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KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS  

2020-ŲJŲ METŲ PREVENCINĖS VEIKLOS PLANAS  
                                                                            

Prevencinės priemonės pavadinimas 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai ir jų reikšmės  

(sk. vnt) 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

1. Planinių/ neplaninių prevencinių patikrinimų programos (priedas Nr. 1) vykdymas: 

- planiniai patikrinimai; 

- neplaniniai patikrinimai; 

- kiti patikrinimai. 

 

50 

50 

35 

K. Pratašienė 

E. Makrickas 

 

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 
 

8 

 

K. Pratašienė 

M. Kirstukas 

 

I-IV ketv. 

3. Konsultacijų teikimas saugomos teritorijos gyventojams, lankytojams, kitiems 

besikreipiantiems asmenims jiems aktualiais klausimais 

100 

 

K. Pratašienė  

N.Eidukaitienė 

M. Kirstukas 

R.Mikitiejeva 

E. Makrickas 

I-IV ketv. 

4. Pranešimai ugdymo ir švietimo bei kitose įstaigose apie ST režimą, kraštovaizdžio ir 

biologinės įvairovės, vertybių išsaugojimą. 
2 E. Makrickas 

M. Kirstukas 

I-IV ketv. 

5. Susitikimų organizavimas su vietos bendruomenėmis, sodininkų bendrijomis, žvejų 

būreliais ir asociacijomis bei kitais suinteresuotais asmenimis aptariant galinčius nulemti 

saugomos teritorijos režimo pažeidimus klausimus: 

- susitikimas su Petrašiūnų seniūnijoje veikiančiomis bendruomenėmis; 

- susitikimas su Akademijos seniūnijoje veikiančiomis bendruomenėmis; 

- susitikimas su Taurakiemio seniūnijoje veikiančiomis bendruomenėmis; 

- susitikimas su žvejų klubo „Žvejo kelias“ nariais; 

- susitikimas su žvejų klubo „Feedermen Club“ nariais; 

- susitikimas su sportinės žūklės klubo „Meknė“ nariais. 
 

6 K. Pratašienė 

E. Makrickas 

N. Eidukaitienė 

I-IV ketv. 



 

6. Informacinio pobūdžio skrajučių, lankstinukų, bukletų, kitų leidinių parengimas ir 

platinimas internete 

5 

 
K. Pratašienė 

M. Kirstukas 

R. Mikitiejeva 

I-IV ketv. 

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

urėdijos teritorinių padalinių, savivaldybių, seniūnijų) atstovais, aptariant aktualius 

saugomos teritorijos režimo apsaugos klausimus  

4 

 

K. Pratašienė 

M. Kirstukas 

N.Eidukaitienė 

I-IV ketv. 

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

asociacijų ir kitų suinteresuotų asmenų organizuojamuose teminiuose renginiuose. 

4 K. Pratašienė 

M. Kirstukas 

N.Eidukaitienė 

R.Mikitiejeva 
E. Makrickas 

I-IV ketv. 

9. Pažintinių ekskursijų, žygių dalyvių lydėjimas, suteikiant jiems aktualią informaciją. 12 E. Makrickas 

R. Mikitiejeva 

K. Pratašienė  

N. Eidukaitienė 

M. Kirstukas 

I-IV ketv. 

 

Parengė vyriausioji specialistė Kristina Pratašienė 

 

   

 


