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1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

 

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

(toliau LAS) pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos yra organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti 

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

lankytojų aptarnavimą.  

  

 Lankytojų aptarnavimo skyrius 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.  

 Lankytojų aptarnavimo skyrius taip pat buvo atsakingas už savanorių veiklos koordinavimą. 

 2020 m. Lankytojų aptarnavimo skyriuje dirbo 9 nuolatiniai ir 1 vasaros sezonui priimtas 

darbuotojas (1 lentelė): 

 

Nr. Specialistas Pareigybės pavadinimas 

1. Rovena Augustinė Skyriaus vedėja 

2. Ilona Urnikienė Šaltojo karo ekspozicijos administratorė 

3. Aušra Brazdeikytė Gidė 

4. Judita Šatkauskienė Šaltojo karo ekspozicijos gidė 

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 Šaltojo karo ekspozicijos gidė 

10. Rūta Vaškytė Apžvalgos ekskursijų vadovė (vasaros sezonui) 
1 lentelė. Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai 2020 metais 
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2. LANKYTOJŲ MONITORINGAS 

 

 Kiekvienais metais pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo programą, 

patvirtintą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ( toliau – VSTT) 

direktoriaus, Lankytojų aptarnavimo skyrius vykdo lankytojų monitoringą ir teikia ataskaitas. 2020 

m. vykdytas tiesioginis ir netiesioginis monitoringai, automatinis registravimas (lankytojų 

skaičiuotuvas Platelių ežero apžvalgos aikštelėje). Tiesioginį lankytojų monitoringą vykdė A. 

Brazdeikytė, E. Kajumovaitė, savanoriai Xalo Lopez Alvarez (Ispanija) ir Tatjana Obručeva (Rusija). 

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 bei 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. EKSPOZICIJŲ VEIKLA 
 

 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  

 

 2020 m. skyriaus darbuotojai (kitų skyrių duomenys yra įtraukti į lankytojų monitoringo 

ataskaitą) aptarnavo 45159 Žemaitijos nacionalinio parko lankytojus (~29,3%, arba 18713 lankytojais 

mažiau lyginant su 2019 m., kai aptarnauta 63872).  

 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 

(2 lentelė).  
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Lankytojų 

skaičius 

1 Šaltojo karo ekspozicija 32875 

2 Platelių lankytojų centras 3728 

3 ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijos 3726 

4 Ekskursijos 1803 

5 Edukaciniai užsiėmimai 2333 

6 Edukacinės programos su laikinu apgyvendinimu 496 

7 Platelių tradicinių amatų centras (pavieniai lankytojai) 48 

7 Renginiai 150 

Iš viso: 45159 

2 lentelė. Lankytojų dalyvavusių skirtingose veiklose skaičius 2020 m. 

 

 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. 2020 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 yra keliaujama dviračiais. 

Populiariausi tokio pobūdžio maršrutai - aplink Platelių ežerą (24 km) arba ekskursija dviračiais po 

Platelius.  

 Populiariausios pažintinės ekskursijos 2020 m. buvo šios: 

1. Ekskursija po Platelius (iš viso – 39 (iš jų – 4 dviračiais), kuriose dalyvavo 712 lankytojų, 

iš jų: 503 suaugusieji ir 209 vaikai); 

2. Ekskursija po ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijas (iš viso – 20, kuriose dalyvavo 431 

lankytojas, iš jų: 286 suaugusieji ir 145 vaikai); 

3. Ekskursija po Platelių ežerą katamaranu (iš viso – 12, kuriose dalyvavo 159 lankytojai, 

iš jų: 137 suaugusieji ir 22 vaikai); 

4. Ekskursija po Šeirės pėsčiųjų taką (iš viso – 7, kuriose dalyvavo 147 lankytojai, iš jų: 63 

suaugusieji ir 84 vaikai); 
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5. Ekskursija po Platelių LC ekspoziciją (iš viso – 5, kuriose dalyvavo 119 lankytojų, iš jų: 

45 suaugusieji ir 74 vaikai); 

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

po kelis lankytinus objektus  (iš viso – 4, kuriose dalyvavo 84 suaugusieji). 

 

 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).  

 2020 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 2020 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 pavasarį ir rudenį apribojimų. 

 

 

3.1.1. Šaltojo karo ekspozicija (ŠKE) 

 

 Šaltojo karo ekspozicijoje dirbę specialistai 2020 m. aptarnavo lankytojus, atvykusius 

apžiūrėti Šaltojo karo ekspoziciją (buvusią požeminę raketų bazę Plokščių k.), vedė ekskursijas. 

Darbuotojai ekskursijas vedė daugiausiai lietuvių, taip pat anglų ir rusų kalbomis, audiogidų įrenginių 

pagalba su ekspozicija buvo galima susipažinti anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. 

 Dėl koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbtų karantinų ribojimų (tame tarpe 

uždarytų šalių sienų) užsienio turistai negalėjo keliauti, ir tik pavienės nedidelės jų grupės atvyko 

vasarą ir rudens pradžioje, kada karantino nebuvo. Prasidėjus antrajai pandemijos bangai ir vėl įvedus 

karantiną daugelyje šalių nuo spalio pabaigos - lapkričio pradžios, judėjimas visiškai sustojo.  

 Šaltojo karo ekspozicija išlieka labiausiai turistų lankomu objektu Žemaitijos nacionaliniame 

parke. 2020 m. ekspozicijoje lankėsi 32875 lankytojai (24961 suaugusysis ir 7914 vaikų), 2019 m. – 

43824, 2018 m. – 38528, o 2017 m. – 35102 lankytojai. 

 Lyginant su 2019 m., lankytojų skaičius Šaltojo karo ekspozicijoje sumažėjo apie 25% (10949 

lankytojais buvo mažiau). Lankytojų skaičiaus, ypač iš užsienio, žymų sumažėjimą lėmė dėl 

pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbtų karantinų ribojimai. Jei 2019 m. 6 turistinės agentūros savo 

svečius vežė į Šaltojo karo ekspoziciją ir per metus sulaukta 118 užsienio turistų grupių, tai šiemet 

visos iš anksto užsakytos ekskursijos grupėms iš užsienio buvo atšauktos.  

 Šiemet ekspozicijoje (1 paveikslas) lankytojų iš Lietuvos buvo net 91,2% nuo bendro 

lankytojų skaičiaus – 29985 (24961 suaugusysis ir 7914 vaikų), tuo tarpu 2019 m. – apie 75% (32874 

lankytojai). Lyginant su 2019 m., 2020 m. lankytojų iš Lietuvos apsilankė 8,79% (arba 2889 

lankytojais) mažiau. Poilsiautojai atvyko iš daugiau kaip 60 Lietuvos miestų ir miestelių. Daugiausiai 

lankytojų sulaukta iš šių miestų ir rajonų: Vilniaus (6326), Klaipėdos (5153), Kauno (4891), Šiaulių 

(2638), Mažeikių (1591), Panevėžio (1447), Telšių (1069), Plungės (904), (3 paveikslas).  

 Lyginant su 2019 metais ekspozicijoje apsilankė 10950 užsieniečių, šiemet jų sulaukta 2890 

(8060, arba 73,6% mažiau). Turistų atvyko iš Latvijos (637), Vokietijos (524), Estijos (330), 

Olandijos (220), Lenkijos (201), Didžiosios Britanijos (130), Prancūzijos (112), Suomijos (96), 

Italijos (88), Belgijos (81), Norvegijos (73), Čekijos (61), Rusijos (56), JAV (52), Turkijos (41), 

Ispanijos (27), Šveicarijos (25), Ukrainos (19), kitų šalių. Ir iš tolimesnių kraštų – 13 keliautojų buvo 
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iš Indijos, 5 – iš Portugalijos, 4 – iš Kanados, 3 – iš Izraelio, po 2 – iš Naujosios Zelandijos, 

Australijos, Pietų Afrikos, Islandijos. 

 
                                             

 

1 pav.Šaltojo karo ekspozicijos lankytojai (J. Šatkauskienės nuotr.) 

  

 

 Edukacinės programos Šaltojo karo ekspozicijoje: 2020 m. populiariausia buvo 

edukacinių programų kultūros paso statusą turinti programa „Žaidimai ir atradimai raketinėje 

bazėje“ – pravesta 16 edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 346 moksleiviai, kurie atvyko iš 

Mažeikių (67), Šilutės (57), Trakų (42), Marijampolės (35), Telšių (29), Skuodo (20), Klaipėdos (20) 

ir kitų Lietuvos mokyklų, taip pat ir 45 suaugusieji. 56 dalyviai šią edukacinę programą išbandė ne 

per Kultūros paso programą. Edukacinius užsiėmimus organizavo ir vedė I. Urnikienė, J. 

Šatkauskienė. A. Jokubauskaitė. Edukacinė programa skirta 7-12 klasių moksleivių grupėms. 

Užsiėmimas yra organizuojamas nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. Edukacijos metu dalyviai atlieka 

aktyvaus pažinimo bei komandinio darbo užduotis, šifruoja koduotes, susipažįsta su aplinka per 

lytėjimo, uoslės ir kt. pojūčius. Tuo pat metu dalyviai supažindinami ir su Šaltojo karo istoriniu 

laikotarpiu bei pačia raketų paleidimo baze. 

2 pav. Šaltojo karo ekspozicija iš drono (R. Čereškos nuotr.) 
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 Šiais metais pravesta ir 1 edukacinė programa „R-12U, skirta 9-12 klasių moksleiviams, taip 

pat suaugusiesiems, kurioje dalyvavo 8 suaugusieji iš Klaipėdos. Edukaciją vedė I. Urnikienė. 

Edukacijos metu sprendžiamos įvairios matematinės užduotys, kurios suteikia galimybę ne tik 

prisiminti ir pasitikrinti savo matematines žinias, bet ir išbandyti gebėjimus orientuojantis nežinomoje 

aplinkoje, lavina gebėjimus priimti greitus sprendimus, skatina dirbti komandoje. Ši edukacinė 

programa taip pat organizuojama ne sezono metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d). 

 

 
4 pav. Edukacija „R-12U“ (A. Jokubauskaitės nuotr.) 

 

 Taip pat buvo teikiamos edukacinių programų su laikinu apgyvendinimu paslaugos. 

Paslaugos buvo teikiamos Plokštinės ekologinio ugdymo centre ir uždaro tipo teritorijoje 

„Pakalniškynė“. 2020 m. ekologinio ugdymo centre ir karinio miestelio teritorijoje palapinėse 

vasaros metu buvo apgyvendinta 156 gyventojai. Tai daugiausia skautai ir šokių kolektyvai: Palangos 

moksleivių klubas, Telšių savivaldybės centro šokių kolektyvas, Telšių sportinių šokių klubas 

„Vėluva“. Uždaro tipo teritorijoje ,,Pakalniškynė“ vasaros metu nameliuose ir palapinėse buvo 

apgyvendinti 267 skautai, tautodailininkai iš Klaipėdos, Telšių, Plungės. Iš viso nurodytose 

teritorijose 2020 m. poilsiavo 423 žmonės – vaikai ir suaugusieji įvairių stovyklų ir kitų renginių 

metu. 

 

2 pav. Kultūros paso edukacija „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“ (A. 

Jokubauskaitės nuotr.) 
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5 pav. Skautų stovykla pakalniškynėje (Skautų org. nuotr.) 

6 pav. Skautų stovykla Pakalniškynėje (Skautų org. nuotr.) 
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3.1.2. Platelių lankytojų centras (LC) 

 

 2020 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 d. – rugpjūčio 31 d.) Platelių lankytojų centras dirbo pirmadieniais – 

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

mėnesį buvo dirbama ir šeštadieniais. Lankytojus centre aptarnavo A. Brazdeikytė, T. Vilė, E. 

Kajumovaitė, R. Augustinė. 

 Šiais metais pastebimas Platelių LC lankytojų skaičiaus mažėjimas. Lyginant su 2019 m., 

šiemet apsilankiusiųjų lankytojų centre skaičius sumažėjo apie 18%. 2020 m. lankytojų centre 

užfiksuoti 3728 lankytojai (2815 suaugusiųjų ir 913 vaikų), o 2019 m. – 4553 lankytojai (3555 

suaugusieji ir 998 vaikai). Lankytojų skaičiaus sumažėjimą įtakojo dėl koronaviruso pandemijos 

pavasarį ir rudenį paskelbti karantinai ir su jais susiję apribojimai: uždarytos šalių sienos, 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.  

 2020 m. lankytojai iš Lietuvos (3203) sudarė 85,92 % visų lankytojų, o iš užsienio šalių (525) 

– 14,08%, 2019 m. turistai iš Lietuvos (2819) – 61,92 % visų lankytojų, o iš užsienio šalių (1734) – 

38,08%. 

 

  

7 pav. Daugiausia lankytojų vasarą – Prie Platelių jachtklubo (kairėje) 
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 Lietuvių lankytojų 2020 m. suskaičiuota 3203 (2371 suaugusysis ir 832 vaikai), atitinkamai 

2019 m. – 2819 (1988 suaugusieji ir 831 vaikas). 2020 m., palyginus su 2019 m., Platelių LC 

apsilankė apie 16,2% (arba 383) suaugusiųjų lietuvių daugiau, vaikų – tiek pat. Lietuviai dėl 

koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbtų karantinų apribojimų negalėjo keliauti po 

užsienio šalis, net ir vasarą, kada karantino nebuvo, bijojo leistis į tolimas keliones, tad savo poilsiui 

rinkosi daugiausiai Lietuvos regionus. 

 Šiemet Platelių LC apsilankė turistai daugiau nei iš 70 Lietuvos miestų, miestelių ir rajonų. 

Daugiausiai lankytojų atvyko iš Vilniaus – net 901. Nemažai jų (538) buvo iš Kauno, Klaipėdos – 

453, Šiaulių – 250, Panevėžio – 112, Mažeikių – 60, Palangos – 57, Plungės – 50, Šilutės – 34, 

Gargždų – 30, Alytaus – 28. 

 Kaip ir praeitais metais, pastebima tendencija, kad daugiausiai lankytojų atvyksta iš didžiųjų 

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

Šiemet mažiau lankytojų atvyko iš Plungės, Telšių. 

 2020 m. lankytojų iš užsienio, palyginus su 2019 m., Platelių LC apsilankė žymiai mažiau 

(buvo 1123 suaugusiaisiais, arba apie 71,67%, ir 86 vaikais, arba apie 51,5%, mažiau), nes turistai 

dėl koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbtų karantinų apribojimų (uždarytų šalių sienų 

ir pan.) negalėjo keliauti.  

 Iš viso 2020 m. Platelių LC apsilankė 525 užsieniečiai (444 suaugusieji ir 81 vaikas), 2019 

m. – 1734 (1567 suaugusieji ir 167 vaikai). 

 Lankytojų iš Vokietijos skaičius išlieka didžiausias. Lyginant su 2019 m. (488 lankytojai), 

turistų iš šios šalies sulaukta perpus mažiau – 218. Vokiečiai keliavo savarankiškai šeimomis arba 

nedidelėmis draugų grupelėmis, iš anksto užsakytų ekskursijų grupės buvo atšauktos. Lankytojai iš 

skirtingų užsienio šalių statistiniai duomenys žr 3 lentelėje. 

 

 

8 pav. Lankytojai grįžta aplankę Siberijos apžvalgos bokštą (A. Brazdeikytės 

nuotr.) 
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Lankytojai iš užsienio šalių 

Šalis 2020 m 2019 m. 

Latvija 82 224 

Olandija 40 97 

Lenkija 39 53 

Prancūzija 36 160 

Čekija 27 60 

Estija 27 4 

Italija 7 161 

JAV 5 24 

Rusija 5 9 

Šveicarija 4 44 

Belgija 4 51 
3 lentelė. Lankytojai iš skirtingų užsienio šalių 

 

 Keli turistai atvyko iš Skandinavijos šalių: Suomijos – 5 (2019 m. – 20), Danijos – 4 (2019 

m. – 12), Norvegijos – 4 (2019 m. – 2). 

 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  (9 paveikslas) 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“. 
   

 Ekskursijos. A. Brazdeikytė 2020 m. įvairiose parko vietose pravedė 67 įvairaus dydžio 

grupių ekskursijas, kuriose dalyvavo 1213 lankytojų: 896 suaugusieji ir 317 vaikų (2019 m.: 126  

ekskursijos – 2668 lankytojai: 1695 suaugusieji ir 973 vaikai). 

  

 

 

 

 

 

9 pav.  Dviratininkai Platelių miestelio centre 10 pav. Lankytojos iš Latvijos (A. Brazdeikytės nuotr.) 
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 Populiariausios ekskursijos:  

 1. Po Platelių miestelį (iš viso – 39, iš jų 4 – dviračiais, kuriose dalyvavo 712 lankytojų, iš jų: 

503 suaugusieji ir 209 vaikai); 

 2. Platelių ežerą katamaranu (iš viso – 12, kuriose dalyvavo 159 lankytojai, iš jų: 137 

suaugusieji ir 22 vaikai); 

 3.Šeirės pėsčiųjų taką (iš viso – 7, kuriose dalyvavo 147 lankytojai, iš jų: 63 suaugusieji ir 84 

vaikai); 

 4. Kompleksinės ekskursijos (iš viso – 4, kuriose dalyvavo 84 suaugusieji lankytojai),  

 5. Dviračiais aplink Platelių ežerą (iš viso – 3, kuriose dalyvavo 74 suaugusieji); 

 6. Platelius ir Beržorą (iš viso – 2, kuriose dalyvavo 40 suaugusiųjų).  

  

 Palyginus su 2019 m. (2668 lankytojai: 1695 suaugusieji ir 973 vaikai), šiais metais 

pažintinėse ekskursijose dalyvavo 1455 žmonėmis (799 suaugusiais ir 656 moksleiviais) mažiau.  

 Lankytojų skyriaus darbuotojai iš viso pravedė 92 ekskursijas, kuriose dalyvavo 1803 

lankytojai (1236 suaugusieji ir 467 vaikai). Daugiausia ekskursijų vyko liepos (27), rugpjūčio (16), 

rugsėjo (15), birželio (12) mėnesiais. 

 LAS skyrius yra atsakingas ir už vaikų gamtosauginį švietimą ŽNP. Dėl to nuolat yra 

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

kūrimą ir koordinavimą skyriuje buvo atsakinga visuomenės informavimo specialistė Toma Vilė, nuo 

vasaros pradžios – Evelina Kajumovaitė. 

 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. 

 2020 m. gamtinėse edukacinėse programose iš viso dalyvavo 477 dalyviai (423 moksleiviai 

ir 54 suaugusieji), surengtas 21 gamtinis edukacinis užsiėmimas, 2019 m. – 1088 dalyviai (937 

moksleiviai ir 151 suaugęs), vyko 55 gamtiniai edukaciniai užsiėmimai. 2020 m., palyginus su 2019 

m., užsiėmimuose dalyvavo apie 39 % mažiau dalyvių, užsiėmimų skaičius taip pat sumažėjo apie 

38%. Žymų sumažėjimą lėmė dėl koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbti karantinai ir 

jų apribojimai (moksleiviai mokėsi nuotoliniu būdu, nebuvo organizuojamos jų išvykos, tame tarpe 

ir ekskursijos bei edukacijos). 

 Populiariausia 2020 m. gamtinė edukacinė programa buvo „Pažink Žemaitijos nacionalinį 

parką žaisdamas“ (11 paveikslas), kuri organizuojama Platelių lankytojų centro interaktyvioje 

ekspozicijoje „Žemaitijos žemės slėpiniai“ ir Platelių dvaro parko teritorijoje (12 paveikslas). 2020 

m. ši edukacija buvo surengta 15 kartų, programoje iš viso dalyvavo 320 dalyvių (280 moksleivių ir 

40 suaugusiųjų).  

11 pav. Moksleiviai Platelių ežero apžvalgos aikštelėje (A. Jokubauskaitės nuotr.) 
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A. Brazdeikytė pravedė 8 edukacines programas moksleiviams (6 – „Pažink Žemaitijos 

nacionalinį parką žaisdamas“, 2 – „Atrask Žemaitijos žemės slėpinius“), kuriose dalyvavo 198 

mokiniai ir 22 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 (13 paveikslas). 

 E. Kajumovaitė pravedė 12 edukacinių programų moksleiviams (9 – „Pažink Žemaitijos 

nacionalinį parką žaisdamas“, 2 – „Atrask Žemaitijos žemės slėpinius“, 1 – „Medžių pažinimas“), 

kuriose dalyvavo 228 lankytojai: 198 mokiniai ir 30 suaugusiųjų. 

 E. Kajumovaitė taip pat pravedė 2 ekskursijas, kuriose dalyvavo 74 lankytojai: 46 mokiniai ir 

28 suaugusieji (14 paveikslas). 

 R. Augustinė pravedė 2 ekskursijas, kuriose dalyvavo 44 lankytojai: 40 mokinių ir 4 

suaugusieji, taip pat edukaciją „Medžių pažinimas“, kurioje dalyvavo 27 moksleiviai ir 2 suaugusieji. 

T. Vilė pravedė 2 ekskursijas, kuriose dalyvavo 53 lankytojai: 19 moksleivių ir 34 suaugusieji. 

12 pav. Gamtinės edukacijos moksleiviams Platelių dvaro parke (A. Brazdeikytės 

nuotr.) 

13 pav. Ekskursija moksleiviams, Užgavėnių kaukės dėlionės dėliojimas. (E. Kajumovaitės 

nuotr.) 
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Kultūros paso edukacinės programos. 2020 m. įvyko 4 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 109 dalyviai 

(100 vaikų ir 9 suaugusieji) 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 tarme, 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 (15 paveikslas). 

14 pav. Ekskursija  žygeiviams iš Lietuvos prie naujai statomo inkilų medžio (kairėje) (E. Kajumovaitės nuotr.) 

15 pav. Edukacija  moksleiviams Platelių ežero apžvalgos aikštelėje (E. 

Kajumovaitės nuotr.) 
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3.1.3. Žemaitijos nacionalinio parko (ŽNP) ir Užgavėnių ekspozicijos 

 

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

ekspozicijos) 2020 m. dirbo Dalia Jakštienė, jai padėjo Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre 

dirbanti Visuomenės informavimo specialistė Daiva Vaškienė, savanorė Tatjana Obručeva.  

 Ekspozicijose buvo priimami lankytojai, vedamos ekskursijos, edukacinės programos, 

organizuojamos menininkų parodos. D. Jakštienė kartu su D. Vaškiene organizavo įvairius praktinius 

seminarus. Turistams buvo teikiama informacija apie nacionaliniame parke esamus lankytinus 

objektus. Ekspozicijos tiek sezono, tiek ne sezono metu dirbo antradieniais – šeštadieniais. 

 Per 2020 m. ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose iš viso apsilankė 4373 lankytojai (3466 

suaugusieji ir 907 vaikai), tai yra 1619 lankytojų mažiau nei 2019 metais, kada atvyko 5992 lankytojai 

(3956 suaugę ir 2036 vaikai). Į bendrą ekspozicijų lankytojų skaičių įtraukti pavieniai ekspozicijų 

lankytojai (3726), ekskursijų dalyviai (431), edukacinių programų ekspozicijose dalyviai (196) ir 

renginių dalyviai (20). Pastaba: į bendrą skaičių nėra įskaičiuotos veiklos, kurias ŽNP ir Užgavėnių 

ekspozicijų specialistės organizavo Amatų centre. Žymų lankytojų, ypač moksleivių ir renginių 

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

apribojimai. 

 Pavieniai lankytojai. Iš apsilankiusiųjų pavienių ekspozicijų lankytojų iš Lietuvos ir užsienio 

šalių buvo 3726 (3046 suaugusieji, 680 vaikų). Lyginant su 2019 m. (3974 lankytojai, iš jų 2685 

suaugusieji ir 1289 vaikai), šiemet 248 lankytojais mažiau. Beveik perpus mažiau apsilankė vaikų, 

suaugusiųjų net 361 buvo daugiau. Didžioji dalis lankytojų buvo iš Lietuvos – 3659, iš užsienio – tik 

67. Užsienio turistai atvyko iš 16 šalių, daugiausia iš Vokietijos, Latvijos. Žymų užsienio lankytojų 

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

apribojimai. 

 Ekskursijos. Ekskursijose po ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijas 2020 m. dalyvavo 431 

lankytojas (286 suaugusieji, 145 vaikai), pravesta 20 ekskursijų, tuo tarpu 2019 m. – 1461 lankytojas 

(989 suaugę, 472 vaikai), pravesta 61 ekskursija. Žymų ekskursijų dalyvių sumažėjimą lėmė dėl 

koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbti karantinai ir jų apribojimai. 

 Edukacinės programos, praktiniai seminarai. Specialistės D. Jakštienė ir D. Vaškienė 

organizavo edukacinius užsiėmimus ir praktinius seminarus tiek ekspozicijose, tiek Amatų centre. 

2020 m. Užgavėnių ekspozicijoje buvo pravesti 10 edukacinės programos „Ožgavieniu špuosa“ 

užsiėmimų (17 ir 18 paveikslai), kuriuose dalyvavo 177 žmonės (111 suaugusiųjų ir 66 vaikai). Ši 

programa 2019 m. patvirtinta kultūros paso edukacine programa. Šiemet visi užsiėmimai buvo 

16 pav. Ekskursija vokiečių grupei Platelių ežero apžvalgos aikštelėje (A. 

Brazdeikytės  nuotr.) 
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vykdomi ne pagal kultūros paso programą, nes dėl koronaviruso plitimo ir karantino paskelbimo šių 

paslaugų teikimas pagal šią programą laikinai buvo sustabdytas. Edukacinė programa skirta ne tik 

mokiniams, bet ir suaugusiems asmenims. Edukacijos tikslas – supažindinti su žemaičių tradicija 

švęsti Užgavėnių šventę. Dalyviai turi galimybę mokytis šiai dienai skirtų dainų ir šokių, aprengti 

Užgavėnių Morę, pristatyti savo sukurtą Užgavėnių kaukių pasirodymą, pasisupti sūpynėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŽNP ekspozicijoje mokiniams buvo organizuota kultūros paso edukacinė programa 

„Žemaičio buitis“. Joje dalyvavo 19 dalyvių (pravestas 1 užsiėmimas). Be šios edukacinės programos 

specialistės pravedė dar 11 edukacinės programos „Užgavėnių kaukių gaminimas“ užsiėmimų Amatų 

centre, kuriuose dalyvavo 193 dalyviai. 

 Iš viso 2020 m. ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose ir praktiniuose seminaruose 

dalyvavo 1834 lankytojai (945 suaugę ir 889 vaikai), 239 dalyviais mažiau nei 2019 m. 

 Renginiai. Ekspozicijų parodų salėse visus metus buvo organizuojamos menininkų darbų 

parodos, jų iš viso surengta 7. Plačiau apie vykusias parodas skiltyje „Renginiai“. 

 

 

3.1.4. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centras 

 

 2020 m. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre (toliau – Amatų centras) dirbo 

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

vykdymą (suorganizuotos 64 veiklos, jose sudalyvavo 1242 žmonės, iš jų 728 vaikai ir 514 

suaugusiųjų). Daivai talkino Visuomenės informavimo specialistė Dalia Jakštienė (13 veiklų, jose 

dalyvavo 215 žmonių, iš jų 123 vaikai ir 92 suaugusieji), medžio drožimo edukacines programas vedė 

ir medžio drožybos klubo veiklą (1 k. per savaitę) vykdė Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus medžio 

meistras Antanas Vaškys (įvykdyta 18 edukacinių programų, kuriose dalyvavo 97 žmonės, iš jų 37 

vaikai). Projektines veiklas vykdė Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus specialistė Aldona Kuprelytė. 

Centre 2 kartus per savaitę vyko audimo klubo audėjų užsiėmimai. Amatų centras dirbo nuo 

17 pav. Edukacinės programos „Ožgavieniu špuosa“ 

dalyviai (D. Jakštienės nuotr.) 

 

18 pav. Edukacinės programos „Ožgavieniu špuosa“ 

dalyviai (D. Jakštienės nuotr.) 
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antradienio iki šeštadienio, tik per karantinus dėl koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį ši veikla 

laikinai buvo sustojusi. 

 Centre vyko įvairios veiklos, susijusios su tradicinių amatų puoselėjimu. Buvo tobulinamos 

jau anksčiau sukurtos edukacinės programos, teiktos edukacinės paslaugos su laikinu apgyvendinimu. 

 Edukacinės programos. Iš viso 2020 m. Amatų centre organizuota 151 veikla (2019 m. – 

194), kurioje dalyvavo 1815 dalyvių (873 vaikai, 942 suaugusieji), o 2019 m. – 2978 dalyviai (1864 

vaikai, 1114 suaugusiųjų). 10 veiklų, kuriose dalyvavo 177 žmonės (111 suaugusiųjų ir 66 vaikai), iš 

151 organizuotų veiklų, vyko ir Užgavėnių kaukių ekspozicijoje – jos buvo pravestos kartu su D. 

Jakštiene. 

 Populiariausias edukacinis užsiėmimas 2020 m. buvo  

 1. Žvakių liejimas, sulaukęs 314 dalyvių (126 suaugusiųjų ir 188 vaikų).  

 2. Ne mažiau populiarios buvo kulinarinio paveldo edukacijos (čirvinių ir mielinių blynų, 

žemaičių kulinarinio paveldo degustavimo, mielinio pyrago, šiupinio, 

 3. Užgavėnių pončkų gaminimo), jose iš viso dalyvavo 704 dalyviai.  

 4. Mielinių blynų kepimo edukacijoje dalyvavo 301 lankytojas (226 suaugusieji ir 75 vaikai),  

 5. Žemaičių kulinarinio paveldo degustacijoje – 227 (200 suaugusiųjų ir 27 vaikai). 

 Deja, dėl karantino nebuvo organizuojama daug dalyvių sulaukiančių Velykoms ir Kalėdoms 

organizuojamų edukacinių užsiėmimų: kiaušinių marginimo, eglutės puošimo su Advento papročiais 

bei 2019 m. labai populiaraus kūčiukų kepimo. 

 Kadangi Amatų centras pritaikytas ir neįgaliems bei vyresnio amžiau lankytojams, sulaukta 

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

 Laikinas apgyvendinimas. Edukacinėse programose su laikinu apgyvendinimu Amatų 

centre 2020 m. apsilankė 73 žmonės (2019 m. – 71).  

 Praktiniai seminarai. Per metus Amatų centre suorganizuoti 5 praktiniai seminarai, kuriuose 

sudalyvavo 32 žmonės (2019 m. įvyko 17 seminarų, kuriuose sudalyvavo 108 žmonės). Dauguma 

2020 m. numatytų praktinių seminarų neįvyko dėl koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį 

paskelbtų karantinų ribojimų 

Seminaro „Ruošiamės Užgavėnėms“ metu buvo pasakojama apie Užgavėnių tradicijas, 

kaukių gaminimo būdus. Praktinėje dalyje A. Vaškys mokė pasidaryti kaukę iš medžio, D. Jakštienė 

– kaukę pasigaminti papjė mašė būdu, D. Vaškienė – Užgavėnių kaukę pasidaryti iš senų medžiagų 

skiaučių, ji taip pat pasakojo apie šventės tradicijas(19 paveikslas).           

 
19 pav. Seminaras „Ruošiamės Užgavėnėms“ (A. Kuprelytės nuotr.) 
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 Seminaro „Užgavėnių pončkos“ metu buvo pasakojama apie Užgavėnių valgius. D. 

Vaškienė mokė kepti pončkas (spurgas) (20 paveikslas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20  pav. Seminaras „Užgavėnių pončkos“ 

 

 Seminare „Užgavėnių kaukių gaminimas“ buvo tęsiamas kaukių gaminimas iš medžio. 

 Seminare „Riešinių mezgimas“ D. Jakštienė mokė megzti riešines virbalais, pasakojo apie 

riešinių raštus, kaip suverti karoliukus. 

 Praktiniame seminare „Sagė Lietuvai“ Rūta Jundulienė mokė, kaip pasidaryti trispalvę 

sagę iš karoliukų. (21 paveikslas). 
 

 

21  pav. Seminaras „Sagė Lietuvai“ 
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 Seminare „Muilo gamyba“ D. Jakštienė pasakojo apie muilo gaminimo būdus ir pagamino 

muilą dviem būdais (22,23,24 paveikslas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 pav. Seminaras „Muilo gamyba“ muilo pavyzdžiai (A. Kuprelytės nuotr.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 pav. Seminaras „Muilo gamyba“ pagamintas muilas (A. Kuprelytės nuotr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 pav. Seminaras „Muilo gamyba“ (A. Kuprelytės nuotr.) 
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 Kadangi Velykiniu laikotarpiu dėl karantino negalėjo vykti edukacijos bei praktiniai 

seminarai, veiklos buvo perkeltos į internetinę erdvę. D. Vaškienė kartu su R. Vaškyte paruošė šešis 

video reportažus Velykų proga:  

- „Žemaičių mielinis pyragas“( https://www.youtube.com/watch?v=eiUrt51ebEE) (25 

paveikslas); 

- ,,Velykų boba“( https://www.youtube.com/watch?v=d2ozcW2sTPY)  (26 paveikslas); 

- ,,Velykų kiaušinių marginimas“( https://www.youtube.com/watch?v=lr1ne1Uw7rQ); 

- ,,Aguonų pyragas“, (https://www.youtube.com/watch?v=YDfFq2MYgLM); 

- ,,Meduolaičiai“.( https://www.youtube.com/watch?v=XabPbchIIqg); 

-  „Kitokie velykiniai margučiai“.  

 

 

 

 

26 pav. Velykų boba (R. Vaškytės nuotr.) 

25 pav. Žemaičių mielinis pyragas (R. Vaškytės nuotr.) 

https://www.youtube.com/watch?v=eiUrt51ebEE
https://www.youtube.com/watch?v=d2ozcW2sTPY)%206
https://www.youtube.com/watch?v=lr1ne1Uw7rQ
https://www.youtube.com/watch?v=YDfFq2MYgLM
https://www.youtube.com/watch?v=XabPbchIIqg
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D. Jakštienė paruošė virtualias pamokas apie velykinio avinėlio gamybą iš sviesto, mokė, kaip 

pasigaminti naminius krienus, tradicinę žemaitišką verbą ir išsikepti kiaulės galvą (27- 

29paveikslai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 pav. velykinis avinėlis 

28 pav. Išrautos krienų šaknys, A.Kuprelytės n. 

29 pav.  Mėsa iškepta, laukia valgytojų, A.Kuprelytės n.. 
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 Virtualus edukacinis užsiėmimas ,,Nusipinkime iš popieriaus". Šitą užsiėmimą paskatino 

karantino laikotarpis. Pynimas vytelėmis yra senas amatas. Visiškai tą patį galima atlikti ir su 

popieriumi. Tai puikus ekologiškas užsiėmimas, kurio metu galima panaudoti nereikalingą popierių 

– taip mes mažiname ir šiukšlių kiekį. Gaminiai gaunasi labai gražūs, juos sunku atskirti nuo pintų iš 

vytelių. Pynimui galima naudoti senus laikraščius ir žurnalus, nereikalingų dokumentų lapus.  

 Užsiėmimo metu buvo parodyta, kaip apipinti dėžutę, kuri gali būti naudojama įvairiausioms 

smulkmenoms, duonai, vaisiams ar kitiems daiktams susidėti (30-32 paveikslai). Nauda akivaizdi: 

dėžutė ne tik puošia namus, yra tausojanti aplinką, bet ir daiktai namuose randa savo vietą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 pav. Virtualus edukacinis užsiėmimas „Nusipinkime iš popieriaus“ (A. Kuprelytės nuotr.) 
 

30 pav. Virtualus edukacinis užsiėmimas „Nusipinkime iš popieriaus“ (A. Kuprelytės nuotr.) 
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32 pav. Virtualus edukacinis užsiėmimas „Nusipinkime iš popieriaus“ (A. Kuprelytės nuotr.) 

 

 2020 m. sėkmingiausiu Lietuvos tradiciniu amatų centru pripažintas Platelių dvaro 

sodybos tradicinių amatų centras. Žemės ūkio ministerijos padėka įteikta už tradicinių amatų 

puoselėjimą, materialinės ir dvasinės kultūros palikimo skleidimą (33 paveikslas). Amatų centre 

vystomi tradiciniai amatai: audimas, drožyba, kalvystė, kryždirbystė, margučių marginimas, 

mezgimas, maisto ruošimas, pynimas, siuvinėjimas, verpimas, vilnos vėlimas, žvakininkystė, kt. 

Amatų centras apjungia tradicinius amatininkus, tautodailininkus. Amatų centre galima užsisakyti 

įvairius edukacinius užsiėmimus (,,Kvepianti bičių vaško žvakė“, ,,Vėlimas iš vilnos“, ,,Blynų 

kepimas“, ,,Žemaičių mielinis pyragas“, ,,Pynimas iš popieriaus“), edukacines  programas („Kalėdų 

belaukiant“,  ,,Ožgavieniu špuosa“, ,,Velykų rytą“), tradicinio maisto degustavimo programas.  

 Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre (34 paveikslas) veikia medžio drožybos (vad. 

A. Vaškys) ir audimo (vad. L. Puidokienė, A. Kuprelytė) klubai. Už amatų centro veiklą atsakinga 

Visuomenės informavimo specialistė Daiva Vaškienė. Jai padeda  Visuomenės informavimo 

specialistė Dalia Jakštienė, medžio meistras, menininkas Antanas Vaškys, kiti Žemaitijos 

nacionalinio parko darbuotojai, savanoriai. 

 

34 pav. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centras 

(A.Kuprelytės nuotr.) 

 

33 pav. Apdovanojimas (E. Kajumovaitės nuotr.) 
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 4. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 

4.1. Leidyba 

 

 Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai 2020 m. pardavinėjo ankstesniais metais išleistus 

suvenyrus. 2020 m. pagaminta 40 vnt. trumparankovių marškinėlių su logotipu. Prekiauta ir 

prekėmis, kurias gamina parko gyventojai, turintys ŽNP produkto ženklą: įvairiais siūtais suvenyrais 

– lėlėmis, raktų pakabukais, įvairių formų vaško žvakėmis. Pratęstos sutartys su medaus ir žolelių 

mišinių arbatomis prekiaujančiais ŽNP produkto ženklą turinčiais ūkiais. 

 Taip pat buvo parengti ir suderinti lankstinukų „Germanto pažintiniai takai“ ir „Liepijų 

pėsčiųjų trasa“ maketai (maketavimo paslaugas atliko UAB „Frezavimo namai“, informaciją teikė ir 

derinimo darbus atliko T. Vilė). 

4.2. Renginiai 

 

 2020 m. kai kurie suplanuoti Lankytojų aptarnavimo skyriaus renginiai neįvyko dėl 

koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbtų karantinų. Skyriaus darbuotojai suorganizavo 21 

renginį, kuriame dalyvavo 166 žmonės. Jie taip pat dalyvavo kitų skyrių organizuotuose renginiuose, 

bendradarbiavo renginių viešinimo srityje. 

 

4.2.1. Turizmo forumas „2020 m. turizmo sezonas Žemaitijos nacionaliniame parke“ 
 

 2020 m. pavasarį planuotas Turizmo forumas nebuvo organizuotas todėl, kad plintant 

koronavirusui, nuo kovo 16 d. Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas, kuris tęsėsi beveik tris mėnesius. 

 

4.2.2. Fotografijų konkursas Žemės dienos proga „Pavasario ženklai gamtoje“ 

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vasario 26 d. pakvietė 5-10 klasių moksleivius 

dalyvauti fotografijų konkurse, kuris buvo skirtas Žemės dienai paminėti. Mokyklos siuntė gamtos 

nuotraukas (įvairius reiškinius, kraštovaizdžius ir pan.), kuriose atsispindėtų atskubančio pavasario 

ženklai ( 35 paveikslas). 

35 pav. Konkurso skelbimas 
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Gautos, konkurso temą atitinkančios, nuotraukos buvo patalpintos Žemaitijos nacionalinio 

parko „Facebook“ socialinio tinklo paskyroje. Konkurso nugalėtoju tapo Širvintų "Atžalyno" 

progimnazijos 5b klasės moksleivis, kurio atsiųsta nuotrauka parko „Facebook“ paskyroje surinko 

daugiausiai "Patinka". Moksleivis visai savo klasei laimėjo nemokamą edukacinę programą "Atrask 

Žemaitijos žemės slėpinius". Konkursą organizavo T. Vilė (36 paveikslas). 

 

 
36  pav. Širvintų "Atžalyno" progimnazijos 5b kl. moksleivio nuotrauka 

 

4.2.3. Renginys turizmo dienai paminėti nemokama ekskursija „Kryždirbystė Žemaitijos 

nacionaliniame parke“ 

 

 Pasaulinė turizmo diena kasmet minima rugsėjo 27 d. 2020 m. jos tema – „Turizmas: kurti 

taiką! Stiprinti žinias!“. 2020-uosius Lietuvos Seimas paskelbė Tautodailės metais. Rugsėjo 26-ąją, 

šeštadienį, vyko nemokama ekskursija „Kryždirbystė Žemaitijos nacionaliniame parke“ (37 

paveikslas). Ją vedė gidė A. Brazdeikytė. Į ekskursiją susirinko 7 dalyviai. Jie 3,5 val. ekskursijos 

metu aplankė Beržoro šv. Stanislovo bažnyčią, senąsias Beržoro kapines, vieno iškiliausių Žemaitijos 

krašto XX a. antros pusės dievdirbių, medžio meistrų Stanislovo Riaubos kapą, ant kurio – Vytauto 

Ulevičiaus iš ąžuolo sukurtas antkapinis paminklas. Aplankytas ir prie dviračių tako, vedančio pro 

Beržoro ežerą, medžio meistro Antano Vaškio sukurtas šv. Jurgio koplytstulpis. Jis pastatytas 2016 

m., minint Žemaitijos nacionalinio parko 25-ąsias įkūrimo metines. Susirinkusieji į ekskursiją taip 

pat pamatė prie Platelių bažnyčios stovinčius ir kitus šio menininko sukurtus monumentalius darbus 

iš ąžuolo: šv. Juozapo koplytstulpį, skirtą Platelių bažnyčios 260 m. jubiliejui paminėti, kitą 

koplytstulpį – bažnyčios šventoriuje – šios bažnyčios 270 m. jubiliejui, taip pat 2013 m. Žemaičių 

krikšto 600 m. jubiliejui paminėti sukurtą koplytstulpį su Rūpintojėliu ir Platelių miestelio globėju 

šv. Petru. Plateliuose ekskursijos dalyviai aplankė buvusiame Platelių dvaro sodybos svirne įrengtą 

Žemaitijos nacionalinio parko etnografinę ekspoziciją, kurioje pristatoma ir kryždirbystė. Šioje 

ekspozicijos dalyje jie pamatė Žemaitijoje mėgstamų šventųjų – šv. Jono Nepomuko, šv. Jono 

Krikštytojo, šv. Jurgio, šv. Marijos, šv. Izidoriaus, šv. Antano ir kitų šventųjų skulptūrėles, sukurtas 

vietinių meistrų, sužinojo, kodėl šventieji taip vaizduojami. 

 Dovainių kaime aplankytas tautodailininkas Kazys Striaupa, 1999 m. pasistatęs klėtelę ir joje 

įkūręs savo darbų ekspoziciją. Dalyviai džiaugėsi dviem liaudies dailės konkurso „Aukso vainikais“ 
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apdovanoto meistro ne tik kryždirbystės darbais, bet ir išraiškingomis Užgavėnių kaukėmis, kaimo 

gyvenimo vaizdais. Ekskursijos dalyviai apsilankė ir Medsėdžių kaime įkurtame Litvakų atminimo 

sode. 

 

 
37 pav. Turizmo dienos renginio skelbimas 

 

4.2.4. Kalėdinės eglutės puošimo renginys 

 

 Jau ketvirtus 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. 

 Tačiau šie metai buvo ypatingi dėl visoje šalyje paskelbto karantino. Todėl gruodžio 18 d. 

buvo nuspęsta eglutės iš miško nevežti, todėl atšvaitais buvo papuošta šalia direkcijos pastato auganti 

gudobelė (38 paveikslas). 

38 pav. Atšvaitais papuošta gudobelė prie ŽNPD pastato. A. Brazdeikytės n. 
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4.2.5. Renginiai Šaltojo karo ekspozicijoje 

 

 Šaltojo karo ekspozicijoje 2020 m. buvo organizuoti 5 renginiai visuomenei. 

 Gegužės 30 d. Šaltojo karo ekspozicijoje vyko mokamas renginys „Ekskursija po buvusį 

karinį miestelį“. Jame dalyvavo 30 dalyvių iš Plungės, Telšių, Klaipėdos, Kretingos ir Šiaulių. 

Ekskursijos metu dalyviai sužinojo, kaip ir kada vyko karinio miestelio statybos, dėl kokių priežasčių 

buvo pasirinkta ši vieta, kokie statiniai buvo pastatyti, kokia buvo jų paskirtis, kiek karininkų ir 

kareivių kariniame miestelyje gyveno. Taip pat dalyviai išgirdo ir linksmų istorijų iš karių gyvenimo. 

Ekskursiją vedė Judita Šatkauskienė ( 39, 40 paveikslai). 

 

 
 

40 pav. Ekskursijos po buvusį karinį miestelį dalyviai (E. Kajumovaitės nuotr.) 

39 pav. Ekskursijos po buvusį karinį miestelį dalyviai (E. Kajumovaitės nuotr.) 
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Jau tradicija tampa ekskursijos ,,Šaltojo karo ekspozicija kitaip“. 2020 m. buvo numatytos net 4 

ekskursijos, deja, dėl pandemijos vyko tik viena - spalio 24 d., kurioje dalyvavo 5 lankytojai iš 

Klaipėdos. Ekskursiją vedė Evelina Kajumovaitė ir Audronė Jokubauskaitė (41-42 paveikslai). 

 

41 pav. Ekskursijos  dalyviai „Šaltojo karo ekspozicija kitaip“ (A. Jokubauskaitės nuotr.)  
 

42 pav. Ekskursijos  dalyviai „Šaltojo karo ekspozicija kitaip“ (A. Jokubauskaitės nuotr.) 
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 Nuo sausio 2 iki gegužės 1 d. ekspozicijoje veikė žurnalisto, keliautojo, tyrinėtojo Šarūno 

Jasiukevičiaus paroda „1:23:40 laikas, pakeitęs žmonijos istoriją“. Parodą aplankė 1533 lankytojai. 

Šioje parodoje lankytojai turėjo išskirtinę progą prisiminti ar naujai sužinoti apie 1986 m. balandžio 

26 d. Ukrainoje įvykusią atominės elektrinės katastrofą, bei pamatyti jos likvidacijos reliktų. (43, 44 

paveikslai) 

 

 

  

43 pav. Paroda „1:23:40 Laikas, pakeitęs žmonijos istoriją“ (E. Kajumovaitės nuotr.) 

44 pav. Paroda „1:23:40 Laikas, pakeitęs žmonijos istoriją“ (E. Kajumovaitės nuotr.) 
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 Nuo kovo 3 iki rugpjūčio 21 d. veikė paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja 

apie Šoa“. Parodą aplankė ir apžiūrėjo 23694 lankytojai. Ši paroda skirta Holokausto metais 

nužudytiems Lietuvos žydų vaikams atminti. Daugiau kaip devyni iš dešimties prieš karą Lietuvoje 

gyvenusių žydų tapo masinių, sistemingų, metodiškų žudynių aukomis. Iš senų nuotraukų žvelgia 

vaikai, kurių vardai ir žūties vietos žinomi, ir vaikai, kurių likimas konkrečiai nežinomas, bet jų 

nuotraukos buvo rastos sudegintų getų griuvėsiuose (45,46 paveikslai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 pav. Paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ (R. Vaškytės 

nuotr.) 

 

46 pav. Paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ (R. 

Vaškytės nuotr.) 
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Nuo rugsėjo 14 iki gruodžio 31 d. veikė Vilniaus dailės akademijos doktoranto Juozo Laivio 

fotonuotraukų paroda „Už bazės sienų“. Parodą aplankė 3605 lankytojai. Parodoje eksponuojamos 

nuotraukos, darytos Plateliuose apie 1970 metus. Jose užfiksuotos vos už keliolikos kilometrų nuo 

įslaptinto karinio objekto, prie to paties ežero, vykusių švenčių akimirkos. Neabejotina jog miestelio  

šventes stebėjo ne vienas integruotas slaptasis agentas, kuris vėliau rašė ilgas ataskaitas apie 

konkrečius šventėse dalyvavusius asmenis. Fotografijos, fiksuojančios vykusį gyvenimą už slaptosios 

bazės sienų, vertingos ne tik istoriniu, bet ir meniniu požiūriu. Jose aktualizuojamas kontekstas 

bauginančios galios pašonėje, kurį dengia nežinomybės šydas. (47, 48 paveikslai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 pav. Paroda „Už bazės sienų“ (A. Jokubauskaitės nuotr.) 

48 pav. Ekspozicijos lankytojai  apžiūri parodą ,,Už bazės sienų‘‘ (A.Jokubauskaitės 

nuotr.) 
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4.2.6. Parodos ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose 

 

 ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijų parodų salėse 2020 m. surengta 9 įvairių meninių darbų 

parodos. Parodas pamatyti turėjo galimybę visi ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose apsilankę žmonės. 

Sausio 11 d. įvyko Arūno Baltėno fotografijų paroda ,,Žemaitija. Šventės, apeigos ir 

papročiai“. Arūnas Baltėnas jau du dešimtmečius bando suvokti Žemaitijos fenomeną Lietuvos 

kontekste. Apsilankyta daugybėje Žemaitijos vietų, bendrauta su daugybe žmonių, dvasininkų, 

bažnyčios tarnų, amatininkų, menininkų, žemdirbių, keistuolių.... Žvelgiant į eksponuojamas 

nuotraukas esmę galima nusakyti dviem žodžiais - tikėjimas ir tradicija. Užgavėnės, Velykos, 

Sekminės, Devintinės, Kalėdos, maldininkai Žemaičių Kalvarijoje, Kalvarijos Kalnų giesmės 

namuose - pagrindinės temos fotografijose. Paroda skirta Tautodailės metams (49 paveikslas). 

 
49 pav. Platelių bažnyčia (D. Jakštienės nuotr.) 

 

 Birželio 3 d. pristatyta ,,Mažeikių lamstas" klubo skiautinių paroda, kuri buvo skirta 

tautodailės metams. Skiautininkių klubas “Mažeikių lamstas” įkurtas 2004 m. Skiautiniais didžioji 

dalis klubiečių “susirgo” Mažeikiuose pradėjus veiklą naftos koncernui “Williams”. Šios įmonės vyrų 

žmonos, atvykusios iš JAV, mokė Lietuvoje primirštos technikos paslapčių. Parodoje buvo 

eksponuojami dešimties moterų darbai, pasiūti iš mažyčių medžiagų gabaliukų, vaizduojantys ir 

gamtą, ir namų buitį. (50 paveikslas) 

 

 

50 pav. Parodos eksponatas. (D. Jakštienės nuotr.) 
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 Birželio 6 d. įvyko Platelių meno mokyklos mokinių dailės paroda. Parodoje buvo 

eksponuojami dailės mokytojų Vaidos Blistrubienės, Linos Ruginienės, Almos Vilnienės ir 

Liudvikos Švedės mokinių sukurti darbai. Tai tapyba guašu, akvarelės ir keramika. Jaunieji 

menininkai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir projektuose (51 paveikslas). 

 

 

        51 pav. Parodos pešinys (V. Blistrubienės nuotr.) 

 

 Liepos 28 d. lankytojams pristatyta tautodailininkės Onos Lidijos Kazlauskienės tapybos 

darbų paroda. Lidijai nuo mažens patiko piešti. Jos paveiksluose - gamtos, senojo kaimo vaizdai. Yra 

išbandžiusi įvairią techniką: liejo akvareles, tapė guašu, siuvinėjo, bet labiausiai patinka tapyti 

aliejiniais dažais. Parodoje buvo eksponuojami gimtojo kaimo vaizdai, peizažai.  Paroda skirta 

Tautodailės metams (52 paveikslas). 

 

 
52 pav. Parskrido gandrai (A. Kuprelytės nuotr.) 

 

 Rugpjūčio 4 d. įvyko Irenos Meškauskaitės Kvėdarienės (53 paveikslas) darbų paroda. Joje 

buvo eksponuojami grafikos, medžio raižinių, skulptūros darbai. Visi darbai susiję su istorija, 

etnografine kultūra. Paroda skirta Tautodailės metams (54 paveikslas). 
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    53 pav. Irena Meškauskaitė Kvėdarienė                              54 pav. Marija su kūdikiu (A. Kuprelytės nuotr.) 
 

  

 Rugsėjo 15 d. buvo pristatyta Mortos Mikašauskienės tapybos darbų paroda. Paroda skirta 

Tautodailės metams. „Mano nulietose akvarelėse – išplaukę iš atminties vaizdai, matyti 

kraštovaizdžiai, išgalvoti peizažai. Akvarelėse nėra žmonių ar kokių nors filosofinių apmąstymų. Čia 

viskas ramu, paprasta ir nuoširdu“, – sako darbų autorė. Parodoje visi akvarelių darbai vaizdavo 

Platelių apylinkių gimtas vietas (55 paveikslas). 
 

 

        
55 pav.  M. Mikašauskienės akvarelė (A. Kuprelytės nuotr.) 
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Liepos 3 d. buvo įvyko Telšių apskrities tautodailininkų, respublikinių konkursų ,,Aukso 

vainikas“ nugalėtojų šventė ir parodos ,,Menas, gimęs Žemaitijos žemėje“ atidarymas (56 pav.). 

Paroda ypatinga tuo, kad joje dalyvavo tik garsūs visoje Lietuvoje Žemaitijos tautodailininkai, meno 

kūrėjai, respublikinės konkursinės parodos „Aukso vainikas“ laureatai: kryždirbiai, medžio 

skulptoriai Steponas Kaminas (Telšiai), Pranas Dužinskas (Telšių r.), Kazimieras Striaupa, Antanas 

Vaškys (Plungės r.), Antanas Viskantas (Mažeikiai), kalvis Virgilijus Mikuckis (Mažeikiai), pynėjai 

iš tošies Raimonda ir Vytautas Ramanauskai bei trijų mažųjų „Aukso vainikų“ nugalėtojas, 

kryždirbys, skulptorius Vytas Jaugėla (Plungės r.). Iš devynių tautodailininkų penkiems suteiktas 

meno kūrėjo statusas. Paroda buvo skirta Tautodailės metams. 

 

 
56 pav. Parodos autoriai (A. Kuprelytės nuotr.) 

 

 Spalio 17 d. įvyko Vaidos Jundulaitės-Kosienės jubiliejinė kūrybos paroda. Paroda buvo 

skirta Tautodailės metams. Gamtos įkvėpta V. Jundulaitė daug laiko skiria rankdarbiams, kūrybai. 

Parodoje buvo eksponuojamos austos skaros, šalikai, takai, servetėlės, rankšluosčiai ir kt. (57 

paveikslas). 

 

 

                                                         
 

 
57 pav. V. Jundulaitė-Kosienė (A. Kuprelytės nuotr.) 
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 Lapkričio 4 d. pristatyta fotoklubo ,,Žybt“ kūrybinių darbų paroda ,,Žemaičio kodas“. Paroda 

buvo skirta Tautodailės metams. Parodoje pristatyti Žemaitijos krašto tautodailininkai, nemažai jų ir 

iš Žemaitijos nacionalinio parko: Antanas Vaškys (58 pavekslas), Rimantas Laima, Kazys Striaupa, 

Vytas Jaugėla ir kiti menininkai.  

 

 
58 pav. Antanas Vaškys (A. Kuprelytės nuotr.) 

 

 

4.3.Interviu 

 

 Skyriaus darbuotojai įvairioms žiniasklaidos priemonėms davė interviu apie Žemaitijos 

nacionalinį parką, rekreacijos ir turizmo galimybes:  

 2020-02-20 – Platelių gimnazijos moksleiviams (mokytoja Irena Malakauskienė) - interviu ir 

filmavimas apie Lietuvos nepriklausomybės kūrimą prieš 30 metų. (A. Brazdeikytė); 

 2020-01-16 – LRT, 15 min., „Savaitė“ – D. Vaškienė vedė mielinių blynų kepimo edukaciją, 

pasakojo apie Užgavėnių tradicijas, TAC veiklas, edukacines programas; 

 2020-02-24 – LRT – apie kultūros paveldą (D. Vaškienė); 

 2020-01-30 – VšĮ ,,Keliauk Lietuvoje" – apie kultūros paveldą (D. Jakštienė); 

 2020-02-14 – Platelių gimnazijos moksleiviams – interviu ir filmavimas apie Lietuvos 

nepriklausomybės kūrimą prieš 30 metų. (D. Jakštienė); 

 2020-04-11 – laikraščiui „Šiaulių kraštas“ – apie kultūros paveldą (D. Jakštienė);  

 2020-07-14 – LRT – apie kultūros paveldą (D. Jakštienė). 
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4.4. Straipsniai, pranešimai 

 

 2020 m. skyrius buvo atsakingas už rajoninio laikraščio „Plungė“ priedo „Šventorkalnis“ 

redagavimą ir straipsnių teikimą. Šią veiklą koordinavo T. Vilė, E. Kajumovaitė. Iš viso per metus 

išspausdinti 12 straipsnių.  

 Skyrius taip pat buvo atsakingas už visų darbuotojų straipsnių talpinimą į direkcijos 

internetinę svetainę, naujienų, artėjančių renginių informacijos pateikimą Valstybinei Saugomų 

teritorijų tarnybai, Aplinkos ministerijai.  

 Per 2020 m. skyriaus darbuotojai parašė 48 straipsnius, kurių dalis taip pat buvo išspausdinti 

laikraščio „Plungė“ puslapyje „Šventorkalnis“, kultūros laikraštyje „Žemaičių saulutė“, laikraštyje 

„Žemaitis“, patalpinta ŽNPD tinklapyje: www.zemaitijosnp.lt, socialiniuose tinkluose, kitose 

internetinėse svetainėse. Straipsnius rašė A. Brazdeikytė (9), D. Jakštienė (26), R. Augustinė (3), I. 

Urnikienė (3), D. Vaškienė (6). T. Vilė (1). Straipsnių tematika įvairi: tiek susijusi su parko veikla, 

tiek su įvykusiais renginiais, turizmu ar kitomis parko naujienomis. 
 Per metus skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 2 pranešimus renginiuose, švietimo 

įstaigose: 

 R. Augustinė VSTT organizuotame renginyje – seminare ST gamtosauginio švietimo 

specialistams – skaitė pranešimą „Kultūros pasas - galimybė pritraukti lėšas“, D. Vaškienė Platelių 

gimnazijos mokiniams karjeros dienos proga papasakojo apie savo darbą Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centre. 

 2020-ieji buvo paskelbti Tautodailės metais, taip pat UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje 

metais, todėl jiems paminėti ŽNPD tinklalapyje www.zemaitijosnp.lt ir „Facebook“ paskyroje buvo 

patalpinti 9 dienos klausimai apie kryždirbystę, skirti šiems metams paminėti. 

 

 

4.5. Viešinimas elektroninėje erdvėje 

 

 2020 m. lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai buvo atsakingi už Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos internetinės svetainės www.zemaitijosnp.lt, taip pat informcinių 

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

svetainės priežiūrą ir administravimą. Skyriaus darbuotojai taip pat administravo ŽNPD paskyrą 

socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“- kelta įvairi informacija: straipsniai, renginių 

skelbimai, naujienos, nuotraukos ir pan. 

 Skyrius taip pat intensyviai kūrė įvairių edukacinių užsiėmimų programų pasiūlymus ir 

pristatė Žemaitijos regiono ugdymo įstaigoms. Dalinosi informacija apie paslaugas su turizmo 

informacijos centrais, ŽNP turizmo paslaugų teikėjais ir kt. organizacijomis. Šiam tikslui sukurta 

kontaktų duomenų bazė. 

 LAS buvo atsakingas ir už mobiliųjų aplikacijų (2 vnt.) administravimą. Renginių, edukacinių 

paslaugų, praktinių seminarų viešinimui kurti ir maketuoti skelbimai. 

 

  

http://www.zemaitijosnp.lt/
http://www.zemaitijosnp.lt/
http://www.zemaitijosnp.lt/
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5. PAŽINTINĖS/REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS  

 

 Kartu su Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojais buvo vykdoma pažintinės, rekreacinės 

infrastruktūros priežiūra ir tvarkymas. Skyriaus darbuotojai nuolat vykdė rekreacinių objektų 

patikrinimus, prižiūrėjo pėsčiųjų takus ir t.t. 

 2020 m. panaudojant už lankytojų bilietus surinktas lėšas teritorijoje buvo atnaujintas 

sugadintas taktilinis stendas su Brailio raštu Platelių ežero apžvalgos aikštelėje (59 paveikslas), 

pastatytas naujas informacinis stendas apie paukščius prie inkilų medžio, netoli Platelių ežero 

apžvalgos aikštelės (60 paveikslas). Informacija šiam stendui ir jo gaminimu pasirūpino Gamtos ir 

kultūros paveldo skyriaus darbuotojai, stendą pastatė Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojais (59 

paveikslas). 

 
   

60 pav. Stendas apie paukščius prie inkilų medžio (A. Brazdeikytės nuotr.) 

59 pav. Atnaujintas taktilinis stendas Platelių ežero apžvalgos aikštelėje (A. 

Brazdeikytės nuotr.) 
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6. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

 2020 m. pateiktos paraiškos ir vykdyti įvairių prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems 

pirkimams: 

1. Asmens higienos gaminiai (I. Urnikienė); 

2. Apsauginis stiklas (I. Urnikienė); 

3. Šaltojo karo ekspozicijos administracinio pastato ir Šaltojo karo ekspozicijos vidaus patalpų 

bei lauko fasado paprastojo remonto ir atnaujinimo darbai (I. Urnikienė); 

4. Skalbimo ir sauso valymo paslaugos (I. Urnikienė); 

5. Valikliai ir poliravimo priemonės (I. Urnikienė); 

6. Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai (I. Urnikienė); 

7. Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos (I. Urnikienė); 

8. Nuotekų paslaugos (I. Urnikienė); 

9. Kasos aparato remonto paslaugos (R. Augustinė); 

10. Trumparankoviai marškinėliai su logotipu (R. Augustinė) – 40 vnt.; 

11. Maisto produktai (žuvis ir kt.) kulinarinio paveldo degustacijos edukacijoms Platelių dvaro 

sodybos tradicinių amatų centre (D. Vaškienė); 

12. Bičių vaškas žvakių liejimo edukacijoms Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre (D. 

Vaškienė). 
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7. KITA VEIKLA  

 

 Ataskaitų, planų rengimas. 2020 m. rengtos šios ataskaitos: skyriaus 2020 m. veiklos 

ataskaita, skyriaus metraštis (parengė A. Brazdeikytė, I. Urnikienė, D. Jakštienė, D. Vaškienė); 

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

Brazdeikytė, E. Kajumovaitė). 2020 m. skyriaus specialistų veiklos vertinimas. 2021 m. skyriaus 

veiklos planas, darbuotojų metinės veiklos užduotys, viešųjų pirkimų planai, skyriaus darbuotojų 

atostogų planai. 
 

 Bendradarbiavimas.  Bendradarbiauta su įvairiomis organizacijomis, fiziniais asmenimis 

skyriaus kompetencijos klausimais:  

1. Plungės rajono savivaldybe;   

2. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga; 

3. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“; 

4. VĮ „Baltijos aplinkos forumas (BEF)“; 

5. Kelionių agentūra „Guliverio kelionės“; 

6. Plungės turizmo informacijos centru; 

7. Plungės r. sav. švietimo įstaigomis; 

8. Skuodo r. sav. švietimo įstaigomis; 

9. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru; 

10.Žemaitijos kaimo turizmo asociacija; 

11.Ūkininkais N. Makiejeviene, V. Jundulaite-Kosiene, D. Abručiu ir kt., Lina Galminaitė – 

Blanchot; 

12. Seniūnijomis; 

13. ŽNP apgyvendinimo įstaigomis (viešbučiu, poilsio, svečių namais); 

14. ŽNP turistinėmis stovyklomis ir stovyklavietėmis; 

15 ŽNP dviračių nuomos; 

16. Nardymo paslaugų teikėjais; 

17. ŽNP maitinimo įstaigomis ir kt. turizmo paslaugų tiekėjais; 

18. „Pamatyk Lietuvoje“ komanda (A. Dotas); 

19. LRT, 15 min. portalas; 

20.„Savaitė“ portalas; 

21. Skuodo r. Ylakių gimnazija; 

22. Plungės Akademiko Adolfo Jucio progimnazija; 

23. Plungės lopšeliu – darželiu „Vyturėlis“.  
 

 Konferencijos, seminarai, mokymai: 

 R. Augustinė, T. Vilė 2020-02-06 dalyvavo seminare saugomų teritorijų gamtosauginio 

švietimo specialistams, kurį organizavo VSTT. R. Augustinė pasidalino gerąja patirtimi 

gamtosauginio švietimo srityje ŽNP; 

 T. Vilė 2020-01-23 dalyvavo mokymuose „Praktiniai darbo su savanoriais pavyzdžiai, 

mentorių ir tutorių darbo ypatumai, savanorių veiklos organizavimas“, kuriuos organizavo jaunimo 

savanoriškos veiklos centras “Deineta“; 

 A. Brazdeikytė, T. Vilė 2020-02-24 dalyvavo kūrybiškumo mokymuose "Nuo turizmo 

paslaugos sukūrimo iki pateikimo klientui", kuriuos organizavo Plungės rajono savivaldybė; 

 A. Brazdeikytė, E. Kajumovaitė ir A. Jokubauskaitė 2020-09-17-18 dalyvavo seminare 

„Čepkelių valstybiniam rezervatui - 45“ Dzūkijos nacionaliniame parke. 

 Kai kurie mokymai dėl koronaviruso pandemijos pavasarį ir rudenį paskelbtų karantinų vyko 

nuotoliniu būdu. 

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

D. Vaškienė 2020-11-30-12-04 dalyvavo nuotoliniuose mokymuose "Psichologija dirbantiems su 

klientais: nuo įprastų paprastų situacijų iki konfliktų sprendimo ir darbo su agresyviai nusiteikusiais 

asmenimis". 
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 E. Kajumovaitė, A. Jokubauskaitė, I. Urnikienė, A. Brazdeikytė 2020-12-08-09 dalyvavo 

Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) PO kuratorių nuotoliniuose mokymuose, organizuotuose 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

 E. Kajumovaitė, J. Šatkauskienė, I. Urnikienė 2020-12-15 dalyvavo nuotoliniame seminare 

„Kraštovaizdžio formavimo ir medžių senolių priežiūros iššūkiai“, kurį organizavo Kraštovaizdžio ir 

želdynų ekspertų grupė, VSTT, Klaipėdos universitetas. 

 E. Kajumovaitė 2020-12-16 dalyvavo UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų 

baigiamojoje konferencijoje, kurią organizavo Valstybinė kultūros paveldo komisija. 

 

 Kiti darbai: 

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

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

paveldo objektus, turizmo galimybes VSTT naujai kuriamam tinklalapiui www.saugoma.lt; 

- pateiktos ŽNP lankomų vietų nuotraukos kelionių agentūrai „Guliverio kelionės“; 

- pateiktos pastabos dėl dviračių maršruto po ŽNP VšĮ „Keliauk Lietuvoje“; 

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

mokyklų studentams; 

- pateikta informacija (redaguoti ir pateikti tekstai apie Platelius, Beržorą, Žemaičių Kalvariją, 

kaimo turizmo sodybas, Užgavėnes Žemaitijos nacionaliniame parke) režisieriui Arvydui Barysui, jo 

kuriamam dokumentiniam filmui apie Plungę ir Plungės rajoną; 
- kurti renginių, edukacinių programų skelbimai, siuntinėta informacija apie ŽNPD teikiamas 

paslaugas ugdymo įstaigoms ir pan.; 

- sukurti ŽNPD teikiamų turizmo paslaugų paketai (vienai ir dviem dienoms Žemaitijos 

nacionaliniame parke) ir pateikti VSTT ir UAB „Kelionių laikas“ (paketus paruošė A. Brazdeikytė); 

- 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, liepos 16 d. aplankė ir įvertino užpildžiusiųjų paraiškas ŽNP produkto ženklui gauti paslaugų 

ir produktų teikėjų teikiamas paslaugas ir produktus. Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas 

suteiktas 6 naujiems paslaugų ir produktų teikėjams, resertifikuoti 7 ŽNP produkto ženklo turėtojai. 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija parengė ir pasirašė 13 sutarčių su paslaugų ir produktų 

teikėjais dėl ŽNP produkto ženklo naudojimo. Sutartis pagal VSTT rekomendacijas paruošė A. 

Brazdeikytė (6, 62 paveikslai). 

61  pav. Išvyka pas paslaugų ir produktų teikėjus dėl ŽNP produkto ženklo (A. 

Brazdeikytės nuotr.) 

 

http://www.saugoma.lt/
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- ŽNP produkto ženklų turėtojų paslaugų viešinimas, informacijos apie juos internetinėje 

svetainėje www.zemaitijosnp.lt ir informacinių terminalų, esančių prie Platelių LC ir Šaltojo karo 

ekspozicijos, svetainėse atnaujinimas. Informaciją atnaujino A. Brazdeikytė; 

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

internetinei svetainei https://gamtoje.org/ pateikta informacija, taip pat nuotraukos apie naujai 

sertifikuotus ŽNP produkto ženklų turėtojus, tikslinta ir teikta informacija apie visus ŽNP produkto 

ženklo turėtojus. Informaciją rinko ir teikė A. Brazdeikytė; 

- įvairiems turistinių paslaugų teikėjams, užklausėjams, turistams rengta ir teikta informacija apie 

direkcijos paslaugas, lankytinus objektus ir pan.; 
- siekiant gerinti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (ŽNPD) teikiamų paslaugų kokybę, 

buvo parengta (parengė A. Brazdeikytė) anketa dėl ŽNPD teikiamų paslaugų ir patalpinta ŽNPD 

tinklapyje www.zemaitijosnp.lt. Dėl koronaviruso pandemijos ir karantino paskelbimo lankytojų 

apklausa nebuvo vykdoma paslaugų teikimo vietose (lankytojų centre, ekspozicijose, ekskursijų, 

edukacijų vedimo vietose); 

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

paskyroje 2020 m. paskelbė 13 dienos klausimų, susijusių su žemaičių tarme ir kryždirbystės tradicija 

– 2020-ieji buvo paskelbti Tautodailės ir UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais; 

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

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

- atliktas kasmetinis Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro auditas. 

- R. Augustinė sudarė ir ŽNPD socialinio tinklo „Facebook“ profilyje 2020 m. kovo 19 d. 

paskelbė smagųjį sudoku. Kiekviename sudoku yra raidės, kurių eilės tvarką žodyje nurodo įrašytas 

skaitmuo. Išsprendę viską, galėjo perskaityti frazę, susijusią su gamta ( 63 paveikslas). 

 

62 pav. Išvyka pas paslaugų ir produktų teikėjus dėl ŽNP produkto ženklo (A. Brazdeikytės 

nuotr.) 

 

http://www.zemaitijosnp.lt/
https://gamtoje.org/
http://www.zemaitijosnp.lt/
http://www.zemaitijosnp.lt/
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63 pav. Smagusis sudoku žaidimas 

 


