PATVIRTINTA:
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021m. kovo 30 d.įsakymu Nr. V-39
KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Nr .

Veiklos sritys

Mato vnt.

1
2
3
4
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas
teritorijas)
8 temos/5 spec.
Kraštovaizdžio
1,6
1.
61 taškas/ 5
monitoringas, tyrimai
12,2
spec.

Veiklos plano
įgyvendinimo rezultatai
(įgyvendinta, dalinai
įgyvendinta,
neįgyvendinta)
5

Gyvosios gamtos
monitoringas, tyrimai

10 temų/4 spec.
4118 taškai/4
spec.

2,5
1029,5

Dalinai įgyvendinta

3.

Lankytojų monitoringas,
tyrimai

7 temos/5 spec.
10 taškų/5 spec.

1,4
2

Įgyvendinta

4.

Kitas monitoringas,
tyrimai

7 temos/7 spec.
1
13 taškų /5 spec. 2,6

Duomenų registravimas
2 temos/ 1 spec. 2
SRIS‘e
7 taškai/1 spec.
7
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų
planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas

6

Įgyvendinta

2.

5.

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl
kurių nebuvo pasiekti numatyti
rezultatai)

Dalinai įgyvendinta

Įgyvendinta

Dėl sniego dangos nebuvimo, nevyko
medžiojamųjų gyvūnų apskaitos, pagal
pėdsakus sniege.

Dėl finansavimo trūkumo ir techninių
kliučių neatlikti Gintaro įlankos
povandeniniai archeologiniai
žvalgymai.

6.

7.

8.

Direkcijos parengtų
strateginio planavimo
dokumentų skaičius
Išduotų/neišduotų sąlygų,
pritarimų/nepritarimų
teritorijų planavimo
(bendriesiems,
specialiesiems,
detaliesiems)
dokumentams skaičius
Išduotų/neišduotų
specialiųjų reikalavimų,
pritarimų/ nepritarimų
statinių projektams
skaičius

4 dok./7 spec.

0,57

Įgyvendinta

62 išduotų
(neišduotų)
sąlygų ir
pritarimų
(nepritarimų)
/2 spec.

31

Įgyvendinta

260 išduotų
(neišduotų)
spec.
reikalavimų,
pritarimų
(nepritarimų) /2
spec.

230

Įgyvendinta

Išnagrinėtų
46 išnagrinėtų
(suderintų/nesuderintų)
(suderintų/nesud
miškotvarkos projektų,
9.
erintų)
11,5
žemės sklypų kadastrinių
dokumentų /4
matavimų bylų, kitų
spec.
planų skaičius
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas
lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas)
21 teritorija/5
Sutvarkytų/prižiūrėtų
4,2
spec.
teritorijų skaičius ir
466,96 ha/5
93,39
10. plotas
spec.
Sutvarkytų/prižiūrėtų
14 objektų /5
2,8
objektų skaičius
spec.
Įrengtų/prižiūrėtų
29 teritorijos /5 5,8
rekreacinės
spec.
11.
infrastruktūros teritorijų
667,83 ha/5
133,57
skaičius ir plotas
spec.

Įgyvendinta

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

Įrengtų/prižiūrėtų
rekreacinės
29 objektai/5
infrastruktūros objektų
spec.
skaičius
Prevencija ir teritorijų kontrolė
Išvykimų
(teritorijų/objektų
apžiūrų, planinių ir
476
neplaninių patikrinimų,
12.
priemonės/12
kartu
spec.
su kitomis institucijomis
vykdomų patikrinimų)
skaičius
Švietimas ir viešinimas
3503
lankytojų/5
spec.

5,8

Dalinai įgyvendinta

39,67

Įgyvendinta

Užsitęsė planavimo dokumentų
rengimas, todėl nebuvo galimybės
pradėti suplanuotos naujos
infrastruktūros įrengimą.

Dėl epidemiologinės situacijos
Lietuvoje ir pasaulyje, lankytojų
skaičius buvo mažesnis.

13.

Aptarnauta lankytojų
lankytojų centruose

14.

Aptarnauta lankytojų
direkcijos organizuotuose
edukaciniuose
renginiuose (pamokose),
ekskursijose, žygiuose

1534
lankytojai/7
specialistai

219,14

Dalinai įgyvendinta

Dėl epidemiologinės situacijos
Lietuvoje ir pasaulyje, lankytojų
skaičius buvo mažesnis.

15.

Aptarnauta lankytojų
gamtos mokyklose

-

-

-

Gamtos mokyklos neturime

4 susitikimai/
30 dalyvių

0,13

Įgyvendinta

566 veiklos
/14 spec.

40,43

Įgyvendinta

Suorganizuota susitikimų
su bendruomenėmis
Direkcijos veiklų,
saugomos teritorijos, jos
17. vertybių ir visos saugomų
teritorijų sistemos
viešinimas
Išteklių valdymas
16.

700,6

Dalinai įgyvendinta

18.

Valstybės biudžeto lėšos
įstaigos išlaikymui

19.

Gautos lėšos programų
vykdymui

Biudžetinių pajamų
įmokos, lankytojų
20.
bilietai, parama (tame
tarpe 2 proc.)
Lėšos, gautos iš kitų
21.
šaltinių
Veikla, atlikta ne ST
direkcijos darbuotojų
22.
jėgomis (savanorių,
žmonių iš darbo biržos)
Kita veikla
23.

24.

25.

26.

Parengtų registruotų
raštų, įsakymų skaičius
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos
projektų, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip
pagrindinis vykdytojas,
skaičius ir lėšos
Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos
projektų, kuriuose
direkcija dalyvauja kaip
partneris, skaičius ir
lėšos
Direkcijos įvykdytų
viešųjų pirkimų apimtys

377.100,00
Eur./36
darbuotojai
35440,40
Eur./36
darbuotojai
242.691,90
Eur./36
darbuotojai

10475,00 Eur

984,46 Eur

6741,44 Eur

818.020,00 Eur./
22722,78 Eur
36 darbuotojai
267 dirbtos
val./50 žm.

5,34

682 raštų, 185
įsakymų sk./17
spec. sk.

51

Įgyvendinta

6 projektai/471.979,12 Eur

Įgyvendinta

10 projektai/145.883,91 Eur.

Įgyvendinta

238.676,54
Eur./13 spec.

Įgyvendinta

18.359,73 Eur.

27.

ST direkcijos
bendradarbiavimas su
institucijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras
veiklas

partnerių sk. 100

Įgyvendinta

______________________________________________direktorius____________________________
(v. pavardė)

(saugomos teritorijos pavadinimas)
(data, parašas)

____________________________

Priedas

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS
Nr.
Veiklų pavadinimai
1
2
Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)
Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Būdingą ir unikalų KNNP kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai- panoramos, atsiveriančios iš
regyklų
- Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas
- Pažeisti kraštovaizdžio arealai
1.
- Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos
- Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai KNNP
- Gamtos paveldo objektai
- Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio potencialo KNNP dalyse
- Gamtos stichijos paveiktos dalys
Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- Perinčių meldinių nendrinukių monitoringas, Tyrų pelkė LTKLAB002
- Perinčių meldinių nendrinukių monitoringas, Svencelės pievos LTKLAB009
- Baltijos jūroje žiemojančių vandens paukščių sankaupos LTKLAB001
- Migruojančių vandens paukščių, išskyrus žąsis, pilkąsias gerves, žuvėdras ir mažuosius kirus,
sankaupos LTKLAB010
2.
- Kraujalakinis melsvys, Lužijos ir Tyrų pelkė LTKLAB005
- Didysis auksinukas LTNER0005
- Perinčių didžiųjų kormoranų monitoring as
- KNNP skruzdžių tyrimas (darbų organizavimas, koordinavimas)
- Baltijinė linažolė
- Perinčių dirvoninių kalviukų monitoringas atvirose buveinėse.
Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
Tiesioginio skaičiavimo metodu:
3.
- Lankytojų skaičiaus fiksavimas: ant Vecekrugo kopos (VI -XII mėn. 38.136 žm.), Garnių ir
kormoranų kolonijoje (IV-V mėn. 5.123 žm.), Naglių pažintiniame take (74.671 žm.)

Mato vnt.
3
taškų sk.61
16
10
6
4
3
11
4
7
taškų sk. 4118
95
20
50
12
1
1
3933
1
2
3
taškų sk. 10
3

Reguliari lankytojų apskaita:
- KNNPd Lankytojų centruose Nidoje ir Smiltynėje (3.503 žm.)
- Naglių gamtinio rezervato lankytojų duomenys pagal parduodamus bilietus (61.523 bilietai)
Netiesioginio skaičiavimo metodu:
- AB „Smiltynės perkėla“ duomenys
- Nidos pasienio posto duomenys.
KNNP lankytojų monitoringo analizė
Kuršių nerijos lankytojų apklausos (atliktos 2018 m.) analizė
Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus):
- KNNP RK sąrašų atnaujinimas ir sisteminimas
- Valstybinių draustinių būklės vertinimas
- Pajūrinės zundos (Eryngium maritimum) apsaugos sklypo sukūrimas ir monitoringas
4.
- Apsauginio pajūrio kopagūbrio būklės 2020 m. monitoringas
- Žvejo namo (un.obj.kodas 1201) Naglių g. 8 fasadų būklės vertinimas
- Nidos urbanistinio draustinio būklės fiksavimas
- Europos bendrijos svarbos gamtinių buveinių ir rūšių apsaugos tikslų nustatymas K NNPd
teritorijoje ir direkcijai priskirtose “Natura 2000” tinklo teritorijose
Duomenų registravimas SRIS‘e:
- Jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) lizdavietės
5.
- Paprastųjų pelėsakalių (Falco tinnunculus) lizdavietė
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų dokumentų
Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti):
- KNNP direkcijos veiklos planas 2020 m.
6.
- KNNP direkcijos 2020 m. kraštovaizdžio monitoringo planas
- KNNP direkcijos 2020 m. prevencinės veiklos planas
- KNNP direkcijos 2020 m. kontrolės programa
Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams skaičius:

7.

- Bendrojo planavimo dokumentams
- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams
Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius:
- Bendrojo planavimo dokumentams

2
1
1
1
1
1
taškų sk. 13
1
5
1
1
1
1
3
taškų sk. 7
6
1
nagrinėjimas
dokumentų sk. 4

išduotų/ neišduotų
sąlygų sk.
1/1
2/2/pritarimų/nepritarimų
sk.

- Specialiojo planavimo dokumentams
- Detaliojo planavimo dokumentams
Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams skaičius:
8.

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius:

4/1
1/45/5
išduotų/ neišduotų spec.
reikalavimų sk.
12/1
pritarimų/nepritarimų
sk.
213/34
suderintų/nesuderintų
dok. sk.
7

Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės sklypų kadastrinių matavimų
bylų, kitų planų skaičius (įvardinti nagrinėtų dokumentų grupes):
- Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms Natura 2000
9.
reikšmingumo išvados
-Pastabų dėl KNNP gamtinėse teritorijose vykstančių renginių (maršrutų) teikimas
3
- Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos
35/1
Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas teritorijas)
(nurodant ar teritorija/objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika)
Sutvarkytos/prižiūrimos teritorijos (įvardinti):
21 teritorijų sk./466,96
- Atviro tipo palaikymo darbai nuganymo būdu
ha
- Nendrynų šienavimas vandeninės plaumuonės ( Nymphoides peltata) populiacijos gausinimui
1/1,25
- Nendrynų šienavimas trispalvio astro (Aster trifolium) populiacijos augimo sąlygų gerinimui
1/0,06
- Raukšlėtalapio erškėčio atžalų kirtimas ir šalinimas 12,5 km ruože (kv. 56 - 92, 97-127) nuo
1/0,7
Naglių gamtinio rezervato pradžios šiaurėje iki Pervalkos, du kartus (ES SF projektas)
1/18,04
- Šluotinio sausakrūmio šalinimas Naglių gamtiniame rezervate
- Muilinės gubojos šalinimas Naglių gamtiniame rezervate
1/0,28
- Paprastosios pušies atžalų šalinimas Garnių kalno kraštovaizdžio draustinyje
1/0,15
10.
- Natura 2000 buveinių tvarkymo darbai Naglių ir Grobšto gamtinių rezervatų ir Parnidžio
1/1,5
kraštovaizdžio draustinyje - sumedėjusios augalijos šalinimas (ES SF, AARP lėšos)
3/296,7
- Atvirų erdvių palaikymas šienavimo būdu Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje (Tylos slėnis),
Grobšto gamtiniame rezervate (Grobšto pieva), Raganos kalno ir Alksnynės kraštovaizdžio
4/2,66
draustiniuose, du kartus per metus
- Parafino atliekų (20 t) surinkimas Baltijos jūros pakrantėje Smiltynė -Juodkrantė, JuodkrantėPervalka, Preilos atkarpose.
1/60
- Apsauginio pajūrio kopagūbrio priežiūra Juodkrantės ekologinio apsaugos zonoje, Grobšto
gamtiniame rezervate, Karvaičių kraštovaizdžio draustinyje (ES SF projektas)
3/80,12

- Sumedėjusios augalijos atžalų šalinimas Garnių kalno kraštovaizdžio draustinyje
- Buitinių šiukšlių rinkimas Smeltės botani niame draustinyje
- Buitinių šiukšlių rinkimas Kliošių kraštovaizdžio draustinyje

11.

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti):
- Kopotvarkos (smėlio gaudyklių) palaikomieji darbai Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje ir
Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako ruože
- Rekreacinės digresijos židinių šalinimas pinant žabtvores Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje
- Senų atitvarų remontas ir naujų įrengimas Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje ir Grobšto
gamtiniame rezervate
- Rekreacinės digresijos židinių šalinimas ant P reilos kopos Karvaičių kraštovaizdžio draustinyje
- Atitvaro Pajūrinės zundos apsaugai Naglių gamtiniame rezervate įrengimas
Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos (įvardinti):
Pėsčiųjų trasos „Žiedinis maršrutas aplink Nidą“ priežiūra
Šiaurietiško ėjimo trasa Nidoje (ilgoji) priežiūra
Šiaurietiško ėjimo trasa Nidoje (trumpoji) priežiūra
Šiaurietiško ėjimo trasa Pervalkoje priežiūra
Pėsčiųjų trasos „Nuo Nidos iki Preilos marių pakrante“ priežiūr a
Pėsčiųjų trasos „Preilos žiedas“ priežiūra
Pėsčiųjų trasos „Bloksbergo promenada“ priežiūra
Pėsčiųjų ir dviratininkų trasos „Nida – Vecekrugas – Preila – Pervalka – Žirgų ragas – Nida“
priežiūra
Orientavimosi sporto parkų atnaujinimas ir priežiūra
Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje rekreacinėse
teritorijose
Mokomojo tako Naglių gamtiniame rezervate priežiūra
Dviračių-pėsčiųjų takas Garnių kalno kraštovaizdžio draustinyje šienavimas ir valymas
Atvirų erdvių palaikymas, pievų šienavimas Alksnynės rekreacinio prioriteto teritorijose
Baltažiedžių robinijų šalinimas, išvežimas Alksnynės kraštovaizdžio draustinis (Meškos
galvos apžvalgos aikštelės teritorija)
Šakų klojiniai rekreacinės digresijos židinių sutvarkymui Kuršių marių pakrantė Nidos
rekreacinio prioriteto ir ekologinės apsaugos prioriteto zonoje
Šienavimas Nidos ekologinio prioriteto zona, šalia lėktuvų pakilimo -nusileidimo tako
-

1/1,5
1/2
1/2
14 objektų sk.
7
1
4
1
1
29 teritorijų sk./667,83
ha
1/36
1/24
1/16
1/ 3,5
1/40
1/16
1/24
1/80
9/200
5/212,83
1/10
1/0.5
2/3
1/0.5

1/0.5

1/1
29 objektų sk.
1
1
1

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti):
Pėsčiųjų tako ir laiptų ant Parnidžio kopos įrengimas
Mokomojo modelio įrengimas Naglių g. “Gyvenimas Kuršių nerijoje. XIX a. pirma pusė“
Preilos kopos (Preilos kalnas) pritaikymo lankymui projekto įgyvendinimo darbai (laiptai,
takas, aikštelės) II-III etapas
1
Rekreacinės digresijos židinių šalinimas pinant žabtvores Karvaičių kraštovaizdžio
8
draustinis, Preilos kopa
1
Naujų suoliukų įrengimas pajūryje, draustiniuose ir rekreacinėse zonose
1
Apžvalgos aikštelės ant Vecekrugo kopos remontas ir priežiūra
1
Garsų gaudyklės Juodkrantėje priežiūra
1
Pažintinio "Mįslių tako" aikštelės remontas ir priežiūra
12
Atitvarų atnaujinimas Naglių gamtiniame rezervate (šalia dviračių tako ir kt.)
1
Senų informacinių stendų išardym as ir išvežimas
Rekreacinės įrangos (supynių) Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje atnaujinimas
Prevencija ir kontrolė (nurodyti kiek veiklų buvo organizuota savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis)
Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių patikrinimų kartu su kitomis
bendras veiklų sk. 4
institucijomis) skaičius:
17
Planiniai patikrinimai
92
12. Neplaniniai patikrinimai
10
Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai
Kiti rodikliai:
357
Kopų prižiūrėtojų ir bilietų platintojų prevencinė veikla
Švietimas ir viešinimas
Aptarnauta lankytojų lankytojų centruose:
lankytojų sk.
13. - Pavieniai lankytojai
3503
Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:
lankytojų sk. 1534
- Edukaciniuose renginiuose (pamokose): “Skruzdžių takais” (gyvai ir nuotoliniu), “Paukščių
lesinimas žiemą”, “Kopų pasaulis”, “Kaip Kaukas žvejo name slėpėsi”, “Pradingusi Nida”,
“Smiltynės vilos”, “Pažink Baltijos jūrą”, Edukacinis takelis, Molinių švilpyn ių gamyba, “Et kieno
14. kieno žalias kiemelis”, “Pėdsekystė””, “Miško pasaulis”.
- Ekskursijose: po Nidą, po KNNP, ekskursijos su vietiniu. Edukacinės teatralizuotos ekskursijos:
“Nidos kurorto aukso amžius, ekskursija Nagliuose, Kovo 11 d. ekskursijos.
- Žygiuose: Grobšto rezervate, Naglių rezervate, Parnidžio takais, Smiltynėje, Preiloje, Nidoje,
Pervalkoje, Juodkrantėje žygis dviračiais;

15.

16.

17.

Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose:
KNNP direkcija gamtos mokyklos neturi

lankytojų sk.
0

Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis:

susitikimų
sk.4/specialistų sk.6
2
1
1

Su Nidos ir Juodkrantės bendruomenėmis KNNP direkcijos 2019 m. ataskaitų ir veiklų planų 2020
m. pristatymas;
Nidos meno kolonijos bendruomene, bendradarbiavimo veiklų aptarimas;
Kuršių nerijos ambasadoriais Preiloje, direkcijos veiklų aptarimas.
Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos viešinimas:
- Skaitytos paskaitos/pranešimai:
- Dalyvauta laidų/duota interviu:
- Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų:
- Išleista leidinių (įvardinti):
Kelionės vadovas po Kuršių neriją (LT ir EN)
Leidinys “Užpustytų kaimų istorijos”
Naglių rezervato lankstinukai
Plėšomas žemėlapis
Didieji žemėlapiai: Kuršių nerija senuosiuose žemėlapiuose
Gamtos gidų skrajutė „Adventurui“
2021 metų kalendorius
- Kita (įvardinti):
Straipsniai/žinutės apie gamtą ir parko aktualijas internetinėje svetainėje/ socialiniuose tinkluose
Parengta informacinė medžiaga lauko informacinės sistemos leidybai bei Urbo kalno
informaciniams stendams
Parengtas turinys leidiniui „Ei, kieno kieno žalias kiemelis“
Parengtas turinys Deniso Nikitenkos knygos leidybai (leidyba 2021 m.)
Užsakomieji straipsniai (A. Bukartaitė “Kintanti kuršių nerija praeityje ir dabar. Unesco pasaulio
paveldo metai Lietuvoje”, A. Petraitytė “Kuršių nerija:praeit ies vaizdiniai ir vyksmai - ateities
lūkesčiai ir grėsmės”)

veiklų sk. 566
21
77
1
7
Svetainė 31/300 (soc.
tinklai)
73
1
1
2
9

43 / 2388 lankytojų

Vaizdo klipai (Kelionė su gamtos gidais, Rudens lygiadienis, Kelionė į save/A Journey to Yourself,
Kuršių nerijos nacionalinis parkas/Curonian Spit National park, edukaciniai video: Kaip kaukas
žvejo name slėpėsi, Pradingusi Nida, Pats laivą dariau, Smiltynės kurorto vilos).
Renginiai: „Tapk Kuršių nerijos atradėju„; Tarptautinės Paukščių palydos 2020 Kuršių nerijoje;
Ekspozicijos pristatymas „Gyvenimas Kuršių nerijoje XIX a. vid."; „Užpustytų ka imų atminimui“ meninio akcento pristatymas Naglių pažintiniame take; „Ei kieno kieno žalias kiemelis“ leidinio
pristatymas su folkloro ansambliu „Giedružė“; Knygos „Vadovas po Kuršių neriją" pristatymas (2
k.); Žvaigždynai virš kopų su dangaus gidu Algim antu Kleiva (3k.); Vėjo žodžiai. Gyvo garso
koncertas; Vasariniai žolinėjimai su Giedriumi. Nida; Forumas “Kuršių nerijos “genius loci”; Kovo
11-oji ant aukščiausios Kuršių nerijos viršūnės; Kitokie pasikalbėjimai apie paukščius, Mokslo
kavinės „Cafe Scientifique“ (4 k.);Vasaros renginių ciklas Smiltynėje: Parodos atidarymas.
Kiekvienas gali tapyti; Pleneras „Kiekvienas gali tapyti“ (7 k); Hatha joga (6k.); Atidarymo
renginys: Vasara Smiltynėje prasideda!; Čiulbanti Smiltynė; Molinių švilpynių dirbtuvės. Renginių
ciklas “Skruzdžių metai”: Piešinių-komiksų konkursas, fotografijų konkursas; Edukacinė popietė
„Paslaptingas skruzdžių gyvenimas“ (gyvai ir nuotoliniu), skruzdžių fermos lankymas Lankytojų
centre su pristatymu.
Tradicinis tarptautinis skulptūrų simp oziumas, nendrinių skulptūrų ant vandens ekspozicija
ir Rudens lygiadienio šventė;
Tarptautinė UNESCO konferencija „Bendras paveldas – bendros žinios: kultūrinis Kuršių
nerijos kraštovaizdis praeityje ir dabar“.
Renginiai visuomenei su partneriais: 2020 m. žaidimas „Atrask Kuršių neriją“(Škoda); XX
Jubiliejinė Jūrmylė; Lauko parodos „Smėlio karčemos (Sandkrug) kalnas“ atidarymas; Festivalis
„Tek saulužė ant maračių“ ir Joninės Neringoje; Pajūrio akmens amžius. Archeologijos dienos
Nidoje; Briedis kopose ir kiti Kuršių nerijos gyvūnai; Dangės flotilė
Kita veikla
Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip pagrindinis
18.
vykdytojas (įvardinti):
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panaudotos lėšos
497.921,52 (Eur)

- ES SF projektas 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 "Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio)
tvirtinimas Kuršių nerijoje"
- Nendrinės skulptūros Gintaro įlankoje (Neringos savivaldybė: Sritis „Vizualieji menai ir
dizainas“, Lietuvos kultūros taryba:Tolygi kultūrinė raida Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti,
kūrybiška bendruomenė 2020-1)
- Tarptautinė konferencija „Bendr as paveldas – bendros žinios: kultūrinis Kuršių nerijos
kraštovaizdis praeityje ir dabar“ (Neringos savivaldybės biudžeto lėšoms finansuojami kultūro bei
meno srities projektai, AARP, Kultūros paveldo projektai 2020 -1)
- Kuršių nerija senuosiuose žemėlapiuose (Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: kultūros
paveldo sugrąžinimas 2020-1)
- Užpustytų kaimų istorijos (Kultūros paveldo projektai 2020 -1)
- Pažink Kuršių neriją per edukaciją (2020 m. nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektai)
- Saulės elektrinių saugomų teritorijų nacionalinių bei regioninių parkų ir rezervatų direkcijoms
įsigijimas (Valstybės biudžeto lėšos įstaigos išlaikymui)
Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvauja kaip partneris
(įvardinti):

19.

Interreg South Baltic „The use of active barriers for the nutrient removal and local water
quality improvement in Baltic lagoons – LiveLagoons“
Interreg South Baltic „Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas
in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides – SB Nature
Guides Network“
Interreg South Baltic „Development of Unesco Natural and Cultural assets – DUNC“
Interreg Latvija-Lietuva projektas Nr. LLI-448 „Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir
Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje"
Projektai įgyvendinami kartus su VSTT:
Gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijoje (I)
Parnidžio kopos Kuršių nerijos nacionaliniame parke sutvarkymas ir pritaikymas lankymui
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
Draustinių būklės vertinimo metodikos parengimas ir 289 draustinių būklės vertinimas

429.502,12 Eur
10.990 Eur
14.300 Eur

6.400 Eur
8.300 Eur
2.487 Eur
25.942,40 Eur.
panaudotos lėšos
145.883,91 (Eur)/ veiklų
sk.10
10.724,13** Eur.
57.573,55** Eur
44.689,32** Eur
8.781,27** Eur

13.215,47 Eur.
9.256,50 Eur.
0 Eur.
0 Eur.

Projektai įgyvendinami su kitais partneriais:
„Kultūrinio turizmo maršrutas nuo Nidos dailininkų kolonijos iki P. Domšaičio „Nuostabiosios
žemės beieškant“ (Pagrindinis partneris VšĮ Th. Manno kultūros centras)

20.

ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kt.
įgyvendinant bendras veiklas (įvardinti partnerių grupes):
- Švietimo ir ugdymo įstaigos
- Klubai, organizacijos, VšĮ
- Valstybinės ir privačios įmonės
- Savivaldybės
- TIC, kultūros įstaigos, centrai, muziejai
- Žiniasklaida
- Bendruomenės
- Biudžetinės įstaigos, tarnybos
- Užsienio partneriai
- Privatūs asmenys

* neįtraukta į bendrą skaičių
** suma ne galutinė, gali keistis po audito

1643,67 Eur.
0 Eur.
partnerių sk. 100

