PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2018 m. kovo mėn. 19 d. įsakymu Nr. V-83
KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2018-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
301.032. Įgyvendinti
01.01.01. 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. Būdingą ir unikalų
11 taškų/11 temų Gamtos sk.,
valstybinio parko
1 ataskaita
Kraštotvarkos sk.
kraštovaizdį
reprezentuojantys etalonai –
panoramos, atsiveriančios iš
regyklų.
1.1.2. Lankytojų poveikis
4 temos/8 taškai/ Gamtos sk.
ekologiniu požiūriu
1 ataskaita
jautriose ir rekreacinio
potencialo valstybinių parkų
dalyse.
1.1.3. Pažeisti kraštovaizdžio 1 tema / 1 ataskaita Gamtos sk.,
arealai
Kraštotvarkos sk.

II-III ketv.

II-III ketv.

I-IV ketv.

Valstybės
biudžetas*

ES
fond
ai**

Kiti šaltiniai
(nurodyti)

1.1.4. Gyvenamosios
teritorijos valstybiniame
parke
1.1.6. Atkurtos
(renatūralizuotos) pažeistos
teritorijos valstybiniame
parke
1.1.7. Aplinką darkantys
(apleisti, nenaudojami, kt.)
statiniai valstybiniame parke
1.1.8. Savavališkos statybos
valstybiniame parke ir kitos
vietos, kuriose bus
užfiksuoti kraštovaizdžio
pažeidimai
1.1.9. Gamtos paveldo
objektai valstybiniame
parke
1.1.10. Lankymui pritaikyti
gamtos ir kultūros objektai

1 tema

Kraštotvarkos sk.

IV ketv.

1 tema

Gamtos skyrius,
Kraštotvarkos sk.

II, IV ketv.

1 tema

Kraštotvarkos sk.

II, IV ketv.

1 tema

Kraštotvarkos sk.,
Teisės ir personalo sk.

I-IV ketv.

11 temų/11taškų
1 ataskaita

Gamtos sk.,

II, IV ketv.

Kraštotvarkos skyrius
Turizmo ir informacijos
Teisės personalo skyrius
Teisės ir personalo sk.

I - IV ketv.

1 tema
1 tema

1.1.11. Lankytojams
pritaikytos teritorijos
(įrengta rekreacinė
infrastruktūra)
1.1.12. Kraštovaizdžio ir
1 tema / 1 ataskaita Gamtos skyrius
biologinės įvairovės apsaugai
svarbių atvirų erdvių
stebėsena
1.1.13 Gamtos stichijos
1 tema
Gamtos skyrius
paveiktos dalys
1.2. Gyvosios gamtos
monitoringas, tyrimai

I – IV ketv

I-IV ketv.

IV ketv.

1.2.1. Perinčių meldinių
2 apskaitos / 1
nendrinukių monitoringas, ataskaita
Tyrų pelkė LTKLAB002
1.2.2. Perinčių meldinių
2 apskaitos / 1
nendrinukių monitoringas, ataskaita
Svencelės pievos
LTKLAB009
1.2.3. Perinčių jūrinių erelių 2 apskaitos / 1
monitoringas, Kuršių nerijos ataskaita
nacionalinis parkas
LTKLAB001
1.2.4. Juodkrūtis bėgikas,
2 apskaitos / 1
Tyrų pelkė LTKLAB002
ataskaita
1.2.5. Migruojančių žuvėdrų 5 apskaitos / 1
ir mažųjų kirų sankaupos,
ataskaita
Kuršių nerijos nacionalinis
parkas LTKLAB001
1.2.6. Migruojančių žuvėdrų 5 apskaitos / 1
ir mažųjų kirų sankaupos,
ataskaita
Kuršių marios LTKLAB010
1.2.7. Migruojančių paukščių 70 apskaitos / 1
migracijos srautų susiliejimo ataskaita
vietose, Kuršių nerijos
nacionalinis parkas,
LTKLAB001
1.2.7. Dydysis auksinukas, 2 apskaitos / 2
Kuršių nerija
ataskaitos
1.2.8. Kraujalakinis
2 apskaitos / 2
melsvys, Lužijos ir Tyrų
ataskaitos
pelkės
1.2.9. Saugomų rūšių
1 ataskaita
inventorizacija, būklės
vertinimas, informacijos
SRI teikimas

Gamtos skyrius

II-III ketv.

AARP

Gamtos skyrius

II-III ketv.

AARP

Gamtos skyrius

II ketv.

AARP

Gamtos skyrius

II ketv.

AARP

Gamtos skyrius

III ketv.

AARP

Gamtos skyrius

III ketv.

Gamtos skyrius

III-IV ketv.

Gamtos skyrius

II-III ketv.

Gamtos skyrius

II-III ketv.

Gamtos skyrius

I-IV ketv.

1.2.10 Perinčių paukščių
inventorizacija (medžiagos
Lietuvos perinčių paukščių
atlasui rinkimas)
1.2.11. Šikšnosparnių
inventorizacija Kuršių
nerijoje
1.2.12. Pajūrinės zundos
(Eryngium maritimum)
atkūrimo iš sėklų studija
1.2.13. Kormoranų
perimvietės sumedėjusios
augalijos atsikūrimo tyrimai
(išskirtuose poligonuose)
1.2.14. Atžėlimo po kirtimų
būklės vertinimas (Naglių
gamtos rezervatas ir
Birštyvno ragas)
1.2.15. Kuršių nerijos
Fenologinio kalendoriaus
sukūrimas
1.3. Lankytojų
monitoringą, tyrimus

1 ataskaita

Gamtos skyrius

II-III ketv.

1 ataskaita

Gamtos skyrius

I-IV ketv.

1 ataskaita

Gamtos skyrius

II-IV ketv.

1 ataskaita

Gamtos sk.

I-IV ketv.

1 ataskaita

Gamtos sk.

I-IV ketv.

1 ataskaita

Gamtos sk.

I-IV ketv.

1.3.1. Teritorijos apkrovos
analizė taškuose, LC
lankomumo analizė, kitų
įmonių duomenų analizė
1.3.2. KNNP lankytojų
monitoringo analizė

Stebimų temų sk. Turizmo ir informacijos
1 /taškų sk. 8/
sk.
parengtų ataskaitų
sk. 1
1 ataskaita
Direktoriaus
pavaduotoja,
Turizmo ir informacijos
sk.

1.4. Kitą monitoringą,
tyrimus

I-IV ketv.

IV ketv.

1.4.1. Apsauginio
kopagūbrio būklės stebėsena
1.4.2. Kultūros paveldo
objektų fotofiksacija
Juodkrantės urbanistiniame
draustinyje
1.4.3. KNNP direkcijos
interneto svetainių
lankomumo analizė
1.4.4. Gamtos paveldo
objektų aprašai
1.4.5. Gamtinių tyrimų
duomenų sisteminimas
1.4.6. 2018 m.
besibaigiančių gamtotvarkos
planų peržiūrų ataskaitų
parengimas
1.4.7. Istorinės medžiagos
paieška ir rinkimas apie
KNNP patikėjimo teise
valdomus pastatus adresu
Naglių g. 8, Neringa, bei
Smiltynės g. 11, Klaipėda
1.4.8. Nekilnojamo Kultūros
paveldo registre esančių
objektų analizė. Smulkioji
architektūra – durys, langai,
langinės, lėkiai, vėjalentės.
Pokyčiai per 10 metų.
2. Parengti, išnagrinėti
strateginio ir teritorijų
planavimo dokumentus,
statinių projektus, kitus
dokumentus:

Gamtos sk., Bendrųjų
reikalų sk.
Kraštotvarkos sk.

IV ketv.

1 ataskaita

Turizmo ir informacijos
sk.

IV ketv.

3 aprašai

Gamtos sk.

I-IV ketv.

1 ataskaita

Gamtos sk.

I -II ketv.

Gamtos sk.

I-IV ketv.

2 ataskaitos

Kraštotvarkos sk.

I – IV ketv.

1 ataskaita

Kraštotvarkos sk.

1 – IV ketv.

1 ataskaita
1 vnt./1 ataskaita

Parengtų/išnagrinėtų dokumentų
sk. (vnt.)

IV ketv.

2.1. Strateginio planavimo
dokumentus
2.1.1. Kuršių nerijos
1 vnt.
nacionalinio parko
gamtotvarkos plano
parengimas ir pateikimas
tvirtinimui.
2.2. Teritorijų planavimo
dokumentus
40 vnt.
2.2.1. Išduotos/neišduotos
sąlygos,
pritarimai/nepritarimai
teritorijų planavimo
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams

Gamtos skyrius

I – IV ketv.

Kraštotvarkos sk.

I – IV ketv.

2.2.2. Išduoti/neišduoti
specialieji reikalavimai,
pritarimai/ nepritarimai
statinių projektams

250 vnt.

Kraštotvarkos sk.

I-IV ketv.

2.2.3. Išnagrinėti
(suderinti/nesuderinti)
miškotvarkos projektai,
žemės sklypų kadastrinių
matavimų bylos, kiti planai

20 vnt.

Kraštotvarkos sk.

I-IV ketv.

Kraštotvarkos sk.

2.4. Kitus projektus,
planus dokumentus
2.4.1. Dokumentacijos
rengimas administracinio
pastato adresu Naglių g. 8
remontui.
2.4.2. Statybos leidžiančio
dokumento gavimas

1 vnt.

Kraštotvarkos sk.

I-II ketv.

1 vnt.

Kraštotvarkos sk.

I ketv.

„Pėsčiųjų tako nuo Preilos
gatvės iki Preilos kopos,
supaprastintas statybos
projektui“.
2.4.3. Pastato adresu
1 vnt.
Smiltynės g. 11
restauravimo projekto su
verandos atstatymu
dokumentacijos rengimas.
2.4.4. Naglių gamtinio
1 vnt.
rezervato pažintinio tako
dalies rekonstrukcijos
projekto rengimas,
perkeliant trasos dalį nauju
maršrutu.
2.4.5.Pėsčiųjų-dviračių tako 1 vnt.
Smiltynė - Alksnynė
projektinės dokumentacijos
rengimas finansavimui
gauti.
2.4.6. „Planuojamos ūkinės 2 ataskaitos
veiklos įgyvendinimo
poveikio įsteigtoms ir
potencialioms Natura 2000
teritorijoms reikšmingumo
išvados“
2.4.7. Veiksmų plano
1 planas
raukšlėtalapio erškėčio (Rosa
rugosa) šalinimo darbams
parengimas, teikimas tvirtinti
2.4.8. Europos bendrijos
1 dok.
svarbos gamtinių buveinių ir
rūšių apsaugos tikslų
nustatymas direkcijai
priskirtose „Natura 2000“

Kraštotvarkos sk.

I-IV ketv.
ir 2019 m.

Kraštotvarkos sk.

I - II ketv.

Kraštotvarkos sk.

I II ketv.

Gamtos sk.

I – IV ketv.

Gamtos sk.

I-II ketv.

Gamtos sk.

I – IV ketv.

v

tinklo teritorijose.
2.4.9. Etaloninių Kuršių
nerijos kraštovaizdžių pasų
parengimas.
3. Sutvarkyti, prižiūrėti ir
pritaikyti lankymui
teritorijas ir objektus
(įskaitant priskirtas
teritorijas):

20 pasų

IV ketv.

45 ha

Gamtos sk.

II – IV ketv.

15

Gamtos sk.
Bendrųjų reikalų sk.

III ketv.

1 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II –III ketv.

3 ha

Gamtos sk.
Bendrųjų reikalų sk.

III ketv.

Sutvarkytų/prižiū
rėtų
teritorijų/objektų
sk. ir plotas
vnt.

3.1.
Sutvarkytos/prižiūrėtos
teritorijos
3.1.1. Atvirų buveinių
2 vnt.
palaikymas šalinant atžalas
ir/ar ganymo būdu
(Birštvyno ragas, Naglių
rezervatas)
3.1.2. Pievų šienavimas,
8 vnt.
palankios būklės palaikymas
(Grobšto pieva, Tylos slėnio
pieva, pieva Pervalkos įl.,
aplink Gintaro įlankos
esančios pievos.
3.1.3. Baltijos jūros kranto 1 vnt.
(apsauginio kopagūbrio)
tvirtinimas Kuršių nerijoje
(11, 13, 15, 17, 19
kvartaluose)
3.1.4. Nendrynų šalinimas
Pervalkos įlankoje
(vandeninės plaumuonės
buveinės atkūrimas)

Gamtos sk.

ha

AARP,
biudžeto lėšos

AARP

3.1.5. Kopotvarkos darbai
2 vnt.
įrengiant smėlio gaudykles
ir atitvarus pustomame
Parnidžio kopos ir Naglių
pažintinio tako ruože
3.1.6. Tyrų pelkės pietinės ir 6,5 ha
šiaurinės dalies kraujalakinio
melsvio (Maculinea teleius)
apsaugos priemonių
taikymas. Darbų
organizavimas, priežiūra.
3.2. Sutvarkyti prižiūrėti
objektai
3.2.1 Atitvarų Naglių ir
Grobšto rezervatuose
remontas
3.2.2.Atitvarų ant Parnidžio
kopos remontas
3.2.3. Pastato Alksnynės
1 vnt
Nr.1 remonto užbaigimas
(betoniniai laiptai)
3.2.4. Administracinio
1 vnt.
pastato Naglių Nr. 8 pastato
fasado atnaujinimas
3.2.5. Preilos Nr.45 patalpų 1 vnt.
remonto darbų užbaigimas.
3.2.6. Smiltynės Nr. 11
1 vnt.
vidaus patalpų remontas.
3.3. Įrengtos/prižiūrėtos
rekreacinės
infrastruktūros teritorijos
3.3.1. Pėsčiųjų trasos
1 vnt.
„Žiedinis maršrutas aplink

3 ha

Gamtos sk.
Bendrųjų reikalų sk.

I-IV ketv.

Gamtos sk.

I ir III ketv.

2000 m Bendrųjų reikalų sk.

I – II ketv.

Bendrųjų reikalų sk.

I - II ketv.

300 m

Bendrųjų reikalų sk.

36 ha

Bendrųjų reikalų sk.

III – IV ketv.

Bendrųjų reikalų sk.

I - IV ketv.

Bendrųjų reikalų sk.

II – III ketv.

Turizmo ir informacijos
sk.

II-III ketv.

Nidą“ priežiūra.

Bendrųjų reikalų sk.

3.3.2. Šiaurietiško ėjimo
trasa Nidoje (ilgoji)
priežiūra.
3.3.3. Šiaurietiško ėjimo
trasa Nidoje (trumpoji)
priežiūra.
3.3.4. Šiaurietiško ėjimo
trasa Pervalkoje priežiūra.

1 vnt.

24 ha

1 vnt.

16 ha

1 vnt.

3,5 ha

3.3.5. Pėsčiųjų trasos „Nuo
Nidos iki Preilos marių
pakrante“ priežiūra.
3.3.6. Pėsčiųjų trasos
„Preilos žiedas“ priežiūra.

1 vnt.

40 ha

1 vnt.

16 ha

3.3.7. Pėsčiųjų trasos
1 vnt.
„Bloksbergo promenada“
priežiūra.
3.3.8. Pėsčiųjų ir dviratininkų 1 vnt.
trasos „Nida – Vecekrūgas –
Preila – Pervalka – Žirgų
ragas – Nida“ priežiūra.
3.3.9. Parnidžio pažintinio 1 vnt.
tako priežiūra
3.3.10. Dendrologinio tako 1 vnt.
Juodkrantėje priežiūra.
3.3.11. Pažintinio tako
1 vnt.
Naglių gamtiniame
rezervate atnaujinimas;
Informacinio punkto Naglių
pažintiniame take priežiūra
3.3.12. Sveikatingumo tako 1 vnt.

24 ha

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

II-III ketv.

5,6 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

6,4 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

5 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

2,8 ha

Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

80 ha

II-III ketv.

II-III ketv.

II-III ketv.

II-III ketv.

II-III ketv.

II-III ketv.

„Miško šokis“ priežiūra.
3.3.13. Orientavimosi sporto
parkų priežiūra. Nidos parko
atnaujinimas
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
3.4.4. Apžvalgos aikštelės
garnių ir kormoranų
perimvietėje priežiūra
3.4.5. Apžvalgos aikštelės
ant Avinkalnio priežiūra
3.4.6. Skulptūros- suolo
"Neringos sostas" aplinkos
priežiūra.
3.4.7. Vaikų žaidimo
aikštelės prie tako į
Parnidžio kopą remontas
3.4.8. Įrenginių komplekso
"Zuikinėje" priežiūra
3.4.9. Garsų gaudyklės
Juodkrantėje priežiūra
3.4.10. Naujų suoliukų
įrengimas
3.4.11. Mokomojo modelio

9 vnt.

200 ha Bendrųjų reikalų sk.
Turizmo ir informacijos
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.

1 vnt.

0,002
ha

Bendrųjų reikalų sk.

II- III ketv.

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

Bendrųjų reikalų sk.

II ketv.

4 vnt.

Bendrųjų reikalų sk.

I-II ketv.

1 vnt.

Vadovybė, Turizmo ir

I – III ketv.

įrengimas Naglių 8 kieme.
informacijos sk.
„ Gyvenimas Kuršių
nerijoje. XIX a. pirma pusė“
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 patikrinimai 40 vnt.
Saugomų teritorijų
pareigūnai
4.1.2. Neplaniniai
40 vnt.
Saugomų teritorijų
patikrinimai
pareigūnai
4.1.3. Valstybinių draustinių 9 vnt.
Gamtos sk.
būklės vertinimo
patikrinimai
4.1.4. Išvykos į teritoriją
Pagal poreikį
Saugomų teritorijų
pareigūnai ir kt.
5. Organizuoti švietėjišką, Vykdytų veiklų sk. (vnt.)
informacinę veiklą:
5.1. Organizuota viešinimo
veiklų
5.1.1. Straipsneliai/žinutės
apie gamtą ir parko
aktualijas internetinėje
svetainėje
5.1.2. Dalomojo žemėlapio
lankytojams su lankytinų
vietų aprašymu leidyba
5.1.3. Lankstinuko apie
Naglių ir Parnidžio
pažintinius takus leidyba
vokiečių kalba.
5.1.4. Orientavimosi sporto

I-IV ketv.
I-IV ketv.
II- IV ketv.

I-IV ketv.

32 vnt.

Gamtos sk.
Turizmo informacijos
sk.

I-IV ketv.

1 vnt.

Turizmo ir informacijos
sk.

I-II ketv.

1 vnt.

Turizmo ir informacijos
sk.

II - III ketv.

Spec. lėšos

1 vnt.

Turizmo ir informacijos

II-IV ketv.

800 parama

parkų viešinimas
5.1.5. Bendravimas su
20 vnt.
žiniasklaida (dalyvavimas
TV, radioreportažuose,
straipsnių
publikavimas spaudoje)
5.1.6. Paskaitos, pristatymai 10 vnt.
visuomenei

5.1.7 Naujos interneto
svetainės su duomenų baze
kūrimas

1 vnt.

5.1.8. Naujienlaikraščiai
KNNP direkcijos mokslinei
konsultavimo tarybai
5.1.9. Dalyvavimas
tarptautinės turizmo
parodose ADVENTUR
Vilniuje ir REISEN 2017
Hamburge.
5.1.10 Edukacinės
teatralizuotos ekskursijos
„Nidos kurorto aukso
amžius“
5.1.11 Lietuvos atkūrimo
šimtmečiui paminėti skirta
viešinimo kompanija –
„Kuršių nerijos virsmas
Lietuvos kurortu. Pirmosios
kelionės prie jūros
nepriklausomybės metais“
„Foto-istorijos“ konkursas „Pirmoji kelionė į Kuršių

2 vnt.

sk.
Visi skyriai, vadovybė

Vadovybė, Turizmo ir
informacijos, Gamtos,
Kraštotvarkos, Teisės ir
personalo sk.
Turizmo ir informacijos,
gamtos, Bendrųjų
reikalų skyriai,
vadovybė.
Direktoriaus
pavaduotojas

I-IV ketv.

I-IV ketv.

II – IV ketv.

I-IV ketv.

2 vnt.

Turizmo ir informacijos
sk., vadovybė

I ketv.

5 vnt.

Direktorė

I – II ketv.

5 vnt.

Kraštotvarkos sk.,
vadovybė

I – IV ketv.

neriją“.
5.2. Organizuota renginių
su visuomene
5.2.1. Edukacinės
20 vnt.
programos vykdymas su
Nidos gimnazija, Klaipėdos
miesto ugdymo įstaigomis
5.2.2. Vasaros renginių
10 - 15 vnt.
ciklas Smiltynėje
5.2.3. Renginiai visuomenei,
dali jų skirta Lietuvos
šimtmečiui paminėti.
5.2.4. Kuršių nerijos NP
renginių ciklas
„Šikšnosparnių metai“
5.2.5. Moksliniai tematiniai
renginiai „ Ceafé
scientifique„
5.2.6. Europos paveldo
dienos ir EUROPARK
dienos paminėjimas
6. Įgyvendinti tarptautinius
ir vietos projektus:
6.1.Įgyvendinti (-ami)
projektai

5 vnt.

1 vnt./5 renginiai

5 vnt.

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

I -IV ketv.

Turizmo ir informacijos
sk, Smiltynės LC
specialistas
Turizmo ir informacijos
sk. specialistai ir kiti
skyriai
Vadovybė, Gamtos ir
Turizmo ir informacijos
sk.
Vadovybė, Turizmo ir
informacijos sk.

II -III ketv.

Kraštotvarkos sk.,
Turizmo ir informacijos
sk.
Įgyvendintų (-amų) projektų sk. (vnt.)

1 vnt.

6.1.1. ES SF projektas
1 vnt.
„05.1.1-APVA-V-005-010001 Baltijos jūros kranto
(apsauginio kopagūbrio)
tvirtinimas Kuršių nerijoje“
(vykdytojas)
6.1.2. ES SF projektas Natura 1 vnt.

Vadovybė, Gamtos ir
Bendrųjų reikalų sk.

Gamtos skyrius

I -IV ketv.

I -IV ketv.

II -IV ketv.

II – III ketv.

I – IV ketv.
SF

IV ketv.

SF

2000 teritorijų tvarkymas:
Raukšlėtalapio erškėčio
naikinimas (nuo Grobšto
gamtinio rezervato pradžios
iki Naglių gamtinio rezervato
pabaigos) (partneris)
6.1.3. Tradicinis tarptautinis 2 vnt.
skulptorių simpoziumas,
nendrinių skulptūrų ant
vandens ekspozicija ir
rudens lygiadienio šventė
(vykdytojas)
6.1.4. Ilgalaikės
1 vnt.
savanorystės programos
organizavimas ir
koordinavimas
6.1.5. Interreg South Baltic 1 vnt.
projekto „Development of
Unesco Natural and Cultural
assets” (partneris)
6.1.6. Interreg South Baltic 1 vnt.
– „Supporting sustainable
nature tourism in
transboundary coastal areas
in the SB Region via
establishing a common
education scheme for Local
Guides“ (partneris)
6.1.7. Projektas su Všį Th. 1 vnt.
Manno kultūros centru
„Kultūrinio turizmo
maršrutas nuo Nidos
dailininkų kolonijos iki P.
Domšaičio „Nuostabiosios
žemės beieškant“ (partneris)

Turizmo ir informacijos
sk.
Bendrųjų reikalų sk

II -III ketv.

Neringos sav.
admin.

Turizmo ir informacijos
sk.

II -III ketv.

Jaunimo
reikalų
departamentas

Kraštotvarkos, Turizmo
ir informacijos sk.,
Vadovybė

I -IV ketv.

Interreg South
Baltic

Gamtos sk, Turizmo ir
informacijos sk.,
Vadovybė

I -IV ketv.

Interreg South
Baltic

Turizmo ir informacijos
sk. specialistai

II -III ketv.

Klaipėdos
savivaldybė

6.1.8. Interreg South Baltic
„The use of active barriers
for the nutrient removal and
local water quality
improvement in Baltic
lagoons – LiveLagoons“
(partneris)
6.1.10. ES fondas H2020 –
„Ecopotential: Improving
future ecosystem benefits
through Earth Observations“
(asocijuotas partneris)
6.1.11. "IMPACT –
INTERREG EUROPE
programos projektas
"Keitimasis pažangiais
saugomų teritorijų tvarkymo
modeliais" (asocijuotas
partneris)
6.1.12.Dalyvavimas ES
struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamuose
projektuose „Kraštovaizdžio
vertybių apsauga ir
pritaikymas pažinti“ 1.1.
lankytojų centro
projektavimas.
1.2. gamtos mokyklos
projektavimas;
1.3. parko lauko
informacinės sistemos ir
minimalios infrastruktūros
parke projektavimas ir
įrengimas (partneris)
6.1.13. Neringos

1 vnt.

Gamtos sk. ir Bendrųjų
reikalų sk., Vadovybė

I -IV ketv.

Interreg South
Baltic

1 vnt.

Gamtos sk., Vadovybė

I – IV ketv.

Interreg South
Baltic

1 vnt.

Vadovybė

I – IV ketv.

Interreg
Europe

3 vnt.

Kraštotvarkos, Turizmo
ir informacijos sk.
specialistai ir kiti
skyriai, Vadovybė

I – IV ketv.

1 vnt.

Teisės ir personalo,

II -III ketv.

SF

Neringos

01.032.
01.01.0
2.

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

savivaldybės aplinkos
gamtos skyriai
apsaugos rėmimo
programos priemonė
„Efektyvesnės biologinės
įvairovės apsauga, pažeistų
teritorijų atkūrimas“ veikla
„Kopų apsauga“
(vykdytojas)
1. Aptarnauti
lankytojus Lankytojų sk. (vnt.)
lankytojų centruose:
1.1. Aptarnauti lankytojai
5000
Turizmo ir
informacijos sk.
2. Teikti paslaugas
Suteiktų paslaugų sk. (vnt.)/
lankytojams:
lankytojų sk. (vnt.)/gautos pajamos (Eurai)

savivaldybė

I-IV ketv.

2.1. Leidinių ir suvenyrų
platinimas

4500vnt. /2000,0
Eur

2.2. Pažintinės ir
specializuotos ekskursijos

25 vnt./1 300,0
Eur

2.3. Žygiai

20 vnt./200,0 Eur Turizmo ir
informacijos sk.
4000 vnt./4
Turizmo ir
200,0 Eur
informacijos sk.

I-IV ketv.

25 000 vnt./50
000,0 Eur

II-III ketv.

2.4. Lankytojo bilieto
platinimas

2.5. Naglių gamtinio
rezervato pažintinio tako
lankymo bilietų platinimas

Turizmo ir
informacijos sk.
Specialistas Smiltynės
LC
Turizmo ir
informacijos sk.

Turizmo ir
informacijos sk.

I-IV ketv.

2.1. Leidinių
ir suvenyrų
platinimas

I-IV ketv.

2.2.
Pažintinės ir
specializuot
os
ekskursijos
2.3. Žygiai

I-IV ketv.

2.4.
Lankytojo
bilieto
platinimas
2.5. Naglių
gamtinio
rezervato
pažintinio
tako lankymo

bilietų
platinimas
3. Kita veikla:
3.1. Gamtinio ugdymo
1 ataskaita
nuostatų ir metodikų
susisteminimas ir
parengimas Gamtos
mokyklos veiklai
3.3. gamtinės / istorinės
29 vnt.
medžiagos surinkimas
informaciniams stendams
(KNNP lauko informacinės
sistemos projektas).

Gamtos, turizmo ir
informacijos sk.

I-IV ketv.

Gamtos, Kraštotvarkos
sk., vadovybė.

I – IV ketv.

Asignavimai (viso):

395 000,00

_Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos________________________________direktorė______Aušra Feser______________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

