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1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

Lankytojų aptarnavimo skyrių Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje (ŽNPD) sudaro 

darbuotojai dirbantys: Šaltojo karo muziejaus poskyryje, Platelių lankytojų centre, Žemaitijos 

nacionalinio parko (ŽNP) ir Užgavėnių ekspozicijose ir Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų 

centre. 2017 m. Lankytojų aptarnavimo skyriuje ir Šaltojo karo muziejaus poskyryje dirbo: vedėja - 

Rovena Augustinė, Šaltojo karo muziejaus poskyrio vedėja -  Ilona Urnikienė, gidės - Aušra 

Brazdeikytė (Platelių lankytojų centras), Judita Šatkauskienė (Šaltojo karo ekspozicija), visuomenės 

informavimo specialistės Dalia Jakštienė (ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijos), Daiva Vaškienė 

(Platelių tradicinių amatų centras), visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) –Toma 

Mikutaitė.  

Turizmo sezono metu papildomai buvo priimti Apžvalgos ekskursijų vadovai: Evelina 

Kajumovaitė (Šaltojo karo ekspozicija), Audrius Keršis (Šaltojo karo ekspozicija), Raminta 

Milašiūtė (Šaltojo karo ekspozicija) ir Jurgita Dubčakienė (ŽNP ir Užgavėnių ekspozicija). Taip pat 

darbavosi dar 5 sargai ir pagalbiniai darbuotojai, atliekantys Plokštinės ekologinio ugdymo centro ir 

Šaltojo karo ekspozicijos priežiūrą, tvarkymą ir apsaugą. Viešosios turizmo infrastruktūros objektus 

tvarkė ir prižiūrėjo Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai. Organizuojant lankytojų 

aptarnavimą talkino savanoriai – Ioana Necsa iš Rumunijos ir Ruben Arranz Marinero iš Ispanijos. 

 

2. MONITORINGAI 

 

2.1.  LANKYTOJŲ MONITORINGAS 

 

Vykdytas lankytojų monitoringas pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo 

programą, patvirtintą VSTT direktoriaus.  

Lankytojų monitoringą vykdė T. Mikutaitė ir A. Brazdeikytė, talkino savanoriai I. Necsa ir R. 

Arranz Marinero. Vykdytas tiesioginis ir netiesioginis monitoringai. Monitoringų metu buvo 

fiksuojamas apsilankiusių turistų skaičius Platelių lankytojų centre, Šaltojo karo ekspozicijoje, 

Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijose, tiesioginis monitoringas - 5 taškuose 

(Paplatelės take, dviračių take, Platelių poilsiavietėje, Siberijos bokšte, „Beržynėlio“ 

stovyklavietėje). Gauti duomenys analizuojami pagal atskiras lankytojų grupes, atvykimo vietą 

(Lietuva/miestas, užsienis/šalis) ir pan. Lankytojų monitoringo ataskaita pridedama 1 priede. 

 
1 pav. Lankytojai Žemaitijos nacionaliniame parke. I. Urnikienės n. 
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2.2. KRAŠTOVAIZDŽIO  MONITORINGAS 

 

Kraštovaizdžio monitoringas buvo vykdomas pagal valstybinę aplinkos monitoringo 2011 

– 2017 m. programą, patvirtintą LR Aplinkos ministro. 

Atliekant monitoringą vertinamas lankytojų poveikis gamtinei aplinkai (rekreacinė 

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

parke esantys miškai. Lankytojų aptarnavimo skyrius kraštovaizdžio monitoringą vykdė pagal 2 

rodiklius: lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos bei turizmo paslaugų spektro kaita. Monitoringą 

pagal įvardintus rodiklius vykdė T. Mikutaitė ir A. Brazdeikytė. Kraštovaizdžio monitoringo 

ataskaita pridedama 2 priede.  

   
2-3 pav. Lankymui pritaikyti objektai (kairėje), turizmo paslaugų teikėjai (dešinėje). A. Brazdeikytės 

n. 

 

3. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS 

  

Skyriaus darbuotojai teikė informaciją nacionalinio parko lankytojams, rūpinosi suvenyrų 

leidyba, rinko ir teikė medžiagą įvairiems užklausėjams, projektams, rašė straipsnius, rengė ir skaitė 

pranešimus, pristatinėjo parko teikiamas paslaugas įvairiose ugdymo įstaigose, vedė ekskursijas ir 

edukacinius užsiėmimus, organizavo renginius, parodas ir kt. Taip pat rinko informaciją ir ruošė 

naujas gamtines ir kultūrines edukacines programas. 

 

3.1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS 

  

2017 m. skyriaus ir poskyrio darbuotojai aptarnavo 49214 Žemaitijos nacionalinio parko 

lankytojų dalyvavusių ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose ar tiesiog lankiusių muziejines 

ekspozicijas. Jiems buvo teikiama įvairi informacija, supažindinama su teritorijoje, esančiais 

turistiniais objektais: Šaltojo karo ekspozicija, Platelių lankytojų centro ekspozicija „Žemaitijos 

žemės slėpiniai“, ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijomis, gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis ir 

objektais. Skyriaus darbuotojai vedė ekskursijas, žygius, organizavo edukacinius užsiėmimus 

gamtoje, Platelių tradicinių amatų centre ir ugdymo įstaigose, išvažiuojamųjų edukacijų metu. 

Organizavo teminius praktinius seminarus savaitgaliais, kurių metu mokė įvairių tradicinių amatų. 

Taip pat teikė informaciją apie lankytinas vietas ir kt. Lankytojų aptarnavimo skyriui nuo 2017 

metų priskirta organizuoti ir Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veiklą. Todėl jame 

organizuotų edukacinių užsiėmimų statistika taip pat įtraukiama į bendrą lankytojų statistiką. 
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4-5  pav. Lankytojai 2017 metais Šaltojo karo ekspozicijoje (kairėje), ŽNP ekspozicijoje 

(dešinėje). I. Urnikienės n. Ir R. Augustinės n. 

 

3.1.1. ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJA 

Daugiausia turistų lankėsi Šaltojo karo ekspozicijoje – 35102. Su ekspozicija supažindino 

Šaltojo karo ekspozicijos darbuotojai -  I. Urnikienė, J. Šatkauskienė, sezono metu – E. 

Kajumovaitė, R. Milašiūtė, A. Keršis. Esant dideliems lankytojų srautams ekskursijas muziejuje 

vesti padėjo ir kiti Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.  

Darbuotojai ekskursijas vedė lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Nemažai ekskursijų anglų ir 

ispanų kalbomis vedė savanoriai I. Necsa ir R. Arranz Marinero. 

Apie 75% (26327) apsilankiusiųjų buvo poilsiautojai iš įvairių Lietuvos regionų, iš daugiau 

kaip 60 miestų ir miestelių. Daugiausiai lankytojų sulaukta iš Klaipėdos r. (4751), Vilniaus r. 

(3877), Kauno r. (3303), Šiaulių r. (2215),), Plungės r. (1481), Mažeikių r. (1258 Panevėžio r. 

(937), Tauragės r. (741), Skuodo r. (432). 

Apie 25 % (8775) visų lankytojų buvo užsieniečiai. Daugiausia iš JAV (1808), Vokietijos 

(1230), Latvijos (1137), Didžiosios Britanijos (628), Olandijos (611), Prancūzijos (369), Italijos 

(323),  Ispanijos (257), Čekijos (286), Lenkijos (261), Airijos (165), Švedijos (161), Rusijos (137), 

Norvegijos (92). Daug dėmesio Šaltojo karo ekspozicija sulaukė iš užsienio turistų į Lietuvą 

atvykstančių kruiziniais laivais. Kelionių agentūra ,,Klaipėdos Mėja“ atvežė 33, o „Krantas Travel“ 

– 19 turistų grupių iš kruizinių laivų. 

  
6-7 pav. Turistų grupės Šaltojo karo ekspozicijoje (2017 m.). I. Urnikienės n. 
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Lyginant su 2016 metais, lankytojų skaičius Šaltojo karo ekspozicijoje sumažėjo apie 

1,5%.  2016 m. čia apsilankė 35679 lankytojai.  

Šaltojo karo ekspozicijos darbuotojai taip pat rūpinosi Lobių paieškos trasos Plokštinės 

miškuose priežiūra ir besidominčiųjų apmokymu. Šiemet trasą  išbandė 9 grupės (58 žmonės) iš:  

Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, Palangos, Plungės miestų. 

 

       
8-9 pav. Lobių ieškotojai. I. Urnikienės n. 

 

Šiais metais Šaltojo karo ekspozicijoje sukurta ir visuomenei pristatyta edukacinė 

programa ,,Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje’’. Spalio mėnesį pristatytoje edukacinėje 

programoje jau sudalyvavo 52 dalyviai. Edukacijos metu moksleiviai atlieka aktyvaus pažinimo bei 

bendradarbiavimo skatinimo užduotis, šifruoja koduotes, susipažįsta su aplinka per pojūčius. Tokiu 

būdu moksleiviai supažindinami su Šaltojo karo istoriniu laikotarpiu bei vienintele Lietuvoje 

veikusia požeminių raketų paleidimo baze.  

 

    
10-11 pav. Edukacijos „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“ dalyviai. I. Urnikienės n. 
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3.1.2.  PLATELIŲ LANKYTOJŲ CENTRAS 

2017 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“. Informacija apie telefonų skambučių ir elektroninių laiškų skaičių 

nebuvo fiksuojama.  

Sezono metu (balandžio 1 – rugsėjo 30 d.) Platelių lankytojų centras dirbo pirmadieniais – 

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

Lankytojus centre aptarnavo T. Mikutaitė, A. Brazdeikytė, R. Augustinė. 

  Lyginant su 2016 m., apsilankiusiųjų lankytojų centre skaičius sumažėjo 1,33 %. 2017 m. 

lankytojų centre užfiksuoti 4519 lankytojų (3644 suaugusieji ir 875 vaikai), o 2016 m. – 4580 (3704 

suaugę ir 876 vaikai). Lankytojų skaičių šioje ekspozicijoje galėjo įtakoti lietingi ir vėsūs vasaros 

orai. Taip pat natūralu, kad lankytojų pikas šioje ekspozicijoje buvo didžiausias ją įrengus, vėliau 

lankytojų skaičius pamažu mažėja. 

Lankytojai iš Lietuvos (2972) sudarė 65,8%, o iš užsienio šalių (1547) – 34,2%. Lyginant 

su lietuvių lankytojų skaičiumi 2016 m., kai turistai iš Lietuvos sudarė 62,2%, o iš užsienio – 

37,8%, pastebimas lankytojų iš užsienio skaičiaus mažėjimas, o iš Lietuvos – didėjimas. 

   
12-13 pav. Turistai iš Lietuvos (kairėje) ir Šveicarijos (dešinėje). A. Brazdeikytės n 

 

Turistų iš Vokietijos skaičius išlieka didžiausias. Lyginant su 2015 m. (344 lankytojai) bei 

2016 m. (343 lankytojai), lankytojų iš šios šalies sulaukta daugiau – net 373. Vokiečiai keliauja 

savarankiškai  arba atvyksta grupėmis į ekskursijas po Žemaitijos nacionalinį parką. Nemažai 

lankytojų (153) atvyko iš Olandijos (2016 m. – 127), Prancūzijos – 141 (2016 m. – 189), Belgijos – 

95  (2016 m. – 58),  Ispanijos – 85 (2016 m. – 100),  Čekijos – 70 (2016 m. – 96), Italijos – 62 

(2016 m. – 96), Jungtinės Karalystės – 53 (2016 m. – 46), Rusijos – 53 (2016 m. – 37). Lyginant su 

2016 m. duomenimis, sumažėjo lankytojų iš Latvijos srautai – 66 (2016 m. – 189), padaugėjo 

turistų iš JAV – 58 (2016 m. – 51).  

Lankėsi ir turistai iš Skandinavijos šalių: Norvegijos – 10 (2016 m. – 14), Suomijos – 16 

(2016 m. – 13), Švedijos – 16 (2016 m. – 27), Danijos – 11 (2016 m. – 16). 

Užsienio šalių turistų geografija yra gana plati, lankytojų atvyko iš tolimų šalių: Australijos 

(31), Izraelio (30), Kanados (10), Japonijos (3), Čilės (2), Pietų Afrikos Respublikos (2), Naujosios 

Zelandijos (1), kitų valstybių. Vyrauja Europos šalių turistai. 

Lietuvių lankytojų šiais metais suskaičiuota 2972 (2260 suaugusių ir 712 vaikų), 

atitinkamai 2016 m. – 2877 (2200 suaugusių ir 677 vaikai). Jei 2015 m. ir 2016 m. buvo pastebimas 

lietuvių lankytojų skaičiaus mažėjimas, tai šiais metais, palyginti su 2016 m., 95 lietuvių lankytojais 

Platelių LC buvo  daugiau. 
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Viena iš priežasčių, kodėl lietuvių lankytojų buvo daugiau, – vis didesnis jų susidomėjimas 

dviračių taku aplink Platelių ežerą, noras aktyviai praleisti laiką Žemaitijos nacionaliniame parke. 

Tą parodė ir rugpjūčio mėn. „Sorbum group“ ekspertų atlikta ŽNP lankytojų apklausa: 38% 

apklaustųjų ketino aplankyti (ar jau buvo aplankę) pėsčiųjų, dviračių takus. Dažnas keliautojas 

užsuko į Platelių LC įsigyti dviračių tako lankstinuko, pasinaudojo galimybe savarankiškai arba su 

Parko gidu apžiūrėti centre įrengtą ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“. 

 
14 pav. Platelių LC lankytojai. A. Brazdeikytės n. 

Platelių lankytojų centre dirbę darbuotojai 2017 m. ekspozicijoje „Žemaitijos žemės 

slėpiniai“ ir kitose parko vietose pravedė 137 įvairaus dydžio grupių ekskursijas, kuriose dalyvavo 

3105 lankytojai: 1763 suaugusieji ir 1342 vaikai (2016 m.: 121 ekskursija - 2520 lankytojų: 1122 

suaugusieji ir 1398 vaikai). Daugiausiai ekskursijų buvo kompleksinių, kurios vedamos per kelis 

objektus. Populiariausios: po lankytojų centro ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“, po Platelių 

miestelį, Šeirės pėsčiųjų taką. Daugiausia ekskursijų vyko birželio (25 ekskursijos), gegužės (24), 

liepos (21), rugpjūčio (21), rugsėjo (17) mėnesiais. Vaikų grupių ekskursijų pagausėjimas stebimas 

gegužės ir birželio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Vasaros sezono metu daugiausiai ekskursijas renkasi 

suaugę lankytojai. Pastebima, kad ekskursijos vis dažniau tampa giminių susitikimų bei darbo 

kolektyvų pramogomis. 2017 m. daugiausia ekskursijų po nacionalinį parką (114), kuriose dalyvavo 

2665 žmonės, pravedė A. Brazdeikytė. Informaciją lankytojams teikė T. Mikutaitė, A. Brazdeikytė, 

R. Augustinė. 

 
15 pav. Ekskursijos dalyvių grupė ekskursijoje po Platelių ežerą katamaranu (dešinėje). A. 

Brazdeikytės n. 
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2017 m. buvo sukurtos 4 naujos gamtinės edukacinės programos skirtos įvairaus amžiaus 

moksleivių grupėms. Moksleiviai edukacinių užsiėmimų metu keliauja pažintiniais takais, atlieka 

įvairias komandines užduotis, žaidžia žaidimus, kurių pagalba daugiau sužino apie Žemaitijos 

nacionalinį parką  bei supančią gamtą. Edukacinės programos pritaikytos įvairioms moksleivių 

amžiaus grupė,s. Esant blogam orui edukacinės programos organizuojamos Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcijos lankytojų centre. Organizuojamos išvažiuojamosios edukacijos, kai edukacinė 

programa pristatoma įvairiose ugdymo įstaigose. Populiariausia gamtinė edukacinė programa  2017 

m. buvo „Medžių pažinimas“ organizuota Platelių dvaro sodybos parke. Šioje edukacijoje iš viso 

dalyvavo 212 moksleivių. 

   
16-17 pav. Edukacinė programa Platelių dvaro parke. A. Brazdeikytės n. 

 

3.1.3. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR UŽGAVĖNIŲ EKSPOZICIJOS 

Buvusiame Platelių dvaro sodybos svirne ir arklidėse įsikūrusiose Žemaitijos nacionalinio 

parko (toliau ŽNP) ir Užgavėnių ekspozicijose 2017 m. buvo fiksuojamas apsilankiusiųjų ir 

ekskursijų dalyvių skaičius. Šiose ekspozicijose dirbo D. Jakštienė, J. Dubčakienė. Darbuotojos 

drauge su Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centru organizavo ir įvairius edukacinius 

užsiėmimus bei praktinius seminarus, menininkų darbų parodas. Papildomai turistams buvo 

teikiama informacija apie parko teritorijoje, esančius lankytinus objektus ir vietas. 

   
18-19 pav. Lankytojai ŽNP ekspozicijoje. R. Augustinės n. 

Ekspozicijos sezono metu dirbo antradieniais – sekmadieniais, ne sezono metu – 

antradieniais – šeštadieniais.  
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2017 m. ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose apsilankė 2699 (2072 – suaugę, 627 - vaikai) 

lankytojai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Lyginant su 2016 metų duomenimis (2904) apie 7% mažiau. 

Tačiau šiais metais pastebima, kad tarp ekspozicijų lankytojų išaugo apsilankiusių vaikų skaičius.  

Nors didžiąją dalį, apie 87 % (2353 lankytojai), Platelių dvaro svirno ekspozicijose sudarė 

vietiniai (Lietuvos) turistai, tačiau pastebimas išaugęs ir turistų iš užsienio šalių susidomėjimas. 

Lyginant su 2016 metais užsienio lankytojų skaičius išaugo nuo 4% iki 13%. Ekspozicijas aplankė 

turistai iš 24 skirtingų užsienio valstybių, daugiausiai iš – Latvijos, Portugalijos, Vokietijos, JAV. 

 Daugiausiai vietinių turistų kaip ir praėjusiais metais buvo sulaukta iš Vilniaus ir Vilniaus 

r. (397), išaugo lankytojų iš Kauno ir Kauno r. (387) bei Klaipėdos ir jos rajono (300). Taip pat 

nemažai apsilaikiusiųjų buvo iš  Plungės ir Plungės r. (282), Mažeikių ir Mažeikių raj. (135) bei 

Šiaulių ir jo rajono (102). 

Ekskursijose po ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijas 2017 m. dalyvavo 1417 lankytojų (910 

suaugusių ir 507 vaikai), daugiausiai iš Lietuvos. Platelių dvaro svirne ir arklidėse buvo pravestos 

68 ekskursijos. Ekspozicijų darbuotojai taip pat padėjo organizuoti ir vesti edukacinius užsiėmimus 

(24 užsiėmimai), organizavo ar padėjo organizuoti įvairius renginius ir parodas. ŽNP ir Užgavėnių 

ekspozicijoje buvo suorganizuoti 24 įvairūs renginiai (parodos, konferencijos, filmų pristatymai ir 

t.t.). Lankytojų aptarnavimo skyrius iš jų organizavo 10 renginių. 

 

3.1.4. PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS 

 

Nuo 2017 metų Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre (toliau - Amatų centras) 

pradėjo dirbti Visuomenės informavimo specialistė Daiva Vaškienė, kuri yra atsakinga už amatų 

centro veiklos vykdymą. Specialistė pradėjo kurti naujas ir tobulinti jau vykdytas edukacines 

programas, organizuoti praktinius seminarus, susijusius su šventėmis ir įvairiomis tradicijomis bei 

amatais ne sezono metu, savaitgaliais. 

Po 2017 m. baigtų statybos darbų amatų centre pradėtos teikti ir edukacinių programų 

paslaugos su laikinu apgyvendinimu. Visi norintys nuo šiol amatų centre gali apsigyventi įrengtuose 

7 svečių kambariuose, kurių 1 dvivietis yra pritaikytas neįgaliesiems. Vienu metu centro svečių 

kambariuose gali gyventi 13 žmonių. 

 

 

  



11 
 

   
20-23 pav. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centras. R. Augustinės n. 

 

2017 m. Amatų centre organizuotose 88 veiklose (edukaciniai užsiėmimai/praktiniai 

seminarai) dalyvavo 1567 lankytojai (491 – suaugęs, 1076 - vaikai). Populiariausi edukaciniai 

užsiėmimai: žvakių liejimas, čirvinių ir mielinių blynų kepimo edukacija, mielinio pyrago kepimo 

edukacija, įvairios prieššventinės edukacinės programos (Užgavėnių kaukių gaminimas, Velykų 

margučių marginimas, Kalėdinės edukacinės programos). Ne turizmo sezono metu buvo surengti 11 

teminių praktinių seminarų, 4 išvažiuojamosios edukacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 1 

amatų centro veiklų pristatymas Plungės M.Valančiaus katalikiškoje mokykloje. 

 

  
24-25 pav. Edukacijų akimirkos. D. Jakštienės n. 

  
26-27 pav. Skanėstai gaminami čirvinių blynų ir žemaičių mielinio pyrago kepimo edukacijų metu. 

R. Augustinės ir D. Vaškienės n. 
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3.2. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 

3.2.1. LEIDYBA 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai 2017 m. stengėsi pateikti kuo didesnę 

suvenyrų įvairovę lankytojams. Pakartotinai buvo leidžiami populiariausi suvenyrai (raktų 

pakabukai, magnetukai). Buvo išleisti šie suvenyrai: 

• 3 skirtingų rūšių magnetukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 3300 vnt.; 

• Metaliniai raktų pakabukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 200 vnt.; 

• Plastikiniai raktų pakabukai su ŽNP vaizdais simboliu – 200 vnt.; 

Daugelis suvenyrų dėl didelio populiarumo buvo perleisti, o dalis buvo užsakyti su naujais 

Žemaitijos nacionalinį parką reprezentuojančiais vaizdais. 

Nuo 2017 m. atnaujintos 2 prekių tiekimo sutartys su Žemaitijos nacionalinio parko 

produkto ženklą, turinčių produktų tiekėjais. Atnaujintas natūralaus medaus asortimentas (210 vnt.). 

Lankytojai galėjo įsigyti suvenyrinių patrauklių dydžių (350 g, 250 g ir 130 g talpos) stiklainių su 

medumi. Taip pat toliau pardavinėjamos vis populiarėjančios įvairių žolelių mišinių arbatos iš 

sertifikuoto ekologinio ūkio (200 vnt.).  

 
28 pav. Nauji suvenyrai (raktų pakabukai, magnetukai). R. Augustinės n. 

 

3.2.2. RENGINIAI 

2017 m. Lankytojų aptarnavimo skyrius organizavo įvairios paskirties renginius, skirtus 

įvairioms dalyvių grupėms pradedant šeimomis su vaikais, senjorais, baigiant vaikais ir jaunimu. Iš 

viso suorganizuota 17 renginių, kuriuose dalyvavo apie 700 žmonių. Taip pat skyriaus darbuotojai 

dalyvavo direkcijos organizuotose talkose (Jazdauskiškių piliakalnio tvarkymas, kasmetinė 

švarinimosi akcija „Darom“ ir kt.) 

3.2.2.1. TURIZMO FORUMAI 

Turizmo forumas I. Forumas „Naujas turizmo sezonas su gerąja patirtimi“ įvyko 2017 m. 

balandžio 21 d. Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijos parodų salėje (Plateliuose). Dalyvavo 46 

žmonės. Renginį organizavo skyriaus vedėja R. Augustinė, gidė A. Brazdeikytė, Visuomenės 

informavimo specialistės T.Mikutaitė, D. Vaškienė, D. Jakštienė, Projektų vadovė V. Rumšaitė ir 

kt. Renginio metu buvo pristatomos planuojamos 2017 metų turizmo sezono naujienos Žemaitijos 
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nacionaliniame parke, Plungės mieste ir rajone. Gerąją turizmo patirtimi ir savo veikla dalinosi 

Pamario turizmo klasterio atstovai, interaktyvias naujienas pristatė tinklalapio 

www.pamatyklietuvoje.lt sumanytojas A. Dotas.  Savo veiklą pristatė ekologinio žemaičių ūkio 

„Bajorkaimio pievos“ įkūrėja G. Kazlauskienė. 

 

   

29-30 pav. I Turizmo forumo akimirkos 2016-04-21 d. A. Brazdeikytės n.  

 

Turizmo forumas II.  2017 m. gruodžio 14 d. Platelių tradicinių amatų centre vyko 

antrasis 2017 metų Turizmo forumą „Tradiciniai amatai, edukacijos Žemaitijos nacionaliniame 

parke“, kuriame dalyvavo 35 paslaugų ir produktų teikėjai, nacionalinio parko darbuotojai, taip pat 

besidomintys amatais ir edukacijomis. Forumo dalyviams buvo pristatytos Amatų centro edukacijos 

(D. Vaškienė), dalyviai vaišinti čirviniais blynais, vietos bitininko D. Abručio medumi ir 

biodinaminio V. Jundulaitės - Kosienės ūkio arbata. Renginio metu buvo kalbama apie naujas 

edukacines programas ir produktus atsiradusius šias metais parko teritorijoje, pristatyti vykdomi 

tarptautiniai projektai ir įgyvendintos veiklos, lankytojų monitoringo 2017 m. rezultatai. Renginį 

organizavo A. Brazdeikytė ir D. Vaškienė. 

 

  

31-32 pav. II Turizmo forumo akimirkos. R. Augustinės  n. 2017-12-14.  

 

 

 

 

http://www.pamatyklietuvoje.lt/
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3.2.2.2. ATVIRŲ DURŲ DIENOS PLATELIŲ TRADICINIŲ AMATŲ 

CENTRE 

2017 metais Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centras po užbaigtų statybos darbų 

pradėjo nuolatinę savo veiklą. Ta proga balandžio 21-22 d. jame vyko atvirų durų dienos su įvairia 

edukacine programa. Renginį organizavo skyriaus vedėja R. Augustinė padedama kitų skyriaus 

darbuotojų, Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojų ir savanorių. Organizuotuose 

renginiuose apsilankė 84 žmonės.  

  

  
33-36 pav. Atvirų durų dienų Platelių tradicinių amatų centre akimirkos. A. Brazdeikytės n. 

 

 

3.2.2.3.  EUROPOS PARKŲ DIENOS PAMINĖJIMAS 

Siekiant paminėti Tarptautinę Europos parkų dieną, 2017 m. buvo nuspręsta atkreipti 

dėmesį į Saugomų teritorijų vaidmenį klimato kaitos kontekste. Europarc federacija pasiūlė visoms 

Saugomoms teritorijoms narėms kreiptis į savo bendruomenes ir lankytojus, juos šviesti bei skatinti 

keistis, taip prisidedant prie oro taršos mažinimo. Gegužės 20 d. Lankytojų aptarnavimo skyrius 

drauge su Finansų ir bendrųjų reikalų skyriumi bei ŽNPD savanoriais, buvusios Platelių dvaro 

sodybos parke suorganizavo renginį „Keičiasi klimatas, keičiasi parkai“. Renginio metu 

specialistų parinktoje vietoje parke buvo pasodintas mažalapės liepos medelis – kovos su oro tarša 

simbolis.  Tuo pat metu parke vyko teatralizuotas Platelių universalaus daugiafunkcinio centro 

auklėtinių pasirodymas (vadovė – Diana Paulauskienė, Platelių gimnazijos muzikos mokytoja). 

Renginį organizavo skyriaus vedėja R. Augustinė ir Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo 

pavaduotojas P.Mika, savanoriai I. Necsa ir R. Arranz Marinero. Dalyvavo 25 žmonės. 
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37-38 pav. „Keičiasi klimatas, keičiasi parkai“ akimirkos. A. Brazdeikytės ir R. Augustinės n. 2017-

05-20. 

 

3.2.2.4. TURIZMO DIENOS PAMINĖJIMAS 

Pasaulinės turizmo dienos proga Lankytojų aptarnavimo skyrius rugsėjo 30 d.  organizavo Žygį 

- ekskursiją po Paplatelės pažintinį taką.  

Renginiu buvo siekiama paminėti Tarptautinę turizmo dieną, kurios tema buvo darnus turizmas, 

dalyvius paskatinti gamtoje elgtis atsakingai.  Renginio dalyviai žygiavo pažintiniu taku, kuriuo 

juos vedė Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos gamtininkė Marija Jankauskienė. Jie taip pat 

atliko parengtas aktyvias komandines užduotis. Nugalėtojai buvo apdovanoti. Pabaigoje visi 

skanavo rėmėjų išvirtą šiupinį. Renginyje dalyvavo 71 dalyvis. Renginį organizavo T. Mikutaitė, 

padėjo R. Augustinė, A. Brazdeikytė, V. Rumšaitė ir P. Mika.  

 

39-40 pav. Žygis Paplatelės pažintiniu taku. R. Augustinės n. 2017-09-30 
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41-42 pav. Žygio po Paplatelės pažintinį taką dalyviai klausėsi pasakojimų ir atliko įvairias 

užduotis. R. Augustinės n.2017-09-30 

3.2.2.5. PIEŠINIŲ – ILIUSTRACIJŲ KONKURSAS  

 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos T. Mikutaitė ir I. Urnikienė organizavo 

piešinių – iliustracijų konkursą „Žemaitijos nacionalinio parko lankymo taisyklės“. Šiuo 

konkursu buvo siekiama paskatinti mokinius kūrybiškai meninių priemonių pagalba perteikti 

rašytines Žemaitijos nacionalinio parko lankymo taisykles. Piešinių – iliustracijų konkursas vyko 

nuo 2017.04.20 iki 2017.09.29. Konkursui buvo atsiųsti 2 mokyklų kompleksiniai piešiniai. 

Atsiųstų piešinių autoriai buvo apdovanoti prizais.  

 
43 pav. Piešinių – iliustracijų konkurso skelbimas. Aut. T. Mikutaitės ir I. Urnikienės 

 

3.2.2.6. RENGINIAI ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJOJE 

Šaltojo karo ekspozicijoje 2017 m. buvo organizuoti 2 dideli renginiai visuomenei: 

Gegužės 6 d. vyko renginys ,,Turizmo sezono atidarymas“. Dalyvavo 42 dalyviai. Buvo 

organizuotas pėsčiųjų žygis su gidu Plokštinės pažintiniu taku. Dalyviai sužinojo kokia augalų, 

grybų, gyvūnų biologinė įvairovė vyrauja šiose vietovėse. Vyko žaidimai vaikams, buvo 

sprendžiamos užduotys, atsakinėjama į klausimus. Grįžus žygio dalyviai buvo vaišinami kareiviška 

čia pat virta koše. Reginį organizavo Šaltojo karo muziejaus poskyrio darbuotojai, ekskursiją vedė 

gidė A. Brazdeikytė, užduotis rengė T. Mikutaitė.  
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44-45 pav. Renginio akimirkos. R. Augustinės n., 2017-05-06. 

Spalio 20 d. vyko netradicinė ekskursija ,,Šaltojo karo ekspozicija kitaip‘‘ dalyvavo 34 

dalyviai. Itin didelio susidomėjimo sulaukia ekskursija, kur galima aplankyti tas patalpas, kuriose 

įprastų ekskursijų metu nesilankoma. Tokio tipo renginiai-ekskursijos Šaltojo karo ekspozicijoje 

tampa tradicinėmis ir yra organizuojamos turizmo sezonui pasibaigus. Lyginant su 2016 m. šiais 

metais renginyje dalyvavo dvigubai daugiau dalyvių. Ekskursiją vedė I.Unikienė ir E. Kajumovaitė. 

 

   

46-47 pav. Ekskursija po paprastai niekam nematomas Šaltojo karo muziejaus patalpas. R. 

Milašiūtės n., 2017-10-20. 

Nuo birželio 29 d. Šaltojo karo ekspozijos patalpose veikia vietos menininko V. Jaugėlos  

paroda ,,Laiko lieka vis mažiau’’. Iki metų pabaigos parodą aplankė virš 20 000 lankytojų. V. 

Jaugėlos darytose fotografijose užfiksuotos vietinių kaimo žmonių gyvenimo akimirkos; senos 

sodybos, kaimyninių apylinkių vaizdai, besikeičiančių metų laikų žaismė.  
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48  pav. V. Jaugėlos paroda vienoje iš muziejaus patalpų. I. Urnikienės n. 

 

3.2.2.7. KONFERENCIJA „ACCESSIBLE NATURE TOURISM“ 

 

Įgyvendinant projektą LLI-010 „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ (Unigreen) 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja R. Augustinė, padedama kitų skyriaus darbuotojų, Finansų 

ir bendrųjų reikalų skyriaus skyriaus darbuotojų ir savanorių spalio 19-20 d. organizavo tarptautinę 

konferenciją „Accessible Nature Tourism“. Konferencijos anglų kalba metu buvo skaitomi 

pranešimai apie turizmo infrastruktūros pritaikymo galimybes ir būtinybes žmonėms su negalia. 

Renginys trukusiame 2 dienas dalyvavo apie 80 dalyvių iš Latvijos, Suomijos, Estijos ir Lietuvos. 

Renginys vyko Platelių kultūros namuose, antrą renginio dieną buvo organizuojama ekskursija po 

projektinius ir neįgaliesiems pritaikytus objektus. 

 

   

49-50 pav. Konferencijos akimirkos.  R.Arranz Marinero ir R. Augustinės n. 

 

3.2.2.8. PARODOS PLATELIŲ DVARO EKSPOZICIJOSE 

 

Platelių dvaro sodyboje 2017 metais buvo suorganizuotos 8 įvairių meninių darbų parodos, 

skaityta 1 paskaita. Atidarymo renginiuose dalyvavo daugiau nei 200 žmonių. Parodas pamatyti 

turėjo galimybę visi ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose besilankantys žmonės. 

Kovo 1 d. vyko jubiliejinė Kazio Striaupos medžio drožinių paroda. Autorius pristatė 

savo darbus įvairia tematika: Kristaus gyvenimo ir mirties scenos iš Senojo ir Naujojo testamentų, 



19 
 

šventieji, Užgavėnių kaukės, įvairios šmaikščios situacijos iš gyvenimo ir istoriniai įvykiai. 

Parodoje dalyvavo 40 žmonių. 

Gegužės 3 d. vyko fotografijų paroda ,,Pasižvalgymai po Žemaitijos nacionalinį parką“. 

Fotoklubas ,, Žybt“ kartu su Klaipėdos fotoklubu ,,Fotoburi“ ir Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcija vykdė projektą ,,Fotopleneras Žemaitijos nacionaliniame parke“. Pokalbiai su praeitimi“. 

Fotografai dvi dienas keliavo po Žemaitijos nacionalinį parką, fiksavo tradicinę architektūrą, 

tautodailininkų dirbtuves, menininkų kūrybą, amatus, šventes, kraštovaizdžio elementus, gamtos 

vertybes ir t. t.  Iš surinktos medžiagos buvo parengta paroda. Parodos atidaryme dalyvavo 36 

žmonės. 

           

51-52 pav. K. Striaupos parodos atidarymas, R. Milkintos angelas. A. Kuprelytė n. 

 

Liepos 5 d. buvo išeksponuota Ryčio Milkinto medžio angelų paroda ,,Atnešantis 

pavasarį“. Didžioji dalis angelų  polichromuoti, o vėlesniuose kūriniuose naudojamos senos 

medienos dekoro elementai.  Autorius angelus vaizduoja veiksme, vengia statiško vaizdo. (Parodos 

atidarymo nebuvo) 

Rugpjūčio 5 d. vyko kalvio kryždirbio Virgilijaus Mikuckio žemaitiškos kalviškosios 

kryždirbystės paroda ,,Geležinė kryždirbystė“. Autorius pristatė senosios kryždirbystės 

interpretacijas ir paskutiniais metais sukurtus kalviškosios kryždirbystės kūrynius. Parodoje 

dalyvavo 40 žmonių. 

Rugsėjo 30 d. vyko Jurgitos Balvočienės jubiliejinė darbų paroda. Autorė aktyviai 

dalyvauja Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų veikloje, veda edukacinius užsiėmimus ir kt. 

Eksponuojami rankdarbiai: įvairūs mezginiai virbalais ir vašeliu, papuošalai, lankstiniai iš 

popieriaus, pinti popieriniai krepšeliai, audiniai. Parodoje dalyvavo 34 žmonės. 

   

53-54 pav. V. Mikuckis  ir S. Burneikaitė. A. Kuprelytės n. 
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Gruodžio 9 dieną vyko trys renginiai - Rimanto Baginsko jubiliejinė kūrybos, mokytojo 

Nilo Budžinsko mokinių ir kalėdinė tautodailininkų darbų parodos. Rimanto Baginsko 

parodoje  eksponuojami rankdarbiai: siuvinėti ir audimo. Nilo Budžinsko mokinių parodoje buvo 

grafikos ir piešimo darbai. Tautodailininkai pristatė įvairius darbus – tekstilę, tapybą, medžio 

drožinius, audimą ir pynimą iš popieriaus. Parodoje dalyvavo 43 žmonės.  

Gruodžio 16 d. vyko teatrologės – lėlininkės Salomėjos Burneikaitės iliustruota paskaita 

ir praktinė edukacija ,,Lėlių keliais iš Klaipėdos“. Salomėja Burneikaitė pagal projektą 

,,Liaudiškoji lėlių teatro tradicija žemaitijoje“ supažindino su mus supančiomis lėlėmis ir jų 

poveikiu gyvenime, šventėse, bažnyčioje ir kt. Praktinės edukacijos metu buvo gaminama lėlė ir ji 

įdvasinta. Renginyje dalyvavo 17 žmonių. 

 

3.2.2.9. PARODA „ADVENTUR 2017“  

2017 m. sausio 20-22 dienomis Vilniuje vyko 5-oji tarptautinė turizmo ir aktyvaus 

laisvalaikio paroda „Adventur 2017“. Parodos tema buvo „Paragauk pasaulio, paragauk 

Lietuvos“, parodos akcentas – piliakalniai. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su Plungės 

turizmo informacijos centru, Plungės r. savivaldybe ir kitais turizmo paslaugų ir produktų teikėjais 

kiekvienais metais dalyvauja parodoje ir pristato Plungės rajono turizmo galimybes. 2017 m. ŽNPD 

parodoje atstovavo Lankytojų aptarnavimo skyriaus gidė Aušra Brazdeikytė.  

 

  

  
 

55 – 58 pav. Plungės rajono turizmo atstovai „Adventur 2017“ parodoje. Plungės TIC n. 
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3.2.2.10. KALĖDINĖS EGLUTĖS PUOŠIMO RENGINYS 

2017 m. gruodžio 20 d. prie Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos pastato puošiama 

kalėdinė eglutė. Jau tapo gražia tradicija eglutę puošti atšvaitais, kuriuos dovanoja  VĮ ,,Kelių 

priežiūra" Telšių padalinys. Šiais metais dovanotais atšvaitais eglutę puošė Platelių gimnazijos 

pirmokai kartu su mokytoja Vitalija Lukavičiene, VĮ ,,Kelių priežiūra" Telšių padalinio atstovas bei 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojais. Vaikai visą eglutę apkabinėjo blizgiais 

atšvaitais, kuriuos nusikabinti gali kiekvienas praeivis, kad tamsiu paros metu keliaudamas būtų 

matomas. Papuošę eglutę, vaikai pažaidė žaidimų, palinkėjo eglutei džiuginti visus savo žaislais. 

Renginį organizavo A. Brazdeikytė, jame dalyvavo 15 vaikų ir 4 suaugusieji. 

       
59-60 pav. Eglutės puošimas ŽNPD kieme, A. Brazdeikytės n. 2017-12-20 

 

3.2.3. INTERVIU  

Skyriaus darbuotojai įvairioms žiniasklaidos priemonėms davė interviu apie Žemaitijos 

nacionalinį parką, rekreacijos ir turizmo galimybes:  

1. Gegužės 16 d. -  Radijas „Lietuvos radijas“  interviu kultūrinio paveldo tema (D. 

Jakštienė ir A. Kuprelytė). 

2. Birželio 21 d. - "Lietuvos ryto" TV.  Laida „Vasaros reporteris“ (autorius D.Burkauskas) (1 

val.) (A. Brazdeikytė). 

3.  Liepos 26 d. - LRT laidai ,,Atrask Lietuvą’’ (I. Urnikienė). 

4. Liepos 27 d.  Radijas „Lietuvos radijas“ Jolanta Jurkūnienė apie turizmo galimybes 

Žemaitijos nacionaliniame parke, Platelių LC ekspoziciją. (A. Brazdeikytė). 

5. Spalio 6 d. - Laikraštis Santarvė ,,Muziejaus gidės pareigos paskatina labiau domėtis 

istorija’’ (E. Kajumovaitė). 

 

3.2.4. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI 

2017 m. skyrius tapo atsakingas už rajoninio laikraščio „Plungė“  priedo „Šventorkalnis“ 

redagavimą ir straipsnių teikimą.  Šią veiklą kuravo T. Mikutaitė. Iš viso per metus išspausdinti 47 

straipsniai.  Priedo periodiškumas 1 kartas per mėnesį. 

 Skyrius taip pat buvo atsakingas už naujienų pateikimo internetinei svetainei pagal skyrius 

grafiko sudarymą, naujienų, artėjančių renginių informacijos pateikimą Valstybinei saugomų 

teritorijų tarnybai, Aplinkos ministerijai. 

Per 2017 metus skyriaus darbuotojai parašė 37 straipsnius, kurių dalis taip pat buvo 

išspausdinti puslapyje „Šventorkalnis“, patalpinta ŽNPD tinklapyje: www.zemaitijosnp.lt, 

socialiniuose tinkluose, kitose internetinėse svetainėse, masinėse informavimo priemonėse. 
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Straipsnius rašė A. Brazdeikytė (11), I. Urnikienė (2), J. Šatkauskienė (1), R. Augustinė (8), D. 

Jakštienė (7), T. Mikutaitė (6), D. Vaškienė (2). Straipsnių tematika įvairi tiek susijusi su parko 

veikla, tiek su įvykusiais renginiais, turizmu ar kitomis parko naujienomis. 

Per metus skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 16 pranešimų įvairiuose vietiniuose 

renginiuose, švietimo įstaigose: 

1. Toma Mikutaitė įvairiose ugdymo įstaigose Plungės rajone (Platelių gimnazija, Ylakių 

S. Narutavičiaus gimnazija, Plungės senamiesčio mokykla, Kretingos r. Kartenos zonos pradinės 

mokyklos mokytojai, Plungės vyskupo M. Valančiaus pradinė mokykla ir kt.) perskaitė 9 

pranešimus, susijusius su gamtinėmis edukacijomis ir Žemaitijos nacionalinio parko teikiamomis 

paslaugomis, kuriuose dalyvavo daugiau nei 200 mokytojų ir mokinių; 

  

61-62 pav. Skaitytų pranešimų akimirkos. T. Mikutaitės ir A. Brazdeikytės n. 

2. Rovena Augustinė perskaitė 4 pranešimus: 3 - ŽNPD organizuotuose renginiuose ir 1- 

Platelių gimnazijoje Žemės dienos proga; 

3. Aušra Brazdeikytė 3 pranešimai (edukacinio žaidimo pristatymai)  Ylakių, Platelių ir 

Žemaičių Kalvarijos mokyklose.  

 

3.2.5. VIEŠINIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE 

 

2017 m. buvo visiškai keičiama Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos internetinė 

svetainė www.zemaitijosnp.lt. Skyriaus darbuotojai: T. Mikutaitė, A. Brazdeikytė ir R. Augustinė 

administravo puslapį, kėlė informaciją, teikė pasiūlymus naujo internetinio puslapio koncepcijai, 

dalyvavo mokymuose. Taip pat administruota ŽNPD paskyra socialiniame tinkle „Facebook“- kelta 

įvairi informacija:  straipsniai, renginių skelbimai, naujienos, nuotraukos ir pan. 

Skyrius taip pat intensyviai kūrė įvairių edukacinių užsiėmimų programų pasiūlymus ir 

siuntinėjo Žemaitijos regiono udgymo įstaigoms, pradedant ikimokyklinio ugdymo, baigiant 

vidurinėmis mokyklomis ir gimnazijomis. Dalinosi informacija apie paslaugas su turizmo 

informacijos centrais, ŽNP turizmo paslaugų teikėjais ir kt.organizacijomis. Edukacinių programų 

pasiūlymus rengė D. Vaškienė, I. Urnikienė, T. Mikutaitė. Už bendravimą su ugdymo įstaigomis 

atsakinga buvo T. Mikutaitė. 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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63 pav. Edukacinė programos Šaltojo karo ekspozicijoje pasiūlymas. I. Urnikienės maketas. 

 

 

4. PAŽINTINĖS/REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA IR 

TVARKYMAS 

 

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

atliekantiems žmonėms ir savanoriams, buvo vykdoma pažintinės, rekreacinės infrastruktūros 

priežiūra ir tvarkymas: remontuojama sugadinta įranga, pjaunama žolė, menkaverčiai krūmai, 

renkamos šiukšlės, vertinama būklė. 2017 m. Lankytojų aptarnavimo skyrius buvo atsakingas už 

pažintinės, rekreacinės infrastruktūros teritorijų ir objektų, kurių bendras plotas beveik 80 ha, 

priežiūrą ir tvarkymą:  

- Plokštinės rekreacinio prioriteto zona (17,2 ha)  

- Plokštinės takas (12,3 ha)  

- Mikytų alkakalnio takas (4,1 ha)  

- Siberijos apžvalgos bokštas (1,34 ha)  

- Šeirės takas (17,22 ha)  

- Poeto V. Mačernio takas (2,23 ha)  

- Gardų ozo takas (4,1 ha)  

- Giliuko ir Kaštoniuko takas (4,1 ha)  

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

- Platelių lankytojų centras (0,03 ha)  

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

- Atokvėpio vieta Laumalenkose (0,05 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Mikytų alkakalnio tako (0,07 ha)  

- Paplatelės apžvalgos aikštelė (0,16 ha)  

- Paplatelės takas (9,43 ha) 

- Barstytalių apžvalgos bokštas (0,03 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Žemaitės muziejaus (0,3 ha)  

- Jogaudų apžvalgos bokštas ir atokvėpio vieta (0,05 ha)  

- Atokvėpio vieta Pauošniuose (0,3 ha)  

- Uždaro tipo poilsio teritorija "Pakalniškynė" (0,5 ha)  
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- Atokvėpio vieta prie Plokštinės rezervato (II) (0,03 ha)  

- Paukščių stebėjimo bokštas (0,05 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Ubagsalės (0,05 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Platelių poilsiavietės (0,02 ha)  

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

- Atokvėpio vieta prie Šarnelės piliakalnio (0,05 ha)  

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

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

-Atokvėpio vieta prie Babrungėnų malūno (0,05 ha) 

2017 m. panaudojant už lankytojų bilietus surinktas lėšas teritorijoje buvo atnaujinti 6 

informaciniai stendai (1-Siberijos apžvalgos bokšte, 1 – Šeirės pažintiniame take, 4 – nublukę 

Siberijos telmologiniame draustinyje). Padedant savanoriams buvo perdažyta Platelių dvaro parko ir 

sodo smulkioji infrastruktūra (suoliukai, tiltas ir t.t.). 

                                      
  

64-65 pav. Savanoriai I. Necsa ir R. Arranz Marinero perdažo tiltą Platelių dvaro sode (kairėje), 

atnaujintas Siberijos telmologinio draustinė stendas. R. Arranz Marineros n. 

 

Taip pat taip pat tvarkyta kita pažintinė/rekreacinė teritorija ir infrastruktūra - sulaužyti 

stendai, vandens išgraužtos duobės. 

   

66-67 pav. Sugadintas informacinis stendas (Šeirės takas), bebrų veiklos padariniai – duobė (V. 

Mačernio pažintinis takas). R. Augustinės n. 
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5. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

2017 m. pateiktos paraiškos įvairių prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams: 

1. Medus su ŽNP produkto ženklu – 210 vnt. (T. Mikutaitė); 

2. Magnetukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 3300 vnt. (R. Augustinė); 

3. Raktų pakabukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 400 vnt. (R. Augustinė); 

4. Žolelių mišinių arbatos su ŽNP ženklu – 200 vnt. (R. Augustinė); 

5. Atnaujinti informaciniai stendai – 5 vnt. (R. Augustinė); 

6. Nešiojama garso sistema ekskursijoms -1 vnt. (T. Mikutaitė); 

7. Bičių vaškas edukacijoms – 60 kg (D. Vaškienė); 

8. Vėlimo vilna edukacijoms – 180 vnt. (D. Vaškienė); 

9. Įranga Amatų centrui (patalynė, buitinė technika, vonios užuolaidos, puodai ir kt.) (R. 

Augustinė, D. Vaškienė); 

10. Moteriškas tautinis kostiumas (lankytojų centro ekspozicijai) (D. Jakštienė); 

 

68 pav. Žemaičių moters tautinis kostiumas Platelių lankytojų centre. A. Brazdeikytės n. 

11. Mikrofonai ir garsiakalbiai audiogidas (Šaltojo karo ekspozicijai) (I. Urnikienė); 

12. Apmokymo paslaugos, seminarai, kursai (I. Urnikienė); 

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

14. Kasos aparatų priežiūros paslaugos (T. Mikutaitė); 

15. Skalbimo ir sauso valymo paslaugos (Šaltojo karo ekspozicijai ir Amatų centrui) (I. 

Urnikienė); 

16. Šaltojo karo muziejaus patalpų nuomos konkursas (R. Augustinė, I.Urnikienė, P. Mika). 
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6. KITA VEIKLA 

 Projektai 

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. pradėtas įgyvendinti tarptautinis turizmo projektas LLI-010 

„Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ (Unigreen) iš dalies finansuojamas 2014–2020 m. Interreg 

V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.  Projektą administravo R. 

Augustinė ir Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai. Projekto tikslas: sudaryti sąlygas 

gamtinio turizmo plėtrai Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose gerinant infrastruktūrą ir turizmo 

produktus bei pritaikant juos žmonėms su negalia. Bendra projekto vertė – 120 168,35 Eur. Projektą 

įgyvendina 11 partnerių (7- Latvijos, 4 – Lietuvos, tarp jų 3 saugomų teritorijų direkcijos), trukmė 

24 mėnesiai.  

2017 metais iš projekto lėšų buvo pradėta Platelių ežero apžvalgos aikštelės rekonstrukcija 

ir pritaikymas žmonėms su negalia. Iki 2018 metų turizmo sezono aikštelėje bus pakeistos visos 

aikštelės dangos, įrengti pandusai, informaciniai stendai pritaikyti žmonėms su regos negalia. Taip 

pat šiais metais buvo organizuota tarptautinė konferencija apie turizmo infrastruktūros pritaikymą 

žmonėms su negalia, važiuota į keliones Suomijoje ir Latvijoje. Nuo 2018 metų projekto 

administravimas perduodamas naujam projektų administratoriui.  

  
69-70 pav. Aikštelė prieš rekonstrukciją (kairėje), aikštelė darbams įsibėgėjus. R. 

Augustinės n. 

 

Ataskaitų, planų rengimas. 2017 m. šios ataskaitos: skyriaus 2017 m. veiklos ataskaita; 

lankytojų monitoringo ataskaita VSTT,  ketvirtinės ataskaitos, kraštovaizdžio monitoringo (10-11 

punktai), lankytojų monitoringo ir kt.  

2017 m. skyriaus veiklos planai, darbuotojų metinės veiklos užduotys, viešųjų pirkimų 

planai. 

Edukacinės programos organizavimas su laikinu apgyvendinimu. Paslauga buvo 

teikiama Plokštinės ekologinio ugdymo centre ir uždaro tipo teritorijoje „Pakalniškynė“.  Iš viso per 

vasarą buvo apgyvendinti 343 gyventojai. Tai daugiausia šokių kolektyvai: Telšių ,,Kokarola’’, 

Palangos moksleivių klubas, Telšių kultūros centras, Šilutės sportinių šokių klubas ,,Lūgnė’’ ir kiti. 

Paslaugos teikimą organizavo Šaltojo karo muziejaus poskyrio vedėja I. Urnikienė.  

Nuo 2017 m. vidurio Amatų centre taip pat pradėtos teikti edukacinių programų su laikinu 

apgyvendinimu paslaugos. 

 

Bendradarbiavimas. Buvo bendradarbiauta su įvairiomis organizacijomis, fiziniais 

asmenimis skyriaus kompetencijos klausimais: Plungės LD „Pasaka“, Lietuvos žmonių su negalia 
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sąjunga, Lietuvos turizmo departamentas, Suomijos Laurea universitetas, Metsähallitus, Parks & 

Wildlife Finland, Klaipėdos valstybinė kolegija, Plungės turizmo informacijos centras, UAB 

„Klaipėdos mėja“, Kelionių agentūra „Krantas travel“,  Plungės r. sav. švietimo įstaigos, Skuodo r. 

sav. švietimo įstaigos, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Plungės vaikų 

globos namai, Žemaitijos kaimo turizmo asociacija,  Ūkininkai (N. Makiejevienė, D. Abrutis, S. ir 

D. Kakčiai ir kt.), Seniūnijos, Telšių regiono kelių direkcija; ŽNP Apgyvendinimo įstaigos 

(viešbutis, poilsio, svečių namai), ŽNP Turistinės stovyklos ir stovyklavietės, ŽNP Nuomos, 

nardymo paslaugų teikėjai, ŽNP Maitinimo įstaigos ir kt. turizmo paslaugų tiekėjai, 

„PamatykLietuvoje“ komanda (A. Dotas). 

 

Konferencijos, seminarai, mokymai. Skyriaus darbuotojai dalyvavo įvairiuose 

mokymuose, seminaruose, konferencijose ir išvykose, iš viso per metus darbuotojai dalyvavo 29 

komandiruotėse: 

Rovena Augustinė dalyvavo 7 kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir 5 kituose renginiuose, 

daugiausiai susijusiuose su projekto „Unigreen“ įgyvendinimu; 

Aušra Brazdeikytė dalyvavo 3 išvykose – „Adventur 2016“ paroda (201-01-19_22 d.), 

skaitė pranešimą Žemės dienos proga Ylakių gimnazijoje, Skuodo r. (2017-03-16) ir dalyvavo 

pažintinėje mokomojoje išvykoje į Latviją (Papės ir Dunikos gamtos parkai) (2017-04-06).  

Ilona Urnikienė dalyvavo kvalifikaciniuose darbų saugos mokymuose (2017-03-14 – 

2017-04-11), bei pažintinėje mokomojoje išvykoje į Latviją (Papės ir Dunikos gamtos parkai) 

(2017-04-06). 

Toma Mikutaitė dalyvavo mokymo kursuose skirtuose EST akredituotoms „Europos 

savanorių tarybos“ organizacijoms (2017-01-18_20 d.), taip pat pažintinėje mokomojoje išvykoje į 

Latviją (Papės ir Dunikos gamtos parkai) (2017-04-06), Unigreen projekto pažintinėje išvykoje į 

Suomiją (2017-08-21_25 d.), skaitė pranešimą Ylakių gimnazijoje, Skuodo raj. 

Dalia Jakštienė pagal kompetenciją dalyvavo Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metų 

atidarymo renginyje-seminare (2017-01-27), vedė edukacinį išvažiuojamąjį užsiėmimą Mosėdyje 

(2017-03-03), dalyvavo teoriniame – praktiniame seminare „Užgavėnių tradicijų tęstinumas“ (2017-

02-08), parodoje, skirtoje tradiciniam žemaitiškam kostiumui (2017-12-27). 

Daiva Vaškienė vedė edukacinį išvažiuojamąjį  užsiėmimą Mosėdyje (2017-03-03) ir 

dalyvavo renginyje „Lietuvos regioniniams parkams -25“ 

 

Kiti darbai: 

- Materialinių vertybių priežiūra, apskaita, nurašymai ir kt.,  

- parengta ir iškabinta teritorijoje bei išsiuntinėta turizmo paslaugų teikėjams informacija 

apie lankytojų bilietą,  

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

mokyklų studentams (interviu), 

- darbas su savanoriais; 

- parengti tekstai ekskursijoms: Šeirės tako (lietuvių ir anglų k.), ekskursijos po Platelius 

(anglų k.), ekskursijos po Platelių bažnyčią (anglų k.); 

- ŽNP produkto ženklo turėtojų resertifikavimo komisijos darbo koordinavimas, 

resertifikavimo proceso organizavimas, naujų produkto ženklų išdavimo proceso koordinavimas; 

- 3 išvykos pas turizmo paslaugų ir produktų teikėjus, susipažinimas su jų teikiamomis 

paslaugomis. Produkto ženklų turėtojų paslaugų viešinimas, informacijos apie juos internetinėje 

svetainėje atnaujinimas; 

- parengti ŽNPD turizmo paketai paslaugų ir produktų teikėjams (anglų ir lietuvių k.); 
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71 – 72 pav. ŽNP produkto resertifikavimo komisijos (kairėje) ir Lankytojų aptarnavimo skyriaus 

darbuotojų (dešinėje) išvykos pas turizmo paslaugų teikėjus (kairėje). A. Brazdeikytės n. 

- rengta ir siųsta informacija VSTT, įvairioms organizacijoms, susijusi su įvairiais 

projektais, leidiniais ir pan.; 

- bendradarbiavimo organizuojant kitų institucijų renginius (Nacionalinio konkurso 

„Pamoka gamtoje: svajokime drauge“ baigiamasis renginys, neįgaliųjų maratonas „Nugalėk save“ ir 

kt.) 

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

informacija apie direkcijos paslaugas, lankytinus objektus ir pan. 

- kurti renginių, edukacinių programų, praktinių seminarų skelbimai, siuntinėta informacija 

apie paslaugas ugdymo įstaigoms ir pan.; 

- Platelių LC ekspozicijos "Žemaitijos žemės slėpiniai" priežiūra. 

- pagalba įgyvendinant projekto „Attractive Hardwoods“ veiklas (informacijos rinkimas, 

pasiūlymų teikimas įvairiais klausimais ir kt.) 

   

73 – 74 pav. Maratono „Nugalėk save“ dalyviai (kairėje), konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime 

drauge“ baigiamojo renginio akimirkos. Archyvo n. 


