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1. PROJEKTO SKYRIUS 

Projekto skyrius suformuotas 2016 m. liepos 28 d. priėmus į darbą projekto vadovę Viktoriją 

Rumšaitę. Nuo 2017 m. balandžio mėnesio projekto administratoriaus pareigoms užimti buvo 

priimtas Audrius Keršis, jis dirbo iki rugsėjo 29 d. Nuo gruodžio mėnesio 6 d. projekto administratore 

pradėjo dirbti Rūta Antanavičiūtė.   

 

 

2. PROJEKTAS „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo 

praktika“ (an. „Best practise in tourism development, marketing and sustainable 

management of Attractive Hardwoods“) 
 

 

Programa: 

Europos Sąjungos 2014-2020m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa. 

Tikslas: 

Padidinti ir populiarinti tarpvalstybinį turizmą kietųjų lapuočių miškuose, visame pietiniame Baltijos 

jūros regione, tobulinti ir stiprinti įvairių nacionaliniame ir tarptautiniame turizmo sektoriuje 

veikiančių bendrovių bendradarbiavimą. 

Uždaviniai: 

• padidinti gamtos objektų populiarumą ir lankytojų skaičių lapuočių miškuose;  

• suburti vietos bendruomenę, vietines turizmo asociacijas, fizinius ir juridinius asmenis dirbti 

kartu; 

• sukurti naujus turizmo produktus bei paslaugas; 

• parengti bendrą strategiją, kuria bus siekiama padidinti ir populiarinti tarpvalstybinį turizmą 

kietųjų lapuočių miškuose, visame pietiniame Baltijos jūros regione, o projekto veiklos bus 

vykdomos kruopščiai atrinktose teritorijose. 

Partneriai: 

• Pagrindinis partneris: Švedijos miškų agentūrą (SE); 

• Partneriai: 

• Blekingės regionas (SE); 

• Blekingės apskrities administracinė valdyba (SE); 

• Gdansko regioninė miškų urėdija (PL); 

• Pamario turizmo valdyba (PL); 

• Asocijuoti partneriai: 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 

• Lietuvos gamtos fondas; 

• Plungės turizmo informacijos centras; 

• Telšių miškų urėdija; 

• Žemaitijos kaimo turizmo asociacija; 

Biudžetas: 

• Bendra projekto suma - 1 493 252.65 EUR 

• Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos biudžetas – 302.885,00 Eur. 
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3. VEIKLOS 

 

Pagal pasirašytą projekto paraišką, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija yra įsipareigojusi 

per visą projekto laikotarpį sukurti šešis turizmo produktus. Be jų bus įgyvendintos ir kitos veiklos, 

tokios kaip internetinio tinklapio sukūrimas, suvenyrų sukūrimas, brošiūrų įsigijimo paslauga ir t.t. 

 

3.1 ĮGYVENDINTOS VEIKLOS 

 

3.1.1. ILGIO PIRTĖLĖS SUPAPRASTINTO REKONSTRAVIMO PROJEKTO 

PARENGIMAS 

 

2016 m. buvo pradėtas rengti buvusios pirties rekonstravimui į paukščių stebėjimo vietą. UAB 

„Archivizija“ parengė projektą pagal kurį bus galima rekonstruoti esamą apleistą pastatą. Kadangi 

pagal įgyvendinamo projekto programą rekonstrukcijos darbai yra negalimi, projektas buvo parengtas 

kaip veiklų planas, kuriuos reiktų įgyvendinti ateityje.  

 

 
 

3.1.2. INTERNETINIS TINKLAPIS 

 

2017 m. vasario-balandžio mėn. buvo vykdomi internetinio tinklapio naujinimo darbai. Po jų buvo 

atnaujintas tinklapio dizainas, išskirstytos veiklos pagal grupes ir t.t.   

PRIEŠ: 
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PO: 

 
 

3.1.3. TURIZMO FORUMAS 

2017 m. balandžio 21 d. kartu su Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojais organizavome 

Turizmo forumą „Naujas turizmo sezonas su gerąja patirtimi“, kuris vyko Platelių dvaro svirne. 

Dalyvavo 56 žmonės. Pranešimą apie Pamario turizmo klasterį skaitė Klaipėdos rajono turizmo 

informacijos centro direktorė Daiva Buivydienė. Apie kelionių maršrutus, kaip patekti į keliautojų 

akis ir mintis pasakojo www.pamatykLietuvoje.lt sumanytojas Arvydas Dotas.  Su Žemaitijos 

nacionalinio parko Platelių tradicinių amatų centro projektu supažindino Gamtos ir kultūros paveldo 

skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Kuprelytė. Su Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

naujienomis: edukaciniais užsiėmimais, renginiais ir kt. supažindino Toma Mikutaitė; ekologinį 

žemaičių ūkį „Bajorkiemio pievos“ pristatė Gintautė Kazlauskienė; Plungės TIC vadybininkė K. 

Narkutė-Beniušienė pristatė Plungės TIC 2017m. sezoną ir forumą pabaigė Žemaitijos kaimo turizmo 

asociacijos pirmininkė Jurgita Krištupienė, kuri pristatė 2017 m. veiklas ir naujoves. 

   

Nuotr. Toma Mikutaitė 

http://www.pamatyklietuvoje.lt/
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3.1.4. PAŽINTINIS-PRAKTINIS SUSITIKIMAS ŠVEDIJOJE (STUDY VISIT) 

2017 m. gegužės 23-24 dienomis, Ronneby mieste, Švedijoje dalyvavome projekto „Attractive 

Hardwoods pažintiniame-praktiniame susitikime su partneriais bei asocijuotais partneriais 

atstovaudami Žemaitijos nacionalinio parko direkciją. Konferencijos metu buvo aptarti einamieji 

projekto klausimai, pasidalinta gerąją patirtimi. Aplankėme Švedijos partnerių labiausiai lankomas 

teritorijas; vietas, kuriose projekto pagalba bus įrengiami takai bei kitos veiklos. Susitikimas buvo 

naudingas ir informatyvus. Gavome daug naudingos informacijos, pamatėme kaip Švedijos partneriai 

plėtoja infrastruktūrą, kaip komunikuoja ir bendradarbiauja su privačiu ir valstybiniu sektoriumi. 

Gautą informaciją stengsimės pritaikyti įgyvendinant projekto veiklas. 

     

Nuotr. Viktorijos Rumšaitės 

3.1.5. RINKOS TYRIMAS 

2017 m. rugpjūčio 4-20 dienomis buvo vykdomas rinkos tyrimas. Įsigytų paslaugų tikslas – 

išsiaiškinti apie Žemaitijos nacionalinio parke apsilankančius turistus: lytį, amžių, iš kur atvykę, jų 

nuomonę apie parke teikiamas paslaugas ir produktus ir t.t. Perkamų paslaugų uždaviniai: 

• nustatyti Parke apsilankančių turistų  – informuotumo lygį apie Parke teikiamas paslaugas ir 

produktus:  

• sužinoti, koks atvykstančio turisto amžius, lytis, geografinė padėtis; 

• sužinoti, kokią informaciją atvykę turistai žino; 

• nustatyti, kokios informacijos atvykstantiems turistams nepakanka; 

• nustatyti, kokią informaciją atvykstantys turistai pageidauja gauti; 

• išsiaiškinti, kokiais informacijos kanalais Lietuvos gyventojai ir užsieniečiai gauna 

informaciją ir kokiais informacijos kanalais norėtų gauti; 

• sužinoti, kaip apsilankę mūsų parke vertina teikiamas paslaugas ir produktus. 

• sužinoti, kokias lankomas vietas žada aplankyti ar aplankė mūsų parke. 

• sužinoti kokių paslaugų, produktų trūksta; 

Pirkimą laimėjo UAB „SORBUM“, kurios darbuotojai apklausė 500 parko lankytojų ir uždavė 

klausimus pagal parengtą klausimyną. Po gautų atsakymų ir išvadų buvo pateiktos šios 

rekomendacijos: 

▪ Didesniam  lankytojų iš tolimesnių apskričių ar užsienio pritraukimui  informaciją apie ŽNP 

skleisti kuo įvairesniais media kanalais - radijas, internetas ir pan., ypač norėdami pasiekti 

jaunąją auditoriją iki 25 metų. 

▪ Daugiau dėmesio reikėtų skirti žiniatinklio svetainės optimizavimui paieškos sistemose 

tiksliniais raktiniais žodžiais pagal populiariausias paieškos sistemų užklausas, siekiant 

aukščiausių rezultatų šių sistemų reitinguose. 

▪ Daugiau informacijos apie ŽNP skelbti svetainėse, skirtose keliautojams, pvz., Trip adviser, 

keliautojų bloguose, Facebook grupėse, skirtose keliautojams ir pan. 



7 
 

▪ Daugiau dėmesio skirti lauko reklamai arba informaciniams stendams. Šiuo metu tik labai 

maža dalis, apie 1,5 %,  apklaustųjų paminėjo, kad užvažiavo į parką,  pastebėję pakeliui 

esantį informacinį stendą. 

▪ Daugiau dėmesio skirti infrastruktūros prie ežero gerinimui, kadangi pagrindinis ŽNP traukos 

centras yra būtent ežeras.  

▪ Sukurti turistinius maršrutų planus, kuriuose būtų pažymėti lankytini objektai, kur pavalgyti, 

kiek laiko truks maršrutas ir pan. Siūlytume kooperuotis su kitais regioniniais parkais ir 

sukurti panašaus pobūdžio maršrutus per visus parkus. 

▪ Skatinant lankytojus pasilikti ŽNP ilgesniam laikotarpiui,  didinti pigesnių apgyvendinimo 

įstaigų skaičių. Šiuo metu pagrindinė kliūtis pasilikti parke yra brangi nakvynė. 

▪ Dauguma lankytojų atvažiuodami į parką vežasi savo pagamintą maistą.  ŽNP bus 

patrauklesnis lankytojams padidinus stovyklaviečių su staliukais bei laužavietėmis skaičių.  

 

3.1.6. FILMO APIE ŽEMAITIJOS NACIONALINĮ PARKĄ KŪRIMAS 

Nuo 2017 m. birželio mėnesio buvo pradėtas viešasis pirkimas dėl filmo apie Žemaitijos nacionalinį 

parką kūrimo paslaugos įsigijimo. Filmo kūrimo tikslas: pristatyti Žemaitijos nacionalinį parką (toliau 

– Parkas), supažindinti potencialius turistus su Parko direkcijos bei vietos gyventojų teikiamomis 

paslaugomis, pramogomis. Skatinti vietinio ir regioninio verslo bendradarbiavimą, vietos paslaugų 

komercinimą, naujų produktų/paslaugų pateikimą rinkai. Raginti skatinti aktyviau dalyvauti vietines 

organizacijas, verslo vienetus populiarinant Parką bei jo apylinkes. Videofilmas turėtų pristatyti patį 

Parką, kiekvieno metų sezono turizmo, poilsio galimybes. Pirkimą laimėjo įmonė UAB „Media Lab“, 

su kurios komandos pagalba rugsėjo mėnesį buvo atlikti pirmieji filmavimo darbai. Iš viso bus 

filmuojami visi keturi metų laikai, po kurio bus sumontuotas 3 ir 10 min filmukai, bei bendras 10 

min. trijų valstybių filmas. 

   

Nuotr. Aldona Kuprelytė 

3.1.7. PIEVŲ IR KIETŲJŲ LAPUOČIŲ ESANČIŲ ERDVIŲ ŠIENAVIMO. BIOMASĖS 

PAŠALINIMO NATURA2000 TERITORIJOJE  

Pievų ir kietųjų lapuočių miške esančių erdvių šienavimas, biomasės pašalinimas  Žemaitijos 

nacionaliniame parko Liepijų kraštovaizdžio draustinyje buvo atliekamas  3 skirtingose vietose:  

1) Didžiojo auksinuko buveinėje, pievoje Nr.1, kurios centro  koordinatės 361259, 6214209 

(LKS), bendras plotas   1,1  ha; 

2) Lubinynais apaugusioje pievoje Nr. 2, kurios centro koordinatės 361692, 6213149  (LKS). 

Reikia nušienauti pievą Nr. 2, iš viso tvarkomas   plotas  1,5  ha;  

3) Kietųjų lapuočių miške esančiose erdvėse, kurios centro koordinatės 361747, 6213258, 

tvarkomas plotas 1,3  ha. 
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Darbai buvo atlikti lapkričio mėnesį, likusius darbus planuojame atlikti iki 2018-07-01 

   

Nuotr. M. Jankauskienė 

3.1.8. TURIZMO INFORMACINIŲ TERMINALŲ SUKŪRIMO PASLAUGA 

Įgyvendinant projektą Attractive Hardwoods Žemaitijos nacionalinio parke pastatėme du turizmo 

informacinius terminalus. Terminalus pastatėme prie Žemaitijos nacionalinio parko informacinio 

centro ir Šaltojo karo muziejaus administracinio pastato. Terminalai suteiks turistams koncentruotą 

informaciją apie teikiamas paslaugas parko teritorijoje ir kitą informaciją. 

 

 

3.1.9. LANKSTINUKAI, BROŠIŪROS APIE PAUKŠČIŲ STEBĖJIMĄ ŽEMAITIJOS 

NACIONALINIAME PARKE 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija įgyvendindama projektą „Attractive Hardwoods“ vykdė 

lankstinukų, brošiūrų, spausdinimo ir maketavimo paslaugą. Pagal šį pirkimą mes įsigijome 5000 vnt. 

leidinių apie paukščių stebėjimo galimybes mūsų parke. Lankstinuko vienoje pusėje yra atvaizduotas 

Žemaitijos nacionalinio parko žemėlapis. Kitoje pusėje objektai, kuriuose galima stebėti paukščius, 

bei bendra informacija (tikslai, uždaviniai, partneriai, biudžetas ir pan.) apie įgyvendinamą projektą; 

projekto/programos logotipai. 
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3.1.10. SUVENYRINIAI TUŠINUKAI, USB ATMINTUKAI, DOKUMENTŲ 

DĖKLAI, MARŠKINĖLIAI 

2017 m. buvo įsigyta 100 vnt. suvenyrinių rašiklių ir 40 USB atmintinių; 500 vnt. dokumentų dėklų 

bei 40 vnt. marškinėlių su projekto ir ŽNP logotipais. 

• Tušinukai, USB atmintinės.   Dokumentų dėklai 

  
 

    

• Marškinėliai 
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4. MOKĖJIMO PRAŠYMAI 

Nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios, t.y. nuo 2016 m. liepos 1 d. buvo pateikti du 

mokėjimo prašymai. 2016 m. buvo pateiktas prašymas 8266,95 Eur. sumai. Šiuos pinigus iš 

pagrindinio partnerio gavome. 2017 m. liepos 15 d. buvo pateiktas mokėjimo prašymas už antrąjį 

periodą. Prašymas pateiktas 19759,97 Eur sumai. Trečiąjį mokėjimo prašymą už 2017 m. II periodą 

pateikėme sausio 9 d., prašymo suma 39 189,13 Eur. Ši ataskaita dar nėra patvirtinta. 

5. INTERVIU  

Projekto vadovė Švedijos televizijos kanalui davė interviu apie Žemaitijos nacionalinį parką, 

rekreacijos ir turizmo galimybes:  

 

6. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI 

2016 m. skyriaus darbuotoja parašė 7 straipsnius, kurie buvo išspausdinti rajoninio laikraščio 

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

socialiniuose tinkluose ar kitose internetinėse svetainėse, masinėse informavimo priemonėse. 

Straipsnius rašė V. Rumšaitė. Straipsnių tematika susijusi su įgyvendinamo projekto veikla, tiek su 

įvykusiais renginiais, naujienomis, įgyvendintomis veiklomis. 

Per metus skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 3 pranešimus įvairiuose vietiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose: 

1. Gruodžio 14 d. Viktorija Rumšaitė „Turizmo forume“ skaitė pranešimą ir pristatė 2017 

m. pasiektus projekto tikslus. 

2. Rugsėjo 20 d. Viktorija Rumšaitė partnerių susitikime skaitė pranešimą apie 

įgyvendinamą projektą.; 

3. Balandžio 21 d. Viktorija Rumšaitė „Turizmo forume“ skaitė pranešimą ir pristatė 2016 

m.  pasiektus projekto tikslus ir 2017 m. pradėtas įgyvendinti veiklas. 

 

7. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

2017 m. pateiktos paraiškos įvairių paslaugų pirkimams: 

1. Ilgio pirtelės supaprastinto rekonstravimo projekto; 

2. Internetinio tinklapio atnaujinimas; 

3. Apgyvendinimo paslaugų; 

4. Kelto paslaugų; 

5. Konferencijos paslaugų; 

6. Rinkos tyrimo; 

7. Spausdinimo ir susijusių paslaugų; 

8. Straipsnių publikavimo; 

9. Pievų ir kietųjų lapuočių esančių erdvių šienavimo ir biomasės pašalinimo Natura 200 

teritorijoje; 

10. Informacinių terminalų sukūrimo paslaugos; 

11.lankstinukų, brošiūrų spausdinimo ir maketavimo paslaugų; 

12. Filmo apie nacionalinį parką sukūrimo paslaugos; 
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8. PLANUOJAMOS ĮGYVENDINTI VEIKLOS 

 

Kitais metais projekto skyriaus darbuotojai planuoja įgyvendinti šias veiklas: 

 

1. Darnaus turizmo strategijos kūrimas („reason to go“), EUROPARC Darnaus turizmo chartijos 

pratęsimas 

2. Išmaniosios programėlės apie Žemaitijos nacionalinį parką sukūrimas, su turizmo 

informacija. 

3. Gidų kursų organizavimas, su sertifikavimų gavimu. 

4. Pažintinė miškininkų kelionė į Estiją, Suomiją. Pasisemti gerosios patirties. 

5. Įsigyti viešinimo paslaugas. Parašyti straipsnius į spaudą, socialinius Tinklus. 

6. Išleisti lankstinukas ar brošiūras su turizmo informacija. 

7. Suorganizuoti konferenciją su suinteresuotomis organizacijomis (savivaldybė, TIC, 

bendruomenėmis, VSTT ir t.t.) apie turizmo vystymą Žemaitijos nacionalinio parko 

teritorijoje. 

8. Užbaigti pradėtas veiklas pievų ir kietųjų lapuočių esančių erdvių šienavimo, biomasės 

pašalinimo Natura 2000 teritorijoje (Liepijų miško turizmo trasa). 


