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                          ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2021 M.  PREVENCINĖS VEIKLOS PLANAS  

 

Prioritetas Priemonės  Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai ir jų reikšmės 

Įvykdymo 

terminas 

Rizika, dėl kurios 

priemonė gali būti 

dalinai ar visiškai 

neįvykdyta 

Atsakingi vykdytojai 

Konsultavimas ir 

bendradarbiavimas 

Susitikimai su socialiniais partneriais (Aplinkos 

apsaugos departamento, Valstybinių miškų 

urėdijos ar jos teritorinių padalinių, savivaldybių, 

seniūnijų, vietos bendruomenės ar kt. 

suinteresuotų institucijų atstovais), skirti aptarti 

aktualius klausimus. 

Susitikimų skaičius – 10 vnt.  I – IV 

ketv. 

 N. Brusokas 

L. Vaitkevičius 

J. Naruševiučiūtė 

A. Gasiliauskienė 

 Į Asvejos regioninio parko direkciją (toliau – 

Direkcija) besikreipiančių asmenų konsultavimas 

(žodžiu ar raštu) jiems aktualiais klausimais. 

Pagal poreikį 

 

I – IV 

ketv. 

 N. Brusokas 

L. Vaitkevičius 

J. Naruševiučiūtė 

L. Leškevičiūtė 

 Lankytojų konsultavimas ir informavimas 

populiariose Asvejos regioninio parko (ASRP) 

poilsiavietėse ar stovyklavietėse apie ASRP 

apsaugos režimą, saugomas vertybes ir galimą 

lankytojų indėlį padedant jas išsaugoti 

Konsultacijos (poilsiavietėse 

ar stovyklavietėse) – 10 vnt.  

II – III 

ketv.  

 N. Brusokas  

L. Leškevičiūtė 

  

 Gyventojų sodybose lankymas ir konsultavimas 

apie ASRP apsaugos režimą ir saugomas vertybes, 

apie galimą gyventojų indėlį padedant jas 

išsaugoti 

Konsultacijos aplankytose 

sodybose – 10 vnt.  

II – IV 

ketv.  

Gyventojų 

atsisakymas 

bendrauti su RP 

specialistais. 

Karantino atveju 

galiojantys 

draudimai ar 

ribojimai dėl 

būriavimosi, 

kontaktinių 

susitikimų. 

L. Vaitkevičius 

N. Brusokas 



 Konsultaciniai susitikimai su suinteresuotomis 

asmenų grupėmis (ūkininkais, miškų savininkais, 

vietos bendruomenės nariais ar kt.) 

Susitikimai – 8 vnt.  I – IV 

ketv. 

 L. Vaitkevičius  

J. Naruševičiūtė 

N. Brusokas 

 

 ASRP objektų/teritorijų tvarkymas ar kt. veikla 

kartu savanoriais 
Savanoriškos veiklos  

val. sk. –  300 

II – IV 

ketv.  

Per menkas 

domėjimasis 

savanoriškos veiklos 

galimybėmis arba jo 

nebuvimas.  

Karantino atveju 

galiojantys 

draudimai ar 

ribojimai dėl 

būriavimosi, 

kontaktinių 

susitikimų  

L. Leškevičiūtė 

N. Brusokas 

 Susitikimų/renginių su istorikais, gamtininkais ar 

kt. sričių specialistais  organizavimas 
Susitikimai/renginiai – 4 vnt. II – IV 

ketv. 

Karantino atveju 

galiojantys 

draudimai ar 

ribojimai dėl 

būriavimosi, 

kontaktinių 

susitikimų 

L. Leškevičiūtė 

A. Gasiliauskienė 

 

Prevenciniai 

patikrinimai 

Prevenciniai patikrinimai, kurių metu stebima 

fizinių ir juridinių asmenų veikla bei vertinama 

atitiktis saugomų teritorijų režimo reikalavimams 

Nuolat I – IV 

ketv. 

 L. Vaitkevičius 

N. Brusokas 
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