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1. PLATELIŲ LANKYTOJŲ CENTRAS 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau - ŽNPD) Lankytojų aptarnavimo skyriaus 

pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos yra organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos rekreacinių paslaugų teikimą, parko vertybių viešinimą ir lankytojų 

aptarnavimą. LAS yra atsakingas už veiklos organizavimą šiuose objektuose: 1. Šaltojo karo 

ekspozicija (ŠKE) – adresas: Šilinės g. 4, Plokščių k. Plungės r. sav.; 2. Platelių lankytojų centras 

(ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai“) – adresas: Didžioji g. 8, Plateliai, Plungės r. sav.; 3. 

Žemaitijos nacionalinio parko (ŽNP) ir Užgavėnių ekspozicijos (Platelių dvaro svirnas ir arklidė) – 

adresas: Didžioji g. 22 ir 24, Plateliai, Plungės r. sav.; 4. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų 

centras (Platelių TAC (Platelių dvaro sodybos rūsys) – adresas: Didžioji g. 19, Plateliai, Plungės r. 

sav. 2021 m. LAS dirbo 9 nuolatiniai ir 3 vasaros sezonui priimti darbuotojai: 

Nr. Specialistas Pareigybės pavadinimas 

1. Evelina Kajumovaitė Skyriaus vedėja 

2. Ilona Urnikienė Šaltojo karo ekspozicijos administratorė 

3. Aušra Brazdeikytė Gidė 

4. Judita Šatkauskienė Gidė (ŠKE) 

5. Toma Vilė Visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) 

6. Dalia Jakštienė Visuomenės informavimo specialistė 

7. Daiva Vaškienė Visuomenės informavimo specialistė 

8. Evelina Kajumovaitė Visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) 

9. Audronė Jokubauskaitė Visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) 

10. Loreta Rojuvienė Apžvalgos ekskursijų vadovas (vasaros sezonui) 

11. Lukas Glemža Apžvalgos ekskursijų vadovas (vasaros sezonui) 

12. Jaroslav Julius Jundulas Apžvalgos ekskursijų vadovas (vasaros sezonui) 

 

2. LANKYTOJŲ MONITORINGAS 

Kiekvienais metais pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo programą, patvirtintą 

VSTT direktoriaus, LAS vykdo lankytojų monitoringą ir teikia ataskaitas. 2021 m. vykdytas 

tiesioginis ir netiesioginis monitoringai, automatinis registravimas (lankytojų skaičiuotuvas Platelių 

ežero apžvalgos aikštelėje). Tiesioginį lankytojų monitoringą vykdė A. Brazdeikytė, A. 

Jokubauskaitė, E. Kajumovaitė, savanorės Ieva Užkuraitytė, Lukrecija Zubauskaitė. Netiesioginio 

lankytojų monitoringo duomenis rinko A. Brazdeikytė ir kiti skyriaus darbuotojai.  

Monitoringų metu buvo fiksuojami ir analizuojami šie duomenys:  

1. Lankytojų skaičius tiesioginio monitoringo vietose (6 taškuose) – Platelių lankytojų centre, 

Paplatelės take, dviračių take aplink Platelių ežerą, Platelių poilsiavietėje, Siberijos bokšte, 

„Beržynėlio“ stovyklavietėje; 

2. Lankytojų skaičius ŽNPD ir kitose privačiose ekspozicijose; 

3. ŽNPD specialistų ir turizmo paslaugų teikėjų vedamų ekskursijų/ edukacinių užsiėmimų 

dalyvių skaičius; 

4. Kaimo turizmo sodybų, svečių namų, viešbučių, stovyklaviečių apgyvendinimo paslaugomis 

pasinaudojusių lankytojų skaičius; 

5. ŽNPD ir kitų subjektų, esančių parke, organizuojamų kasmetinių renginių dalyvių skaičius. 

Gauti duomenys analizuojami pagal atskiras lankytojų grupes, atvykimo vietą 

(Lietuva/miestas, užsienis/šalis) ir panašius parametrus.  

Lankytojų monitoringo ataskaita pateikiama atskirame dokumente (1 priedas). 
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3. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS 

  

Skyriaus darbuotojai teikė informaciją nacionalinio parko lankytojams, rūpinosi leidinių, 

suvenyrų leidyba, rinko ir teikė medžiagą įvairiems užklausėjams, projektams, rašė straipsnius, 

rengė ir skaitė pranešimus, vedė ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus, organizavo renginius, 

parodas ir kt. Taip pat rinko informaciją ir ruošė naujas gamtines, kultūrines edukacines programas. 

 

3.1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS 
  

2021 m. skyriaus darbuotojai (kitų skyrių duomenys yra įtraukti į lankytojų monitoringo 

ataskaitą) aptarnavo 43909 Žemaitijos nacionalinio parko lankytojus (~2,8%, arba 1250 lankytojų, 

mažiau nei 2020 m., kada aptarnauti 45159 lankytojai, ir ~31,3%, arba 19963 lankytojais mažiau 

nei 2019 m., kada aptarnauta 63872 lankytojai. Lankytojai dalyvavo šiose pagrindinėse Lankytojų 

aptarnavimo skyriaus veiklose: ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose, praktiniuose 

seminaruose, teminiuose renginiuose. Lankėsi muziejinėse ekspozicijose – Šaltojo karo 

ekspozicijoje, Platelių lankytojų centro ekspozicijoje „Žemaitijos žemės slėpiniai“, Žemaitijos 

nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijose.  

Eil. Nr. Pavadinimas Lankytojų skaičius 

1 Šaltojo karo ekspozicija 28433 

2 Platelių lankytojų centras 2970 

3 ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijos 4577 

4 Ekskursijos 2626 

5 Edukaciniai užsiėmimai 4105 

6 
Edukacinės programos su laikinu 

apgyvendinimu 
528 

7 Renginiai 670 

Iš viso: 43909 

1 lentelė. Lankytojų dalyvavusių skirtingose veiklose skaičius 2021 m.  

(Lankytojų aptarnavimo skyriaus) 

 

Lankytojams buvo teikiama įvairi turistinė informacija, supažindinama su Žemaitijos 

nacionalinio parko išskirtine verte, teritorijoje esančiais turistiniais objektais: Šaltojo karo 

ekspozicija, Platelių lankytojų centro ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai“, ŽNP ir Užgavėnių 

ekspozicijomis, Platelių tradicinių amatų centro veikla ir teikiamomis paslaugomis, gamtos ir 

kultūros paveldo vertybėmis ir objektais.  

 

Ekskursijos 

2021 metais Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai pravedė daugiau kaip 20 

skirtingų maršrutų ekskursijų, kurios buvo organizuojamos atsižvelgiant į lankytojų poreikius. 

Pastebima, kad populiarėja aktyvaus poilsio ekskursijos, kurių metu po Platelių ežerą plaukiojama 

katamaranu, keliaujama dviračiais. Populiariausi tokio pobūdžio maršrutai – katamaranu po Platelių 

ežerą. 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); 

5. Ekskursija po Šeirės pėsčiųjų taką (iš viso – 7, kuriose dalyvavo 94 lankytojai, iš jų: 62 

suaugusieji ir 32 vaikai); 

6. Kompleksinės ekskursijos (jų metų ekskursijos vedamos pagal lankytojų pageidavimus 

po kelis lankytinus objektus  (iš viso – 6, kuriose dalyvavo 142 suaugusieji ir 8 vaikai). 

 

Edukacinės programos  

Lankytojams organizuojamos įvairios tematikos edukacinės programos, kurios yra skirtos 

tiek įvairaus amžiaus vaikams, tiek suaugusiems. Iš viso lankytojams siūloma daugiau nei 30 

skirtingų edukacinių programų skirtingose ekspozicijose. Daugiausiai skirtingų edukacijų, susijusių 

su amatais ir etnokultūros papročių bei tradicijų pažinimu, organizuojama Platelių tradicinių amatų 

centre (16). Plati gamtinių edukacinių programų įvairovė siūloma Platelių lankytojų centre (7). 2021 

metais švietimo įstaigoms buvo siūlomos 5 kultūros paso edukacinės programos – dvi gamtinės 

Platelių LC: „Atrask Žemaitijos žemės slėpinius“, „Kultūros paveldo ir gamtos takais Platelių dvaro 

parke“, viena – istorinė (ŠKE): „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“ ir dvi, skirtos etnokultūros 

pažinimui (ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijoje), – „Žemaičio buitis“ ir ,,Užgavėnių špuosa“. 

 

Renginiai 

Skyrius 2021 m. suorganizavo teminių praktinių seminarų, visus metus kartu su Gamtos ir 

kultūros paveldo skyriaus specialistais vykdė audimo ir medžio drožybos klubų veiklą. Užsiėmimų 

metu buvo mokoma įvairių amatų (audimas, drožyba iš medžio) ir papročių (Užgavėnių kaukių 

gaminimas ir kt.).  

Skyrius organizavo renginius visuomenei, pagal užklausas sudarinėjo ekskursijų 

maršrutus, teikė informaciją apie lankytinas vietas ir kt. Kai kurie numatyti renginiai nebuvo 

suorganizuoti dėl koronaviruso pandemijos paskelbtų karantinų -apribojimų. 

 

3.1.1. ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJA (ŠKE) 

 

Šaltojo karo ekspozicijoje dirbę specialistai, gidai ir ekskursijų apžvalgos vadovai 2021 m. 

aptarnavo lankytojus iš Lietuvos ir užsienio šalių. Ekskursijos vyko  lietuvių, anglų ir rusų 

kalbomis. Audio gidų įrenginių pagalba lankytojai su Šaltojo karo ekspozicija galėjo susipažinti 

savarankiškai lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis. 

Dėl koronoviruso pandemijos paskelbti karantinai smarkiai sumažino lankytojų srautus ne 

tik iš užsienio šalių, bet ir iš Lietuvos. Tačiau Šaltojo karo ekspozicija išlieka vienu iš 

patraukliausiu objektu ne tik Žemaitijos nacionaliniame parke, bet ir Lietuvoje. 2021 m. ekspoziciją 

aplankė 28433 lankytojai (20721 suaugusysis ir 7712 vaikų). 2020 m. ekspozicijoje lankėsi 32875 

lankytojai (24961 suaugusysis ir 7914 vaikų), 2019 m. – 43824 lankytojai. Lyginant su 2020 m., 

lankytojų skaičius sumažėjo apie 13,6 %, arba 4442 lankytojais. 

 Iš Lietuvos vietovių (beveik iš šešiasdešimties Lietuvos miestų ir miestelių) atvyko 26347 

lankytojai (18834 suaugusieji ir 7513 vaikų). Tai apie 12,1 %, arba 3638 lankytojais mažiau nei 

2020 m., kada apsilankė 29985 lankytojai iš Lietuvos. Daugiausia lankytojų sulaukta iš šių miestų ir 
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rajonų: Vilniaus (4843), Kauno (4071), Klaipėdos (4062), Šiaulių (2674), Mažeikių (1547), 

Panevėžio (1395), Plungės (1029), Kretingos (901), Telšių (867). 

Kaip ir praėjusiais metais, buvo atšauktos visos ekskursijos užsienio šalių turistams. 

Pavienių lankytojų iš užsienio šalių Šaltojo karo ekspozicijoje 2021 m. sulaukta 2086 (199 vaikai ir 

1887 suaugusieji), apie 27,9%, arba 804 lankytojais, mažiau nei 2020 m. Daugiausia lankytojų 

atvyko iš Vokietijos (383), Ispanijos (221), Prancūzijos (172), JAV (136), Latvijos (142), Jungtinės 

Karalystės (99), Italijos (95), Čekijos (94), Olandijos (91). Lankytojai lankėsi iš beveik 30-ties 

šalių. 

 

 
1 pav. Šaltojo karo ekspozicija. R.  Čereškos n. 

 
2 pav. Šaltojo karo ekspozicijos lankytojai. J. Šatkauskienės n. 

 

Edukacinės programos Šaltojo karo ekspozicijoje 

Edukacija ,,Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“ šiais metais sulaukė ypatingo 

susidomėjimo (pravesta 41 edukacija pagal Kultūros paso programą), dalyvavo 1072 moksleiviai ir 

89 mokytojai iš Šiaulių (133), Klaipėdos (132), Kauno (116), Plungės (106), Mažeikių (69), 

Jurbarko (64), Skuodo (59), Marijampolės (58), Joniškio (57), Trakų (46), Prienų (43) ir daugybės 

kitų Lietuvos mokyklų. (I. Urnikienė, J. Šatkauskienė). Edukacinė programa yra skirta 7-12 klasių 

moksleiviams. Užsiėmimai yra rengiami nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. Edukacinės programos 
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metu moksleiviai supažindinami su Šaltojo karo istoriniu laikotarpiu ir branduolinių raketų 

paleidimo baze, jiems dalyvaujant parengtame užduočių ruože. Dalyviai atlieka aktyvaus pažinimo 

bei komandinio darbo užduotis, šifruoja koduotes, susipažįsta su aplinka per lytėjimo, uoslės ir kt. 

pojūčius.  

 
3-4 pav. Edukacija ,,Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“. I. Urnikienės n. 

 

Edukacija „R12U“ - tai edukacinė programa apie slaptas šifruotes ir skaičius. Jos metu 

sprendžiamos įvairios matematinės užduotys, kurios ne tik suteikia galimybę prisiminti ir 

pasitikrinti savo žinias, bet ir išbandyti Jūsų gebėjimus orientuotis nežinomoje aplinkoje, priimti 

greitus sprendimus, dirbti komandoje. Vienoje edukacijoje, kurią pravedė I. Urnikienė, dalyvavo 10 

lankytojų iš Klaipėdos. 

 
5-6 pav. Edukacija „R-12U“. I. Urnikienės n. 

 

Ekskursijos Šaltojo karo ekspozicijoje 
 

Ekskursija ,,Po buvusį karinį miestelį‘‘. Pravesta 1 ekskursija, kurioje dalyvavo 40 dalyvių 

iš Telšių. Ekskursijos, kurią vedė J. Šatkauskienė, metu dalyviai keliavo po buvusį karinį miestelį, 

sužinojo, kada ir kokiais tikslais buvo pastatytas karinis miestelis, kur ir kokie pastatai jame buvo 

pastatyti, kokia buvo jų paskirtis, kiek kareivių ir karininkų jame būdavo, koks pastatų likimas. 

Lankytojai sužinojo ir linksmų istorijų, nutikusių čia tuo laikotarpiu gyvenusiems kariškiams. 



8 
 

 
7-8 pav. Ekskursija „Po buvusį karinį miestelį“. I. Urnikienės n. 

 

Birželio – rugpjūčio mėn. Plokštinės ekologinio ugdymo centre,  Plokštinės teritorijoje su 

palapinėmis ir uždaro tipo teritorijos „Pakalniškynė“ nameliuose taip pat buvo teikiamos 

edukacinių programų su laikinu apgyvendinimu paslaugos. Apgyvendinimo paslaugos iš viso buvo 

suteiktos 461 lankytojui: 215 suaugusiems ir 246 moksleiviams iš Plungės, Telšių, Klaipėdos, 

Utenos. 

 

3.1.2. PLATELIŲ LANKYTOJŲ CENTRAS (LC) 
 

2021 m. Platelių lankytojų centre ištisus metus buvo fiksuojamas apsilankiusiųjų skaičius. 

Taip pat informacija buvo teikiama telefonu, elektroniniu paštu, vedamos ekskursijos po ekspoziciją 

„Žemaitijos žemės slėpiniai“. Lankytojų centro specialistai vedė ir gamtinius edukacinius 

užsiėmimus įvairiose parko vietose. Informacija apie telefonų skambučių ir elektroninių laiškų 

skaičių nebuvo fiksuojama.  

Sezono metu (gegužės 1 – rugpjūčio 31 d.) Platelių lankytojų centras dirbo pirmadieniais – 

šeštadieniais, ne sezono metu (rugsėjo 1 – balandžio 30 d.) – pirmadieniais – penktadieniais. 

Lankytojus centre aptarnavo A. Brazdeikytė, A. Jokubauskaitė, E. Kajumovaitė. 

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

m. – 3728 lankytojai (2815 suaugusiųjų ir 913 vaikų). Lyginant su 2020 m., šiemet apsilankiusiųjų 

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 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%. 
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9-10 pav. Daugiausiai lankytojų vasarą – prie Platelių jachtų klubo (kairėje) ir paplūdimyje prie 

viešbučio „Linelis“. A. Brazdeikytės n.  

 

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. 

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. 

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 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). 

Lankytojų pagrindiniai poreikiai išliko tie patys: užsukę į Platelių LC domėjosi, ką 

aplankyti Žemaitijos nacionaliniame parke, kur skaniai pavalgyti, apsistoti nakvynei 

stovyklavietėse, kaimo turizmo sodybose, kitose apgyvendinimo įstaigose. Dažnas keliautojas 
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pageidavo įsigyti dviračių tako lankstinuką, nes buvo daug norinčiųjų keliauti 24 km dviračių taku 

aplink Platelių ežerą. Dauguma pasinaudojo galimybe savarankiškai arba su Parko gidu apžiūrėti 

centre įrengtą ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“. 

 

11-12 pav. Lankytojai prie Platelių LC (kairėje) ir dviračių nuomos Plateliuose (dešinėje).  

A. Brazdeikytės n. 

 

 
13-14 pav. Poilsiautojai su savo augintiniais dviračiais keliauja kartu. A. Brazdeikytės n. 

 

Ekskursijos 

A. Brazdeikytė 2021 m. įvairiose parko vietose pravedė 86 įvairaus dydžio grupių 

ekskursijas, kuriose dalyvavo 1663 lankytojai: 1151 suaugusysis ir 512 vaikų (2020 m.: 67 

ekskursijos – 1213 lankytojų: 896 suaugusieji ir 317 vaikų). Populiariausios ekskursijos: po Platelių 

miestelį (iš viso – 35, iš jų 1 – dviračiais, kuriose dalyvavo 802 lankytojai, iš jų: 603 suaugusieji ir 

199 vaikai), po Platelių ežerą katamaranu (iš viso – 25, kuriose dalyvavo 369 lankytojai, iš jų: 298 

suaugusieji ir 71 vaikas), Šeirės pėsčiųjų taką (iš viso – 7, kuriose dalyvavo 94 lankytojai, iš jų: 62 

suaugusieji ir 32 vaikai), kompleksinės ekskursijos (iš viso – 13, kuriose dalyvavo 268 lankytojai, iš 

jų: 254 suaugusieji ir 14 vaikų), dviračiais aplink Platelių ežerą (1, kurioje dalyvavo 21 suaugusysis 
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ir 4 vaikai), aplink Platelių ežerą ir Beržorą (1, kurioje dalyvavo 2 suaugusieji). Palyginus su 2020 

m. (1213 lankytojų: 896 suaugusieji ir 317 vaikų), šiais metais pažintinėse ekskursijose dalyvavo 

450 žmonių (255 suaugusiais ir 195 moksleiviais) daugiau.  

Lankytojų skyriaus darbuotojai (A. Brazdeikytė, A. Jokubauskaitė, E. Kajumovaitė, D. 

Jakštienė, I. Urnikienė, J. Šatkauskienė) iš viso pravedė 130 ekskursijų, kuriose dalyvavo 2626 

lankytojai (1904 suaugusieji ir 722 vaikai). Daugiausia ekskursijų vyko liepos (32), birželio (26), 

rugpjūčio (25), rugsėjo (19) mėnesiais. 

LAS skyrius yra atsakingas ir už vaikų gamtosauginį švietimą ŽNPD. Todėl nuolat yra 

organizuojami gamtiniai edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus vaikų grupėms. Už šių veiklų 

kūrimą ir koordinavimą skyriuje buvo atsakinga visuomenės informavimo specialistė Audronė 

Jokubauskaitė. 

Iš viso yra parengta 7 (2 iš jų – kultūros paso programos) gamtinės edukacinės programos, 

kurių tikslas formuoti mokinių aplinkosauginį sąmoningumą, stiprinti jų ryšį su supančia gamta.  

Organizuojamų programų metų moksleiviai keliauja pažintiniais takais, aktyviai leidžia laiką 

gamtoje, atlieka komandines užduotis, žaidžia žaidimus, kurių metu susipažįsta su Žemaitijos 

nacionalinio parko gamtinėmis vertybėmis, juos supančia gamta ir kt. Edukacinės programos yra 

pritaikytos įvairaus amžiaus vaikų grupėms. 

2021 m. 46-iuose skirtingų gamtinių programų edukaciniuose užsiėmimuose iš viso 

dalyvavo 992 dalyviai (862 moksleiviai ir 130 suaugusiųjų), 2020 m. – 477 dalyviai (423 

moksleiviai ir 54 suaugusieji), vyko 21 gamtinis edukacinis užsiėmimas. 2021 m., palyginus su 

2020 m., užsiėmimuose dalyvavo apie 48 % daugiau dalyvių, užsiėmimų skaičius taip pat padidėjo 

apie 54%. Žymų padidėjimą, palyginus su praeitais metais, lėmė tai, kad moksleiviai dėl 

koronaviruso pandemijos mokėsi ne tik nuotoliniu, bet ir kontaktiniu būdais, buvo organizuojamos 

jų išvykos, stovyklos, kurių metu vyko ekskursijos ir edukacijos. 

Populiariausia 2021 m. gamtinė edukacinė programa buvo „Pažink Žemaitijos nacionalinį 

parką žaisdamas“, kuri organizuojama Platelių lankytojų centro interaktyvioje ekspozicijoje 

„Žemaitijos žemės slėpiniai“ ir Platelių dvaro parko teritorijoje. 2021 m. ši edukacija buvo surengta 

19 kartų, programoje iš viso dalyvavo 394 dalyviai (344 moksleiviai ir 50 suaugusiųjų).  

 

 
15-16 pav. Gamtinės edukacijos mokiniams Platelių dvaro parke. A. Jokubauskaitės n. 
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17-18 pav. Gamtinės edukacijos mokiniams Platelių dvaro parke (kairėje) ir Platelių lankytojų 

centro ekspozicijoje (dešinėje). A. Jokubauskaitės n. 

 

A. Jokubauskaitė pravedė 42 edukacines programas moksleiviams (16 – „Pažink Žemaitijos 

nacionalinį parką žaisdamas“, 14 – „Medžių pažinimas“, 9 – „Atrask Žemaitijos žemės slėpinius“, 2 

– „Kultūros paveldo ir gamtos takais Platelių dvaro parke“, 1 – „Bebro trobelė“), kuriose dalyvavo 

803 mokiniai ir 123 suaugę. Viena iš šių programų – „Atrask Žemaitijos žemės slėpinius“ – 

kultūros paso programa. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal 

bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, 

teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. 

E. Kajumovaitė pravedė 3 edukacines programas moksleiviams (2 – „Pažink Žemaitijos 

nacionalinį parką žaisdamas“, 1 – „Pažintis su gyvūnais“), kuriose dalyvavo 52 lankytojai: 46 

mokiniai ir 6 suaugusieji. Ji taip pat padėjo A. Jokubauskaitei pravesti 4 edukacines programas 

„Medžių pažinimas“. 

A. Brazdeikytė pravedė vieną edukacinę programą moksleiviams „Pažink Žemaitijos 

nacionalinį parką žaisdamas“, kurioje dalyvavo 13 mokinių ir 1 suaugęs.  

 

Kultūros paso edukacinės programos  

2021 m. įvyko 9 kultūros paso edukacinės programos „Atrask Žemaitijos žemės slėpinius“, 

kuri organizuojama interaktyvioje Platelių lankytojų centro ekspozicijoje ir Platelių ežero apžvalgos 

aikštelėje, užsiėmimai. Juose iš viso dalyvavo 205 dalyviai (186 vaikai ir 19 suaugusiųjų) iš įvairių 

švietimo įstaigų.  

Platelių LC interaktyvioje ekspozicijoje „Žemaitijos žemės slėpiniai“ moksleiviai, atlikdami 

įvairias komandines užduotis grupėse, susipažįsta su Žemaitijos nacionaliniu parku, jo savitu 

kultūros paveldu, žemaičių kalba, išskirtinėmis gamtinėmis vertybėmis ir kt. Edukacinės išvykos į 

Platelių ežero apžvalgos aikštelę, nuo kurios atsiveria didžiausias ir giliausias Žemaitijoje Platelių 

ežeras, metu edukacijos dalyviai išgirsta daug legendų apie Platelių ežerą, daug įdomių faktų, 

tyrinėja, žaidžia. 

 

3.1.3. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO (ŽNP) IR UŽGAVĖNIŲ EKSPOZICIJOS 
 

Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijose (toliau – ŽNP ir Užgavėnių 

ekspozicijos) 2021 m. dirbo Dalia Jakštienė, jai padėjo apžvalgos ekskursijų vadovė (vasaros 

sezonui) Loreta Rojuvienė ir Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre dirbanti visuomenės 

informavimo specialistė Daiva Vaškienė. Ekspozicijose buvo priimami lankytojai, vedamos 

ekskursijos, edukacinės programos, organizuojamos menininkų parodos. D. Jakštienė kartu su D. 
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Vaškiene organizavo įvairius praktinius seminarus. Turistams buvo teikiama informacija apie parko 

teritorijoje esamus lankytinus objektus. 

Ekspozicijos tiek sezono, tiek ne sezono metu dirbo antradieniais – šeštadieniais, vasarą – ir 

sekmadieniais, iki 14 val. 

Per 2021 m. ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose iš viso apsilankė 5353 lankytojai (4229 

suaugusieji ir 1124 vaikai), tai yra 980 lankytojų daugiau nei 2020 metais, kada atvyko 4373 

lankytojai (3466 suaugusieji ir 907 vaikai). Į bendrą ekspozicijų lankytojų skaičių įtraukti pavieniai 

ekspozicijų lankytojai (4577), ekskursijų dalyviai (569), edukacinių programų ekspozicijose 

dalyviai (105) ir renginių dalyviai (102). Pastaba: į bendrą skaičių nėra įskaičiuotos veiklos, kurias 

ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijų specialistės organizavo Amatų centre.  

 

Pavieniai lankytojai 

Iš apsilankiusiųjų pavienių ekspozicijų lankytojų iš Lietuvos ir užsienio šalių buvo 4577 

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

suaugusieji, 680 vaikų), šiemet 851 lankytoju buvo daugiau. Suaugusiųjų 606, arba apie 16 %, 

apsilankė daugiau, vaikų net 245, arba 26,5 %, daugiau. Didžioji dalis lankytojų buvo iš Lietuvos – 

4429, iš užsienio – tik 148. Užsienio turistai atvyko iš 19 šalių, daugiausia iš Estijos (33), Latvijos 

(20), Jungtinės Karalystės (14). Užsienio lankytojų sumažėjimą lėmė dėl koronaviruso pandemijos 

paskelbti karantinai ir jų apribojimai. 

 

Ekskursijos 

Ekskursijose po ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijas, kurių 2021 m. buvo pravesta 30, dalyvavo 

597 lankytojai (488 suaugusieji, 109 vaikai), 2020 m. – 431 lankytojas (286 suaugusieji, 145 

vaikai), pravesta 20 ekskursijų, 2019 m. – 1461 lankytojas (989 suaugę, 472 vaikai), pravesta 61 

ekskursija. Šiemet, palyginus su 2020 m., buvo pravesta 10, arba  33,3 %, ekskursijų daugiau, 

kuriose dalyvavo 202 suaugusiais lankytojais, arba 41,4 %, daugiau ir 36 vaikais, arba apie 31 %, 

mažiau. 2021 metai, kaip ir 2020 metai, buvo pandeminiai, mažesnį ekskursijų dalyvių skaičių, 

palyginus su 2019 m., lėmė dėl pandemijos paskelbti karantinai ir jų apribojimai. 

 

Edukacinės programos, praktiniai seminarai 

Specialistės D. Jakštienė ir D. Vaškienė organizavo edukacinius užsiėmimus ir praktinius 

seminarus tiek ekspozicijose, tiek Tradicinių amatų centre.  

2021 m. Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijoje buvo pravesti 4 kultūros paso edukacinės 

programos edukaciniai užsiėmimai „Žemaičio buitis“, kuriuose dalyvavo 105 žmonės (9 suaugusieji 

ir 96 vaikai). Edukacijos tikslas – supažindinti su senovės valstiečio buitimi, amatais, šventėmis. 

Edukacinės programos metu sužinoma, kokiems netikėtiems buities  darbams atlikti gali būti 

naudojamas kočėlas ir ką reiškia žodis „pruosavuotė“, pateikiama daug faktų ir įdomių užduočių.     

Be šios edukacinės programos pravestas dar vienas edukacinės programos „Užgavėnių kaukių 

gaminimas“ užsiėmimas (60 dalyvių), kuris dėl pandemijos paskelbto karantino vyko nuotoliniu 

būdu.  

 

Renginiai 

Ekspozicijų parodų salėse visus metus buvo organizuojamos menininkų darbų parodos, jų iš 

viso surengta 9. Plačiau apie vykusias parodas skiltyje „Renginiai“. 
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3.1.4. PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS  
 

2021 metais Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre (toliau – Amatų centras) dirbo 

Visuomenės informavimo specialistė Daiva Vaškienė, kuri yra atsakinga už amatų centro veiklos 

vykdymą (įgyvendintos 88 veiklos, jose sudalyvavo 1664 žmonės, iš jų 1148 vaikai ir 516 

suaugusiųjų). Jai talkino Visuomenės informavimo specialistė Dalia Jakštienė (įgyvendinta 5 

veiklos, jose sudalyvo 142 žmonės, iš jų 129 vaikai ir 13 suaugusiųjų), medžio drožimo edukacines 

programas vykdė Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus medžio meistras Antanas Vaškys (įvykdytos 

4 edukacinės programos, kuriose dalyvavo 106 žmonės, iš jų 16 vaikų). Projektines veiklas vykdė 

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus specialistė Aldona Kuprelytė. Atlaisvėjus karantinui centre 2 

kartus per savaitę vykdavo audimo klubo audėjų užsiėmimai.  Amatų centras dirbo nuo antradienio 

iki šeštadienio. 

Centre nuolat vyko įvairios veiklos, susijusios su tradicinių amatų puoslėjimu. Buvo  

tobulinamos jau anksčiau sukurtos edukacinės programos, savaitgaliais organizuojami praktiniai 

seminarai įvairiomis temomis, suteikta informacija lankytojams iš visos Lietuvos ir užsienio. Taip 

pat teiktos edukacinės paslaugos su laikinu apgyvendinimu.  

 

Edukacinės programos 

Iš viso 2021 metais Amatų centre suorganizuotos 89 veiklos, kuriose dalyvavo 1724 (1148 

vaikai, 576 suaugusieji) dalyviai, 2020 m. – 151 veikla, kurioje dalyvavo 1815 dalyvių (873 vaikai, 

942 suaugusieji), o 2019 m. – 2978 dalyviai (1864 vaikai, 1114 suaugusiųjų).  

Populiariausiu edukaciniu užsiėmimu toliau išlieka žvakių liejimas, sulaukęs net 456 

dalyvių (130 suaugusiųjų ir 326 vaikų). Vyko 15 užsiėmimų. 

 

19 pav. Edukacinio užsiėmimo „Žvakių liejimas“ dalyviai. R. Vaškytės n. 
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Antras pagal populiarumą užsiėmimas – žemaičių kulinarinio paveldo degustacija, 

sulaukusi 275 dalyvių (191 suaugusysis ir 84 vaikai).  Vyko 20 užsiėmimų. 

20 pav. Pasiruošimas žemaičių kulinarinio paveldo degustacijai. R. Vaškytės n. 

 

Trečioje vietoje lieka kūčiukų kepimo edukacija (15 užsiėmimų; 297 dalyviai, iš jų: 53 

suaugusieji ir 244 vaikai). 

Ketvirtoje vietoje – mielinių blynų kepimo edukacija (15 užsiėmimų; 257 dalyviai, iš jų: 28 

suaugusieji ir 229 vaikai). 

Deja, karantinas ir vėl gerokai pakoregavo Amatų centro planus. Neturėjome daug dalyvių 

sulaukiančios kiaušinių marginimo edukacijos bei praktinių seminarų, skirtų Gavėnios bei Šv. 

Velykų laikotarpiui. Tiesa, Užgavėnių praktinis seminaras vyko nuotolinėje erdvėje. Tiek prie D. 

Vaškienės (Užgavėnių kaukių gamybos iš įvairių skiaučių ir medžiagų), tiek prie A. Vaškio  

(Užgavėnių kaukių gamybos iš kailio) vestų edukacijų prisijungė po 60 žmonių.  

 

21 pav. A. Vaškys Užgavėnių kaukių gamybos edukacijoje. S. Kazlauskaitės n 
 

Taip pat Velykinės tematikos nuotolinio seminaro metu D. Vaškienė pristatė tradicinius 

Velykų stalo patiekalus. Rudenį vykusio šeimų festivalio „Miško burtai“ metu D. Vaškienė mokė 

visus norinčius, kaip pasigaminti lėlytę iš medžiagų skiautelių. 
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2021-aisiais dėl karantininių suvaržymų nemažai medžiagos talpinome viešojoje erdvėje.   

D. Vaškienė ŽNP facebook‘e patalpino net 29 filmukus (daugiausia edukacinio/kulinarinio 

pobūdžio). Žemaitijos nacionalinio parko tinklapyje pasidalinta 3 straipsniais („Lėlės siuvimas“, 

„Varškės sūris“ bei „šmakalo“ gaminimas). Užgavėnių laikotarpiu dalintasi įvairiausių blynų 

kepimo idėjomis, Gavėnios: pasninko valgiais. Velykoms artėjant pasidalinta šventinio stalo 

patiekalų receptais ir jų ruošimu bei primintos senosios šventės tradicijos (Didžiojo ketvirtadienio 

apsivalymas, šventintos ugnies parnešimas). Taip pat žmonės supažindinti su dviem tradiciniais  

amatais: kalvyste (A. Platakis) bei audimu (K. Katkienė). 

22-24 pav. Kulinarinio paveldo filmukai. R. Vaškytės n. 
 

Itin populiarūs viešojoje erdvėje tapo „Kaip Žemaitijoje seniau valgydavo bei sriubos su 

užtrinu“ gamybos video,  kuriuos atitinkamai peržiūrėjo 16 ir 13 tūkstančių žmonių. Bendrai 

sudėjus sulaukta apie 55 tūkstančių peržiūrų.  
 

25 pav. Video „Kaip Žemaitijoje seniau valgydavo“. R. Vaškytės n. 
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Laikinas apgyvendinimas 

Kadangi Amatų centras pritaikytas ir neįgaliems bei vyresnio amžiau lankytojams, 

sulaukta keletos grupių žmonių, turinčių įvairias negalias bei trečio amžiaus universiteto klausytojų, 

senjorų.  

 Edukacinėse programose su laikinu apgyvendinimu Amatų centre apsilankė 70 

žmonių (2020 m. – 73). 

26 pav. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centras. R. Vaškytės n. 

 

Praktiniai seminarai 

Per metus įvyko 6 praktiniai seminarai, kuriuose sudalyvavo  50 žmonių. (2020 m. įvyko 5 

seminarai, kuriuose sudalyvavo 32 žmonės, 2019 m. – 17 seminarų, kuriuose sudalyvavo 108 

žmonės).  

27-28 pav. Praktiniai seminarai Lėlės siuvimas“ (kairėje) ir „Rožių vanduo“ (dešinėje).  

R. Vaškytės n. 
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Seminare „Rožių vanduo“ D. Jakštienė mokė pasigaminti rožių hidrolatą naudojant 

alembiką.  

Praktiniame seminare „Lėlės siuvimas“ D. Vaškienė mokė, kaip pasisiūti lėlę. 

Seminare „Raštuotos pirštinės mezgimas“ D. Jakštienė mokė megzti pirštines virbalais. 

Pasakojo apie raštus, kaip suverti karoliukus. 

Edukacinės pamokos ,,Muilo gamyba" su amato meistre S. Makutėniene metu dalyviai 

turėjo galimybę susipažinti su natūralaus muilo gamybos paslaptimis. 

Muilo gamybos taip pat mokė ir D. Jakštienė. 

Su švenčių tradicijomis ir papročiais seminare „Kalėdų papročiai“ dalyvius supažindino 

D. Jakštienė. 

Gruodžio 10-ąją Amatų centras priėmė metinę konferenciją „Tautinio paveldo produktų 

apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“, kurios metu apdovanoti geriausi praėjusių metų 

amatininkai bei sėkmingiausiai veikęs Amatų centras. Juo tapo Niūronių kaimo AC. 

 

3.2. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 

3.2.1. LEIDYBA 

 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai 2021 m. pardavinėjo ankstesniais metais išleistus 

suvenyrus bei leido naujus. 2021 m. buvo pagaminti 27 trumparankoviai marškinėliai su logotipais, 

skirti Šaltojo karo ekspozicijai, bei 40 polo tipo marškinėlių su logotipu. Prekiauta ir prekėmis, 

kurioms skirtas ŽNP produkto ženklas: siūtais suvenyrais, arbatų mišiniais. Metų bėgyje buvo 

atnaujintos sutartys su siūtų suvenyrų bei žolelių arbatų gamintojais. 

2021 m. pabaigoje išleisti nauji suvenyrai: 50 drobinių maišelių/kuprinių su dviem skirtingais 

grafiniais vaizdais, 50 metalinių puodelių su karabinu-ąsele, 200 vnt. metalinių raktų pakabukų su 

Žemaitijos nacionalinio parko vaizdais, 1000 vnt. magnetukų su septyniais skirtingais vaizdais. Taip 

pat buvo išleistos naujos brošiūros „Žemaitijos nacionalinio parko žemėlapis. Pažintiniai takai” bei 

atnaujintas lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą”. 

 

3.2.2. RENGINIAI 

 

2021 m. kai kurie suplanuoti Lankytojų aptarnavimo skyriaus renginiai neįvyko dėl 

koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbtų karantinų. Skyriaus darbuotojai suorganizavo 

24 renginius, kuriuose dalyvavo 689 žmonės. Jie taip pat dalyvavo kitų skyrių organizuotuose 

renginiuose, bendradarbiavo renginių viešinimo srityje. 

 

3.2.2.1. FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS ŽEMĖS DIENOS PROGA  

„Medžiai-bundančios gamtos ženklai“ 
 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2021 m. pavasarį Žemės dienos proga organizavo 

moksleivių nuotraukų konkursą „Medžiai-bundančios gamtos ženklai“. Kvietėme 5-10 klasių 

moksleivius fotografuoti medžius bundančios gamtos apsuptyje ir siųsti nuotraukas el. paštu 

audrone.jokubauskaite@zemaitijosnp.lt. Visais darbais pasidalinome savo Facebook paskyroje, o 

daugiausia „patinka“ sulaukusios nuotraukos autorius ir jo klasė buvo apdovanoti virtualia pamoka 

apie medžius, kurią vedė visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) Audronė 

Jokubauskaitė ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Evelina Kajumovaitė. 

mailto:audrone.jokubauskaite@zemaitijosnp.lt
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Sulaukėme per 90 dalyvių nuotraukų, kurios visos skirtingos, tačiau visos nuostabiai 

atvaizduojančios bundančią gamtą ir medžius jos apsuptyje. Konkurso nugalėtoja  tapo Rugilė 

Žilinskaitė, penktokė, kuri mokosi Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijoje. Ši nuotrauka surinko 

daugiau nei 150 balsų. 

Nugalėtoja visai savo klasei laimėjo virtualią pamoką apie medžius, kurioje sužinojo ne tik 

tai, koks medis matomas fotografijoje, bet ir kaip suskaičiuoti medžio amžių, pamatuoti jo kamieno 

apimtį ar aukštį bei daugelį kitų naudingų faktų. 

 
                                        29  pav. Konkurso skelbimas                   

 

3.2.2.2. RENGINYS TURIZMO DIENAI PAMINĖTI –  

Ekskursija trasa aplink Ilgio ežerą 
 

Pasaulinė turizmo diena kasmet minima rugsėjo 27 d. 2021 m. jos tema – „Turizmas, 

skatinantis integracinį augimą“. Rugsėjo 25-ąją, šeštadienį, vyko 4 val. ekskursija 16,6 km ilgio 

trasa aplink Ilgio ežerą. Ją vedė gidė A. Brazdeikytė. Į ekskursiją susirinko tik 4 dalyviai, visi 

plateliškiai. Ekskursijos metu buvo aplankyta atstatyta šv. Jono Nepomuko koplytėlė Stirbaičių 

kaime, sustota prie 4,2 ha ploto Velėnijos pelkės, patenkančios į ŽNP Stirbaičių kraštovaizdžio 

draustinį. Beveik visa pelkė yra kaip Europos Bendrijoje saugomų  7230 Šarmingų žemapelkių ir 

7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinių mozaika. Šioje pelkėje yra  gyvybingiausia Plungės rajone ir 

Vakarų Žemaitijoje žinoma raktažolės pelenėlės augimvietė. Čia dar auga labai retos Europos 

Bendrijoje ir Lietuvos Respublikoje saugomos rūšys: žvilgančioji riestūnė, dvilapis purvuolis, 

paprastoji   tuklė, raudonoji, dėmėtoji, siauralapė, baltijinė gegūnės, pelkinė laksva, gyvena saugomi 

vabzdžiai – machaonai, pelkiniai satyriukai, tamsiosios šaškytės, šarvuotosios skėtės.  

Ilgio botaniniame-zoologiniame draustinyje esantis Ilgio ežeras užima 118 ha. Tai antras 

pagal dydį ežeras ŽNP, kurio gylis siekia 5,1 m. Buvo aplankytas ir Laumalenkų kaime esantis 
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namelis (paukščių stebėjimo vieta) ant Ilgio ežero kranto. Pravažiuota pro Platelių ežero pietinę 

dalį, Beržoro ežerą. Apsilankyta ir Beržoro bažnyčioje, išgirstas pasakojimas apie ją. 

 
30 pav. Turizmo dienos renginio skelbimas 

 

3.2.2.3. KALĖDINĖS EGLUTĖS PUOŠIMO RENGINYS 

 

Jau penktus metus ŽNPD dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos inicijuotame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“. Vienas iš numatytų projekto 

renginių – „Kalėdinės eglutės puošimas“ atšvaitais, kuriuos dovanoja ši ministerija. 

Šiais metais eglutę puošė Liepijų mokyklos Platelių skyriaus pirmokai ir trečiokai. Vaikai 

pakabino virš 80 atšvaitų. Šiuos atšvaitus pasiims tie, kas jų neturi, pametė ar nori padovanoti 

artimiesiems. 

Tikime, kad prie Žemaitijos nacionalinio parko administracijos ir mokyklos moksleivių 

papuošta eglutė primins miestelio žmonėms apie tai, koks svarbus yra atšvaitas tamsiu paros metu.  
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31-32 pav. Atšvaitais papuošta eglutė prie ŽNPD pastato. V. Lukavičienės n. 

 

3.2.2.4. RENGINIAI ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJOJE 

 

Renginiai ir parodos 

1. Ekskursija ,,Po buvusį karinį miestelį‘‘. Pravesta 1 ekskursija, kurioje dalyvavo 40 dalyvių iš 

Telšių. Ekskursijos, kurią vedė J. Šatkauskienė, metu dalyviai keliavo po buvusį karinį miestelį, 

sužinojo, kada ir kokiais tikslais buvo pastatytas karinis miestelis, kur ir kokie pastatai jame buvo 

pastatyti, kokia buvo jų paskirtis, kiek kareivių ir karininkų jame būdavo, koks pastatų likimas. 

Lankytojai sužinojo ir linksmų istorijų, nutikusių čia tuo laikotarpiu gyvenusiems kariškiams. 

 
33-34 pav. Ekskursija „Po buvusį karinį miestelį“. I. Urnikienės n. 

 

2. Ekskursija ,,Šaltojo karo ekspozicija kitaip‘‘. Didžiulio lankytojų susidomėjimo sulaukusi 

ekskursija po nelankomas raketinės bazės patalpas kasmet organizuojama net po keletą kartų. 

Neįprastos ekskursijos metu lankytojai gali pamatyti tai, ko nepamato įprastos ekskursijos metu,  

pajausti, ką reiškia bent valandai pabūti nuo pasaulio izoliuotoje erdvėje, išgyventi grėsmės 

nuojautą žmonijai. Šiemet I. Urnikienė pravedė 4 ekskursijas, kuriose dalyvavo 60 suaugusiųjų ir 4 

moksleiviai iš Klaipėdos, Kauno, Mažeikių. 
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.  

        35-36 pav. Ekskursija „Šaltojo karo ekspozicija kitaip“. I. Urnikienės n. 

 

3. Paroda ,,Už bazės sienų“. Ši paroda įprasmina atitinkamus praeities įvykius bei kontekstus. 

Kaip tai siejasi su nūdiena, parodos sumanytojo nuomone, kiekvienam žiūrovui tegu pasilieka 

atviras klausimas. „Už bazės sienų“ buvo galima pamatyti trylika autentiškų fotografijų, kurių 

autorius yra fotografas mėgėjas Juozas Laivys. Parodoje buvo eksponuojamos nuotraukos, darytos 

Plateliuose apie 1970 metus. (paroda veikė nuo 03-20 iki 06-26), parodą aplankė 6452 lankytojai. 

4. Paroda ,,Rainių tragedija - atmintis gyva“. Paroda pasakoja skaudžią Rainių istoriją: trys 

kilometrai į rytus nuo Telšių, Rainių miškelyje, 1941 m. naktį iš birželio 24-osios į 25-ąją 

besitraukiantys sovietų kariai, talkinami vietinių NKGB ir NKVD pareigūnų, sadistiškai nužudė 76 

Telšių kalėjimo politinius kalinius. Tarp jų buvo mokinių, ūkininkų, mokytojų, darbininkų, 

teisininkų, samdinių, valstybės tarnautojų, ekonomistų. Paroda veikė nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 

6 d., ją aplankė 10653 lankytojai. 

 

37-38 pav. Paroda ,,Rainių tragedija - atmintis gyva‘‘. I. Urnikienės n. 

 

3.2.2.5. PARODOS ŽNP IR UŽGAVĖNIŲ EKSPOZICIJOSE 

 

ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijų parodų salėse 2021 m. surengta 9 įvairių meninių darbų  

parodos. Parodas pamatyti turėjo galimybę visi ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose besilankantys  



23 
 

žmonės. 

Gegužės 4 d. įvyko Žemaitijos nacionalinio parko menininkų paroda. Eksponuojami buvo įvairaus 

žanro kūriniai. Paroda skirta Žemaitijos nacionalinio parko 30 metų jubiliejui. 

Gegužės 11 d. pristatyta Aleksandro Macijausko fotografinė ,,Žemaitijos turguose“ paroda.  

Aleksandras Macijauskas – Lietuvos fotografijos klasikas, nacionalinės premijos laureatas. 

Žvelgiant i fotomenininko Aleksandro Macijausko nuotraukas matai lyg pažįstamus žmones. Regi 

tą praėjusį gyvenimą, kurį net dabartiniams keturiasdešimtmečiams sunku suvokti. Žmonės, kurių 

ieškojau po visą Lietuvą, visi buvo čia, vienoje vietoje – su savo vaikais, daiktais, gyvuliais, su savo 

ydomis, atlaidžiomis širdimis ir veidais. Čia, turgaus aikštėje, buvo viskas: darbas ir šventė, ritualas 

pirkti – parduoti, šmaikštumu nustebinti, kad, daiktą naudodamas, jo ilgiau neužmirštum. Paroda 

skirta Žemaitijos nacionalinio parko 30 metų jubiliejui. 

 
39 pav. Aleksandro Macijausko fotografijos paroda. Turgus. Mažeikiai, 1973 m. 

 
40 pav. Aleksandro Macijausko fotografijos paroda. Turgus. Luokė, 1968 – 1969 m. 

 

Gegužės 27 dieną įvyko Stepono ir Genovaitės darbų paroda, o birželio 11 dieną patys autoriai 

pristatė save ir savo kūrybą. Steponas Kaminas parodose dalyvauja nuo 1999 metų. Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos narys nuo 2000 metų. Surengė 4 autorines parodas. 2013 m. Respublikinės 

konkursinės liaudies meno parodos ,,Aukso vainikas“ nugalėtojas – už kryždirbystės darbus. 

Genovaitė Kaminienė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 2009 metų. Tekstilininkė. 

Surengė 2 autorines parodas. Parodos pristatyme dalyvavo 30 žmonių. Paroda skirta Žemaitijos 

nacionalinio parko 30 metų jubiliejui.  
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41 pav. Steponas ir Genutė Kaminai. D. Jakštienės n. 

 

         
42 pav. Močiutės langas. Aut. G. Kaminienė.                        43 pav.  Smuikininkas. Aut. S. Kaminas.  

D. Jakštienės n. 

 

Liepos 3 d. Įvyko Platelių meno mokyklos mokinių dailės paroda. Parodoje buvo eksponuojami 

dailės mokytojų Linos Ruginienės, Almos Vilnienės ir Liudvikos Švedės mokinių sukurti darbai. 

Tai tapyba guašu, akvarelės ir keramika. Jaunieji menininkai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir 

projektuose.  
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44 pav. Aut. Rūta Ruginytė    45 pav. Dovydo Žiogelio darbas. D. Jakštienės n. 

 

Liepos 16 d. lankytojams pristatyta Ramintos Vildžiūnaitės kūrybos darbų paroda. R. Vildžiūnaitė 

baigė Platelių vidurinės mokyklos dešimt klasių. Nepaisant negalavimų ir gyvenimo sukrėtimų, 

Raminta jautėsi laiminga galėdama lankyti Platelių meno mokyklos dailės skyrių, kurį sėkmingai 

baigė. Piešiniuose vaizduojamas jautrus autorę supantis pasaulis, su fantastiškais paukščiais, 

vabalėliais ir neregėtomis gėlėmis. Paroda skirta Žemaitijos nacionalinio parko 30 metų jubiliejui. 

 

 
46 pav. Paukštis. Aut. R. Vildžiūnaitė 
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Rugpjūčio 7 d. įvyko Godelių menininkų tautodailininkų Reginos (1926-2016) ir Justino (1926- 

2021) Jonušų tapybos, skulptūros darbų paroda. Regina Jonušienė tapyti pradėjo seniai, o drožinėjo 

nuo 1955 m. Pirmą kartą parodoje dalyvavo 1960 m. Plungėje, vėliau – įvairiose parodose, 

konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. Labiausiai mėgo drožinėti tai, kas primena vaikystę, tėvus, 

žemės ūkio darbus. Tapė pasakų motyvais, gamtos vaizdus. Justinas Jonušas tapyti pradėjo nuo 

1974 m., o drožinėti – apie 1950 m. Mėgo tapyti portretus, drožti Užgavėnių kaukes, šventuosius, 

monumentalias skulptūras. Paroda skirta Žemaitijos nacionalinio parko 30 metų jubiliejui. 

 

          
47 pav. R.  ir J. Jonušai, 2006 m. A. Kuprelytės n.           48 pav. Tėveliai. Aut. R. Jonušienė 

 

Rugpjūčio 6 d. buvo pristatyta Luko Šupšinsko  paroda ,,Mito logika“. Parodoje buvo 

eksponuojamos skulptūros. Jos  susideda iš labai skirtingų etapų – eskizavimo, lipdymo, virinimo 

arba metalo apdirbimo. Tai ilgaamžio tūrio kūrinys su savo istorija. Paroda skirta Žemaitijos 

nacionalinio parko 30 metų jubiliejui. 

 

 
49 pav. Kipšas. Aut. L. Šiupšinskas 

 

Rugsėjo 10 d. Klaipėdos etnokultūros centras pristatė Ievos Matulionytės ir Elenos Matulionienės 

autentiškų delmonų rekonstrukcijų ,, Mažosios Lietuvos delmonai“ parodą. Delmonus moterys 

siūdavo iš vilnos, medvilnės, aksomo, lino, velveto atraižų, o jų formą pabrėždavo apsiūdamos 

kontrastingos spalvos kanteliu, sukurdamos mūsų akiai neįprastus spalvinius derinius. Delmonų 

spalvos, pasirinkta forma ir ornamentai perteikia lietuvininkių grožio sampratą, to meto madas. 

Siuvinėjimo būdai ir apdaila parodo merginų ir moterų meistriškumą, o panaudotos medžiagos 

atspindi laikmečio ekonomiką. Paroda skirta Žemaitijos nacionalinio parko 30 metų jubiliejui. 
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50 pav. L. Rojuvienė ,,Delmonų“ parodoje. A Kuprelytės nuotr. 

 

Spalio 10 d. įvyko Telšių apskrities tautodailės darbų paroda –  atranka į respublikinę parodą - 

konkursą ,,Aukso vainikas“. Spalio 28 d. suorganizuotas šios parodos uždarymas. Parodoje 

dalyvavo gausus būrys Žemaitijos tautodailininkų. Vaizduojamojoje dailėje pirma vieta paskirta 

Vytui Jaugėlai (medžio drožyba, skulptūra), Gintališkė. Taikomojoje dailėje pirma vieta atiteko 

Galinai Švedienei (tekstilė (audiniai tautiniam  kostiumui)) iš Plungės r. sav., Getaučių k. (priklauso 

Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro audėjų klubui. Kryždirbystėje pirma vieta paskirta 

Egidijui Sinkevičiui (kryžiai-saulutės) iš Mažeikių. Parodoje dalyvavo 42 žmonės.  Paroda skirta 

Žemaitijos nacionalinio parko 30 metų jubiliejui.  

 

 
51 pav. Parodą vertina komisijos narė E. Lazauskaitė. D. Jakštienės n.         

 
52 pav. Nugalėtojai V. Jaugėla ir E. Sinkevičius. D. Jakštienės n.                          
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Lapkričio 9 d. pristatyta foto klubo ,,Žybt“ kūrybinių darbų paroda ,,Žemaitijos vietovaizdžiai“.    

Foto klubo „Žybt“ kūrybinių darbų paroda, skirta Žemaitijos nacionalinio parko 30 metų jubiliejui.  

Parodoje pristatyti Žemaitijos krašto vietovių vaizdai. 

  

            
53-54 pav. Parodos ,,Žemaitijos vietovaizdžiai“ vaizdai                             

 

Gruodžio 7 d. pristatyta Kalėdinė paroda, skirta gražiausioms ir prasmingiausioms metų šventėms. 

Parodoje dalyvavo Žemaitijos tautodailininkai su savo įvairiausiais darbais: medžio drožyba, 

audimas, mezgimas, tapyba, keramika, kulinarija ir kt. Paroda skirta Žemaitijos nacionalinio parko 

30 metų jubiliejui. 

 

 
55 pav. V. Jaugėlos paveikslas 

 

3.2.2.6. RENGINYS ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 30-MEČIUI PAMINĖTI 
  

      Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai prisidėjo prie renginio “Žemaitijos nacionaliniam 

parkui – 30 metų: istorija ir atradimai” organizavimo, teikdami ir įgyvendindami renginio 

organizavimo idėjas. Renginys dėl pandemijos vyko nuotoliniu būdu balandžio 22 d. 

 

3.2.3. INTERVIU  

Skyriaus darbuotojai įvairioms žiniasklaidos priemonėms davė interviu apie Žemaitijos 

nacionalinį parką, rekreacijos ir turizmo galimybes:  
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2021-02-26 A. Brazdeikytė –  1 val. trukmės interviu telefonu žurnalui “Kelionės ir pramogos” apie 

ŽNP turizmo galimybes bei naujoves; 

2021-04-21 I. Urnikienė – apie Šaltojo karo ekspoziciją VšĮ “Švyturio aidas”. Interviu buvo 

transliuotas Youtube kanale; 

2021-05-28 J. Šatkauskienė – apie Šaltojo karo ekspoziciją „Lietuvos ryto“ televizijos laidai 

“Lietuvos miestai”; 

2021-09-20 E. Kajumovaitė – televizijos TV3 laidai “Maisto kelias”, kurioje pristatė Šaltojo karo 

ekspoziciją; 

2021-10-19 D. Jakštienė – žurnalui “Žmonės. Legendos” kultūros paveldo tema “Vėdarai 

Žemaitijoje”. 

3.2.4. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI 

2021 m. lankytojų aptarnavimo skyrius buvo atsakingas už visų darbuotojų straipsnių talpinimą 

į direkcijos internetinę svetainę, taip pat į naujai atsiradusią direkcijos svetainę 

www.zemaitijosnpd.lrv.lt, už naujienų, artėjančių renginių informacijos pateikimą Valstybinei 

Saugomų teritorijų tarnybai, už informacijos skelbimą socialiniuose tinkluose Facebook ir 

Instagram. 

2021 m. iš viso buvo publikuoti 83 straipsniai, į šį skaičių patenka ir videomedžiaga paskelbta 

ŽNP internetinėse svetainėse bei socialiniuose tinkluose. Dalis straipsnių buvo išspausdinti vietos 

laikraščiuose „Plungė“ ir „Žemaitis“. Straipsnius rašė bei videomedžiagą rengė Evelina 

Kajumovaitė (4), Aušra Brazdeikytė (5), Audronė Jokubauskaitė (31), Dalia Jakštienė (11), Daiva 

Vaškienė (30), Ilona Urnikienė (2). Straipsnių tematika įvairi: susijusi su parko veikla, įvykusiais 

renginiais, turizmu, pristatomos parko naujienos, pažintiniai takai, lankytini objektai ir kt. 

2021 m. lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai perskaitė 4 pranešimus. A. Brazdeikytė 

skaitė pranešimą tema „Pažintis su Žemaitijos nacionaliniu parku: gamtos ir kultūros paveldo 

vertybės“ Mažeikių moksleiviams bei kitą pranešimą anglų kalba apie darnų turizmą Žemaitijos 

nacionaliniame parke Liepijų mokyklos moksleiviams bei jų partneriams iš užsienio. D. Jakštienė 

pristatė pranešimą „Užgavėnių valgiai“ seminaro „Užgavėnės Platelių krašte“ metu. D. Vaškienė 

skaitė pranešimą „Velykų valgiai“ seminare „Velykos“. 

2021 m. ŽNPD tinklalapyje www.zemaitijosnp.lt ir Facebooko paskyroje buvo patalpinta 17 

dienos klausimų apie Žemaitijos nacionalinio parko gamtą, kultūros paveldą (klausimus pateikė A. 

Brazdeikytė). 

 

3.2.5. VIEŠINIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE 
 

2021 m. lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai buvo atsakingi už Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcijos internetinių svetainių www.zemaitijosnp.lt ir www.zemaitijosnpd.lrv.lt, taip pat 

informacinių terminalų, esančių prie Platelių lankytojų centro ir Šaltojo karo ekspozicijos lankytojų 

centro, svetainės priežiūrą ir administravimą. Skyriaus darbuotojai taip pat administravo ŽNPD 

paskyras socialiniuose tinkluose: Facebook, Instagram (kelta įvairi informacija: straipsniai, renginių 

skelbimai, naujienos, nuotraukos, videomedžiaga, klausių viktorinos ir kt.). 

Skyriaus darbuotojai intensyviai kūrė bei maketavo skelbimus, reikalingus skelbti tiek 

elektroninėje erdvėje, tiek skelbimų lentose. Skelbimuose buvo viešinami renginiai, edukacinės 

programos, praktiniai seminarai, svarbūs pranešimai, teikiamos paslaugos ir kt. Skelbimus kūrė bei 

maketavo Evelina Kajumovaitė, Dalia Jakštienė, Daiva Vaškienė, Aušra Brazdeikytė, Audronė 

Jokubauskaitė, Ilona Urnikienė. 

 

http://www.zemaitijosnpd.lrv.lt/
http://www.zemaitijosnp.lt/
http://www.zemaitijosnp.lt/
http://www.zemaitijosnpd.lrv.lt/
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3. PAŽINTINĖS/REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA IR 

TVARKYMAS 

 

Kartu su Bendrųjų reikalų skyriaus darbininkais 2021 m. buvo vykdoma pažintinės, 

rekreacinės infrastruktūros priežiūra ir tvarkymas. Skyriaus darbuotojai vykdė rekreacinių objektų 

patikrinimus, prižiūrėjo pėsčiųjų takus ir t.t. 

 

4. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

2021 m. pateiktos paraiškos ir vykdyti įvairių prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems 

pirkimams: 

1. Kompiuterinės kasos aparato priežiūros, remonto ir programinės įrangos aptarnavimo 

paslaugos (Ilona Urnikienė). 

2. Šaltojo karo ekspozicijos lauko fasado paprastojo remonto darbai (Ilona Urnikienė). 

3. Minkštų baldų komplektai (Ilona Urnikienė). 

4. Ginklų deaktyvavimo paslauga (Ilona Urnikienė). 

5. Baldų remonto ir priežiūros paslaugos (Ilona Urnikienė). 

6. Projektorius (Ilona Urnikienė). 

7. Kelio ženklai (Ilona Urnikienė). 

8. Asmens higienos gaminiai (Ilona Urnikienė). 

9. Rekuperatoriaus remonto ir priežiūros paslaugos (Ilona Urnikienė). 

10. Marškinėliai (Evelina Kajumovaitė). 

11. Elektroninis kasos aparatas (Evelina Kajumovaitė). 

12. Kelionės bilietai ir kelionės organizavimo paslauga (Evelina Kajumovaitė). 

13. Magnetai, metaliniai puodeliai su karabinu-ąsele (Evelina Kajumovaitė). 

14. Lankstinukai, brošiūros (Evelina Kajumovaitė). 

15. Metaliniai raktų pakabukai (Evelina Kajumovaitė). 

16. Maišeliai/kuprinės iš perdirbtos medvilnės (Evelina Kajumovaitė). 

17. Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju (Evelina Kajumovaitė). 

 

5. KITA VEIKLA  

Ataskaitų, planų rengimas 

2021 m. rengtos šios ataskaitos: skyriaus 2021 m. veiklos ataskaita, skyriaus metraštis 

(parengė A. Brazdeikytė, A. Jokubauskaitė, I. Urnikienė, D. Jakštienė, D. Vaškienė); lankytojų 

monitoringo ataskaita VSTT, ŽNP lankytojų monitoringo ataskaita (parengė A. Brazdeikytė, A. 

Jokubauskaitė). 2021 m. skyriaus specialistų veiklos vertinimas. 

2022 m. skyriaus veiklos planas, darbuotojų metinės veiklos užduotys, viešųjų pirkimų planai, 

skyriaus darbuotojų atostogų planai. 

 

Bendradarbiavimas 

Buvo bendradarbiauta su įvairiomis organizacijomis, fiziniais asmenimis skyriaus 

kompetencijos klausimais: Plungės rajono savivaldybės administracija, Skuodo rajono savivaldybės 

administracija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, VšĮ ,,Keliauk Lietuvoje", VšĮ „Baltijos 

aplinkos forumas (BEF)“, kelionių agentūra „Guliverio kelionės“, Plungės turizmo informacijos 

centru, Plungės r. sav. švietimo įstaigomis, Skuodo r. sav. švietimo įstaigomis, Plungės rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, Žemaitijos kaimo turizmo asociacija, ūkininkais N. 

Makiejeviene, V. Jundulaite-Kosiene, D. Abručiu, G. Kuliešiumi ir kt., Lina Galminaitė – Blanchot, 

seniūnijomis, Žemaitijos NP esančiomis apgyvendinimo įstaigomis (viešbučiu, poilsio, svečių 
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namais), maitinimo įstaigomis, turistinėmis stovyklomis ir stovyklavietėmis, dviračių nuomos, 

nardymo paslaugų teikėjais ir kt. turizmo paslaugų tiekėjais, „PamatykLietuvoje“ komanda (A. 

Dotas), LRT, 15 min. portalais, žurnalo „Kelionės ir pramogos“ redaktore O. Nosevičiene. 

 

Konferencijos, seminarai, mokymai 

2021 m. daugelis mokymų dėl koronaviruso pandemijos paskelbtų karantinų vyko nuotoliniu 

būdu. 

A. Brazdeikytė, A. Jokubauskaitė, D. Vaškienė, D. Jakštienė, Evelina Kajumovaitė, Ilona 

Urnikienė, J. Šatkauskienė 2021-01-19-21 dalyvavo Platelių miestelio bibliotekos organizuotuose 

nuotoliniuose skaitmeninio raštingumo mokymuose „Skaičiuoklė darbui ir namams“ (projektas 

„Prisijungusi Lietuva“);  

E. Kajumovaitė 2021-02-03 dalyvavo susitikime dėl nacionalinio TURNYRO, kurį 

organizavo Nacionalinis lankytojų centras, drauge su VSTT bei direkcijomis; 

E. Kajumovaitė 2021-02-15 dalyvavo ŽNPD rengtame nuotoliniame seminare “Užgavėnės”; 

A. Brazdeikytė, E. Kajumovaitė  2021-02-17 dalyvavo Plungės rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro organizuotuose nuotoliniuose mokymuose apie pirmosios pagalbos 

suteikimą; 

A. Brazdeikytė, E. Kajumovaitė  2021-02-23 dalyvavo Baltijos aplinkos forumo (BEF) 

organizuotame nuotoliniame pasitarime dėl saugomų teritorijų produkto ženklo tobulinimo; 

A. Brazdeikytė, E. Kajumovaitė, I. Urnikienė, J. Šatkauskienė, D. Vaškienė 2021-03-02, 2021-

03-03, 2021-03-09, 2021-03-10, 2021-03-16, 2021-03-17, 2021-03-23, 2021-03-24, 2021-03-30, 

2021-03-31, 2021-04-06, 2021-04-07, 2021-04-13,  2021-04-14, 2021-04-20, 2021-04-21 dalyvavo 

Šiaulių TIC-o organizuotuose nuotoliniuose kultūros kelio "Baltų kelias" mokymuose; 

D. Vaškienė 2021-03-14 dalyvavo neformalaus švietimo mokymuose “Tautinių raštų galia ir 

paslaptys. Docentas V. Kašinskas”; 

D. Vaškienė 2021-03-16 dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centro 

organizuotame seminare “Kalendorinės lietuvių šventės “Pavasaris”;  

D. Vaškienė 2021-03-26 dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuotame 

seminare “Margučių marginimo dirbtuvės su tautodailininke Audrone Lampickiene”; 

A. Brazdeikytė, E. Kajumovaitė 2021-04-13 dalyvavo Aplinkos projektų valdymo agentūros 

(APVA) organizuotame nuotoliniame seminare  „Kalbame apie Natura 2000“; 

A. Jokubauskaitė, E. Kajumovaitė 2021-04-14 d. dalyvavo Amerikos ambasados Lietuvoje 

organizuotame nuotoliniame seminare “U.S. National Park Service – Lithuania Webinar”; 

A. Jokubauskaitė 2021-04-19 dalyvavo Valstybės saugomų teritorijų tarnybos organizuotame 

seminare “Saugomų teritorijų išskirtinė vertė”; 

E. Kajumovaitė 2021-04-20 dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro rengtame 

nuotoliniame seminare etninės kultūros specialistams, folkloro ansamblių vadovams, pasakotojams; 

E. Kajumovaitė 2021-04-20 dalyvavo UAB “Eurointegracijos projektai” organizuotame 

seminare “Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas 

"Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių kompetencijų 

centralizuotas stiprinimas" NE 10.1.5 -ESFA-V-924-01-0003”; 

I. Urnikienė 2021-04-21 dalyvavo UAB “Eurointegracijos projektai” seminare 

“Savarankiškos veiklos skatinimo viešajame sektoriuje organizavimas”; 

A. Jokubauskaitė, D. Vaškienė, D. Jakštienė, E. Kajumovaitė  2021-04-22 dalyvavo ŽNP 

organizuotame nuotoliniame renginyje “Žemaitijos nacionaliniam parkui – 30 metų: istorija ir 

atradimai”; 
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A. Jokubauskaitė, D. Vaškienė, D. Jakštienė, E. Kajumovaitė 2021-04-23 dalyvavo VSTT 

rengtame nuotoliniame renginyje “Nacionaliniams parkams 30 metų”; 

A. Jokubauskaitė 2021-04-27 dalyvavo nuotoliniame Europarc seminare “Outdoor Sports: 

Engaging with or using nature”; 

A. Jokubauskaitė, D. Jakštienė, E. Kajumovaitė 2021-04-29 dalyvavo VšĮ Kaimo verslo ir 

rinkų plėtros agentūros organizuotuose mokymuose “Tautiniai simboliai ir jų transformacijos 

logotipuose”; 

A. Jokubauskaitė 2021-05-07 dalyvavo Amerikos ambasados Lietuvoje nuotoliniame 

seminare “Why and How to Make Nature More Accessible?”;  

A. Jokubauskaitė 2021-05-20 dalyvavo Jaunimo solidarumo korpuso rengtame seminare 

“Darbas su mažiau galimybių turinčiais (MGT) savanoriais”; 

A. Jokubauskaitė 2021-05-21 dalyvavo Nacionalinio lankytojų centro renginyje-pamokoje 

“Natura 2000”;  

A. Brazdeikytė 2021-05-27 dalyvavo VSTT organizuotame nuotoliniame seminare "Gamtos 

paveldo objektai. Atrasti ir išsaugoti"; 

A. Jokubauskaitė 2021-06-02 vyko į VSTT rengtą seminarą ST lankytojų centrų 

specialistams, dirbantiems su viešinimu; 

A. Jokubauskaitė 2021-10-07 vyko į Kuršių Nerijoje vykusius mokymus-renginį “Projektas 

“Gamtos gidų tinklas”; 

D. Jakštienė 2021-09-20 dalyvavo Baltijos šalių forume “Baltijos-Web2021”, kurį rengė 

tarptautinio folkloro rengėjai; 

A. Brazdeikytė, A. Jokubauskaitė, D. Vaškienė, D. Jakštienė, E. Kajumovaitė, I. Urnikienė, J. 

Šatkauskienė 2021-11-09 dalyvavo LR Kultūros ministerijos, Kultūrinės edukacijos sistemos 

organizuotame nuotoliniame seminare "Kaip kūrybiškai pravesti edukaciją įvairaus amžiaus 

moksleiviams?";  

E. Kajumovaitė 2021-11-09 dalyvavo VSTT rengtame seminare/mokymuose “Saugomų 

teritorijų planavimo dokumentų rengimo patirtys užsienio šalyse”. 

E. Kajumovaitė 2021-11-10 dalyvavo JAV ambasados rengtame nuotoliniame seminare “U.S. 

National Park Service – Baltic National Parks – Webinar Series”. 

D. Jakštienė 2021-11-17 dalyvavo kultūrinės edukacijos forumo organizuotame seminare 

“Kultūra atrakina”.  

A. Brazdeikytė, A. Jokubauskaitė, D. Vaškienė, E. Kajumovaitė, J. Šatkauskienė, D. Jakštienė 

2021-11-24 dalyvavo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos organizuotoje nuotolinėje 

konferencijoje "Istoriniai sodai"; 

A. Brazdeikytė, A. Jokubauskaitė, D. Vaškienė, E. Kajumovaitė, I. Urnikienė, D. Jakštienė 

2021-12-02 dalyvavo nuotoliniame seminare “Tautinis kostiumas šiandien”, kurį organizavo 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras; 

A. Brazdeikytė, D. Jakštienė 2021-12-09 dalyvavo ŽNPD ŽNPD organizuotoje nuotolinėje 

konferencijoje "Žemaitijos koplytstulpiai". 

 

Kiti darbai: 

- materialinių vertybių priežiūra, apskaita, nurašymai ir kt.; 

- redaguota informacija (tekstai ir nuotraukos) apie lankymui pritaikytus ŽNP gamtos ir 

kultūros paveldo objektus, turizmo galimybes VSTT naujai kuriamam tinklalapiui 

www.saugoma.lt; 

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

mokyklų studentams; 

http://www.saugoma.lt/
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- kurti renginių, edukacinių programų skelbimai, siuntinėta informacija apie ŽNPD teikiamas 

paslaugas ugdymo įstaigoms ir pan.; 

- siuntinėta informacija apie ŽNPD teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius ŽNP 

produkto ženklo turėtojams ir pan.; 

- Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo taryba, kurios pirmininkas direktorius 

Ramūnas Lydis, birželio 15 d. aplankė ir įvertino paslaugų ir produktų teikėjų, užpildžiusiųjų 

paraiškas ŽNP produkto ženklui, gauti teikiamas paslaugas ir produktus. Žemaitijos nacionalinio 

parko produkto ženklas suteiktas 2 naujiems paslaugų ir produktų teikėjams, resertifikuoti 3 ŽNP 

produkto ženklo turėtojai. Saugomų teritorijų (ST) produkto ženklas suteiktas Renavo dvaro 

sodyboje teikiamiems produktams ir edukacijoms. Kadangi Renavo dvaro sodyba yra Varduvos 

kraštovaizdžio draustinyje, kurį priskirta prižiūrėti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai, buvo 

apsispęsta, kad ST produkto ženklą šiai sodybai suteiks Žemaitijos nacionalinio parko produkto 

ženklo taryba. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija parengė ir pasirašė 5 sutartis su paslaugų ir 

produktų teikėjais dėl ŽNP produkto ženklo naudojimo, 1 sutartį su Renavo dvaro sodyba dėl ST 

produkto ženklo naudojimo. Sutartis pagal VSTT rekomendacijas paruošė A. Brazdeikytė; 

 

 
56-57 pav. Išvyka pas paslaugų ir produktų teikėjus dėl ŽNP produkto ženklo. A. Brazdeikytės n. 

 

- ŽNP produkto ženklų turėtojų paslaugų viešinimas, informacijos apie juos internetinėse 

svetainėse www.zemaitijosnp.lt, https://zemaitijosnpd.lrv.lt/ ir informacinių terminalų, esančių prie 

Platelių LC ir Šaltojo karo ekspozicijos, svetainėse pateikimas ir atnaujinimas. Informaciją pateikė 

ir atnaujino A. Brazdeikytė, A. Jokubauskaitė; 

- ŽNP produkto ženklų turėtojų paslaugų viešinimas: VšĮ „Baltijos aplinkos forumas (BEF)“ 

internetinei svetainei https://gamtoje.org/, taip pat katalogui „Aplinkai palanki autentiška produkcija 

iš saugomų teritorijų“  pateiktos pastabos dėl informacijos apie ŽNP produkto ženklo turėtojus, 

naujai sertifikuotus ŽNP produkto ženklų turėtojus, nusiųstos jų teikiamų paslaugų ir produktų 

nuotraukos. Informaciją rinko ir teikė A. Brazdeikytė; 

- Įvairiems turistinių paslaugų teikėjams, užklausėjams, turistams rengta ir teikta informacija 

apie direkcijos paslaugas, lankytinus objektus ir pan.; 

- A. Brazdeikytė ŽNPD tinklalapyje www.zemaitijosnp.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyroje 2021 m. paskelbė 17 dienos klausimų apie Žemaitijos nacionalinio parko gamtos ir 

kultūros vertybes, įdomius faktus apie ŽNP; 

- Platelių LC ekspozicijos „Žemaitijos žemės slėpiniai“, ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijų, 

Šaltojo karo muziejaus ir jo teritorijos, Platelių tradicinių amatų centro priežiūra; 

- Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro inventorizacija. 

http://www.zemaitijosnp.lt/
https://zemaitijosnpd.lrv.lt/
https://gamtoje.org/
http://www.zemaitijosnp.lt/

