
 

 

 

 

 

 

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2014 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

 Nr. Veiklos sritys Mato vnt. 

1 2 3
 

4 

Monitoringas ir taikomieji tyrimai (įskaitant priskirtas teritorijas) 

1. Kraštovaizdžio monitoringas, 

tyrimai  

stebimų temų sk./spec. sk., 

taškų sk./spec. sk. 

9/6, 84/6 

santykinis koef., santykinis 

koef. 

1,5; 14 

2. Gyvosios gamtos monitoringas, 

tyrimai 

stebimų temų sk./spec. sk., 

taškų sk./spec. sk. 

16/4, 624/4 

santykinis koef., santykinis 

koef. 

4; 156 

3. Lankytojų monitoringas, tyrimai stebimų temų sk./spec. sk., 

taškų sk./spec. sk. 

3/1; 84/1 

santykinis koef., santykinis 

koef. 

3; 84 

4. Kitas monitoringas, tyrimai stebimų temų sk./spec. sk., 

taškų sk./spec. sk. 

11/4; 71/4 

santykinis koef., santykinis 

koef. 

2,75; 17,75 

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

dokumentų nagrinėjimas 

5. Direkcijos parengtų strateginio 

planavimo dokumentų skaičius  

parengtų dokumentų 

sk./spec. sk. 

2/9 

santykinis koef. 

 

0,2 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų, 

pritarimų/nepritarimų teritorijų 

planavimo (bendriesiems, 

specialiesiems, detaliesiems) 

dokumentams skaičius 

išduotų (neišduotų) sąlygų ir 

pritarimų (nepritarimų) 

sk./spec. sk. 

13/2 

santykinis koef. 

 

 

6,5 

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų 

reikalavimų, pritarimų/ 

nepritarimų statinių projektams 

skaičius 

išduotų (neišduotų) spec. 

reikalavimų, pritarimų 

(nepritarimų) sk./spec. sk 

63/2 

santykinis koef. 

 

 

31,5 

8. Išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

miškotvarkos projektų, žemės 

sklypų kadastrinių matavimų bylų, 

kitų planų skaičius 

išnagrinėtų 

(suderintų/nesuderintų) 

dokumentų sk./spec. sk. 

 

573/6 

santykinis koef. 

 

 

 

95,5 

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

teritorijas) 

9. Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų 

skaičius ir plotas 

teritorijų sk./spec. sk., 

ha/spec. sk. 

50/11; 961,26/11 

santykinis koef., santykinis 

koef. 

4,6; 87,4 

PATVIRTINTA: 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos  

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  

2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-26 

 

 



Sutvarkytų/prižiūrėtų objektų 

skaičius  

objektų sk./spec. sk. 

59/11 

santykinis koef. 

5,4 

10. Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros teritorijų
 
skaičius ir 

plotas 

teritorijų sk./spec. sk., 

ha/spec. sk. 

10/4; 64,19/4 

santykinis koef., 

santykinis koef. 

2,5; 16,1 

Įrengtų/prižiūrėtų rekreacinės 

infrastruktūros objektų
 
skaičius  

objektų sk./spec. sk. 

18/7 

santykinis koef. 

2,57 

Prevencija ir teritorijų kontrolė 

11. Išvykimų (teritorijų/objektų 

apžiūrų, planinių ir neplaninių 

patikrinimų, kartu su kitomis 

institucijomis vykdytų 

patikrinimų) skaičius 

išvykimų sk./spec. sk. 

252/9 

santykinis koef. 

28 

Švietimas ir viešinimas  

12. Direkcijos veiklų, ST, jos vertybių 

ir visos ST sistemos viešinimas  

veiklų sk./spec. sk. 

805/14 

13. Renginiai visuomenei  renginių sk./dalyvių sk.74/3284 

14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, 

ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų skaičius 

veiklų sk./lankytojų (dalyvių) sk. 

151/44707 

Išteklių valdymas 

15. Gautos lėšos programų vykdymui gautos lėšos (Lt)/darbuotojų 

sk. 

1145171/33 

Lt 

 

34702 Lt 

16. Gautos lėšos iš kitų šaltinių gautos lėšos (Lt)/darbuotojų 

sk. 

694527/33 

Lt 

 

21446 Lt 

17. Veikla, atlikta ne ST direkcijos 

darbuotojų jėgomis (savanorių, 

žmonių ir darbo biržos) 

dirbtos val./darbuotojų sk. 

5122/23 

santykinis koef. 

238 

Kita veikla 

18. Parengtų registruotų raštų, 

įsakymų skaičius 

Raštų, įsakymų sk./spec. Sk 

1350/18 

santykinis koef. 

75 

19. Įgyvendintų (- amų) tarptautinių ir 

vietos projektų, kuriuose direkcija 

dalyvauja kaip pagrindinis 

vykdytojas, skaičius ir lėšos 

projektų sk./Lt 

13/198693 

20. Direkcijos įvykdytų viešųjų 

pirkimų apimtys 

viešieji pirkimai 

(Lt)/spec.sk.1844185/13 

santykinis koef. 

141860 

21. ST direkcijos bendradarbiavimas 

su institucijomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kt. įgyvendinant 

bendras veiklas 

partnerių sk. 

155 

22. Mokymai, kuriuose dalyvavo 

direkcijos darbuotojai 

mokymų sk./darbuotojų sk. 

73/22 

Žemaitijos nacionalinio parko   direktorius   R. Lydis 
                    (saugomos teritorijos pavadinimas)                                                                (v. pavardė) 

   

                                                                                                             ____________________________ 
                                                                  (data, parašas) 



 

Priedas 

 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ 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): taškų sk. 

84 

- Lankytojų poveikis ekologiniu poveikiu jautriose dalyse 

(digresija) 

4 

- Lankymui pritaikyti objektai  33 

- Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija  6 

- Pažeistos teritorijos Žemaitijos nacionaliniame parke 14 

- Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai 

Žemaitijos nacionaliniame parke. 

2 

- Savavališkos statybos Žemaitijos nacionaliniame parke ir kitos 

vietos, kuriose užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai 

2 

- Gamtos paveldo objekto būklės vertinimas 23 

- Turizmo paslaugų spektras  

- Įveistų miškų plotas  

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

624 

- Gulbės giesmininkės valstybinis monitoringas PAST 

,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje, duomenų 

apibendrinimas, ataskaitų parengimas, duomenų suvedimas į 

BIOMON   

54 

- Tikučio valstybinis monitoringas (2 teritorijos: PAST 

,,Aukštojo tyro pelkė“ ir PAST ,,Reiskių tyro pelkė“), duomenų 

apibendrinimas, ataskaitų parengimas, duomenų suvedimas į 

BIOMON 

255 

- Dirvinio sėjiko valstybinis monitoringas (2 teritorijos: PAST 

,,Aukštojo tyro pelkė“ ir PAST ,,Reiskių tyro pelkė“), duomenų 

apibendrinimas, ataskaitų parengimas, duomenų suvedimas į 

BIOMON 

255 

- Didžiojo auksinuko valstybinis monitoringas BAST ,,Žemaitijos 

nacionalinis parkas“ teritorijoje, duomenų apibendrinimas, 

ataskaitų parengimas, duomenų suvedimas į BIOMON 

20 

- Kraujalakinio melsvio valstybinis monitoringas BAST ,,Rietavo 

miškai“ teritorijoje, duomenų apibendrinimas, ataskaitų 

parengimas, duomenų suvedimas į BIOMON  

20 

- Ūdros apskaita (3 teritorijos: BAST ,,Žemaitijos nacionalinis 

parkas“,BAST ,,Varduvos upė“, BAST ,,Gandingos apylinkės“)  

42 

- Kanadinės audinės apskaita (3 teritorijos: BAST ,,Žemaitijos 

nacionalinis parkas“,BAST ,,Varduvos upė“, BAST 

,,Gandingos apylinkės“) 

42 

- Duomenų apie saugomas gyvūnų, augalų, grybų rūšis rinkimas 

6  NATURA 2000 teritorijose:  Žemaitijos nacionaliniame 

parke, Rietavo BAST, Reiskių tyro  bei Aukštojo tyro 

telmologiniuose, Gandingos bei Varduvos  kraštovaizdžio 

draustiniuose 

60 



- Juodųjų gandrų ir plėšriųjų paukščių lizdaviečių apskaita 32 

- Žiemojančių šikšnosparnių apskaita Plokštinėje 3 

- Miegapelėms skirtų inkilų apskaita 24 

- Žiemojančių vandens paukščių apskaita 18 

- Sosnovskio barščio radviečių inventorizacija   16 

- Kraujalakinio melsvio radimviečių inventorizacija Rietavo 

BAST 

12 

- Pažvelsio pievų inventorizaciniai tyrimai  ties D. Mostaičiais 5 

 -Europos Bendrijos buveinių inventorizacija 100 km² /320 buveinių 

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

84 

- Tiesioginis stebėjimas 6 

- Netiesioginis stebėjimas 77 

- Automatinis registravimas 1 

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

71 

-Medžioklės įrenginių (bokštelių, žvėrių šėryklų) inventorizacija  49 

-Platelių ežero hidrologiniai tyrimai )vandens lygio svyravimas, 

temperatūra, kt.) 

8 

- Naujų ir vertingų gamtos paveldo objektų fotofiksacija ir 

fotoarchyvo tvarkymas (medžių)(Rastas ąžuolas apimtis 5,17 m 

apimtis).- 

10 

 

-Gamtos ir kultūros paveldo kompleksų ir objektų stebėsena 

patikrinimai 

4 

 

-Parko teritorijoje ūkininkaujančių, gyvenančių, nekilnojamą turtą 

turinčių piliečių poreikių, problemų ir požiūrio į ST reglamento 

reikalavimus analizė 

20 anketų 

-Etnografiniai tyrimai: ,,Senieji Žemaičių Kalvarijos kalnai“   

-Etnografiniai tyrimai: ,,Užgavėnės“  

-Etnografiniai tyrimai: ,,Žemaičių mityba“  

-Etnografiniai tyrimai: ,,Gegužinės pamaldos“   

-Etnografiniai tyrimai: ,,Žemdirbystės papročiai“  

-Etnografiniai tyrimai: ,,Velykos“  

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

dokumentų nagrinėjimas 

5. Direkcijos parengti strateginio planavimo dokumentai (įvardinti): dokumentų sk. 

2 

 Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2014 m. veiklos planas 1 

 Žemaitijos nacionalinio parko 2014 m. kraštovaizdžio monitoringo 

planas 

1 

6. Išduotų/neišduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams 

skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams  

Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

išduotų/neišduotų 

sąlygų sk.  

- 

- 

1/0 

Pritarta/nepritarta teritorijų planavimo dokumentams skaičius: 

Bendrojo planavimo dokumentams  

 

- 



Specialiojo planavimo dokumentas 

Detaliojo planavimo dokumentams 

12/0 

- 

7. Išduotų/neišduotų specialiųjų reikalavimų statinių projektams 

skaičius 

išduotų/neišduotų spec. 

reikalavimų sk.  

20/5 

Pritarta/nepritarta statinių projektams skaičius pritarimų/nepritarimų 

sk. 

36/2 

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

sklypų kadastrinių matavimų bylų, kitų planų skaičius (įvardinti 

nagrinėtų dokumentų grupes): 

suderintų/nesuderintų 

dok. sk. 

483/90 

- Miškotvarkos projektai 8/- 

-žemėtvarkos projektai 12/- 

-kadastrinių matavimų bylos 268/83 

- pažymos apie valdomoje žemėje nustatytus veiklos apribojimus 

privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems 

paramos, pagal priemonę „Natura 2000 išmokos 

189/- 

-Gamtotvarkos planai (Vainaičių tyro (Stalgo pelkės),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Babrungo kraštovaizdžio draustinio, Pakastuvos telmologinio 

draustinio) 

1/2 

-Miško įveisimo Natura 2000 teritorijose dokumentų nagrinėjimas, 

pažymų išdavimas. 

0/5 

-Išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio 

NATURA 2000 teritorijoms  

5/0 

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

teritorijas) 

9. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos (įvardinti, nurodant ar teritorija 

buvo sutvarkyta ar prižiūrėta; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo 

turima technika):- 

teritorijų sk./ha 

50/961,26 

a) Sutvarkytos teritorijos: 6/834,94 

Šeirės kraštovaizdžio draustinio pelkinis kompleksas, pievos 

(nenaudota ŽNPD technika) 

1/22,2 

Kraujalakinio melsvio apsaugos veiksmų plano priemonių 

įgyvendinimas  BAST „Rietavo miškai“ (nenaudota ŽNPD 

technika) 

1/10,4 

Vijūnų apsaugos veiksmų plano priemonių įgyvendinimas ŽNP 

(nenaudota ŽNPD technika)  

1/2,0 

Lūšių apsaugos veiksmų plano priemonių įgyvendinimas ŽNP 

Plokštinės rezervate ir Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje 

(pastatyti pelių bokštus, parengtos veisimosi vietos, medžių 

kirtimas elniniams žvėrims žiemos metu, stendųir užtvarų 

pastatymas) (nenaudota ŽNPD technika) 

2/799,94 

Juodojo gandro apsaugos  veiksmų plano priemonių 

įgyvendinimas BAST „Rietavo miškai“ (nenaudota ŽNPD 

technika) 

1/0,4 

b) Prižiūrėtos teritorijos: 44/126,32 

Plokštinės gamtinio rezervato pievos (naudota ŽNPD technika) 1/5,72 

Mažojo varpenio pieva Jogaudų km. (naudota ŽNPD technika) 1/0,8 

Mikytų kraštovaizdžio draustinio Šatos upės slėnio pievos 

(naudota ŽNPD technika) 

1/3,4 

Stirbaičių kraštovaizdžio draustinio pievos, Velėnijos pelkė 

(naudota ŽNPD technika) 

2/6,6 

Siberijos telmologinio draustinio pelkė (naudota ŽNPD technika) 1/6,0 



Platelių kraštovaizdžio draustinio Šventorkalnio  pievos (naudota 

ŽNPD technika) 

1/5,5 

Aukštojo tyro telmologinio draustinio pievos (nenaudota ŽNPD 

technika) 

3/6,5 

Sosnovskio barščio naikinimas įvairiose ŽNP vietose (nenaudota 

ŽNPD technika) 
4/2,5 

Gausialapio lubino naikinimas  įvairiose ŽNP vietose (nenaudota 

ŽNPD technika) 

54,9 

-Plokštinės rekreacinio prioriteto zona (naudota ŽNPD technika) 1/17,2 

-Rukundžių, Plokštinės rezervatų užtvarų, riboženklių prieigos, 

juosiančių keliukų priežiūra, šiukšlių rinkimas (naudota ŽNPD 

technika) 

1/ 1 

-Rotinėnų tvenkinio hidrostatinio teritorija (naudota ŽNPD 

technika) 

1/1 

-Platelių ežero pakrantės prie Ubagsalės priežiūra (naudota 

ŽNPD technika) 

2/0,5 

-Mėgėjiškos žūklės ir valčių laikymo vietos prie Žemaitijos 

nacionalinio parko ežerų (naudota ŽNPD technika) 

20/0,5 

-Platelių dvaro sodybos parkas ir sodas (naudota ŽNPD 

technika) 

1/13 

-S. Riaubos tėviškė (naudota ŽNPD technika) 1/0,2 

-Beržoro kryžiaus kelias (naudota ŽNPD technika) 1/0,7 

-Uogučių kaimo kapinės (naudota ŽNPD technika) 1/0,2 

- Knygnešių šaltinio teritorija (naudota ŽNPD technika) 1/0,1 

Sutvarkyti/prižiūrėti objektai (įvardinti, nurodant ar objektas buvo 

sutvarkytas ar prižiūrėtas; įvardinti ar buvo tvarkoma su savo 

turima technika): 

objektų sk. 

59 

a) Sutvarkyti objektai: 4 

-Juodupio botaninio draustinio raktažolės pelenėlės augavietė 

(naudota ŽNPD technika) 

1 

-Sutvarkytos 3 mažosios architektūros elementai (koplytėlė prie 

medžio Beržore, kryžiai prie Platelių ir Gegrėnų bažnyčių) 

3 

b) Prižiūrėti objektai: 55 

Babrungo kraštovaizdžio draustinio raktažolės pelenėlės augavietė 

(naudota ŽNPD technika) 

1 

Hidrografinio gamtos paminklo Pilies salos miškapievė 

(naudota ŽNPD technika) Platelių ežero 

1 

Jazmino (Vismino) kalvos pieva (naudota ŽNPD technika) 1 

Geomorfologinis gamtos paveldo objektas ,,Prarajos duobė“ 

(naudota ŽNPD technika) 

1 

Geologinis gamtos paveldo objektas ,,Ubagų kalno akmuo“ 

(naudota ŽNPD technika) 

1 

Hidrografinis gamtos paveldo objektas ,,Ilgio ežero salos“ 

(naudota ŽNPD technika) 

1 

Šikšnosparnių žiemavietės Plokštinėje (naudota ŽNPD technika) 3 

Reiskių tyro telmologinio draustinio pievutės (naudota ŽNPD 

technika) 

2 

Botaninis gamtos paminklas ,,Stirbaičių ąžuolas“ (naudota ŽNPD 

technika) 

1 

Botaninis gamtos paminklas ,,Raganos uosis“ (naudota ŽNPD 

technika) 

1 



Botaninis gamtos paminklas ,,Platelių vinkšna“ (naudota ŽNPD 

technika) 

1 

Botaninis gamtos paminklas ,,Platelių liepa“ (naudota ŽNPD 

technika) 
1 

Platelių ežero hidroįrenginys ir jo sklypas (naudota ŽNPD 

technika) 

2 

Prižiūrėti kultūros paveldo elementai parke (naudota ŽNPD 

technika) 

38 

10. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 

(įvardinti, nurodant ar teritorija buvo įrengta ar prižiūrėta; 

įvardinti ar buvo tvarkoma su savo turima technika)): 

teritorijų sk./ha 

10/64,19 

Prižiūrėta su savo turima technika: 10/64,19 

-Gegrėnų piliakalnio takas 1/6,72 

-Plokšinės takas 1/12,3 

-Paplatelės takas 1/9,43 

-Giliuko ir Kašotniuko takas 1/4,1 

-Mikytų alkakalnio takas 1/4,1 

-Siberijos abžvalgos bokštas 1/1,34 

-Šeirės takas 1/17,22 

-Dviračių ir pėsčiųkų takas Plateliai-Beržoras 1/5,88 

-Poeto V. Mačernio takas 1/2,23 

-Parko direkcijos tradicinio lietuviško ritinio komandos 

treniruočių aikštė 

1/0,87 

Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai (įvardinti, 

nurodant ar objektas buvo įrengtas ar prižiūrėtas; įvardinti ar buvo 

tvarkoma su savo turima technika): 

objektų sk. 

18 

Įrengta Kelių priežiūros programos lėšomis: 1 

Automobilių stovėjimo aikštelė prie Gegrėnų archeologinio 

komplekso 

1 

Prižiūrėta su savo turima technika: 17 

- Platelių lankytojų centro aplinka 

-  

1 

- Atokvėpio vieta Vilkuose  1 

- Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (link 

ekspozicijos)  

1 

- Atokvėpio vieta Laumalenkose  1 

- Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (prie 

Iešnalės)  

1 

- Platelių apžvalgos aikštelė  1 

- Atokvėpio vieta prie Mikytų alkakalnio tako 1 

- Paplatelės apžvalgos aikštelė  1 

- Barstytalių apžvalgos bokštas  1 

- Atokvėpio vieta prie Žemaitės muziejaus  1 

- Jogaudų apžvalgos bokštas  1 

- Atokvėpio vieta Pauošniuose 1 

- Uždaro tipo poilsio teritorija "Pakalniškynė"  1 

- Atokvėpio vieta Plokštinėje 1 

- Informacinės infrastruktūros elementai (89 ženklai) 1 

- Paukščių stebėjimo bokštas ir jo aplinka Pakastuvos 

telmologiniame draustinyje 

1 

- Gardų ozo pažintinis takas ir visas ŽNP sklypas  1 

Prevencija ir teritorijų kontrolė 



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

patikrinimų) skaičius (nurodyti kiek patikrinimų buvo organizuota 

savarankiškai ir kiek su kitomis institucijomis): 

išvykimų sk. 

252 

Planiniai patikrinimai: 36 

Atlikti savarankiškai 30 

Atlikti su kitomis institucijomis 6 

Neplaniniai patikrinimai: 46 

Atlikti savarankiškai 33 

Atlikti su kitomis institucijomis 13 

Valstybinių draustinių būklės vertinimo patikrinimai 11 

Kiti 159 

Švietimas ir viešinimas 

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

viešinimas: 

veiklų sk. 

805 

Skaitytos paskaitos/pranešimai 51 

Dalyvauta laidų/duota interviu 26 

Išspausdinta straipsnių/mokslo darbų 88 

Išleista leidinių (įvardinti): 47 

- Atvirukai su ŽNP vaizdais - 4500 vnt. 6 

- Lankstinukas „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (lietuvių k.) – 

1000 vnt. 

1 

- Lankstinukas „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (anglų k.) – 

1000 vnt. 

1 

- Lankstinukas „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (vokiečių k.) – 

2000 vnt. 

1 

- Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (lietuvių k.) – 4000 vnt. 2 

- Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (anglų k.) – 3000 vnt 2 

- Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (vokiečių k.) – 2500 vnt. 2 

- Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (rusų k.) – 500 vnt. 1 

- Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (lietuvių k.) – 

4000 vnt. 

2 

- Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (anglų k.) – 3000 

vnt. 

2 

- Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (vokiečių k.) – 

2500 vnt. 

2 

- Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (rusų k.) – 500 

vnt. 

1 

- Skrajutė „Plokštinės pažintinis takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt. 1 

- Skrajutė „Plokštinės pažintinis takas“ (anglų k.) – 1000 vnt. 1 

- Skrajutė „Plokštinės pažintinis takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Plokštinės pažintinis takas“ (rusų k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Šeirės takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt. 1 

- Skrajutė „Šeirės takas“ (anglų k.) – 1000 vnt. 1 

- Skrajutė „Šeirės takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Šeirės takas“ (rusų k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Paplatelės pažintinis takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt. 1 

- Skrajutė „Paplatelės pažintinis takas“ (anglų k.) – 1000 vnt. 1 

- Skrajutė „Paplatelės pažintinis takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Paplatelės pažintinis takas“ (rusų k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Gegrėnų piliakalnių takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt. 1 

- Skrajutė „Gegrėnų piliakalnių takas“ (anglų k.) – 1000 vnt. 1 



- Skrajutė „Gegrėnų piliakalnių takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Gegrėnų piliakalnių takas“ (rusų k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Gardų ozo pažintinis takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt. 1 

- Skrajutė „Gardų ozo pažintinis takas“ (anglų k.) – 1000 vnt. 1 

- Skrajutė „Gardų ozo pažintinis takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Gardų ozo pažintinis takas“ (rusų k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Mikytų pažintinis takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt. 1 

- Skrajutė „Mikytų pažintinis takas“ (anglų k.) – 1000 vnt. 1 

- Skrajutė „Mikytų pažintinis takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt. 1 

- Skrajutė „Mikytų pažintinis takas“ (rusų k.) – 500 vnt. 1 

Kita (įvardinti):  

Informacinių pranešimų rengimas, talpinimas www.zemaitijosnp.lt 

svetainėje  

145 

Projekto "Ežerai ateičiai" fotografijų paroda 1 

Elektroninis naujienlaiškis ,,Giliukas“ 3 

Dokumentinio filmo apie ŽNP demonstravimas Kulių vid. mkl. 1 

Dalyvauta visuotinėje akcijoje paminint „Natura 2000“ dieną 1 

- Suvenyriniai ženkleliai „Plateliai“ – 30 vnt.; 1 

- Suvenyriniai ženkleliai „Žemaitija“ – 30 vnt.; 1 

- Magnetukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 60 vnt.; 3 

- Raktų pakabukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 120 vnt.; 6 

- Puodeliai su ŽNP vaizdais, simboliu – 270 vnt. 7 

- Suvenyriniai maišeliai su ŽNP simboliu – 421 vnt. 1 

- Suvenyrai su ŽNP simboliu – 621 vnt. 1 

- Reklaminiai tušinukai su ŽNP simboliu – 770 vnt. 1 

- Reklaminė užrašų knygutė su tušinuku, ŽNP simboliu – 632 vnt. 1 

- Įvairios tematikos informacinių leidinukų gaminimas ir 

pastatymas parke 

30 

- Suteiktos konsultacijos interesantams 390 

13. Renginiai visuomenei (įvardinti): renginių sk./dalyvių sk. 

74/3284 

 

- Turizmo forumai 3/90 

- Platelių LC ekspozicijos “Žemaitijos nacionalinio parko 

slėpiniai”atidarymas 

1/80 

- Joninės 1/500 

- Užgavėnės 1/440 

- Grybų šventė ir naujo turizmo sezono atidarymas 1/30 

- Mokymai “Ėjimas šiaurietiškomis lazdomis” 1/33 

- Prisiminimų popietė apie partizanus ir tremtį 1/73 

- Parodų “Sugrįžtu ant svajonių sparnų, Neringa” ir Gulag’as. 

Vieno lagerio istorija” pristatymas 

1/35 

- Žemės dienos paminėjimas 1/150 

- Renginys “Palydėkime paukščius aktyviai” 1/32 

- Projekto "Ežerai ateičiai" baigiamoji konferencija 

,,Subalansuotas ežerų teritorijų valdymas“ 

1/54 

- Savanoriškos stebėsenos programos ,,Stebiu ežerą” pristatymo 

seminaras 

1/67 

- Lūšies apsaugos klausimai ir jų sprendimo būdai 1/25 

- Invazinių svetimų rūšių plitimo prevencija ir valdymas  1/15 

- Šiukšlių rinkimo akcija 1/36 

- Trys karaliai 1/30 

- Žemaitijos Užgavėnių kaukių paroda-konkursas, mokinių 3/76 

http://www.zemaitijosnp.lt/


Užgavėnių kaukių paroda-konkursas, Karolio Gedimino 

Cieminio kaukių ir Vlado Gaudiešiaus Užgavėnių fotografijų 

paroda 

- Jono Rimvydo Šečkaus medžioklės trofėjų paroda 1/58 

- Dalios Jakštienės tapybos darbų paroda 1/52 

- Vaidos Blistrubienės ir Raffaele Cappelluti tapybos paroda, 

Platelių meno mokyklos mokinių dailės paroda 

2/33 

- Antano Vaškio darbų paroda 1/90 

- Platelių krašto tradiciniai audiniai 1/23 

- Renato Jakaičio fotografijų apie Nemuno kilpų regioninį parką, 

Aušros Deltuvės keramikos ir Rimantės Butkuvės medžio 

drožinių parodo 

1/38 

- Fotografų kūrybos paroda Plungės Fotoalėja 2014 1/29 

- Kūrybinės stovyklos ,,Menininkų dirbtuvės Beržore“ dalyvių  

piešinių paroda 

1/30 

- Telšių apskrities atrankos į respublikinę parodą-konkursą 

,,Aukso vainikas“ paroda 

1/49 

- Konkurso ,,Lietuvos spaudos fotografija 2013“ paroda Renginio dalyviai 

neskaičiuoti 

- Telšių apskrities archyvo paroda ,,Žemaičių krikštui ir Žemaičių 

vyskupystei – 600“ 

Renginio dalyviai 

neskaičiuoti Renginio 

dalyviai neskaičiuoti 

- Fotografijų paroda apie savanorystę (kartu su ,,Deineta“) Renginio dalyviai 

neskaičiuoti 

- ,,Žemaičių žemės menininkai: L.Truikys ir St.Riauba” Renginio dalyviai 

neskaičiuoti 

- Konkurso ,,Lietuvos spaudos fotografija 2014“ paroda Renginio dalyviai 

neskaičiuoti 

- Fotografijų paroda ,,Prabėgusių metų skrynią pravėrus...“ FA 

,,Platelē“ jubiliejui 

Renginio dalyviai 

neskaičiuoti 

- Praktinis seminaras ,,Siuvinėjimas kryželiu“ 1/13 

- Praktinis seminaras ,,Siuvinėjimas kryželiu“ ir ,,Riešinės“ 1/8 

- Praktinis seminaras ,,Siuvinėjimas adinuke“ 1/8 

- Praktinis seminaras ,,Grabnyčios ir žvakių liejimas“ 1/14 

- Praktinis seminaras ,,Užgavėnių kaukių mezgimas“ 1/9 

- Praktinis seminaras ,,Pynimas iš šiaudų“ 1/29 

- Praktinis seminaras ,,Pynimas iš šiaudų ir popieriaus“ 1/15 

- Praktinis seminaras ,,Užgavėnių dekoracijos“ ir ,,Vėlimas“ 1/14 

- Praktinis seminaras ,,Karpiniai“ 1/11 

- Praktinis seminaras ,,Šešėlinis siuvinėjimas“ 1/12 

- Praktinis seminaras ,,Siuvinėjimas“ 1/14 

- Praktinis seminaras ,,Siuvinėjimas kryželiu“ 1/10 

- Praktinis seminaras ,,Velykiniai margučiai“ 1/22 

- Praktinis seminaras ,,Velykos“ 2 kartus 2/21 

- Praktinis seminaras ,,Gydomieji žolynai“ 1/17 

- Seminaras ,,Kultūros paveldas Lietuvos saugomose teritorijose“ 1/25 

- Praktinis seminaras ,,Lankstymas iš popieriaus“ 1/15 

- Praktinis seminaras ,,Kalėdų belaukiant“ 1/15 

- Praktinis seminaras ,,Ruošiamės Kalėdoms“ 1/15 

- Kūrybinė stovykla ,,Menininkų dirbtuvės Beržore“ 1/20 

- II Platelių kamerinės muzikos festivalis (ŽNPD buvo partneris) 1/78 

- Renginys Europos parkų dienai ,,Šimtmetis nuo pirmojo 

pasaulinio karo. S.Sabaliausko atsiminimų apie pirmąjį 

1/10 



pasaulinį karą Platelių apylinkėse pristatymas“ 

- Petrinės(ŽNPD buvo partneris) 1/48 

- Lietuvos muziejų kelio, valstybės irtautinio kostiumo dienos 

renginiai 

1/50 

- Europos paveldo dienos (partneris Platelių gimnazija) 1/15 

- Žydų kultūors dienos (partneris Platelių gimnazija) 1/15 

- FA ,,Platelē“ 20 metų jubiliejaus renginys 1/200 

- Renginys ,,Teatro ženklai Tradicinėje liaudies kultūroje“ 1/17 

- Renginys ,,Žemaičių žemės menininkai: L.Truikys ir S.Riauba“ 1/20 

- ,,Lietuviško ritinio veteranų varžybos“ 1/50 

- Lietuviško ritinio ,,Platelių taurės varžybos“ 1/50 

- Žemės dienos paminėjimas Žemaičių Kalvarijos vid. mokykloje 1/150 

- Geologijos tarnybos parengto ir išleistos knygos “Šaltiniai ir 

versmės. Žemaitijos nacionalinis parkas” pristatymas 

1/20 

- Susitikimai su Alsėdžių, Paukštakių, Platelių, Barstyčių, Ž. 

Kalvarijos, Babrungo sen. gyventojais 

5/86 

14. Pravestų ekspozicijų pristatymų, ekskursijų, žygių, edukacinių 

programų skaičius:  

 

veiklų sk./lankytojų 

(dalyvių) sk. 

151/44707 

 - Ekspozicijų pristatymai 31/623 

 - Pavieniai lankytojai 40509 

 - Ekskursijos 86/1974 

 - Žygiai 11/326 

 - Edukacinės programos 23/1275 

Kita veikla 

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

direkcija dalyvauja kaip pagrindinis vykdytojas (įvardinti ties 

kiekvienu projektu ar direkcija yra vykdytojas ar partneris): 

panaudotos lėšos (Lt) 

198693 

- Cross Border Cooperation for Sustainable Management of 

Lake Areas in Kurzeme and Lithuania (direkcija –partneris);  

24961 

- LIFEscape – Implementing European Landscape Convention 

in the South Baltic Region; (direkcija –partneris) 

112448 

 

- .Forest Management and Nature Conservation in Hardwood 

Forests under the Natura 2000 Directive, (direkcija –partneris) 

5400 

- Projektas ,,Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto federacijos ir 

sporto klubų organizuojamose varžybose ir Platelių stadiono 

atnaujinimas" (vykdytojas), savivaldybės lėšos 

1500 

- Aplinkos apsaugos rėmimo programos priemonė ,,Invazinių 

Lietuvoje rūšių sąraše esančiam Sosnovskio barščiui naikinti 

Platelių miestelio teritorijoje ir kitose Žemaitijos nacionalinio 

parko vietose“ (vykdytojas), savivaldybės lėšos 

2500 

- Žemaičių žemės menininkai:  Truikys ir Riauba; (vykdytojas), 

savivaldybės lėšos 

500 

- Projektas ,,Teatro ženklai tradicinėje liaudies kultūroje", 

(vykdytojas), savivaldybės lėšos 

1000 

- Projektas ,, Kūrybinė stovykla ,, Menininkų dirbtuvės 

Beržore“, Lietuvos kultūros taryba, (vykdytojas). 

6000 

- Viešųjų darbų įgyvendinimo programa, (vykdytojas), Darbo 

biržos lėšos, (parneris). 

18116 

- Viešųjų darbų įgyvendinimo programa, (vykdytojas), 

savivaldybės subsidijuojamos VB  lėšos 

 

12224 



- Įdarbinimo subsidijuojant darbo vietas finansavimo programa 6744 

-  Projektas ,,Lietuviško ritinio mokymai“ (VO Platelių 

bendruomenė bovo projekto reikėjas, vykdytojas ŽNPD 

800 

 - Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas pagal patvirtintą 

Aukštojo tyro gamtotvarkos planą. 

6500 

21. ST direkcijos bendradarbiavimas su institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kt. įgyvendinant bendras 

veiklas (įvardinti partnerių grupes): 

partnerių sk. 

155 

Savivaldybės 4 

Kaimo bendruomenės 10 

Universitetai 4 

Mokslinių tyrimų centrai 3 

Urėdijos 3 

Nevyriausybinės organizacijos 8 

Švietimo įstaigos 12 

Turizmo paslaugų teikėjai 60 

Maitinimo įstaigos 2 

Muziejai 3 

Privatūs asmenys 20 

Tarptautiniai partneriai 26 

 


