PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.V-71
2021-ųjų metų veiklos prioritetai:
1. Užtikrinti sklandų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, statant KNNP Lankytojų centrą, Gamtos mokyklą ir įrengiant Parnidžio taką.
2. Užtikrinti kraštovaizdžio elementų (ypač atvirų buveinių) ir gamtos paveldo objektų apsaugą ir eksponavimą.
3. Užtikrinti faktais paremtą aplinkos būklės monitoringą, sudaryti prielaidas rūšims ir natūralioms buveinėms, ekosistemoms išsaugoti.
4. Aktyviau vykdyti kompleksinę prevencinę veiklą ir didinti švietėjiškų priemonių efektyvumą.
KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2021-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir/ar
indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
kriterijai ir jų
reikšmės

Asignavimai eurais
Įvykdymo
terminas

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas
01.032.0
1.01.01.

Įgyvendinti
konkrečias
priemones,
reikalingas
saugomų teritorijų
paveldo vertybėms
išsaugoti ir
pažintiniam
turizmui
saugomose
teritorijose plėtoti.
Vertinti Europos
Bendrijos svarbos

1. Organizuoti ir vykdyti
Stebimų temų sk. (vnt.)/taškų sk. (vnt.)/
taikomuosius tyrimus ir monitoringą: parengtų ataskaitų sk. (vnt.)
1.1. Kraštovaizdžio monitoringą,
tyrimus
1.1.1. Kraštovaizdžio vizualinis
monitoringas

16 temų/16
taškų- 1
ataskaita

Biologinės įvairovės,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

II-III ketv.

1.1.2.Kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės apsaugai svarbių atvirų
erdvių stebėsena

1 tema/ 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1.1.3.Pažeisti kraštovaizdžio arealai

1 tema/ 1
ataskaita

Biologinės įvairovės,
Kraštovaizdžio

I-IV ketv.

Valstybės
biudžetas

Kiti
ES fondai* šaltiniai**
(nurodyti)

buveinių ir rūšių
būklės pokyčius

apsaugos, Teisės ir
administravimo sk.
1.1.4.Atkurtos (renatūralizuotos)
pažeistos teritorijos

1 tema/ 1
ataskaita

Biologinės įvairovė,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

II ir IV ketv.

1.1.5. Aplinką darkantys (apleisti,
nenaudojami, kt.) statinių KNNP
stebėsena

1 ataskaita

Kraštovaizdžio
apsaugos, Teisės ir
administravimo sk.

I-IV ketv.

1.1.6. Retai gyvenamos teritorijos
kraštovaizdžio draustiniuose

1 ataskaita

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

I-IV ketv.

1.1.7. Gamtos paveldo objektai

11 temų/ 11
taškų- 1
ataskaita

Biologinės įvairovės,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

II ir IV ketv.

1.1.8. Lankymui pritaikyti gamtos ir
kultūros objektai

1 tema/1
ataskaita

Lankytojų
aptarnavimo,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

IV ketv.

1.1.9. Lankytojams pritaikytos
teritorijos (įrengta rekreacinė
infrastruktūra)

1 tema/ 1
ataskaita

Lankytojų
aptarnavimo,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

IV ketv.

1.1.10. Rekreacinės digresijos
vertinimas teritorijoje

4 temos / 8
taškai- 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II-III ketv.

1.1.11. Gamtos stichijos paveiktos
dalys

1 ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II ketv.

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

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II ketv.

1.2.3. Perinčių juodkrūčių bėgikų
monitoringas, Tyrų pelkė,
LTKLAB002

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-II ketv.

1.2.4. Baltijos jūroje žiemojančių
vandens paukščių sankaupos,
LTKLAB001

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I ketv.

1.2.5. Perinčių didžiųjų kormoranų
monitoringas

1 apskaita / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II ketv.

1.2.6. Perinčių jūrinių erelių
monitoringas, LTKLAB001

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1.2.7. Jūrinių erelių sankaupų
monitoringas, LTKALB002

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II-III ketv.

1.2.8. Migruojančių žuvėdrų ir
mažųjų kirų sankaupos, Kuršių
marios, LTKLAB010

5 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II-III ketv.

1.2.9. Migruojančių žuvėdrų ir
mažųjų kirų sankaupos, Kuršių
nerijos pajūris, LTNERB001

5 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II-III ketv.

1.2.10. Migruojančių žuvėdrų ir
mažųjų kirų sankaupos, Kuršių
nerijos nacionalinis parkas,
LTKLAB001

5 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

II-III ketv.

1.2.11. Medžiojamųjų gyvūnų
apskaita, pagal pėdsakus sniege

2 apskaitos / 1
ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I ketv.

3 temos/6 taškai

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

1.3. Lankytojų monitoringą,
tyrimus
1.3.1 Teritorijos apkrovos analizė
taškuose, LC lankomumo analizė,
kitų įmonių duomenų analizė

1.3.2 KNNP lankytojų monitoringo
ataskaita už 2020 m.

1 ataskaita

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I ketv.

1.3.3. KNNP lankytojų apklausa

1 ataskaita

Lankytojų
aptarnavimo sk.,
direktoriaus pav.

II-IV ketv.

1.4.1. KNNP moliuskų tyrimas

1 ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1.4.2. Pajūrinės zundos (Eryngium
maritimum) apsaugos sklypo
monitoringas

1 ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1.4.3. Apsauginio kopagūbrio būklės
monitoringas

1 ataskaita

Direktoriaus pav.

IV ketv.

1.4.4. Europos bendrijos svarbos
gamtinių buveinių ir rūšių apsaugos
tikslų nustatymo korekcijos KNNPd
teritorijoje ir direkcijai priskirtose
“Natura 2000” tinklo teritorijose

1 ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1.4.5. Gamtos paveldo objektų
aplinkos analizė ir rekomendacijos
objektų apsaugai ir eksponavimui.

1 ataskaita

Biologinės įvairovės,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

I-IV ketv.

1.5. Duomenų registravimą SRIS‘e 1 ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

1.4. Kitą monitoringą, tyrimus

2. Parengti, atnaujinti/pakeisti,
išnagrinėti strateginio ir teritorijų
planavimo dokumentus, statinių
projektus, kitus dokumentus:

Parengtų, atnaujintų/pakeistų, išnagrinėtų dokumentų
sk. (vnt.)

2.1. Strateginio planavimo
dokumentus
2.1.1. KNNP direkcijos veiklos
planas 2021 m.

1 vnt.

Visi skyriai,
Vadovybė

IV ketv.

ES SF

2.1.2. KNNP direkcijos 2021 m.
kontrolės programa ***

1 vnt.

Teisės ir
administravimo sk.

I ketv.

2.1.3. KNNP direkcijos 2021 m.
prevencinės veiklos planas

1 vnt.

Teisės ir
administravimo sk.

I ketv.

2.2.1.Išduotos/neišduotos sąlygos,
pritarimai/nepritarimai teritorijų
planavimo (bendriesiems,
specialiesiems, detaliesiems)
dokumentams

45 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

I-IV ketv.

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

50 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

I-IV ketv.

230 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

I-IV ketv.

2.4.1.Planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir
potencialioms Natura 2000
reikšmingumo išvados

1 ataskaita

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

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

3 vnt.

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

2.2. Teritorijų planavimo
dokumentus

2.3. Statinių projektus
2.3.1 Išduoti/neišduoti specialieji
reikalavimai, pritarimai/nepritarimai
statinių projektams.
2.4. Projektus, kuriems išduodamos
poveikio saugomoms teritorijoms
išvados

2.5. Kitus projektus, planus,
dokumentus

2.5.1. Pastato Smiltynės g. 11
tvarkybos darbų dokumentacijos
rengimas.

1 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

III ketv.

2.5.2. Pastato Smiltynės g. 11
kapitalinio remonto dokumentacijos
rengimas.

1 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

III ketv.

2.5.3. Dokumentacijos rengimas
pastato, Naglių g. 8 kadastrinių
matavimų tikslinimui.

1 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

II ketv.

2.5.4. Pastato, Naglių g. 8 paveldo
tvarkybos darbų projektinės
dokumentacijos rengimas.

1 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

III ketv.

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

Sutvarkytų/priži
ūrėtų
teritorijų/objekt
ų sk. ir plotas
vnt.

ha

3.1.1.Bitinės sprigės (Impatiens
glandulifera) reguliavimas
(šienavimas)

1

2

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

3.1.2. Atvirų buveinių palaikymo
darai: pievų šienavimas, ganiava

9

10

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

AARP

3.1.3. Sumedėjusios augalijos
šalinimas Naglių ir Grobšto gamtinių
rezervatų ir Parnidžio kraštovaizdžio
draustinio teritorijoje (ES SF projekto
rezultatų palaikymas)

3

288

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

III-IV ketv.

AARP

3.1. Sutvarkytos/prižiūrėtos
teritorijos

3.1.4. Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa
rugosa) gausos reguliavimas Kuršių
nerijos nacionalinio parko Naglių
rezervate (ES DF projekto rezultatų
palaikymas)

1

11,6

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

3.1.5. Nendrynų šalinimo darbai
marių pakrantėje

1

2

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

III-IV ketv.

3.1.6. Pervalkos įlankos
(palaikomieji) nendrių šienavimo
darbai

1

0,5

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

III-IV ketv.

3.1.7. Šluotinio sausakrūmio
(Sarothamnus scoparius) šalinimas
Naglių rezervate

1

0,5

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

3.1.8. Muilinės gubojos
(Gypsophila paniculata) šalinimas
Naglių rezervate

1

0,5

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

II ketv.

3.2. Sutvarkyti/prižiūrėti objektai

vnt.

3.2.1 Eksperimentinio pajūrinės
zundos apsaugai skirto sklypo
priežiūra, invazinių augalų šalinimas

1

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

3.2.2. Kopotvarkos (smėlio
gaudyklių) palaikomieji darbai
Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje
ir Naglių gamtinio rezervato
pažintinio tako ruože

2

Biologinės įvairovės,
Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.2.2. Laiptų per apsauginį kopagūbrį 3
atnaujinimas Karvaičių
kraštovaizdžio draustinyje, Raganos
kalno kraštovaizdžio draustinyje
3.3. Įrengtos/prižiūrėtos
rekreacinės infrastruktūros
teritorijos

vnt.

ha

AARP

ES SF

3.3.1. Pėsčiųjų trasos “Aplink Nidą”
priežiūra

1
vnt.

36 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.2. Šiaurietiška ėjimo trasa Nidoje 1
(ilgoji) priežiūra
vnt.

24 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.2. Šiaurietiška ėjimo trasa Nidoje 1
(trumpoji) priežiūra
vnt.

16 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.3. Šiaurietiška ėjimo trasa
Pervalkoje priežiūra

1
vnt.

3,5 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.4. Pėsčiųjų trasos nuo Nidos iki
Preilos pamariu priežiūra

1
vnt.

40 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.5. Pėsčiųjų trasos “Kuršių niūrija” 1
(buv. Preilos žiedas) priežiūra
vnt.

16 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.6. Pėsčiųjų trasos
“Miško katedra” (buv. Bloksbergo
promenada) priežiūra

1
vnt.

24 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.7. Dendrologinio tako priežiūra

1
vnt.

3 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.8. Pėsčiųjų ir dviratininkų trasa
„Nida-Vecekrugas-Preila-PervalkaŽirgų ragas-Nida“

1
vnt.

20 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.9. Parnidžio pažintinio tako
1
atnaujinimas (įrengiant naujus laiptus vnt.
ir infrastruktūrą) ir priežiūra

0,5 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

ES SF

3.3.10. Orientavimosi sporto parkų
atnaujinimas ir priežiūra.

9
vnt.

200 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.11. Naglių gamtinio rezervato
mokomojo tako priežiūra ir
atnaujinimas

1
vnt.

0,8 ha

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

2,28

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.4.1. Regyklų Avikalnyje, ant
4
Meškos galvos, Kormoranų
vnt.
kolonijoje ir ant Vecekrugo priežiūra

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.4.2. Rekreacinės infrastruktūros lauko baldų įrengimas

10
vnt.

Bendrųjų reikalų,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

II-III ketv.

3.4.3. Atokvėpio vietų “Prie marių”,
“Žvejų”, “Dviračio tako”, “Garsų
gaudyklė” priežiūra:

4
vnt.

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.4.4. “Mįslių tako” Smiltynėje
priežiūra

1
vnt.

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.4.5. Mokomojo modelio priežiūra
1
“Gyvenimas Kuršių nerijoje XIX a. I vnt.
pusė”

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.4.6. Skulptūros- suolo "Neringos
sostas" priežiūra

1
vnt.

Bendrųjų reikalų sk.

II-III ketv.

3.4.7. Edukacinio kiemelio Naglių g.
8, Nidoje priežiūra

1
vnt.

Bendrųjų reikalų,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

3.3.12. Juodkrantės pėsčiųjų-dviračių 1
tako priežiūra
3.4. Įrengti/prižiūrėti rekreacinės
infrastruktūros objektai

vnt.

ha

3.4.8. Preilos tako įrengimo ir
pritaikymo lankymui (IV etapas)
darbai

1
vnt.

Bendrųjų reikalų,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

II-III ketv.

3.4.9. Naujų perėjimų per apsauginį
kopagūbrį įrengimas

5
vnt.

Bendrųjų reikalų sk.,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.
direktoriaus pav.

II-IV ketv.

ES SF

3.4.10. Dviračių stovų (97 vnt.) ir
stendų (5 vnt.) rekreacinio prioriteto
zonose įrengimas.

102
vnt.

Bendrųjų reikalų sk.,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.
direktoriaus pav.

II-IV ketv.

ES SF

4.1.1 Interesantų konsultacijos

Pagal poreikį

Teisės ir
I-IV ketv.
administravimo,
Kraštovaizdžio
apsaugos, Biologinės
įvairovės, Lankytojų
aptarnavimo skyriai,
Vadovybė

4.1.2. Paskaitos kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės apsaugos
temomis

4 vnt.

Kraštovaizdžio
I-IV ketv.
apsaugos, Biologinės
įvairovės sk.

4. Organizuoti ir vykdyti ST
prevenciją ir kontrolę***:
4.1. Prevencinių priemonių
įgyvendinimas pagal direkcijos
patvirtintą metinį prevencinį
veiklos planą

4.1.3. Su prevencija susiję straipsniai 10 vnt.
žiniasklaidos priemonėse, pranešimai,
viešos akcijos

Teisės ir
I-IV ketv.
administravimo,
Biologinės įvairovės,
Lankytojų
aptarnavimo skyriai

4.1.4. Susitikimai su savivaldybėmis, 10 vnt.
valstybinėmis institucijomis,
partneriais

Teisės ir
I-IV ketv.
administravimo,
Kraštovaizdžio
apsaugos, Biologinės
įvairovės, Lankytojų
aptarnavimo skyriai,
Vadovybė

4.1.5. Prevencinių patikrinimų
organizavimas

Teisės ir
I-IV ketv.
administravimo,
Kraštovaizdžio
apsaugos, Biologinės
įvairovės, Lankytojų
aptarnavimo sk.,
Vadovybė

40

4.1.6. Aplinką darkančių statinių ar
1 ataskaita
teritorijų identifikavimas ir
informacijos pateikimas atsakingoms
institucijoms

Teisės ir
administravimo,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

I-IV ketv.

4.1.7. Rekreacinės digresijos židinių
identifikavimas ir priemonių
įgyvendinimas

1 ataskaita

Teisės ir
administravimo,
Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

4.1.8. Talkų KNNP ir priskirtose
teritorijose organizavimas

5 vnt.

Teisės ir
I-IV ketv.
administravimo,
Biologinės įvairovės,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

4.1.9. Draustinių ribų ženklinimas
KNNP ir priskirtose teritorijose

20 vnt.

Teisės ir
administravimo,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

4.1.10. Atitvarų įrengimas Grobšto ir 2 teritorijos
Naglių gamtiniuose rezervatuose

Teisės ir
administravimo,
Bendrųjų reikalų sk.

I-IV ketv.

4.1.11. Prevencinių video klipų
sukūrimas

Lankytojų
aptarnavimo,
Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

5 vnt.

Išvykimų sk. 15
4.2. Kontrolės priemonių
vnt.
įgyvendinimas pagal direkcijos
patvirtintą metinį kontrolės veiklos
planą
5. Įgyvendinti tarptautinius ir vietos
projektus:

Teisės ir
I-II ketv.
administravimo,
Kraštovaizdžio
apsaugos, Biologinės
įvairovės, Vadovybė

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

5.1. Įgyvendinti (-ami) projektai
5.1.1. Įgyvendintų (- amų)
tarptautinių ir vietos projektų,
kuriuose direkcija dalyvauja kaip
pagrindinis vykdytojas
5.1.1.1. ES SF projektas 05.1.11 vnt.
APVA-V-005-01-0001 "Baltijos jūros
kranto (apsauginio kopagūbrio)
tvirtinimas Kuršių nerijoje"

Direktoriaus pav.,
Bendrųjų reikalų sk.

I-IV ketv.

5.1.1.2. Nendrinės skulptūros Gintaro 1 vnt.
įlankoje, Juodkrantėje

Lankytojų
aptarnavimo skyrius,
Bendrųjų reikalų sk.

II-IV ketvirtis

Lietuvos
kultūros
taryba,
Neringos
sav.

5.1.1.3. Lauko ekspozicijos
“Gyvenimas Kuršių nerijoje XIX a.
vid. “ įveiklinimas: audio siužetų
sukūrimas

Lankytojų
aptarnavimo skyrius

II-IV ketvirtis

Lietuvos
kultūros
taryba

1 vnt.

ES SF

5.1.1.4. Alksnynės gynybinio
komplekso istoriniai tyrimai

1 vnt.

Lankytojų
aptarnavimo skyrius

II-IV ketvirtis

Lietuvos
kultūros
taryba

5.1.1.4. Kuršių nerijos istorijos
tyrimai Vokietijos archyvuose

1 vnt.

Lankytojų
aptarnavimo skyrius

II-IV ketvirtis

Lietuvos
kultūros
taryba

Teisės ir
administravimo sk.

II-IV ketv.

Neringos
sav.

5.1.1.5. Efektyvesnė biologinės
1 vnt.
įvairovės apsauga (kopų prižiūrėtojai)
5.1.2. Įgyvendinti (-ami) tarptautiniai
ir vietos projektai, kuriuose direkcija
dalyvauja kaip partneris
5.1.2.1. Interreg South Baltic –
„Supporting sustainable nature
tourism in transboundary coastal
areas in the SB Region via
establishing a common education
scheme for Local Guides“.

1 vnt.

Lankytojų
aptarnavimo skyrius/
Biologinės įvairovės
skyrius

I-II ketv.

Interreg
Pietų
Baltijos
programa

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

1 vnt.

Biologinės įvairovės
skyrius

I-II ketv.

Interreg
Pietų
Baltijos
programa

5.1.2.3. Interreg South Baltic
projektas „Development of Unesco
Natural and Cultural assets”
(partneris)

1 vnt.

Projekto
administratorius,
Projekto vadovas

I ketvirtis

Interreg
Pietų
Baltijos
programa

5.1.2.4. Interreg V-A Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną projektas „Development of
Forest trail in Latvia and Lithuania
and expanding the Baltic Coastal
Hiking route in Lithuania“ Nr. LLI448 (partneris)

1 vnt.

Projekto
administratorius,
veiklų vykdytojas,
Projekto vadovas

I-IV ketvirtis

Interreg VA Latvijos
ir Lietuvos
bendradarb
iavimo per
sieną
programa

5.1.2.5. ES SF projektas „Rūšių
1 vnt.
apsaugos ir gausos reguliavimo
priemonių įgyvendinimas“ (invaziniai
augalai)

Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

ES SF

5.1.2.6. ES SF projektas „Parnidžio
kopos Kuršių nerijos nacionaliniame
parke sutvarkymas ir pritaikymas
lankymui“

1 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.,
Lankytojų
aptarnavimo sk.,
Bendrųjų reikalų sk.,
vadovybė

I-IV ketvirtis

ES SF

5.1.2.7. ES SF projektas
„Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir
pritaikymas pažinti (I): Lankytojų
centro projektavimas, parko lauko
informacinės sistemos išplėtimas, 11
gamtos paveldo objektų žymėjimas“

3 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.,
Lankytojų
aptarnavimo sk.,
Biologinės įvairovės
sk., vadovybė

I-IV ketvirtis

ES SF

5.1.2.8. ES SF projektas
Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir
pritaikymas pažinti (II): Kuršių
nerijos lankytojų centro įrengimas,
Kuršių nerijos gamtos mokyklos
įrengimas, Lankytojų centrų
ekspozicijų įrengimas

3 vnt.

Kraštovaizdžio
apsaugos sk.,
Bendrųjų reikalų sk.,
Lankytojų
aptarnavimo sk.,
vadovybė

I-IV ketvirtis

ES SF

5.1.2.9. ES SF projektas
Gamtotvarkos priemonių
įgyvendinimas Natura 2000
teritorijoje (II) (nendrynų pjovimas)

1 vnt.

Biologinės įvairovės
sk., Bendrųjų reikalų
sk.

III-IV ketv.

ES SF

6.Sudaryti apsaugos sutartis su žemės Sudarytų apsaugos sutarčių sk. (vnt.)/apsaugotas plotas (ha)
savininkais
6.1. Sudarytos apsaugos sutartys

2 vnt.

Biologinės įvairovės
sk.

1. Aptarnauti lankytojus:

Lankytojų sk. (vnt.)

II-IV ketv.

01.032.0
1.01.02.

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

1.1. Aptarnauta lankytojų
lankytojų centre

5 000

2 000
1.2. Aptarnauta lankytojų
direkcijos organizuotuose
edukaciniuose užsiėmimuose
(pamokose), ekskursijose, žygiuose
2. Organizuoti švietėjišką,
informacinę veiklą:

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

Lankytojų
aptarnavimo sk.,
Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

Vykdytų veiklų sk. (vnt.)

2.1. Direkcijos veiklų, saugomos
teritorijos, jos vertybių ir visos
saugomų teritorijų sistemos
viešinimas
2.1.1. Straipsniai/žinutės apie gamtą,
kultūrą ir parko aktualijas
internetinėje svetainėje

50

Visi skyriai

I-IV ketv.

2.1.2. Orientavimosi sporto parkų
viešinimas

10

Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-IV ketv.

2.1.3. Bendravimas su žiniasklaida
20
(dalyvavimas TV, radio reportažuose,
straipsnių publikavimas spaudoje)

Visi skyriai,
vadovybė

I-IV ketv.

2.1.4. Paskaitos, pranešimai,
pristatymai visuomenei

Lankytojų
aptarnavimo sk.,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.,
Biologinės įvairovės
sk., vadovybė

I-IV ketv.

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

10

2.1.5. Saugomų teritorijų produkto
5
ženklo suteikimo produktams ir
paslaugoms bei viešinimo kampanija

2.1.6. Gamtinių edukacinių, žygių,
užsiėmimų organizavimas, vedimas,
viešinimas nuotoliniu ir gyvai

40

Lankytojų
aptarnavimo sk.,
Biologinės įvairovės
sk., Kraštovaizdžio
apsaugos sk.

I-IV ketv.

2.1.7. Internetinės svetainės turinio
kūrimas bei duomenų talpinimas

1

Visi skyriai

I-II ketv.

2.1.8. Leidinio ir projekto “Užpustytų 1
kaimų istorijos” viešinimas

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

2.1.9. Trumpų video sukūrimas
atskiromis temas bei jų viešinimas

5

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

2.1.10. Vasaros renginių ciklas
Smiltynėje

5

Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

2.1.11. Moksliniai tematiniai
renginiai-susitikimai “Cafe
Scientifique”

4

Vadovybė,
Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-IV ketv.

2.1.12. Europos paveldo dienų bei
Europarc dienos, Žemės dienos
minėjimai

3

Vadovybė,
Kraštovaizdžio
apsaugos sk.,
Biologinės įvairovės
sk., Lankytojų
aptarnavimo sk.

II-III ketv.

2.1.13. Rudens lygiadienio šventė

1

Lankytojų
aptarnavimo sk.

III ketv.

2.1.14. Teminių “Moliuskų metai”
renginių ciklas

5

Lankytojų
aptarnavimo sk.,
Biologinės įvairovės
sk.

I-IV ketv.

Interreg
Pietų
Baltijos
programa

2.1.15. Renginiai su partneriais

7

Lankytojų
aptarnavimo skyrius
Vadovybė

I-IV ketv.

2.2. Suorganizuota susitikimų su
bendruomenėmis

8 susitikimai
/150 dalyvių

Visi skyriai

I-IV ketv.

3. Teikti paslaugas lankytojams:

Suteiktų
paslaugų sk.
(vnt.)/
lankytojų sk.
(vnt.)/gautos
pajamos (Eur)
Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

3.3. Informacinių leidinių rengimas 4 vnt
ir leidyba:

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

3.3.1. Leidinio apie Kuršių neriją
leidyba

2 000 vnt.

Lankytojų
aptarnavimo sk.

I-IV ketv.

3.3.2. Leidinio“Gražiausios Kuršių
nerijos panoramos “ (darbinis
pavadinimas) leidyba

1 000 vnt.

Lankytojų
aptarnavimo skyrius

I-IV ketv.

3.3.3. Leidinio “Gamtos gido
vadovas” leidyba

2000 vnt.

Projekto
koordinatorius

I-II ketv.

Interreg
Pietų
Baltijos
programa

3.3.4. Leidinio "Baltic Hiking route"
leidyba

1000 vnt.

Projekto
administratorius

I-III ketv.

Interreg VA Latvijos
ir Lietuvos
bendradarbi
avimo per

3.1. Leidinių ir suvenyrų platinimas 4500 vnt./
2000,00 Eur
3.2. Pažintinės specializuotos
ekskursijos, žygiai, edukacijos

40 vnt/ 2 500
Eur

Lietuvos
kultūros
taryba

sieną
programa
3.4. Lankytojo bilieto platinimas

10.000 vnt/ 12
000 Eur

Lankytojų
aptarnavimo skyrius

I-IV ketv.

3.5. Naglių gamtinio rezervato
mokomojo tako lankytojų bilietų
platinimas

60000
vnt./250.000
Eur.

Teisės ir
administravimo
skyrius

II-III ketv.

Pagal poreikį

Teisės ir
administravimo
skyrius

I-IV ketv.

4. Kita veikla:
4.1. Atstovavimas teismuose

Asignavimai (viso):
*Nurodytos sumos preliminarios.
** Nurodytos sumos preliminarios, pagal pateiktas paraiškas.
*** Saugomų teritorijų kontrolė vykdoma iki 2021-07-01.

_______________________________________________________________________direktorius____________________________
(saugomos teritorijos pavadinimas)

(v. pavardė)

____________________________
(data, parašas)

547.500,00 639.425,00

43.200,00

