PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-37
2020-ųjų metų veiklos prioritetai:
1. Nustatyti apsaugos tikslus buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms (BAST) ir vietovėms, atitinkančioms BAST kriterijus - LTNER0005 Kuršių nerija 9985,84
ha plotas; LTKLA0005 Lužijos ir Tyrų pelkės 2686,50 ha plotas.
2. Įvertinti priskirtų draustinių būklę, pateikiant rekomendacijas jiems tinkamai saugoti ir tvarkyti.
3. Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.
4. Organizuoti bei dalyvauti UNESCO metų paminėjimo renginiuose.

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
(saugomos teritorijos direkcijos pavadinimas)
__________________________n
-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

Valstybės
biudžetas*

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas
01.032.01. Įgyvendinti
01.01.
konkrečias
priemones,
reikalingas
saugomų
teritorijų
paveldo
vertybėms
išsaugoti ir
pažintiniam
turizmui
saugomose
teritorijose
plėtoti. Vertinti
Europos
Bendrijos

Stebimų temų sk. (vnt.)/taškų sk. (vnt.)/parengtų ataskaitų sk. (vnt.)
1. Organizuoti ir vykdyti
taikomuosius tyrimus ir
monitoringą:
1.1. Kraštovaizdžio
monitoringą, tyrimus
1.1.1.Būdingą ir unikalų KNNP 16 temų / 16 taškų / 1 Biologinės įvairovės II-III ketv.
kraštovaizdį reprezentuojantys ataskaita
sk., Kraštovaizdžio sk.
etalonai - panoramos,
atsiveriančios iš regyklų.

ES
fondai**

Kiti
šaltiniai
(nurodyti)

vertybėms
išsaugoti ir
pažintiniam
turizmui
saugomose
teritorijose
plėtoti. Vertinti
Europos
Bendrijos
svarbos
buveinių ir rūšių
būklės pokyčius

1.1.2. Kraštovaizdžio ir
1 tema / 1 ataskaita
biologinės įvairovės apsaugai
svarbių atvirų erdvių tvarkymas

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1.1.3. Pažeisti kraštovaizdžio
arealai
1.1.4. Atkurtos
(renatūralizuotos) pažeistos
teritorijos
1.1.5. Aplinką darkantys
(apleisti, nenaudojami, kt.)
statiniai KNNP
1.1.6. Gamtos paveldo objektai

Biologinės įvairovės
sk.
Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1 tema

Kraštovaizdžio sk.

II, IV ketv.

11 temų / 11 taškų / 1
ataskaita
4 temos / 8 taškai / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.
Biologinės įvairovės
sk.

II, IV ketv.

1 tema

Biologinės įv. sk.

IV ketv.

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II-III ketv.

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II-III ketv.

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I ketv.

1.1.7. Lankytojų poveikis
ekologiniu požiūriu jautriose ir
rekreacinio potencialo KNNP
dalyse
1.1.8. Gamtos stichijos
paveiktos dalys
1.2. Gyvosios gamtos
monitoringą, tyrimus
1.2.1. Perinčių meldinių
nendrinukių monitoringas, Tyrų
pelkė LTKLAB002
1.2.2. Perinčių meldinių
nendrinukių monitoringas,
Svencelės pievos LTKLAB009
1.2.3. Baltijos jūroje
žiemojančių vandens paukščių
sankaupos LTKLAB001

1 tema / 1 ataskaita
1 tema

II, IV ketv.

II-III ketv.

1.2.4. Migruojančių vandens
paukščių, išskyrus žąsis,
pilkąsias gerves, žuvėdras ir
mažuosius kirus, sankaupos
LTKLAB010
1.2.5. Kraujalakinis melsvys,
Lužijos ir Tyrų pelkė
LTKLAB005
1.2.6. Didysis auksinukas
LTNER0005
1.2.7. Perinčių didžiųjų
kormoranų monitoringas
1.2.8. KNNP skruzdėlių tyrimas.
Darbų organizavimas,
koordinavimas
1.2.9. Saugomų rūšių
inventorizacija, būklės
vertinimas, informacijos SRIS
teikimas
1.2.10. Medžiojamųjų gyvūnų

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

III ketv.

2 apskaitos / 1
Biologinės įvairovės
ataskaita
sk.
1 apskaita /1 ataskaita Biologinės įvairovės
sk.
1 ataskaita
Biologinės įvairovės
sk.

II-III ketv.

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

2 apskaitos /1
apskaita, pagal pėdsakus sniege ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I ketv.

1.2.11. Perinčių dirvoninių
kalviukų monitoringas atvirose
buveinėse LTKLAB001
1.3. Lankytojų monitoringą,
tyrimus

2 apskaitos /1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II ketv.

9 taškai / 1 ataskaita

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ket.

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1.3.1. Lankytojų monitoringas:
KNNP lankytojų monitoringo
ataskaita, teritorijos apkrovos
analizė.

1 ataskaita

1.4. Kitą monitoringą, tyrimus
1 ataskaita
1.4.1. Apsauginio kopagūbrio
būklės stebėsena

II ketv.
I-IV ketv.

1.4.2. KNNP RK sąrašų
atnaujinimas ir sisteminimas
1.4.3.Valstybinių draustinių
būklės vertinimas
1.4.4. Kultūros paveldo objektų
fotofiksacija Nidos
urbanistiniame draustinyje
1.4.5. Kuršių nerijos sodybų
priklausinių genezė: nuo ūkinių
pastatų iki poilsiaviečių
1.4.6. Gintaro įlankos
povandeniniai archeologiniai
žvalgymai
1.5. Duomenų registravimą
SRIS‘e
2. Parengti, išnagrinėti
strateginio ir teritorijų
planavimo dokumentus, statinių
projektus, kitus dokumentus:

Biologinės įvairovės
sk.
Biologinės įvairovės
sk.
Kraštovaizdžio aps.
sk.

I-IV ketv.

1 ataskaita

Kraštovaizdžio aps.
sk.

I-IV ketv.

1 ataskaita

Kraštovaizdžio aps.
sk.

I-II ketv.

1 ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1 ataskaita
1 ataskaita
1 ataskaita

I-IV ketv.
I-IV ketv.

Parengtų/išnagrinėtų dokumentų sk. (vnt.)

2.1. Strateginio planavimo
dokumentus
2.1.1. Planuojamos ūkinės veiklos 5 išvados / 1 ataskaita
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir
potencialioms “Natura 2000”
teritorijoms reikšmingumo išvadų
rengimas

Biologinės įvairovės sk. I-IV ketv.

2.1.2. Pastabų dėl KNNP
gamtinėse teritorijose
vykstančių renginių (maršrutų)
teikimas

Biologinės įvairovės
sk.

5 vnt.

I-IV ketv.

2.1.3. Europos bendrijos svarbos 1 ataskaita
gamtinių buveinių ir rūšių
apsaugos tikslų nustatymas
KNNPd teritorijoje ir direkcijai
priskirtose “Natura 2000” tinklo
2.2. Teritorijų planavimo
dokumentus
2.2.1. Išduotos/neišduotos
40 vnt.
sąlygos, pritarimai/nepritarimai
teritorijų planavimo
(bendriesiems, specialiesiems,
detaliesiems) dokumentams

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

Kraštovaizdžio aps.
sk.

I - IV ketv.

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

Kraštovaizdžio aps.
sk., Biologinės
įvairovės sk.

I - IV ketv.

Kraštovaizdžio aps.
sk.

I - IV ketv.

50 vnt.

2.3. Statinių projektus
2.3.1 Išduoti/neišduoti
220 vnt.
specialieji reikalavimai,
pritarimai/ nepritarimai statinių
projektams.
2.4. Kitus projektus, planus,
dokumentus
2.4.1. Naglių g. 8 ūkinio pastato 1 vnt.
kadastriniai matavimai.
Dokumentacijos registravimas
2.4.2. Naujų medinių laiptų ir
1 vnt.
takų per apsauginį pajūrio
kopagūbrį, dviračių stovų,
nuolatinių stendų supaprastintas
statybos projekto parengimas

Kraštovaizdžio aps.
sk.
Direktoriaus
pavaduotoja,
Kraštovaizdžio aps.
sk.

ES SF
Krantotvar
ka

3. Sutvarkyti, prižiūrėti ir
pritaikyti lankymui teritorijas ir
objektus (įskaitant priskirtas
teritorijas):

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

3.1. Sutvarkytos/prižiūrėtos
teritorijos
3.1.1. Naglių ir Grobšto
gamtinių rezervatų ir Parnidžio
kraštovaizdžio draustinio,
Alksnynės kraštovaizdžio
draustinio (Eumo kalnai)
tvarkymo darbai: sumedėjusios
augalijos
ataugų
kirtimas ir
3.1.2. Atvirų
buveinių

4

311

Bendrųjų reikalų sk.
Biologinės įvairovės
sk.

III - IV ketv.

10

20

Biologinės įvairovės
sk.

II - III ketv.

0,5

Bendrųjų reikalų sk. III ketv.
Biologinės įvairovės
sk.
Bendrųjų reikalų sk. III- IV ketv.
Biologinės įvairovės
sk.
Projekto
vadovas, BR II-IV ket.
sk.

palaikymas: pievų šienavimas,
ganiava.
3.1.3. Pervalkos įlankos
1
(palaikomieji) nendrių
šienavimo darbai
3.1.4. Nendrynų šalinimo darbai 16
marių pakrantėje
3.1.5. Baltijos jūros kranto
1
(apsauginio kopagūbrio)
tvirtinimas Kuršių nerijoje nerekreacinės teritorijos
3.2. Sutvarkyti prižiūrėti
objektai
3.2.1. Kopotvarkos (smėlio
gaudyklių) palaikomieji darbai
Parnidžio kraštovaizdžio
draustinyje ir Naglių gamtinio
rezervato pažintinio tako ruože
3.2.2. Pėsčiųjų tako ir laiptų į
Parnidžio kopą įrengimas

ha

7

1

23
20

0,2

Biologinės įvairovės
sk. Bendrųjų reikalų
sk.

II - IV ketv.

Kraštovaizdžio aps.
sk.

III-IV ketv.

ES SF
krantotvar
ka

3.2.3. Gamtos mokyklų statybos
darbaiAdministracinio pastato
3.2.4.
Naglių g. 8 fasado atnaujinimoperdažymo
darbai
3.3. Įrengtos/prižiūrėtos
rekreacinės infrastruktūros
teritorijos
3.3.1. Pėsčiųjų trasos „Žiedinis
maršrutas aplink Nidą“
priežiūra.
3.3.2. Šiaurietiško ėjimo trasa
Nidoje (ilgoji) priežiūra.

4
1

Kraštovaizdžio aps.
sk.
Bendrųjų
reikalų sk.
Kraštovaizdžio aps.
sk.

II-IV ketv.
III ketv.

1 vnt.

36 ha

Lankytojų
aptarnavimo sk.,

II - III ketv.

1 vnt.

24 ha

II - III ketv.

3.3.3. Šiaurietiško ėjimo trasa
Nidoje (trumpoji) priežiūra.

1 vnt.

16 ha

3.3.4. Šiaurietiško ėjimo trasa
Pervalkoje priežiūra.

1 vnt.

3,5 ha

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

1 vnt.

40 ha

3.3.6. Pėsčiųjų trasos „Preilos
žiedas“ priežiūra.

1 vnt.

16 ha

1 vnt.
3.3.7. Pėsčiųjų trasos
„Bloksbergo promenada“
priežiūra.
1 vnt.
3.3.8. Pėsčiųjų ir dviratininkų
trasos „Nida – Vecekrugas –
Preila – Pervalka – Žirgų ragas –
Nida“ priežiūra.
9 vnt.
3.3.9. Orientavimosi sporto
parkų atnaujinimas ir priežiūra.

24 ha

Lankytojų
aptarnavimo sk.
Bendrųjų reikalų sk.
Lankytojų
aptarnavimo sk.
Bendrųjų reikalų sk.
Lankytojų
aptarnavimo sk.
Bendrųjų reikalų sk.
Lankytojų
aptarnavimo sk.
Bendrųjų reikalų sk.
Lankytojų
aptarnavimo sk.
Bendrųjų reikalų sk.
Lankytojų
aptarnavimo sk.
Bendrųjų reikalų sk.
Lankytojų
aptarnavimo sk.

80 ha

200 ha

Bendrųjų reikalų sk.
Lankytojų
aptarnavimo sk.
Bendrųjų reikalų sk.

II - III ketv.

II - III ketv.

II - III ketv.

II - III ketv.

II - III ketv.

II - III ketv.

II - III ketv.

3.3.10. Baltijos jūros kranto
(apsauginio kopagūbrio)
tvirtinimas Kuršių nerijoje rekreacinės teritorijos
3.4. Įrengti/prižiūrėti
rekreacinės infrastruktūros
objektai
3.4.1. Lauko informacinė
sistema (regyklos -3vnt.,
stendai, kryprodės, mažosios
architektūros obj.-350 vnt.)

5 vnt.

200 ha

1 vnt.

1 vnt.
3.4.2. Naujų medinių laiptų ir
takų per apsauginį pajūrio
kopagūbrį, dviračių stovų,
nuolatinių stendų įrengimas (5
perėjimai, 5 stendai, 97 dviračių
stovai)
1 vnt.
3.4.3. Mokomojo modelio
įrengimas Naglių g. “Gyvenimas
Kuršių nerijoje. XIX a. pirma
pusė“
1 vnt.
3.4.4. Preilos kopos (Preilos
kalnas) pritaikymo lankymui
projekto įgyvendinimo darbai
(laiptai, takas, aikštelės) II-III
etapas
3.4.5. Naujų suoliukų įrengimas 15 vnt.
pajūryje, draustiniuose ir
rekreacinėse zonose
4. Organizuoti ir vykdyti ST
Priemonių sk. (vnt.)
prevenciją:

Projekto vadovas, BR II-IV ket.
sk.

Kraštovaizdžio aps.
sk.

ES SF
krantotvar
ka

I-IV ketv.

Projekto vadovas, BR II-IV ketv.
sk., Kraštovaizdžio
aps. sk.

Vadovybė, Lankytojų II-III ketv.
aptarnavimo sk.

Bendrųjų reikalų sk.

I-IV ketv.

Bendrųjų reikalų sk.

I-IV ketv.

ES SF
krantotvar
ka

4.1. Prevencinių priemonių
įgyvendinimas pagal
direkcijos patvirtintą metinį
prevencinių priemonių planą
4.1.1. atliktų teritorijos
(objektų) patikrinimų skaičius
4.1.2. suteiktų konsultacijų
skaičius
5. Įgyvendinti tarptautinius ir
vietos projektus:
5.1. Įgyvendinti (-ami)
projektai
5.1.1. ES SF projektas „05.1.1APVA-V-005-01-0001 Baltijos
jūros kranto (apsauginio
kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių
nerijoje“

40 vnt.

Visi skyriai

I-IV ketv.

150 vnt.

Visi skyriai

I-IV ketv.

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

1 vnt.

5.1.2. ES struktūriniai fondai – 1 vnt.
Gamtotvarkos priemonių
įgyvendinimas „Natura 2000“
teritorijose: sumedėjusios
augalijos šalinimo darbai Naglių
ir Grobšto gamtiniuose
rezervatuose, Parnidžio
kraštovaizdžio draustinyje.
Raukšlėtalapio erškėčio
naikinimas.

Projekto vadovas

2021.02.28

ES SF
lėšos

Biologinės įvairovės
sk.; Bendrųjų reikalų
sk.

2020.03.15

SF lėšos

5.1.3. Interreg South Baltic
projekto „Development of
Unesco Natural and Cultural
assets”

1 vnt.

Projekto
administratorius,
Projekto vadovas

2020.08.30

5.1.4. 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“
5.1.5. Interreg South Baltic „The 1 vnt.
use of active barriers for the
nutrient removal and local water
quality improvement in Baltic
lagoons – LiveLagoons“

Projekto
administratorius,
Projekto vadovas

2020.12.31

Projekto
administratorius,
Projekto vadovas

2020.12.31

5.1.6. Development of Forest
1 vnt.
trail In Latvia and Lithuania and
expanding the Baltic Coastal
Hiking route in Lithuania

Lankytojų
aptarnavimo sk.

Interreg
Pietų
Baltija

Interreg
Pietų
Baltija

Interreg
Pietų
Baltija

-

Jeigu bus
skirta
parama
LatvijaLietuva
Interreg

4 vnt.
5.1.7. Dalyvavimas ES
struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamuose projektuose:
- „Monitoringo ir tvarkymo
pajėgumų stiprinimas
saugomose teritorijose (I)“
- Kraštovaizdžio vertybių
apsauga ir pritaikymas pažinti
(I): Lankytojų centro
projektavimas, Gamtos
mokyklos projektavimas, parko
lauko informacinės sistemos
išplėtimas, 11 gamtos paveldo
objektų žymėjimas
- Kraštovaizdžio vertybių
apsauga ir pritaikymas pažinti
(II): Kuršių nerijos lankytojų
centro įrengimas, Kuršių nerijos
gamtos mokyklos įrengimas,
Lankytojų centrų ekspozicijų
įrengimas
- Parnidžio kopos Kuršių nerijos
nacionaliniame parke
sutvarkymas ir pritaikymas
lankymui

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.,
Biologinės įvairovės
sk.

SF lėšos

5.1.8. Užpustytų Kuršių nerijos 1 vnt.
kaimų istorijos

Lankytojų
aptarnavimo sk.

2020.12.21

Kultūros
taryba

5.1.9. Kuršių nerija senuosiuose 1 vnt.
žemėlapiuose

Lankytojų
aptarnavimo sk.

2020.12.21

Kultūros
taryba

5.1.10. Tarptautinė konferencija 1 vnt.
„Bendras paveldas - bendros
žinios: kultūrinis Kuršių nerijos
kraštovaizdis praeityje ir dabar“

Lankytojų
aptarnavimo sk.,
vadovybė

2020.12.21

Kultūros
taryba,
AARP
lėšos,
Neringos
savivaldyb
ės lėšos
(laukiama
atsakymo)

5.1.11. Tradicinis tarptautinis
1 vnt.
skulptorių simpoziumas,
nendrinių skulptūrų ant vandens
ekspozicija ir rudens lygiadienio
šventė

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

2020.12.21

Kultūros
taryba,
Neringos
savivaldyb
ės lėšos
(laukiama
atsakymo)

5.1.12. Ilgalaikės savanorystės
programos organizavimas ir
koordinavimas

1 vnt.

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

Jaunimo
reikalų
departame
ntas

5.1.13. Projektas su Všį Th.
1 vnt.
Manno kultūros centru
„Kultūrinio turizmo maršrutas
nuo Nidos dailininkų kolonijos
iki P. Domšaičio „Nuostabiosios
žemės beieškant“.

Lankytojų
aptarnavimo sk.

III-IV ketv.

Klaipėdos
regiono
taryba

01.032.01. Sukurti sąlygas 1. Aptarnauti lankytojus:
01.02.
lankymui,
1.1. Aptarnauta lankytojų
visuomenės
lankytojų centruose
švietimui,
naudojant
saugomų
teritorijų
direkcijų lėšas,
gautas už
teikiamas

9000

Lankytojų
aptarnavimo sk.,

Lankytojų sk. (vnt.)
I-IV ketv.

01.032.01. Sukurti sąlygas
01.02.
lankymui,
visuomenės
švietimui,
naudojant
saugomų
teritorijų
direkcijų lėšas,
gautas už
teikiamas
paslaugas

1.2. Aptarnauta lankytojų
direkcijų organizuotuose
edukaciniuose renginiuose
(pamokose), ekskursijose,
žygiuose

2500

1.3. Aptarnauta lankytojų
gamtos mokyklose

0

1.4. Suorganizuota susitikimų 4 susitikimai /50
dalyvių
su bendruomenėmis
2. Organizuoti švietėjišką,
informacinę veiklą:

Lankytojų
aptarnavimo sk.,
Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

Visi skyriai

I-IV ketv.
Vykdytų veiklų sk. (vnt.)

2.1. Direkcijos veiklų,
saugomos teritorijos, jos
vertybių ir visos saugomų
teritorijų sistemos viešinimas
Lankytojų
I-IV ketv.
aptarnavimo sk.
Biologinės įvairovės
sk.
Lankytojų aptarnavimo II-IV
sk. ketv.

2.1.1. Straipsniai/žinutės apie
gamtą ir parko aktualijas
internetinėje svetainėje
2.1.2. Leidinio apie Kuršių
neriją medžiagos parengimas
leidybai
2.1.3. Orientavimosi sporto
parkų viešinimas

50

1

Lankytojų
aptarnavimo sk.

2.1.4. Bendravimas su
žiniasklaida (dalyvavimas TV,
radioreportažuose, straipsnių
publikavimas spaudoje)

20

Visi skyriai, vadovybė I-IV ketv.

10

Lankytojų
aptarnavimo sk.
Biologinės įvairovės
sk.

2.1.6. Paskaitos, pristatymai,
pranešimai visuomenei

1

II-IV ketv.

I-IV ketv.

2.1.7. Dalyvavimas tarptautinėse 2
turizmo parodose ADVENTUR
Vilniuje ir REISEN 2019
Hamburge.

Lankytojų
aptarnavimo sk.,
vadovybė

2.1.8. Naujos interneto svetainės 1
su duomenų baze kūrimas bei
duomenų talpinimas naujoje
internetinėje platformoje

Visi skyriai, vadovybė II-IV ketv.

2.1.9. Gamtinių edukacinių
užsiėmimų organizavimas ir
vedimas

30

Biologinės įvairovės
sk., Lankytojų
aptarnavimo sk.
specialistai,
Kraštovaizdžio aps.
sk. ir kiti skyriai

I-IV ketv.

2.1.10. Vasaros renginių ciklas
Smiltynėje

10-15

II-III ketv.

2.1.11. Renginiai skirti
UNESCO metams paminėti

2

Lankytojų
aptarnavimo sk,
Smiltynės LC
specialistas
Lankytojų

2.1.12. Skruzdėlių metų
informacijos rengimas ir
renginių organizavimas

5

aptarnavimo sk.
specialistai ir kiti
skyriai,
vadovybė
Lankytojų

2.1.13. Moksliniai tematiniai
renginiai “Café scientifique”
2.1.14. Europos paveldo ir
Europos parkų dienų
paminėjimas

5
2

I ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

aptarnavimo sk.,
vadovybė ir
Biologinės įvairovės
sk.
Vadovybė, Lankytojų II-IV ketv.
aptarnavimo sk.
Kraštovaizdžio
II-III ketv.
apsaugos sk.,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

2.1.15. Renginiai su partneriai

Lankytojų
aptarnavimo sk.
Kraštovaizdžio aps.
sk.

3

2.1.16. Klaipėdos botanikos
1
sodo specialistų rekomendacijos
žvejo sodybų želdinimui
3. Teikti paslaugas lankytojams:
3.1. Leidinių ir suvenyrų
platinimas
3.2. Pažintinės ir specializuotos
ekskursijos ir žygiai
3.3. Informacinių leidinių
parengimas ir leidyba
3.4. Lankytojo bilieto platinimas
3.5. Naglių gamtinio rezervato
pažintinio tako lankymo bilietų
platinimas
4. Kita veikla:
4.1. Alksnynės viensėdžio
perdavimas

II-IV ketv.
II ketv.

Suteiktų paslaugų sk. (vnt.)/
lankytojų sk. (vnt.)/gautos pajamos (Eur)
4500 vnt./ 2000,00
Eur

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

40 vnt./ 1300,00 Eur

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

2 vnt.

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

10 000 vnt./ 12
000,00 Eur

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

Teisės ir
administravimo sk.
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

Teisės ir
administravimo sk.
Bendrųjų reikalų sk.

II ketv.

30 000 vnt./
120 000,00 eur

1

Asignavimai (viso):

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorė

Aušra Feser
____________________________
(data, parašas)

