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KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS  

2021-ŲJŲ METŲ PREVENCINĖS VEIKLOS PLANAS  

                          
                                                   

Prevencinės priemonės pavadinimas 

Proceso ir/ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir 

jų reikšmės  

(sk. /vnt) 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

1. Regioninio parko ir direkcijai priskirtų saugomų teritorijų lankymas, atliekant fizinių ir 

juridinių asmenų veiklos stebėseną, vykdant saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo 

režimo pažeidimų prevenciją.  

 

48 E. Makrickas  

M. Kirstukas 

I-IV ketv. 

2. Informacijos apie pastebėtą neteisėtą fizinių ar juridinių asmenų veiklą, problemines 

saugomos teritorijos vietas ir kitus veiksnius, galinčius nulemti saugomos teritorijos režimo 

pažeidimus, rinkimas ir perdavimas kontroliuojančioms institucijoms.  

 

Pagal poreikį 
 

E. Makrickas 

M. Kirstukas 

R. Mikitiejeva 

 

I-IV ketv. 

3. Direkcijai priskirtų valstybinių draustinių būklės vertinimas  

(Nevėžio, Jiesios ir Lomenos valstybiniai kraštovaizdžio draustiniai, Kulvos ir Lapių 

geomorfologiniai draustiniai, Palaraisčio telmologinis draustinis, Būdos, Kamšos ir 

Romainių botaniniai-zoologiniai draustiniai, Lapainios botaninis draustinis, Kauno 

teriologinis draustinis - 11 vnt.). 

 

11 M. Kirstukas  

E. Makrickas 

II-IV ketv. 

4. Konsultacijų teikimas saugomos teritorijos gyventojams, lankytojams, kitiems 

besikreipiantiems asmenims jiems aktualiais klausimais.  
 

Pagal poreikį 
 

N. Eidukaitienė 

M. Kirstukas 

R. Mikitiejeva 

E. Makrickas 

I-IV ketv. 

5. Susitikimų su vietos gyventojais, žvejais, sodininkų bendrijomis ir kt. tikslinėmis 

grupėmis organizavimas, aptariant klausimus galinčius nulemti saugomos teritorijos režimo 

pažeidimus. 

4 R. Mikitiejeva 

E. Makrickas 

N. Eidukaitienė 

I-IV ketv. 

6. Susitikimai su socialinių partnerių (Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinių miškų 

urėdijos teritorinių padalinių, savivaldybių, seniūnijų, kitų įstaigų, organizacijų) atstovais, 

aptariant aktualius saugomos teritorijos režimo apsaugos klausimus. 

Pagal poreikį 
 

M. Kirstukas 

N. Eidukaitienė 

E. Makrickas 

I-IV ketv. 



 

7. Dalyvavimas vietos bendruomenių, vietos savivaldos, švietimo įstaigų ir kitų institucijų, 

asociacijų ir kitų suinteresuotų asmenų organizuojamuose renginiuose, pristatant ir 

skleidžiant saugomos teritorijos direkcijos veiklos tikslus. 

Pagal poreikį E. Makrickas 

M. Kirstukas 

N. Eidukaitienė 

 

I-IV ketv. 

8. Aktualios informacijos skleidimas ir visuomenės švietimas apie saugomų teritorijų 

režimą (pranešimai, paskaitos, skrajutės, lankstinukai, prevenciniai stendai ir pan.). 
Pagal poreikį R. Mikitiejeva 

E. Makrickas 

M. Kirstukas 

I-IV ketv. 

     

 

 

Direktorė                                          Nijolė Eidukaitienė 


