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2015 m. Kraštotvarkos ir informacijos skyriuje dirbo: Daiva Abrutė (vedėja), Stanislovas 

Vyšniauskas (vyriausiasis specialistas), Edita Lydienė (vyriausioji specialistė iki gruodžio 15 d.), 

Aušra Brazdeikytė (Platelių lankytojų centro administratorė), Kristina Narkutė-Beniušienė 

(specialistė), Ilona Urnikienė (Plokštinės lankytojų centro (Šaltojo karo muziejaus) administratorė), 

Judita Šatkauskienė (specialistė (gidė)), Laima Malūkė (specialistė (gidė), balandžio 27 d. - rugsėjo 15 

d.), Evelina Kajumovaitė (gegužės – spalio mėn.) ir kiti darbuotojai, atliekantys Plokštinės ekologinio 

ugdymo centro ir Šaltojo karo ekspozicijos priežiūrą, tvarkymą, apsaugą. Viešosios turizmo 

infrastruktūros objektus tvarkė ir prižiūrėjo Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai. 

2015 m. talkino savanoriai: Andrii Marushchak iš Ukrainos ir Jose Prieto iš Ispanijos, Rovena 

Augustinė, Viktorija Šiaulytytė, taip pat dirbantys pagal viešųjų darbų programą: Dovilė Juškaitė ir kt. 

 

1. MONITORINGAI 

 

Buvo vykdomi šie monitoringai: 

 Kraštovaizdžio monitoringas pagal valstybinę aplinkos monitoringo 2011 – 2017 m. 

programą, patvirtintą LR Aplinkos ministro; 

 Lankytojų monitoringas pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo 

programą, patvirtintą VSTT direktoriaus. 

 

1.1. KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS 

 

Atliekant kraštovaizdžio monitoringą buvo vertinamas lankytojų poveikis gamtinei aplinkai 

(rekreacinė digresija), lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos, turizmo paslaugų spektro kaita, 

nacionaliniame parke esantys miškai. Monitoringą vykdė K. Narkutė-Beniušienė, S. Vyšniauskas. 

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita pridedama 1 priede. 

 

    
Digresija prieš turizmo sezoną (kairėje) ir po turizmo sezono (dešinėje), nuotr. K. Narkutė-Beniušienė. 
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1.2. LANKYTOJŲ MONITORINGAS 

 

Lankytojų monitoringą vykdė K. Narkutė-Beniušienė, talkino A. Brazdeikytė, Šaltojo karo, 

Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijų darbuotojai, savanoriai. Monitoringo metu buvo 

skaičiuojami ir analizuojami lankytojai Platelių lankytojų centre ir kituose pasirinktuose taškuose, 

atskirose lankytojų grupėse ir pan. Lankytojų monitoringo ataskaita pridedama 2 priede. 

 

    
Lankytojų monitoringo metu dviračių take (kairėje) ir Platelių poilsiavietėje (dešinėje), nuotr. K. 

Narkutės-Beniušienės, V. Šiaulytytės. 

 

2. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS 

 

Skyriaus darbuotojai teikė informaciją nacionalinio parko lankytojams, ruošė medžiagą 

leidiniams, rašė straipsnius, rengė ir skaitė pranešimus, vedė ekskursijas, organizavo renginius ir kt. 

Platelių lankytojų centras dirbo pirmadieniais – šeštadieniais, Šaltojo karo ekspozicija – kiekvieną 

dieną. Nedirbta tik per kai kurias valstybines šventes. 

 

2.1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

2015 m. skyriaus darbuotojai 46023 nacionalinio parko lankytojus supažindino su gamtos ir 

kultūros paveldo vertybėmis, turistiniais objektais: Šaltojo karo ekspozicija ir Platelių lankytojų centro 

ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai“, vedė ekskursijas, žygius, edukacinius užsiėmimus, teikė 

informaciją apie lankytinas vietas ir kt. Tai 6,2 % daugiau nei 2014 m. 

 

    
Ekskursija buvusiame kariniame miestelyje Plokštinėje (kairėje) ir Platelių lankytojų centre (dešinėje), 

nuotr. P. Mikos. 
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2.1.1. ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJA 

 

Daugiausia turistų lankėsi Šaltojo karo ekspozicijoje – 36545. Iš jų 36269 su ekspozicija 

supažindino Plokštinės lankytojų centro (Šaltojo karo ekspozicijos) darbuotojai I. Urnikienė, J. 

Šatkauskienė ir kiti, 276 – Platelių lankytojų centro administratorė A. Brazdeikytė pažintinių 

ekskursijų metu. Apie 12 procentų visų lankytojų buvo užsieniečiai. Daugiausia iš Didžiosios 

Britanijos, Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos, 

Airijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos. Lankėsi ir iš tolimesnių kraštų – Australijos, Amerikos, Naujosios 

Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Argentinos, Izraelio, Makedonijos. 22 turistų grupės atvyko iš 

kruizinių laivų. Lyginant su praeitais metais, lankytojų skaičius Šaltojo karo ekspozicijoje padidėjo 2,5 

% (2014 m. – 35629). 

 

 
 

    
 



5 

    
Šaltojo karo ekspozicija, nuotr. Š. Jasiukevičiaus, I. Urnikienės, D. Juškaitės. 

 

2.1.2. PLATELIŲ LANKYTOJŲ CENTRAS 

 

2015 m. Platelių lankytojų centre ištisus metus buvo skaičiuojami apsilankę lankytojai ir 

telefonu gauti skambučiai, elektroninio pašto laiškai. Šiais metais buvo nuspręsta neberinkti ir 

nebeanalizuoti informacijos apie lankytojų informacinius poreikius, jų domėjimosi sritis. 

 

 
Platelių lankytojų centras, nuotr. A. Brazdeikytės. 

 

Lyginant su 2014 m., apsilankiusiųjų skaičius sumažėjo 3,7 %: nuo 5667 lankytojų (4243 

suaugusieji ir 1424 vaikai) 2014 m. iki 5458 lankytojų (4322 suaugusieji ir 1136 vaikai) 2015 m. Iš jų 
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69,1 % arba 3771 (2781 suaugę ir 990 vaikai) lankytojas buvo iš Lietuvos ir 30,9 % arba 1687 (1541 

suaugę ir 146 vaikai) užsieniečiai.  

Daugiausia Lietuvos lankytojų buvo užregistruota iš Plungės (334 lankytojai), Vilniaus (263), 

Klaipėdos (223), Šiaulių (220) miestų ir rajonų. 

Daugiausia užsieniečių, kurie lankėsi lankytojų centre, buvo iš Vokietijos (344 lankytojai), 

Latvijos (157), Italijos (142), Prancūzijos (127), Olandijos (123). Nors daugiausia lankytojų atvyksta iš 

Europos valstybių, tačiau lankėsi ir iš Australijos, JAV, N. Zelandijos, Brazilijos, Čilės, Kinijos atvykę 

turistai. 

2015 m., lyginant su 2014 m., 14,6 % sumažėjo telefonu gautų skambučių (732, 2014 m. – 

857) ir 5,6 % elektroniniu paštu gautų laiškų (119, 2014 m. – 126) skaičius. 

Lankytojų, telefoninių skambučių ir elektroninių laiškų mažėjimą galima paaiškinti tuo, kad 

praeitais metais lankytojų centre buvo atidaryta nauja ekspozicija, kas galėjo turėti reikšmę didesniam 

lankytojų skaičiui 2014 m. Aktyvesnis, didesnis šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas 

taip pat gali turėti įtakos tiek lankytojų skaičiaus, tiek ir skambučių ar laiškų mažėjimui. 

 

    
Latvijos (kairėje) ir Lietuvos (dešinėje) turistai prie Lankytojų centro, nuotr. A. Brazdeikytės. 

 

Platelių lankytojų centre esančią ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“ savarankiškai ar 

kartu su organizuotomis ekskursijų grupėmis aplankė 5661 lankytojas: 3696 suaugusieji ir 1965 vaikai. 

2015 m. iš viso buvo pravesta 132 ekskursijos, užsakytos Platelių LC, kuriose dalyvavo 2881 

žmogus. Daugiausia ekskursijų vyko birželio (36 ekskursijos), gegužės (22), rugsėjo (18), liepos (17), 

rugpjūčio (14) mėnesiais. Populiariausi ekskursijų metu aplankyti objektai: Platelių lankytojų centro 

ekspozicija, Platelių miestelis. Daugiausia ekskursijų po nacionalinį parką (116), kuriose dalyvavo 

2410 žmonių, pravedė A. Brazdeikytė. 

2015 m. Lankytojų centre dirbo A. Brazdeikytė, K. Narkutė-Beniušienė, D. Abrutė. 
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Platelių lankytojų centro ekspozicijoje „Žemaitijos žemės slėpiniai“, nuotr. A. Brazdeikytės. 

 



8 

    
Ekskursijos prie Siberijos bokšto (kairėje) ir Giliuko ir Kaštoniuko take (dešinėje), nuotr. A. 

Brazdeikytės, K. Narkutės-Beniušienės. 

 

    
 



9 

    
Ekskursijos Šeirės take, nuotr. A. Brazdeikytės. 

 

2.1.3. EDUKACINĖS PROGRAMOS 

 

2015 m. vyr. specialistė E. Lydienė paruošė 7 gamtines edukacines programas, kuriose 

dalyvavo 551 dalyvis: 

 „Vandens augalai. Kaip jie parodo vandens kokybę?“ (programa pristatyta 2 kartus, iš viso 

dalyvavo 27 dalyviai) 

 „ŽNP gamtinės vertybės“ (1/20) 

 „Juda, kruta vabaliukai“ (1/40) 

 „Miško gyvūnai“ Paplatelės take (1/14) 

 Edukacija Plokštinės EUC (1/20) 

 Medžių pažinimas Giliuko ir Kaštoniuko take (9/183) 

 „Žalioji pamoka. Švarus ežeras“ (7/247). 

 

    
Edukacija gamtoje, nuotr. E. Lydienės, R. Augustinės. 

 

Įdomią edukacinę programą, skirtą savarankiškam gamtos pažinimui, parengė VšĮ „Baltijos 

aplinkos forumas“ kartu su Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojais. 2015 m. vasarą buvo 

įrengta Gamtos lobių trasa Plokštinės miške, parengta dalinamoji informacinė medžiaga. Gamtos lobių 

trasa keliaujama pasikliaujant vien gamtos ženklais, tyrinėjant augalų rūšis, gamtos formas. Pakeliui 

lankytojai randa lobius – specialias dėžutes, kuriose yra informacinė medžiaga, pasakojanti vietovės 

istoriją. Taip pat tenka įveikti ir keletą užduočių – paimti medžio antspaudą ar išmatuoti jo aukštį. 

2015 m. 26 grupės aplankė šią trasą, iš viso 150 turistų. 
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2.2. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 

2.2.1. LEIDYBA 

 

2015 m. skyriaus iniciatyva buvo išleisti šie leidiniai, suvenyrai: 

 Lankstinukas "Man rūpi ežeras, todėl renkuosi priemones be fosfatų..." – 100 vnt. 

 Informacinis elektroninis leidinys vaikams „Giliukas“ 3 vnt. 

 Brošiūra „Šaltojo karo muziejus“ (anglų k.) – 1000 vnt. 

 Reklaminis skirtukas – 10 000 vnt. 

 Suvenyriniai ženkleliai „Plateliai“ – 150 vnt.; 

 Suvenyriniai ženkleliai „Žemaitija“ – 300 vnt.; 

 Magnetukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 2250 vnt.; 

 Raktų pakabukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 300 vnt.; 

 Puodeliai su ŽNP vaizdais, simboliu – 450 vnt. 

 Suvenyriniai maišeliai su ŽNP simboliu – 200 vnt. 

Skyriaus darbuotojos K. Narkutė-Beniušienė, A. Brazdeikytė, rengė viešųjų pirkimų 

dokumentus, rinko medžiagą, derino maketus ir pan. 

 

    
2015 m. pagaminti suvenyrai, nuotr. A. Brazdeikytės. 

 

2.2.2. RENGINIAI 

 

2.2.2.1. TURIZMO FORUMAI 

 

Turizmo forumas „2015 m. turizmo sezonas Žemaitijos nacionaliniame parke ”. Forumas 

įvyko 2015 m. balandžio 17 d. Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijos parodų salėje (Plateliuose). 

Forumo dalyviai aptarė artėjančio turizmo sezono aktualijas. Forume dalyvavo Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcijos specialistai, turizmo paslaugų teikėjai, VĮ Telšių miškų urėdijos atstovai ir kt. 

Dalyvavo 40 žmonių. Organizavo Platelių lankytojų centro administratorė A. Brazdeikytė. 
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Turizmo forumas 2015-04-17, nuotr. P. Mikos, K. Narkutės-Beniušienės. 

 

Turizmo forumas (2015-12-03). 2015 m. gruodžio 3 d. viešbutyje „Linelis“ vyko Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos organizuotas turizmo forumas, vienijantis turizmo paslaugų teikėjus, 

Žemaitijos nacionalinio parko produktų gamintojus. Šiame renginyje dalyvavo 63 kaimo turizmo 

sodybų, poilsio namų, dviračių nuomos, stovyklaviečių savininkai, Plungės rajono savivaldybės, 

bendruomenių atstovai, direkcijos, Telšių miškų urėdijos darbuotojai ir kiti dalyviai. 

Forumo metu nacionalinio parko direktorius R. Lydis paslaugų teikėjus supažindino su 

nacionalinio parko lankytojo bilieto platinimo galimybėmis. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos 

departamento Plungės rajono agentūros vedėja I. Latakaitė kalbėjo apie nacionaliniame parke Lietuvos 

geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos užfiksuotas galimai pažeistas teritorijas. Žemaitijos 

nacionalinio parko darbuotojai G. Norvaišas, A. Kuprelytė, D. Abrutė, S. Sidabras supažindino forumo 

dalyvius su tarptautinėmis aplinkosaugos aktualijomis, 2015 m. atidaryto amatų centro veikla, darnaus 

turizmo priemonių plano įgyvendinimu, stovyklaviečių įrengimo, priežiūros reikalavimais ir 

rekomendacijomis, aplinkosaugos klausimų sprendimu. Žemaitijos kaimo turizmo asociacijos 2015 m. 

veiklą ir ateities planus pristatė šios asociacijos prezidentė J. Krištupienė, o apie Žemaitijos turizmo 

klasterio gerąją patirtį kalbėjo E. Klimienė. Organizavo Platelių lankytojų centro administratorė A. 

Brazdeikytė. 

 

    
Turizmo forumas 2015-12-03, nuotr. D. Abrutės. 
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2.2.2.2. TURIZMO DIENOS PAMINĖJIMAS 

 

Pažymint pasaulinę Turizmo dieną, rugsėjo 26 d. (šeštadienį) buvo surengta Grybų šventė ir 

rudens turizmo sezono atidarymas „Gamtos lobių paieškos Plokštinėje“. Šventės dalyviai išbandė 

Gamtos lobių trasą Plokštinės miške. Trasą įveikti padėjo VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ darbuotoja 

R. Norvaišaitė. Ieškodami lobių šventės dalyviai rinko grybus, iš kurių vėliau paruošė ekspoziciją, o ją 

apibūdino ir išsamiau apie grybus papasakojo Gamtos skyriaus darbuotojai M. Jankauskienė, G. 

Sidabrienė. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos ir Žemaitijos kaimo turizmo asociacijos nariai 

vaišino šventės dalyvius karšta arbata su medumi, grybiene, kitomis pačių pagamintomis rudens 

vaišėmis. Šventėje dalyvavo apie 30 žmonių. Organizavo skyriaus vedėja D. Abrutė, kartu su Gamtos 

skyriumi. 

 

    
R. Norvaišaitė primena, kaip naudotis kompasu (kairėje), ruošiama grybų ekspozicija (dešinėje), 

nuotr. D. Abrutės. 

 

    
G. Sidabrienė pasakoja apie grybus (kairėje), šventės dalyviai (dešinėje), nuotr. D. Abrutės. 

 
 

2.2.2.3. APLINKOSAUGINĖ AKCIJA ,,ŠVARUS EŽERAS” 
 

Aplinkosauginės akcijos „Švarus ežeras” metu vyko keletas renginių: vaikų dailės darbų 

konkursas ,,Platelių ežerą matau tokį…” ir „Žalioji sveikatos savaitė 2015“. Renginius iš dalies 

finansavo Plungės rajono savivaldybė. Akcijos organizatorė vyr. specialistė E. Lydienė. 

Vaikų dailės darbų konkursas ,,Platelių ežerą matau tokį…”. Buvo parengti konkurso 

nuostatai. Konkurse dalyvavo Plungės lopšelių – darželių “Rūtelė”, “Nykštukas”, “Vyturėlis”, 

Kretingos lopšelio – darželio “Pasaka”, Plungės vaikų globos namų, Žemaičių Kalvarijos Motiejaus 
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Valančiaus, Platelių, Skuodo r. Ylakių bei Mosėdžio gimnazijos, Plungės Senamiesčio mokykla, 

Šateikių ir Aleksandrijos pagrindinės mokyklos. Dalyvių amžius – nuo 3 m. iki 17 m. Dalyvavo 73 

dalyviai. Baigiamasis renginys vyko gegužės 23 d. 

Žalioji sveikatos savaitė 2015. Gegužės 18 – 23 d. vaikai, jaunimas ir kiti bendruomenės 

nariai buvo pakviesti susipažinti su sveikatinimo galimybėmis nacionaliniame parke. Žaliosios 

sveikatos savaitės renginius parėmė Plungės rajono savivaldybės administracija Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto metu buvo pristatyta visuomenei edukacinė 

programa „Juda, kruta vabaliukai“, suorganizuota orientavimosi gamtoje diena ir sveikatingumo 

šeimoms diena. 

„Juda, kruta vabaliukai“. Plungės r. Platelių universalaus daugiafunkcio centro vaikai 

sportavo ir pažino mikropasaulį Platelių dvaro parke. Vynuoginė sraigė šliaužia su visu nameliu – ir 

vaikai pritūpę slinko. Skruzdės greitai bėginėja, aplinką tyrinėja. Ir vaikai su lupom bėgiojo, vabaliukų 

ieškojo. Vaikai drugeliais plasnojo ir kaip bitės skraidė, o su kuisiais zyzė. Dalyvavo 40 dalyvių. 

 

    
Edukacinė programa „Juda, kruta vabaliukai“ Platelių dvaro parke, nuotr. E. Lydienės. 

 

Orientavimosi gamtoje diena. Gegužės 22 d. į Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

Ekologinio ugdymo centrą Plokštinėje atvyko Platelių, Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus 

gimnazijų ir Barstyčių vidurinės mokyklos moksleiviai. Spręsdami gamtines ir sportines užduotis 

vaikai ieškojo Lobio. Vaikščiojimas lynu, matematinė rungtis ir kitos veiklos pareikalavo ne tik 

biologijos, geografijos, matematikos žinių. Ypač svarbi buvo fizinė ištvermė, greitis, vikrumas ir 

komandos emocinė būklė. Dalyvavo 45 dalyviai. 

 

   
Orientavimosi gamtoje diena Plokštinėje, nuotr. A. Marushchak, L. Vainauskienės. 
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Gegužės 23-ioji – Sveikatingumo šeimoms diena. Tai pagrindinis projekto „Žalioji sveikatos 

savaitė 2015“ renginys. Kartu paminėta ir Europos parkų diena. Šių metų dienos šūkis – Gamta 

visiems! Šventės metu buvo organizuota bendra mankšta, įvairūs judrūs žaidimai ir rungtys, išvyka 

prie Pilelio šaltinio. Vaikai piešė ir puošė Ekologinio ugdymo centro prieigas, suaugusieji klausėsi 

Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovės pamokymų kaip teisingai grūdintis 

vandeniu. Renginio metu buvo apdovanoti vaikų piešinių konkurso „Platelių ežerą matau tokį...“ 

nugalėtojai. Prizus įsteigė Platelių seniūnija, Žemaitijos kaimo turizmo asociacija ir viešbutis 

„Linelis“. Dalyvavo 31 dalyvis. 

 

    
Šeimų sveikatingumo šventė, nuotr. E. Lydienės. 

 

2.2.2.4. VIKTORINOS „PAŽINK SAUGOMAS TERITORIJAS – 2015“ 

 

2015 m. buvo organizuoti viktorinos „Pažink saugomą teritoriją“ I ir II turai (III turą 

organizavo VSTT). I turo metu, 2015 m. pavasarį, viktorinos buvo organizuotos Plungės ir Skuodo raj. 

savivaldybių mokyklose ir gimnazijose. Viktorina vyko 6 gimnazijose (mokyklose), dalyvavo 188 

vaikai. Nugalėjo Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos komanda „Žibutės“, kuri gavo 

teisę atstovauti Žemaitijos nacionalinį parką II turo viktorinos atrankoje. 

 

    
Viktorinos „Pažink saugomą teritoriją“ I turas Alsėdžių (kairėje) ir Žemaičių Kalvarijos (dešinėje) 

gimnazijose, nuotr. D. Kerienės, E. Lydienės. 

 

II turas vyko Plokštinės ekologinio ugdymo centre 2015 m. spalio 14 d. Viktorinos II ture 

susirungė 9 komandos - Dubysos, Kurtuvėnų, Pagramančio, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos 
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regioninių parkų, Žemaitijos nacionalinio parko ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijų 

išrinktos moksleivių komandos. Vaikai atsakinėjo į klausimus, atliko praktines užduotis ir "rinko" 

paženklintus ąžuolo giliukus. Renginys buvo skirtas paminėti Etnografinių regionų metus, todėl labai 

daug klausimų buvo apie Žemaitijos regioną. Daugiausiai gilių surinko ir Žemaitijos regiono turą 

laimėjo Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos komanda „Žibutės“: Renata, Eimantas, 

Irma, Gintarė, Aurimas. Tačiau nugalėtojai buvo visi: atvykusieji vaišinosi "kareiviška" koše, žolelių 

arbata, dalyvavo amatininkų užsiėmimuose Tradicinių amatų centre. Dalyvavo 77 dalyviai. 

Abiejų turų organizatorė vyr. specialistė E. Lydienė. 

 

   
Viktorinos „Pažink saugomą teritoriją“ II turas Plokštinėje. 

 

  
Viktorinos „Pažink saugomą teritoriją“ finalinis turas Nacionaliniame lankytojų centre Vilniuje spalio 

29 d., nuotr. E. Lydienės. 

 

2.2.2.5. PAUKŠČIŲ PALYDOS 

 

Spalio 2 d. vyko paukščių palydų renginys. Moksleiviai iš Ylakių, Alsėdžių ir Platelių 

gimnazijų rinkosi ant Sidabro kalno ir nuo apžvalgos bokšto stebėjo paukščius. Iš viso suskaičiuoti 76 

paukščiai. Duomenis apie stebėtų paukščių skaičių operatyviai perduoti Lietuvos ornitologų draugijai, 

kuri apibendrina visoje Lietuvoje per Paukščių palydas stebėtus sparnuočius. Gausiausiai skrido didieji 

kormoranai, kirai ir žvirblinių būrio paukščiai: zylės, kėkštai, kovai, kikiliai. Stebėta ir reta paukščių 

rūšis – jūrinis erelis.  

Palydėję paukščius talkininkai ėmėsi darbo ant Jazminų kalno, Platelių žydų genocido vietoje. 

Teko pasidarbuoti ir grėbliu, ir kastuvu, vilkti šakas ir nupjautus krūmus. Po poros valandų aktyvaus 
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darbo visus džiugino sutvarkytas kalno šlaitas, apylinkių vaizdai ir rudenėjanti gamta. Dalyvavo 48 

dalyviai. Renginį organizavo E. Lydienė kartu su Gamtos skyriaus darbuotojais. 

 

    
Paukščių palydos prie Siberijos bokšto ir talka ant Jazminų alkakalnio, nuotr. E. Lydienės. 

 

2.2.2.6. RENGINIAI ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJOJE 
 

2015 m. Šaltojo karo ekspozicijoje vyko keletas įdomių renginių, buvo eksponuojamos 

parodos: 

 Paroda ,,Gulag‘as vieno lagerio istorija“ (2014-12-06 – 2015-01-25). Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parengta paroda, ją aplankė 861 

lankytojas. 

 Pristatymas ,,Misija Sibiras 14“ (2015-01-17). Misijos dalyvė L. Rojutė papasakojo savo 

įspūdžius iš kelionės į Krasnojarsko kraštą. Dalyvavo 15 žmonių. 

 Paroda ,,Smurto kronika 1939-1941 m.“ (2015-01-21 – 2015-02-28). Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parengta paroda, ją aplankė 445 

lankytojai. 

 Renginys Vasario 16 d. paminėti (2015-02-13), dalyvavo 6 žmonės. 

 Paroda ,,Po svetimu dangumi: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940-

1958 m.“ (2015-03-02 – 2015-04-10) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

Genocido aukų muziejaus parengta paroda, ją aplankė 790 lankytojų. 

 Renginys ,,Pavasario žiedai“ (2015-03-25), dalyvavo 55 žmonės. 

 Interjerinių lėlių paroda ,,Gera turėti hobį LĖLĖS“ (2015-03-28). Mažeikiškės Linos 

Videckienės interjerinių lėlių paroda, dalyvavo 35 žmonės. 

 Renginys ,,Atvirų durų diena ŠKE“ (2015-04-24), dalyvavo 6 žmonės. 

 Paroda ,,Foto alėja 2015“ (2015 m. liepos – rugpjūčio mėn.). Savanorio iš Ukrainos Andrii 

Maruhchak, Alinos Petrikienės, Oksanos Sidovos, Silvos Galvanoškytės, Vidos Šmitienės, Kęstučio 

Vaitkaus ir Kęsto Slivskio fotografijų paroda. Parodą aplankė 18792 lankytojai. 

 Paroda „12-kilometras 1942-1973 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“ (2015-

11-03 – 2015-12-18). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų 

muziejaus parengta paroda, ją aplankė 654 lankytojai. 

 Vaikų piešinių paroda ,,Kokį aš įsivaizduoju Šaltojo karo muziejų“ (2015 m. gruodžio 

mėn.), apsilankė 102 lankytojai. 

 Praktinis užsiėmimas ,,Advento vainikai ir kompozicijos“ (2015-12-05). Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos dailės mokytoja Alma Vilnienė supažindino su advento 

vainikų ir kompozicijų gaminimo technika, dalyvavo 13 žmonių. 

Renginius ir parodas organizavo Šaltojo karo ekspozicijos darbuotojos I. Urnikienė ir J. 

Šatkauskienė. 
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Interjerinių lėlių paroda 2015-03-28 (kairėje) ir paroda „12-kilometras 1942-1973 m. Sverdlovske 

sušaudyti Lietuvos piliečiai“, nuotr. I. Urnikienės. 

 

    
Paroda ,,Po svetimu dangumi: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940-1958 m.“ 

(kairėje), renginys ,,Pavasario žiedai“ (dešinėje), nuotr. D. Abrutės, I. Urnikienės. 

 

    
Praktinis užsiėmimas ,,Advento vainikai ir kompozicijos“, nuotr. I. Urnikienės, A. Vilnienės. 

 

2.2.2.7. KITI RENGINIAI 

 

Skyrius organizavo mokymus ŽNPD darbuotojams apie gido paslaugos teikimą ir 

komunikaciją (2015-10-20). Mokymų metu vyr. specialistė E. Lydienė skaitė pranešimus ir dalinosi 

patirtimi, įgyta gidų kursuose ir seminare apie komunikaciją Rumunijoje. 
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Renginio „Plokštinės bioįvairovė“ (2015-12-30) metu ŽNPD darbuotojai aplankė gamtos 

paveldo objektą - Koiskalnio šaltinį, susipažino su Plokštinės gamtos biologine įvairove, stebėjo žvėrių 

pėdsakus, diskutavo infrastruktūros įrengimo ir kitais klausimais. 

 

    
Mokymai ŽNPD darbuotojams apie gido paslaugos teikimą ir komunikaciją, nuotr. D. Abrutės. 

 

    
 

    
Renginys „Plokštinės bioįvairovė“, nuotr. D. Abrutės. 
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2.2.3. INTERVIU 

 

Skyriaus darbuotojai įvairioms žiniasklaidos priemonėms davė interviu apie nacionalinį parką, 

rekreacijos ir turizmo galimybes: 

I. Urnikienė - laidai ,,Kaip ant delno“ (TV 3 televizija), laidai ,,Praeities žvalgas“ (TV 6 

televizija), laikraščiui ,,Vakarų ekspresas“ (straipsnis ,,Ginklavimosi beprotybės įrodymai masina 

tūkstančius“). 

A. Brazdeikytė – airių žurnalistui Leslie Graham („Unravel Travel“) – apie Šaltojo karo 

ekspoziciją (anglų ir rusų k.); 2 interviu - žurnalui „Veidas“ – apie vandens turizmą ir turizmo 

paslaugas ŽNP; turizmo galimybes ne sezono metu; „Vakaro žinioms“ – apie Šaltojo karo ekspoziciją, 

karinio miestelio pritaikymą turizmui; žurnalui „Vasaros gidas“ – apie Platelių LC ekspoziciją; 

laikraščiui „Žemaičio laikraštis“ – apie dviračių taką ir dviračių turizmą ŽNP, "Lietuvos ryto" 

televizijos laidai "Gyvenu čia". 

D. Abrutė – portalui DELFI Grynas.lt apie parkavimo galimybes ŽNP, laikraščiui “Žemaitis” 

apie dviračių taką. 

 

    
Lietuvos ryto televizijos darbuotojai ruošiasi filmuoti reportažą apie lankytojų centro ekspoziciją 

(kairėje), žurnalistas E. Graham Šaltojo karo ekspozicijoje, nuotr. D. Abrutės, A. Brazdeikytės. 

 

2.2.4. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI 

 

2015 m. skyriaus darbuotojai parašė 55 straipsnius, kurie buvo išspausdinti rajoninio laikraščio 

„Plungė“ ŽNPD rengiamame puslapyje „Šventorkalnis“, ŽNPD tinklapyje: www.zemaitijosnp.lt, 

socialiniuose tinkluose ar kitose internetinėse svetainėse, masinėse informavimo priemonėse. 

Per metus skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 14 pranešimų įvairiuose vietiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose: turizmo forumuose, direkcijos darbuotojų susirinkimuose: 

E. Lydienė: „Geroji patirtis Norvegijos gamtos mokyklose“ (3 paskaitos), „Lithuania‘s 

Protected Areas. Žemaitija National Park“, „Švarus ežeras“, „Migruojantys paukščiai“, „Gidų kursų 

patirtis“, “Mokykimės vieni iš kitų. Komunikavimo seminaras Rumunijoje”. 

D. Abrutė: „Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus 2014 m. veikla“, „Darnaus turizmo 

strategijos įgyvendinimas. Stovyklaviečių įrengimas ir priežiūra“. 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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A. Brazdeikytė: „Turizmo galimybės Žemaitijos nacionaliniame parke. 2015 m. turizmo 

sezonas“, apie Žemaitijos nacionalinį parką (Roskildėje (Danijoje)). 

K. Narkutė-Beniušienė: „2014 m. Žemaitijos nacionalinio parko lankytojai“, "Žemaitija 

national park" (Lenkijoje). 

 

    
E. Lydienė skaito paskaitą apie Norvegijos gamtos mokyklą Platelių gimnazijoje (kairėje), K. Narkutė-

Beniušienė skaito pranešimą Lenkijoje (dešinėje), nuotr. V. Šiaulytytės, A. Vilienės. 

 

2.2.5. VIEŠINIMAS ELKTRONINĖJE ERDVĖJE 

 

2015 m. buvo nuolat atnaujinama, keičiama informacija ŽNPD internetinėje svetainėje 

www.zemaitijosnp.lt; atnaujinta, pakeista informacija, nuotraukos interneto puslapyje www.maps.lt; 

administruoti nacionalinio parko ir Šaltojo karo muziejaus (administravo I. Urnikienė) paskyros 

socialiniuose tinkluose („facebook“). Ištaisyta ir išsiųsta informacija į internetinę svetainę 

www.muziejai.lt, atlikta lankytojų analizė Google analytics sistemoje. Šią veiklą daugiausia vykdė K. 

Narkutė-Beniušienė. 

 

    
Informacija apie ŽNP lankytinus objektus internete, nuotr. K. Narkutės-Beniušienės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zemaitijosnp.lt/
http://www.maps.lt/
http://www.muziejai.lt/


21 

2.2.6. PARODA „ADVENTUR“ 

 

2015 m. sausio 23–25 d. kartu su Plungės rajono savivaldybe dalyvauta tarptautinėje turizmo, 

laisvalaikio ir sporto parodoje „ADVENTUR“, kuri vyko Vilniuje. A. Brazdeikytė parodoje platino 

informacinius leidinius, teikė informaciją apie nacionalinį parką parodos lankytojams. 

 

    
 

    
„ADVENTUR“ parodoje, nuotr. A. Brazdeikytės. 
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3. PAŽINTINĖS/REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS 

 

3.1. ESAMOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS 

 

Kartu su Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbininkais, talkinant viešuosius darbus 

atliekantiems žmonėms, buvo vykdoma pažintinės, rekreacinės infrastruktūros priežiūra ir tvarkymas: 

remontuojama sugadinta įranga, pjaunama žolė, menkaverčiai krūmai, renkamos šiukšlės, vertinama 

būklė. 2015 m. iš viso buvo prižiūrėta ir tvarkyta 132 pažintinės, rekreacinės infrastruktūros teritorijų 

ir objektų, kurių bendras plotas 86,98 ha: 

 Paplatelės rekreacinio prioriteto zona (takas, apžvalgos aikštelė) (9,59 ha) 

 Plokštinės rekreacinio prioriteto zona (17,2 ha) 

 Platelių rekreacinio prioriteto zona (0,25 ha) 

 Gegrėnų piliakalnių takas (6,72 ha) 

 Plokštinės takas (12,3 ha) 

 Mikytų alkakalnio takas (4,1 ha) 

 Siberijos apžvalgos bokštas (1,34 ha) 

 Šeirės takas (17,22 ha) 

 Poeto V. Mačernio takas (2,23 ha) 

 Gardų ozo takas (4,1 ha) 

 Giliuko ir Kaštoniuko takas (4,1 ha) 

 Dviračių ir pėsčiųjų takas Plateliai- Beržoras (5,88 ha) 

 Platelių lankytojų centras (0,03 ha) 

 Atokvėpio vieta Vilkuose (0,05 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (link ekspozicijos) (0,01 ha) 

 Atokvėpio vieta Laumalenkose (0,05 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Mikytų tako (0,07 ha) 

 Paplatelės apžvalgos aikštelė (0,16 ha) 

 Barstytalių apžvalgos bokštas (0,03 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Žemaitės muziejaus (0,3 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Jogaudų apžvalgos bokšto (0,01 ha) 

 Atokvėpio vieta Pauošniuose (0,3 ha) 

 Uždaro tipo poilsio teritorija "Pakalniškynė" (0,5 ha) 

 Atokvėpio vieta Plokštinėje (0,03 ha) 

 Paukščių stebėjimo bokštas (0,05 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Ubagsalės (0,05 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Šarnelės piliakalnio (0,05 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Gegrėnų piliakalnių tako (0,08 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Platelių poilsiavietės (0,02 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Šaltojo karo ekspozicijos, Plokštinės tako (0,07 ha) 

 Informacinės infrastruktūros elementai (ženklai) (100 vnt., 0,04 ha) 

 Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (prie Iešnalės) (0,05 ha). 

 

2015 m. buvo įrengti nauji stendai Barstytalių apžvalgos bokšte ir Platelių apžvalgos aikštelėje 

vietoje 2014 m. sugadintų stendų. Buvo surinkta medžiaga ir padarytas naujas stendas, kuris 2016 m. 

bus įrengtas Paplatelės apžvalgos aikštelėje. Stendai pagaminti už lėšas, surinktas už parduotus 

nacionalinio parko lankytojo bilietus. 

2015 m. buvo užpildyta daugiau kaip 30 ŽNPD priklausančios rekreacinės infrastruktūros pasų. 

Šie ir kai kurių privačių rekreacinių objektų duomenys suvesti į VSTDS sistemą. 

Įrengti laikini informaciniai ženklai, reglamentuojantys lankytojų elgesį, įvairiose nacionalinio 

parko vietose. 
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Senas stendas Paplatelės apžvalgos aikštelėje 2016 m. bus pakeistas nauju (kairėje), naujas stendas 

Platelių apžvalgos aikštelėje (dešinėje), nuotr. D. Abrutės. 

 

    
 

    
Sugadinta įranga (viršuje) ir sutręšęs lieptas (apačioje) Šeirės take buvo naujai perdaryti 2015 m., 

nuotr. D. Abrutės. 



24 

    
Sulūžę laiptai Gardų ozo take buvo suremontuoti 2015 m. (kairėje); stendų niokotojus padėjo išaiškinti 

socialinis tinklas „Facebook“, nuotr. D. Abrutės. 

 

    
Laikini informaciniai ženklai, reglamentuojantys lankytojų elgesį, įrengti įvairiose nacionalinio parko 

vietose, nuotr. D. Abrutės. 
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Pjaunama žolė prie informacinio ženklo (kairėje) ir Šarnelės atokvėpio vietoje (dešinėje), nuotr. S. 

Vyšniausko. 

 

 

3.2. NAUJOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS 

 

2015 m. VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ kartu su Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

darbuotojais įrengė Gamtos lobių trasą Plokštinėje. Gamtos lobių trasomis keliaujama pasikliaujant 

vien gamtos ženklais, tyrinėjant augalų rūšis, gamtos formas. Pakeliui lankytojai randa lobius – 

specialias dėžutes ar knygas, pasakojančias vietovės istoriją. Taip pat tenka įveikti ir keletą užduočių – 

paimti medžio antspaudą ar išmatuoti jo aukštį. 

 

    
Lobių trasą „testuoja“ R. Norvaišaitė ir I. Urnikienė, nuotr. D. Abrutė. 

 

Skyriaus darbuotojai buvo parengę paraiškas automobilių stovėjimo aikštelės (atokvėpio 

vietos) Paplatelės rekreacinėje zonoje įrengimui ir kelio Nr. PL1571 (pagal Plungės rajono 

savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą) 0,47 km atkarpos 

Gegrėnų kaime (Alkos gatvės dalies) kapitaliniam remontui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 

lėšų, tačiau finansavimas nebuvo gautas. 
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4. KITA VEIKLA 

 

4.1. PROJEKTAI 

 

4.1.1. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI 
 

Buvo parengtas ir pateiktas VSTT 2016–2018-ųjų metų valstybės investicijų projektas dėl 

audiogidų įrengimo Žemaitijos nacionaliniame parke. Projekto rengėja D. Abrutė. Finansavimas 

neskirtas. 

2015 m. kartu su Kultūros paveldo skyriumi buvo įgyvendinta dalis 2015-2017 m. valstybės 

investicijų projekto dėl audiogidų įrengimo Žemaitijos nacionaliniame parke, kuriam buvos skirtas 

finansavimas. Buvo parengtas ir įgarsintas lietuvių, anglų kalbomis kūrybinis-techninis audiogido 

scenarijus po Žemaitijos nacionalinio parko ekspoziciją, įsigyti audiogidų įrangos komplektai, 3 vnt. 

 

4.1.2. TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 

 

4.1.2.1. Tarptautinis projektas “Ecosystem services in the catchment and the implementation 

of the Water Frame Work directive” 
 

Projektą finansavo Švedijos institucija (Swedish Institute). Projekto tikslas buvo surasti 

tarptautinius partnerius ir parengti paraišką didesnės apimties projektui. Projektą įgyvendino 

Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vyr. specialistė E. Lydienė. 

 

    
Projekto partnerių susitikimas Žemaitijos nacionaliniame parke 2015 m. balandžio 27-29 d. nuotr. E. 

Lydienės. 

 

4.1.2.2. Tarptautinis projektas “Adaptive management and sustainable ecotourism in 

Natura 2000 woodlands” 
 

Projektą finansavo Švedijos miškų tarnyba. Projekto tikslas - surasti tarptautinius partnerius ir 

parengti paraišką didesnės apimties projektui. Projekto metu buvo parengta paraiška “Attractive 

Hardwoods” ir pateikta Pietų Baltijos programai. Projektą įgyvendino Kraštotvarkos ir informacijos 

skyriaus vyr. specialistė E. Lydienė. 
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Kovo 22-25 d. E. Lydienė ir G. Norvaišas dalyvavo projekto partnerių susitikime Lenkijoje, E. 

Lydienės nuotr. 

 

    
Projekto partnerių susitikimas Žemaitijos nacionaliniame parke gegužės 11-12 d., nuotr. E. Lydienės. 

 

    
Projekto partnerių susitikimas Švedijoje, Ronneby rugsėjo 29-30 d., nuotr. G. Norvaišo. 

 

4.1.3. KITI PROJEKTAI 

 

Aplinkosauginė akcija “Švarus ežeras” ir projektas „Žalioji sveikatos savaitė 2015“. 

Projektai iš dalies buvo finansuoti Plungės r. sav. Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir Plungės r. 

sav. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projektų metu buvo išleistas 

lankstinukas „"Man rūpi ežeras, todėl renkuosi priemones be fosfatų..." – 100 vnt., kartu su Kultūros 

paveldo skyriumi suorganizuotas seminaras apie senąsias šienapjūtės tradicijas, aplinkosauginius 

reikalavimus šienavimui, fosfatų poveikį vandens telkiniams ir pan. Taip pat buvo surengta keletas 

edukacinių renginių, skatinančių aktyvų gamtos pažinimą, laisvalaikio praleidimą gamtoje. Projektus 
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įgyvendino Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vyr. specialistė E. Lydienė, talkinant kitiems 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojams. 

 

    
Praktinis seminaras apie senąsias šienapjūtės tradicijas, aplinkosauginius reikalavimus šienavimui, 

fosfatų poveikį vandens telkiniams, nuotr. D. Abrutės. 

 

4.2. PREVENCIJA IR TERITORIJŲ KONTROLĖ 

 

Įgyvendindami 2015 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos metinę planinių patikrinimų 

programą pareigūnai S. Vyšniauskas, E. Lydienė ir D. Abrutė atliko 25 planinius patikrinimus, surašė 

patikrinimo aktus, informavo pažeidėjus ar atitinkamas institucijas apie nustatytus pažeidimus.  

 

    
Galimai neteisėtai pastatytas ir laikomas kilnojamasis objektas ties sodyba Telšių raj. Buožėnų kaime 

(kairėje), Šarnelės piliakalnio su gyvenviete vizualinės apsaugos zonoje vykdomi akmenų sandėliavimo 

ir rūšiavimo darbai (dešinėje), nuotr. S. Vyšniausko. 

 

Vykdant prevencinę veiklą S. Vyšniauskas suteikė 85 konsultacijas nacionalinio parko 

gyventojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims miškotvarkos, kūdrų kasimo, žemėtvarkos ir kitais 

klausimais. 

Taip pat buvo teiktos konsultacijos, parengta ir stovyklaviečių savininkams (prižiūrėtojams) 

išdalinta informacija apie lankytojų elgesio reglamentavimą stovyklavietėse, turizmo ir rekreacijos 

galimybes (D. Abrutė). 

Vykdant prevencinį darbą turizmo sezono metu skyriaus pareigūnai vyko į reidus, aiškinosi 

pažeidimus, kreipėsi į policiją dėl pažeidimų išaiškinimo ir pan. 

 



29 

    
 

    
Automobilių statymas neleistinose vietose – vienas iš dažniausiai užfiksuotų pažeidimų, nuotr. S. 

Vyšniausko, A. Brazdeikytės, D. Abrutės. 

 

4.3.  MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ, ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIŲ 

MATAVIMŲ BYLŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS 

 

2015 m. skyriaus darbuotojai S. Vyšniauskas, D. Abrutė, E. Lydienė nagrinėjo miškotvarkos 

projektus, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas, prašymus dėl dirbtinių vandens telkinių įrengimų 

ir kt. 

Buvo išnagrinėti ir parengti atsakymai šiems dokumentams: 

 miškotvarkos projektai – 36 vnt., 

 žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos – 327 vnt., 

 pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų 

asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva 

susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ – 62 vnt.,  

 dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo derinimas – 26 vnt., 

 Žemaitijos nacionalinio parko miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašo ir schemos 

projekto derinimas – 2 vnt., 

 biržės atrėžimo dokumentų derinimas – 4 vnt. 

Daugiausiai dokumentų išnagrinėjo S. Vyšniauskas. 
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4.4.  ŽNP PRODUKTO ŽENKLAS 

 

2015 m. Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas buvo suteiktas 4 naujiems produktų 

gamintojams ir paslaugų teikėjams. Šiuo metu yra 48 fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys ŽNP 

produkto ženklo pažymėjimus. K. Narkutė-Beniušienė organizavo įvairias veiklas, susijusias su ženklo 

gavimu: paraiškų priėmimą, tarybos susirinkimus, paruošė sutartis su produkto ženklo turėtojais, 

dalyvavo tarybos darbe vertinant paraiškas ir t.t. 

 

    
ŽNP produkto ženklo suteikimo tarybos nariai tikrina pareiškėjų atitikimą ženklo kriterijams, nuotr. K. 

Narkutės-Beniušienės. 

 

4.5.  VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

2015 m. buvo parengtos paraiškos įvairių prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams: 

 suvenyrams, 

 leidinių leidybai, 

 stendų pagaminimui, 

 audiogidų įrengimui, 

 nuotraukoms, 

 ŽNP produktams (žolelių arbatoms), 

 baldų gamybai, 

 audiogidų remontui, 

 ryšio stiprinimui, 

 anglų kalbos kursams, 

 remonto darbams (ŠKE pastato remontas), 

 lietaus vandens vamzdyno tiesimo darbams. 

Kai kuriais šių pirkimų atvejais buvo vykdomos ir kitos viešųjų pirkimų procedūros: vykdomos 

apklausos, rengiamos sutartys ir pan. Taip pat buvo kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų 

vykdymas. 
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4.6.  DARBAS SU SAVANORIAIS 

 

Skyriaus darbuotojai prisidėjo prie užsienio ir Lietuvos savanorių užimtumo: teikė pasiūlymus 

savanorių užimtumo programai, supažindino su skyriaus atliekamomis funkcijomis, skirdavo užduotis, 

talkino organizuojant tarptautinę savanorių stovyklą ir pan.  

 

    
Darbas su savanoriais, nuotr. E. Lydienės, P. Mikos. 

 

4.7. KITI DARBAI 

 

Ataskaitų, planų rengimas. 

2015 m. parengti planai: skyriaus 2015 m. veiklos, lankytojų ir kraštovaizdžio monitoringų, 

viešųjų pirkimų poreikio, planinių patikrinimų planai. 

Parengtos šios ataskaitos: skyriaus 2015 m. veiklos ataskaita; ketvirtinės ataskaitos VSTT 

strateginiam planui; kraštovaizdžio monitoringo; lankytojų monitoringo; kuro transportui, valstybinių 

parkų kraštovaizdžio monitoringui pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą saugomų teritorijų 

direkcijoms vykdyti, pirkimo ataskaita (AARP programa); iš dalies parengta valstybės investicijų 

projekto ataskaita. 

 

Edukacinės programos organizavimas su laikinu apgyvendinimu. Paslauga buvo teikiama 

Plokštinės ekologinio ugdymo centre ir uždaro tipo teritorijoje „Pakalniškynė“. Ši paslauga buvo 

suteikta 361 žmogui. Paslaugos teikimą organizavo Plokštinės lankytojų centro (Šaltojo karo 

muziejaus) administratorė I. Urnikienė. 
 

Bendradarbiavimas. Buvo bendradarbiauta su įvairiomis organizacijomis, fiziniais asmenimis 

skyriaus kompetencijos klausimais: turizmo paslaugų teikėjais, Plungės rajono savivaldybe, 

seniūnijomis, Plungės VVG, Plungės TIC, bendruomenėmis, mokyklomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, universitetais, VĮ „Telšių miškų urėdija“, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Plungės 

sporto ir rekreacijos centru ir kt. 

 

Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkursas. ŽNPD dalyvavo Aplinkos 

ministerijos skelbtame Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkurse. Vyr. 

specialistas S. Vyšniauskas surinko medžiagą ir parengė paraišką. Konkurso rezultatai bus paskelbti 

2016 m. 
 

Kiti darbai: 
 nagrinėti teisės aktai dėl apgyvendinimo, muziejinių paslaugų teikimo, stovyklaviečių 

įrengimo, infrastruktūros objektų klasifikavimo, 

 organizuotas Gamtos mokyklos įkūrimas: pateikti pasiūlymai įrangos įsigijimui, 

bendradarbiavimas su Gamtos vadovo (metodinės priemonės) rengėjais, 
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 materialinių vertybių priežiūra, apskaita, nurašymai, dalyvavimas inventorinių komisijų 

darbe ir kt., 

 parengta ir iškabinta informacija teritorijoje apie rekreacijos ir turizmo galimybes 

nacionaliniame parke, lankytojų elgesio reglamentavimas, 

 parengta ir pateikta VSTT informacija apie kelio ženklų poreikį prie nacionalinio parko 

ribų, 

 dokumentų bylų tvarkymas, paruošimas archyvui, 

 parengtas ir pagal nustatytą metodiką įvertintas tvarkytinų teritorijų sąrašas, 

 dalyvauta įvairiuose seminaruose, mokymuose, renginiuose, talkose, 

 teikta informacija apie nacionalinį parką, ŽNPD veiklą aukštųjų mokyklų, kolegijų, kitų 

mokyklų studentams, 

 tvarkyta duomenų bazė, fotoarchyvas, 

 pateikta informacija ir pastabos Plungės VVG dėl 12 stendų „Dviračių maršrutai Plungės 

rajone“, tinklalapio www.zemaitijoskeliais.lt, taip pat informacija (tekstai, nuotraukos) informaciniams 

leidiniams: knygai ir žemėlapiui „Žemaitijos keliais dviračiu. Kretinga, Plungė, Skuodas“, 

 analizuota Plungės r. dviračių maršrutų strategija ir pateiktos pastabos. 

 

    
ŽNPD padėjo organizuoti Plungės VVG dviračių maršrutų pristatymo renginį „Atrask Platelius“, 

kuriame dalyvavo apie 200 dalyvių, nuotr. D. Abrutės. 

 

    
 



33 

    
Turistai Žemaitijos nacionaliniame parke, nuotr. A. Brazdeikytės. 

 

    
Vaikų pramogos nacionaliniame parke, nuotr. K. Narkutės-Beniušienės. 
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1 priedas 

 

KRAŠTOTVARKOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS 

 

KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 2015 M. 

 

 

2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. 

Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. 

Monitoringą vykdė ir ataskaitą parengė Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vyriausiasis 

specialistas S. Vyšniauskas. 

 

Bendras miškų plotas ataskaitinių metų pradžioje 11741 ha. Duomenų apie 2015 m. įveistus 

miškus nėra (Žemaitijos nacionalinio parko direkcija pažymų apie leidimą miškui įveisti neišdavė). 

Miškų kraštovaizdžio būklė neblogėjo, tik pastebimas užpelkėjusių plotų didėjimas dėl 

gausėjančios bebrų populiacijos. Didėja žemės ūkio naudmenų konversija į miškų plotus, ypač 

pietvakarinėje parko dalyje ( tai galima pamatyti regia.lt žemėlapio ištraukoje su pažymėtomis 

apleistomis (užželiančiomis mišku) žemėmis):  
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Prie žemės ūkio naudmenų konversijos į miškų plotus mažinimo 2015 m. prisidėjo Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos ir Telšių miškų urėdijos įgyvendinamo projekto  „Biomasės 

kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę Natura 2000 teritorijose“ veiklos. 

 

 

9. Stebėjimo vieta: Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose Žemaitijos nacionalinio 

parko dalyse (prie Juodeglyno g., Šventorkalnio archeologinis draustinis, tarp stovyklavietės 

„Ąžuolų sala“ ir atokvėpio vietos prie Ubagsalės, tarp Paplatelės rekreacinio prioriteto zonos ir 

Juodupio botaninio draustinio). 

Parametrai ir matavimo vienetai: Rekreacinės digresijos laipsnis (didelis, vidutinis, mažas) 

ir užimamas plotas, ha. 

Monitoringą vykdė ir ataskaitą parengė Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus specialistė K. 

Narkutė-Beniušienė. 

 

Siekiant įvertinti lankytojų poveikį aplinkai buvo atliekami rekreacinės digresijos tyrimai vertinant 

ir analizuojant padėtį Parko teritorijoje. Šiais metais digresijos pažeidimo laipsnis ir pobūdis buvo 

vertinamas tuose pačiuose taškuose, kaip ir 2014 m.: prie Juodeglyno g. (link poilsio bazės, Paežerės 

Rūdaičių rekreacinio prioriteto zona), Šventorkalnio archeologiniame draustinyje, tarp stovyklavietės 

„Ąžuolų sala“ ir atokvėpio vietos prie Ubagsalės (Paežerės Rūdaičių rekreacinio prioriteto zona), tarp 

Paplatelės rekreacinio prioriteto zonos ir Juodupio botaninio draustinio.  

2015 m. bendras digresijos plotas visuose 4 taškuose – 0,4 ha. (2014 m. – 0,2 ha). Kadangi digresija 

stebima Platelių ežero pakrantėse, todėl daugiausiai vyrauja linijinė digresija, pažeidimo laipsnis sezono 

pradžioje daugiausiai mažas, o po sezono – vidutinis (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. Rekreacinė digresija stebėtuose taškuose 2015 m. 

 

Data Teritorijos pavadinimas Rekreacinės 

digresijos 

apimtas 

plotas (ha) 

2015 m. 

Rekreacinės 

digresijos 

pažeidimo 

laipsnis:  

M – mažas  

V – vidutinis  

D – didelis  

Rekreacinės 

digresijos 

pažeidimo 

pobūdis:  

T – taškinis  

L – linijinis  

A – arealinis 

2015-07-01 
prie Juodeglyno g. (link - - - 
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Kol kas ypač didelio ar neigiamo poveikio aplinkai šiuose digresijos taškuose nepastebima. 

Daugiausiai digresijos taškų užfiksuota tarp stovyklavietės „Ąžuolų sala“ ir atokvėpio vietos prie 

Ubagsalės, bei tarp Paplatelės rekreacinio prioriteto zonos ir Juodupio botaninio draustinio. Šalia šių vietų 

esančiose stovyklavietėse, atokvėpio vietose, viešbučio, kaimo turizmo sodybų vasaros metu ir fiksuojami 

bene patys didžiausi turistų srautai, taip pat pastebėta ir žvejų veiklos pėdsakų (neleistinose vietose paliktos 

valtys, prie jų nelegalios laužavietės, šiukšlės). Atliekant digresijos matavimus pastebėta, kad iš pradžių, 

einant nuo vienos poilsio vietos, digresijos pažeidimo laipsnis yra vidutis, po to jis vis mažėja, o prieš 

pasiekiant kitą poilsio vietą vėl išauga iki vidutinio (žr. diagramas priede).  

Kadangi sezono pradžia (birželis ir liepos pradžia) buvo šalta, t.y. netinkama pasyviam poilsiui prie 

vandens telkinių, todėl ir digresija prie Juodeglyno g. neužfiksuota. Situacija pasikeitė tik pasibaigus 

sezonui, kai, lyginant su kitais trim stebimais taškais, čia užfiksuotas didžiausias digresijos apimtas plotas. 

Tačiau kol kas tai neigiamo poveikio gamtai neturi, nes digresijos laipsnis mažas, o pažeidimo pobūdis 

taškinis, t.y. nesiekia 0,5 ha.  

Mažiausias digresijos užimamas plotas tiek sezono pradžioje, tiek ir po jo fiksuojamas 

Šventorkalnio archeologiniame draustinyje. Šiame digresijos taške taip pat rasta viena nemaža valčių 

laikymo vieta, šiukšlių. Tačiau antrus metus stebint šią vietą, atrodo, kad nedideliam digresijos atsiradimui 

įtakos gali turėti ir laukiniai žvėrys, išminantys takelius prie vandens. 

Išsamesnė informacija apie digresiją kiekviename iš šių 4 taškų pateikiama žemėlapiuose ir 

lentelėse (žr. priedą). 

 

 

10. Stebėjimo vieta: Lankymui pritaikyti objektai Žemaitijos nacionaliniame parke. 

Parametrai ir matavimo vienetai: Lankymui pritaikytų objektų skaičius vienetais ir plotas, 

ha. 

Monitoringą vykdė ir ataskaitą parengė Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus specialistė K. 

Narkutė-Beniušienė. 

poilsio bazės)  

2015-09-23 0,13 M T 

2015-07-01 
Šventorkalnio 

archeologiniame 

draustinyje  

0,006 M 

 

L 

2015-09-23 0,01 V L 

2015-07-01 
tarp stovyklavietės 

„Ąžuolų sala“ ir atokvėpio 

vietos prie Ubagsalės 

0,05 VM L 

2015-09-23 0,07 V L 

2015-07-01 
tarp Paplatelės 

rekreacinio prioriteto 

zonos ir Juodupio 

botaninio draustinio 

0,03 VM L 

2015-09-23 0,04 V L 
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2015 m. lankymui pritaikytų objektų skaičius ir apimamas plotas padidėjo (žr. 2 lentelę), lyginant 

juos su 2014 m. duomenimis (33 lankomi objektai - 44,3km/ 2,82 ha). 

 

2lentelė. Lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos 2015 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiam lankomų objektų skaičiaus augimui įtakos turėjo jų susisteminimas, apskaitai. 

 

 

11. Stebėjimo vieta: Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai, 

ekspozicijos. 

Parametrai ir matavimo vienetai: Fizinių ir juridinių asmenų teikiamų lankytojams 

pažintinio turizmo ir kitų paslaugų spektro kaita vienetais. 

Monitoringą vykdė ir ataskaitą parengė Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus specialistė K. 

Narkutė-Beniušienė. 

 

Objekto tipas Objektų skaičius, 

vnt. 

Objekto plotas (ha), 

ilgis (km) 

Turistinės trasos, takai 1 23,5 km 

Pėsčiųjų takai 9 14,5 km 

Apžvalgos aikštelės (regyklos) 2 0,41ha 

Poilsiavietės 3 0,49 ha 

Atokvėpio vietos 22 1,44 ha 

Bokštai 4 0,021 ha 

Lankytojų centras 2 0,09 ha 

Plokštinės ekologinio ugdymo 

centras 

1 5,2 ha 

Amatų centras 1 0,1 ha 

Gamtos ir kultūros paveldo 

objektai, kraštovaizdžio 

kompleksai 

12 15,05 ha 

VISO: 57 38km/22,8ha 
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2015 m. iš viso priskaičiuota 62 paslaugų teikėjai. 1 grafike prie informacijos „Kita“ įtraukti du 

nardymo klubai, dviračių nuoma ir gido paslaugas teikiantis privatus asmuo. Daugiau kaip pusė šių 

paslaugų teikėjų turi Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklą, kuris skirtas vietos produktų 

gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla 

prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Žemaitijos nacionaliniame parke. 

 

1 grafikas. Paslaugų teikėjų skaičius 2015 m. 

 

 

 

Siekiant aiškumo, šiais metais į paslaugų teikėjų sąrašą neįtraukti bitininkai, žolininkė, kurie 

gamina produktus ir jokių paslaugų neteikia.  

Teikiamų paslaugų spektras (žr. 2 grafiką) suskirstytas į stambesnes grupes: apgyvendinimas, 

maitinimas, stovyklavimas, vandens paslaugos (valčių, vandens dviračių, kanojų, baidarių, katamarano, 

jachtų nuoma, nardymas), sveikatos ir sveikatingumo paslaugos (dviračių, teniso kortų ir įrangos, 

tinklinio, krepšinio aikštelės, baseinai, pirtys, kubilai), turizmo informavimo paslaugos (muziejai, 

edukacija, ekskursijos), renginių (švenčių, konferencijų) organizavimas. 

 

2 grafikas. Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų (vnt.) spektras 2015 m. 
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Nors paslaugų teikėjų Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje yra gana nemažai, tačiau jų 

teikiamų paslaugų spektras jau kelinti metai nekinta arba kinta labai nežymiai ir yra sezoniškas. Tikimasi, 

kad 2015 m. rudenį Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atidarytas amatų centras, mažesnės kainos 

ŽNPD ekspozicijose ne sezono metu, padės spręsti sezoniškumo problemą. Remiantis 2 grafike pateiktais 

duomenimis, matyti, kad vis dėlto didžioji dalis paslaugų teikėjų orientuoti į apgyvendinimo paslaugų 

teikimą, o mažiausiai yra teikiančių maitinimą.  
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2 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA 

 

 

 

 

 

  

 

 

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2015 METŲ 

LANKYTOJŲ MONITORINGO ATASKAITA 

PLATELIAI 

2016 
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I. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2015 METŲ LANKYTOJŲ MONITORINGO 

VIETŲ IR NAUDOTŲ SKAIČIAVIMO METODŲ APIBŪDINIMAS 

 

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 8 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-114 „Dėl Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo 

programos patvirtinimo“, 2015 m. Kraštotvarkos ir informacijos skyrius atliko lankytojų monitoringą. 
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Žemaitijos nacionalinio parko (toliau – ŽNP) lankytojų monitoringo tikslas – įvertinti Žemaitijos 

nacionalinio parko apkrovą, lankytojų pasiskirstymą saugomoje teritorijoje. 

Monitoringas atliktas naudojant šiuos metodus: 

1. Tiesioginį stebėjimo metodą (tiesioginis monitoringas), kai visus metus vykdoma 

lankytojų apskaita Platelių lankytojų centre, skaičiuojami lankytojai tam tikrose nacionalinio parko 

vietose; 

2. Netiesioginį stebėjimo metodą (netiesioginis monitoringas), kai skaičiuojami Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos ekspozicijų, organizuotų renginių, ekskursijų dalyviai, surenkama 

informacija iš kitų fizinių ar juridinių asmenų apie apsilankiusius lankytojus; 

3. Automatinį registravimo metodą, kai analizuojami automatinių skaičiuotuvų duomenys. 

Tiesioginis monitoringas. Tiesioginiai lankytojų stebėjimai teritorijoje vykdyti birželio – 

rugpjūčio mėn., skirtingomis savaitės dienomis (įskaitant ir savaitgalius), iš viso 11 dienų. Buvo 

fiksuojamas bendras lankytojų skaičius, neišskiriant tam tikros tikslinės lankytojų grupės.  

Vykdant šį monitoringą talkino savanorės bei VĮ Telšių miškų urėdijai priklausančios 

stovyklavietės „Beržynėlis“ prižiūrėtojas.  

Kaip ir 2014 m., taip ir šiemet tiesioginis monitoringas buvo vykdytas tose pačiose nacionalinio 

parko vietose: 

1. Siberijos bokštas – siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi apžvalgos vietomis, srautus ir šio 

konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2014 m. monitoringo rezultatais. 

2. Dviračių takas (Plokščiai-Paplatelė) – siekiant įvertinti dviračių turizmo mėgėjų srautus ir 

dviračio tako aplink Platelių ežerą atkarpos nuo Babrungo ištakų (Plokščių k.) iki 

stovyklavietės „Plokštinė“ (Paplatelės k.) apkrovą, palyginti su 2014 m. monitoringo 

rezultatais. 

3. Paplatelės takas – siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi pažintiniais pėsčiųjų takais, 

srautus ir šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2014 m. monitoringo rezultatais. 

4. Stovyklavietė „Beržynėlis“ - siekiant įvertinti stovyklautojų srautus ir šio konkretaus objekto 

apkrovą, palyginti su 2014 m. monitoringo rezultatais. 

5. Platelių poilsiavietė – siekiant įvertinti trumpalaikio poilsio vietų lankytojų srautus ir šio 

konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2014 m. monitoringo rezultatais. 

Dar viena tiesioginio monitoringo stebėjimo vieta yra Platelių lankytojų centras, tačiau čia 

lankytojai fiksuojami ištisus metus. 

Netiesioginio monitoringo metu ištisus metus buvo skaičiuojami Plokštinės ekologinio ugdymo 

centro, Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijų, Šaltojo karo ekspozicijos lankytojai, 

ekskursijų, renginių dalyviai. Taip pat buvo surinkti duomenys apie apsilankiusius lankytojus iš kaimo 

turizmo sodybų, kitų apgyvendinimo įstaigų, nardymo centrų, turistinio inventoriaus nuomos ir kitų 

turizmo paslaugų teikėjų, nacionalinio parko teritorijoje esančių ekspozicijų, muziejų (nepriklausančių 

direkcijai). 

Automatiniu registravimo metodu registruotos įvažiuojančios ir išvažiuojančios autotransporto 

priemonės prie Platelių ežero esančio jachtų klubo, nes ši vieta vasaros metu yra viena iš didžiausių 

lankytojų koncentracijos taškų. Šiuo būdu gauta informacija parodo transporto priemonių apkrovą.  
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II. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2015 METŲ LANKYTOJŲ MONITORINGO 

REZULTATŲ APŽVALGA 

 

1. Tiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga 

 

Tiesioginio monitoringo duomenys pateikiami 1 lentelėje. 

 

 1 lentelė. 

Tiesioginio monitoringo 2015 m. duomenys 

 

TIESIOGINIO 

MONITORINGO VIETOS 

TIKSLINĖ 

LANKYTOJŲ

GRUPĖ 

UŽFIKSUOTA 

LANKYTOJŲ 

DUOMENŲ 

RINKIMO  

DIENOS 

Dviračių takas (Plokščiai-

Paplatelė)  

Visi 71 2015-07-04 

105 2015-08-01 

34 2015-08-05 

Platelių poilsiavietė Visi 86 2015-07-02 

203 2015-08-07 

Paplatelės takas Visi 2 2015-06-30 

10 2015-08-01 

Siberijos bokštas Visi 36 2015-06-26 

54 2015-08-06 

Stovyklavietė „Beržynėlis“  Visi 300 2015-07-04 

20 2015-08-05 

Platelių lankytojų centras Visi 5458 Visus metus 

Viso: 6379  
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Dviračių takas. Kaip įprastai, dvi dienas dviračių take lankytojai skaičiuoti nuo 10.00 iki 17.00 

val. Kadangi greta Paplatelės tako (vieno iš monitoringo taškų) eina ir dviračių takas, taigi dar 

papildomai 1 dieną kartu su pėsčiųjų tako lankytojais buvo fiksuojami ir dviratininkai. Nustatyta, kad 

2015-07-04 (šeštadienį) iš viso pravažiavo 71 lankytojas. Oro sąlygos: ~ 28 C šilumos, giedra, vėjas 

silpnas (~5 m/s). 2015-08-01 (šeštadienį) nuo 12.00 iki 16.00 val. bei 19.30 val. iš viso užfiksuoti 105. 

Oro sąlygos: didelis debesuotumas, ~15 °C, vėjas silpnas (~4 m/s). 2015-08-05 (trečiadienį) pravažiavo 

34 dviratininkai. Oro sąlygos: ~ 28 °C šilumos, giedra, vėjas silpnas (~2 m/s). 

2015 m. per 3 stebėjimų dienas iš viso užfiksuota 210 dviratininkų, tai yra beveik 3 kartus 

daugiau nei 2014 m. Šie lankytojų monitoringo duomenys rodo ypatingą ir vis augantį susidomėjimą 

dviračių takais. Didesni dviratininkų srautai pastebimi savaitgaliais, nuo 12.00 – 13.00 val. 
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Dviračių take 2015-07-04 ir 2015-08-01 

 

Dviratininkų tikslai dvejopi: vieni išsiruošė pažintiniais tikslais, pabūti gamtoje, kiti tik aplankyti 

Šaltojo karo ekspoziciją, kurios, neturint nuosavo transporto, kitaip neįmanoma pasiekti. 

Stovyklavietė „Beržynėlis“. Buvo nustatyta, kad 2015-07-04 (šeštadienį) iš viso lankėsi 300 

lankytojų. Oro sąlygos: ~ 28 °C šilumos, giedra, vėjas silpnas (~ 5 m/s). 2015-08-05 (trečiadienį) 

užfiksuota tik 20. Oro sąlygos: ~ 28 °C šilumos, giedra, vėjas silpnas (~ 2 m/s). 

Per 2 stebėjimų dienas šiame taške suskaičiuota 320 poilsiautojų. Tai gerokai daugiau nei 2014 

m., kai per 2 dienas užfiksuoti tik 138 žmonės. Tam didžiausios įtakos turėjo tai, kad liepos 3 – 5 d. visa 

stovyklavietė buvo rezervatuota sąskrydžio dalyviams. Tačiau, kaip minėta ir praeitais metais, ši 

stovyklavietė nėra labai mėgiama stovyklautojų, nes teritorija labai ūksminga, čia patenka labai mažai 

saulės, nėra smėlėto paplūdimio, ežero kranto šlaitai statoki, todėl stovyklautojai čia užsuka tik neberadę 

geresnės apsistojimo vietos. Tai parodo ir liepos 5 d. monitoringo duomenys, kai esant ypač geroms 

sąlygoms pasyviam poilsiui prie ežero, užfiksuota tik 20 lankytojų. Dėl anksčiau minėtų priežaščių čia 

nepastebėta trumpam, t.y. tik pasimaudyti, pasideginti atvykusių poilsiautojų. 

Paplatelės takas. 2015-06-30 (antradienį) monitoringo metu užfiksuoti tik 2 lankytojai. Oro 

sąlygos: debesuota, vėjas silpnas, temperatūra ~19 °C. 2015-08-01 (šeštadienį) užfiksuota 10 lankytojų. 

Oro sąlygos: didelis debesuotumas, ~15 °C, vėjas silpnas (~4 m/s).  

Pagal tako ištrypimą matyti, kad takas poilsiautojų lankomas, tačiau stebėjimų metu ir šiais, ir 

2014 m. lankytojų užfiksuota labai mažai. Tiek kituose, tiek ir šiame monitoringo taške lankytojų 

daugiausiai užfiksuota savaitgalį. 
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Lankytojai Paplatelės take 2015-08-01 

 

Pagrindiniai lankymosi tikslai: pažintiniai bei uogavimas, grybavimas.  

Platelių poilsiavietė. Buvo nustatyta, kad 2015-06-26 (penktadienį) iš viso lankėsi 86 lankytojai. 

Oro sąlygos: giedra, vėjas silpnas, temperatūra ~ 22 °C. 2015-08-07 (penktadienį) iš viso lankėsi 203 

lankytojai. Oro sąlygos: giedra, vėjas silpnas, temperatūra ~ 26 °C. 

 

     

 
Platelių poilsiavietė 2015-08-07 

 

Per 2 stebėjimų dienas šiame objekte užfiksuoti 289 lankytojai, o 2014 m. net 424. Tam 

didžiausios įtakos galėjo turėti tai, kad praeitais metais šiame taške lankytojai skaičiuoti tik savaitgalį. 

Kita priežastis, gana šalti birželio – liepos pradžios orai, nepalankūs pasyviam poilsiui prie vandens 

telkinių. Pagrindiniai poilsiautojų lankymosi tikslai išlieka tie patys: pasimaudyti, pasideginti. Šeimos su 

vaikais dar ir žaidžia, maitinasi.  

Siberijos bokštas. Buvo nustatyta, kad 2015-06-26 (penktadienį) iš viso lankėsi 36 lankytojai. 

Oro sąlygos: debesuota, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra ~ 18 °C. 2015-08-06 (trečiadienį) iš viso 

lankėsi 54. Oro sąlygos: giedra, vėjas silpnas, temperatūra ~ 26 °C. 
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Per 2 stebėjimų dienas šiame objekte užfiksuoti 90 lankytojų (2014 m. – 165). Bokšte lankytasi 

daugiausiai pažintiniais tikslais ar išvykos į gamtą metu. 

2015 m. penkiose tiesioginio monitoringo vietose per 11 dienų iš viso užfiksuotas 921 

lankytojas, 2014 m. – 813. Nesant tikslių formulių, metodų, kiek šiuose tiesioginio monitoringo 

taškuose galėjo apsilankyti lankytojų per visus metus, šie duomenys į bendrą metinį ŽNP lankytojų 

skaičių nesumuojami.  

 

Platelių lankytojų centro duomenys. 2015 m. Platelių lankytojų centre fiksuotas tik užėjusių 

lankytojų skaičius, telefono skambučiai ir elektroniniu paštu gauti laiškai. Šiais metais nedetalizuota ir 

neregistruota, kuo domėtasi, kokiais klausimais buvo kreiptasi į lankytojų centrą.  

Lyginant su 2014 m. apsilankiusiųjų skaičius nežymiai sumažėjo: nuo 5667 žmonių (4243 

suaugusieji ir 1424 vaikai) 2014 m. iki 5458 žmonių (4322 suaugusieji ir 1136 vaikai) šiais metais (žr. 1 

diagramą).  

 

1 diagrama. Platelių LC lankytojų skaičiaus kitimas 

 

 

Lyginant su 2014 m., šiemet šiek tiek išaugo suaugusiųjų skaičius, bet sumažėjo vaikų. Didesnės 

vaikų grupės registruojamos tik ekskursijų metu. 

2015 m. Platelių lankytojų centras sezono ir ne sezono metu dirbo pirmadieniais – šeštadieniais. 

Sezono metu (birželį – rugpjūtį) lankytojų centrą aplankė 4131 turistas. Tai yra beveik 3 kartus daugiau 

nei per likusius 9 metų mėnesius, kai užregistruota tik 1327 lankytojai. Kaip ir kasmet, mažiausiai 

lankytojų buvo sausį – kovą, ypač mažai užregistruota gruodį. 

2015 m. sumažėjo ir besikreipiančių telefonu − 732 interesantai (2014 m. – 857), elektroniniu 

paštu − 119 (2014 m. – 126). Telefonu daugiausiai kreipiasi lietuviai, norėdami užsisakyti ekskursijas 

po nacionalinį parką, sužinoti ar pasitikslinti informaciją apie čia esančias ekspozicijas, jų darbo laikus 

bei kainas. Elektroniniu paštu į Platelių lankytojų centrą daugiau kreipiasi užsieniečiai, kurie teiraujasi 

apie Šaltojo karo ekspoziciją, kaip atvykti į ŽNP ir t.t. 
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Iš 5458 žmonių, apsilankiusių Platelių lankytojų centre, net 1687 (1541 suaugę ir 146 vaikai) 

užsieniečiai, atvykę iš daugiau kaip 40 Europos ir kitų pasaulio šalių. Iš 2 diagramoje pateiktų duomenų 

matyti, kad užsienio turistų skaičius 2014 – 2015 m. ypač išaugo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 diagrama. Užsienio lankytojų augimas Platelių LC  

 

 

Nors šiek tiek ir mažiau, bet ir šiais metais daugiausiai poilsiautojų sulaukta iš Vokietijos (2015 

m. – 344 lankytojai, 2014 m. – 348), kurie arba keliauja savarankiškai, arba atvyksta grupėmis į 

ekskursijas po Žemaitijos nacionalinį parką. Kaip ir 2014 m., nemažai buvo iš Latvijos (157), Italijos 

(142), Prancūzijos (127), Olandijos (123). Gerokai išaugo turistų skaičius iš Ispanijos, Belgijos, Čekijos. 

Po truputį daugėja turistų iš Skandinavijos šalių bei Rusijos. Nors užsienio šalių turistų geografija yra 

gana plati (15 turistų buvo iš Australijos, 62 iš JAV, 16 turistų iš N. Zelandijos), šiais metais taip pat 

užfiksuota ir iš Brazilijos, Čilės, Kinijos, tačiau vyrauja Europos šalys.  

Iš 3771 (2781 suaugę ir 990 vaikai) užregistruotų lietuvių poilsiautojų, tikslią atvykimo vietą 

nurodė 1852 lankytojai. Žinoma, daugiausiai buvo užregistruota iš Plungės ir Plungės r. (334 lankytojai) 

bei kitų Vakarų Lietuvos miestų ir miestelių: 223 iš Klaipėdos ir Klaipėdos r., 220 iš Šiaulių ir Šiaulių 

r., 98 iš Kretingos ir Kretingos r., 94 iš Mažeikių ir Mažeikių r., ir t.t. Atvykusiųjų iš tolimesnių 

Lietuvos vietovių, daugiausiai 263 buvo iš Vilniaus bei 148 iš Kauno ir Kauno r.  

Lankytojų, atvykstančių ar besikreipiančių į Platelių lankytojų centrą telefonu, elektroniniu 

paštu, interesai išlieka tokie pat kaip ir anktesniais metais. Didžioji dalis užsienio turistų kreipiasi 
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ieškodami Šaltojo karo muziejaus. Lietuvaičiai domėjosi apgyvendinimo paslaugomis, maitinimu, 

Žemaitijos nacionaliniame parke esančiais lankomais objektais ir t.t.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Netiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga 

Muziejų, ekspozicijų lankytojai (10 vnt.). Daugiausia turistų, kaip ir ankstesniais metais, 

lankėsi Šaltojo karo ekspozicijoje – 36545 (2014 m. – 35629 lankytojai). Sumažėjo Žemaitijos 

nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijų lankytojų skaičius dėl pasikeitusios skaičiavimo metodikos 

– 5197 (2014 m. – 7709 lankytojai). 2015 m. į bendrą ekspozicijų lankytojų skaičių nebebuvo įtraukti 

edukacinių užsiėmimų, mokymų dalyviai. Lankytojų skaičių pateikia ir ŽNP teritorijoje esančių privačių 

tautodailininkų ekspozicijų (K. Striaupos, L. Černiausko, V. Jaugėlos, R. Laimos, R. ir J. Jonušų, V. 

Jundulaitės), rašytojos Žemaitės muziejaus, energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parko, V. 

Mačernio ekspozicijos savininkai, atstovai. Bendras muziejų, ekspozicijų lankytojų skaičius per 

pastaruosius 4 m. pateiktas 3 diagramoje. 
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3 diagrama. Muziejų, ekspozicijų lankytojų skaičius 2012 – 2015 m. 

 

 

Šiais metais muziejų, ekspozicijų lankytojų skaičius padidėjo labai nežymiai.  

Renginių, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų dalyviai. 2015 m. ŽNPD lankytojams pasiūlė 

daugiau kaip 20 įvairios tematikos ir trukmės ekskursijų. Direkcijos specialistai lankytojus supažindino 

su nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis, kitais turistiniais objektais. Be anksčiau 

minėtų muziejų ir ekspozicijų, turistai labiausiai rinkosi ekskursijas po Platelių miestelį, aplankant 

Platelių lankytojų centro ekspoziciją, apžvalgos aikštelę prie Platelių ežero, Platelių dvaro parką su 

storiausiu uosiu Lietuvoje, bažnyčią. Ekskursijos vyko keliaujant autobusais, automobiliais, pėsčiomis, 

dviračiais ir net vandens transportu (katamaranu).  

ŽNP direkcijos specialistų vedamose ekskursijose dalyvavo 3516 lankytojų (2014 m. - 2720 

žmonių). Ekskursijas po Žemaičių Kalvariją ir jos apylinkes vedė vietos gyventojas. Jo pateikti 

duomenys taip pat įtraukti į bendrą ekskursijų skaičių, todėl 2015 m. iš viso ekskursijose dalyvavo 

3836 lankytojai. 

2015 m. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko tradicinės Užgavėnių, Joninių šventės, taip pat 

plaukimo maratonas, Platelių regata, Turizmo diena, Tarptautinės dviračių lenktynės, kreiserinių jachtų 

sportinės varžybos, dviračių šventė „Atrask Platelius“, renginys „Lietuvos regionų spalvos“ ir kt. 

Dideliam renginių dalyvių skaičiui, daug įtakos turi Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurių metu susirenka 

keliasdešimt tūkstančių maldininkų (šiemet nurodoma apie 30 000). Šiais metais, įskaitant ir Žemaičių 

Kalvarijos atlaidų dalyvius, renginiuose apsilankė apie 31930 (2014 m. – 42 230) žmonių. Daugiausiai 

dalyvių (be Žemaičių Kalvarijos atlaidų) užfiksuota kasmetiniuose ŽNP renginiuose: Joninėse (450), 

daugiau kaip 30 metų kasmet vykstančiame Platelių plaukimo maratone (450), Užgavėnėse (400).  

2015 m. daug dėmesio skirta edukaciniams užsiėmimas, į kuriuos buvo kviečiami ir suaugę, ir 

vaikai. Platelių dvaro svirne bei amatų centre šiais metais įvairiuose užsiėmimuose, mokymuose 

dalyvavo 507 lankytojų. Gamtinėse edukacinėse programose nacionalinio parko teritorijoje, Plokštinės 

ekologinio ugdymo centre, Plokštinės lankytojų centre dalyvavo 714 lankytojai.  

 

Fizinių ir juridinių asmenų pateikiami duomenys. Šiuos duomenis pateikia Žemaitijos 

nacionalinio parko teritorijoje turizmo paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Informaciją 
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apie lankytojų skaičių 2015 m. pateikė 30 kaimo turizmo sodybų, 1 viešbutis, 7 poilsio namai, 8 

stovyklavietės, 8 turistinės stovyklos, 2 nardymo, 2 turistinio inventoriaus nuomos punktai.  

Remiantis iš fizinių ir juridinių asmenų gautais duomenimis, didžiausia apkrova pastebima 

apgyvendinimo srityje. Tarp turistų populiarėja ilgalaikis (su nakvyne) poilsis. 4 diagramoje matyti, kad 

nuo 2013 m. vis daugiau poilsiautojų renkasi apsistojimą stovyklavietėse ar turistinėse stovyklose. 

Tikėtina, kad tam labiausiai turi įtakos žemiausia nakvynės kaina. 

 

4 diagrama. Lankytojų skaičius apgyvendinimo vietose 2012 – 2015 m.  

 

 

2015 m. išaugo lankytojų skaičius stovyklavietėse, turistinėse stovyklose bei kitose 

apgyvendinimo įstaigose (viešbutyje, poilsio namuose), bet sumažėjo poilsiautojų, apsistojusių kaimo 

turizmo sodybose. Kitose apgyvendinimo įstaigose (viešbutyje, poilsio namuose) lankytojų skaičius 

išaugo, nes šiais metais duomenis papildomai pateikė dar dveji poilsio namai 

Šiais metais taip pat išaugo lankytojų, kurie naudojosi nardymo, dviračių nuomos paslaugomis, 

skaičius. Tiek pat (apie 1300) lankytojų kaip ir 2014 m. plukdyta katamaranais ir kitu vandens 

transportu po Platelių ežerą.  

Taigi, bendrą lankytojų skaičių ŽNP (žr. 5 diagramą) sudaro tiesioginio (sumuojami tik Platelių 

lankytojų centro lankytojai) bei netiesioginio monitoringo metu surinkti duomenys.  

 

5 diagrama. Lankytojų skaičius 2010 – 2015 m.  
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2015 m. Žemaitijos nacionaliniame parke apsilankė 153 662 lankytojų.  

 

 

 

 

 

3. Automatinio registravimo metodo rezultatų apžvalga 

 

2015 m. 3 kartus buvo nuskaitomi ir analizuojami automatinio transporto priemonių 

skaičiuotuvo, kuris registruoja įvažiuojantį ir išvažiuojantį transportą, duomenys. Vienoje Platelių 

miestelio gatvėje, kuria prie ežero patenka dideli turistų srautai, įrengtas transporto priemonių 

skaičiuotuvas per šiuos metus (nuo sausio 1 d. iki spalio 31 d., kai paskutinį kartą nuskaityti duomenys) 

iš viso užfiksavo 97427 (48936 įvažiavusias ir 48491 išvažiavusias) transporto priemones (žr. 8 

diagramą). 

 

8 diagrama. Autotransporto skaičiuotuvo duomenys  
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Įvažiavusių ir išvažiavusių transporto priemonių skaičius nėra lygus (skirtumas net 445) todėl, 

kad yra kitas išvažiavimas/ įvažiavimas. Ilgus metus jis buvo paženklintas ir skirtas tik pėstiesiems ir 

dviratininkams, o šių metų vasaros viduryje ženklas nuimtas ir leista važinėti autotransportui. Kadangi 

dėl techninių priežasčių 2014 m. skaičiuotuvas veikė vos keletą mėnesių, tai neįmanoma atlikti gautų 

duomenų palyginimo su šių metų rezultatais.  

Reikalinga papildoma informacija, tyrimai apie lankytojų skaičių kiekvienoje autotransporto 

priemonėje, neaišku, kiek tarp jų buvo didelių autobusų su ekskursijų dalyviais, kiek kartų pravažiavo 

vietiniai gyventojai, poilsio namus aptarnaujantis personalas, kurių negalime laikyti lankytojais. Šiuo 

automatiniu registravimo metodu gauta informacija lankytojų skaičiaus neparodo, tačiau leidžia įvertinti 

transporto priemonių apkrovas prie Platelių ežero. 
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IŠVADOS 

 

1. 2015 m. Žemaitijos nacionaliniame parke lankytojų monitoringas vykdytas naudojant 

tiesioginio, netiesioginio stebėjimo ir automatinį registravimo metodus. Tiesioginis monitoringas 

vykdytas iš viso 11 dienų 5 lankomose ŽNP vietose. Monitoringo metu 2015 m. užfiksuoti 921 

lankytojai, 2014 m. – 813. 

2. Tiesioginio monitoringo metu per 11 dienų 5 lankomose ŽNP vietose 2015 m. užfiksuota 

921 lankytojas, 2014 m. – 813. Daugiausiai lankytojų užfiksuota gana pasyviai poilsiaujančių Platelių 

poilsiavietėje ir stovyklavietėje „Beržynėlis“ – 609. Platelių lankytojų centre šiais metais užfiksuoti 

5458 lankytojai, tai šiek tiek mažiau nei 2014 m. (5667 lankytojai). Beveik 4% lankytojų sumažėjimą 

galėjo lemti mažesnis lankytojų susidomėjimas ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai“. 

3. Netiesioginio monitoringo duomenys buvo renkami visus metus. Fiksuoti muziejų, 

ekspozicijų, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų, renginių dalyviai, duomenis pateikė fiziniai ir juridiniai 

asmenys. Beveik visose minėtose lankytojų grupėse turistų skaičius šiais metais didėjo. Beveik 25 % 

sumažėjo tik renginių dalyvių skaičius (2014 m. – 402230, 2015 m. – 301930), bei 3,3% sumažėjo 

lankytojų kaimo turizmo sodybose.  

4. Monitoringo duomenimis bendras lankytojų skaičius 2015 m. sumažėjo iki 153 662 

lankytojų, t.y. 3% mažiau nei 2014 m.  


