
ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS STRUKTŪROS 

TIKSLINIMO

2021 m. balandžio               d. Nr.  V-
Plateliai

Vadovaudamasis Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos nuostatų, patvirtintų Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2002 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 
11, 25.1 punktu, atsižvelgdamas į vykdomą projektą „Kuržemės ir šiaurės Lietuvos ežerų valdymo 
bei priežiūros tobulinimas” / Improving governance and management of lakes in Kurzeme and North 
Lithuania“ (projekto Nr. LLI449) (akronimas: LIVE LAKE)““:

1. T i k s l i n u   Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos struktūrą, patvirtintą Žemaitijos 
nacionalinio parko direktoriaus 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-117,  ir   i š d ė s t a u  ją nauja 
redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įsakymas galioja nuo 2021 m. balandžio 6 d.

Direktorius            Ramūnas Lydis 

Parengė N. Norvaišienė

Elektroninio dokumento nuorašas





Patvirtinta
Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus
2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-117
(Nauja redakcija Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 
d. įsakymu Nr. V-76)
(Nauja redakcija Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 
d. įsakymu Nr. V-93)
(Nauja redakcija Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus 2019 m. birželio 26  
d. įsakymu Nr. V-58)
(Nauja redakcija Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 
d. įsakymu Nr. V-51)
(Nauja redakcija Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus 2020 m.                  
d.  lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-81)
(Nauja redakcija Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus 2021 m.                  
d.  balandžio     d. įsakymu Nr. V-   )
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