
 
 

 ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 

Veiklos plano įgyvendinimo 

rezultatai (įgyvendinta, 

dalinai įgyvendinta, 

neįgyvendinta) 

Pastabos (įvardinti priežastis, dėl kurių 

nebuvo pasiekti numatyti rezultatai) 

1 2 3 4 5 6 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas)   

1. Kraštovaizdžio monitoringas, 

tyrimai  

stebimų temų sk. 

5/spec. sk. 1, 

taškų sk.30 / 

spec. sk. 1 

5 

 

30 

 

Įgyvendinta 

 

2. Gyvosios gamtos 

monitoringas, tyrimai 

stebimų temų sk. 

22/spec. sk.2, 

 taškų sk. 680/ 

spec. sk.2 

11 

 

340 

 

Dalinai įgyvendinta 

Monitoringo kvadrate 4935 nebaigta EB 

svarbos natūralių buveinių inventorizacija ir 

monitoringas (dėl šaudymų Pabradės 

poligone nebuvo galima įvažiuoti į 

teritoriją).  

3. Lankytojų monitoringas, 

tyrimai 

stebimų temų sk. 

1/spec. sk.1, 

taškų sk.19/spec. 

sk.1 

1 

 

19 

 

Įgyvendinta 

 

4. Kitas monitoringas, tyrimai stebimų temų 

sk.3/spec. sk. 3, 

taškų 

sk.259/spec. sk. 3 

1 

 

 

86,3 

 

Įgyvendinta 

 

5.  Duomenų registravimas 

SRIS‘e 

stebimų temų 

sk.2/spec. sk. 2, 

1 

 

  

PATVIRTINTA: 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  
2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-14 

„Dėl saugomų teritorijų direkcijų 2019 m. 

Veiklos ataskaitų patvirtinimo“ 
 

 



taškų sk.12/spec. 

sk.2 

6 

Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, 

statinių projektų, kitų dokumentų nagrinėjimas 

  

6. Direkcijos parengtų 

strateginio planavimo 

dokumentų skaičius  

parengtų 

dokumentų sk. 1/ 

spec. sk. 1 

 

1 

 

Įgyvendinta 

 

7. Išduotų/neišduotų sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų 

teritorijų planavimo 

(bendriesiems, specialiesiems, 

detaliesiems) dokumentams 

skaičius 

išduotų 

(neišduotų) 

sąlygų ir 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk.74 (0) /spec. 

sk.1 

 

 

 

74 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

8. Išduotų/neišduotų specialiųjų 

reikalavimų, pritarimų/ 

nepritarimų statinių 

projektams skaičius 

išduotų 

(neišduotų) spec. 

reikalavimų, 

pritarimų 

(nepritarimų) 

sk.89 (18) / 

spec. sk.1 

 

 

107 

 

 

Įgyvendinta 

 

9. Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų 

bylų, kitų planų skaičius 

išnagrinėtų 

(suderintų/nesude

rintų) dokumentų 

sk. 493 (44) / 

spec. sk. 2 

 

 

268,5 

 

Įgyvendinta 

 

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui 

(įskaitant priskirtas teritorijas) 

  

10. Sutvarkytų/prižiūrėtų 

teritorijų skaičius ir plotas 

teritorijų sk.16 

/spec. sk. 1  

ha 104,93/ 

spec. sk. 1 

16 

104,93 

 

Įgyvendinta 

 

Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 

skaičius  

objektų sk.16 /  

spec. sk.  1 

16 Įgyvendinta  



11. Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros teritorijų 

skaičius ir plotas 

teritorijų sk.18 / 

spec. sk. 1  

ha 159,1 / 

spec. sk. 1 

6 

159,1 

 

Įgyvendinta 

 

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros objektų 

skaičius  

objektų sk. 14 / 

spec. sk.1 

14   

Prevencija ir teritorijų kontrolė   

12. Išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir 

neplaninių patikrinimų, kartu 

su kitomis institucijomis 

vykdytų patikrinimų) skaičius 

išvykimų sk. 85 / 

spec. sk. 2 

 

42,5 

 

Įgyvendinta 

 

Švietimas ir viešinimas     

13. Aptarnauta lankytojų 

lankytojų centruose 

lankytojų sk.  

179 830/spec. sk. 

4 

44 957,5 Įgyvendinta  

14. Aptarnauta lankytojų 

direkcijos organizuotuose 

edukaciniuose renginiuose 

(pamokose), ekskursijose, 

žygiuose  

lankytojų sk. 

2242 /specialistų 

sk.6 

 

373,7 Įgyvendinta  

15. Aptarnauta lankytojų gamtos 

mokyklose 

lankytojų sk. 

/specialistų sk. 
-   

16. Suorganizuota susitikimų su 

bendruomenėmis 

susitikimų 

sk.3./specialistų 

sk.1 

3 Įgyvendinta  

17 Direkcijos veiklų, saugomos 

teritorijos, jos vertybių ir 

visos saugomų teritorijų 

sistemos viešinimas 

Veiklų sk 194 / 

spec.sk 3 

64,7. Įgyvendinta  

Išteklių valdymas   

18. Gautos lėšos programų 

vykdymui 

133 349 Eur/ 

darbuotojų sk. 9;  

14 816 ,6 Eur Įgyvendinta  



19. Gautos lėšos iš kitų šaltinių 328 260,94 Eur /  

darbuotojų sk. 16 

20 516,3 Eur 

 

Įgyvendinta  

20. Veikla, atlikta ne ST 

direkcijos darbuotojų jėgomis 

(savanorių, žmonių ir darbo 

biržos) 

dirbtos 3372 val. 

/ darbuotojų sk. 6 

562,50  Įgyvendinta  

Kita veikla   

21. Parengtų registruotų raštų, 

įsakymų skaičius 

raštų, įsakymų sk. 

527 / spec. sk. 7 

75,3 Įgyvendinta  

22. Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos projektų, 

kuriuose direkcija dalyvauja 

kaip pagrindinis vykdytojas, 

skaičius ir lėšos 

 

3  vnt. / 139 261,54 Eur 

Įgyvendinta   

23. Įgyvendintų (- amų) 

tarptautinių ir vietos projektų, 

kuriuose direkcija dalyvauja 

partneris, skaičius ir lėšos 

2 vnt /166 328,09 Eur Įgyvendinta  

24. Direkcijos įvykdytų viešųjų 

pirkimų apimtys 

viešieji pirkimai 

169 020,70 Eur / 

spec.sk. 1 

169 020,70 Įgyvendinta  

25. ST direkcijos 

bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. 

įgyvendinant bendras veiklas 

partnerių sk.  47  Įgyvendinta  

26. Mokymai, kuriuose dalyvavo 

direkcijos darbuotojai 

mokymų sk. 40 /darbuotojų sk. 11 

 

Įgyvendinta  

 

 

     Anykščių regioninio parko direkcija____________________________Kęstutis Šerepka 
                    (saugomos teritorijos pavadinimas)                                                                (v. pavardė)    

                                                                                                             ____________________________ 
                                                                  (data, parašas) 



 

 

 

Priedas 

 

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VEIKLOS SRIČIŲ DETALIZAVIMAS 

Nr. Veiklų pavadinimai Mato vnt. 

1 2 3 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 

1. Kraštovaizdžio monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

- Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija  

- Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų 

erdvių tvarkymas 

- Gamtos paveldo objektų skaičius ir jų būklės vertinimas 

- Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio 

potencialo Anykščių regioninio  parko dalyse 

- Gamtos stichijos paveiktų teritorijų skaičius (vienetais) ir plotas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

taškų sk. 30 

4 

1 

 

19 

6 

 

 

0 

2. Gyvosios gamtos monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

-Juodasis gandras (2 teritorijose PAST Šimonių giria, PAST 

Taujėnų-Užulėnio miškai)  

-Mažasis erelis rėksnys (2 teritorijose PAST Šimonių giria, PAST 

Taujėnų-Užulėnio miškai) 

-Žalvarnis (1 teritorijoje PAST Šimonių giria) 

-Skiauterėtasis tritonas (2 teritorijose BAST Dukstynos miškas, 

BAST Šventosios upės slėnio pievos)  

-Kūdrinis pelėausis (1 teritorijoje BAST Rubikių ežeras ir jo 

apyežerės)  

-Pilkoji gervė, pilkoji meleta, vidutinis margasis genys, baltnugaris 

genys (1 teritorijoje BAST Taujėnų-Užulėnio miškai)  

-Lygutė (1 teritorijoje BAST Šimonių giria)  

taškų sk. 680 

16 

 

21 

 

14 

8 

 

7 

 

80 

 

80 



-Juodoji meleta (1 teritorijoje BAST Šimonių giria) 

-Žolių turtingi eglynai 9050 (natūralių buveinių inventorizacija ir 

monitoringas) 

-Plačialapių ir mišrūs miškai 9020 (natūralių buveinių 

inventorizacija ir monitoringas) 

-Pelkėti lapuočių miškai 9080 (natūralių buveinių inventorizacija 

ir monitoringas) 

-Aliuviniai miškai 91E0 (natūralių buveinių inventorizacija ir 

monitoringas) 

-Kerpiniai pušynai 91T0 (natūralių buveinių inventorizacija ir 

monitoringas) 

-Pelkiniai miškai 91D0 (natūralių buveinių inventorizacija ir 

monitoringas) 

-Vakarų taiga 9010 (natūralių buveinių inventorizacija ir 

monitoringas) 

-Šienaujamos mezofitų pievos 6510 (natūralių buveinių 

inventorizacija ir monitoringas) 

-Aliuvinės pievos 6450 (natūralių buveinių inventorizacija ir 

monitoringas) 

-Degradavusios aukštapelkės 7120 (natūralių buveinių 

inventorizacija ir monitoringas) 

-Aktyvios aukštapelkės 7110 (natūralių buveinių inventorizacija ir 

monitoringas)  

-Žvilgančiosios riestūnės monitoringas (1 teritorijoje BAST 

Anykščių šilelis) 

-Pelkinės uolaskėlės monitoringas (1 teritorijoje BAST Svirplinės 

pelkė) 

-Dvilapio  purvuolio monitoringas (2 teritorijose BAST Solio 

ežeras ir jo apyežerės, BAST Verknės vidurupys) 

-Žiemojančių vandens paukščių apskaita ( 3 stebėjimo vietose) 

-EB svarbos natūralių buveinių inventorizacija Anykščių 

regioniniame parke. 

80 

37 

 

14 

 

35 

 

7 

 

4 

 

12 

 

9 

 

4 

 

7 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

238 



 

 

3. Lankytojų monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

Tiesioginio monitoringo vietos: 

- Lankytojų centro ekspozicija 

- Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis 
- J. Biliūno kapas „Laimės žiburys“ 
- Paplūdimys Šeimyniškėlių k., prie Šventosios upės 
- Apžvalgos bokštas, Bijeikių k. 
- Rubikių ežero rekreacinė zona, Kriokšlio stovyklavietė 
- Medžių lajų takas  
- Edukacinėse programose 

- Ekskursijose, žygiuose 

- Renginiuose, vykusiuose ne lankytojų centruose 

Netiesioginio monitoringo vietos: 

- Stovyklavietė „Esina“ 

- Niūronių „Arklio muziejus“ 
- Siaurojo geležinkelio muziejus 
- A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis 

muziejus 
- Všį „Kalitos kalnas“ 

- Kempingas „Po žvaigždėm“ 

- „Dainuvos nuotykių slėnis“ Anykščiuose 

- Anykščių turizmo informacijos centras 

- Apžvalgos aikštelė Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokštas 

taškų sk. 19 

 

4. Kitas monitoringas, tyrimai (įvardinti temas, tyrimus): 

 

taškų sk. 0 

 

5.  Duomenų registravimas SRIS‘e: 

-Į SRIS duomenų bazę įvestos naujai registruotos augalų ir gyvūnų 

radavietės.  

-SRIS duomenų bazėje atnaujintos registruotos augalų ir gyvūnų 

radavietės 

 

taškų sk. 12 

4 

 

8 



Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų 

dokumentų nagrinėjimas 

6. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): 

- Direkcijos veiklos planas 

dokumentų sk.  1 

 

7. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 

skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams    0 / 0 

Specialiojo planavimo dokumentas    41 / 0 

Detaliojo planavimo dokumentams   4 / 0 

išduotų/ neišduotų 

sąlygų sk.  

45 / 0 

 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams    0 / 0 

Specialiojo planavimo dokumentas    25 / 0 

Detaliojo planavimo dokumentams    4 / 0 

pritarimų/nepritarimų sk. 

29 / 0 

8. Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 

skaičius 

26 / 10 

išduotų/ neišduotų spec. 

reikalavimų sk.  

26 / 10 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius 

63 / 8 

pritarimų/nepritarimų sk. 

63 / 8 

9. Išnagrinėtų (suderintų/nesuderintų) miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti 

nagrinėtų dokumentų grupes): 

-miškotvarkos projektai      59 / 4 

-miško kirtimų (biržių) derinimas 42 / 0 

-žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų projektai   361 / 34 

-pažymos apie miško įveisimą Natura 2000 teritorijoje  3 / 6 

-pažymos Natura 2000 išmokoms  9 / 0 

- PAV dokumentų nagrinėjimas 19 / 0 

suderintų/nesuderintų 

dok. sk. 

493 / 44 

Teritorijų ir objektų tvarkymas, priežiūra bei pritaikymas lankymui (įskaitant priskirtas 

teritorijas) 

10. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti): 

 

-Liudiškių piliakalnis (prižiūrėta su turima technika); 

- Bijeikių piliakalnis (prižiūrėta su turima technika); 

teritorijų sk./ha 

16 / 102,13 

1,13 

3,5 

 



- Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis (prižiūrėta su turima 

technika); 

- Palatavio piliakalnis; 

- Buivydų piliakalnis; 

- Piliakalnio piliakalnis; 

- Stepinė pieva (prižiūrėta su turima technika); 

- Senovės dvarvietė (prižiūrėta su turima technika); 

- Vetygalos atodanga; 

- Daumantų atodanga; 

- BAST Šventosios senvagės (prižiūrėta su turima technika); 

- Miškinės plikaplaiskės augavietė prie Kavarsko; 

- Miškinės plikaplaiskės augavietė prie 3 km stovyklavietės;  

- Miškinės plikaplaiskės augavietė Vilkatėnų miške;  

- Vėjalandės šilagėlės augavietė Anykščių  šilelyje; 

-EB svarbos buveinių tvarkymas, bendradarbiaujant su VĮ 

Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioniniu padaliniu.  

6,2 

 

0,8 

1,0 

1,2 

2,7 

2,0 

1,0 

0,9 

80,0 

0,3 

0,5 

0,2 

0,5 

2,0 

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti): 

- Variaus atodanga  

 - Šlavės atodanga  

 - Karalienės liūnas  

 - Marčiupio akmuo  

 - Pavarių akmuo  

 - Puntuko brolio akmuo  

 - Puntuko akmuo (prižiūrėta su turima technika) 

 - Variaus ąžuolas  

 - Pušis Šventosios gamtiniame pažintiniame take  

  - Pavarių liepa  

  - Šventieji ąžuolai  

  - Žažumbrio ąžuolas  

  - Buivydų uosis  

  - Elmės šiašiakamienis ąžuolas  

  - Uoksinė pušis 

  -Šeimyniškėlių senkapis 

objektų sk.    16 

 

11. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 

(įvardinti): 

-Šventosios vandens turizmo trasa (prižiūrėta su turima technika) 

teritorijų sk./ha  

18 / 159,1 

120  



- Šventosios pažintinis gamtinis takas (prižiūrėta su turima 

technika) 

- Bijeikių apžvalgos bokštas (prižiūrėta su turima technika) 

- Šeimyniškėlių paplūdimys 

- Poilsiavietė prie Puntuko (prižiūrėta su turima technika) 

- Stovyklavietė 8-as kilometras Žirgo take (prižiūrėta su turima 

technika) 

- Stovyklavietė prie seno ąžuolo (prižiūrėta su turima technika) 

- Stovyklavietė 3-čiame kilometre (prižiūrėta su turima technika) 

- Stovyklavietė prie šaltinio  

- Stovyklavietė Vilkatėnų  

- Stovyklavietė Kriokšlys 

- Stovyklavietė Mačionių Nr. 1  

- Stovyklavietė Mačionių Nr. 2  

- Stovyklavietė prie Mūšėjaus ež. tilto  

- Stovyklavietė Mūšėjaus ež. pietinėje dalyje  

- Medžių lajų takas (prižiūrėta su turima technika) 

- Stovyklavietė prie Dusyno ež. 

- Eko takas link Medžių lajų tako  

19 

 

1,9   

1,0    

1,7     

0,8 

 

1,0 

2,2 

1,0 

1,5 

1,0 

0,6 

0,8 

0,8 

1,5 

0,9 

1,0 

2,4 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti): 

- Poilsiavietė prie Barboros  

- Poilsiavietė prie Žažumbrio ąžuolo I-oji 

- Poilsiavietė prie Žažumbrio ąžuolo II-oji  

- Stovyklavietė Klykūnų  

- Stovyklavietė Paandrioniškis   

- Stovyklavietė prie Latavos upelio  

- Stovyklavietė prie Puntuko akmens  

- Peslių stovyklavietė  

- Atokvėpio vieta prie Andrioniškio  

- Atokvėpio vieta prie Puntuko brolio  

- Atokvėpio vieta prie Kavarsko užtvankos  

- Atokvėpio vieta prie geležinkelio tilto  

- Atokvėpio vieta Dainuvos slėnyje  

- Jachtų nuleidimo takas (slipas) į Rubikių ežerą 

objektų sk. 14 

 

Prevencija ir teritorijų kontrolė 



12. Išvykimų (teritorijų/objektų apžiūrų, planinių ir neplaninių 

patikrinimų kartu su kitomis institucijomis) skaičius: 

Planiniai patikrinimai 62  

Neplaniniai patikrinimai 5 

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai: 

1. Kepurinės telmologinis draustinis (1) 

2. Sakonių balos telmologinis draustinis (1) 

3. Iženo telmologinis draustinis (1) 

4. Gykių – Vaitkūnų telmologinis draustinis (1) 

5. Dukstynos entomologinis draustinis (1) 

6. Šventosios kraštovaizdžio draustinis (1) 

7. Barnėnų telmologinis draustinis (1) 

8. Pelyšos geologinis draustinis (1) 

9. Žaliosios pievų botaninis – zoologinis draustinis (1) 

10. Žuvintės kraštovaizdžio draustinis (1) 

11. Armonos geologinis draustinis (1) 

12. Baldono geomorfologinis draustinis (1) 

13. Stabulankių geologinis draustinis (1) 

14. Virintos hidrografinis draustinis (1) 

15. Šventosios ichtiologinis draustinis (1) 

16. Plaštakos hidrografinis draustinis (1) 

17. Siesarties kraštovaizdžio draustinis (1) 

18. Smiltynės botaninis – zoologinis draustinis (1) 

Kiti - Reidai su kitomis institucijomis 7  

išvykimų sk. 85 

 

 

 

 

Švietimas ir viešinimas 

13.  Aptarnauta lankytojų lankytojų centruose:  

- ekspozicijų pristatymai ( su gido paslaugomis) – 4 543 

- pavieniai lankytojai – 175 287 

lankytojų sk.  

 

179 830 



14. Aptarnauta lankytojų direkcijos organizuotuose:  

-edukaciniuose renginiuose (pamokose) – 1938 

-ekskursijoje - 37 

- žygiuose - 267 

2242 

15. Aptarnauta lankytojų gamtos mokyklose - 

16. Suorganizuota susitikimų su bendruomenėmis: 

-Susitikimas su Svėdasų senelių globos namų bendruomene – 22; 

-Susitikimas su Burbiškio grupinio gyvenimo namų bendruomene 

– 19 

-Susitikimas su Andrioniškio kaimo bendruomene – 12. 

susitikimų sk./dalyvių 

sk. 

3 / 53 

17. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių ir visos ST sistemos 

viešinimas: 

Skaitytos paskaitos /pranešimai – 5; 

Dalyvauta laidų/duota interviu – 10; 

Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų – 15; 

Išleista leidinių(įvardinti) 

- Lankstinukas „Aplankyk Lietuvą ir Latviją“  

(lietuvių k., latvių k., rusų k., anglų k.) – 4. 

Kita (įvardinti): 

- Informaciniai pranešimai internetinėje svetainėje – 57; 

- Facebook paskyroje – 93; 

- Anykščių miesto lauko ekrane – 9; 

- Projekto metu sukurtas interaktyvus žemėlapis – 1. 

194 

Kita veikla 

18. Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti): 

-„Erasmus+“1 projektas Nr.2019-LT01-KA104-060320 

„Ekoturizmo plėtra Anykščių regioniniame parke: Pažink gamtą 

kitaip“ 

- Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programa – projektas „Travel smart -  visit Lithuania and Latvia“ 

(Nr. LLI-199)  

- Užimtumo didinimo programa 

panaudotos lėšos (Eur) 

 

 

139 261,54 Eur 

 



19. Įgyvendinti (- ami) tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose 

direkcija dalyvauja kaip partneris (įvardinti): 

-Projektas „Bandyk, atrask, mąstyk“ (BAM),  

-Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, 

pritaikymas lankymui (Anykščių RPD lauko informacinės sistemos 

išplėtimas) 

166 328,09 Eur 

20. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

-Savivaldybės 

-Švietimo ir ugdymo įstaigos 

-Valstybinės ir privačios įmonės 

-TIC, kultūros įstaigos, centrai, muziejai 

-Bendruomenės 

-Seniūnijos 

-Ūkininkai 

-Tarptautiniai projektų partneriai 

-Uždaros akcinės bendrovės 

partnerių sk.  47 

 

 


