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1.  ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2021 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“, 2021 m. Lankytojų aptarnavimo  skyrius atliko lankytojų 

monitoringą. 

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 (tiesioginį monitoringą), kai visus metus vykdoma 

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

vietose; 

2. Netiesioginį stebėjimo metodą (netiesioginį monitoringą), 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 savanoriai.  

Tiesioginis monitoringas visada vykdomas tose pačiose nacionalinio parko vietose: 

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

srautus ir šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2019 ir 2020 m. monitoringo rezultatais. 

2. Dviračių takas – siekiant įvertinti dviračių turizmo mėgėjų srautus ir dviračių tako 

aplink Platelių ežerą atkarpos prie dviračių nuomos punkto Plateliuose bei prie Beržoro ežero 

esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje apkrovą, palyginti su 2019 ir 2020 m. monitoringo 

rezultatais. 

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

takais, srautus ir šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2019 ir 2020 m. monitoringo 

rezultatais. 

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

objekto apkrovą, palyginti su 2019 ir 2020 m. monitoringo rezultatais. 

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

šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2019 ir 2020 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 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 
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apgyvendinimo įstaigų, nardymo centrų, turistinio inventoriaus nuomos ir kitų turizmo paslaugų 

teikėjų, nacionalinio parko teritorijoje esančių ekspozicijų, muziejų (nepriklausančių direkcijai). 

Automatiniu registravimo metodu buvo registruoti lankytojai Platelių ežero apžvalgos 

aikštelėje. Naujas automatinis lankytojų skaičiuotuvas aikštelėje buvo pastatytas 2018-04-18. Jis 

fiksavo įeinančius ir išeinančius lankytojus. 

 

2. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2021 METŲ LANKYTOJŲ 

MONITORINGO REZULTATŲ APŽVALGA 

 

2.1  Tiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga  
 

Pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo metodiką, patvirtintą VSTT 

direktoriaus, skaičiuojamas metinis lankytojų skaičius tiesioginio monitoringo vietose. Tiesioginis 

monitoringas vykdomas 5 vietose (dviračių take, Platelių poilsiavietėje, Paplatelės pažintiniame 

take, Siberijos apžvalgos bokšte, „Beržynėlio“ stovyklavietėje). Metinis lankytojų skaičius 

tiesioginio monitoringo vietose gaunamas, 2-jų (dviračių take - 3-jų) dienų monitoringo rezultatų 

vidurkį padauginus iš sezono (153 dienos) arba metinio (365 dienos) dienų skaičiaus, atimant 20% 

galimą paklaidą dėl oro sąlygų ar kitų priežasčių. 2021 m. metiniai tiesioginio monitoringo 

duomenys pateikiami 1 lentelėje.  

 2021 m. metiniai tiesioginio monitoringo duomenys pateikiami 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Metiniai tiesioginio monitoringo duomenys 2021 m. 

TIESIOGINIO 

MONITORINGO VIETOS 

TIKSLINĖ 

LANKYTOJŲ 

GRUPĖ 

UŽFIKSUOTA 

LANKYTOJŲ 

METINIS LANKYTOJŲ 

SKAIČIUS 

Dviračių takas aplink 

Platelių ežerą 

Visi 245 

430/3*153-20% = 17544 106 

79 

  430  

Platelių poilsiavietė Visi  39 
179/2*153-20% = 10955 

140 

  179  

Paplatelės pažintinis takas  Visi  25 
40/2*365-20% = 5840 

15 

  40  

Siberijos apžvalgos bokštas  Visi  151 
272/2*365-20% = 39712 

121 

  272  

Beržynėlio stovyklavietė  Visi  41 
84/2*153-20% = 5140 

43 

  84  

Platelių LC Visi  2970 Skaičiuota visus metus 

 Viso:  3975 82161 
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 2 lentelėje pateikti 2021 m.  tiesioginio monitoringo duomenys, kurie rinkti konkrečią datą  

nurodytose tiesioginio monitoringo vietose.  

 

2 lentelė. 2021 m. tiesioginio monitoringo duomenys lentelėje išvardintomis dienomis 

TIESIOGINIO 

MONITORINGO 

VIETOS 

TIKSLINĖ 

LANKYTOJŲ GRUPĖ 

UŽFIKSUOTA 

LANKYTOJŲ 

DUOMENŲ 

RINKIMO DIENOS 

Dviračių takas aplink 

Platelių ežerą 

Visi 79 2021-06-16 

245 2021-07-06 

106 2021-08-12 

  430  

Platelių poilsiavietė Visi  39 2021-07-15 

140 2021-08-10 

  179  

Paplatelės pažintinis 

takas  

Visi  25 2021-06-16 

15 2021-07-06 

  40  

Siberijos apžvalgos 

bokštas  

Visi  151 2021-07-29 

121 2021-08-24 

  272  

Beržynėlio stovyklavietė  Visi  41 2021-07-30 

43 2021-08-13 

  84  

Platelių LC Visi  2970 Visus metus  

Viso:  3975  

 

 Dviračių takas aplink Platelių ežerą. 2021 m. lankytojai buvo fiksuojami tris dienas nuo 

10:00 iki 17:00 val. Nustatyta, kad 2021-06-16 (ketvirtadienį) iš viso pravažiavo 59 dviračiai, 2 

elektriniai paspirtukai, 17 keliavo pėsčiomis – 79 žmonės, iš jų 48 suaugusieji ir 31 vaikas. Oro 

sąlygos: 26℃, saulėta, nedidelis debesuotumas, mažiau negu 50 proc. drėgmės. Antrą stebėjimo 

dieną, 2021-07-06 (trečiadienį), užfiksuoti 245 dviratininkai, paspirtukininkai bei pėstieji: 212 

suaugusiųjų ir 33 vaikai. Oro sąlygos: ~26℃, debesuota su pragiedruliais. 2021-08-12 (trečiadienį) 

užfiksuoti 106 dviratininkai: 85 suaugusieji ir 21 vaikas. Oro sąlygos: ~22℃, saulėta, truputį 

debesuota.  

 2021 m. per tris stebėjimo dienas iš viso užfiksuota 430 dviratininkų. Tai apie 15 % mažiau 

nei 2020 m. (509) ir apie 81% daugiau nei 2019 m. (237). 2021 m. sumažėjusį dviratininkų skaičių 

galėjo lemti šalyje paskelbta epidemiologinė situacija. Tiesioginis monitoringas buvo vykdomas 

darbo dienomis,  tai taip pat galėjo lemti mažesnį dviratininkų skaičių.  Šiemet daugiausiai turistų 

sulaukta iš Lietuvos, nes koronaviruso pandemija vyravo visame pasaulyje, o su ja ir susiję 

apribojimai, tame tarpe ir valstybių sienų uždarymas karantino metu, sutrukdė lietuviams keliauti į 

užsienį, todėl jie buvo priversti keliauti po Lietuvą. Užsieniečių sulaukta nedaug, nes jie dėl tos 

pačios priežasties negalėjo arba baiminosi keliauti į užsienio šalis. 
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Turistai ruošiasi važiuoti dviračiais aplink Platelių ežerą 2021-08-12.  

Nuotrauka iš ŽNPD archyvo 

 

 

 
Dviratininkai prie Šaltojo karo ekspozicijos. J. Šatkauskienės n. 

 

 Siberijos bokštas. Buvo nustatyta, kad 2021-07-29 (ketvirtadienį) objekte iš viso lankėsi 151 

lankytojas, iš jų: 116  suaugusiųjų ir 35 vaikai. Oro sąlygos: ~22℃, nedidelis debesuotumas, vėjas 

vidutinio stiprumo. 2021-08-24 (trečiadienį) užfiksuotas 121 lankytojas: 61 suaugęs ir 60 vaikų. 

Oro sąlygos: ~23℃, saulėta, truputi debesuota, vėjas – vidutinio stiprumo.  

Per dvi stebėjimo dienas 2021 m. šiame objekte užfiksuoti 272 lankytojai. Tai yra apie 19 % 

daugiau nei 2020 m. (221) ir apie 39% daugiau nei 2019 m. (167). Atvykusiųjų tikslai Siberijos 

apžvalgos bokšte – trumpas sustojimas ekskursijos metu, išvyka į gamtą, pažintiniai tikslai. 
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    Turistai prie Siberijos bokšto. A. Brazdeikytės n. 

 

Stovyklavietė „Beržynėlis“. 2021-07-30 (penktadienį) „Beržynėlio“ stovyklavietėje buvo 

užfiksuotas 41 poilsiautojas: 30 suaugusiųjų ir 11 vaikų. Oro sąlygos: ~26℃, saulėta, nedidelis 

debesuotumas, vėjas - 4 m/s. Antra stebėjimo diena pasirinkta 2021-08-13 (penktadienis), užfiksuoti 

43 poilsiautojai: 26 suaugę ir 17 vaikų. Oro sąlygos: 24℃, giedra, protarpiais debesuota, vėjas –

silpnas. 

 Per dvi stebėjimo dienas 2021 m. „Beržynėlio“ stovyklavietėje iš viso užfiksuoti 84 

poilsiautojai. Tai apie 44% mažiau nei 2020 m. (121) ir apie 2 kartus mažiau nei 2019 m. (172). 

 Nuo 2018 m. Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioniniam padaliniui, priklausančiose 

stovyklavietėse, tarp jų ir „Beržynėlyje“, stovyklauti galima nemokamai. Lankymosi tikslai 

poilsiavietėje išlieka tie patys – iškyla gamtoje su nakvyne ar be nakvynės, maudymasis. Orai 

stebėjimo dienomis buvo ypač šilti, tinkami stovyklavimui ir maudynėms.  

 

Stovyklavietė „Beržynėlis“. 2021-07-30. E. Kajumovaitės n.  
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 Paplatelės pažintinis takas. 2021-06-16 (ketvirtadienį) užfiksuoti 25 lankytojai: 9 

suaugusieji ir 16 vaikų. Oras: 22℃, šilta, debesuota, vėjas – vidutinio stiprumo. Antrą stebėjimo 

dieną, 2021-07-06 (antradienį), užfiksuota 15 lankytojų: 13 suaugusiųjų ir 2 vaikai. Oras: 26℃. 

Didesnis lankytojų skaičius paprastai fiksuojamas savaitgaliais, tačiau šiuo atveju lankytojų 

monitoringas atliktas darbo dienomis, kuomet pastebimi mažesni lankytojų bei poilsiautojų srautai. 

 Per dvi stebėjimo dienas pažintiniame take iš viso užfiksuota 40 lankytojų. Tai apie 5 kartus 

mažiau nei 2020 m. (187 lankytojų) ir apie 3 kartus daugiau nei 2019 m. (15). Šiame take lankytasi 

pažintiniais tikslais.  

 Platelių poilsiavietė. Poilsiautojai fiksuojami dvi dienas nuo 10:00 iki 17:00 val. Buvo 

nustatyta, kad 2021-07-15 (ketvirtadienį) lankėsi 140 poilsiautojų: 102 suaugusieji ir 38 vaikai. 

Oras: ~29℃, saulėta, vėjas – silpnas. 2021-08-10 (antradienį) iš viso lankėsi 39 poilsiautojai: 19 

suaugusiųjų ir 20 vaikų. Oro sąlygos: 26-30℃, saulėta. Mažesnį poilsiautojų skaičių antrą stebėjimo 

dieną galėjo lemti pasirinkta stebėjimo diena – antradienis. Darbo dienomis, savaitės pradžioje, 

poilsiautojų prie Platelių ežero sulaukiama mažiau nei savaitgaliais.  

 Per dvi stebėjimo dienas užfiksuoti 179 poilsiautojai. Tai apie 2 kartus mažiau nei 2020 m. 

(428 poilsiautojai) ir apie 2 kartus daugiau nei 2019 m. (61). Lankymosi tikslai išlieka tie patys – 

pasimaudyti ir pasideginti, todėl didesni poilsiautojų srautai šiame objekte pastebimi nuo 11:00 iki 

16:00 val. ir ypatingai savaitgaliais. 

  

Poilsiautojai Platelių poilsiavietėje 2021-07-15. A. Brazdeikytės n. 

 

 2021 m. penkiose tiesioginio monitoringo vietose per 9 dienas iš viso buvo užfiksuoti 1005 

lankytojai. Tai apie 31 % lankytojų mažiau nei 2020 m., kai buvo užfiksuoti 1446 lankytojai, ir apie 

35 % daugiau nei 2019 m. – 652 lankytojai. Sumažėjusį lankytojų skaičių galėjo įtakoti šalyje 

įsivyravusi epidemiologinė situacija, oro sąlygos. 

Platelių lankytojų centro duomenys. 2021 m. Platelių lankytojų centre fiksuotas tik užėjusių 

lankytojų skaičius.  

2021 m. lankytojų centre užfiksuota 2970 lankytojų (2111 suaugusiųjų ir 859 vaikai), o 2020 

m. – 3728 lankytojai (2815 suaugusiųjų ir 913 vaikų). 2021 m., lyginant su 2020 m.,  

apsilankiusiųjų Platelių lankytojų centre skaičius sumažėjo apie 20%, arba 758. Lankytojų skaičiaus 

sumažėjimą įtakojo dėl koronaviruso pandemijos paskelbti karantinai ir su jais susiję apribojimai: 

uždaryti muziejai, ekspozicijos, tame tarpe ir LC ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai“. 

Lankytojai nedidelėmis grupėmis keliavo gamtoje, aplankydami pažintinius takus, apžvalgos vietas 

(aikšteles, bokštus). Dalis lankytojų informacijos apie parką randa prie Šaltojo karo ekspozicijos ir 
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Platelių lankytojų centrų įrengtų terminalų svetainėse, taip pat naudojasi parko direkcijos 

sukurtomis kai kurių objektų mobiliosiomis programėlėmis, kurias galima parsisiųsti nemokamai.  

2021 m. lankytojai iš Lietuvos (2598) sudarė 87,5 % visų lankytojų, o iš užsienio šalių (372) 

– 12,5%, 2020 m. turistai iš Lietuvos (3203) – 85,92 % visų lankytojų, o iš užsienio šalių (525) – 

14,08%. 

Platelių LC lankytojų skaičiaus kitimas 2018-2021 m. parodytas 1-oje diagramoje. 
 

1 diagrama. Platelių LC lankytojų skaičiaus kitimas 2018-2021 m. 

 

 

 2021 m. vaikų skaičius (2111 suaugusiųjų ir 859 vaikai) sudarė 28,92% nuo bendro 

lankytojų skaičiaus, atitinkamai 2020 m. (2815 suaugusiųjų ir 913 vaikų) – 24,49% nuo bendro 

lankytojų skaičiaus.  2019 m. (3555 suaugusieji ir 998 vaikai) vaikai sudarė 21,92% nuo bendro 

lankytojų skaičiaus. Vaikų šiemet, palyginus su 2020 m., apsilankė 5,4%, arba 54, mažiau. 

 Apie 66% (1247) ekskursijų dalyvių nuo bendro ekskursijų dalyvių skaičiaus (1889) 

apsilankė ekskursijose po Platelius, kurias veda Platelių lankytojų centro darbuotojai po šiame centre 

įrengtą ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“, Platelių ežero apžvalgos aikštelę, Patelių dvaro 

parką. 

 Didžiausi lankytojų srautai (2396) užfiksuoti birželio – rugpjūčio mėnesiais. Jie sudarė apie 

82,3% visų lankytojų skaičiaus. Sausio-kovo mėnesiais dėl koronaviruso pandemijos paskelbto 

karantino lankytojai nebuvo priimami, todėl jų nefiksuota. Per likusius 6 metų mėnesius užregistruota 

tik 517 (arba 17,7%) lankytojų.  

 2021 m. lankytojai iš Lietuvos (2598) sudarė 87,5 % visų lankytojų, o iš užsienio šalių (372) 

– 12,5%, 2020 m. turistai iš Lietuvos (3203) – 85,92 % visų lankytojų, o iš užsienio šalių (525) – 

14,08%. 

 Iš viso 2021 m. Platelių LC apsilankė 372 užsieniečiai (338 suaugusieji ir 34 vaikai), 2020 

m. – 525 užsieniečiai (444 suaugusieji ir 81 vaikas). 

 2021 m. lankytojų iš užsienio, palyginus su 2020 m., Platelių LC apsilankė mažiau (buvo 

116 suaugusiųjų, arba apie 26,1%, ir 37 vaikais, arba apie 45,7%, mažiau), nes turistai dėl 

koronaviruso pandemijos paskelbtų karantinų apribojimų negalėjo keliauti. Prasidėjus masinei 
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gyventojų vakcinacijai ir įvedus Europos skaitmeninius COVID pažymėjimus, atvyko pavieniai 

turistai iš įvairių šalių, tačiau didelių jų grupių nesulaukėme. 

 Lankytojų iš Vokietijos skaičius išlieka didžiausias. Lyginant su 2020 m. (218 lankytojai), 

turistų iš šios šalies sulaukta perpus mažiau – 115. Vokiečiai keliavo savarankiškai šeimomis arba 

nedidelėmis draugų grupelėmis, iš anksto užsakytų ekskursijų grupės buvo atšauktos. Lankytojų (12) 

atvyko iš Latvijos (2020 m. – 82), Olandijos – 28 (2020 m. – 40), Lenkijos – 24 (2020 m. – 39), 

Prancūzijos – 51 (2020 m. – 36), Čekijos – 8 (2020 m. – 27), Estijos – 27 (2019 m. – 4), Italijos – 20 

(2020 m. – 7), JAV – 6 (2020 m. – 5), Jungtinės Karalystės – 15 (2020 m. – 1), Estijos – 6 (2020 m. – 

26), Šveicarijos – 17 (2020 m. – 4), Belgijos – 12 (2020 m. – 4). 

 Keli turistai atvyko iš Skandinavijos šalių: Švedijos – 10 (2020 m. – 0), Danijos – 5 (2020 

m. – 4), Norvegijos – 1 (2020 m. – 4). 

 Iš 2 diagramoje pateiktų duomenų matyti užsienio turistų skaičiaus kitimo tendencija.  
 

2 diagrama. Užsienio lankytojų skaičiaus  kitimas Platelių LC 2018-2021 m. 
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 Lietuvių lankytojų 2021 m. suskaičiuota 2598 (1773 suaugusieji ir 825 vaikai), atitinkamai 

2020 m. – 3203 (2371 suaugusysis ir 832 vaikai). 2021 m., palyginus su 2020 m., Platelių LC 

apsilankė apie 18,9% (arba 605) lietuvių mažiau, iš jų: suaugusiųjų – 25,2% (arba 598) mažiau, 

vaikų – 0,8% (arba 7) mažiau. Lietuviai dėl antrus metus vykstančios koronaviruso pandemijos 

paskelbtų karantinų apribojimų kurį laiką negalėjo lankytis ekspozicijose. Pavasarį prasidėjus 

masinei gyventojų vakcinacijai ir nuo rudens įvedus galimybių pasus, situacija pasikeitė į gerąją 

pusę. 

 Šiemet Platelių LC apsilankė turistai daugiau nei iš 64 Lietuvos miestų, miestelių ir rajonų. 

Daugiausiai lankytojų atvyko iš Vilniaus – net 633. Nemažai jų (394) buvo iš Klaipėdos, Kauno – 

291, Šiaulių – 213, Plungės – 158, Panevėžio – 74, Marijampolės – 76, Kretingos – 61, Mažeikių – 

81, Palangos – 37, Rokiškio – 17, Tauragės – 17. 
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 Kaip ir praeitais metais, pastebima tendencija, kad daugiausiai lankytojų atvyksta iš didžiųjų 

Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, taip pat iš aplinkinių miestų – Plungės, 

Kretingos, Mažeikių. Šiemet mažiau lankytojų atvyko iš Vilniaus, Kauno, kitų miestų. 

 Atvykstančiuosius domino ir edukacinės programos Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų 

centre. Jie daugiau domėjosi gamtiniais objektais, kuriuos norėjo aplankyti. Informacijos apie parką 

buvo galima rasti prie Šaltojo karo ekspozicijos ir Platelių lankytojų centrų įrengtų terminalų 

svetainėse, ŽNPD svetainėje www.zemaitijosnp.lt ir Facebook paskyroje, taip pat pasinaudoti parko 

direkcijos sukurtomis kai kurių objektų mobiliosiomis programėlėmis, kurias galima parsisiųsti 

nemokamai. 

 Dažnas keliautojas, atvažiavęs prie Platelių ežero, užsuko į Platelių LC įsigyti dviračių tako 

lankstinuko, pasinaudojo galimybe savarankiškai arba su nacionalinio parko gidu apžiūrėti centre 

įrengtą ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“. 

 Iš visų apsilankiusiųjų 33 lankytojai nenurodė tikslios gyvenamosios vietos. Lankytojų iš 

Lietuvos skaičiaus kitimo duomenys pateikti 3 diagramoje. 

 

3 diagrama. Lankytojų iš Lietuvos skaičiaus kitimas Platelių LC 2018-2021 m. 

 

 

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

paštu, interesai išlieka tokie pat, kaip ir ankstesniais metais. Didžiąją dalį turistų domino Žemaitijos 

nacionaliniame parke esančios ekspozicijos, muziejai, apžvalgos vietos (bokštai, aikštelės), 

ekskursijos, edukacijos, dviračių takas aplink Platelių ežerą, pėsčiųjų takai, parke teikiamos 

apgyvendinimo, maitinimo (tame tarpe ir tradiciniai žemaičių valgiai) paslaugos. 

 

2.2. Netiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga 

 

 Muziejų, ekspozicijų lankytojai (10 vnt.). 10-yje muziejų ir ekspozicijų 2021 m. 

priskaičiuota 46243 lankytojai iš Lietuvos ir užsienio valstybių. Lyginant su 2020 m. (48295 

lankytojai), ekspozicijų lankytojų skaičius sumažėjo apie 4,2 % (2052 lankytojais mažiau). 

Lyginant su 2019 m. (62338 lankytojai), 2021 m. ekspozicijų lankytojų skaičius sumažėjo apie 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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29,3% (16786 lankytojais mažiau). Lankytojų skaičiaus, ypač iš užsienio, žymų sumažėjimą lėmė 

dėl koronaviruso pandemijos paskelbtų karantinų ribojimai. 

 Daugiausiai turistų, kaip ir ankstesniais metais, lankėsi Šaltojo karo ekspozicijoje – 28 433 

 (2020 m. – 32 875 lankytojai, 2019 m. – 43 824 lankytojai). Palyginus su 2020 m., 2021 m. turistų 

šioje ekspozicijoje skaičius sumažėjo apie 13,5% (4442 lankytojais mažiau), palyginus su 2019 m., 

– net 35,1% (15 391 lankytoju mažiau). Lankytojų sumažėjimą įtakojo aukščiau nurodytos 

priežastys. Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijas 2021 m. aplankė 4577 žmonės 

(3652 suaugusieji ir 925 vaikai). Lyginant su 2020 m. (3726 lankytojai, iš jų 3046 suaugusieji, 680 

vaikų), 851 lankytoju buvo daugiau. Suaugusiųjų 606, arba apie 16 %, apsilankė daugiau, vaikų net 

245, arba 26,5 %, daugiau. Lankytojų skaičių pateikia ir ŽNP teritorijoje esančių privačių 

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

rašytojos Žemaitės muziejaus, Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parko, V. Mačernio 

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

5 m. pateiktas 4 diagramoje. 

 

4 diagrama.  Muziejų, ekspozicijų lankytojų skaičiaus kitimas, 2017-2021 m. 

 

 

 Renginių, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų dalyviai. 2021 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. Ekskursijos vyko keliaujant automobiliais, 

autobusais, pėsčiomis, dviračiais ir vandens transportu (katamaranu). 

 ŽNP direkcijos specialistų vedamose ekskursijose dalyvavo 2774 lankytojai, žygiuose – 201 

žmogus (2020 m. – 1852 žmonės, žygiuose – 110). Ekskursijas po Žemaičių Kalvariją ir jos 

apylinkes, kuriose dalyvavo 1567 žmonės, vedė vietos gyventojas. ŽNP direkcijos specialistai 

pravedė 138 ekskursijas ir 10 žygių. Populiariausios pažintinės ekskursijos 2021 m. buvo šios: 

1. Ekskursija po Platelius (iš viso – 40 (iš jų – 1 dviračiais), kuriose dalyvavo 817 

lankytojų, iš jų: 576 suaugusieji ir 241 vaikas); 
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2. Ekskursija po ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijas (iš viso – 30, kuriose dalyvavo 597 

lankytojai, iš jų: 488 suaugusieji ir 109 vaikai); 

3. Ekskursija po Platelių ežerą katamaranu (iš viso – 25, kuriose dalyvavo 369 lankytojai, 

iš jų: 298 suaugusieji ir 71 vaikas); 

4. Ekskursija po Platelių LC ekspoziciją (iš viso – 21, kurioje dalyvavo 410 lankytojų, iš 

jų: 201 suaugusysis ir 209 vaikai). 

 

 Ekskursijų dalyvių skaičiaus sumažėjimą lėmė dėl koronaviruso pandemijos paskelbti 

karantinai ir jų ribojimai. Atsiradus vakcinoms, vasarą daugelis žmonių buvo pasiskiepiję ir galėjo 

laisvai keliauti ir dalyvauti ekskursijose. Rugsėjo mėnesį įvedus galimybių pasus, ekskursijose 

galėjo dalyvauti tik juos turintys lankytojai.  

 2021 m. daug lankytojų domėjosi edukaciniais užsiėmimais, kurie skirti ir suaugusiems, ir 

vaikams. Žemaitijos nacionalinio parko, Užgavėnių ekspozicijose, kurios įsikūrusios Platelių dvaro 

svirne ir arklidėje, bei Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre šiais metais įvairiuose 

užsiėmimuose, mokymuose (audimo, drožybos, žvakių liejimo, blynų, kūčiukų kepimo, Užgavėnių 

kaukių gaminimo ir kt.) dalyvavo 2048 lankytojai (760 suaugusiųjų, 1288 vaikai), o 2020 m. – 1834 

lankytojai (945 suaugusieji, 889 vaikai). Populiariausiais edukaciniais užsiėmimais išlieka 

kulinarinio paveldo edukacijos (žemaičių kulinarinio paveldo degustavimo, čirvinių ir mielinių 

blynų, kūčiukų, mielinio pyrago, Platelių dvaro sviestinio ragelio), jose iš viso dalyvavo 1136 

dalyviai (316 suaugusiųjų, 820 vaikų). Kita pagal populiarumą edukacinė programa buvo žvakių 

liejimas, joje dalyvavo 456 dalyviai (326 suaugusieji, 130 vaikų). Žymų edukacijų dalyvių skaičiaus 

sumažėjimą lėmė dėl koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbti karantinai ir jų 

ribojimai. 

 394 lankytojai (50 suaugusiųjų ir 344 vaikai) rinkosi gamtinę edukacinę programą „Pažink 

ŽNP žaisdamas“, 205 lankytojai (19 suaugusiųjų ir 186 vaikai) – „Atrask Žemaitijos žemės 

slėpinius“, 312 lankytojų (52 suaugusieji ir 260 vaikų) – „Medžių pažinimas“, 45 lankytojai (3 

suaugusieji ir 42 vaikai) – „Kultūros paveldo ir gamtos takais Platelių dvaro parke“. 1245 lankytojai 

(93 suaugusieji ir 1152 vaikai)  dalyvavo edukacijoje „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“ 

Šaltojo karo ekspozicijoje, 10 suaugusiųjų lankytojų – „R 12 U“. Iš viso pravesta 90 edukacinių 

užsiėmimų. 

 ŽNP direkcijos specialistų vestose edukacijose Platelių tradicinių amatų centre, taip pat 

edukacinėse programose gamtoje bei Šaltojo karo ekspozicijoje dalyvavo 4384 lankytojai. 

Edukaciniai užsiėmimai vyko ir 2 Parko teritorijoje esančiuose ūkiuose. Čia dalyvavo 1100 

lankytojų. Iš viso edukacinėse programose ŽNP dalyvavo 5484 lankytojai. 

 2021 m. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko tradicinė Joninių šventė, kartu su VšĮ 

„Baltijos aplinkos forumas“ organizuotas festivalis „Miško burtai“, taip pat plaukimo maratonas, 

Platelių regata, Tarptautinės turizmo dienos ir kiti renginiai. Šiais metais Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcija dėl koronaviruso plitimo paskelbto karantino nerengė tradicinės Užgavėnių šventės 

vasario 16 d., tačiau vyko nuotolinis Užgavėnių seminaras. Kai kurie Žemaitijos nacionalinio parko 

renginiai karantino metu taip pat vyko nuotoliniu būdu.  

 Šiais metais, įskaitant ir Žemaičių Kalvarijos atlaidų dalyvius, renginiuose apsilankė 11950 

žmonių (2020 m. – 10321). Daugiausiai dalyvių (be Žemaičių Kalvarijos atlaidų) užfiksuota ŽNP 

rengiamose Joninėse (250), kasmet vykstančiuose Platelių plaukimo maratone (250), Platelių 

regatoje (200), taip pat parodoje ,,Už bazės sienų“ (350).  
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 Fizinių ir juridinių asmenų pateikiami duomenys. Šiuos duomenis pateikia Žemaitijos 

nacionalinio parko teritorijoje turizmo paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. 

Informaciją apie lankytojų skaičių 2021 m. pateikė 28 kaimo turizmo sodybos, 2 viešbučiai, 8 

poilsio namai, 9 stovyklavietės, 8 turistinės stovyklos, 2 nardymo, 4 turistinio inventoriaus nuomos 

punktai, 2 ūkiai, kuriuose vyksta edukacijos (iš viso 65 paslaugų ir produktų teikėjai).  

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

apgyvendinimo srityje. Tarp turistų populiarėja ilgalaikis (su nakvyne) poilsis. 5 diagramoje matyti, 

kad 2019 m., lyginant su 2018 m., apsistojusiųjų stovyklavietėse ir turistinėse stovyklose žmonių 

skaičius padidėjo, 2020 m., lyginant su 2019 m., – sumažėjo, o 2021 m., lyginant su 2020 m., – vėl 

padidėjo. 

 Apsistojančiųjų kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose (viešbučiuose, 

poilsio, svečių namuose ir kt.) žmonių skaičius 5-rių metų laikotarpyje (2017-2021 m.) keitėsi 

nežymiai. Jei 2020 m. 28 kaimo turizmo sodybose buvo apsistoję 18970 poilsiautojų, tai šiemet 28 

sodybose apgyvendinimo ir kitomis paslaugomis pasinaudojo 21688 turistai. Palyginus su 2020 m. 

(19411 žmonių), 2277 poilsiautojais (arba apie 5,5%) daugiau. 

 Apsistojančiųjų kitose apgyvendinimo įstaigose (viešbučiuose, poilsio, svečių namuose ir 

kt.) žmonių skaičiaus ženklesnis padidėjimas pastebimas 2018 m. 2019 m. žmonių skaičius, 

lyginant su 2018 m., sumažėjo, 2020 m., lyginant su 2019 m., – šiek tiek padidėjo, 2021 m., 

lyginant su 2020 m., – sumažėjo. 

 2021 m. 2 viešbučiuose ir 11 poilsio bei svečių namų, kitų apgyvendinimo paslaugas 

teikiančių vietų apgyvendinimo paslaugos buvo suteiktos 21003 lankytojams. Palyginus su 2020 m. 

(22536 žmonės), 1533 poilsiautojais (arba 6,8%) mažiau.  

 

5 diagrama. Lankytojų skaičius apgyvendinimo vietose, 2017 – 2021 m.  

 
 

 2018 m. bendras lankytojų skaičius (169 056), lyginant su 2017 m., išsaugo 9,63 % (buvo 

16277 lankytojais daugiau). 2019 m. bendras lankytojų skaičius, lyginant su 2018 m., padidėjo apie 
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5,21 % (9290) ir pasiekė 178 848. Tai buvo didžiausias lankytojų skaičius per pastaruosius kelerius 

metus. 2020 m. bendras lankytojų skaičius, lyginant su 2019 m., dėl pandemijos paskelbtų 

karantinų apribojimų sumažėjo 49 130, arba 27,5 %, lankytojų. 2021 m. bendras lankytojų skaičius, 

lyginant su 2020 m., padidėjo 6681, arba 4,9 %, lankytojų. 

 Palyginus su 2020 m., šiemet padidėjo poilsiautojų, apsistojusių 9 stovyklavietėse bei 9 

turistinėse stovyklose, skaičius. Jei 2020 m. stovyklavietėse ir turistinėse stovyklavietėse buvo 

apsistoję 14550 žmonių, tai 2021 m. jų buvo 18250, t. y. 3700 (arba apie 20,3%) daugiau. 

 Daugiau lankytojų pasinaudojo stovyklavimo paslauga penkiose Valstybinių miškų urėdijos 

Telšių regioninio padalinio prižiūrimose stovyklavietėse, nors stovyklavimas jose buvo 

nemokamas.  

 Palyginus su 2020 m. (2100 lankytojų), šiais metais 100 žmonių (arba apie 4,8%) mažiau 

naudojosi nardymo paslaugomis. 2021 m. 600 lankytojų (160 mažiau, palyginus su 2020 m. – 760), 

nuomojosi dviračius. 

 Padidėjo ir lankytojų, plukdytų katamaranais po Platelių ežerą, skaičius – jų buvo 3300 

(2020 m. – 2200). Katamarano nuomos paslaugas teikė Platelių jachtų klubas ir vienas privatus 

asmuo. 

 Bendrą lankytojų skaičių ŽNP sudaro tiesioginio (sumuojami tik Platelių lankytojų centro 

lankytojai) ir netiesioginio monitoringo metu surinkti duomenys. 

 Pagal netiesioginio monitoringo metu surinktus duomenis 2021 m. Žemaitijos 

nacionaliniame parke apsilankė 136 399 lankytojai. Lyginant su 2020 m. (129 718 lankytojų),  

stebimas apie 4,9 % (arba 6681 žmogus) lankytojų srauto padidėjimas. Lankytojų skaičiaus 

sumažėjimą tiek 2020 m., tiek 2021 m., palyginus su 2019 m., įtakojo dėl koronaviruso pandemijos 

paskelbti karantinai ir jų apribojimai. 

 Šiais metais, palyginti su 2020 m. (22536 žmonės), 1533 poilsiautojais (arba 6,8%) mažiau  

apsistojo viešbučiuose, poilsio bei svečių namuose, kitose apgyvendinimo vietose; jų skaičius buvo 

21003, atitinkamai 2019 m. – 22035, 2018 m. – 23294. 2018 m. apgyvendinimo paslaugos buvo 

pradėtos teikti ir Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre. Jei 2020 m. 28 kaimo turizmo 

sodybose buvo apsistoję 18970 poilsiautojų, tai šiemet tiek pat sodybų apgyvendinimo ir kitomis 

paslaugomis pasinaudojo 21688 turistai. Palyginus su 2020 m. (19411 žmonių), 2277 poilsiautojais 

(arba apie 5,5%) daugiau. 

 Šiemet muziejuose ir ekspozicijose apsilankė 46243 žmonės. Palyginus su 2020 m., kada 

apsilankė 48295 žmonės, apie 4,2 % (2052 lankytojais)  sumažėjo. Tam daugiausiai įtakos turėjo 

dėl pandemijos paskelbti karantinų apribojimai, kada į muziejus ir ekspozicijas lankytojai nebuvo 

įleidžiami. 
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6 diagrama. Bendras lankytojų skaičius Žemaitijos NP, 2017 – 2021 m. 

(netiesioginio ŽNP lankytojų monitoringo duomenys) 

 

 

 Bendrą lankytojų skaičių ŽNP (žr. 6 diagramą) sudaro tiesioginio (sumuojami tik Platelių 

lankytojų centro lankytojai) bei netiesioginio monitoringo metu (žr. 6 diagramą) surinkti 

duomenys. 

 Sudėjus lankytojų skaičių (136399), gautą vykdant netiesioginį monitoringą, ir lankytojų 

skaičių (74051), gautą vykdant tiesioginį monitoringą,  gaunasi 210 450 lankytojų. 

 

2.3. Automatinio registravimo metodo rezultatų apžvalga 

 

 Platelių ežero apžvalgos aikštelė yra viena iš turistų pamėgtų bei dažnai jų lankomų objektų 

dėl atsiveriančių Platelių ežero panoramų, tad čia yra įrengtas automatinis pėsčiųjų skaičiuotuvas, 

kuris registruoja įeinančius ir išeinančius lankytojus.  

 Nuo 2021 sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Platelių ežero apžvalgos aikštelėje lankytojų 

skaičiuotuvas iš viso užfiksavo 39 815 lankytojų. 
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IŠVADOS 

 

1. 2021 m. Žemaitijos nacionaliniame parke vykdyto tiesioginio lankytojų monitoringo metu, 6 

taškuose, įskaitant Platelių lankytojų centrą, užfiksuota 82161 lankytojas. Iš jų 2970, stebint 

ištisus metus, Platelių lankytojų centre ir 79191 - kituose 5 taškuose. Šiemet Platelių 

lankytojų centre, palyginus su 2020 m., kada apsilankė 3728 lankytojai, stebimas 20 %, arba 

758 lankytojų, skaičiaus mažėjimas. Viena iš priežasčių, daugiau galimybių reikalingą 

informaciją lankytojui gauti kitomis priemonėmis: internetinės svetainės, socialiniai tinklai, 

lauko infoterminalai ir pan. Be to, lankytojų skaičiaus mažėjimą įtakojo ir dėl pandemijos 

paskelbtų karantinų apribojimai.  

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

ekspozicijų, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų, renginių dalyviai, duomenys pateikti fizinių 

ir juridinių asmenų, teikiančių turizmo paslaugas. 2021 m. bendras lankytojų skaičius 

(136 399), lyginant su 2020 m. (129 718), padidėjo apie 4,9 % (6681) .  

3. Automatinio registravimo metodu fiksuotas pėsčiųjų lankytojų srautas Platelių ežero 

apžvalgos aikštelėje. Joje nuo 2021 sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. apsilankė 39 815 

lankytojų. Objektas yra lankomas visus metus, bet daugiausiai lankytojų buvo užregistruota 

šiltuoju metų laiku – birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.  

 


