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DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS VEIKLOS SRITIES
KURIOJE EGZISTUOJA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, APRAŠYMO
PATEIKIMO
Vykdydama Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021-05-05 rašto Nr. (5)-V3-706 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“ pavedimą ir vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Valstybės ar savivaldybės
įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13
įsakymu Nr. 2-170, 13.3 punktu, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija (toliau - Direkcija) teikia
2020 metų I-IV ketvirčių Direkcijos teikiamų mokamų paslaugų veiklos srities, kurioje egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė, aprašymą.
PRIDEDAMA: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos teikiamų mokamų paslaugų
veiklos srities, kurioje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, Aprašymas, 7 lapai.

Direktorė

Romualda Žičkienė, (8 469) 51224, personalas@nerija.lt

Aušra Feser

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
MOKAMŲ PASLAUGŲ VEIKLOS SRITIES
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
VERTINIMAS
2021-07-01
NERINGA
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija (toliau - Direkcija), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau - KPĮ) 6 straipsnio 3 dalimi, Valstybės ir
savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011-05-13 Nr. 2-170, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
(toliau - VSTT) direktoriaus 2020-08-03 įsakymu Nr. V-85 „Dėl saugomų teritorijų direkcijų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo patvirtinimo“, atliko
korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Direkcijos mokamų paslaugų teikimo srityje.
Analizuotas laikotarpis 2020 m. I-IV ketv.
Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir jos valdymo
sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo ir motyvuotos išvados rengimo tvarkos aprašu,
patvirtinu 2020-07-22 Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-442.
Direkcijos mokamų paslaugų teikimo srities, vertinimą korupcijos pasireiškimo tikimybės
požiūriu atliko Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Romualda Žičkienė.
Direkcijos veiklos srities vertinimas atliktas dėl atitikties KPĮ 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte
nustatytam kriterijui - daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės
įstaigos patvirtinimo, peržiūrint, analizuojant ir vertinant antikorupciniu požiūriu mokamų paslaugų
teisinį reglamentavimą, Direkcijos vidaus teisės aktus: Direkcijos nuostatus, Direkcijos direktoriaus
įsakymus, reglamentuojančius mokamų paslaugų teikimą, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių
aprašymus ir kt. dokumentus, reglamentuojančius Direkcijos darbuotojų funkcijas, kontrolę,
atsakomybę, sprendimų priėmimo tvarką.
Tyrimo metodai:
1.VSTT direktoriaus, Direkcijos direktoriaus patvirtintų teisės aktų analizė;
2. Direkcijos skyrių nuostatai ir pareigybių aprašymai, reglamentuojantys mokamų paslaugų
funkcijų vykdymą ir kontrolę analizė;
3. Direkcijos dokumentų, ataskaitų, susijusių su mokamų paslaugų teikimu peržiūra;
Direkcijos mokamų paslaugų teikimo veiklos vertinimas atliktas peržiūrint galiojančius teisės
aktus būtinus užtikrinti skaidrų mokamų paslaugų teikimą.
Mokamų paslaugų teisinis reglamentavimas.
Direkcijos veikla reguliuojama VSTT patvirtintais Direkcijos nuostatais, Direktoriaus įsakymais
ir Direktoriaus tvirtinamais vidaus dokumentais: Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos vidaus tvarkos
taisyklėmis, skyrių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių aprašymais.
VSTT direktoriaus įsakymais patvirtinta:
Direkcijos nuostatų, patvirtintų VSTT prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2006-04-10
įsakymu Nr. 64V (2016-11-14 įsakymo Nr. V-194 redakcija) 11.6 punkte įtvirtinta Direkcijos teisė teikti
mokamas paslaugas, susijusias su Direkcijos uždavinių ir funkcijų vykdymu pagal VSTT patvirtintą
mokamų paslaugų sąrašą.
VSTT direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr. V-59 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų
įkainių patvirtinimo“ patvirtintas Direkcijos teikiamų mokamų paslaugų sąrašas ir įkainių intervalas.

VSTT 2019-04-18 įsakymu Nr. V – 58 „Dėl valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato
lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta
Nacionalinio parko lankotojo bilietų (toliau - lankytojų bilieto) platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų
naudojimo tvarka.
Direkcijos direktoriaus įsakymais patvirtinti mokamų paslaugų įkainiai, taisyklės, aprašai:
Direkcijos direktoriaus 2015-06-05 įsakymu Nr. V-70 „Dėl lankytojų bilietų naudojimo ir
apskaitos taisyklių Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje patvirtinimo“ patvirtintos Direkcijos
lankytojų bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės.
Direkcijos direktoriaus 2018-05-24 įsakymu Nr. V-35 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko
direkcijos teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ patvirtinti Direkcijos teikiamų mokamų
paslaugų įkainiai.
Direkcijos direktoriaus 2019-04-03 įsakymu Nr. V-29 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko
Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako lankymo bilietų platinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtinta bilietų už Pažintinio tako lankymą įsigijimo, apmokėjimo, atsiskaitymo ir apskaitos tvarka.
Direkcijos direktoriaus 2019-12-10 įsakymu Nr. V-68 „Dėl 2020 m. vasaros sezono laikotarpio
nustatymo, vykdant lankytojų aptarnavimą“ patvirtintas 2020 metų Naglių gamtinio rezervato pažintinio
tako lankymo bilieto (toliau - Pažintinio tako bilietas) platinimo laikotarpis ir bilieto kaina.
Direkcija, norėdama teikti naują mokamą paslaugą, turi kreiptis į VSTT dėl mokamų paslaugų
sąrašo papildymo. Nuo 2018-05-24 mokamų paslaugų sąrašas nebuvo papildytas ir/ar pakeistas.
Mokamų paslaugų teikimas 2020 metais
Lankytojų aptarnavimo skyrius, vadovaudamasis Direkcijos direktoriaus 2018-05-24 įsakymu
Nr. V-35 patvirtintais Direkcijos teikiamų mokamų paslaugų įkainiais, planuoja, organizuoja ir
koordinuoja mokamų paslaugų teikimą Direkcijoje, išskyrus Pažintinio tako bilietų platinimą. Direkcijos
skyrių kompetencija, funkcijos ir atsakomybė Direkcijos mokamų paslaugų teikimo srityje nurodyti
skyrių nuostatuose ir skyrių valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių aprašymuose:
Lankytojų aptarnavimo skyriaus nuostatų, patvirtintų Direkcijos direktoriaus 2019-03-15
įsakymu Nr. V-19, 6.7.-6.10 punktuose (6.7. organizuoja lankytojų aptarnavimą Nacionaliniame parke,
mokamų ir kitų paslaugų, susijusių su Skyriaus veiklos tikslais, teikimą lankytojams; 6.8. organizuoja ir
vykdo Valstybinio parko lankytojų bilietų platinimą; 6.9. organizuoja ir veda ekskursijas Nacionalinio
parko lankytojams; 6.10. vykdo švietimo veiklą, įskaitant neformaliojo aplinkosauginio ugdymo veiklą,
kartu su Direkcijos padaliniais ir švietimo įstaigomis rengia ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusių
švietimo programas); Lankytojų aptarnavimo skyriuje mokamas paslaugas teikia skyriaus vedėjas,
visuomenės informavimo specialistai, neformalaus švietimo specialistas;
Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus nuostatų, patvirtintų Direkcijos direktoriaus 2018-12-21
įsakymu Nr. V-88, 6.10 ir 6.12 punktuose (6.10. informuoja visuomenę, vykdo švietimo veiklą, susijusią
su kraštovaizdžio, kultūros paveldo apsauga, būdingų architektūros tradicijų išsaugojimu; 6.12.
organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, propaguoja ir remia krašto materialios ir dvasinės
kultūros paveldą, jo apsaugą, vykdo muziejinę veiklą). Kraštovaizdžio apsaugos skyriuje pagal
kompetenciją ir pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas mokamas paslaugas teikia skyriaus
vedėjas, vyriausiasis specialistas, kultūrologas.
Biologinės įvairovės skyriaus nuostatų, patvirtintų Direkcijos direktoriaus 2018-12-21 įsakymu
Nr. V-86 6.6. punkte (6.6. p. propaguoja Nacionalinio parko biologinės įvairovės, gamtos vertybių
apsaugos idėjas, pagal kompetenciją rengia ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusių švietimo programas,
vykdo gamtosauginį švietimą). Biologinės įvairovės skyriuje pagal kompetenciją ir pareigybių
aprašymuose nurodytas funkcijas mokamas paslaugas teikia skyriaus vedėjas, vyriausiasis specialistas,
ekologas, botanikas, biologas, aplinkosauginio švietimo specialistas.
Teisės ir administravimo skyriaus nuostatų, patvirtintų Direkcijos direktoriaus 2018-12-28 Nr.
įsakymu V-87 5.4. punkte (5.4. įgyvendina Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako srautų reguliavimo
priemones). Pažintinio tako bilietų ir Lankytojo bilietų platinimą 2020 m. organizavo ir koordinavo
Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, Pažintinio tako bilietų platinimo funkcijas
vykdė Teisės ir administravimo skyriaus bilietų platintojai.

Informacija apie Direkcijos mokamas paslaugas, jų kainas buvo teikiama Direkcijos
internetinėse svetainėse. 2020 metais Lankytojų aptarnavimo skyrius organizavo, koordinavo ir teikė
šias mokamas paslaugas lankytojams:
-Pažintines ekskursijas po nacionalinį parką;
-Pažintinius, mokomuosius žygius išskirtinėse, jautriose žmogaus poveikiui, teritorijose (Grobšto
ir Naglių gamtiniuose rezervatuose);
-Specializuotas gamtines ekskursijas po Kuršių nerijos nacionalinį parką;
-Gamtinės edukacijas „Kuršių nerijos detektyvas“, „Miško labirintuose“, „Vandenų pasaulis“,
Kuršių nerijos kopos“, „Skruzdžių takais“, skirtas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams (4-14
m.), šeimoms, vaikų grupėms. Šios edukacijos 2020 metų rudens - žiemos karantino dėl Covid-19
infekcijos laikotarpiu pradėtos teikti ir nuotoliniu būdu nemokamai, siekiant išsiaiškinti poreikį
ugdymo įstaigoms, pavieniams asmenims.
-Kultūrines edukacijas: Kaip kaukas žvejo name slėpėsi”, “Smiltynės vilos”, “Pradingusi
Nida“, kurių metu lankytojai supažindinami su Kuršių nerijos kultūriniu paveldu.
Direkcijos 2020 metų suteiktų mokamų paslaugų suvestinė nurodyta Aprašo 1 priede.
Mokamų paslaugų teikimas buvo organizuojamas direkcijos darbo metu, bei vasaros sezono
metu lankytojams patogiu metu. Paslauga užsakoma el. paštu info@nerija.lt, telefonu 8671 72891, ar
atvykus į Nidos Lankytojų centrą (Naglių g. 8, Nida). Apmokėjimas už mokamas paslaugas buvo
organizuojamas tiesiogiai atvykus į Nidos, Smiltynės lankytojų centrą, taip pat sumokant pavedimu prieš
paslaugos teikimą ar po suteiktos paslaugos pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. Lankytojų aptarnavimo
skyrius 2020 metų vasaros sezono metu teikė planines paslaugas, pagal iš anksto viešinamą renginių
kalendorių, informacija apie renginius buvo viešinama socialinėje erdvėje, internatinėje svetainėje bei
kabinami plakatai Kuršių nerijos gyvenvietėse, ant specialiai viešinimui sukurtų stendų.
Ataskaitų teikimas. 2020 metais, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, Lankytojų aptarnavimo
skyriaus specialistė ir/ar vedėja rengė suteiktų mokamų paslaugų realizacijos ataskaitą, parduotų
lankytojų bilietų ataskaitą, kurias tvirtino Direkcijos direktorius. Šios ataskaitos buvo teikiamos
Bendrųjų reikalų skyriaus finansų valdymo specialistui, kuris patikrinęs duomenis, informaciją teikė
Nacionaliniam Bendrųjų funkcijų centrui. Pasibaigus 2020 metams, Lankytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja parengė ir pateikė skyriaus veiklos ataskaitą, kurioje pateikta išsami suteiktų mokamų paslaugų
analizė. Ataskaita teikiama ir pristatoma Direkcijos direktoriui, o direktorius ją pateikė VSST. Su
Direkcijos 2020 metų ataskaita galima susipažinti Direkcijos internetinėje svetainėje.
Naglių gamtinio rezervato Pažintinio tako bilieto platinimas
Direkcija, vadovaudamasi VSTT direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr. V-59 „Dėl Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų
teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, 2019-04-03 Direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-29
„Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako lankymo bilietų
platinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Pažintinio tako bilietų platinimo tvarkos aprašą (toliau
- Aprašą). Aprašo 3 punkte nurodyta, kad mokestis už lankymąsi Pažintiniame take yra Direkcijos
vykdoma finansinė priemonė skirta lankytojų srautų reguliavimui Pažintiniame take vasaros sezono
laikotarpiu.
Aprašo 12 punkte nurodyti asmenys, kurie turi teisę lankytis Pažintiniame take nemokamai ir
kokius dokumentus jie privalo pateikti.
2019-12-10 Direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-68 (2020-09-21 įsakymo Nr. V-55 redakcija)
patvirtino Pažintinio tako bilieto kainą 2020 metų vasaros sezono laikotarpiui. Pažintinio tako bilietas
2020 metais buvo platinamas nuo gegužės 15 dienos iki spalio 11 dienos, buvo nustatyta tokia Pažintinio
tako bilieto kaina:
nuo gegužės 15 d. iki birželio 18 d. - 2 Eur.
nuo birželio 19 d. iki rugpjūčio 31 dienos - 5 Eur.
nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 11 d. buvo 2 Eur.
Teisės ir administravimo skyriaus bilietų platintojas Pažintinio tako bilieto platinimo ataskaitas
teikia Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistui kiekvieną dieną, pagal Aprašo 9.4. punkte
nurodytos formos ataskaitą. Grynieji pinigai darbo dienos/pamainos pabaigoje įnešami į Direkcijos

sąskaitą, pinigų įnešimą patvirtinantis dokumentas bei atsiskaitymo per kortelių nuskaitymo terminalą
ataskaita pridedami prie Aprašo 9.4. punkte nurodytos formos ataskaitos. Tokiu būdu užtikrinama
nuolatinė Pažintinio tako bilietų pardavimo ir gautų pajamų kontrolė.
Lankytojo bilieto platinimas
Direkcija platina lankytojo bilietus vadovaudamasi VSTT direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr.
V-59 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai
priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ patvirtintais įkainiais ir
VSTT direktoriaus 2019-04-18 įsakymu Nr. V – 58 „Dėl valstybinio parko ir Žuvinto biosferos
rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nustatyta tvarka.
Lankytojo bilietai platinami už Direkcijos teikiamas apsaugos, tvarkymo ir priežiūros bei
viešinimo paslaugas, lankytojo bilietas yra savanoriškas ir suteikia teisę nemokamai naudotis Direkcijos
įrengtomis ir prižiūrimomis atokvėpio vietomis, takais, trasomis, poilsiavietėmis, stovyklavietėmis,
išskyrus privačių asmenų įrengtas mokamas poilsiavietes ir stovyklavietes, takus, trasas.
Masinių komercinių renginių metu lankytojo bilietas yra privalomas. Masiniu komerciniu
renginiu laikomas renginys, kuriame planuojamas dalyvių skaičius yra 100 ir daugiau žmonių, ir kuriuo
organizatorius siekia pelno.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad savanoriškas lankytojo bilietas nesuteikia galimybės nemokamai
naudotis visomis Direkcijos teikiamomis paslaugomis. Vadovaujantis VSTT 2019-04-18 įsakymu Nr.
V – 58 patvirtinto Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos
ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo 4 punktu, dalis Direkcijos mokamų paslaugų teikiamos už
lankytojo bilietą.
2020 metais lankytojo bilieto įkainis buvo taikomas apmokėjimui už šias mokamas Direkcijos
paslaugas: Lankytojų aptarnavimo skyriaus neformalaus švietimo specialistės edukacijas,
Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialisto vedamas ekskursijas.
Informacija apie lankytojo bilietą 2020 metais buvo teikiama Direkcijos internetinėje svetainėje,
lankytojo bilietai platinami nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose, lankytojų centruose,
aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie pažintinių takų ir
kitur. lankytojo bilietą galima įsigyti „Perlo“ terminaluose, „B i l i e t a i . l t " ir „ T i k e t a . l t " bilietų
internetinėse platinimo sistemose, visose „Bilietai.lt" ir „Tiketos“ kasose. Taip pat nemokamoje
„Tiketa“ programėlėje „Apple App Store“ arba „Google Play" parduotuvėse.
Už lankytojo bilieto lėšas Direkcija tvarko gamtos objektus, prižiūri rekreacines teritorijas,
atnaujina informacinius stendus, vykdo švietėjišką gamtosauginę veiklą. Kiekvienais metais
parengiama lėšų suvestinė, Direkcijos internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie surinktas
lėšas ir jų panaudojimą.
Leidimas filmuoti, fotografuoti.
Pageidaujantys fotografuoti ir/ar filmuoti komerciniais tikslais Kuršių nerijos nacionalinio parko
gamtinėse teritorijose, privalo kreiptis į Direkciją. Prašyme norodo fotografamivo ir/ar filmavimo laiką,
dalyvių skaičių, planuojamas naudoti priemones, lokacijos vietą, kitas aplinkybes, susijusias su
filmavimuir/fotografavimu. Direkcija, išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą dėl filmavimo ir/ar
fotografavimo. Direkcijai priėmus sprendimą leisti filmuoti ir/ar fotografuoti žmogaus poveikiui
jautriose teritorijose (pilkosiose ir /ar baltosiose pustomose kopose) tik su lydinčiu asmeniu, pareiškėjas
yra informuojamas, kad ši paslauga yra mokama pagal Direkcijos direktoriaus patvirtintus mokamų
paslaugų įkainius. (PVM Sąskaita – faktūra išrašoma po paslaugos suteikimo).
2020 m. mokamų filmavimo-fotografavimo paslaugų nebuvo suteikta.
Lėšų, gautų už suteiktas mokamas paslaugas apskaita ir naudojimas
Direkcija gautas lėšas už parduotus lankytojo bilietus ir kitas suteiktas mokamas paslaugas
apskaito kaip kitas gautas lėšas ir jas naudoja pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą
Direkcijos funkcijoms atlikti.

Išvados
Atlikus Direkcijos valstybės mokamų paslaugų srities, kurioje yra prielaidos pasireikšti
korupcijai vertinimą, darytina išvada, kad šiose veiklos srityse egzistuoja minimali korupcijos
pasireiškimo tikimybė, todėl siekiant užtikrinti skaidrų Direkcijos mokamų paslaugų teikimą ir pašalinti
galimus korupcijos rizikos pasireiškimo veiksnius siūlytina:
1. Peržiūrėti ir atnaujinti Direkcijos direktoriaus įsakymais patvirtintas tvarkas, aprašus,
reglamentuojančius mokamų paslaugų teikimą:
1.1. Direkcijos direktoriaus 2018-05-24 įsakymu Nr. V-35 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcijos teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ patvirtintus Direkcijos teikiamų
mokamų paslaugų įkainius;
1.2. Direkcijos direktoriaus 2019-04-03 įsakymu Nr. V-29 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio
parko Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako lankymo bilietų platinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintą tvarkos aprašą;
1.3. Direkcijos direktoriaus 2015-06-05 įsakymu Nr. V-70 „Dėl lankytojų bilietų naudojimo ir
apskaitos taisyklių Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje patvirtinimo“ Direkcijos lankytojų
bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles.
2. Parengti Direkcijos mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašą, pagal kurį būtų aiški
informavimo apie paslaugas, paslaugos užsakymo priėmimo, paslaugos kainodaros principus,
apmokėjimo už paslaugas ir paslaugos suteikimo bei ataskaitų teikimo procedūra.
3. Patvirtinti Direkcijos mokamų paslaugų (edukacijų, ekskursijų ir kt.), kurios teikiamos už
lankytojų bilietus, sąrašą.
4. Papildyti mokamų paslaugų sąrašą, paslaugų teikiamų nuotoliniu būdu (edukacijų, ekskursijų
ir kt.) įkainiais asmeniui ir grupėms.
5. Parengti filmavimo/fotografavimo komercinių mokamų paslaugų teikimo prašymo formą,
įvertinant paslaugos teikimo jautriose teritorijose aplinkybes ir organizavimą su lydinčiu asmeniu.

Kuršių
nerijos
nacionalinio
parko
direkcijos mokamų paslaugų veiklos srities
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
vertinimo aprašo
1 priedas

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos mokamų paslaugų teikimo 2020 metais ataskaita
Eil
Nr.

Paslaugos
pavadinima
s

Kaina

Gautų
lėšų
suma

Nemoka
mai
suteiktų
paslaugų
kiekis

Edukacijos

Suteiktų
paslaugų/
parduotų
bilietų
skaičius
vnt.
73

1

Suteikta
paslaugų
už
lankytojų
bilietą
(vnt.)
44

Pastabos
(paslaugų teikimo pagrindas:
pagal sutartį .ir kt.)

5-20

1130

10

2

Žygiai

27

26-36

1530

3

Ekskursijos

24

17-28

960

4

Lankytojų
bilietai

10446

1-25

16003

(ataskaitos duomenys) (suderinti
45 komerciniai renginiai)

5

Naglių
gamtinio
rezervato
pažintinio
tako
lankymo
bilietas

61425

2-5

220284

Pagal 2019-12-10 Direkcijos
direktoriaus įsakymu Nr. V-68
patvirtintas Pažintinio tako
lankymo bilieto kainas

Pagal 2019-01-28
bendradarbiavimo sutartį Nr. BS04(1.36)/19 su Nidos lopšeliudarželiu „Ąžuoliukas“ ir
pagal bendradarbiavimo sutartį su
Neringos gimnazija Nr. BS-09
(1.36)/15 ** paslaugos suteiktos
nemokamai.

7

*Sutarties 2.1.1 p. Organizuoti edukacinių užsiėmimų programos „KNNP- aplinkosauginio ugdymo erdvė“ įgyvendinimą.
**Sutarties 2.1.4.p. Mokyklos prašymu dalyvauti mokyklos aplinkosauginio ugdymo pamokose, renginiuose.
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