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1. PROJEKTO SKYRIUS 

 

Projekto „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“ skyrius 

suformuotas 2016 m. liepos 28 d. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios pasikeitė vienas projekto vadovas 

bei du projekto administratoriai. Šiuo metu projekto skyriuje dirba projekto vadovė Rūta Antanavičiūtė 

ir projekto administratorius Robertas Šimkus.  

 

2. PROJEKTAS  

 

Projekto pavadinimas –  „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo 

praktika“ (angl. „Best practise in tourism development, marketing and sustainable management of 

Attractive Hardwoods“), projekto akronimas – „Attractive Hardwoods“. 
 

Programa: 

Europos Sąjungos 2014-2020m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa. 

 

Tikslas: 

Padidinti ir populiarinti tarpvalstybinį turizmą kietųjų lapuočių miškuose, visame pietiniame Baltijos 

jūros regione, tobulinti ir stiprinti įvairių nacionaliniame ir tarptautiniame turizmo sektoriuje veikiančių 

bendrovių bendradarbiavimą. 

 

Uždaviniai: 

• padidinti gamtos objektų populiarumą ir lankytojų skaičių lapuočių miškuose;  

• suburti vietos bendruomenę, vietines turizmo asociacijas, fizinius ir juridinius asmenis dirbti 

kartu; 

• sukurti naujus turizmo produktus bei paslaugas; 

• parengti bendrą strategiją, kuria bus siekiama padidinti ir populiarinti tarpvalstybinį turizmą 

kietųjų lapuočių miškuose, visame pietiniame Baltijos jūros regione, o projekto veiklos bus 

vykdomos kruopščiai atrinktose teritorijose. 

 

Partneriai: 

Pagrindinis partneris: Švedijos miškų agentūra (SE); 

Partneriai: 

• Blekingės regionas (SE); 

• Blekingės apskrities administracinė valdyba (SE); 

• Gdansko regioninė miškų urėdija (PL); 

• Pamario turizmo valdyba (PL); 

Asocijuoti partneriai: 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 

• Lietuvos gamtos fondas; 

• Plungės turizmo informacijos centras; 

• Valstybinių miškų urėdija; 

• Žemaitijos kaimo turizmo asociacija; 

 

Biudžetas: 

• Bendra projektui numatytų lėšų suma – 1493252,65 EUR 

• Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos numatytas biudžetas – 302885,00 EUR. 
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3. 2018 METAIS ĮGYVENDINTOS PROJEKTO VEIKLOS 
 

2018 m. buvo įgyvendintos šios veiklos: suorganizuotas partnerių susitikimas (study visit) 

Žemaitijos nacionaliniame parke (toliau – ŽNP), dalyvauta EUROPARC Federacijos Šiaurės-Baltijos 

sekcijos narių asamblėjoje ir seminare, suorganizuoti du skirtingo formato turizmo forumai (mokymai 

ir diskusija), parengti lankstinukai ir brošiūros apie paukščių stebėjimo galimybes ŽNP, suorganizuoti 

gidų rengimo kursai, suorganizuota mokomoji išvyka į Estija ir Suomiją ŽNPD darbuotojams ir projekto 

asocijuotiems partneriams, sukurta mobilioji programėlė apie ŽNP ir jame esančias galimybes 

lankytojams, baigtas kurti filmas apie ŽNP turizmo galimybes kiekvieno sezono metu, parengta ŽNP 

darnaus turizmo strategija ir priemonių planas 2019-2023 m., dalyvauta susitikimuose su projekto 

partneriais Lenkijoje ir Švedijoje, suorganizuotas festivalis jaunoms šeimoms „Miško burtai“ bei 

sutvarkytas Liepijų kraštovaizdžio draustinis, kuriame bus įrengta pėsčiųjų trasa. Detalesnė informacija 

apie įgyvendintas veiklas pateikiama žemiau.  

 

 

3.1. Partnerių susitikimas (Study visit) ŽNP 

 

2018 m. vasario 13–14 d. Žemaitijos nacionaliniame parke buvo suorganizuotas susitikimas 

(Study visit) su projekto partneriais. Pirmąją susitikimo dieną dalyviai lankėsi Užgavėnių ekspozicijoje, 

kurioje pristatoma Užgavėnių šventė ir eksponuojamos Užgavėnių kaukės bei turėjo galimybę patys 

sudalyvauti Užgavėnių šventėje Plateliuose. Buvo nuvykę į Liepijų kraštovaizdžio draustinį, kuriame 

numatyta įgyvendinti viena iš projekto veiklų – pėsčiųjų turizmo trasa. Antrąją dieną projekto 

partneriams buvo pristatytos regiono turizmo galimybės, aptarti einamieji projekto klausimai, tolimesnės 

veiklos. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre svečiai išmėgino žvakių liejimo, kaukių 

gaminimo ir audimo edukacijas. Susitikimas užbaigtas ekskursija į Šaltojo karo ekspoziciją. Projekto 

partneriai turėjo galimybę ne tik aptarti su projektu susijusius klausimus, bet ir susipažinti su vietos 

gamta ir tradicijomis.  

 

 

1-4 pav. Projekto „Attractive Hardwoods“ partnerių susitikimo Lietuvoje akimirkos (R. 

Antanavičiūtės nuotr.) 
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3.2. EUROPARC federacijos Šiaurės-Baltijos sekcijos narių asamblėja 

 

2018 m. balandžio 11-12 d. Espe (Suomijoje) vyko EUROPARC Federacijos Šiaurės-Baltijos 

sekcijos narių asamblėja ir seminaras „Young people – secret for park future“. Renginiuose, kartu su 

partneriais iš Švedijos, Danijos, Suomijos, Latvijos ir Estijos, dalyvavo ŽNP direktoriaus pavaduotojas 

Giedrius Norvaišas ir ŽNP Lankytojų aptarnavimo skyriaus visuomenės informavimo specialistė Toma 

Mikutaitė. Seminare buvo pristatytos veiklos, kurios vykdomos kiekvienos partnerių šalies parkuose su 

jaunais žmonėmis, pristatytos jaunųjų reindžerių programos. Renginio dalyviai turėjo galimybę 

aplankyti Suomijos nacionalinį lankytojų centrą „Haltia“ bei joje esančias ekspozicijas, susipažinti su 

vykdomais projektais, buvo pristatytas ir ŽNPD įgyvendinamas projektas „Attractive Hardwoods“.  

 

5-6 pav. Akimirkos iš renginio Suomijoje (organizatorių nuotr.) 

 

 

3.3. Turizmo forumas 

 

2018 m. balandžio 19 d. kartu su Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojais buvo 

suorganizuotas Turizmo forumas, kurio metu vyko praktiniai mokymai „Rinkodara su mažu biudžetu“. 

Praktinius mokymus vedė lektorė Dalia Ilevičienė. Mokymai buvo skirti Žemaitijos nacionalinio parko 

paslaugų bei produktų teikėjams, kitiems turizmo srityje dirbantiems darbuotojams, juose dalyvavo ir 

ŽNPD darbuotojai. Mokymų metu buvo aptartos rinkodaros idėjos, rinkodaros planavimo aspektai, 

vartotojų pažinimo galimybės, komunikacijos kanalų pasirinkimas. Mokymų metų buvo atliekamos ir 

praktinės užduotys, o pabaigoje visiems dalyviams įteikti pažymėjimai.  

 

7 pav. Turizmo forumas 2018-04-19 (R. Augustinės nuotr.) 
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3.4. Lankstinukai ir brošiūros  
 

2018 m. buvo vykdytas pirkimas lankstinukų, brošiūrų, spausdinimo ir maketavimo paslaugai 

įsigyti. Įvykdžius šį pirkimą parengta 2000 vnt. bloknoto tipo brošiūrų anglų kalba apie paukščius, jų 

stebėjimo galimybes Žemaitijos nacionaliniame parke. Vienoje lankstinuko pusėje pavaizduotas 

Žemaitijos nacionalinio parko žemėlapis, kitoje – pateikiama informacija apie paukščių stebėjimo 

galimybes parke. Taip pat buvo parengtos pažintinių takų skrajutės anglų ir lietuvių kalbomis: 2000 vnt. 

Paplatelės pažintinio tako skrajučių, 6000 vnt. Šeirės pažintinio tako skrajučių, 2000 vnt. Plokštinės 

pažintinio tako skrajučių. Vienoje skrajučių pusėje pavaizduotos pažintinių takų schemos, pateikiama 

informacija apie takų išskirtinumą, kitoje – takai atvaizduojami žemėlapyje, pateikiama bendroji 

informacija apie takus, nuotraukos. 

8-9 pav. Lankstinukų ir brošiūrų pavyzdžiai  

 

 

3.5. Mokomoji išvyka į Estija ir Suomiją 
 

2018 m. gegužės 20–26 d. Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojai kartu su asocijuotais 

partneriais iš Lietuvos dalyvavo mokomojoje išvykoje į Estijos ir Suomijos saugomas teritorijas. 

Mokomosios išvykos metu aplankyti Parnu (Estijoje) ir Espo (Suomijoje) apskrityse esantys 

nacionaliniai parkai, gamtos mokyklos, lankytojų centrai. Kolegos iš nacionalinių parkų dalijosi 

patirtimi apie saugomų teritorijų įgyvendinamas gamtotvarkos priemones, siūlomų paslaugų įvairovę, 

gamtos mokyklų veiklas, tarpsektorinio bendradarbiavimo specifiką. Vaikščiojant pažintiniais takais 

apžiūrėta lauko infrastruktūra, kuri stebina savo paprastumu, dalyvauta ir paukščių stebėjimuose, 

diskutuota apie ornitologinio turizmo galimybes. Mokomoji išvyka buvo naudinga visapusiškai, tiek 

naujų idėjų saugomų teritorijų tvarkymui, infrastruktūros bei teikiamų paslaugų gerinimui, tiek 

tarptautinio bendradarbiavimo ryšių stiprinimui.  
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10-13 pav. Mokomosios išvykos į Estiją ir Suomiją akimirkos (R. Antanavičiūtės nuotr.) 

 

 

3.6. Gidų rengimo kursai 
 

2018 m. gegužės – birželio mėn. vyko gidų rengimo kursai. Gidų rengimo kursai buvo 

organizuojami asmenims, siekiantiems įgyti antros kategorijos gido profesinę kvalifikaciją ir vesti 

ekskursijas į gamtą. Dalyviams, baigusiems gidų rengimo kursus, buvo išduotas Valstybinio turizmo 

departamento pažymėjimas, suteikiantis galimybę verstis gido praktika. Gidų rengimo kursus sudarė 

teorinis ir praktinis mokymas, įskaitos bei baigiamasis egzaminas – praktinė ekskursija. Gidų rengimo 

kursuose dalyvavo ir juos sėkmingai baigė 15 dalyvių.  

 

14-15 pav. Akimirkos iš gidų rengimo kursų (R. Antanavičiūtės nuotr.) 

 

3.7. Mobilioji programėlė 
 

2018 m. buvo sukurta mobilioji programėlė, pateikianti svarbiausią, koncentruotą, nemokamą 

informaciją išmaniuosiuose mobiliuosiuose įrenginiuose apie Žemaitijos nacionalinį parką. Mobilioji 

programėlė leidžia jos naudotojui atsirinkti jį dominančius maršrutus, lankytinus objektus, muziejus, 

ekspozicijas, pėsčiųjų takus, dviračių takus, kitus aktualius objektus, peržiūrėti jų informaciją ir vietą 

interaktyviame žemėlapyje. Mobiliojoje programėlėje yra integruota ir audio gido funkcija, kuri 

paspaudus mygtuką arba keliautojui priartėjus prie objekto pagal GPS koordinates aktyvuoja audio 

pasakojimą. Programėle sukurta dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Kiekvienas lankytojas ras 

programėlėje aktualią informaciją nuo apgyvendinimo ir maitinimo vietų iki lankytinų objektų, pėsčiųjų 

takų, pramogų. Be to, programėlė suteikia galimybę pačiam susidaryti norimus maršrutus Žemaitijos 

nacionaliniame parke. Programėlę galima atsisiųsti iš Google Play ir App Store parduotuvių. 
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16 pav. Žemaitijos nacionalinio parko mobilioji programėlė  

 

 

3.8. Filmas apie Žemaitijos nacionalinį parką 

 

 2018 m. baigtas kurti filmas apie Žemaitijos nacionalinį parką. Filmo kūrimo tikslas buvo 

pristatyti Žemaitijos nacionalinį parką bei turizmo galimybes skirtingais metų laikais. Filme pristatomos 

įvairios veiklos galimybės Žemaitijos nacionalinio parke bet kuriuo metų laiku, žemaičių tradicijos, 

papročiai, paslaugos ir pramogos, kt. Filmas turėtų tapti praktiniu vadovu, ieškantiems puikios vietos 

praleisti savo laisvą laiką gamtoje, prisiliesti prie vietos tradicijų. Filmą sudaro keturios atskiros dalys 

kiekvienam metų laikui bei pristato įvairias veiklos galimybes. Trumpoji filmo versija apjungta su 

projekto partnerių iš Lenkijos ir Švedijos sukurtais filmais, siekiant pristatyti kiekvieno regiono 

išskirtinumą kitose šalyse. 

 

 

17-18 pav. Joninių ir Užgavėnių švenčių vaizdai iš filmo (UAB „Point media“ nuotr.) 

 

 

3.9. Darnaus turizmo strategija ir veiksmų planas 2019-2023 m. 

 
2018 m. parengta Žemaitijos nacionalinio parko darnaus turizmo strategija ir veiksmų planas 

2019–2023 m. Strategija buvo kuriama siekiant nustatyti Žemaitijos nacionalinio parko darnaus turizmo 

vystymo gaires. Buvo atlikta Žemaitijos nacionalinio parko išorinės ir vidinės aplinkos analizė, SSGG 

analizė, nustatytas tikslas, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti, nustatytos Žemaitijos nacionalinio 

parko plėtros kryptys. Su strategija galima susipažinti Žemaitijos nacionalinio parko internetiniame 

tinklapyje. Strategijoje pateikta informacija taip pat bus naudojama bendrai jungtinei trijų šalių (projekto 

partnerių) strategijai sukurti. Bendra trijų šalių strategija bus siekiama didinti ir populiarinti 

tarpvalstybinį turizmą kietųjų lapuočių miškuose, visame pietiniame Baltijos jūros regione.  
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3.10. Festivalis „Miško burtai“ 

 

2018 m. spalio 6 d. Plateliuose, pirmą kartą buvo organizuojamas teatralizuotas festivalis jaunoms 

šeimoms „Miško burtai“. Nuo 12 val. iki 18 val. Platelių dvaro parke su atvykusiais vaikais žaidė 

legendų herojai, kurie kvietė į paslaptingą kaukų ir laumių pasaulį, kuriame persipina slėpiningas gamtos 

pasaulis ir magija. Vaikai žaisdami turėjo galimybę susipažinti su turtinga Žemaitijos regiono kultūra, 

legendų herojais, mitologiniais veikėjais, o kartu, visai nepastebimai, mokėsi pažinti gamtą. Festivalis 

organizuotas įgyvendinant projektus: „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP 

PAF-NATURALIT) Nr. LIFE16 IPE/LT/016, kurį finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir 

Lietuvos Respublika bei „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas– darnaus turizmo vystymo praktika“, 

kurį finansuoja 2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa.  
 

19-22 pav. Festivalio „Miško burtai“ akimirkos (R. Antanavičiūtės nuotr.) 
 

 

3.11. Partnerių susitikimas (Study visit) Lenkijoje 

 

2018 m. spalio 2-4 d. projekto vadovė Rūta Antanavičiūtė ir ŽNP direktoriaus pavaduotojas 

Giedrius Norvaišas dalyvavo mokomojoje išvykoje Elbinge, Lenkijoje, kurios metu susipažino su 

projekto partnerių iš Lenkijos įgyvendinamomis veiklomis saugomose teritorijose. Išbandė dviračių 

trasą Aistmarių nerijoje, kuri yra pritaikyta ne tik dviračiams, bet ir aptarnaujančiam transportui. 

Apžiūrėjo paukščių stebėjimo bokštelį bei šalia esančią lauko infrastruktūrą. Dalyvavo pristatyme apie 

planuojamą kanalo kasybą per Aistmarių neriją dėl laivybos bei šios veiklos įtaką gamtai. Taip pat buvo 

pristatyta medžioklės organizavimo specifika, galimybės medžioti užsieniečiams. Aplankytas 

ornitologinis draustinis („Kąty Rybackie” draustinis), kuriame saugomi kormoranai ir pilkieji garniai. 

Dalyvauta paukščių stebėjime plaukiant laivu nuo Elbingo kanalo iki Drūso ežero. Galiausiai dalyvauta 

pristatyme apie Natura 2000 teritorijas Lenkijoje ir Pamario vaivadijoje: gamtosaugos klausimus, 

turizmo iššūkius, gerąją patirtį, kt.  

 

 23-24 pav. Akimirkos iš projekto partnerių susitikimo Lenkijoje (R. Antanavičiūtės nuotr.) 
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3.12. Partnerių susitikimas Švedijoje 

 

2018 m. spalio 9-12 d. projekto vadovė Rūta Antanavičiūtė ir ŽNP direktorius Ramūnas Lydis 

kartu su asocijuotais partneriais: Plungės TIC direktore Sandra Kasmauskiene ir Ubiškės girininkijos 

girininko pavaduotoju Žvėrinčiaus reikalams Vyteniu Dambrausku dalyvavo projekto „Attractive 

Hardwoods“ partnerių susitikime. Susitikimo metu buvo aptarta projekto vykdymo eiga bei kylančios 

problemos dėl projekto veiklų įgyvendinimo. Projekto partneriai pristatė jau įgyvendintas veiklas ir 

sukurtus turizmo produktus. Taip pat detaliai buvo apžvelgtas projekto biudžetas bei aptarti tolimesni 

projekto įgyvendinimo veiksmai. 

 

25-26 pav. Akimirkos iš projekto partnerių susitikimo Švedijoje (R. Antanavičiūtės nuotr.) 

 

3.13. Diskusija 
 

2018 m. lapkričio 22 d. suorganizuotas kitokio formato turizmo forumas – diskusija. Diskusijos 

tema – darnaus turizmo plėtros iššūkiai ir galimybės Žemaitijos nacionaliniame parke. Diskusijos metu 

buvo aptariamos Žemaitijos nacionalinio parko darnaus turizmo strategijos įgyvendinimo galimybės, 

atsižvelgiant į turizmo infrastruktūros išvystymą ir jos plėtojimo galimybes (pvz. dviračių turizmo 

trasos, pėsčiųjų turizmo trasos, turistinių ženklai, smulkioji turizmo, ornitologinio turizmo bei kitos 

infrastruktūros), naujų turizmo produktų sukūrimo galimybes (pvz. kultūrinio, aktyvaus poilsio, 

dalykinio/konferencijų, sveikatinimo, ekologinio ir kt.), rinkodaros priemones. Diskusijoje dalyvavo 

turizmo paslaugų teikėjai ir kiti suinteresuoti asmenys, o savo patirtimi dalinosi: Rasuolė Andrulienė 

(Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos), Marius Karlonas (IĮ „Ventis LT“ vadovas, 

ornitologinio turizmo ekspertas), Deividas Urbonavičius (,,Trenkturas" direktorius), Radoslav Danovski 

(Geodomas, kupoliniai pastatai). 

 

27-28 pav. akimirkos iš 2018-11-22 vykusios diskusijos (R. Antanavičiūtės nuotr.) 
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3.14. Liepijų miško tvarkymo darbai  
 

2018 m. įvykdytas pirkimas Natura 2000 teritorijos Liepijų kraštovaizdžio draustinyje tvarkymo 

paslaugoms įsigyti. Draustinis apima Liepijų mišką, kuriame bus įrengta pėsčiųjų trasa. Buvo atliktos 

šios Liepijų kraštovaizdžio draustinio tvarkymo paslaugos: senų ąžuolų, stelbiančių medžių ir krūmų 

išpjovimas, sumedėjusių augalų atžalų pašalinimas iš pažintinės trasos, senų ąžuolų grupės aptvėrimas, 

liepto įrengimas per griovą.  

  
29-30 pav. Liepijų miškas (R. Antanavičiūtės nuotr.) 

 

4. MOKĖJIMO PRAŠYMAI 
 

Nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2016 m. liepos mėn. 1 d. buvo pateikti 

keturi mokėjimo prašymai. 2017 m. sausio 14 d. pateiktas mokėjimo prašymas 8266,95 EUR sumai už 

I periodą (2016.07.01-2016.12.31). 2017 m. liepos 13 d. pateiktas mokėjimo prašymas 19759,97 EUR 

sumai už II periodą (2017.01.01-2017.06.30). 2018 m. sausio 10 d. pateiktas mokėjimo prašymas 

39167,00 EUR sumai už III periodą (2017.07.01-2017.12.31). 2018 m. liepos 12 d. pateiktas mokėjimo 

prašymas 48807,03 EUR sumai. Visi mokėjimo prašymai buvo patenkinti po ataskaitų už kiekvieną 

periodą pateikimo ir patvirtinimo. 

 

5. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI 

 

2018 m. parengti ir išpublikuoti du straipsniai Plungės rajono ir Rietavo krašto laikraščio „Plungė“ 

priede „Šventorkalnis“: 

1. 2018 m. vasario 23 d. projekto vadovės Viktorijos Rumšaitės straipsnis „Susitiko projekto 

partneriai“, nuoroda: http://laikrastisplunge.lt/susitiko-projekto-partneriai/. 

2. 2018 m. birželio 25 d. projekto administratorės Rūtos Antanavičiūtės straipsnis „Darnus kietųjų 

lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“, nuoroda: 

http://laikrastisplunge.lt/ipusejo-projektas-darnus-kietuju-lapuociu-misku-valdymas-darnaus-turizmo-

vystymo-praktika/. 

Šie straipsniai publikuoti ir Žemaitijos nacionalinio parko internetiniame tinklapyje: 

http://zemaitijosnp.lt/susitiko-projekto-partneriai/ ir http://zemaitijosnp.lt/ipusejo-projektas-darnus-

kietuju-lapuociu-misku-valdymas-darnaus-turizmo-vystymo-praktika/.  

2018 m. balandžio 23 d. Žemaitijos nacionalinio parko internetiniame tinklapyje ir Facebook 

paskyroje publikuotas straipsnis apie 2018 m. balandžio 19 d. vykusį turizmo forumą – praktinius 

mokymus „Rinkodara su mažu biudžetu“ (straipsnio autorė ŽNPD Lankytojų aptarnavimo skyriaus gidė 

Aušra Brazdeikytė), nuoroda: http://zemaitijosnp.lt/mokemes-rinkodaros-su-mazu-biudzetu/.  
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http://zemaitijosnp.lt/ipusejo-projektas-darnus-kietuju-lapuociu-misku-valdymas-darnaus-turizmo-vystymo-praktika/
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2018 m. parengti du pranešimai vietos ir tarptautiniuose renginiuose: 

1. 2018 m. balandžio 19 d. vykusio turizmo forumo metu projekto vadovė Viktorija Rumšaitė 

pristatė projekto įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus.  

2. 2018 m. spalio 9-12 d. vykusiame projekto „Attractive Hardwoods“ partnerių susitikime 

projekto vadovė Rūta Antanavičiūtė pristatė projekto įgyvendinimo rezultatus, sukurtus turizmo 

produktus. 

Informacija, susijusi su projektu „Attractive Hardwoods“ buvo publikuojama ir socialiniuose 

tinkluose. Anglų kalba informacija apie projektą ir jo įgyvendinimo eigą pateikiama projekto 

internetiniame tinklapyje https://www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods/. 

  
 

6. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

Per 2018 m. buvo pateiktos paraiškos šių paslaugų pirkimams: 

1. Lankstinukų, brošiūrų spausdinimo ir maketavimo paslaugai; 

2. Gidų rengimo kursų organizavimo paslaugai; 

3. Mobiliosios aplikacijos sukūrimo paslaugai; 

4. Kelionės organizavimo paslaugai; 

5. Keltų transporto paslaugoms; 

6. Apgyvendinimo paslaugoms; 

7. Maisto tiekimo paslaugoms; 

8. Lektoriaus paslaugai; 

9. Strategijos kūrimo paslaugai; 

10. Diskusijos organizavimo paslaugai; 

11. Renginio apipavidalinimo paslaugai; 

12. Natura 2000 teritorijos Liepijų kraštovaizdžio draustinyje tvarkymo paslaugai. 

 

7. PLANUOJAMOS ĮGYVENDINTI VEIKLOS 

 

2019 m. birželio 30 d. numatomas projekto „Attractive Hardwoods“ baigimas, iki tol bus įgyvendinamos 

šios pagrindinės veiklos: 

1. Audio gidų kūrybinių-techninių scenarijų kūrimas, vertimas ir įgarsinimas; 

2. Gido paukščių stebėtojams parengimas ir leidyba; 

3. Liepijų miško pėsčiųjų trasos ženklinimas; 

4. Viešinimo paslaugų įsigijimas; 

5. Parodos organizavimas; 

6. Europos darnaus turizmo saugomose teritorijose chartijos narystės pratęsimas; 

7. Baigiamosios konferencijos organizavimas. 

 

 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods/

