
KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS 2018 METŲ VEIKLOS METRAŠTIS 

2018 metais Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Kraštotvarkos skyriuje dirbo 2 

specialistai: Sigitas Kvašinskas ir Saulius Sidabras. Gruodžio  pabaigoje pradėjo dirbti skyriaus 

vedėjas Saulius Vaičekauskas.  Šiais metais pagrindinis dėmesys  buvo skirtas paveldo objektų 

priežiūrai ir tvarkymui: parengtas Gegrėnų archeologinio komplekso II etapo tvarkymo  darbų 

projektas ( aut. A.Vengris); pradėta rengti darbų pirkimo specifikacija; suskaičiuoti ir pažymėti 

kertami medžiai 2019 metais būsimam projekto darbų pirkimui ir įgyvendinimui. 2018 m. perduota 

informacija Kultūros paveldo institucijoms apie kalvoje, vadinamoje  Pikelio kapais, barsuko olų 

išrausose rastus galimai apeiginius ir žmogaus palaikų kaulus.  Tai sudomino archeologinio paveldo 

tyrinėtojus.  Spalio mėnesį atvykę Kultūros paveldo centro archeologai įvertino vietovę, atliko 

tyrimus, o 2019 m. planuoja kapavietę įtraukti į registrinių objektų sąrašą.  

Pagal kompetenciją rengėme ir teikėme atsakymus į suinteresuotų asmenų prašymus ir 

paklausimus. Išnagrinėta: 91 miškotvarkos projektas, iš jų suderinti – 72, nederinta – 19; 294 

kadastrinės bylos, iš jų suderintos – 235, nederinta – 59. Išnagrinėta 15 prašymų ,,Dėl biržių 

atrėžimo medžiagos“ derinimo, iš jų suderinta – 13, nederinta – 2. Išduota 11 pažymų dėl ,,Paramos 

Natura 2000 miškuose“. Išnagrinėti 8 prašymai dėl kūdrų kasimo - iš jų suderinta – 6, nederinta – 2. 

Parengta 10 atsakymų dėl motorinių plaukiojimo priemonių naudojimo, nardymo ir  kt. renginių 

organizavimo Parko teritorijoje. Vykdytas susirašinėjimas su antstoliais. Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcija, 2019 m. sausio 1 d. turi 6 nebaigtas 2003-2008 metų laikotarpio ATP bylas. Bylos 

neuždarytos dėl skolų, kurias išieško antstolių kontoros. Skolininkai neturi turto, nerandami ir kt.          

Prevencija ir teritorijų kontrolė vykdyta reindžerystės principais, pagal patvirtintą 2018 m. 

planinių patikrinimų programą. Pagrindinis dėmesys kreiptas bendravimui su seniūnais, vietos 

gyventojais ir atvykstančiais lankytojais, sprendžiant aktualius visuomenei klausimus. Skyriaus 

specialistai 2018 metais daugiau kaip 109 kartus išvyko į teritorijų/objektų apžiūras, planinių ir 

neplaninių patikrinimų, kartu su kitomis institucijomis vykdytų patikrinimų ir draustinio būklės 

vertinimus, kurie buvo registruoti ŽNPD elektroninėje duomenų bazėje. 

Bendradarbiaudami  su kitom institucijomis atlikta 17 patikrinimų. Kartu su Valstybinės įmonės 

Valstybinių miškų urėdijos Telšių padalinio kontrolės pareigūnu, Platelių girininku mažiausiai po 

10 kartų atlikome Parko teritorijos valstybių miškų  patikrinimus sprendžiant rekreacinių teritorijų 

vandens apsaugos juostų apsaugos, stovyklaviečių priežiūros, galimai neteisėto kirtimo, rezervatų 

miškų apsaugos ir kt.  problemas.  Su Plungės aplinkos apsaugos agentūra atlikti 7 patikrinimai.  

2018 m. 4 kartus dalyvauta Plungės aplinkos apsaugos agentūros organizuotuose  gyvosios gamtos 

apsaugos reiduose parko teritorijoje. Kartu su Platelių, Ž. Kalvarijos seniūnais įvykdyti 2 

patikrinimai sprendžiant apleistų teritorijų, pastatų klausimus bei kaimynų konfliktus. Atlikti 6 

valstybinių draustinių patikrinimai. 

       
Gondingos valstybinio kraštovaizdžio draustinio būklės vertinimui naudojamas dronas. 



 

 

 

Lankytojų palikimas rekreacinėse teritorijose po „ilgojo“ vasaros  savaitgalio. Būklės 

patikrinimo metu kartu su VĮ Valstybinių miškų urėdijos miškininkais. 

   

Trumpalaikiai, bet efektyvūs įspėjimai naujai atsirandančiose neteisėtose automobilių statymo 

vietose padeda informuoti vairuotojus. 

   

Patikrinimų metu sekama įrengtos infrastruktūros būklė. 



  

   

Žvejų  bendruomenė stabiliausia mažųjų parko ežerų būklės stebėtoja ir vertintoja.   

Aktyviausi informuoja apie pastebėtus pažeidimus, rastus neteisėtos žūklės įrankius. Pasikeitus  

valstybinei žuvivaisos ir žuvininkystės sistemai, 2018 metais Žemaitijos nacionalinio parko 

valstybiniai  ežerai nebuvo įžuvinami. Apsilankius prie vandens telkinių bendraujama su žvejais, 

patikrinami mėgėjiškos žūklės leidimai. 

 

  

Rezervatų  režimo palaikymui svarbūs riboženkliai ir jų  ribinių linijų priežiūra. 2018 m. 

užtvaras įrengtas  Plokštinės gamtiniame rezervate. 



      

Bendrų patikrinimo metu su Plungės aplinkos apsaugos agentūros pareigūnais dalijamas 

patirtimi, teikiamos konsultacijos, aptariamos problemos ir jų sprendimo būdai. 

  

Netikėtas susitikimas kelyje greta Rukundžių rezervato. 

Bendradarbiauta su parko gyventojais ir poilsiautojais.  2018  metais gauta keliolika  

parko gyventojų, žvejų ir kitų  lankytojų telefoninių pranešimų apie galimai neteisėtą veiklą. 

Dažniausiai pranešama apie žvejybą (pranešta apie neaiškios paskirties plūdurus, paliktus 

vėžiavimo masalus - gyvūnų gaišenas, galimai užterštą ežero vandenį, ir kt.), keliuose rastus 

negyvus ar sužeistus gyvūnus, apie neteisėtą stovyklavimą, laužo kūrenimą, maudomus šunis. 

Pranešimai gaunami  ir ne darbo (švenčių dienomis, vakaro ir nakties) metu.  Didžiausia rekreacinė 

apkrova tenka ir dauguma pranešimų buvo susiję su Platelių ežero rekreacinėmis ir aplink jas  

esančiomis teritorijomis. Vasaros šioms vietoms skiriamas didžiausias dėmesys. Bendraujama su 

stovyklaviečių prižiūrėtojais, rekreacinių paslaugų teikėjais, parko lankytojais. Grubių 

aplinkosauginių pažeidimų 2018 m. nebuvo nustatyta. 



    

 Kretingiškių pasakojimai apie buriavimo ir aktyvaus poilsio 50 metų asmeninę patirtį ir 

istoriją  Platelių ežere prie Briedsalės. 

 

Bendradarbiaujame su Kultūros paveldo departamento pareigūnais  

Perduota informacija Kultūros paveldo institucijoms apie Pikelio kapuose barsuko olų 

išrausose rastus galimai apeiginius ir žmogaus palaikų kaulus sudomino archeologinio paveldo 

tyrinėtojus.  2018 m. spalio mėnesį atvykę Kultūros paveldo centro archeologai įvertino vietovę. 

2019m. planuojama objektą skelbti kultūros paveldo vertybe. 

       

  

Pikelio kapai  



 

2018 m. parengtas Gegrėnų archeologinio komplekso tvarkymo II etapo darbų projektas, 

pažymėti darbams kertami medžiai. Dalyvauta rengiant darbų specifikacijas, tvarkymo darbų 

viešiesiems pirkimams. 

    

Vykdant tvarkymo darbus numatyta išsaugoti aptiktą plėšriojo paukščio lizdą. Piliakalnio 

prieigose rastras riedulys su duobutėmis „prašosi“  archeologų ekspertinio vertinimo. 

Parengta kraštovaizdžio monitoringo ataskaita susidedanti  iš vertingų kraštovaizdžio 

erdvių foto fiksacijos (6 vietos), pažeistų teritorijų inventorizacijos (15 teritorijų), atkurtų –

sutvarkytų  15 buvusių pažeistų  teritorijų, 7 aplinką darkančių statinių inventorizacijos,  gamtos 

paveldo 28 objektų būklės kasmetinio vertinimo.  

 

Šarnelės kraštovaizdžio draustinis išsiskirianti raiškiomis reljefo formomis.  



Pradėtas  kraštovaizdžio monitoringo programos naujas 2018 -2023 m. etapas. 

Kraštovaizdžio būklės stebėsenai, vaizdingoms fotonuotraukoms gauti naudojamas dronas,  

atliekamas gamtos paveldo objektų  monitoringas.  Vykdoma naujų, vertingų medžių milžinų 

paieška ir matavimai.    

   

Dvikamienė eglė Plokštinės gamtiniame rezervate.  

 

Atliekama 28 gamtos paveldo objektų būklės stebėsena. 

 

Stibaičių ąžuolas ir informacinis stendas. 



 

2018 metais užfiksuoti du Platelių ežero vandens lygio rekordai: aukščiausias ir žemiausias.  

Sausio 3 d. užfiksuotas absoliučiai aukščiausias ežero lygis nuo 2013 m., kai pradėtas vandens lygis 

fiksuoti elektroniniu matuokliu, ir buvo 146,6746 m virš jūros lygio. O absoliučiai žemiausias 

vandens lygis užfiksuotas rugsėjo 26 d. ir buvo 146,1061 m virš jūros lygio. Šiais metais vandens 

aukščio svyravimas buvo 0,5685 m, tai pats didžiausias vandens lygio svyravimas. Toki didelį 

svyravimą nulėmė labai lietinga 2017 m. pabaiga ir sausringi 2018 metai.  

 

Dalyvaujama šienaujamų ir tvarkomų plotų  darbų organizavime, teikiame informacija juos   

deklaruojant. 

 

Nušienautaos Šarnelės piliakalnio prieigos. 
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 Kraštovaizdžio monitoringo metu atliekamas apleistų, neprižiūrimų sodybų kraštovaizdžio 

draustiniuose fotofiksacija. 

 

Kraštovaizdžio monitoringo metu atliekamas pažeistų  teritorijų monitoringas - buvęs Jogaudų 

karjeras apauga medžiais ir krūmais, palaipsniui slepia ūkinės veiklos požymius ir tampa gaivia gamtos oaze.  

   

 Vykdoma ES projektų lėšomis sutvarkytų teritorijų 5 metų stebėsena. Pažeistų žemių savininkų 

reikalaujama apleistus buvusius karjerus prižiūrėti, neleist kasti, o esant galimybei ir rekultivuoti. 



 

 

2018 metų birželio 21-osios vakare ir naktį į birželio 22-ąją, siautusi audra Vakarų 

Lietuvoje,  neaplenkė ir Žemaitijos nacionalinio parko. Čia ji vartė medžius, Valstybiniame miške 

60 ha plote po vėjovartų iškirsta 1300 ktm medienos, iš jų - plynais kirtimais iškirsta - 1.7 ha. 

Plynais sanitariniais kirtimais iškirsti du  0,7 ha ir 0. 2 ha ploto sklypai privačiuose miškuose. Dėl 

vėtros padarinių, pavojingai pakibusių medžių  dviračių takas buvo uždarytas. Kartu su Platelių 

gimnazijos moksleiviais talkinome Platelių girininkijai. Pašalinus rąstus nuo tako  rinkome medžių 

nuolaužas, šakas. 

2018 metais dalyvavome Žemaitijos nacionalinio parko ir biologinės įvairovės stebėsenos 

programose. 

   

Dalyvauta Dvijuostės nendriadusės monitoringo tyrimuose. Renkama informacija apie  

invazinių augalų sibirinių barščių paplitimą parko teritorijoje. 



 

 

 

Dalyvauta žiemojančių paukščių apskaitose 

   

Pavasariniai gervių šokiai ir paslaptingi nendrinės vištelės žingsniai vandens paviršiumi.  

Aptiktos bei stebėtos retos gyvūnų bei augalų rūšys. Informacija perduota Gamtos ir 

kultūros paveldo skyriaus specialistams. 

  

Vieni rečiausių  parko teritorijoje Lietuvos Raudonosios knygos atstovai juodasis apolonas 

ir tikrinis blizgutis.. 

 



Vykdoma Didžiųjų kormoranų vasarojimo sankaupos ir jų poveikio stebėsena Platelių ežere 

Auksalės miškui. 2018 m. Parko vandens telkiniuose priskaičiuota apie 300 vnt. šių paukščių. 

Suskaičiuotos 6 džiūvančios eglės augančios ežero pakrantėje, Paukščių išmatomis nuteršta 15 arų 

ploto pakrantės miško ir apie 9 arus  vandens juostos.   

  

 

 



2018 m. gegužės – birželio mėn. stebėtas rainuotųjų vėžių maras, o rugsėjo -  ungurių 

kritimas. Mokslininkų teigimu priežastis – aukšta vandens temperatūra lėmusi gyvūnų ligas. 

   

Gelbėjant varliukus migracijos metu teko „ tobulinti“ kelininkų įrengtus varlių 

praėjimus po magistraliniais keliais. 

  

Teritorijų tvarkymas. 2018 m. išsiskyrė tuo, kad buvo organizuotos 2 Darom akcijos.  

Pavasarinė 1 dienos akcija rudenį peraugo 3 dienų talką "Darom" World Cleanup Day. Direkcijai 

talkino 178 įvairių mokslo įstaigų moksleiviai ir privatūs asmenys. 

 

Pirmasis 2018 metų žygis rinkti šiukšlių į Platelių ežero salas vasario 23d. 



    

Pavasarinė talka DAROM Pilies saloje kaip visada organizuota balandžio mėnesį. 

 

    

  

2018-09-15 "Darom" World Cleanup Day Platelių ežero pakrantėse valstybinių miškų 

žemėje renkamos šiukšlės, naikinamos nelegalios laužavietės. 

   

 Miškų ir pakelių švarinimo talka su Plungės technologijų mokyklos moksleiviais 



Švietimas, viešinimas ir renginiai visuomenei. Vykdyta viešinimo ir prevencinė veikla  su 

vietos mokyklomis - pravestos 7 ekskursijos, skaitytos 3 paskaitos, 1 pranešimas, 4 edukaciniai 

užsiėmimai Platelių gimnazijos moksleiviams. Parašyti 3 straipsniai Direkcijos tinklalapyje. Duotas 

interviu Lietuvos žinių laikraščiui apie rugpjūčio škvalo padarinius Žemaitijos nacionaliniame 

parke. Susitikimų, renginių metu teikta informacija apie Direkcijos veiklą, ST reikšmę parko 

paslaugų teikėjams, lankytojams ir vietos gyventojams.  Su parko vertybėmis supažindinta 

Direkcijoje dirbusi savanorė. Ji aktyviai prisidėjo ir dalyvavo atliekant kasdienius darbus,  talkose 

tvarkant teritorijas, organizuojant ir vedant ekskursijas, renginius.  

 

Lietuvos vertingų geotopų sąrašą papildė Medsėdžių geomorfologinio draustinio raiškūs 

atragiai pavadinti Dvyniais. 2018 m spalio mėn. ši vietovė buvo pristatyta Lietuvos geologijos 

tarnybos renginio Žemaitijos  geologinio paveldo dienos ekskursijos dalyviams 

   

Geologijos tarnybos specialistai prie pačių parengto parko reljefo maketo pristato geologines 

vertybes.  

   

. Medsėdžių geologinio paveldo vertybių apžvalga gamtoje. 

 



       

Pažintinis žygis stovyklos  „Draugai“ moksleiviams link storosios Plokštinės eglės. 

Talkinta lankytojų centro darbuotojoms didelio lankytojų srauto metu. Pravestos 3 mokamos 

gamtinės ekskursijos užsienio turistams, 

  

  Miško savininkų iš Prancūzijos ekskursija Šeirės take. 

 

 

 



 

Suteikiamos konsultacijos lankytojams teritorijoje. Taip pat tenka išklausyti pretenzijas dėl  

takų būklės, informacijos stendų, priežiūros. Vasaros rekreacinio sezono metu lankytojams 

teritorijoje suteikta dešimtys konsultacijų apie lankomus objektus, pramogų, mėgėjiškos žūklės ir 

kitas poilsio galimybes, teisės aktų reikalavimus Žemaitijos nacionaliniame parke.   

 

Metraštį rengė Kratotvarkos sk, vyresn, spec. Saulius Sidabras,  vyr. spec. Sigitas 

Kvašinskas 

 

 

  

 

 

  

  


