NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus 3, LT-14019 Dūkštos, Vilniaus raj. sav., tel. (8 5) 259 9234 / (8 5) 259 9242;
el. p. info@neriesparkas.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188763612

2020 metais buvo nupirkta Neries regioninio
parko lankytojų bilietų už 7865 €
Likutis iš 2019 metų nepanaudotų lėšų buvo 3545,02 €
Šios lėšos 2020 metais buvo skirtos:
1. Statybinei medienai (40 metrų ilgio medinio takelio palei upę Dūkštos pažintiniame take . .
atnaujinimas – 576,63 €.
2. Turizmo infrastruktūros remontui, informacinės sistemos ir aplinkos priežiūrai
reikalingiems įrankiams ir medžiagoms įsigyti bei remontuoti (dažai, viela, varžtai, vinys,
cementas, diskai, šiukšlių maišai ir kt., tepalai ir degalai benzininiam pjūklui ir
krūmapjovėms) – 1089,44 €.
3. Alkų ąžuolo apsaugos priemonių įrengimas – 986,50 €. Įrengta apsauginė tvorelė,
paskleistas mulčo sluoksnis aplink ąžuolą. Projektas įgyvendintas sujungus lėšas, gautas už
lankytojų bilietus ir Elektrėnų savivaldybės skirtas lėšas.
4. Informacinių ženklų įrengimas – 1841,51 € (maketavimo paslaugos – 200 €, informacinių
lentelių pagaminimas –1383,5 €, medinių kuolų įsigijimas – 258,01 €). Reaguojant į
aktualias (2020 pavasarinio karantino metu ypač paaštrėjusias) aplinkosaugines problemas
(motociklininkų važinėjimą bekele, miškų teršimą statybinėmis ir kitomis atliekomis,
laužų kūrenimą tam nepritaikytose vietose) ženklai buvo pastatyto 85 skirtingose vietose
saugomų teritorijų vietose.
5. Rekreacinio – edukacinio namelio „Neries trobelės“ Grabijolų kaime galutiniai įrengimo
darbai – 1318,28 €.
6. Mobilios stebėjimo kameros ir akumuliatoriaus įsigijimas biologinės įvairovės ir
kraštovaizdžio apsaugos užtikrinimui – 436,89 €.
7. Banko sąskaitos aptarnavimo mokestis – 13,46 €.
2020 m. iš viso panaudota 6269,06 €. Likusi nepanaudota lėšų dalis (likutis už 2020 metais su
rinktų lėšų) sudaro 5140,96 €. Šias lėšas numatoma naudoti 2021 m., parko teritorijos priežiūrai ir
kitiems su parko lankytojų poreikiais susijusiems darbams atlikti.
Visi parko teritorijoje už lankytojo bilietų lėšas įrengti ir/arba tvarkomi objektai yra pažymėti
specialiomis lentelėmis. Lankydamiesi parke, būkite pastabūs ir pamatysite, kurie objektai čia
atsirado, arba buvo sutaisyti, Jūsų gerumo dėka! Ačiū už Jūsų paramą ir palaikymą!

