetainėje
5.1.2. Reprezentacinio
1 vnt.
leidinio, skirto pristatyti
UNESCO Pasaulio
paveldo vietovę - Kuršių
neriją, leidyba
5.1.3. Parnidžio pažintinio 9 vnt.
tako stendų atnaujinimas
5.1.4. Orientavimosi
1 vnt.
sporto parkų viešinimas
5.1.5. Bendravimas su
50 vnt.
žiniasklaida (dalyvavimas
TV, radio
reportažuose, straipsnių
publikavimas spaudoje)
5.1.6. Paskaitos,
15 vnt.
pristatymai visuomenei

Vadovybė, Turizmo
ir informacijos,
Gamtos,
Kraštotvarkos,

I-IV ketv.

I-IV ketv.

Teisės ir personalo
sk.
Turizmo ir
informacijos sk.,
Gamtos sk.
Direktoriaus
pavaduotojas

5.1.7. Pažintinių takų
lankstukų leidyba

2 vnt.

5.1.8. Naujienlaikraščiai
KNNP direkcijos
mokslinei konsultavimo
tarybai
5.2. Organizuota renginių
su visuomene

4

5.2.1. Renginys, skirtas
KNNP 25-mečiui
5.2.2. Bitininkystės
mokymai bendruomenei.

1

Direktorė

1

Kraštotvarkos sk.

I-III ketv.

I-IV ketv.

II ketv.
651,65
EEE/Norv
egijos
mechaniz
mas

5.2.3. Edukacinės
15 vnt.
programos vykdymas su
Neringos gimnazija ir
Klaipėdos ugdymo įstaigos
mokykla
5.2.4. Vasaros renginių
1 vnt.
ciklas Smiltynėje

Turizmo ir
informacijos sk.

I-IV ketv.

Turizmo ir
informacijos sk.

II-III ketv.

5.2.5.Renginiai visuomenei 12 vnt.

Turizmo ir
informacijos sk.

I-IV ketv.

5.2.6. Talkos

Turizmo ir
informacijos
sk.Bendrųjų reikalų
sk.

II-IV ketv.

6 vnt.

AARP,
parama
2000

Klaipėdos
miesto
savivaldybės
admin.

5.2.7.Mokslinė konferencija 1 vnt.
nacionalinio parko 25mečiui

Direktoriaus
pavaduotojas,
Turizmo ir
informacijos sk.

III ketv.

AARP
(dalinis)

6. Įgyvendinti
tarptautinius ir vietos
projektus:
6.1.Įgyvendinti (-ami)
projektai

Įgyvendintų (-amų) projektų sk. (vnt.)

6.1.1. Biologinei įvairovei
ypač vertingų atvirų
buveinių atkūrimas ir
išsaugojimas „Natura
2000“ teritorijose
6.1.2. Juodkrantės pėsčiųjų
ir dviračių takas
6.1.3. Reprezentacinio
leidinio, skirto pristatyti
UNESCO Pasaulio
paveldo vietovę –Kuršių
neriją, leidyba
6.1.4. Ilgalaikės
savanorystės programos
organizavimas ir
koordinavimas
6.1.5. Teikiama paraiška
Pietų Baltijos programos
projektui „Development of
Unesco Natural and
Cultural assets” (KNNP d.
partneriai)

1 vnt.

Gamtos sk.,

1.vnt.

Kraštotvarkos sk.

II ketv.

KPPP

1 vnt.

Turizmo ir
informacijos sk.

I-II ketv.

KRF

1 vnt.

Turizmo ir
informacijos sk.

1 vnt.

Turizmo ir
informacijos sk.

I-IV ketv.

I -IV ketv.

EEE/Norv
egijos
mechaniz
mas

Pietų
Baltijos
programo
s lėšos 80
proc.
KNNP
lėšos – 20
proc.

6.1.6. Teikiama paraiška
1 vnt.
Erasmus+ KA1 projektui –
Asmenų mokymosi
mobilumas
Sritis – suaugusiųjų
švietimas (KNNP d.
partneriai)
6.1.7. Tradicinis
2 vnt.
tarptautinis skulptorių
simpoziumas, nendrinių
skulptūrų ant vandens
ekspozicija ir rudens
lygiadienio šventė

Turizmo ir
informacijos sk.

6.1.8.Priemonės Pajūrio
juostos tvarkymas 05.1.1APVA-V-005 projektas
„Baltijos jūros kranto
(apsauginio kopagūbrio)
tvirtinimas Kuršių nerijoje“
projektinio pasiūlymo ir
paraiškos parengimas
6.1.9.Kuršių nerijos rytinės
dalies išlaikytų proporcijų
aerofoto ir videofiksacija
6.1.10. Kompleksiniai Ožkų
rago ežerėlio tyrimai
6.1.11.Mokslinė
konferencijos skirtos Kuršių
nerijos nacionalinio parko
įkūrimo 25-mečiui „Kuršių
nerijos kraštovaizdžio
pokyčiai“ organizavimas
6.1.12.Baltijos jūros kranto
(apsauginio kopagūbrio)
tvirtinimas Kuršių nerijoje

1 vnt.

Direktoriaus
pavaduotoja

II-IV ketv.

1 vnt.

Direktoriaus
pavaduotoja

II-IV ketv.

1 vnt.

Gamtos sk.

II-IV ketv.

1 vnt.

Direktoriaus
II-IV ketv.
pavaduotoja, Gamtos
sk., Turizmo ir
informacijos sk.

1 vnt.

Direktoriaus
pavaduotoja,
Bendrųjų reikalų sk.

Turizmo ir
informacijos sk.

I -IV ketv.

II-III ketv.

II-IV ketv.

3000
Kultūros
rėmimo
fondas;
1000
Neringos
sav.
Projekto
įgyvendini
mo
finansavim
as iš ES
struktūrini
ų fondų
lėšų
5346
AARP
19 800
AARP
6432
AARP

57909
AARP

6.1.13.Parnidžio
kraštovaizdžio draustinio
kopų atkūrimo galimybių
studija
6.1.14. Projektas
“Parengiamosios veiklos
projekto paraiškos “Grand
Tour of the Baltic Sea”
parengimui” (KNNPd
partneris)
6.1.15.Pietų Baltijos
projektas „Virtual 3D
network of natural and
heritage places“ (KNNPd –
projekto partneris)

01.032.
01.01.0
2.

Sukurti sąlygas
lankymui,
visuomenės
švietimui,
naudojant
saugomų
teritorijų
direkcijų lėšas,
gautas už
teikiamas
paslaugas

1 vnt.

Gamtos sk.

II-IV ketv.

12800
AARP

1 vnt.

Direktoriaus
pavaduotojas

II-IV ketv.

Švedų
institutas

1 vnt.

Direktoriaus
pavaduotojas,
Turizmo ir
informacijos sk.

II-IV ketv.

Paraiška
pateikta
vertinimui,
KNNPd
biudžetas
77658,50

1. Aptarnauti lankytojus Lankytojų sk. (vnt.)
lankytojų centruose:
1.1. Aptarnauti lankytojai 4000
2. Teikti paslaugas
lankytojams:

Turizmo ir
informacijos sk.
Suteiktų paslaugų sk. (vnt.)/
lankytojų sk. (vnt.)/gautos pajamos (Eurai)

2.1. Leidinių ir suvenyrų 4000 lankytojų/ 1800
platinimas
EUR
2.2. Pažintinės ir
15/1300 EUR
specializuotos ekskursijos
2.3. Žygiai

10/200 EUR

2.4. Lankytojo bilieto
platinimas

600/1000

3. Kita veikla:

Turizmo ir
informacijos sk.
Turizmo ir
informacijos sk.,
Gamtos sk.
Turizmo ir
informacijos sk.,
Gamtos sk.
Turizmo ir
informacijos sk.,
ir kiti skyriai

I-IV ketv.

I-IV ketv.
I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

3.1. Lauko informacinės
sistemos koncepcijos
parengimas
3.2. Pasiruošimas
Juodkrantės miško parko
sutvarkymo projektui
3.3. Pasiruošimas Preilos
kopos sutvarkymo
projektui.
3.4. Pasiruošimas
Lankytojų centro Gintaro
įlankoje projektui
3.5. Pasiruošimas Kuršių
nerijos gamtos mokyklos
projektui
3.6. KNNP direkcijos
patikėjimo teise valdomų
pastatų priežiūra ir
remontas
3.7. KNNP ir Kretingos
miškų urėdijos ilgalaikio
bendradarbiavimo sutarties
parengimas

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

4 vnt.

1 vnt.

Turizmo ir
informacijos sk.,
ir kiti skyriai
Turizmo ir
informacijos sk.,
ir kiti skyriai
Turizmo ir
informacijos sk.,
ir kiti skyriai
Turizmo ir
informacijos sk.,
ir kiti skyriai
Gamtos, Turizmo
ir informacijos sk.,
ir kiti skyriai
Bendrųjų reikalų
sk.

II-IV ketv.

Direktoriaus
pavaduotoja

Asignavimai (viso):

429 000,00

* Nurodyti gautų asignavimų sumą eurais (tūkst. eurų tikslumu) prie paskutinės eilutės ,,Asignavimai (viso)”.
** Nurodyti tik tas lėšas, kurios skiriamos ne per VSTT. Jei projektas įgyvendinamas per VSTT, toje grafoje pažymėti „+“, nenurodant konkrečios sumos.
1. Skilties „Atsakingi vykdytojai“ eilutėse nurodomi struktūrinių padalinių pavadinimai ir/ar asmenys, atsakingi už konkrečių veiksmų atlikimą.
2. Skilties „Įvykdymo terminas“ eilutėse nurodomi planuojami veiksmų atlikimo terminai ketvirčiais.
_Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos________________________________direktorė______Aušra Feser______________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

