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ĮVADAS 
Ţemaitijos nacionalinio parko darnaus turizmo strategiją (toliau Strategija) ir strategijos 

įgyvendinimo priemonių planą parengė UAB  “Eurointegracijos projektai” kartu su Ţemaitijos 

nacionalinio parko (toliau ŢNP) direkcija. Strategija parengta siekiant vystyti darnų turizmą 

Ţemaitijos nacionaliniame parke. Strategija yra parengta 5 metams, t.y. 2019-2023 m. 

laikotarpiui. 

 

1. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

1.1. Teisinė aplinka 
ŢNP yra priskiriamas saugomoms teritorijoms, todėl veiklą parke reglamentuoja ir riboja 

Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, 

Vandens, Teritorijų planavimo, Statybos, Turizmo bei kiti įstatymai ir teisiniai dokumentai. 

Turizmo vystymą ir plėtrą reglamentuoja: Turizmo įstatymas, Teritorijų planavimo įstatymas, 

Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklės. 

Visos strateginės priemonės turi būti planuojamos atsiţvelgiant į apribojimus, kylančius iš 

minėtų įstatymų ir teisės aktų. Todėl atliekant strateginį planavimą, vykdomas kiekvienos 

priemonės vertinimas teisiniu aspektu. 

 

1.2. Politinė aplinka. Sąsajos su tarptautinio, nacionalinio ir regioninio 
lygmens strateginio planavimo dokumentais 

 

1.2.1. Tarptautinio lygmens dokumentai 

ŢNP dalyvauja Europos darnaus turizmo saugomose teritorijose chartijos (angl. European 

Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas) veikloje, todėl planuojant strategines ŢNP 

kryptis, atsiţvelgiama į sričių, išskirtų prioritetinėmis sritimis chartijoje, vystymą: 

1) Vertingų kraštovaizdţių, biologinės įvairovės ir kultūrinio paveldo apsauga; 

2) Konservavimo per turizmą rėmimas; 

3) Anglies dioksido išmetimo, taršos ir išteklių švaistymo maţinimas; 

4) Visiems lankytojams prieinamų saugių prieigų, kokybiškų patalpų ir ypatingų 

patirčių suteikimas saugomoje teritorijoje; 

5) Efektyvi komunikacija apie teritoriją lankytojams; 

6) Socialinės sanglaudos uţtikrinimas; 

7) Vietos bendruomenės klestėjimo stiprinimas; 

8) Mokymų teikimas ir kompetencijų ugdymas; 

9) Turizmo veiklos ir poveikio stebėsena; 

10) Veiksmų viešinimas ir įsitraukimas į Chartijos veiklas 

1.2.2. Nacionalinio lygmens strateginio planavimo dokumentai  
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1.2.2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (patvirtintas 2002-10-29 LR Seimo 

nutarimu Nr.IX-1154) (toliau Bendrasis planas) yra privalomas formuojant regioninę politiką, 

rengiant ūkio šakų plėtros strategijas ir programas bei teritorijų planavimo dokumentų projektus. 

Dabartinis planas galioja iki 2020 m. Naujasis dokumentas, galiosiantis iki 2030 m., šiuo metu 

dar yra rengiamas. Todėl ŢNP turizmo strategija 2019-2023 m. pirmiausia derinama su dabar 

galiojančiu Bendruoju planu, atsiţvelgiant į naujojo plano rengimo tendencijas. Bendrajame 

plane ŢNP ir jo objektams suteikiama tokia nacionalinė svarba: 

• Plateliai išskirti prie ypač svarbių nacionalinės reikšmės arealų kultūros vertybių 

prasme; 

• Vidurio ir Šiaurės Vakarų Ţemaitijos regionas išskirtas kaip vienas iš penkių istorijos 

paveldo dominavimo regionų; 

• Plungės–Telšių arealas priskirtas prie labai didelio ir didelio potencialo rekreacinių 

arealų, sudarančių nacionalinės svarbos rekreacines sistemas; 

• ,,Ţemaitijos parkų ţiedas” priskiriamas prie prioritetinių nacionalinės svarbos 

paţintinio turizmo trasų kaip regioninis gamtinio ir kultūrinio pobūdţio valstybinis 

parkų ţiedas. 

Siekiant integralumo su Bendruoju planu, svarbūs šie aspektai: 

• paţintinio ir kultūrinio turizmo plėtra; 

• poilsio kaimiškoje aplinkoje potencialo stiprinimas; 

• kultūros paveldo objektų naudojimas turizmui; 

• išnaudoti ir integruoti į ŢNP turizmo produktus istorinį paveldą; 

• išnaudoti rekreacinį regiono potencialą gamtinio turizmo plėtrai; 

• esamų poilsio namų atnaujinimas ir kempingų plėtra, plėtojant poilsio kaime ir 

pramogų paslaugas. 

 

1.2.2.2. Lietuvos turizmo plėtros programa 2014-2020 
Lietuvos turizmo plėtros programoje 2014-2020 (patvirtintoje 2016-11-30 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1206) nustatyti valstybės turizmo plėtros iki 2020 m. 

tikslai, uţdaviniai ir plėtros prioritetai, atsiţvelgiant į darniojo turizmo principus. Programoje 

Ţemaitijos aukštumų regionas, apimantis Telšių rajono ir Plungės rajono savivaldybes, yra 

išskirtas kaip vienas iš 6 prioritetinių turizmo plėtros regionų.  

Siekiant integralumo su Lietuvos turizmo plėtros programa 2014-2020 m., reikia 

atsiţvelgti į šiuos aspektus: kultūrinio ir ţaliojo (ekologinio) turizmo vystymas ŢNP bei turizmo 

paslaugų sezoniškumo maţinimas (daugiausiai per kaimo turizmo sodybas). 

1.2.2.3. Lietuvos turizmo rinkodaros 2016-2020 metų strategija 
Lietuvos turizmo rinkodaros 2016 - 2020 m. strategijoje paţymima, kad Lietuvo stiprybė  

- nepaliesta unikali gamta (5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų), puikios sąlygos ekoturizmui 

su išvystyta paţintinio turizmo infrastruktūra saugomose teritorijose. Uţsienio turistų Lietuvoje 

apklausos (atliktos 2015 m. UAB ,,Socialinės informacijos centras“) duomenimis, Lietuvos 

asocijavimas su gamta (ţalia šalis, daug eţerų, miškų, graţus kraštovaizdis ir pan.) kiek labiau 

išsiskiria ir iš visų kitų uţsienio turistų turimų asociacijų apie Lietuvą.  



4 
 

Siekiant integralumo su Lietuvos turizmo rinkodaros 2016-2020 m. turizmo strategija, 

svarbūs šie aspektai, vykdant turizmo rinkodarą: 

• Pagrindiniai turizmo produktai: ekologinis ir kultūrinis turizmas; 

• Populiarinti nišinius turizmo produktus: turistiniai maršrutai, kulinariniai maršrutai, 

poilsis prie vandens telkinių, kaimo turizmas, renginiai; 

• Sezoniškumo maţinimas; 

• Rinkodaros veiklų, orientuotų į šeimų segmentą, moksleivių grupes, jaunimą, 

senjorus, numatymas; 

• Tikslingas informacijos pateikimas potencialiems turistams (tiek internete, tiek 

kitomis priemonėmis); 

• Didţiausio dėmesio sutelkimas į elektroninę rinkodarą, leidinius perkeliant į 

elektroninę erdvę; 

• Bendradarbiavimo stiprinimas ir lėšų kooperavimas tarp ŢNP administracijos 

direkcijos, Plungės rajono savivaldybės, kitų šioje srityje dirbančių institucijų ar 

įstaigų; 

 

 

1.2.2.4. Saugomų teritorijų planavimo dokumentai 
Ţemaitijos nacionalinis parkas yra vienas iš 5 Lietuvoje suformuotų nacionalinių parkų. 

Pagal savo turinį,  strategines kryptis atspindi saugomų teritorijų planavimo schemos. Ţemaitijos 

nacionalinio parko planavimo schemoje (patvirtintoje 2014-10-24 LR Vyriausybės nutarimu 

Nr.1148): 

• siekiama išsaugoti ir eksponuoti vertingus gamtinius objektus; 

• siekiama plėtoti ekologinį švietimą; 

• numatoma tvarkyti ir pritaikyti paţintiniam lankymui kultūros paveldo vertybes 

(kompleksus); 

• išskiriamos rekreacinio naudojimo plėtros kryptys ir nuostatos, numatomos 

priemonės, siekiant reguliuoti rekreacinių išteklių naudojimą ir rekreacinės 

infrastruktūros išdėstymą; 

• numatoma, kad ŢNP prioritetas teikiamas dviračių ir pėsčiųjų turizmui. Kitos ŢNP 

lankymo formos – autoturizmas, vandens ir ţirginis turizmas; 

• pabrėţiama, kad būtina plėtoti ŢNP paţintinių ir mokomųjų takų tinklą bei 

numatomos plėtros kryptys; 

• išskiriama, kad vandens turizmas plėtojamas Platelių eţere bei numatomos turizmo 

ribojimo kryptys, siekiant išsaugoti kultūros ir gamtos vertybes. 

 

1.2.2. 5. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Planuojant ŢNP turizmo strategines priemones, svarbu atsiţvelgti į darnaus vystymosi 

principus. Jie apibrėţti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1247 redakcija). Strategijoje numatoma plačiau 

naudoti saugomas teritorijas, visų pirma nacionalinius ir regioninius parkus, paţintiniam-

ekologiniam turizmui.   
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Siekiant integralumo su Nacionaline darnaus vystymosi strategija, svarbūs šie aspektai: 

• Gamtos ir kultūros vertybių apsaugos ir racionalaus naudojimo uţtikrinimas; 

• Paţintinio turizmo (pėsčiųjų, dviračių, vandens, automobilių, ţirginio ir kitokio) takų 

ir trasų kokybinė plėtra ir palaikymas; 

• Pagarba socialiniam ir kultūriniam autentiškumui, kultūros paveldo bei tradicinių 

vertybių puoselėjimas. 

 

1.2.3. Regioninio lygmens strateginiai planavimo dokumentai  
Ţemaitijos nacionalinio parko didţioji dalis yra Plungės rajono savivaldybėje (maţesnioji 

-Skuodo rajone). Todėl rengiant ŢNP turizmo strategiją svarbus suderinamumas su Plungės 

rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, kuriais planuojamos veiklos ŢNP 

teritorijoje. Plungės rajono 2018-2020 metų strateginiame plane Ţemaitijos nacionalinis parkas 

išskiriamas kaip rajono stiprybė, o turizmo ir rekreacinės veiklos plėtojimas kaip vienas iš tikslų. 

Šio tikslo pasiekimui numatyti tokie uţdaviniai, susiję su ŢNP: 

1. Atkurti ir išplėtoti rajono turizmo institucinę ir planavimo sistemą 

2. Didinti rajono patrauklumą ir prieinamumą vietiniams ir uţsienio turistams 

3. Skatinti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų plėtrą 

4. Sukurti kompleksinę viešąją turizmo infrastruktūrą 

5. Kurti rajono įvaizdį išsaugant, stiprinant ir kuriant naujus fizinius ir nematerialius 

produktus, leidţiančius atskirti Plungės rajoną nuo kitų rajonų 

Šių uţdavinių įgyvendinimui yra numatytos detalios priemonės, kurių didelė dalis 

tiesiogiai susiję su turizmu ŢNP. ŢNP yra išskiriamas kaip pati lankomiausia vietovė Plungės 

rajone (Ţemaitijos nacionaliniame parke apsistoja daugiau nei 2/3 visų Plungės rajono svečių). 

Todėl ŢNP svarbi vieta numatyta ir Plungės rajono turizmo rinkodaros strategijoje 2015-2020 m. 

Joje išskiriama, kad ŢNP objektai yra įtraukti į Plungės rajono turistinius maršrutus, ŢNP 

objektai ir renginiai stipriai integruoti į Plungės rajono turizmo rinkodaros strategiją bei 

priemonių planą. Todėl planuojant ŢNP turizmo rinkodarą, svarbu nedubliuoti priemonių, kurias 

jau įgyvendina Plungės rajono savivaldybė. Taip pat tikslinga numatyti tarpinstitucio 

bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo priemones, kad ištekliai būtų sutelkti bendram 

tikslui. 

 

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija 

Lietuvos turizmo plėtros programoje paţymima, kad svarbi vieta plėtojant turizmą 

prioritetinėje teritorijoje gali tekti kaimo turizmo sodyboms ir kitam į turizmo veiklas 

įtraukiamam verslui (maitinimo įstaigos, pramogas siūlantys verslai, amatai, kt.). Plungės rajone 

vietos verslo plėtra ir parama verslui pagal Kaimo plėtros programos priemonę ,,Leader 

programa“ yra planuojama Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų 

vietos plėtros strategija. Šios priemonės gali būti integralios su ŢNP turizmo strategijos 

priemonėmis ir padėti pasiekti ŢNP turizmo strategijos tikslus.  

 



6 
 

Atlikus nacionalinių ir regioninių dokumentų analizę, galima daryti šias išvadas:  

 ŢNP ir jo objektai yra pripaţinti kaip itin reikšmingi turizmo objektai nacionaliniu mastu 

(rekreacine, kultūrine, istorine prasme); 

 nacionaliniu lygiu per maţai dėmesio skiriama gamtos turizmo produktų pristatymui uţsienio 

rinkose, tad būtina vykdyti ir savarankiškas rinkodaros priemones tikslinių šalių segmentams; 

 pagrindiniai plėtotini turizmo produktai – ekologinis bei kultūrinis, į juos svarbu integruoti 

istorinį paveldą; 

 nišiniai turizmo produktai – kulinarinis, turistiniai maršrutai, poilsis prie vandens telkinių, 

kaimo turizmas; 

 didelis dėmesys turi būti teikiamas:  

-poilsio kaimiškoje aplinkoje ir kaimo turizmo sodybų potencialo stiprinimui, kempingų 

vystymui; 

-pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrai; 

-kultūros paveldo objektų naudojimui turizmui; 

 ŢNP yra išskiriamas kaip pati lankomiausia vietovė Plungės rajone, tad svarbus 

bendradarbiavimas su Plungės rajono savivaldybės administracija, Turizmo informacijos 

centru, Vietos veiklos grupe. Tikslinga numatyti priemones, kad veiklos nebūtų 

dubliuojamos, o ištekliai būtų sutelkti bendram tikslui. 

 

1.3. Tikslinės grupės ir jų poreikiai 
 

1.3.1. Lankytojų srautai ir ribos 

ŢNP direkcijos duomenimis, 2017 m. Ţemaitijos nacionaliniame parke apsilankė 

152779 lankytojai, iš jų 56046 apsilankė muziejuose ir ekspozicijose, o 4519 lankytojai 

apsilankė Platelių lankytojų centre. Iš visų lankytojų ŢNP, 34-36% lanko muziejų ekspozicijas ir 

apie 2-3% apsilanko Platelių lankytojų centre.  

Lankytojų pasiskirstymas sezono ir ne sezono metu šiuo metu yra: 85% sezono metu ir 

15% ne sezono metu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 grafikas. Dabartiniai lankytojų srautai 
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Šaltinis. Sudaryta pagal Ţemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2017 m. veiklos ataskaitos duomenis 

Atsiţvelgiant į tai, kad didėjantys vietos ir uţsienio turistų srautai gali ne tik teigiamai, bet ir 

neigiamai paveikti vietinę bendruomenę, gamtą ir kraštovaizdį, planuojant rinkodaros priemones, 

skirtas didinti lankytojų srautus, svarbūs šie aspektai: 

 Kol kas parko talpumas nėra skaičiuotas, tačiau preliminariais vertinimais vasaros 

sezono metu, jei lankytojai būtų pasiskirstę tolygiai parke, jame galėtų lankytis iki 

200 tūkst. vienadienių lankytojų ir nakvynei liekančių turistų;  

 Svarbus pritraukiamo lankytojo profilis: ŢNP skirtas ramiam poilsiui gamtoje, tad 

triukšmingų vakarėlių ir išgertuvių mėgėjai neturėtų rinktis šios vietos. 

1.3.2. Tikslinių grupių segmentavimas 

Tikslinių grupių analizė ir išskyrimas aktualus siekiant segmentuoti rinką ir efektyviai 

suplanuoti turizmo rinkodaros priemones, nukreiptas į konkretų segmentą. Segmentuojant 

turizmo rinką geografiniu aspektu, išskiriami du tikslinių grupių segmentai: vietinio turizmo 

rinka ir atvykstamojo turizmo rinka.  

1.3.2.1. Vietinio turizmo rinkos segmentas 

2017 m. atlikto lankytojų tyrimo duomenimis, pagrindiniai ŢNP lankytojai yra lietuviai, 

uţsienio turistų – maţuma (8%). Pagrindinės sezono metu (vasarą) ŢNP besilankančių turistų 

charakteristikos pateikiamos lentelėje ţemiau. 

1 lentelė. ŢNP lankytojų charakteristikos 

Tautybė lietuviai (92%) 

Gyvenamoji vieta artimiausios Telšių (43%), Klaipėdos (19%), Šiaulių apskritys 

(11%).  

Amţius 21-40 metų (44,4%) ir 41-60 (29,5%) 

Lytis moterys (56%), vyrai (44%) 

Keliauja  su draugais arba šeimos nariais (3 asmenų grupė). Kitas asmuo -21-

40 m. amţiaus ir vaikas (29,1%) arba paauglys (34,9%) 

Kelintą kartą lanko ŢNP didţioji dalis (86%) lankosi ne pirmą kartą 

Kaip atvyksta į ŢNP automobiliu 

Kaip suţino apie ŢNP šeima ir draugai (96%), internetas (22%) 

Kiek laiko praleidţia ŢNP 1-3 dienas 
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Maitinimosi tipas 67% valgo savo atsiveţtą maistą, 33% valgo maitinimo įstaigose 

Pramogos muziejai, dviračių takai, nardymas 
Šaltinis: Ţemaitijos nacionalinio parko kiekybinis tyrimas (2017-08-28). Sorbum Group 

ŢNP daugiausiai lankosi turistai iš artimiausių apskričių (Telšių, Klaipėdos, Šiaulių), tačiau 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis apie vietinį turizmą, daugiausia Lietuvoje keliauja 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskričių gyventojai. Lyginant su kitų Lietuvos apskričių 

keliautojais, jų išlaidų kelionei struktūroje didesnę dalį sudaro ir išlaidos nakvynei, o bendros 

išlaidos kelionei yra didţiausios. Tad tai yra ir patraukliausias vietos turistų rinkos segmentas. 

Šio segmento pagrindinės charakteristikos pateikiamos lentelėje ţemiau. 

2 lentelė. Lietuvoje keliaujančių vietinių turistų bruoţai 

Gyvenamoji vieta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskritys 

Kaip keliauja automobiliu 

Kelionės trukmė 2,8 nakvynė 

Kur apsistoja pas draugus ir gimines (40%), kaimo turizmo sodybose 

Kelionių tikslai draugų ir giminių lankymas, laisvalaikis, poilsis ir atostogos, verslo ir 

profesiniai interesai 

Atostogų tikslas  gamta (48%) 

Pasiekiamumo kanalai pagrindinė tarptautinė turizmo paroda – Adventur, vyksta 

Vilniuje, sausio mėn., 

sparčiai populiarėja internetas, elektroninė ţiniasklaida, 

socialiniai tinklai. 
Šaltinis: Lietuvos turizmo 2016-2020 m. rinkodaros strategija 

ŢNP Lankytojų centro duomenimis, 2016 -2017 m. lankytojų iš Vilniaus ir Kauno apskričių 

ŢNP pradėjo daugėti ir tam įtakos galimai turėjo šie veiksniai: 1) Plungės rajono savivaldybės 

vykdomos rinkodaros priemonės; 2) bendradarbiavimo su www.pamatyklietuvoje.lt iniciatyva; 

3) ŢNP pristatymas Adventur parodoje. Tad ateityje būtina ir toliau vykdyti pasiteisinusias 

priemones bei stiprinti rinkodaros paketą naujomis iniciatyvomis, siekiant didinti ŢNP turistų 

srautus iš didţiųjų Lietuvos miestų. 

Be rinkodaros priemonių, labai svarbu uţtikrinti ir gerą turizmo paslaugų kokybę bei turistų 

lūkesčių pateisinimą. Vienas pagrindinių rinkodaros kanalų išlieka ,,reklama iš lūpų į lūpas“, tad 

patenkinti turistai akceleruos būsimus srautus. 

Siekiant nustatyti po Lietuvą turistiniais tikslais keliaujančių gyventojų lūkesčius ir kitas 

charakteristikas, 2016 m. liepos – rugpjūčio mėn. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos uţsakymu, UAB „Eurointegracijos projektai“ atliko reprezentatyvų Lietuvos 

gyventojų vietinio turizmo tyrimą. Didţiajai daliai respondentų pasirinkimą kur vykti kelionei su 

nakvyne Lietuvoje lemiantys veiksniai yra: 

 švara ir tvarka kelionės tikslo vietoje,  

 asmeninis saugumas,  

 paslaugų, kelionės ir maisto kaina,  

 aplinkos ir apgyvendinimo įstaigų tvarkingumas,  

 kraštovaizdis (eţerai, jūra), ramybė,  
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 vietinių ţmonių draugiškumas.  

Kiti veiksniai taip pat gana svarbūs:  

 galimybė pasimėgauti vandens malonumais,  

 galimybė aplankyti kultūros paveldo objektus,  

 galimybė paskanauti tradicinės virtuvės,  

 sportui pritaikyta infrastruktūra,  

 galimybė mėgautis sveikatinimo paslaugomis,  

 galimybė išbandyti edukacines programas. 

2017 m. UAB ,,Sorbum Group” atlikto ŢNP lankytojų tyrimo duomenimis, dabartinių ŢNP 

lankytojų poreikiai yra šie: 

1. švarus, geros kokybės eţero vanduo ir švarios eţero prieigos (pagrindinis lankymo 

objektas - eţeras, pagrindinė veikla - maudynės); 

2. geras paplūdimių ir maudyklų įrengimas; 

3. pigesnės apgyvendinimo įstaigos; 

4. geresnis šiukšklių tvarkymas, daugiau šiukšlinių (10%); 

5. geresni keliai (8%); 

6. įdomūs muziejai (muziejų lankymas); 

7. geri dviračių takai ir dviračių nuoma (vaţiavimas dviračiu); 

8. vandens priemonių nuoma (plaukimas vandens priemonėmis); 

9. sutvarkyti, paţinimui pritaikyti gamtos objektai (gamtos objektų paţinimas); 

 

Siekiant išlaikyti ir didinti vietos turistų srautus, būtina numatyti priemones, orientuotas į 

išvardintų poreikių tenkinimą, kartu planuojant rinkodarą, orientuotą į srautų didinimą. 

1.3.2.2.  Atvykstamojo turizmo rinka 

Šiuo metu uţsienio turistai ŢNP sudaro maţesnę dalį visų fiksuojamų lankytojų (apie 8%). 

ŢNP direkcijos atliekamo lankytojų monitoringo duomenimis, Lankytojų centre apsilankiusių 

uţsieniečių dalis nuo bendro lankytojų skaičiaus yra didesnė - 34% (1547 uţsieniečiai iš 4519 

lankytojų). Tačiau vertinant šiuos duomenis svarbūs du aspektai: 1) Lankytojų centre lankosi tik 

apie 2-3% visų fiksuojamų ŢNP lankytojų 2) Lankytojų centro darbuotojai pastebi, kad ieškoti 

informacijos Lankytojų centre yra populiariau tarp uţsieniečių nei tarp lietuvių. 

Bendras Lietuvos turizmo rinkodaros tikslas – didinti uţsienio turistų srautą regionuose ir 

uţsieniečiams pristatyti ekoturizmo produktus. Tad vienas iš strateginių ŢNP turizmo rinkodaros 

tikslų taip pat turėtų būti didesnių uţsienio turistų srautų pritraukimas į ŢNP. 

Uţsienio turistų Lietuvoje apklausos (atliktos 2015 m. UAB ,,Socialinės informacijos 

centras“) duomenimis,  be Vilniaus labiausiai uţsienio turistams Lietuvoje patiko: 

 maisto ir gėrimų kultūra (kavinės, restoranai, patiekalai, gėrimai ir pan.) (40%),  

 gamta (kraštovaizdis, miškai, eţerai ir pan.) (32%) bei  

 ţmonės (svetingumas, draugiškumas ir pan.) (27%). 
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Tad ŢNP viena pagrindinių stiprybių – gamta, turizmo rinkodaros prasme yra neišnaudoto 

potencialo.  

Šiuo metu ŢNP pritraukia lankytojus iš įvairių pasaulio šalių: daugiausia – iš Europos 

valstybių, tačiau sulaukia turistų ir iš Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos. Siekiant išskirti tikslines 

atvykstamojo turizmo rinkas, buvo atliekama: 

 uţsienio lankytojų srautų analizė ŢNP lankytojų centre; 

 ekspertinis turizmo potencialo iš kiekvienos šalies vertinimas su turizmo ekspertu; 

 strateginis tikslinių rinkų vertinimas strateginio posėdţio metu su ŢNP direkcijos 

atstovais; 

 tikslinių rinkų vertinimas per interviu su ŢNP turizmo srityje veikiančio verslo 

atstovais. 

Įvertinus atvykstamojo turizmo rinkų potencialą, išskiriamos šios tikslinės atvykstamojo 

turizmo šalys: Latvija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Švedija. 

Latvija. Uţsienio turistų Lietuvoje apklausos (atliktos 2015 m. UAB ,,Socialinės 

informacijos centras“) duomenimis, pagrindiniai turistų iš Latvijos apsilankymo Lietuvoje 

motyvai yra tai, jog Lietuva vertinama kaip kultūriškai artima, priimtina šalis, ir tai, jog ši šalis 

yra patogi susisiekimo aspektu. Nuo ŢNP pagrindinio miesto Platelių iki Latvijos sienos yra apie 

1 h.20 min., iki Rygos – apie 3 h. kelio automobiliu (t.y. net kiek maţiau nei nuo Platelių iki 

Vilniaus – 3h. 14 min.). Tad latviams Plateliai galėtų būti ne tik atostogų kryptimi, bet ir 

savaitgalio poilsio vieta. Vis dėlto šiuo metu latvių srautai ŢNP yra palyginti maţi – Lankytojų 

centras 2017 m. fiksavo 66 latvių lankytojus, 2016 m. – 189. Todėl būtinos aktyvios rinkodaros 

priemonės tikslinėje auditorijoje. 

Vokietija. Šiuo metu tai didţiausio lankytojų srauto ŢNP šalis: 373 lankytojai Lankytojų 

centre 2017 m. (2016 m. – 343). Daţniau (ir daţniau nei turistai iš kitų šalių) turistai iš 

Vokietijos į Lietuvą atvyksta domėdamiesi šalies kultūra ir istorija, dėl kultūrinio Lietuvos 

artimumo, priimtinumo ar atsiţvelgę į paţįstamų rekomendacijas. Apgyvendinimo įstaigų ŢNP 

savininkai pastebi, kad pas juos apsistoję vokiečiai domisi savo lietuviškomis šaknimis ir 

praeitimi. Lyginant su turistais iš kitų šalių Lietuvoje vokiečiai daţniau lankosi dėl Lietuvos 

gamtos, gero paslaugų kainos ir kokybės santykio bei kelionių agentūros pasiūlymų.  

Prancūzija. Turistai iš Prancūzijos daţniau (ir daţniau nei turistai iš kitų uţsienio šalių) į 

Lietuvą atvyksta todėl, kad čia dar niekada nėra buvę (54%) arba todėl, kad sulaukė 

rekomendacijos čia apsilankyti iš paţįstamų ţmonių (44%). Palyginus su kitais į Lietuvą 

atvykusiais turistais, prancūzams kelionę į Lietuvą daţniau pasiūlė kelionių agentūra. Todėl jų 

pritraukimas galimas per turizmo paketų siūlymą kelionių agentūroms ir operatoriams. 

Italija. Lietuva čia apsilankiusiems italams labiausiai asocijuojasi su Lietuvos istorija ir 

vėsiu klimatu. Į Lietuvą italai atvyksta dėl to, jog šioje šalyje jie dar niekada nebuvo. Palyginus 

su kitais uţsienio turistais, italus į Lietuvą atvykti daţniau paskatino kelionių agentūrų 

pasiūlymai. Todėl jų pritraukimas galimas per turizmo paketų siūlymą kelionių agentūroms ir 

operatoriams.  
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Švedija. Lietuvą švedai daţniausiai sieja su Lietuvos gamta, istorija, Baltijos pajūriu. Į 

Lietuvą švedus motyvuoja atvykti tai, kad Lietuva yra kultūriškai artima šalis, ir tai, kad tokio 

pobūdţio kelionę jiems rekomendavo draugai.   

Atvykstamojo turizmo segmentų analizė pateikiama suvestinėje lentelėje ţemiau. 

3 lentelė. Atvykstamojo turizmo tikslinės rinkos 

 Vokietija Latvija Prancūzija Italija Švedija 

Lankytojų 

skaičius ŢNP 

lankytojų 

centre 2017 

(2016) m. 

373 (343) 66 (189) 141 (189) 62(96) 16(27) 

Bendras 

tikslas 

Produktų kūrimas su viešinimu per lankytojų centrą. Būtina aktyviai siūlyti turizmo ŢNP paketus  ir nuolat 

komunikuoti į išorę (partneriams, turizmo verslui). Lankytojų prašyti palikti atsiliepimą tripadvisor (anglų kalba) 

Esama 

paklausa 

Kultūrinis turizmas, 

nacionaliniai parkai 

Kultūrinis 

turizmas, 

nacionaliniai 

parkai 

Kultūrinis turizmas, 

nacionaliniai parkai 

Kultūrinis turizmas, 

nacionaliniai parkai 

Kultūrinis turizmas 

Lankomos 

artimesnės ŢNP 

vietovės: Kryţių 

kalnas, Neringa, 

Klaipėda, Palanga 

Lankomos 

artimesnės ŢNP 

vietovės: Kryţių 

kalnas, Neringa, 

Klaipėda, Palanga 

Lankomos artimesnės 

ŢNP vietovės: Kryţių 

kalnas, Klaipėda, 

Neringa, Palanga 

Lankomos artimesnės 

ŢNP vietovės: Kryţių 

kalnas, Klaipėda, 

Palanga 

Lankomos artimesnės 

ŢNP vietovės:, 

Klaipėda, Neringa, 

Palanga 

Tiksliniai 

turistų 

segmentai 

Šeimos (≥ 2 asm.), 

55+ „auksinis 

amţius“, jaunimas 

(18–30 m.), verslo 

(25–45 m.) 

Šeimos (≥ 2 asm.), 

60+, jaunimas (18 

–30 m.), verslo 

atstovai (25–45 

m.) 

Šeimos (≥ 2 asm.), 

55+ „auksinis 

amţius“, jaunimas 

(18–30 m.) 

Šeimos (≥ 2 asm.), 

55+ „auksinis 

amţius“, jaunimas 

(18–30 m.) 

Šeimos (≥ 2 asm.), 

55+ „auksinis 

amţius“, jaunimas 

(18–30 m.), verslo 

(25–45 m.) 

Turizmo 

pagrindiniai 

produktai 

Ekologinis turizmas Kultūrinis, 

ekologinis 

turizmas 

Ekologinis turizmas Ekologinis turizmas Ekologinis turizmas 

Nišiniai 

turizmo 

produktai 

Teminiai maršrutai, 

gastronomija ir 

kulinariniai 

maršrutai, 

aktyvios pramogos 

lauke, kaimo 

turizmas 

Kulinariniai 

maršrutai, aktyvios 

pramogos lauke, 

ekologinis 

turizmas, kaimo 

turizmas 

Kulinariniai 

maršrutai ir 

gastronomija, 

teminiai maršrutai, 

aktyvios pramogos 

lauke 

Piligriminės /religinės 

kelionės, 

kulinariniai maršrutai 

ir gastronomija, 

teminiai maršrutai, 

aktyvios pramogos 

lauke 

Kulinariniai 

maršrutai ir 

gastronomija, 

kultūriniai maršrutai,  

teminiai maršrutai, 

aktyvios pramogos 

lauke,  

 

Rinkodaros 

sprendimai 

Kompleksinė 

rinkodara (reklama 

ţiniasklaidos 

priemonėse, e-

rinkodara, reklamos 

kampanijos, 

dalyvavimas 

parodose), renginiai 

(Road Show), 

seminarai, 

ţurnalistų ir KO 

paţintiniai turai, 

leidiniai ir pan. 

Atskiros 

rinkodaros 

priemonės: naujų 

produktų kūrimas, 

pristatymas, 

reklama ir 

remiamosios 

priemonės: 

dalyvavimas 

Balttour parodoje, 

leidiniai, e-

rinkodara  

Kompleksinė 

rinkodara (reklama 

ţiniasklaidos 

priemonėse, e-

rinkodara, reklamos 

kampanijos, 

dalyvavimas 

parodose), seminarai, 

ţurnalistų ir KO 

paţintiniai turai, 

leidiniai ir pan. 

Kompleksinė 

rinkodara (reklama 

ţiniasklaidos 

priemonėse, e-

rinkodara, reklamos 

kampanijos, 

dalyvavimas 

parodose,seminarai, 

ţurnalistų ir KO 

paţintiniai turai, 

leidiniai ir pan. 

Kompleksinė 

rinkodara (reklama 

ţiniasklaidos 

priemonėse, e-

rinkodara, reklamos 

kampanijos, 

dalyvavimas 

parodose), seminarai, 

ţurnalistų ir KO 

paţintiniai turai, 

leidiniai ir pan. 

Pagrindinės 

problemos 

Trūksta tiesioginių 

skrydţių ir patogaus 

susisiekimo keltais 

 Wizzair ir AirBaltic 

skrydţiai tik į 

Paryţių, nėra 

tiesioginių skrydţių į 

kitus didţiuosius 

miestus 

Yra tik Wizzair ir 

Ryanair, nėra 

tradicinių oro veţėjų 

tiesioginiams 

skrydţiams 

 

Trūksta tiesioginio ir 

patogaus susisiekimo 

keltais 
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 Vokietija Latvija Prancūzija Italija Švedija 

Trūksta vokiečiams 

sukurtų turistinių 

maršrutų ir turizmo 

produktų 

 Trūksta prancūzams 

sukurtų turistinių 

maršrutų ir turizmo 

produktų  

Trūksta italams 

sukurtų turistinių 

maršrutų ir turizmo 

produktų  

Anglų kalbos barjeras 

(ypač kurortuose) 

Vokiečių kalbos 

barjeras (ypač 

kurortuose) 

Prancūzų kalbos 

barjeras 

Šaltinis: Lietuvos turizmo 2016-2020 m. rinkodaros strategija 

 

Numatomos tokios bendros turistų elgsenos ir poreikių tendencijos: 

• daugiau patyręs turistas ateityje vis labiau vertins tikrumą ir autentiškumą nei dirbtinai 

sukurtus turizmo traukos objektus, todėl turistinės vietovės turėtų puoselėti unikalias tradicijas ir 

kurti nišinius turizmo produktus, susijusius su amatais, maistu ir pan.; 

• augantis mobilumo poreikis didins automobilių, motorolerių, dviračių nuomos paklausą, 

todėl saugomose teritorijose ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ekologiškoms transporto 

priemonėms ir ekologinio turizmo produktams (dviračių ir vandens turizmas, elektromobiliai); 

• IT technologijų prieinamumas vaidins labai svarbų vaidmenį, todėl didesnis dėmesys 

turėtų būti skiriamas mobiliosioms technologijoms pristatant turistinės vietovės galimybes; 

• didesnio turistų lankomumo sulauks tie regionai, kurie sugebės pasiūlyti paslaugų 

įvairovę, tuo pačiu rūpinsis aplinka, todėl čia svarbus vaidmuo tenka darnaus turizmo vystymui 

(socialinė, aplinkosauginė ir ekonominė nauda), įskaitant turizmo naudą vietos bendruomenėms; 

• laisvalaikio praleidimas taps labiau individualizuotas, dėl to didės maţesnių 

apgyvendinimo įstaigų paklausa, populiarės butikiniai, šeimos viešbučiai ar kaimo turizmo 

objektai, todėl didelis dėmesys turėtų būti skiriamas apgyvendinimo ir turizmo paslaugų 

pristatymui; 

• maţės organizuotų grupinių turų (kelionių paketų) su gidu ar lydinčiu asmeniu paklausa, 

todėl turistinėse vietovėse turi būti sudarytos galimybės informacijos prieinamumui 

(informaciniai stendai, nuorodos, e-rinkodara, gidai) individualiai keliaujantiems turistams, 

pasirūpinama jų saugumu; 

• didesnės naudos sulauks tie turizmo paslaugų teikėjai, kurie sugebės sukurti naują 

koncepciją ar išskirtinį turistinį produktą, turintį didesnę pridėtinę vertę, todėl turistinės vietovės 

turėtų pristatyti išskirtinius turizmo produktus, susijusius su amatais, maistu, edukacijomis, 

gamtos stebėjimu ir pan.; 

• atsiras daugiau specializuotų teikėjų, kurie atsiţvelgs į konkrečius vartotojų pomėgius ir 

interesus, todėl būtina išnaudoti galimybes bendradarbiaujant su kelionių organizatoriais ar 

turizmo srityje dirbančiomis viešojo sektoriaus turizmo organizacijomis, pristatančiomis 

Lietuvos nišinius turizmo produktus (paukščių stebėjimas, dviračių turizmas, kaimo turizmas ir 

pan.) uţsienio turizmo rinkose. 
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1.3.3. Specializuotos tikslinės grupės 

Atsiţvelgiant į Lietuvos 2014-2020 m. turizmo plėtros programą, siekiama, kad ,,turistų 

lankomi objektai ir turistams teikiamos paslaugos būtų pritaikyti ir siūlomi jiems visiems, 

atsiţvelgiant į jų fizines išgales, negalią ar amţių, tai yra asmenims su specialiaisiais poreikiais, 

šeimoms su maţais vaikais, senyviems ţmonėms ir panašiai". Tad kaip atskirus tikslinės grupės 

segmentus galima išskirti: 

-negalią turinčius turistus (jiems pritaikyti lankomas vietas, objektus aprūpinti audiogidais, 

informacija brailio raštu, pritaikyti judėjimo negalią turintiems turistams); 

-šeimas su maţais vaikais (lankomuose objektuose įrengti vaikų ţaidimų aikšteles, mamos ir 

vaiko kambarius ar kabinas); 

-senyvus ţmones.                

Kaip atskirą tikslinę grupę galima išskirti ir vaikus bei moksleivius.  Europos darnaus 

turizmo saugomose teritorijose chartijoje (angl. European Charter for Sustainable Tourism in 

Protected Areas) paţymima, kad informacijos teikimas moksleiviams, jaunimui ir studentams yra 

vienas iš prioritetinių veiksmų. Šiuo metu ŢNP yra pritaikyta keletas objektų vaikams (pvz. 

ekspozicija Lankytojų centre) ir jiems organizuojamos paţintinės ekskursijos. Tačiau dar yra 

daug plėtros galimybių (pvz. ŢNP planavimo schemoje numatyta įkurti Gamtos mokykla). 

 

  1.4. Konkurencinė aplinka      
 

Siekiant nustatyti, ŢNP išskirtinumą Lietuvos turistinių objektų kontekste, pasirinkta 

lyginti ištekliais, pasiekiamumu ir paslaugomis panašias saugomas teritorijas: Aukštaitijos ir 

Dzūkijos nacionalinius parkus. 

4 lentelė. Nacionalinių parkų lyginamieji pranašumai 

 Dzūkijos nacionalinis 

parkas 

Aukštaitijos nacionalinis 

parkas 

Ţemaitijos nacionalinis 

parkas 

Parko 

išskirtinumas  

Čepkelių-Dzūkijos NP 

PAN parkas, kurį sudaro 

Čepkelių valstybinis 

gamtinis rezervatas ir 

Dzūkijos nacionalinis 

parkas ir kuriame 

saugomos natūralios 

Dainavos girios 

ekosistemos – tai vienas 

iš trylikos Europos PAN 

parkų. 

Kurortinės teritorijos statutas 

Ignalinos miestui, 

Strigailiškio ir Palūšės kaimų 

dalims suteiktas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

2007 m. liepos 4 d. nutarimu 

Nr. 688. Ši kurortinė 

teritorija yra Aukštaitijos 

nacionaliniame parke. 

Ţemaitijos aukštumų 

regionas, apimantis Telšių 

rajono ir Plungės rajono 

savivaldybes, yra išskirtas 

kaip vienas iš 6 

prioritetinių turizmo 

plėtros regionų Lietuvoje.  

Parko 

stipriosios 

vietos/išskirti

numas 

• Upių bei upelių 

parkas (Nemunas, 

Merkys, Ūla, 

Grūda); 

• Populiarių eţerų tinklas 

(Baltieji ir Juodieji 

Lakajai, Lūšio, Bebruso, 

Tauragnas, Baluošas); 

• Platelių eţeras (su 

jachtklubu ir salomis); 

• Dviračių maršrutai; 
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gamtos 

objektais 

• Išvystyti vandens 

maršrutai upėmis; 

• 85% parko – miškai, 

daugiausia pušynai 

(juose daug grybų ir 

uogų); 

• Senosios 

bitininkystės reliktas 

– senieji drevėti 

medţiai 

• Ūlos akis, Merkinės 

apţvalgos bokštas, 

paţintiniai takai 

• Išvystyti vandens turizmo 

maršrutai  

• Labanoro regioninis 

parkas; 

• Ladakalnis, Ginučių 

apţvalgos bokštas 

Parko 

stipriosios 

vietos/išskirti

numas 

kultūros 

objektais  

• Tradiciniai kaimai 

(Zervynos, 

Marcinkonys); 

• Merkinės piliakalnis; 

• Etninė dzūkiška 

architektūra 

(langinių puošyba)  

• Etnokosmologijos 

muziejus ir observatorija 

• Palūšė su medine 

baţnyčia; 

• Ginučių vandens 

malūnas; 

• Bitininkystės muziejus; 

• Ginučių piliakalnis 

• Šaltojo karo 

muziejus; 

• Uţgavėnių kaukių 

muziejus; 

• Platelių dvaro 

sodyba; 

• Sakraliniai objektai: 

Ţemaičių kalvarija, 

medinės Platelių, 

Berţoro ir Gegrėnų 

baţnyčios; 

• Du piligriminiai 

keliai (Ţemaičių 

Kalvarijoje ir 

Berţore). 

Parko 

stipriosios 

vietos/išskirti

numas 

tradicijomis 

• Miško gėrybių 

rinkimo bei 

konservavimo tradicijos; 

• Drevinė bitininkystė; 

• Sielių plukdymas; 

• Merkinės piliakalnis 

• Edukaciniai uţsiėmimai  UNESCO paveldo 

statusą turinti 

kryţdirbystė; 

 Amatų centre 

organizuojami 

edukaciniai 

uţsiėmimai; 

 Uţgavėnių šventė ir 

Uţgavėnių kaukių 

ekspozicija 

Apgyvendini

mas 

1 kempingas (4-ių 

ţvaigţdučių); 

16 kaimo turizmo sodybų 

15 stovyklaviečių 

1 kempingas; 

60 kaimo turizmo sodybų; 

51 stovyklavietė 

3 svečių namai 

4 viešbučiai 

3 poilsio namai 

2 nakvynės namai (hosteliai) 

2 kiti (gamtos mokykla, 

poilsio bazė) 

28 kaimo turizmo 

sodybos; 

9 stovyklavietės ir 9 

turistinės stovyklos; 

2 viešbučiai 

8 poilsio ir svečių namai 

Maitinimas 3 kavinės 

2-ose sodybose 

kulinarinio paveldo 

10 kavinių – restoranų 5 kavinės; 

Kulinarinio paveldo 

programa amatų centre; 
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programos Kulinarinio paveldo 

programa Ţemaitės 

muziejuje Bukantėje. 

Pozicionavim

as 

,,Dzūkijos nacionalinis 

parkas – keliaujantiems 

lėtai”; 

,,Varėna gamtos ritmu” 

,,Geriausios šeimos 

atostogos“; 

,,Ţvejybos rojus“ 

,,Gamtos mokykla“ 

moksleiviams 

Ţiemą – slidinėjimo trasos 

,,Tik pas mus tokia dviračių 

maršrutų įvairovė“ 

 

Šaltinis: sudaryta rengėjų pagal informaciją nacionalinių parkų tinklapiuose (www.anp.lt, 

www.dzukijosparkas.lt, www.zemaitijosnp.lt)  

 

Apibendrinant lentelėje pateiktus duomenis, galima daryti tokias išvadas: 

 ŢNP neturi tokių galimybių vystyti vandens maršrutus kaip Dzūkijos ir Aukštaitijos 

nacionaliniai parkai, tačiau galėtų ir toliau vystyti pasiteisinusius pėsčiųjų ir 

dviračių takus aplink Platelių eţerą bei stiprinti šių turizmo produktų 

pozicionavimą.  

 ŢNP išskirtinumas kultūros paveldo prasme – kryţdirbystė ir Uţgavėnių tradicijos; 

 ŢNP išsirtinumas turistinių objektų prasme – Šaltojo karo muziejus; 

 Apgyvendinimo įstaigų tinklas yra palyginti didelis, tačiau trūksta įvairesnių 

apgyvendinimo paslaugų, t.y. kempingo; 

 ŢNP būtina maitinimo įstaigų pėtra, didesnis kulinarinio paveldo potencialo 

išnaudojimas; 

 ŢNP trūksta pozicionavimo. 

 

1.5. Bendradarbiavimo aplinka vietos ir tarptautiniu lygiu 
 

1.5.1. Bendradarbiavimas tarptautiniu lygiu 

ŢNP lankytojų aptarnavimo skyriaus 2017 m. veiklos ataskaitoje nurodoma, kad buvo 

bendradarbiauta su įvairiomis institucijomis vietos ir tarptautiniu lygiu. Tarptautiniu lygiu ŢNP 

Lankytojų centras bendradarbiavo su Suomijos Laurea universitetu, Metsähallitus, Parks & 

Wildlife Finland. ŢNP direkcija taip pat dalyvavo ir planuoja pratęsti dalyvavimą Europos 

darnaus turizmo saugomose teritorijose chartijos (angl. European Charter for Sustainable 

Tourism in Protected Areas) veikloje bei nuolat vykdo tarptautinius projektus, kurie kuria 

partnerystes su įvairiais uţsienio subjektais: 

http://www.anp.lt/
http://www.dzukijosparkas.lt/
http://www.zemaitijosnp.lt/
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 Bendradarbiavimas per Interreg projektą ,,Attractive HardWoods“ su Lenkijos ir 

Švedijos partneriais: Švedijos miškų agentūrą (SE), Blekingės regionas (SE), 

Blekingės apskrities administracinė valdyba (SE),  Gdansko regioninė miškų 

urėdija (PL) bei Pamario turizmo valdyba (PL); 

 Bendradarbiavimas per Interreg projektą „UniGreen“ su Latvijos partneriais: 

Kurzemės planavimo regionas, Durbės savivaldybė, Kuldygos savivaldybė, Ruojos 

savivaldybė, Saldaus savivaldybė, Skrundos savivaldybė, Ventspilio savivaldybė 

Vis dėlto siekiant pritraukti uţsienio turistus iš tikslinių valstybių (Latvijos, Vokietijos, 

Švedijos, Italijos ir Prancūzijos), būtina plėsti tarptautinį bendradarbiavimą su šių šalių turizmo 

informacijos centrais, kelionių agentūromis ir operatoriais.  

 

1.5.2. Institucinis bendradarbiavimas nacionaliniu ir vietos lygiu 

ŢNP direkcija bendradarbiauja su institucijomis tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu. Iš 

pasiteisinusių iniciatyvų paminėtinas bendradarbiavimas su www.pamatyklietuvoje.lt komanda, 

kuris davė tiesioginių teigiamų pokyčių – padidino ŢNP ţinomumą ir pritraukė daugiau 

lankytojų iš didţiųjų Lietuvos miestų.  

5 lentelė. Bendradarbiavimas nacionaliniu ir vietos lygiu 

Valstybės institucijos Lietuvos turizmo departamentas, Aplinkos ministerija, Saugomų teritorijų 

tarnyba 

Turizmo informacijos 

centrai 

Plungės turizmo informacijos centras 

Kelionių operatoriai ir 

agentūros 

UAB „Klaipėdos mėja“, Kelionių agentūra „Krantas travel“ 

Vietos savivalda Plungės rajono savivaldybės administracija 

Vietos bendruomenės Plungės rajono vietos veiklos grupė 

Turizmo skatinimo 

iniciatyvos 

„PamatykLietuvoje“ komanda (A. Dotas) 

Ugdymo įstaigos Plungės Lopšelis-darţelis „Pasaka“, Plungės r. sav. švietimo įstaigos, 

Skuodo r. sav. švietimo įstaigos, Plungės vaikų globos namai 

Neįgaliųjų asociacijos Lietuvos ţmonių su negalia sąjunga 

Mokslo įstaigos Klaipėdos valstybinė kolegija 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ŢNP direkcijos skyrių 2017 m. veiklos ataskaitas 

1.5.3. Bendradarbiavimas su verslu, veikiančiu turizmo srityje 

Šiuo metu bendradarbiavimas tarp ŢNP direkcijos ir turizmo sektoriaus verslo vyksta 

tokiomis pagrindinėmis formomis: per ŢNP produkto ţenklą, organizuojant turizmo forumus, 

dalyvaujant Ţemaitijos turizmo klasterio veikloje. 

6 lentelė. Bendradarbiavimas su verslu, veikiančiu turizmo srityje 

Vietos verslo atstovai, 

su kuriais 2017 m. 

Bendradrabiavo 

Lankytojų centras 

Ţemaitijos kaimo turizmo asociacija,  Ūkininkai (N. Makiejevienė, D. Abrutis, 

S. ir D. Kakčiai ir kt.), ŢNP Apgyvendinimo įstaigos (viešbutis, poilsio, svečių 

namai), ŢNP Turistinės stovyklos ir stovyklavietės, ŢNP Nuomos, nardymo 

paslaugų teikėjai, ŢNP Maitinimo įstaigos ir kt. turizmo paslaugų tiekėjai 

http://www.pamatyklietuvoje.lt/
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Produkto ţenklas Ţemaitijos nacionalinio parko produkto ţenklas skirtas vietos produktų 

gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos 

gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros 

Lietuvos saugomose teritorijose. Šiuo metu produkto ţenklas suteiktas 51-am 

verslo subjektui, veikiančiam turizmo srityje. 

Turizmo forumas Forume dalyvauja paslaugų ir produktų teikėjai, nacionalinio parko 

darbuotojai, taip pat besidomintys amatais ir edukacijomis. Forumas vyksta du 

kartus per metus: balandţio ir gruodţio mėnesiais. Balandţio mėnesį 

pristatomos planuojamos ateinančio turizmo sezono naujienos Ţemaitijos 

nacionaliniame parke, Plungės mieste ir rajone, dalinamasi gerąja patirtimi, 

kviečiami verslo atstovai pristatyti turizmo naujienų. 2017 m. balandţio 

mėnesio forume dalyvavo 46 dalyviai, gruodţio mėnesio forume – 35 dalyviai. 

Ţemaitijos turizmo 

klasteris 

Tai įmonių bei organizacijų tinklas, apimantis šias Plungės (Gandingos) ir 

Platelių krašto turizmo sferas: upių ir eţerų vandens pramogas ir sportą, 

keliones dviračių ir pėsčiųjų takais, pramogų centrus, kultūrinius ir istorinius 

objektus, apgyvendinimą moderniai įrengtose turizmo sodybose, kokybišką 

maitinimą, maršrutų planavimą ir organizavimą. Apjungę savo pajėgas, 

klasterio nariai siūlo įvairiapusiškesnes turizmo paslaugas. 

Klasteris šiuo metu jungia šiuos narius: 

• UAB „VVARFF“, „Porto“ pramogų centras 

• ŢŪK „Tėviškės ţolynai“ 

• S. Granausko įm. „Mortos kalns“ 

• VJC „Dţiaugsmo slėnis“ 

• UAB "Oktopusas“ 

• Plungės r. viešoji biblioteka 

• UAB „Tingis“, Apartamentų kompleksas „Saulės slėnis“ 

• UAB „Ţemsodis“ 

• E.A. Klimų sodyba „Iešnalė“ 

• Ţemaičių dailės muziejus 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Vis dėlto vietos verslininkai atkreipia dėmesį, kad tiek produkto ţenklo, tiek turizmo 

forumo formatai turi būti perţiūrimi. Šiuo metu jie nėra pakankamai efektyvūs ir skatinantys 

realų bendradarbiavimą. 

 

1.6. Ekonominio ir socialinio vystymosi galimybės 
 

Šalies ekonomikos tendencijos, aktualios ŢNP turizmo plėtrai 

 

Ūkio ministerijos duomenimis, pastaraisiais metais gerėjanti Lietuvos namų ūkių finansinė 

būklė ir geri vartotojų lūkesčiai skatino namų ūkių vartojimo išlaidų augimą. 2016 metais jis 

pasiekė 5,6 proc. – tai sparčiausias tempas per pastaruosius 9 metus (spartesnis augimas 

uţfiksuotas tik 2007 metais). Ūkio ministerija prognozuoja, kad darbo uţmokesčiui augant 

sparčiau nei infliacijai, namų ūkių vartojimas ir toliau išliks gana didelis. Namų ūkių vartojimo 

išlaidos 2017–2020 metais augs vidutiniškai apie 3,6 proc. per metus (tai daugiau nei ES 

vidurkis) ir svariai prisidės prie BVP augimo. Augant vartojimo išlaidoms, tikėtina, kad augs ir 
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išlaidos turizmo paslaugoms bei produktams. Tai palankus faktorius, kurį galima išnaudoti 

tikslingai suformuojant rinkodaros priemones. 

Ūkio ministerija taip pat prognozuoja, kad šalyje augs ir investicijų lygis, kurį vidutiniu 

laikotarpiu skatins palankios bankų kreditavimo sąlygos, alternatyvūs finansavimo šaltiniai, 

aktyvesnis Europos strateginių investicijų fondo lėšų ir ES fondų investicijų panaudojimas. 

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo išlaidos 2017–2020 metais galėtų augti apie 5 proc. 

per metus, nors praėjusiais metais augimo nebuvo. Tad numatomoms ŢNP strateginėms 

priemonėms įgyvendinti yra palankios sąlygos pritraukti privačias investicijas. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo su naujuoju socialiniu modeliu susiję socialinį draudimą 

reglamentuojantys įstatymai. Šiais įstatymais praplėstos galimybės apsidrausti (maţųjų bendrijų 

vadovams, tantjemas gaunantiems asmenims) ir padidinta asmenims taikomų draudimo rūšių 

(savarankiškai dirbantiems asmenims įteisintas ligos draudimas). Tai sudaro palankias sąlygas 

steigti ir vystyti maţus verslus, samdyti darbuotojus sezoniniam ar terminuotam darbui. 

 

Socialialiniai regiono rodikliai ir jų  įtaka turizmui 

Mažėjantis gyventojų skaičius ir neigiamas natūralus gyventojų prieaugis. Senstanti 

visuomenė 

Dėl maţo vaikų gimstamumo ir didelio ţmonių mirtingumo Plungės rajonui būdingas 

neigiamas natūralus gyventojų prieaugis. Rajone kasmet maţėja jaunų (iki 25 m.) ţmonių 

skaičius, ypatingai maţai gyventojų rajone yra 16-18 m. amţiaus. Būdinga gyventojų senėjimo 

tendencija. Tai daro didelę įtaką turizmo verslo plėtrai: vyresnio amţiaus ţmonės sunkiau imasi 

naujovių, pasyviau dalyvauja bendrose iniciatyvose. Verslo atstovai paţymi, kad sunku rasti 

tinkamų darbuotojų. 

 

Silpnas užsienio kalbų mokėjimas, vadybos ir aptarnavimo kokybės žinių trūkumas  

Išsilavinimo ir gyventojų senėjimo tendencijos turi įtakos ir gyventojų gebėjimams. Parke 

besilankantys turistai paţymi, kad trūksta angliškai kalbančio personalo turizmo sektoriuje 

veikiančiose įstaigose, tačiau angliškai gauna kokybišką informaciją Lankytojų centre. 

 

Dauguma be aukštojo išsilavinimo 

Didţioji dalis rajono gyventojų turi tik pradinį (20,4 proc.) arba vidurinį (26,8 proc.) 

išsilavinimą. Tik 8,6 proc. Plungės rajono gyyventojų turi aukštąjį išsilavinimą.  

 

Paslaugumas, geranoriškumas 

Lankytojai išskiria ŢNP ţmonių paslaugumą ir geranoriškumą. Apie tai palieka atsiliepimus 

Lankytojų centro atsiliepimų knygoje, turizmo forumuose ir svetainėse. 
 

7 lentelė. www.tripadvisor.com atsiliepimai 

Originalus atsiliepimas originalo kalba Vertimas lietuvių kalba 

,,The best part of the office is it's staff- very 

friendly and professional.“ 

Geriausia, kas yra lankytojų centre – tai jo 

personalas – labai draugiškas ir profesionalus 

,,English is not commonly understood, and the 

nearest cash machine is quite far away. <..> If 

you have any problems, they have a helpful 

Anglų kalbą supranta ne visi, o artimiausias 

bankomatas yra pakankamai toli. <...>Jei turite 

problemų, jie turi labai paslaugų turizmo 

http://www.tripadvisor.com/
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tourist information office in the centre of the 

village where they speak English very well.“ 

informacijos centrą miestelio centre, kuriame 

labai gerai kalba angliškai. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal informaciją www.tripadvisor.com svetainėje 

Turizmo infrastruktūros plėtra ir turizmo produktų vystymas skatina atvykstamojo turizmo 

augimą, kuris daro įtaką regionų socialinei ir ekonominei raidai. Turizmas daro įvairiapusę įtaką 

ţmonėms, bendruomenėms, regionams ir valstybėms.  

Didėjantys vietos ir uţsienio turistų srautai gali ne tik teigiamai, bet ir neigiamai įtakoti 

vietinę bendruomenę, gamtą ir kraštovaizdį, todėl sėkmingai turizmo plėtrai ypatingai svarbūs 

planavimo procesai. 

2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

2.1. Turizmo išteklių analizė, potencialas ir panaudojimas turizmui 

ŢNP yra 13 gamtinių draustinių, 11 kompleksinių draustinių, 4 kultūriniai draustiniai, 22 

gamtos paveldo objektai, 204 kultūros vertybių iš jų: 11 piliakalnių, 16 kapinynų, 5 alkakalniai, 3 

senovės gyvenvietės. Parko miškingumas – 44,58 proc., yra 26 eţerai, Babrungo upė. 

Vis dėlto, pagal vieną populiariausių pasaulyje turizmo tinklapių www.tripadvisor.com, 

lankytojai išskiria ir pastebi tik 3  ŢNP turistinius objektus: Šaltojo karo muziejų, Platelių eţerą 

ir nardymo akademiją. 

8 lentelė.Svetainės www.tripadvisor.com lankytojų išskiriami ŢNP objektai 

 Objektas Vertinimas (skalėje, 

kai 5 – aukščiausias 

įvertis) 

Atsiliepimų skaičius Vertinimai 

1.  Šaltojo karo 

muziejus 

4,5 112 (51+61) 

(atsiliepimai dvejose 

vietose – nors 

objektas tas pats, vieni 

vertina kaip 

,,Plokštinės raketų 

bazę“, kiti kaip 

,,Šaltojo karo 

muziejų“) 

Nuostabus (69%) 

Labai geras 

(29%) 

Vidutinis (1%) 

Labai blogas 

(1%) 

2. Platelių eţeras 

(kategorijoje 

,,Ţemaitijos 

nacionalinis 

parkas“ 

vertinamas 

eţeraas ir jo 

apylinkės) 

4,5 20 Nuostabus (45%) 

Labai geras 

(50%) 

Vidutinis (5%) 

3. Nardymo 

akademija 

5 1 Nuostabus 

(100%) 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com/
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Šaltinis: sudaryta autorių pagal informaciją www.tripadvisor.com svetainėje 

 

2017 m. atlikto kiekybinio ŢNP lankytojų tyrimo duomenimis, populiariausias turistų 

lankomas objektas ŢNP yra Platelių eţeras (didţioji dauguma apklaustųjų, net 73 %, ŢNP 

lankėsi, nes norėjo pailsėti prie eţero.). Tik apie 25 % lankytojų ketino aplankyti muziejus ar 

pasivaţinėti dviračio takais. Populiariausi lankymo objektai detalizuoti lentelėje ir grafike 

ţemiau. 
 

9 lentelė. Populiariausi ŢNP objektai 

Objektas Lankytojų dalis, kurie ketino aplankyti ar 

aplankė objektą 

Platelių eţeras 73% 

Šaltojo karo muziejus 40,6% 

Pėsčiųjų, dviračių takai 38,4 

Siberijos apţvalgos bokštas 20,5% 

Energetinių labirintų parkas 13,9% 

Jachtklubas 12,2% 

Ekspozicija ,,Ţemaitijos ţemės slėpiniai“ 6,6% 

ŢNP ir Uţgavėnių kaukių ekspozicija 2,6% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal kiekybinio ŢNP lankytojų tyrimo (UAB ,,Sorbum Group”, 

2017 m.) duomenis 

 

2 grafikas. Populiariausi ŢNP objektai 

 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal kiekybinio ŢNP lankytojų tyrimo (UAB ,,Sorbum Group”, 

2017 m.) duomenis 

 

40.6% 38.4% 

20.5% 
13.9% 12.2% 

6.6% 
2.6% 2.4% 

29.7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

http://www.tripadvisor.com/
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Populiariausi miesteliai tarp lankytojų yra Paplatelė ir Plateliai; juose apsistojo 94 % apklaustų 

lankytojų, likusių nakvoti parke. 

 

3 grafikas. Populiariausi ŢNP miesteliai 

 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal kiekybinio ŢNP lankytojų tyrimo (UAB ,,Sorbum Group”, 

2017 m.) duomenis 

 

2.1.1.Kultūros paveldas 
Ţemaitijos nacionalinis parkas yra išskirtinė Lietuvos teritorija, kurioje ryškiausiai 

atspindima kalvotasis Ţemaitijos kraštovaizdis, su miestelių architektūra ir išplanavimu, 

ţemaitiškomis sodybomis jų puošybos elementais, sakralinio paveldo paminklais, kalvarijomis, 

Berţore ir Ţemaičių Kalvarijoje, tik šiam regionui būdingais koplystulpiais, ikikrikščioniško 

laikotarpio archeologiniais paminklais, nedaug kur Lietuvoje išlikusiais, vietos ţmonių išsaugota 

ţemaičių tarme, tradicijomis, amatais, šventėmis, kurių bene ţymiausia – Uţgavėnės. 

10 lentelė. Turizmo potencialą turintis nematerialusis paveldas 

Paveldas Esamos paţinimo galimybės lankytojams Vystymo galimybės 

Ţemaičių 

tarmė, dainos 

Kai kurios kaimo turizmo sodybos jau nurodo, kad yra galimybė 

organizuoti ţemaitiškas vakarienes su ţemaitiškomis dainomis.  

Galima tokios tradicijos 

plėtra ir rėmimas kitose 

apgyvendinimo ir maitinimo 

įstaigose 

Kulinarinis 

paveldas 

Esančios galimybės: 

-edukaciniai uţsiėmimai amatų centre (Blynų kepimas, Ţemaičių 

mielinis pyragas); 

-degustacijos amatų centre; 

-tradicinės vakarienės kai kuriose kaimo turizmo sodybose; 

-tradiciniai patiekalai įtraukti į maitinimo įstaigų valgiaraščius (pvz. 

kavinė ,,Edenas” siūlo tik ţemaitiškus tradicinius patiekalus, 

restorane ,,Burės” galima rasti tradicinį patiekalą ,,Šmakalą” ar 

,,Cibulynę”). 

 

Amatų centre edukacinio uţsiėmimo metu gaminami tradiciniai 

ţemaitiški patiekalai: cibulynė, kanapynė, silkė su karštomis 

Vis dėlto galimybės 

lankytojui susipaţinti su 

kulinariniu paveldu yra 

labai fragmentiškos ir 

reikalaujančios paties 

lankytojo pastangų. 

58% 
36% 

3% 3% 

Paplatelė

Plateliai

Beržoras

Kita*
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bulvėmis. „Uţsiskaninimui“ pateikiamas vietinės gamybos lietas 

varškės sūris su medumi ar ţemaitiškas mielinis pyragas ir kvapni 

ţolelių arbata. Edukatorės uţsiėmimo metu ţemaitiškai papasakoja 

apie senovės stalo tradicijas,  ţemaičių valgymo įpročius, pasidalina 

tradicinių valgių gaminimo paslaptimis. 

Edukacinis uţsiėmimas organizuojamas ne maţiau nei 5 ir ne 

daugiau nei 20 asmenų grupei 

Amatai Amatų centre metų eigoje organizuojami tokie edukaciniai 

uţsiėmimai: 

 Ţvakių liejimas; 

 Pynimas iš popieriaus; 

 Siuvinėjimas; 

 Uţgavėnių kaukių gaminimas; 

 Velykų uţsiėmimai (tradicinis margučių marginimas, kt.); 

 Edukacinis uţsiėmimas ,,Kalėdos”’ 

 Edukacinis uţsiėmimas ,,Advento papročiai”; 

 Ţemaitiškos pirštinės; 

 Ţemaitiškos kojinės; 

 Vainikėlių pynimas; 

 Vykdomi tradicinių amatų mokymai pagal Ţemės ūkio 

ministerijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo 

programas 

 

 

Neįtraukta UNESCO 

paveldo statusą turinti 

kryţdirbystė 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Vietiniam turizmui patrauklus visas 10 lentelėje pateiktas nematerialusis paveldas ir 

edukacijos, o Ţemaitijos nacionalinio parko išskirtinumas tarptautiniu lygiu – tradicinės 

vakarienės kaimo turizmo sodybose, tradiciniai ţemaitiški patiekalai, Uţgavėnių kaukių 

gaminimo edukacinės programos, kryţdirbystė (didelis potencialas prioritetinėse uţsienio 

turizmo rinkose). 

 

11 lentelė. Materialaus kultūros paveldo objektai 

Tipas Objektas Kaip objektas pristatomas ŢNP internet svetainėje www.zemaitijosnp.lt  

Dvarai, dvarų 

sodybos 

Platelių dvaro 

sodyba (buvę 

svirnas, 

arklidės, rūsys, 

jauja, parkas, 

gamtos 

paminklai 

parke) 

Architektūrinę ir kraštotvarkinę vertę turinti XIX– XX a. pr. Platelių dvaro 

sodyba su išlikusiais jauja, oficina, arklide, svirnu, rūsiu ir parku yra valstybės 

saugoma kultūros vertybė. Mediniai dvaro rūmai sudegė Antrojo pasaulinio 

karo metais (1943 m.). Dalis pastatų restauruojami ir pritaikomi visuomenės 

poreikiams. 

Platelių dvaro 

svirnas 

19 a. II p. liaudiškos architektūros su neogotikiniais elementais statytame 

Platelių dvaro svirne 2011 m. atnaujintos Platelių dvaro istorijos, senųjų 

Platelių, Pilies salos praeities, šio ţemaičių krašto etnografijos ekspozicijos, 

naujai įrengta moderni gamtos ekspozicija, nuolat keičiamų parodų salė. 

Miesteliai su 

autentiška 

architektūra 

Plateliai 

Tai vienas graţiausių ir garsiausią praeitį turinčių Ţemaitijos miestelių – 

įsikūrę vakarinėje Platelių eţero pakrantėje, Ţemaitijos nacionaliniame parke. 

http://www.zemaitijosnp.lt/


23 
 

Istoriniuose šaltiniuose jie minimi nuo XV a. Platelių dvaras, gyvenvietė ir 

baţnyčia tuo metu buvo pastatyti Šventorkalnio pusiasalyje, o XVII a. 

pabaigoje persikelia į dabartinę vietą. 1792 m. Plateliams suteiktos 

Magdeburgo teisės ir herbas. 

Plateliai įdomūs savo planine struktūra su būdinga Ţemaitijos miesteliams 

centrine aikšte, Šv. Petro ir Povilo baţnyčia, dvaro sodyba. 

Ţemaičių 

Kalvarija Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Ţemaičių Kalvarija (seniau – Gardai) 

paminėta 1253 m. kaip kuršių gyvenvietė su pilimi, alkaviete ir kapinynu. 

Miestelis yra išsaugojęs IX–XIII a. būdingą kelių ir gatvių tinklą, nemaţai 

archeologijos, architektūros, dailės, sakralinių bei kitų kultūros paveldo ir 

gamtos vertybių. Miestelio reljefas išties įspūdingas. 

Berţoras 

Tai senas gatvinis kaimas, minimas nuo XV a., valstybės saugoma kultūros 

vertybė. Baţnytkaimis yra išsaugojęs tradicinį kraštovaizdį, įdomus ir 

sakralinės architektūros vertybėmis. 

Šarnelė 

1 km į šiaurės vakarus nuo Ţemaičių Kalvarijos g b                                             

prasidedanti ir apie 5 km išsitęsusi Šarnelė – nuo XVI a. pr. ţinomas kaimas. 

Tai beveik 20 km² vienkieminis kaimas, garsėjantis savo ūksmingomis 

sodybomis. Vienoje jų gimė ir augo poetas Vytautas Mačernis (1921–1944), 

labai mylėjęs savo gimtąjį kaimą ir savo vaikystės įspūdţius aprašęs poezijoje. 

Šarnelėje jis ir palaidotas. Kraštotyrininko Konstantino Bruţo sumanymu 

poeto mėgstamas vietas įamţina „Akmeninės vizijos“. 

Sakralinis 

paveldas 

Ţemaičių 

Kalvarijos 

kultūros 

vertybių 

kompleksas 

Jono Pauliaus II piligrimų kelio vietoms priklauso Ţemaičių Kalvarijos 

šventovė (Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. patvirtino Jono Pauliaus 

II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo 

reikmėms 2007 – 2013 m. programą). 

Berţoro 

kultūros 

vertybių 

kompleksas 

1759–1760 m. Berţore buvo pastatyta 14 medinių Kristaus Kryţiaus kelio 

koplyčių – Kalvarijos kelio stočių, kurios XX a. VII dešimtmečio pradţioje 

buvo nugriautos; dabar atstatytos. Kaime gausu atstatytų arba išlikusių 

koplytėlių, kryţių ir koplytstulpių. 

Medinė 

Šv.Petro ir 

Povilo 

baţnyčia 

Šv. Petro ir Povilo baţnyčia – viena seniausių Lietuvoje, medinė, tašytų rąstų 

baţnyčia, statyta 1744 m. Šalia – XIX a. medinė varpinė. Čia yra išlikę daug 

senųjų paveikslų, liturginių rūbų ir reikmenų. 

Kitos medinės 

baţnyčios 

Netoli Ţemaitijos nacionalinio parko teritorijos arba jos apsauginėje zonoje yra 

trys medinės XVIII a. baţnyčios: Gintališkės, Gegrėnų, Alsėdţių. Berţoro, 

Platelių, Gintališkės, Alsėdţių, Gegrėnų baţnyčios buvo įtrauktos į projektą 

,,Plungė – Lietuvos kultūros sostinė” istorinį-religinį maršrutą. 

Archeologiniai 

ir mitologiniai 

objektai 

Šventorkalnio 

archeologijos 

draustinis 

Šventorkalnio archeologiniame draustinyje yra trys kultūros vertybės: Platelių 

piliavietė (5483) Pilies saloje,  Platelių dvarvietė, vad. Dvaro kalva, 

Šventorkalniu (16208), Platelių senovės tiltas (27101) ir Kumelkattės pus., kur 

spėjama gali būti mitologijos objektas.    

Gegrėnų 

archeologinis 

kompleksas 

Unikaliam Gegrėnų archeologiniam kompleksui priklauso: du piliakalniai 

(5493; 17180), du kapinynai (16310; 17181) ir senovės gyvenvietė (2561) ir 

pilkapiai. 

Kiti 

archeologiniai 

Šarnelės pilakalnyje (23973) yra viena poeto V.Mačernio akmeninė vizija, 

atminimo lenta Šarnelės kaimui; Grigaičių piliakalnis nėra pritaikytas 
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objektai: 

Šarnelės 

piliakalnis su 

senovės 

gyvenviete, 

Grigaičių 

piliakalnis, kiti 

piliakalniai 

lankymui. ŢNP teritorijoje iš viso yra 11 piliakalnių, dar nepaminėti: Pučkorių 

I-III, Jazdauskiškių, Mikytų, Uţpelkių, šv. Jono (Ţem. Kalvarijoje), kai 

kuriuos ateityje būtų galima sutvarkyti lankymui. Ant šv. Jono (Ţem. 

Kalvarijoje) piliakalnio yra dvi Kryţiaus kelio koplyčios, jis lankomas 

maldininkų ir turistų. 

Kiti 

mitologiniai 

obj.: Mikytų 

alkakalnis su 

mitologiniu 

akmeniu 

(Velnio pėda),  

Vilkų 

alkakalnis 

Mikytų alkakalnį (5480), mitologinį akmenį (5481) (akmuo su Velnio pėda, 

maldų šulinys) pristato paţintinis pėsčiųjų takas (1 km), prie kelio Salantai-

Barstyčiai įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Vilkų alkakalnis nėra 

pritaikytas lankymui. Dar nepaminėti ŢNP esantys alkakalniai: Gilaičių, 

Visvainių, Paparčių, Gudalių. 

Ţydų kultūros 

paveldas 

Litvakų 

atminimo 

sodas 

Paskutinio Plungėje ţydo, 2014 metais mirusio tautodailininko Jakovo Bunkos 

vardu pavadintas labdaros ir paramos fondas Ţemaitijos nacionaliniame parke 

įsigytoje ţemėje planuoja statyti ţydišką etnografinę sodybą. O kol kas 12 arų 

plote kuriamas Litvakų atminimo sodas. 

Šalia pagrindinio kelio, kuriuo kasmet pravaţiuoja apie pusantro šimto 

tūkstančių lankytojų iš viso pasaulio, Lietuvos kontūrą ţymi visus metus 

ţaliuojantys krūmai, o tose vietose, kuriose buvo 1941-1944 metais 

sunaikintos ţydų bendruomenės, „dygsta“ tautodailininko Artūro Platakio iš 

metalo kaltos obelys. Savo protėviams atminti jas uţsako litvakai iš viso 

pasaulio. Obuoliai medţiuose įamţina bendruomenėse gyvenusias šeimas. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal informacija www.zemaitijosnp.lt svetainėje 

Vietiniam turizmui patrauklūs visi 11 lentelėje aprašyti Ţemaitijos nacionalinio parko 

paveldo objektai, tačiau tarptautiniu lygiu patraukliausi – Litvakų atminimo sodas (ţydų 

segmentui) ir Ţemaičių Kalvarijos (piligrimams). 

 

12 lentelė. Muziejai, kiti sukurti turizmui objektai, išnaudojantys kultūros paveldą 

Objektas Kaip objektas pristatomas ŢNP internet svetainėje www.zemaitijosnp.lt  

Šaltojo karo 

muziejus 

Tai vienintelė Europoje ekspozicija, įrengta viename pirmųjų Sovietų Sąjungos buvusiame 

poţeminiame balistinių raketų šachtiniame paleidimo komplekse. Muziejaus istorinė 

ekspozicija pasakoja apie penkis dešimtmečius trukusį Šaltąjį karą. Čia buvo dislokuotos 4 

vidutinio nuotolio balistinės raketos SS-4, apginkluotos 2 MT galios termobranduolinėmis 

galvutėmis. 

Uţgavėnių 

kaukių 

ekspozicija 

19 a. 2 p. istorizmo laikotarpio, „plytų stiliaus“ arklidėje įsikūrė pirmoji Uţgavėnių muziejinė 

ekspozicija Lietuvoje, kurioje pristatoma garsi Ţemaitijoje tradicinė Uţgavėnių šventė, daugybė 

įvairių Uţgavėnių kaukių, ţemaitiškai vadinamų „lėčynų“. Kaukės rinktos apie 20 metų tik iš 

Ţemaitijos regionų ir jų sukaupta virš 300 vnt. Kiekvienais metais ekspozicija papildoma 

naujais egzemplioriais. Visos ekspozicijos kaukės labai skirtingos, nesikartojančios, tradicinės ir 

dekoratyvinės. 

Poeto 

V.Mačernio 

gimtinė ir kapas 

Šarnelės kaime gimė poetas V.Mačernis, netoli savo gimtinės ant kalnelio yra palaidotas, 

kraštotyrininko K.Bruţo iniciatyva Šarnelės sukurtas poeto V.Mačernio vizijų kelias.  

Ekspozicija pasakoja apie tragiško likimo lietuvių poeto Vytauto Mačernio gyvenimą ir kūrybą. 

1987 metais poeto Eugenijaus Matuzevičiaus iniciatyva įkurto muziejaus ekspozicijoje – V. 

Mačernio poezijos knygos, nuotraukos, dokumentai bei asmeniniai poeto daiktai. 

Rašytojos Bukantėje yra memorialinis rašytojos muziejus. 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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Ţemaitės 

gimtinė 

Bukantėje 

Grafų Pliaterių palivarke Bukantėje gimė ir augo lietuvių literatūros klasikė Julija 

Beniuševičiūtė – Ţymantienė, puikiai visiems ţinoma Ţemaitės slapyvardţiu. Jos gimtajame 

name atidaryta memorialinė ekspozicija. Čia eksponuojami etnografiniai-istoriniai daiktai, 

knygos, leidiniai, fotografijos ir rengiami tradiciniai rašytojos Ţemaitės gimimo dienos 

minėjimai. 

Atstatytame svirne atidaryta memorialinė Stanislovo Riaubos ekspozicija, kur susipaţinsite su 

vienu iškiliausių Ţemaitijos liaudies meistrų bei unikalia jo kūryba. 

Atstatytame tvarte siūloma susipaţinti su sakraliniu Plungės krašto paveldu. Čia eksponuojami 

tradiciniai ţemaičių kryţiai-saulutės, šventųjų skulptūrėlės. 

Norintiems geriau paţinti Ţemaitijos regioną rengiami edukaciniai uţsiėmimai „Paţintis su 

ţemaičių kulinariniu paveldu“. 

 

Tautodailininkų 

muziejėliai, 

ekspozicijos 

Babrungėnų malūnas  

Babrungėnų malūne yra L.Černiausko meno galerija-kūrybinės dirbtuvės. 

Menininkas malūną suremontavo ir jame įkūrė savo meno galeriją ir kūrybines dirbtuves. 

Menininkas iš medţio skaptuoja šventųjų ir kt. skulptūras, Uţgavėnių kaukes, monumentalius 

darbus, tapo. 

Kazio Striaupos klėtelė 

1999 m. Dovainių kaime tautodailininko statytoje ir nendrėmis dengtoje klėtelėje galima 

susipaţinti su jo droţiniais 

Rimanto Laimos tautodailės ekspozicija 

Sodybos senovinėje klėtyje įkūrė savo droţinių ekspoziciją. Jo skulptūrose, bareljefuose – 

senovės dievai, krikščionių šventieji, dvarai, kaimo vaizdai, Uţgavėnių kaukės. 

Vyto Jaugėlos tautodailės ekspozicija 
V. Jaugėla – daugelio kultūrinių renginių organizatorius, fotografas, kino mėgėjas, medţio 

droţėjas, tapytojas, senienų rinkėjas. 2000 m. priimtas į tautodailininkų sąjungą. Jo medţio 

darbai – krikščioniški ir pagonių dievai, Uţgavėnių kaukės, bareljefai, kt. 

Jonušų tautodailės – etnografijos muziejus 

Muziejuje sukaupta gausi ir įvairi pačių šeimininkų bei kitų apylinkių meistrų medţio droţinių, 

paveikslų, geleţinių kryţių kolekcija. Čia galima pamatyti ir garsaus Ţemaitijos tautodailininko 

medţio droţėjo godeliškio Stanislovo Riaubos skulptūrų. Klėtelėje įrengta senovės daiktų 

ekspozicija. 

Amatų centras Tradicinių amatų centras įrengtas Platelių dvaro sodybos buvusiame darţovių rūsyje. 

Panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas šis rūsys buvo rekonstruotas ir 

pritaikytas amatų centro veiklai. Dviejų aukštų su mansarda pastate, talpinančiame iki 80 

ţmonių, yra vykdoma įvairi tradicinių amatų mokymo, etnokultūros papročių ir apeigų 

paţinimo bei kulinarinio paveldo degustavimo edukacinė veikla. 

Rūsyje ir pirmame aukšte įrengtos 5 patalpos edukaciniams uţsiėmimams: amatų mokymo salė, 

kulinarinio paveldo virtuvė, audimo salė, stalystės dirbtuvės. Mansardoje – 7 poilsio kambariai, 

kuriuose vienu metu gali apsigyventi 13 ţmonių. Amatų centras pritaikytas ţmonėms su 

negalia, veikia liftas. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal informacija www.zemaitijosnp.lt svetainėje 

 

Vietiniam turizmui patrauklūs visi 12 lentelėje aprašyti Ţemaitijos nacionalinio parko 

muziejai, tačiau tarptautiniu lygiu patraukliausi – Šaltojo karo muziejus ir Uţgavėnių kaukių 

muziejus (abu objektai turi didelį potencialą prioritetinėse uţsienio turizmo rinkose). 

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 ţmonių. Taip pat skyriaus 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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darbuotojai dalyvavo direkcijos organizuotose talkose (Jazdauskiškių piliakalnio tvarkymas, 

kasmetinė švarinimosi akcija „Darom“ ir kt.). Vis dėlto renginiai nėra labai patrauklūs 

atvykstantiems turistams ir didelio lankytojų dėmesio nepritraukia. 

13 lentelė. Tradiciniai ŢNP renginiai 

 Šventė Kada vyksta 

Šventės, 

renginiai 

Uţgavėnės Vasario mėn. 

Rasos (Joninės) Birţelio 23-24 d. 

Ţemaičių Kalvarijos atlaidai Liepos 1-12 d. 

Ţemaičių kalnų giedojimas Kovo 24 d. 

Jurginės ţydinčių rūtenių saloje Balandţio 21 d. 

Renginys visuomenei. Amatų diena Geguţės 19 d. 

Paukščių palydos Gegrėnų archeologiniame komplekse Rugsėjo 29 d. 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal informacija www.zemaitijosnp.lt svetainėje 

 

Vietiniam turizmui patrauklūs visi 13 lentelėje aprašyti Ţemaitijos nacionalinio parko 

renginiai, tarptautiniu lygiu patraukliausi renginiai – Uţgavėnės. 

 

2.1.2. Gamtiniai ištekliai 

Gamtiniai rekreaciniai ištekliai vieni iš svarbiausių turizmo ir rekreacijos organizavimui 

reikalingų išteklių, kuriuos sudaro gamtiniai kraštovaizdţio elementai ir jų dariniai: 

1. vandens telkiniai (rekreacijai tinkami eţerai, tvenkiniai, upės ir upeliai), 

2. ţeldiniai (miškai, miško parkai, parkai, gyvenamųjų vietovių ţeldynai), 

3. reljefas (kalvos, slėniai, šlaitai, eţeringi duburiai ir kt.) ir su juo susiję estetiškai vertingi 

kraštovaizdţio kompleksai, 

 

ŢNP yra 13 gamtinių draustinių, 11 kompleksinių draustinių, 4 kultūriniai draustiniai, 22 

gamtos paveldo objektai. Parko miškingumas – 44,58 proc., yra 26 eţerai, Babrungo upė. 

2.1.2.1. Vandens telkiniai (rekreacijai tinkami ežerai, tvenkiniai, upės ir upeliai) 
ŢNP yra 26 natūralūs eţerai ir eţerėliai, atsiradę poledynmečiu, keletas didesnių 

tvenkinių, 32 upeliai. ŢNP teritorija yra takoskyra, kurioje ribojasi 3 upių – Minijos, Bartuvos, 

Ventos baseinai. Čia daug pelkių ir pelkučių. Būdingas vakarinei Ţemaitijai aukštapelkių 

pavyzdys – Šarnelės pelkė Paparčių termologiniame draustinyje. Parke yra daugiausia tarpinio 

tipo bei nerūgščių ţemapelkių: Siberijos, Šeirės, Stirbaičių, kt. 

Eţerai. Maţų eţerų, uţimančių  nuo pusės iki 5 ha, nacionaliniame parke daugiausiai. 

Jiems priklauso Lestis, Ešerinis, Lydekinis, Pikteţeris, Aklaeţeris ir kiti. Tai daţniausiai miškų 

apsuptyje esantys pelkiniai eţerėliai, neturintys didesnio turistinio potencialo. Prie didesnių (10-

30 ha) priklauso Luokos, Iešnalio, Burgio, Ţiedelio eţerai. O apie 90 % bendro eţerų ploto 

sudaro trys didţiausi eţerai – Platelių, Ilgio, Berţoro. Vaizdingiausias, švariausias, giliausias 

Ţemaitijoje ir nacionaliniame parke – Platelių eţeras.  

http://www.zemaitijosnp.lt/
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Upės. Ţemaitijos nacionalinis parkas patenka į Ventos, Bartuvos ir Minijos upių baseinus. 

Pastarajam priklauso didesnė nacionalinio parko vandentėkmių (upelių, griovių, protakų, kt.) 

dalis. Didţiausia ir ilgiausia nacionalinio parko upė Babrungas išteka iš Platelių eţero. 

Pravingiavusi nacionalinio parko teritorija  apie 12,3 km, apytikriai dar uţ 47 km upė savo 

vandenis įlieja į Miniją. Tik keliais šimtais metrų uţ Babrungą trumpiau per nacionalinio parko 

miškus ir laukus teka Uošna (11,7 km). Dauguma išlikusių natūralių upelių teka miškais. 

Uošnos, Bartuvos, Juodupio, Pietvės, Šilinės, Blendţiavos upelių vagos tai vingiuoja tarp 

medţių, tai ieško naujų kelių aplenkdamos bebrų uţtvankas arba pasislepia  uţpelkėjusių 

ţemumų augmenijoje. 

Pelkės. Kalvoto, duburiuoto bei miškingo Ţemaitijos nacionalinio parko reljefo dėka čia 

susiformavo daug įvairaus dydţio pelkių. Jos uţima 9,7 % nacionalinio parko teritorijos. 

Nacionalinio parko pelkėse išlikusios botaniniu poţiūriu vertingiausios rūšys ir bendrijos.  Net 

40 %  Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių, aptinkamų nacionaliniame parke, auga pelkėse. 

14 lentelė. Turizmo potencialą turintys vandens telkiniai 

 Objektas Aprašymas 

Eţerai Platelių 

eţeras 

Didţiausias ir giliausias eţeras Ţemaitijoje, pasiţymintis gamtine, kultūrine ir 

kraštovaizdţio verte. Giliausia vieta – apie 48,5 m. Į eţerą įteka 17 maţų upeliukų, 

išteka Babrungas 

Eţero vandenys skalauja 7 salas: Pilies, Veršių, Pliksalės, Briedsalės, Ubagsalės, 

Gaidsalės ir Šončelio. Visos eţero salos. Kreiviškių ir Auksalės pusiasaliai yra 

valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. 

Pilies sala – garsiausia Platelių eţero sala, kurioje XV a. stovėjo Lietuvos didikams 

priklausiusi pilis. Salą su Šventorkalniu, kuriame buvo senoji Platelių gyvenvietė, 

jungė beveik 300 m ilgio tiltas, kurio poliai išlikę iki šių dienų.  

Ilgio eţeras Ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius - 2 km, plotis iki 1 km. Gylis siekia 5,1 m. Eţeras 

telkšo rininiame duburyje. Kranto linija labai vingiuota (ilgis 6,94 km), šiaurėje yra 

nemaţa įlanka. Yra dvi salos (po 0,05 ha). Ilgio eţero salos – valstybės saugomas 

hidrografinis gamtos paveldo objektas. Krantai daugiausia statūs, tik šiaurėje pelkėti. 

Aplinkui auga spygliuočių miškai (Grigaičių, Stirbaitinės, Berţoro miškai). Netoliese 

telkšo Berţoro, Ţiedelio eţerai, Platelių eţero dalis Laumalenka. Išteka Babrungo 

intakas Ilgės.  

Į pietryčius nuo Ilgio eţero įsikūręs Grigaičių kaimas[1], kaimo turizmo sodyba. 

Berţoro 

eţeras 

Eţero plotas 52 ha, ilgis iš vakarų į rytus 1,1 km, plotis siekia 0,75 km. Giliausia vieta 

– 6,3 m, vidutinis gylis 4,6 m. Paviršiaus altitudė 148,1 m. Forma netaisyklinga. 

Krantai daugiausia aukšti, tik vakarinis ţemas. Iš pietų, pietvakarių supa Berţoro 

miškas, kitur – dirbami laukai. Yra 2 salos (0,2 ha ir 0,1 ha). Berţoro eţero sala – 

valstybės saugomas hidrografinis gamtos paveldo objektas.  

Baseino plotas 2,4 km². Per Berţorą į Platelių eţerą prateka Berţuoja.  

Šiauriniame eţero krante yra Berţoro kaimas. Šiaurine ir rytine pakrantėmis eina 

kelias  3202  Pauošniai–Plateliai . 

Luokos 

eţeras 

Eţeras netaisyklingo trikampio pavidalo, jo ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus 0,8 km, o 

plotis 0,65 km. Tekšo termokarstinės kilmės duburyje. Krantai daugiausia ţemi ir 

pelkėti, apaugę medţiais, vakarinis ir šiaurės rytinis krantai statesni. Šiaurinėje 

pakrantėje stūkso Rukundţių miškas. Eţero dugnas padengtas molingu sapropeliu. Į 

Luokos eţerą šiaurėje įteka Šaltupis, pietuose išteka Luokupis (Uošnos intakas, 

Babrungo baseinas)[2].  

Greta eţero įsikūrę Paluokės ir Šlečkų kaimai. 

Iešnalio 

eţeras 

Ilgis šiaurės vakarų-pietryčių kryptimi 0,6 km, plotis iki 0,4 km. Eţero dubuo 

termokarstinės kilmės. Krantai neaukšti, iš šiaurės ir rytų eţerą supa Plokštinės miškas. 



28 
 

Pietuose išteka Babrungo intakas Iešnalis.  

Pietvakariniame Iešnalio krante įsikūręs Endriuškaičių kaimas, kaimo turizmo sodyba. 

Eţeras įeina į Plokštinės gamtinį rezervatą. Pietine pakrante eina kelias  3202  

Pauošniai–Plateliai . 

Burgio 

eţeras 

Eţero ilgis iš vakarų į rytus - 0,49 km, plotis - iki 0,35 km. Krantai ţemi, aplinkui plyti 

Paburgio pelkė, auga Paburgio miškas. Eţerą prateka Uošnos upė (Babrungo intakas). 

Šalia įsikūręs Paburgės kaimas. 

Ţiedelio 

eţeras 

Eţero ilgis iš šiaurės rytų į pietryčius - 0,67 km, plotis - iki 0,24 km. Rytinis krantas 

ţemas, uţpelkėjęs, kiti krantai aukštesni, apaugę mišku (Berţoro miškas). Rytuose 

išteka upelis link Akleţerio eţero. Šalia įsikūręs Laumalenkų kaimas, kaimo turizmo 

sodybos. 

Maudučio 

eţeras 

Eţero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius - 0,46 km, plotis - iki 0,17 km. Šiaurvakarinis 

eţero krantas uţpelkėjęs, šiaurinis - aukštas. Aplinkui plyti pievos ir dirbami laukai. 

Pietryčiuose išteka upelis link Juodupio (Platelių eţero intakas). Šalia įsikūręs Virkšų 

kaimas, kaimo turizmo sodyba. 

Upės Babrungas Išteka iš Platelių eţero. Teka į pietus, nuo Plungės į pietvakarius. Įteka į Miniją 130 

km nuo jos ţiočių ties Stonaičiais. Slėnis 100–150 m pločio, vagos plotis aukštupyje 

4–8 m, ţemupyje 10–15 m. Ilgis 59 km, baseino plotas 270 km². Plungėje upė yra 

uţtvenkta ir yra susidaręs Gondingos hidroelektrinės tvenkinys. Ţemiau Gandingos 

hidroelektrinės slėnis labai gilus stačiais šlaitais, o upė srauni. 15,5 km nuo ţiočių yra 

derivacinė Gandingos hidroelektrinė ir 87 ha tvenkinys. Babrungo slėnis įeina į 

Gandingos kraštovaizdţio draustinį. Ţemiau Plungės, Babrungo dešiniajame krante 

stūkso Gandingos piliakalnis. Upės aukštupys yra Ţemaitijos nacionaliniame parke. 

Apţvalgos 

aikštelės ir 

bokštai 

prie 

vandens 

telkinių 

Platelių 

eţero 

apţvalgos 

aikštelė 

Apţvalgos aikštelė yra šiaurės rytiniame miestelio pakraštyje (adresas: Eţero g. 

Plateliai, koordinatės: 56.046939, 21.828303). Iš aikštelės visu groţiu atsiveria salomis 

(Pilies, Veršių salos), pusiasaliais (Šventorkalnis) garsus Platelių eţeras bei tamsiais 

Plokštinės miškais pasipuošusios erdvės. 

2017 m.  įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Unigreen“ apţvalgos aikštelė buvo 

tvarkoma.  Projekto lėšomis ji buvo iš esmės atnaujinta ir pritaikyta ţmonėms, 

turintiems judėjimo ir regėjimo negalią. Dabar aikštelėje yra įrengti suolai, dviračių 

stovai, pandusas, pastatyti aštuoni informacijos stendai, pasakojantys Platelių eţero ir 

jame esančių salų legendas. Taip pat pastatytas taktilinis stendas su Brailio raštu. Jis 

yra vienintelis toks visame Ţemaitijos nacionaliniame parke. Šis stendas pritaikytas 

ţmonėms, turintiems regėjimo negalią, ir padedantis jį liečiančiajam susidaryti bendrą 

eţero vaizdą. 

 

Siberijos 

apţvalgos 

bokštas 

Dviračiu ar pėsčiomis iš Platelių galima nukeliauti iki Berţoro baţnytkaimio, pakeliui 

uţlipant ant Cidabro kalno esančio apţvalgos bokšto (15 m aukščio). Iš bokšto matyti 

Platelių ir Berţoro eţerai, Siberijos pelkė – viena vertingiausių pelkių Ţemaitijos 

nacionaliniame parke, paskelbta telmologiniu draustiniu, Berţoro kaimas, pietinė 

Platelių miestelio dalis, Liepijų miškas. Apţvalgos bokštą galima lankyti kiekvieną 

dieną. 

Barstytalių 

apţvalgos 

bokštas 

Barstytalių pelkė – viena iš didţiausių pelkių Ţemaitijos nacionaliniame parke. Jos 

plotas – apie 35 ha. Pelkę supa Barstyčių miškas. Vandens, pelkinės augmenijos, 

įsiterpusių sausumos salelių mozaikoje prieglobstį randa aibė gyvūnų ir augalų, 

kuriuos galima stebėti nuo 5 m bokšto. 

Jogaudų 

apţvalgos 

bokštas 

Jei stovėtumėt čia XX a. aštuntajame dešimtmetyje, prieš Jus pietų kryptimi nutįstų 

beveik 162 m. kalva, kuri vėliau buvo nukasta, čia atidarius ţvyro karjerą. Nuo 2003 

m. karjeras nebeveikia, nes Ţemaitijos nacionalinio parko iniciatyva ši teritorija 

Lietuvos respublikos vyriausybės patvirtinta kaip ypač vertinga rekreaciniu poţiūriu. 

Dabar nukastos kalvos vietoje telkšo beveik 2 ha dydţio telkinys, kurio paviršius yra 

140 m aukštyje virš jūros lygio. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal informacija www.zemaitijosnp.lt svetainėje 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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Vietiniam turizmui patrauklūs Ţemaitijos nacionalinio parke esantys vandens telkiniai ir 

apţvalgos bokštai, tačiau tarptautiniu lygiu reikėtų išskirti, kad vandens telkiniai sukuria 

pridėtinę vertę turistams, apsistojantiems kaimo turizmo sodybose. 

 

15 lentelė. Vandens telkinių pritaikymas turistų reikmėms 

Veikla Esančios galimybės Potencialas/vystymo 

galimybės 

Maudynės Maudytis galima Platelių, Berţoro, Ilgio Maudučio 

eţeruose. Platelių eţere – 6 viešos maudyklos, Berţoro – 

1. 

Būtina gerinti maudyklų 

infrastruktūrą ir kokybę, 

įrengti kokybiškus 

paplūdimius 

Povandeninis 

sportas 

ŢNP yra du nardymo klubai: Nardymo akademija ir 

,,Oktopusas“, kurie nuomoja inventorių ir teikia įvairias su 

nardymu susijusias paslaugas 

 

 

Vandens turizmas Organizuojama 1-2 val. trukmės ekskursija katamaranu po 

Platelių eţerą 

Yra paklausa didesniam 

ekskursijų eţere pasirinkimui 

(iki visos dienos trukmės) 

Vandens rekreacija 

su motorizuoto 

transporto 

priemonėmis 

Esančios galimybės: 

1. Baidarių, burlenčių, jachtos, valčių, vandens 

dviračių, katamarano nuoma (Platelių 

jachtklubas); 

2. Katamarano nuoma (Algirdas Plokštis); 

3. Valčių, vandens dviračių nuoma (viešbutis 

,,Linelis“) 

4. Jachtos nuoma (Mortos Mikašauskienės kaimo 

turizmo sodyba, Poilsio namai ,,Šaltinėlis“) 

Lankytojai paţymi, kad trūksta 

galimybių ir pasirinkimo 

išsinuomoti transporto 

priemonę. Galimybės: įrengti 

daugiau prieplaukų, nuomos 

punktų (viešų arba privačių), 

organizuoti turus po eţerą 

Mėgėjiška ţūklė Platelių eţere veisiasi 16 rūšių ţuvys  

Ilgio eţere veisiasi 11 rūšių ţuvys. Krantai lėkšti, aplinkui 

auga miškas.  

Berţoro eţere iki 10 ţuvų rūšių. Krantai daugiausia aukšti, 

tik vakarinis ţemas. Iš pietų, pietvakarių eţerą supa 

miškai. Šiauriniame eţero krante yra įsikūręs Berţoro 

kaimas.  

Ţvejoti taip pat galima Ţiedelio, Skyplaičių, Burgio, 

Burgalio, Ešerinio, Lydekinio eţeruose, Rotinėnų 

tvenkinyje. Pastarajame veisiasi paprastosios aukšlės, 

lynai, plakiai ir kitos ţuvys. Endriuškaičių, Iešnalio 

eţeruose ir Aklaeţeryje (rezervato zona) – lankytis ir 

ţvejoti draudţiama. Dėl vertingų pelkinių gamtinių 

kompleksų su retų ir nykstančių paukščių perėjimo bei 

maitinimosi vietomis apsaugos Pakastuvos tvenkinyje 
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Veikla Esančios galimybės Potencialas/vystymo 

galimybės 

(Pakastuvos telmologinis draustinis) lankytis ir ţvejoti 

galima tik nuo rugpjūčio 1 d. iki balandţio 1 d. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal informacija www.zemaitijosnp.lt svetainėje 

 

2.1.2.2.Želdiniai (miškai, miško parkai, parkai, gyvenamųjų vietovių želdynai) 

Miškai plyti daugiau kaip pusėje (54 %) Ţemaitijos nacionalinio parko teritorijos. 

Vyrauja spygliuočių miškai. Eglynai sudaro 42 % visų medynų ploto, pušynai – 21 %. 

Didţiausias miškų masyvas plyti nacionalinio parko centrinėje dalyje. Jį sudaro Plokštinės, 

Paplatelės, Mieţlaukio, Liepkalnio, Paburgės miškai. Lapuočiai daugiausiai paplitę Liepijų 

miške. Čia, be paprastojo ąţuolo, gan gausiai auga ir paprastasis skroblas. Šie veiksniai svarbūs 

planuojant turizmą ne pagrindinio sezono – vasaros metu. Rudenį aktualiau įvairiomis spalvomis 

nusidaţantys lapuočiai, tad rudens veiklų pasiūlymus reikėtų labiau planuoti ŢNP centrinėje 

dalyje. Ţiemą graţų kraštovaizdį kuria spygliuočiai, tad ţiemos pasivaikščiojimų, pramogų ar 

slidinėjimo pasiūlymus orientuoti arčiau spygliuočių paplitimo arealų. 

Ţeldinių pritaikymas turizmo veikloms: 

• Vaikščiojimui pėsčiųjų takais; 

• Vaţiavimui dviračiu; 

• Paukščių ir gyvūnų stebėjimui; 

• Grybavimui ir uogavimui miškuose; 

• Edukacinėms ekskursijoms 

• Aktyvioms pramogoms gamtoje. 

Be miškų Ţemaitijos nacionaliniame parke yra suformuotas Platelių dvaro parkas ir 

privatus objektas – Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas. 

16 lentelė. Ţeldiniai (miško parkai, parkai, gyvenamųjų vietovių ţeldynai) 

Objektas Aprašymas Pritaikymas 

turizmui 

Energetinių 

labirintų ir 

geometrinių 

figūrų 

parkas 

Vaikštant labirintais, ţiūrint į mandalą „Gyvybės gėlelė“, esant šalia 

merkabo, stovint ar sėdint kupole ţmogus gali pailsėti, gauti įkvėpimo, 

minčių, įdėjų, atsakymų į gyvenimo klausimus ir galimybę suvokti, ko iš 

tikrųjų nori.“ 

Tai privatus 

objektas, sukurtas ir 

pritaikytas turizmui 

Platelių 

dvaro 

parkas 

Platelių dvaro parkas pradėtas formuoti XIX a. 6,2 ha teritorijoje. Nors 

parkas ir nedidelis, bet savo reljefu ir augmenija atspindi Platelių apylinkių 

kalvotą ir turtingą ţeldynais kraštovaizdį. Parkas mišrus, jame dominuoja 

peizaţinio parko elementai. Alėjos, takai vingiuoti, pievelės netaisyklingos. 

Parko teritorijoje – du nedideli tvenkiniai. Parke vyrauja vietinės medţių 

rūšys: uosiai, klevai, liepos, skroblai, šermukšniai. Dauguma jų yra didelių 

matmenų. Čia auga įspūdingi, gamtos paminklais paskelbti medţiai: 

Šiuo metu parkas 

nėra patraukliai 

sutvarkytas, 

apţeldintas. Ateityje 

būtų galima 

atkurti/kurti 

estetiškesnius 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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storiausias Lietuvoje uosis, vadinamas Raganos uosiu ir Platelių liepa. pasivaikščiojimo 

takelius, gėlynus. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal informacija www.zemaitijosnp.lt svetainėje 

 

Tiek tarp vietos, tiek tarp uţsienio turistų populiarėja ekologinio turizmo produktai, 

susiję su kaimo turizmo, vandens ir dviračių turizmo, paukščių stebėjimo produktų kūrimu bei 

pristatymu.  

 

2.1.2.3.Reljefas (kalvos, slėniai, šlaitai, ežeringi duburiai ir kt.) ir su juo susiję 
estetiškai vertingi kraštovaizdžio kompleksai 

Ţemaitijos nacionalinio parko kalvotą reljefą, išskyrus Platelių eţero duburį, suformavo 

prieš 10–12 tūkstančių metų praslinkęs ledynas. Manoma, kad Platelių eţero duburys 

susiformavo gerokai anksčiau ir yra seniausias ne tik Lietuvoje, bet ir visoje paskutiniojo 

apledėjimo srityje. 

Daugiau kaip pusę nacionalinio parko teritorijos uţima miškai, daugiausiai brandūs ir 

pusamţiai, vyrauja spygliuočiai, ypač eglynai. Atvirame kraštovaizdyje dominuoja pievos. 

Kalvotą ir miškingą kraštovaizdį paįvairina upės ir upeliai, didesni ir maţesni eţerai, pelkės, 

šaltiniai. Pasislėpęs tarp miškų, kalvų ir pievų senasis kultūros paveldas – senovės gyvenvietės, 

piliakalniai, alkakalniai, senkapiai ir kapinynai – per daugelį metų tapo neatsiejama nacionalinio 

parko kraštovaizdţio dalimi. 

Vienkiemines sodybas, kaimus ir miestelius puošia koplytstulpiai, kryţiai ir koplytėlės, 

senosios medinės baţnyčios, atspindinčios ţemaitiškas medţio droţybos tradicijas. Mūrinių 

pastatų nedaug, išsiskiria Ţemaičių Kalvarijos bazilika, buvusio Platelių dvaro pastatai. 

Išskirtinis reljefo objektas – Gardų ozas. Tai geomorfologiškai ypatinga, viena 

raiškiausių Lietuvoje reljefo formų. Ozas – ilga siaura kalva, sudaryta daugiausia iš smėlio ir 

ţvyro. Šis kalvagūbris susidarė iš nuogulų, kurios klostėsi ledyno viduje, vandens tirpsmo 

tėkmių vagose prieš 12–13 tūkstančių metų. Puslankio formos sudėtingas pylimas – kalvagūbris 

nuo Varduvos upės Ţemaičių Kalvarijos miestelyje tęsiasi į šiaurės vakarus net 3,5 km. Gardų 

ozo aukštis nuo papėdţių iki aukščiausių gūbrio keterų vietomis siekia 10–15 metrų. Sovietiniais 

laikais šioje vietoje buvo ţvyro karjeras, vėliau – nelegalus šiukšlynas. Vyrauja atvirų erdvių 

kraštovaizdis su keiminėmis, panašiomis į duonos kepaliukus, kalvomis. Tai kalvotosios 

Ţemaitijos šiaurės vakarinė dalis. Ledyno ir poledynmečio sudėtingi procesai suformavo 

banguotą, vaizdingą, mozaikišką reljefą. Šiuo metu gardų ozas yra pritaikytas turizmui, jame 

įrengtas pėsčiųjų takas. 

 

 

2.1.3. Turistinės trasos 
 

http://www.zemaitijosnp.lt/


32 
 

Nacionalinio parko paţintinio turizmo sistemą sudaro įvairaus dydţio ir pobūdţio 

paţintinio turizmo trasos ir takai, lankomi paveldo objektai, lankymui ir poilsiui skirta rekreacinė 

infrastruktūra (atokvėpio vietos, apţvalgos aikštelės, poilsiavietės, stovyklavietės ir kita). 

Nacionaliniame parke prioritetas teikiamas dviračių ir pėsčiųjų turizmui. Kitos Nacionalinio 

parko lankymo formos – autoturizmas, vandens ir ţirginis turizmas. 

 

2.1.3.1. Dviračių trasos 
Numatoma, kad Nacionalinio parko dviračių turizmo trasos ir atkarpos susijungs 

tarpusavyje ir sudarys vientisą dviračių turizmo sistemą. 

17 lentelė. Dviračių turizmo trasų (maršrutų) aprašymas 

Maršrutas  Atstumas Lankytini objektai 

Dviračių takas 

aplink Platelių 

eţerą 

24 km Ţiedinis maršrutas, kuriuo keliaujant pamatomi ir aplankomi Plateliai ir čia 

esantys lankomiausi objektai  bei vietos, Šaltojo karo ekspozicija, Berţoro 

baţnytkaimis, Babrungo upės ištakos, Plokštinės gamtinis rezervatas, Paplatelės 

ir Paeţerės Rūdaičių rekreacinės zonos. 

Šiaurinė trumpoji 

automobilių-

dviračių trasa 

32 km Ţiedinė trumpoji šiaurinė trasa prasideda Platelių miestelyje ir veda į Ţemaitijos 

nacionalinio parko šiaurę. Tai maršrutas, norintiems pasigroţėti kalvotu 

Ţemaitijai būdingu reljefu, miškais, istoriniais bei kultūriniais objektais. Trasa 

eina per 9 nedidelius Plungės rajono kaimus. Keliautojus pakelėse pasitiks 

natūralius produktus gaminantys ūkiai. Juose galima ne tik įsigyti medaus, 

arbatų, sūrių, bet ir uţsisakyti edukacijas, degustacijas ar tiesiog susipaţinti su 

produktų gamybos procesu. Toliau maršrutas veda pro gyvenvietes, kuriose 

stūkso I tūkstantmetį menantys piliakalniai, senovės gyvenvietės, senkapiai. 

Pakelėse akį traukia kryţiai, koplytėlės, XVIII a. medinė Gegrėnų baţnyčia. 

Keliaujant Gegrėnų piliakalnių taku (1,6 km) galima pamatyti valstybės 

saugomas Gegrėnų archeologinio komplekso vertybes: piliakalnius, senovės 

gyvenvietės vietą, kapinynus ir įspūdingą šios vietovės kraštovaizdį. 

Keliautojai, atvykę prie Maudučio eţero, galės uţsisakyti nakvynę čia pat 

esančiose kaimo turizmo sodybose arba grįţti Platelių eţero pakrante į Platelių 

miestelį. Vaţiuojant verta stabtelėti prie Pakastuvos tvenkinio įrengtoje 

paukščių stebėjimo vietoje. 

Šiaurinė ilgoji 

automobilių-

dviračių trasa 

58 km Prasideda Platelių eţero pakrantėje ir veda į šiaurinę Ţemaitijos nacionalinio 

parko teritoriją ir jo buferinę zoną. Keliaudami šiuo maršrutu turėsite galimybę 

pamatyti būdingą Ţemaitijai reljefą ir kraštovaizdţius, taip pat istorinius, 

gamtinius ir kultūrinius lankomus objektus, aplankyti ūkius, siūlančius savo 

produkciją, edukacijas, ar pasivaikščioti graţiausiais šios parko dalies 

kampeliais. Maršrutas veda per 17 kaimelių ir 3 miestelius – Platelius, Ţemaičių 

Kalvariją ir Barstyčius. Pro vienus galite pravaţiuoti, dairydamiesi į nuostabius 

kraštovaizdţius, kitur sustoti ilgiau ir pasivaikščioti paţintiniais tikslais. Trasoje 

arba netoli jos bus galima aplankyti I tūkstantmetį menančius piliakalnius, 

alkakalnius ir senovės gyvenvietes (Pūčkorių, Gegrėnų, Ţemaičių Kalvarijos, 

Šarnelės, Mikytų ir kt.), paţintinius takus (Šeirės, Gegrėnų, Gardų ozo, poeto V. 

Mačernio, Mikytų), suţinoti apie ţymių, Lietuvai nusipelniusių ţmonių (V. 

Mačernio, M. Valančiaus, knygnešio V. Juškos) gyvenimą. Trasoje pasitaikys 

gamtos objektų (Dutkinės ąţuolas, Paparčių juodalksnis, Paparčių kaštonas, 

Barstyčių akmuo ir kt.), baţnyčių (Gegrėnų, Ţemaičių Kalvarijos, Barstyčių), 

apţvalgos vietų, paminklų. 
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Šaltinis: sudaryta autorių pagal informacija www.zemaitijosnp.lt svetainėje 

 

Dviračių takų ir trasų infrastruktūra – Ţemaitijos nacionalinio parko išskirtinumas ir 

konkurencinis pranašumas, sukuriantis pridėtinę vertę turistams, apsistojantiems kaimo turizmo 

sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose. Dviračių turizmo produktas prailgina turistų 

nakvynės trukmę turistinėje vietovėje. 

18 lentelė. ŢNP planavimo schemoje numatytos dviračių trasos 

Trasa Maršrutas 

Platelių dviračių tako jungtis su 

Plungės miestu 

Įrengiama naudojant senojo kelio Plungė–Plateliai atkarpas: Plungė–

Ruolaičiai–Ţvirblaičiai–Babrungėnai–Grigaičiai–Plokščiai 

Dviračių turizmo trasa iš Plungės į 

Ţemaičių Kalvariją 

Įrengiama naudojant išlikusias senkelio atkarpas, Rotinėnų ir Luokos 

rekreacinio funkcinio prioriteto zonų infrastruktūrą, stovyklavietę prie 

Skyplaičių eţero 

„Šiaurinis ţiedas“ Paeţerės Rūdaičiai–Virkšai–Getaučiai–Gegrėnai–Jazdauskiškiai–

Rotinėnai–Ţemaičių Kalvarija–Šašaičiai–Šarnelė–Padegimė–Gudaliai–

Kruopiai–Mikytų alkakalnis–Paeţerės Rūdaičiai (alternatyva – nuo 

Ţemaičių Kalvarijos į Šarnelę vaţiuoti pro Gardus); 

Trumpinančioji „Šiaurinio ţiedo“ 

atkarpa nuo Padegimės link Platelių 

eţero šiaurinės pakrantės, neuţsukant 

į Mikytų alkakalnį 

Padegimė–Gegrėnai–Pučkoriai–Paeţerės Rūdaičiai (alternatyva – nuo 

Pučkorių iki Paeţerės Rūdaičių vaţiuoti pro Visvainius arba Uogučus) 

Alternatyvi „Šiaurinio ţiedo“ atkarpa 

nuo Padegimės iki Mikytų 

alkakalnio, vaţiuojant pro Paparčius 

ir Barstyčių miestelį 

ši atkarpa pasiţymi vaizdingu kraštovaizdţiu, kultūros paveldo vertybėmis, 

taip pat aplankoma gamtiniu poţiūriu vertinga šiaurinė Mikytų 

kraštovaizdţio draustinio dalis 

„Pietinis ţiedas“ Berţoras–Stirbaičiai–Bukantė–Godeliai–Grigaičiai; ši trasa susijungia su 

Platelių dviračių taku ir sudaro galimybes lankyti kraštovaizdţio ir kultūros 

paveldo poţiūriu vertingas Grigaičių, Stirbaičių ir Godelių kaimų apylinkes, 

tačiau ją įrengti sunku dėl kelių būklės: būtina gerinti kelią nuo Grigaičių į 

Godelius, nuo Stirbaičių į Kadaičius (Bukantę), įrengti kelią, jungiantį 

Bukantę su Godelių kaimu 

Trumpinančioji „Pietinio ţiedo“ 

atkarpa 

jungianti Grigaičių ir Stirbaičių kaimus 

Jungiamoji dviračių turizmo trasų 

atkarpa nuo Plokštinės iki Vilkų 

kaimo 

įrengiama naudojant senkelio į Alsėdţius atkarpą; ši atkarpa jungia 

planuojamus Platelių ir Plungės–Ţemaičių Kalvarijos dviračių takus 

Nacionalinio lygmens dviračių 

turizmo trasų specialiajame plane 

numatytos trasos atkarpa 

Salantai–Plateliai–Paeţerės Rūdaičiai–Vilkai–Alsėdţiai 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal informaciją ŢNP Planavimo schemoje 

Šiose dviračių maršruto atkarpose      sukauptas    didţiulis turistinis      potencialas     ir   yra 

palankiausios     dviračių    turizmo Plungės  rajone  plėtros  galimybės. Ateityje numatoma 

tankinti maršrutų tinklą, įrengiant naujas jungtis tarp turistinių objektų. 

Ţemaitijos nacionalinio parko direkcijos Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai, 

bendradarbiaudami su informacinių technologijų specialistais (UAB „Hnit-Baltic“), sukūrė 

mobiliąją aplikaciją „Paţinkite Ţemaitijos nacionalinį parką keliaudami dviračiais!“, kurioje 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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pristatyta ne tik mobili maršruto dviračiais aplink Platelių eţerą versija, bet ir 2 visiškai naujos 

automobilių – dviračių trasos šiaurinėje parko dalyje. 

Mobiliosios aplikacijos yra išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir 

kitiems mobiliesiems prietaisams skirtos programėlės, praplečiančios jų galimybes. 

Dviračių nuomos galimybės: Arūno Raudţio dviračių nuomos punktas. Punktas įsikūręs 

Platelių miestelio centre, šalia Ţemaitijos Nacionalinio parko lankytojų centro pastato. 

Nuomojami įvairių modelių dviračiai, tinkantys ir jaunimui, ir vyresnio amţiaus ţmogui. 

Papildomai dviračiu nuomoja ir kaimo turizmo sodybos savo svečiams. 

Rekreaciniai ištekliai, sukurta viešoji infrastruktūra ir teikiamos turizmo paslaugos yra 

konkurencingos, todėl tai sudaro galimybes vystyti dviračių turizmą. 

 

2.1.3.2. Pėsčiųjų turizmo trasos 
 

Pėsčiųjų turizmo trasos ŢNP yra geriau išvystytos nei autoturizmo ar dviračių trasos. 

Labiausiai prie to prisidėjo Ţemaitijos nacionalinio parko administracija. Šiuo metu pėstiesiems 

Ţemaitijos nacionaliniame parke yra siūlomi 9 maršrutai. 

19 lentelė. ŢNP rekreaciniuose arealuose esantys pėsčiųjų maršrutai 

Maršrutas Ilgis  Apibūdinimas 

Šeirės gamtos takas 4,1 km Šeirės gamtos takas yra šalia Platelių miestelio, Šeirės kraštovaizdţio 

draustinyje. Keliaudami pėsčiomis 4,1 km ilgio taku, poilsiautojai gali 

pamatyti būdingą šiam kraštui reljefą, įvairiausias augalų, grybų bei 

gyvūnų rūšis. O miško takelis, keliaujant per ūksmingus eglynus ar 

šviesamėgius lapuočių sąţalynus, aplenkdamas paukščių lizdavietes, 

šikšnosparnių inkilus, skruzdėlynus, nuves į slėpiningą Gaudupio 

pelkę. Netoli ir Pikteţeris, saugomas medinio kipšiuko. Grįţtama 

Platelių eţero pakrante. Šiuo maršrutu keliauti galima savarankiškai 

arba su ŢNP direkcijos gidu. 

Plokštinės paţintinis 

takas 

3,2 km Plokštinės paţintinis takas (3,2 km) įrengtas buvusios karinės bazės 

teritorijoje, kurioje susipina militaristinės uţmačios ir natūrali gamta: 

brandūs miškai, pelkės, šaltiniai... Čia ulba paukščiai, slepiasi ţvėrys, 

dygsta grybai ir noksta uogos. Einant taku, galima išvysti buvusios 

karinės bazės tvoros liekanas, inkilus maţiesiems sparnuotiems 

ţvėreliams – šikšnosparniams, praėjus eglynu, berţynu, galima 

pasigroţėti kalvotu reljefu, neuţšąlančiu Pilelio šaltiniu – gamtos 

paminklu. Šiuo maršrutu keliauti galima savarankiškai arba su 

Ţemaitijos nacionalinio parko direkcijos gidu. 

Paplatelės paţintinis 

takas 

2,3 km Keliaujant 2,3 km ilgio taku galima prieiti Sultekio (Minijos) 

tvenkinį, kurio pakrantėse yra prieš keletą dešimtmečių, 

tautodailininkų sukurtos skulptūros. Uţkopus į regyklą, galima išvysti 

graţią panoramą. Geguţės – birţelio mėnesiais galima išgirsti retų 

varliagyvių rūšių: maţųjų kūdrinių ir smailiasnukių varlių koncertus, 

pasiklausyti reto paukščio - didţiojo baublio bubenimo. Tvenkinio 

pakraščiuose auga saugomos aukštosios ir raudonosios gegūnės. 
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Miške taip pat pilna gyvybės! Čia praminti stambiųjų kanopinių: 

briedţių, stirnų, šernų takai, gausu geninių šeimos paukščių iškaltų 

uoksų, skruzdėlynų. 

Mikytų paţintinis takas 1 km Šis takas yra Ţemaitijos nacionaliniame parke, Mikytų kraštovaizdţio 

draustinyje. Keliaujant šiuo taku (1 km) galima pamatyti Mikytų 

alkakalnį (buvusią I tūkst. Vid.-II tūkst. Pr. Šventvietę), mitologinį 

akmenį ir maldų šulinį. Akmuo su velnio pėda. Alkos kalno 

šiauriniame šlaite yra duobėtas akmuo. Padavimas byloja, kad tai – 

velnio pėdsakas. Maldų (aukų) šulinys. Alkos kalno rytinėje pusėje, 

pašlaitėje, yra nedidelė piltuvėlio formos duobė, išdėta akmenėliais. 

Čia buvo aukojamos aukos. 

Paţintinis takas 

“Giliuko ir Kaštoniuko 

kelionė Platelių dvaro 

parke” 

 Paţintinis takas “Giliuko ir Kaštoniuko kelionė Platelių dvaro parke” 

skirtas maţiesiems turistams. Kelionėje juos lydės išdykėlis 

Kaštoniukas, kuriam vis knieti nulauţti šakelę, nuskinti gėlę ar net 

spardyti skruzdėlyną! Tik gerasis Giliukas laiku sudrausmina savo 

draugą ir pamoko elgesio gamtoje. Šiuo maršrutu keliauti galima 

savarankiškai arba su Ţemaitijos nacionalinio parko direkcijos gidu. 

Gardų ozo takas 
1 km Tako išskirtinumas: Gardų ozas, keiminis kraštovaizdis. Gardų ozas. 

Takas įrengtas didţiausiame ir įspūdingiausiame Ţemaitijoje Gardų 

oze. Tai geomorfologiškai ypatinga, viena raiškiausių Lietuvoje 

reljefo formų.  

Keiminis kraštovaizdis. Vyrauja atvirų erdvių kraštovaizdis su 

keiminėmis, panašiomis į duonos kepaliukus, kalvomis. Tai 

kalvotosios Ţemaitijos šiaurės vakarinė dalis. Ledyno ir 

poledynmečio sudėtingi procesai suformavo banguotą, vaizdingą, 

mozaikišką reljefą 

Gegrėnų piliakalnių 

takas 1,6 km Šis 1,6 km ilgio pėsčiųjų takas yra Ţemaitijos nacionaliniame parke, 

Gegrėnų archeologiniame komplekse, uţ 6 km nuo Ţemaičių 

Kalvarijos ir uţ 14 km nuo Ţemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

lankytojų centro Plateliuose. Tako išskirtinumas: piliakalniai, 

kapinynai, senovės gyvenvietė. 

Poeto V. Mačernio 

gimtinės takas 545 m. Šis 545 m takelis veda prie 1944 m. Ţemaičių Kalvarijoje nuo 

sviedinio skeveldros ţuvusio poeto kapo. 

Plokštinės gamtos lobių 

trasa  Plokštinės miško paslaptys ir įtraukiančios uţduotys, dievukų ir 

dvasių šnabţdesiai, Vyriausiasis medis ir partizanų kovų aidai. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal informacija www.zemaitijosnp.lt svetainėje 

 

Pėsčiųjų maršrutai sukuria pridėtinę vertę turistams, apsistojantiems kaimo turizmo 

sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, tačiau skirtingai nuo uţsienio šalyse vystomų 

paţintinių trasų, ŢNP sukurti pėsčiųjų maršrutai, trasos yra trumpos ir skirtos trumpoms 

išvykoms.  

 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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2.1.3.3. Vandens turizmo trasos  
Plungės rajonas, nors ir turtingas vandens resursais, tačiau vandens turizmo maršrutams 

tinkamų vandens telkinių nėra labai daug. Vandens turizmo plėtrai tinkamiausi yra Ţemaitijos 

nacionaliniame parke esantys eţerai. Šalia Platelių eţero yra įkurtas jachtklubas, čia yra siūlomos 

vandens dviračių, valčių, baidarių, burlenčių, jachtos nuomos paslaugos. Šalia yra įsikūręs ir 

nardymo centras „Oktopusas“, prisidedantis prie paslaugų įvairovės Ţemaitijos nacionaliniame 

parke.  

Tačiau dar ne viskas padaryta, tvarkant paplūdimius, prieplaukas. Netoli Platelių jachtų 

klubo esančioje maudykloje yra įrengta tik minimali rekreacinė infrastruktūra: persirengimo 

kabina, pavėsinė su stalu ir suoliukais. Kiek geresnė situacija yra privačių fizinių ir juridinių 

asmenų priţiūrimuose paplūdimiuose rekreacinėje zonoje rytinėje Platelių eţero pakrantėje, 

tačiau ir čia trūksta tualetų, persirengimo kabinų. Šiaurinėje eţero pakrantėje, kur įsikūrę 

KLASCO poilsio bazė „Plateliai“ bei Gintaro Jurčiaus turistinė stovykla, taip pat trūksta tualetų, 

persirengimo kabinų. 

Prie Platelių eţero yra įrengtos valčių laikymo vietos, kuriose yra tik minimali 

infrastruktūra. 

Siekiant praplėsti paslaugų įvairovę, reikėtų sutvarkyti esamus ir papildomai įrengti 

paplūdimius, prieplaukas, sudaryti galimybę nuomotis baidares, burlentes, kitas vandens 

priemones. Pasiirstymas gali būti plėtojamas ir Berţoro, Ilgio bei kituose eţeruose ir 

tvenkiniuose. Tai būtų gera papildoma paslauga šalia tų vandens tvenkinių esančioms ar 

besikuriančios kaimo turizmo sodyboms, apgyvendinimo įstaigoms.  

2.1.3.4. ŽNP pasiekiamumas automobiliu ir autotrasos 

2017 m. ŢNP atlikto lankytojų tyrimo duomenimis, net 92% lankytojų į ŢNP atvyksta 

automobiliu. Todėl autotrasų išvystymas ir pasiekiamumo automobiliu gerinimas, itin svarbus 

ŢNP turizmo plėtrai. 

2.1.3.5. Autotrasos 

Nacionalinio parko autoturizmo trasų sistemą sudaro Nacionalinio parko autoturizmo trasa, 

Nacionalinio parko teritoriją kertančios nacionalinių ir regioninių autoturizmo trasų atkarpos ir 

įvaţos į Nacionalinį parką. Numatomos Nacionalinio parko autoturizmo trasos ir atkarpos 

pateikiamos lentelėje ţemiau.  

20 lentelė. Numatomos Nacionalinio parko autoturizmo trasos ir atkarpos 

Autotrasa Jungiami taškai 

Ţemaitijos nacionalinio parko 

autoturizmo trasa 

Plateliai–Paeţerės Rūdaičiai–Pučkoriai–Gegrėnai–Ţemaičių Kalvarija–Vilkai–

Pauošniai–Plokščiai–Berţoras–Plateliai; į maršrutą galima įtraukti Alsėdţius 

(alternatyvi atkarpa: Ţemaičių Kalvarija–Alsėdţiai–Vilkai), siūloma aplankyti 

Šaltojo karo muziejų (atšaka Plokščiai–Plokštinė); 

Papildoma atkarpa šiaurinėje 

Nacionalinio parko dalyje 

Ţemaičių Kalvarija–Šarnelė–Padegimė–Gudaliai–Kruopiai–Mikytai–Paeţerės 

Rūdaičiai (alternatyva – nuo Padegimės iki Mikytų vaţiuoti pro Paparčius ir 

Barstyčių miestelį); 

Papildoma atkarpa centrinėje 

Nacionalinio parko dalyje 

Paeţerės Rūdaičiai–Virkšai–Skurvydai–Platakiai–Vilkai, su atšaka į Paplatelę 

Papildoma atkarpa 

pietvakarinėje Nacionalinio 

parko dalyje 

nuo Berţoro vaţiuojama per Stirbaičius iki Godelių (Vydeikių) ir Bukantės 

(Kadaičių); 
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Lietuvos Respublikos 

teritorijos bendrajame plane 

numatytų turistinių maršrutų 

„Lietuvos istorijos ir kultūros 

vėrinys“ ir „Ţemaitijos parkų 

ţiedas“ atkarpa 

Plungė–Plateliai–Barstyčiai–Ţemaičių Kalvarija, toliau vaţiuojama Sedos arba 

Alsėdţių link; 

Nacionalinio lygmens 

autoturizmo trasų 

specialiajame plane numatytų 

autoturizmo trasų „Ţemaitijos 

keliai“ ir „Kuršių kelias“ 

atkarpa 

Plungė–Ţemaičių Kalvarija–Barstyčiai–Skuodas; 

Plungės rajono savivaldybės 

bendrajame plane numatytos 

autoturizmo trasos atkarpa 

Plungė–Plateliai–Pučkoriai–Gegrėnai–Ţemaičių Kalvarija–Alsėdţiai. 

Svarbiausias dviračių turizmo plėtros uţdavinys – įrengti dviračių taką aplink 

Platelių eţerą ir sujungti jį su Plungės miestu. Ilgainiui Nacionalinio parko 

dviračių turizmo sistema turėtų būti sujungta su Pajūrio rekreaciniu arealu 

(Nacionalinio lygmens dviračių turizmo trasų specialiajame plane nustatyta, kad 

maršrutas Palanga–Kretinga–Plungė–Plateliai yra nacionalinė prioritetinė trasa) 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal informaciją ŢNP Planavimo schemoje 

 

Pasaulinė patirtis rodo, kad daţniausiai autoturizmo trasomis keliaujantys turistai vietovėje 

nakvoja nuo 1 iki 3 naktų. Didţiąją dalį turistų, kurie keliauja ilgiau nei tris dienas sudaro 

ţmonės kuriems yra 50 ir daugiau metų ir keliauja be vaikų. Dėl šių įvairių aspektų sudarinėjant 

autoturizmo maršrutą labai svarbu identifikuoti turistų segmentus. Visos šios segmentų grupės 

turi skirtingus pomėgius ir skirtingai planuoja savo kelionę. Ţmonės keliaudami paţintinių 

kelionių metu siekia pasijusti keliautojais-tyrinėtojais, paţinti vietos kultūrą, paragauti vietinio 

maisto ir pabendrauti su vietos gyventojais.  Autoturizmo maršrutai skatina naujų verslų 

kūrimąsi šalia maršruto, viešųjų įstaigų ir privataus verslo bendradarbiavimą bei padrąsina 

turistus keliauti toliau nuo pagrindinių kelių. Išskiriami 4 autoturizmo maršrutų tipai: 

nacionaliniai maršrutai, teminiai maršrutai, paţintiniai maršrutai, vietinio turizmo maršrutai, 

kurie yra maţoje teritorijoje. 

Kaip daţniausios autoturizmo maršrutų sudarymo klaidos: maršruto sukūrimas 

neatsiţvelgiant į turistų segmentus ir rinką, neefektyvus planavimas, per maţas lankytinų objektų 

skaičius, maršruto ţenklinimo trūkumas, neefektyvi maršruto reklama, neefektyvus maršruto 

valdymas, maršrutas yra neperspektyvus. Tuo atrpu maršruto sėkmę lemiantys veiksniai: 

valdţios institucijų ir verslo bendradarbiavimas, unikalios pramogos ir patirtis, saugus kelių 

tinklas, objektų ţenklinimas, tinkama viešoji infrastruktūra poilsio aikštelės, kempingai, 

apţvalgos aikštelės), pateikiama išsami informacija turizmo centruose ir internete, efektyvus 

maršruto valdymas. 

Todėl sudarant ir vystant turizmo maršrutus ar autoturizmo trasas Ţemaitijos 

nacionaliniame parke, reikėtų atsiţvelgti į aukščiau nurodytas rekomendacijas. 

 

2.1.3.6. ŽNP pasiekiamumas automobiliu ir kitomis transporto priemonėmis 
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Automobiliu pasiekti Platelius ir kitus ŢNP objektus sudarytos palankios sąlygos iš 

daugumos Lietuvos ir Latvijos miestų: 

• Trumpiausias kelias iš Klaipėdos iki Platelių - 79 km; 

• Trumpiausias kelias iš Šiaulių iki Platelių - 103 km; 

• Trumpiausias kelias Iš Maţeikių iki Platelių - 53 km; 

• Trumpiausias kelias iš Kauno iki Platelių –211 km; 

• Trumpiausias kelias iš Vilniaus iki Platelių – 303 km; 

• Trumpiausias kelias iš Rygos iki Platelių – 221 km. 

• Trumpiausias kelias iš Jelgavos iki Platelių – 162 km 

 

Traukiniu galima pasiekti Plungę, kurioje sustoja traukiniai „Vilnius-Klaipėda“, 

„Klaipėda-Vilnius“. Jų eismo tvarkaraščiai: www.litrail.lt. Plungės geleţinkelio stotis yra šalia 

autobusų stoties, iš kurios iki Platelių galima atvykti autobusu.  

Autobusais iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Maţeikių ir kitų miestų 

galima atvykti į Plungės autobusų stotį, iš kurios autobusu galima nuvaţiuoti iki Platelių. 

Autobusų tvarkaraščiai: Plungė-Plateliai ir Plateliai-Plungė. Vis dėlto, autobusai vaţiuoja gana 

retai ir Platelių pasiekimas šia priemone yra sudėtingas. Tad reikalingas sprendimas, 

palengvinantis Platelių pasiekimą turistams, iki Plungės atvykusiems autobusu.  

Dviratininkams traukiniu arba autobusu atsigabenusiems savo dviračius, iš Plungės iki 

Truikių siūloma vaţiuoti sudarytu maršrutu, aplankant gerai išvystytas turizmo trasas. 

 

2.1.4. Ornitologinio turizmo infrastruktūra 

Ornitologinis arba aviturizmas yra ekologinio turizmo niša. Pagrindinis šio turizmo 

tikslas-stebėti paukščius jų natūraliose gyvenvietėse. Nuo praeito amţiaus aštunto dešimtmečio 

iki šių dienų Ţemaitijos nacionaliniame parke yra stebėta 201 paukščių rūšis. Iš jų 58 įrašytos į 

Lietuvos raudonąją knygą, 48 – Europos Bendrijos svarbos saugomos rūšys. Nacionalinio parko 

paukščių rūšinė sudėtis kinta. Ţemaitijos nacionalinis parkas yra „Natura 2000“ tinklo dalis: visa 

nacionalinio parko teritorija, išskyrus Platelių ir Ţemaičių Kalvarijos urbanistinius draustinius, 

rekreacinio prioriteto zonas, patenka į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių 

teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai (BAST) ir į paukščių 

apsaugai svarbių teritorijų sąrašą (PAST). 

Esama infrastruktūra. Šiuo metu ŢNP Lankytojams siūloma stebėti paukščius prie 

Pakastuvio tvenkinio. 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. 

Lankstinukai, brošiūros apie paukščių stebėjimą Ţemaitijos Nacionaliniame parke. 

Ţemaitijos nacionalinio parko direkcija įgyvendindama projektą „Attractive Hardwoods“ vykdė 

lankstinukų, brošiūrų, spausdinimo ir maketavimo paslaugą. Pagal šį pirkimą buvo įsigyta 5000 

vnt. leidinių apie paukščių stebėjimo galimybes parke. Lankstinuko vienoje pusėje yra 

atvaizduotas Ţemaitijos nacionalinio parko ţemėlapis. Kitoje pusėje objektai, kuriuose galima 
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stebėti paukščius, bei bendra informacija (tikslai, uţdaviniai, partneriai, biudţetas ir pan.) apie 

įgyvendinamą projektą; projekto/programos logotipai. 

 

2.1.5. ŽNP paslaugų potencialas, pasiūla ir paklausa (įskaitant apgyvendinimo, 

maitinimo ir kitas įstaigas) 

Pagrindiniai traukos objektai yra pagrindinis motyvas keliauti į atitinkamą turistinę 

vietovę, tačiau papildomi veiksniai, tokie kaip apgyvendinimo paslaugų kokybė ar vietovės 

pasiekiamumas, turi didelę įtaką turistinės vietovės pasirinkimui.  

 Išskiriami turizmo infrastruktūros kokybę lemiantys aspektai: kultūros objektų 

pasiruošimas teikti turistines paslaugas, objektų pritaikymas neįgaliųjų turistų poreikiams, 

ţenklinimas, informacijos prieinamumas, darbuotojų kompetencijos teikti paslaugas. 

Pagrindiniai kriterijai, nuo kurių priklauso turistinės vietovės patrauklumas ir 

konkurencingumas – tai transporto ir kelių infrastruktūros, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 

kokybė. 

Vertinant turizmo vietovių patrauklumą reikėtų atsiţvelgti ne tik į turizmo paslaugas ir 

rekreacinę infrastruktūrą, bet ir į supančią aplinką: 

 bendruomenė (gyventojai kalba uţsienio kalbomis, yra svetingi, laikosi tradicijų ir 

švenčia vietines šventes), 

 pastatai (pastatų fasado išvaizda tvarkinga, gėlynai, skulptūros, paminklinės lentos), 

 parduotuvės (estetinė išvaizda, nurodytas darbo laikas, yra svetingos), 

 saugumas (pateikiami informaciniai telefonai kur skambinti ištikus nelaimei, įrengti 

saugumą uţtikrinantys ţenklai), 

 parkai ir takai (aktyvus poilsis, vaikų ţaidimų aikštelės, vyksta renginiai), 

 gatvės ir šaligatviai (švara ir tvarka, apšvietimas, suoliukai, šiukšliadėţės, viešieji 

telefonai, nemokamas vandens atsigėrimas); 

 kita (viešieji tualetai ir informacinės nuorodos).  

 

2.1.5.1. Apgyvendinimo įstaigos 
Ţemaitijos nacionaliniame parke veikiančių apgyvendinimo įstaigų tinklas yra palyginti 

platus, tačiau lankytojai atkreipia dėmesį į tai, kad ŢNP nelieka nakvoti dėl to, kad trūksta 

pigesnių apgyvendinimo įstaigų pasirinkimo.  

21 lentelė. Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose 

Apgyvendinimo įstaigos tipas Įstaigų 

skaičius 

Turistų 

skaičius 

2016 m. 

Turistų 

skaičius 

2017 m. 

Pokytis 

Viešbučiai ir poilsio namai 10 12.239 15.616 +3.377 

Kaimo turizmo sodybos 28 15.343 16.127 +884 

Stovyklavietės ir turistinės stovyklos 18 14.362 11.819 -2.543 

Šaltinis. Sudaryta pagal Ţemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2017 m. lankytojų monitoringo  

ataskaitos duomenis 
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2017 m. atlikto lankytojų tyrimo duomenimis, pagrindiniai lankytojų poreikiai, susiję su 

apgyvendinimo įstaigomis, yra: 

• pigesnės apgyvendinimo įstaigos; 

• galimybė maitintis savo gaminamu/atsiveţtu maistu (iš to galima daryti išvadą, 

kad lankytojams aktualiau, kad būtų virtuvėlės, stalai nei maitinimo įstaigos); 

• pagrindinis lankymo objektas – eţeras (tad aktualus apgyvendinimo įstaigos 

atstumas iki eţero). 

Rengiant strategiją, buvo atlikta ŢNP apgyvendinimo įstaigų analizė. Įvertinus 

apgyvendinimo paslaugas teikiančias įmones, galima daryti tokias išvadas: 

- Informaciją apie apgyvendinimo įstaigas galima rasti: Ţemaitijos nacionalinio parko 

svetainėje www.zemaitijosnp.lt,  kaimo turizmo portale www.atostogoskaime.lt, 

www.prieezero.lt, www.booking.com. Vis dėlto nėra platformos, kurioje būtų pateikiama 

susisteminta informacija apie visas (ar bent daugelį apgyvendinimo įstaigų). Kadangi informaciją 

apie savo įstaigą platformose talpina kiekvienas savininkas atskirai, iš kliento pusės yra sunku 

susigaudyti pasiūloje ir greitai pasirinkti nakvynės sprendimą. Tik nedaugelis įstaigų apie save 

pateikia informaciją tarptautinėje platformoje www.booking.com ir vos kelios – 

www.airbnb.com. Tad uţsienio turistui informacija apie pasiūla yra labai ribota ir fragmentiška. 

-Apgyvendinimo kainos svyruoja nuo 10 iki 40 еur asmeniui uţ parą. Daţniausiai reikia 

nuomoti maţiausiai dvivietį kambarį, kurio reali maţiausia kaina yra apie 25 eur. 10 еur 

asmeniui galima gauti aštuonviečiame kambaryje uţ 80 eur. Geresnės kokybės kambariai 

viešbutyje arba kaimo turizmo sodyboje kainuoja panašiai kiek tokios kokybės kambariai 

Vilniuje ar Europos miestų kurorortuose (Austrijoje, Ispanijoje, Graikijoje) - dvivietis 60-80 eur 

ir daugiau. Tad tarptautiniame kontekste paslaugų kaina nėra konkurencinga. 

-Telefonu bandant rezervuoti kambarį sezono metu (liepos mėn.), aiškėja, kad dauguma 

įstaigų yra pakankamai uţimtos ir turi vos keletą laisvų vietų arba jų neturi iš viso. Taigi sezono 

metu jų siūloma kaina yra optimumo taške arba arti jo, kai maţinant kainą, pelnas nebedidėtų 

(maţesnė kaina sukeltų didesnę paklausą, kurios nepavyktų tenkinti).  

-Apgyvendinimo įstaigos turi savo atskiras klientų grupes: pvz. jachtklubo senoji dalis 

nuomojama irkluotojų ir buriuotojų, kai kurie poilsio namai specializuojasi vaikų stovyklų 

priėmimu, nemaţai kaimo turizmo sodybų turi pokylių sales ir priima asmeninių švenčių 

(vestuvių, krikštynų, jubiliejų) dalyvius arba verslo renginius (įmonių sąskrydţius ar pan.).  

Taigi norint tenkinti lankytojų poreikius pigesnėms apgyvendinimo vietoms, reikalinga 

pigesnių apgyvendinimo įstaigų plėtra. Tai galima padaryti: 

 kuriant viešą infrastruktūrą arba  

 viešos ir privačios partnerystės pagrindu arba 

 skatinti privačias investicijas sudarant tam palankias sąlygas 

Siekiant geriau pristatyti apgyvendinimo įstaigų pasiūlą, būtinas sisteminis jų pateikimas 

populiariausiose tarptautinėse rezervavimo sistemose www.booking.com ir www.airbnb.com. 

Tačiau interviu su verslo atstovais metu buvo nustatyta, kad tam įtakos turi socialiniai – 

demografiniai faktoriai: kadangi kaimo sodybų savininkai daugiausia yra pensinio amţios, jiems 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
http://www.airbnb.com/
http://www.booking.com/
http://www.airbnb.com/
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sudėtinga naudotis naujomis technologijomis. Tad sprendimas galėtų būti toks, kad sisteminę 

informaciją pateikia asocijuotos verslo struktūros – pvz. Ţemaitijos kaimo turizmo asociacija 

arba Ţemaitijos turizmo klasteris.  

 

2.1.5.2. Maitinimo įstaigos 
 

ŢNP veikia 5 maitinimo įstaigos: Kavinė ,,Edenas“, Kavinė –restoranas ,,Burės“, Kavinė – 

baras ,,Kampelis“, Kavinė – baras ,,Banga“, Restoranas ,,Linelis“. Taip pat Amatų centre 

organizuojamos kulinarinio paveldo degustacijos, o keliose kaimo turizmo sodybose galima 

uţsisakyti autentiškas ţemaitiškas vakarienes.  

Vis dėlto www.tripadvisor.com komentaruose paţymima, kad trūksta maitinimo įstaigų 

pasirinkimo. Į tai atkreipia dėmesį ir kaimo turizmo savininkai bei Lankytojų centro darbuotojai. 

Daugelis turistų pasigenda tiek maitinimo įstaigų pasiūlos, tiek paslaugų kokybės esančiose 

maitinimo įstaigose. Naujos kokybiškos maitinimo įstaigos sukūrimas galėtų tapti papildomu 

turistų traukos objektu.  

 

2.1.5.3. Papildančios paslaugos – parduotuvės, bankomatai 
 

Bankomatų Platelių miestelyje nėra. Yra galimybė išsigryninti pinigus parduotuvėse 

esančiuose ,,Perlo“ terminaluose. Privatūs bankai nurodo, kad neturi planų įrengti bankomatų dėl 

per maţo jų apyvartumo. Taigi šią problemą galima būtų spręsti didinant lankytojų ir turistų 

informuotumą kelionės planavimo stadijoje apie ribotas galimybes atsiskaityti banko kortelėmis 

ir išsigryninti pinigų. 

Yra kelios maţos tinklinės parduotuvės ir viena privati, tačiau vietiniai gyventojai 

pataria vaţiuoti apsipirkti į Plungės parduotuves, nes Platelių parduotuvėlėse prekių pasirinkimas 

maţas, o kainos uţkeltos (ţinant, kad perka turistai). 

Ūkininkų turgeliai Plateliuose nevyksta, vietiniai rekomeduoja penktadieniais vykstantį 

turgelį Salantuose arba šeštadieniais vykstantį Rietavo turgų. 

 

2.1.6. Turizmo rinkodara (turizmo įvaizdžio formavimo ir rinkodaros priemonės) 
Turizmo rinkodara ŢNP yra vykdoma keletos institucijų – Plungės rajono savivaldybės, 

ŢNP direkcijos ŢNP Lankytoų centro. Turizmo rinkodaros priemonių yra Plungės rajono turizmo 

rinkodaros strategijoje, dalį savarankiškai realiai įgyvendina ŢNP  Lankytojų centras ir kiti ŢNP 

direkcijos skyriai (2017 m. vykdytos priemonės detlizuotos lentelėje ţemiau) 

22 lentelė. Lankytojų centro vykdomos rinkodaros priemonės (2017 m.) 

Sritis Veiklos 2017 m. 

Suvenyrai Buvo išleisti šie suvenyrai: 
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 • 3 skirtingų rūšių magnetukai su ŢNP vaizdais, simboliu – 3300 vnt.;  

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

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

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

Ţemaitijos nacionalinį parką reprezentuojančiais vaizdais. 

 Atnaujintas natūralaus medaus asortimentas (210 vnt.). Lankytojai galėjo įsigyti suvenyrinių 

patrauklių dydţių (350 g, 250 g ir 130 g talpos) stiklainių su medumi.  

 Taip pat toliau pardavinėjamos vis populiarėjančios įvairių ţolelių mišinių arbatos iš 

sertifikuoto ekologinio ūkio (200 vnt.).   

 

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

dėklų bei 40 vnt. marškinėlių su projekto ir ŢNP logotipais. 

Paroda 

Adventur 

Ţemaitijos 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. 

Interviu  Lankytojų aptarnavimo Skyriaus darbuotojai įvairioms ţiniasklaidos priemonėms davė 

interviu apie Ţemaitijos nacionalinį parką, rekreacijos ir turizmo galimybes:   

 Radijas „Lietuvos radijas“  interviu kultūrinio paveldo tema (D. Jakštienė ir A. Kuprelytė).  

 "Lietuvos ryto" TV.  Laida „Vasaros reporteris“ (autorius D.Burkauskas) (1 val.) (A. 

Brazdeikytė).  

 LRT laidai ,,Atrask Lietuvą’’ (I. Urnikienė).  

 Radijas „Lietuvos radijas“ Jolanta Jurkūnienė apie turizmo galimybes Ţemaitijos 

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

 Laikraštis Santarvė ,,Muziejaus gidės pareigos paskatina labiau domėtis istorija’’ (E. 

Kajumovaitė). 

  Projekto vadovė Viktorija Rumšaitė Švedijos televizijos kanalui davė interviu apie 

Ţemaitijos nacionalinį parką, rekreacijos ir turizmo galimybe 

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

puslapyje „Šventorkalnis“, patalpinta ŢNPD tinklapyje: www.zemaitijosnp.lt, socialiniuose 

tinkluose, kitose internetinėse svetainėse, masinėse informavimo priemonėse. 

Pranešimai Per metus Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 16 pranešimų 

įvairiuose vietiniuose renginiuose, švietimo įstaigose 

 2016 m. projektų valdymo skyriaus darbuotoja parašė 7 straipsnius, kurie buvo išspausdinti 

rajoninio laikraščio „Plungė“ ŢNPD rengiamame puslapyje „Šventorkalnis“, ŢNPD 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. Gruodţio 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. Balandţio 21 d. Viktorija Rumšaitė „Turizmo 

forume“ skaitė pranešimą ir pristatė 2016 m.  pasiektus projekto tikslus ir 2017 m. pradėtas 

įgyvendinti veiklas. 

Viešinimas 

elektroninėje 

erdvėje 

 2017 m. buvo visiškai keičiama Ţemaitijos nacionalinio parko direkcijos internetinė 

svetainė www.zemaitijosnp.lt. Skyriaus darbuotojai administravo puslapį, kėlė 

informaciją, teikė pasiūlymus naujo internetinio puslapio koncepcijai, dalyvavo 

mokymuose.  

 Taip pat administruota ŢNPD paskyra socialiniame tinkle „Facebook“- kelta įvairi 

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

 Skyrius taip pat intensyviai kūrė įvairių edukacinių uţsiėmimų programų pasiūlymus ir 

siuntinėjo Ţemaitijos regiono udgymo įstaigoms, pradedant ikimokyklinio ugdymo, 

baigiant vidurinėmis mokyklomis ir gimnazijomis. Dalinosi informacija apie paslaugas 

su turizmo informacijos centrais, ŢNP turizmo paslaugų teikėjais ir kt.organizacijomis. 
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Filmo apie 

Ţemaitijos 

nacionalinį 

parką kūrimas 

Nuo 2017 m. birţelio mėnesio buvo pradėtas viešasis pirkimas dėl filmo apie Ţemaitijos 

nacionalinį parką kūrimo paslaugos įsigijimo. Filmo kūrimo tikslas: pristatyti Ţemaitijos 

nacionalinį parką (toliau – Parkas), supaţindinti 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. 

Turizmo 

informacinių 

terminalų 

sukūrimas 

Įgyvendinant projektą Attractive Hardwoods Ţemaitijos nacionalinio parke pastatėme du turizmo 

informacinius terminalus. Terminalus pastatėme prie Ţemaitijos nacionalinio parko informacinio 

centro ir Šaltojo karo muziejaus administracinio pastato. Terminalai suteiks turistams 

koncentruotą informaciją apie teikiamas paslaugas parko teritorijoje ir kitą informaciją. 

ŢNP tinklapio 

atnaujinimas 

Nors ŢNP tinklapis yra neseniai atnaujintas, Lankytojų centro darbuotojai pastebi, kad yra 

problema su ŢNP tinklapiu ir informacijos susisteminimu internete: tinklapis įsigytas per 

viešuosius pirkimus, labai sunkiai valdomas ir nepatogus, palaikymas iš projektinių lėšų 

pasibaigęs, tad darbuotojos jų teigimu ,,pačios dirba programuotojomis” 

ŢNP 

planuojamos 

įgyvendinti 

veiklos nuo 

2018 m. 

• Išmaniosios programėlės apie Ţemaitijos nacionalinį parką sukūrimas, su turizmo 

informacija. 3. Gidų kursų organizavimas, su sertifikavimų gavimu. 

• Įsigyti viešinimo paslaugas. Parašyti straipsnius į spaudą, socialinius Tinklus. 6. Išleisti 

lankstinukas ar brošiūras su turizmo informacija. 

• Suorganizuoti konferenciją su suinteresuotomis organizacijomis (savivaldybė, TIC, 

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

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ŢNP direkcijos skyrių 2017 m veiklos ataskaitų duomenis 

Valstybinis turizmo departamentas, įvertinęs Ţemaitijos nacionalinio parko turistinį 

potencialą vietos turistų tarpe ir tarptautiniu lygiu, pristato ŢNP lankytinus objektus ir paslaugų 

teikėjus: 

 Organizuoja paţintinius turus Lietuvos ir uţsienio ţurnalistams, kelionių 

organizatoriams (pristatomos kaimo turizmo sodybos, Šaltojo karo muziejus ir kt.); 

 Interneto svetainėje www.Lithuania.travel Ţemaitijos nacionalinis parkas pristatoma 

kaip viena lankomiausių Lietuvos turistinių vietovių, Plateliai – viena patraukliausių EDEN 

vietovių, kaip pagrindiniai Lietuvos muziejai pristatomi Uţgavėnių kaukių ekspozicija ir Šaltojo 

karo muziejus, aprašomas Siberijos apţvalgos bokštas ir pan.; 

 Leidţiami turistiniai leidiniai ir informacinė medţiaga, kuri platinama Lietuvoje ir 

uţsienio šalyse vykstančiuose renginiuose bei parodose. Juose pristatomas Ţematijos 

nacionalinis parkas ir lankytini objektai (National Geographic priede „Nepaţinta Lietuva. 100 

netikėtų atradimų“ pristatyta dviračių trasa aplink Platelių eţerą, Plateliai ir Uţgavėnės, Litvakų 

atminimo sodas, kaimo turizmo sodybos; Lietuvos ryto priede „Lietuva. Keliauk ir ragauk“ 

Ţemaitija pristatyta kaip dvarų, kastinio ir Uţgavėnių kaukių kraštas; leidinyje „Ţydų paveldas 

Lietuvoje“ Litvakų atminimo sodas įtrauktas, kaip vienas svarbiausių objektų; turistiniuose 

Lietuvos ţemėlapiuose pristatomas Ţemaitojos nacionalinis parkas, Uţgavėnių ekspozicija, 

Šaltojo karo muziejus, Bukantės dvaras ir pan.  

 Įgyvendina TV projektus, kuriuose pristatomos Ţemaitijos nacionalinio parko 

lankytini objektai (pvz. „Keliauk ir ragauk“); 

 2018 m. kaimo turizmo sodyba „Pas tėvukus“ pripaţinta „Sėkmingiausiu 2017 m. 

projektu“, nominacijoje  „Sėkmingiausia metų sodyba“. 

http://www.lithuania.travel/
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Tokia informacijos sklaida apie Ţemaitijos nacionalinio parko lankytinus objektus ir 

turizmo paslaugų teikėjus rodo, kad ŢNP pasiţymi konkurencingais turizmo ištekliais ir 

paslaugomis tiek vietos, tiek ir uţsienio lygiu. 

UAB „SORBUM“, kurios darbuotojai apklausė 500 parko lankytojų ir uţdavė klausimus 

pagal parengtą klausimyną, po gautų atsakymų ir išvadų pateikė šias rekomendacijos:  

▪ Didesniam  lankytojų iš tolimesnių apskričių ar uţsienio pritraukimui  informaciją apie 

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

jaunąją auditoriją iki 25 metų.  

▪ Daugiau dėmesio reikėtų skirti ţiniatinklio svetainės optimizavimui paieškos sistemose 

tiksliniais raktiniais ţodţiais pagal populiariausias paieškos sistemų uţklausas, siekiant 

aukščiausių rezultatų šių sistemų reitinguose.  

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

adviser, keliautojų bloguose, Facebook grupėse, skirtose keliautojams ir pan. 

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

labai maţa dalis, apie 1,5 %,  apklaustųjų paminėjo, kad uţvaţiavo į parką,  pastebėję pakeliui 

esantį informacinį stendą.  

▪ Sukurti turistinius maršrutų planus, kuriuose būtų paţymėti lankytini objektai, kur 

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

ir sukurti panašaus pobūdţio maršrutus per visus parkus. 

Lankytojų tyrimas ir giluminiai interviu atskleidţia, kad pagrindinis rinkodaros kanalas – 

ţodinės rekomendacijos (reklama ,,iš lūpų į lūpas“). Tad siekiama lankytojams suteikti 

teigiamų patirčių, gauti jų teigiamus  komentarus ir atsiliepimus turizmo leidiniuose, 

tinklapiuose, tinklaraščiuose. Vis dėlto vienoje populiariausių pasaulyje turizmo svetainėje 

www.tripadvisor.com prie ŢNP lankytinų obkektų yra tik 3 (Šaltojo karo muziejus, Platelių 

eţeras ir Nardymo akademija). Tad ateityje reikėtų praplėsti sąrašą. 

 

2.1.7. Produktų konkurencingumas  

 

Turizmo produkto samprata 

Turizmo produktai – tai išteklių, infrastruktūros ir paslaugų rinkinys. Turizmo produktas 

apibūdinamas kaip turistinės vietovės elementų visuma, kurią sudaro patraukliausi objektai ir jį 

papildančios paslaugos (apgyvendinimas, maitinimas ar transporto paslaugos).  Iš esmės turizmo 

produktai gali būti apibrėţti kaip paslaugos turistams, įvairios veiklos, traukos objektai ar kita 

patirtis. Turizmo produktas suprantamas kaip prekių ir paslaugų visuma, kelionės metu 

tenkinanti turisto poreikius.  

Išskiriami trys produktų lygiai: 

• pagrindinis produktas, kuris tenkina turisto poreikius ir motyvuoja keliauti; 
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• papildantys produktai ir paslaugos, tokie kaip apgyvendinimas ar transportas;  

• kiti veiksniai, kurie sukuria pridedamąją vertę ir suteikia galimybę produktams 

tarpusavyje konkuruoti.   

Turizmo plėtra visame pasaulyje skatina konkuruoti atskirus regionus tarpusavyje, norint į 

turistinę vietovę pritraukti didesnius turistų srautus. Prieš rengiant turizmo produktų rinkodaros 

strategiją, labai svarbu įvertinti turizmo produktų konkurencinius pranašumus regiono, šalies ir 

tarptautiniu lygiu.  

Produktų diferencijavimas suteikia galimybę pritraukti konkrečius turistų segmentus ir 

suteikti pagrindą darniam turizmo planavimui bei kokybės uţtikrinimui. Produkto 

pozicionavimas vykdomas siekiant padidinti produkto ţinomumą – tai leidţia turistinei vietovei 

būti identifikuojamai pagal atitinkamus poţymius.  

Turistų apsisprendimą keliauti ir pasirinkti tam tikrą turizmo produktą, lemia asmeniniai 

pomėgiai, vertybės, poilsiui skiriamas laikas ir pajamos. Šie veiksniai nulemia turistinės vietovės 

pasirinkimo, keliavimo maršruto, laiko ir kainos pasirinkimą. Daugelis turizmo produktų yra 

kelių interesų įvairovė: pagrindiniai traukos objektai yra pagrindinis motyvas keliauti į 

atitinkamą turistinę vietovę, tačiau papildomi veiksniai, tokie kaip apgyvendinimo paslaugų 

kokybė ar vietovės pasiekiamumas, turi didelę įtaką turistinės vietovės pasirinkimui. Turistų 

pamėgta veikla yra svarbu veiksnys, kuris padeda paaiškinti santykį tarp turistų motyvacijos ir 

turistinės vietovės pasirinkimo. Veikla ar pomėgiai laikomi pagrindine turisto sąsaja su turistine 

vietove. 

Individualiai keliaujantys turistai turizmo produktą daţniausiai susidaro individualiai 

priklausomai nuo savo kelionės motyvų ir poreikių; turistai, keliaujantys grupėmis, įsigyja 

atostogų paketą, naudodamiesi kelionių organizatorių pasiūlymais. 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tradiciniai paţintiniai turistiniai paketai pamaţu praranda 

savo rinkos dalį, o aktyvus ir švietėjiškas turizmas įgauna vis didesnę paklausą. ŢNP yra 

konkurencinga traukos vietovė, kadangi pasaulinės tendencijos rodo, jog didėja turistinių 

vietovių, kurios yra neuţterštos ir aplinkos apsaugai skiria didesnį dėmesį, paklausa: populiarėja 

kaimo ir ekologinis turizmas; turistai pirmenybę teikia turistinėms vietovėms, kurios rūpinasi 

švara ir tvarka bei turizmo produktai ir paslaugos tausoja aplinką; populiarėja vietovių paklausa 

su natūraliu kraštovaizdţiu (maţėja lankomumas vietovių, kuriose infrastruktūra uţgoţia gamtos 

groţį); ekologinis turizmas išlieka paklausus ir populiarus, nes ţmonės vis atsakingiau ţiūri į 

savo veiksmus ir saugo aplinką.  

 

ŢNP turizmo produktų konkurencingumas 

ŢNP gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai sudaro palankias sąlygas kurti patrauklius 

ekologinio
1
 ir kultūrinio

2
 turizmo produktus. Kultūrinis ir gamtinis turizmo potencialas yra 

                                                           
1
 Ekologinis turizmas – turizmas tausojant aplinką ir suteikiant vietos gyventojams socialinės ekonominės veiklos 

galimybių. Apima paţintinį, aktyvųjį (dviračių, vandens, pėsčiųjų ir kitokį) turizmą ir kaimo turizmo paslaugas.  
2
 Kultūrinis turizmas – turizmas norint paţinti kultūrinę aplinką, kraštovaizdţius, kultūros ir gamtos paveldą, 

tradicijas, išskirtinį vietos gyvenimo būdą, pamatyti vaizduojamojo ir scenos meno kūrinius, lankyti kultūros 

renginius, dalyvauti pramogose. 
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didelis ir patrauklus, tačiau šiuo metu nėra išnaudojamas dėl kelių pagrindinių prieţasčių: 

turizmo produktų rinkodaros (o taip pat turizmo informacijos) nepakankamumas;nnepilnai 

išvystyta turizmo paslaugų (aktyvaus poilsio, apgyvendinimo ir maitinimo srityse); turizmo 

sektoriaus dirbančiųjų kvalifikacija (uţsienio kalbų ir svetingumo atţvilgiu). 

Atlikta ŢNP situacijos analizė parodė, kad siekiant į turizmo vietovę pritraukti daugiau 

turistų, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas privačių investicijų į turizmo verslą paieškoms, 

turizmo produktų vystymui ir turizmo sistemos dalyvių bendradarbiavimo skatinimui.  

ŢNP – turizmo ištekliais ir paslaugomis konkurencinga turizmo traukos vietovė, tačiau 

ypatingai dėl nepakankamo ţinomumo, nepakankamos informacijos sklaidos apie turizmo 

produktus vis dar neišnaudojanti turizmo galimybių vietos ir tikslinėse uţsienio rinkose. 

3. SSGG ANALIZĖ 
 

Stiprybės 

 Nacionaliniuose strateginiuose 

dokumentuose  ŢNP ir jo objektai 

išskiriami prie prioritetinių turizmo 

objektų Lietuvoje; 

 Darnus turizmo planavimas; 

 Išvystyta  dviračių trasų 

infrastruktūra; 

 Gerai išvystyta automobilių kelių 

infrastruktūra; 

 Gausus gamtos ir kultūros 

paveldas; 

 Stiprus kaimo turizmo sektoriaus 

potencialas; 

 Turistiniu poţiūriu patrauklus 

Platelių eţeras; 

 Daug turistų pritraukiantis Šaltojo 

karo muziejus; 

 Sakralinio turizmo traukos objektai 

– Ţemaičių kalvarija ir Berţoras; 

 Pakankamai gerai turizmo 

paslaugų infrastruktūra; 

 Glaudus viešojo ir privataus 

sektoriaus bendradarbiavimo 

tinklas (klasteris) 

Silpnybės 

 Neigiamas sezoniškumo poveikis  

 Trūksta kempingų ir kitų pigesnio 

apgyvendinimo galimybių; 

 Didelė problema - atliekų tvarkymas;  

 Ţema paslaugų kokybė, susijusi su 

ţmogiškaisiais ištekliais. Reikėtų, kad 

būtų daugiau mokančių uţsienio 

kalbas paslaugų tiekėjų;  

 gerintina aptarnavimo kokybė 

maitinimo įstaigose; 

 Sudėtingas Platelių pasiekimas 

viešuoju transportu ar taksi; 

● Nepatrauklus ir nepatogiai 

valdomas ŢNP tinklapis 

● Nesukurta turizmo produktų pasiūla 

individualiai ir organizuotai 

keliaujantiems turistams; 

● Trūksta regiono pozicionavimo; 

● Nepakankamas bendradarbiavimas 

su Lietuvos kelionių organizatoriais;  

● Nepakankamai išnaudojamas 

renginių turizmas (pavyzdţiui, 

ţygiai pėsčiomis); 

● Per maţas dėmesys turizmo 

elektroninei rinkodarai ir reklamai. 

Galimybės 

 Daug potencialo pritraukti vietos 

turistus iš didţiųjų Lietuvos 

miestų ir geografiškai artimų 

Latvijos miestų; 

Grėsmės 

 ŢNP patenka į vieną maţiausiai 

Lietuvos vietos turistų lankomų 

regionų; 
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 Populiarėjantis ekologinis ir 

aktyvus turizmas; 

 Bendradarbiavimas tarp viešojo ir 

privataus turizmo sektoriaus; 

 4 skirtingi metų laikai sudaro 

galimybes teikti skirtingus 

turizmo produktus ir maţinti 

turizmo srautų sezoniškumą; 

 Didėjantys turizmo srautai ir 

naujų turizmo rinkų paieška; 

 ES struktūrinė parama turizmo 

infrastruktūrai, rinkodarai ir pan.; 

 Turizmo produktų kūrimas, 

vystymas ir komercializavimas. 

 Maţas turistinės vietovės ţinomumas, 

nepasitikėjimas turizmo paslaugų ir 

aplinkos kokybe; 

 Natūralių išteklių kokybinis ir 

kiekybinis nykimas; 

 Konkurencija su Latvija ir Estija dėl 

panašių turizmo produktų pasiūlos, 

esant aktyvesniems kaimyninių šalių 

rinkodaros veiksmams; 

 Neefektyvios/neįgyvendintos 

rinkodaros priemonės. 

 

 

4. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO PLĖTROS KRYPTYS  
 

Konkurencingų turizmo produktų plėtojimas. Atlikus išorės ir vidaus analizę, 

siūloma plėtoti 2 pagrindinius turizmo produktus: ekologinis turizmas ir kultūrinis turizmas. Juos 

vystant, svarbus aspektas – sezoniškumo maţinimas. 

Atskirų turizmo rūšių Ţemaitijos nacionaliniame parke plėtra. Plėtotinos ekologinio 

turizmo rūšys: pėsčiųjų ir dviračių trasos, poilsis parkuose ir miškuose, ornitologinis turizmas, 

kaimo turizmas, poilsis prie vandens telkinių. Plėtotinos kultūrinio turizmo rūšys: kulinarinis 

turizmas, sakralinis turizmas (Ţemaičių kalvarija ir kiti sakrainiai objektai). 

Pėsčiųjų ir dviračių turizmo vystymo galimybės 

Ilgesnių pėsčiųjų trasų kūrimas. Šiuo metu populiarėjanti turizmo rūšis – pėsčiųjų 

turizmas, kai turistai keliauja su tikslu vietovėje praleisti keletą dienų aktyviai vaikštant. Tad 

tikslinga plėtoti ilgesnių pėsčiųjų trasų tinklą, sudarant galimybes turistams pasirinkti maršrutus, 

trunkančius nuo keletos valandų iki keletos dienų. Šiuo metu tam galima išnaudoti esančias 

dviračių trasas.  

Pėsčiųjų takų infrastruktūros gerinimas. Vizualinių sprendimų stiprinimas. 

Šiuolaikiniams keliautojams vizualinis objekto patrauklumas yra vienas iš svarbesnių faktorių, 

pasirenkant savo kelionės kryptį. Tad būtina gerinti infrastruktūros vizualinį patrauklumą ir 

sukurtos infrastruktūros pristatymą kokybiškomis fotografijomis, filmuota medţiaga. Ţemiau 

pateikiama keletas uţsienio pavyzdţių. 
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Šaltinis: https://inhabitat.com/“a-path-in-the-forest”-by-tetsuo-kondo-is-a-floating-woodland-trail-in-estonia/ 

 

Šaltinis: https://www.familywithkids.com/finland/en/photogallery/photo-torronsuo-national-park-finland 

 

 

 

 

 

https://inhabitat.com/“a-path-in-the-forest”-by-tetsuo-kondo-is-a-floating-woodland-trail-in-estonia/
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Poilsio parkuose ir miškuose vystymas 

Patrauklumo didinimas šviesos instaliacijomis, kartu kuriant traukos objektus ne sezono 

metu 

 

Šaltinis:https://westcoastsightseeing.com/guid

ed_tours/         canyon-lights-vancouver-city-capilano-

suspension-bridge-park-tour/ 

Šaltinis: Ray Bartkus instaliacija Prienuose 

 

Apgyvendinimas miške įrengtuose nameliuose medţiuose (namelių medţiuose parkas – 

viešbutis, gali būti ir restorano koncepcija) 

 

Šaltinis: https://www.lesothers.com/baumraum-treehouse-djuren/ 
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Šaltinis: https://www.dezeen.com/2017/11/27/studio-

north-birdhut-wooden-treehouse-western-canada-

camping-birds-

humans/?li_source=LI&li_medium=bottom_block_1 

Šaltinis: https://www.lesothers.com/baumraum-

treehouse-djuren/ 

 

Aktyvaus poilsio parko sukūrimas 

Šaltinis: http://www.tauruparkas.lt/ 

Šaltinis: https://www.flowpark.fi/turku/kuvagalleria/kuva/?afg2_page_id=2#afg-2 
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Vaikų miško pasakos parko sukūrimas 

 

Šaltinis:http://www.latvia.travel/en/sight/tervete-nature-park 

 

Miško garsų/meditacijos parko sukūrimas 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis:https://www.google.lt/search?safe=active&biw=1536&bih=779&tbm=isch&sa=1&ei=YwWZW43

nCZD4wQKLl7iABg&q=estonia+parks+woodens+infrastructure&oq=estonia+parks+woodens+infrastruct

ure&gs_l=img.3...941108.947649.0.947824.23.23.0.0.0.0.290.2093.20j1j1.22.0....0...1c.1.64.img..1.1.97...0

i8i30k1.0.7ezpLToJtY0#imgrc=5A69zLRje2KXwM: 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Scena renginiams miško aikštelėje (pritraukiant tokius renginius, kaip pvz. Kristupo 

vasaros festivalio koncertai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: https://www.prieezero.lt/uploads/object1359/druskininku-karolio-dineikos-21965.jpg 

 

Ornitologinio turizmo vystymo galimybės: 

Tyrimai ir planavimas. Planuojant vystyti ornitologinio turizmo nišą, pirmiausia yra 

tikslinga atlikti reikalingus tyrimus, parengiant paukščių populiacijos pasiskirstymo ir tankumo 

ţemėlapius, kuriuose būtų nurodyta atskirų rūšių paplitimas ir aptinkamumas konkrečiose 

vietose, tų rūšių ekologinė vertė, viso parko zonavimas pagal stebėjimo galimybes ir apribojimus 

tai daryti. Atlikus reikalingus tyrimus, galima planuoti infrastruktūrą, reikalingą paukščių 

stebėjimui. 

Infrastruktūra. Paukščių stebėtojai mėgsta būti labai arti 

paukščių arealų, todėl labai svarbu geras prieinamumas 

ir infrastruktūra – takai ir paukščių stebėjimo maršrutai, 

slaptavietės stebėjimui, stebėjimo bokštai, informaciniai 

stendai apie paukščių paplitimą, vertę, ypatybes. 

Informacija. Informaciniai gidai, knygutės, 

lankstinukai su paukščių sąrašu, jų aptikimo vietomis ir 

kita įdomia bei naudinga informacija padeda plėtoti 

turizmo nišą. 

Apgyvendinimas. Paukščių stebėtojai mėgsta 

stebėti paukščius prieš aušrą, tad apgyvendinimo įstaigos, kur tai galima daryti tiesiog iš terasos 

yra labai paklausios segmente. Uţsienyje populiaru ir sudaryti galimybę stebėtojams gauti 

ankstyvus pusryčius. Tai taip pat verslo niša apgyvendinimo paslaugų teikėjams. 

Gidų paslaugos.Supaprastinti gidų sertifikavimo ir akreditavimo procesą, kad daugiau 

asmenų galėtų teikti gidavimo paslaugas. 

Rinkodara. Tikslinis segmentas: paukščių stebėtojai, ekoturistai, gamtos fotografai. 

Vykdant tikslinę rinkodarą, svarbūs šie aspektai: 

-tikslingai viešinti vietovės paukščių paplitimą, akcentuojant ir išskiriant pačias 

rečiausias ir įdomiausias rūšis; 
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-pabrėţti vietovės paukščių stebėjimo infrastruktūros kokybę; 

-viešinti skirtingais kanalais (internetas, festivaliai, renginiai, socialinė medija, turizmo 

gidai ir ţurnalai) tikslinių šalių kalbomis; 

-pristatyti galimybes tikslinėse mugėse (pvz. Britų paukščių mugė, ang. British Bird 

Fair); 

-Viešinimo veiklas fokusuoti į vidutinio amţiaus ir vyresnius keliautojus bei šeimas. 

Viešinimą daugiausiai nukreipti į moteris, nes jos daţniausiai planuoja šeimos keliones; 

-fokusuotis į turistus, kurie tikėtinai liks nakvynei, nes pvz. Kruizų keliautojai maţai 

išleidţia ir palieka maţai vertės; 

-rinkti duomenis apie segmentą, kuris lankosi ŢNP ir duomenų rezultatų pagrindu, 

gerinti vertės pasiūlymus; 

-išnaudoti paukščių stebėtojų ,,norą mokėti“ renkant mokesčius ar paramą paukščių 

rūšių saugojimui. 

 

Poilsio prie vandens telkinių turizmo plėtra 

Šioje srityje išskiriamos plėtros kryptys: maudyklų ir paplūdimių infrastruktūros 

gerinimas, vandens transport priemonių nuomos pasiūlos ir prieinamumo didinimas, Platelių 

eţero išnaudojimas sezoniškumo maţinimui patraukliais sprendimais (šviesos instaliacijos, ledo 

skulptūros, papildytos realybės sprendimai atkuriant Pilies salos pilį). 

Šaltinis: http://www.harmonypark.lt/naujiena-ray-bartkaus-sviesos-instaliacija-simtas-metu-simtas-

medziu-jau-harmony-park/ 
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Aero paviljonas ties Babrungo ištakom 

Pastatas stiklinėmis grindimis, kaip pvz. Druskininkų Karolio Dineikos sveikatiningumo 

parkas 

 

Šaltinis: https://www.prieezero.lt/uploads/object1359/druskininku-karolio-dineikos-21969.jpg 

Tilto/liepto rekonstrukcija/pastatymas Platelių eţere 

 

Šaltinis: http://www.poilsiobaze.lt/wp-content/uploads/2016/04/Skaidrė2.jpg 

Plaukiojantys nameliai eţere 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: https://www.curbed.com/2016/10/10/13225928/floating-tiny-cabin-estonia 
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Mažinti turizmo sezoniškumą 

Išnaudoti kraštovaizdţio teikiamus privalumus ir sukurti pramogų kompleksą 

stikliniame manieţe (pvz. Stiklinis manieţas apţvalgos aikštelėje, kur prastesniu ar vėsesnu oru, 

būtų maitinimo įstaiga bei aktyvių veiklų pasiūla, pvz. ţiemą – čiuoţykla, laipiojimo sienelės, 

paţintiniai kampeliai, mini zoo). 

 

Šaltinis: UAB ,,Geodomas“ pateiktos vizualizacijos 
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Kaimo turizmas. Autentiškų patirčių stiprinimas.  

Ţemaičių kultūra ir tradicijos yra tai, kas išskiria ŢNP iš kitų turistų traukos objektų. 

Todėl būtina strategiškai atgaivinti ir vystyti autentiškumo patirtis: per kulinarinį paveldą, tautinį 

kostiumą, autentišką ţemaitišką architektūrą ir interjerą, ţemaičių tarmę ir dainas, tradicinius 

amatus (ypač kryţdirbystę). Tai turi būti jaučiama viso vizito ŢNP metu: apgyvendinimo 

įstaigose, maitinimo įstaigose, lankomuose objektuose. Svarbu ir uţpildyti turiniu kultūros 

paveldo objektus, t.y. sukurti paslaugų kompleksus kultūros paveldo objektuose, vystant 

kultūrinį turizmą. 

Vietos produkcijos parduotuvėlė-autobusiukas/e-parduotuvė 

Taip pat svarbu didinti vietos augintojų ir gamintojų 

produkcijos prieinamumą lankytojams ir turistams. Tuo tikslu galima 

sukurti mobilią parduotuvėlę, elektroninę produktų uţsakymo ir 

ateikimo sistemą arba vietos augintojų ir gamintojų produkcijos 

skyrelius jau esančiuose prekybos centruose. 

 

 

 

 

 

 

Pirčių turizmo ne sezono metu produkto kūrimas ir plėtojimas 

Siūloma išnaudoti kaimo turizmo sodybose turimas pirtis ir jų pagrindu sukurti turizmo 

pasiūlymą/produktą ţiemos sezonui – ,,pirčių programa su edukacija“ 

 

Ţemaitijos nacionalinio parko turizmo rinkodaros priemonių ir veiklos plėtra: 

rinkodara turi būti planuojama ir vykdoma pagal 4 metų laikus (siekiant maţinti sezoniškumą). 

Kiekvienam metų laikui turi būti parengti turizmo paketai. Jie turi būti iškomunikuojami prieš 

sezono pradţią į tikslines grupes (vietos ir tikslines uţsienio rinkas) orientuotais kanalais per 

turizmo informacijos centrus, kelionių agentūras ir kelionių operatorius. 

Įvertinus ŢNP turizmo produktų esamą situaciją ir konkurencingumą, nustatyti šie 

taktiniai veiksmai: 
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• Individualiai keliaujantiems šalies gyventojams ir uţsienio turistams turizmo 

produktų sukūrimas ir pristatymas (bendradarbiavimas su uţ turizmą atsakingomis turizmo 

institucijomis, t.y. turizmo informacijos centrais ir nacionalinėmis turizmo organizacijomis); 

• Organizuotai (grupėmis) keliaujantiems uţsienio turistams turizmo produktų 

sukūrimas ir komercializavimas (bendradarbiavimas su kelionių organizatoriais). 

Individualiai keliaujančių turistų pasiekiamumo kanalų geresnis išnaudojimas, turinio 

rinkodara ir ŢNP turizmo produktų ţinomumo didinimas internete, t.y. e-paltformose 

(Booking.com; TripAdvisor; Lonelyplanet.com; Youtube, Facebook, Instagram ir kt.). 

ŢNP ekologinio ir kultūrinio turizmo produktų sukūrimas bei komercializavimas 

organizuotai keliaujantiems uţsienio turistams (produktų kūrimas, akcentuojant darnųjį turizmą, 

ir patrauklus pristatymas kelionių organizatoriams, pvz., paukščių stebėjimas, kultūrinis 

turizmas). 

Tarpvalstybinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtra: siekiant pritraukti uţsienio 

turistus iš tikslinių valstybių (Latvijos, Vokietijos, Švedijos, Italijos ir Prancūzijos), būtina plėsti 

tarptautinį bendradarbiavimą su šių šalių turizmo informacijos centrais, kelionių agentūromis ir 

operatoriais. 

Produkto ţenklo ir turizmo forumo formatai turi būti perţiūrimi. Šiuo metu jie nėra 

pakankamai efektyvūs ir skatinantys realų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimui su verslu 

stiprinti tikslinga skirti dalį etato konsultacijoms verslui teikti ir mentoriavimui vykdyti. Taip pat 

tikslinga organizuoti mokymus, siekiant kelti paslaugų kokybę ir sektoriaus darbuotojų 

kvalifikaciją. 

5. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DARNAUS TURIZMO 

STRATEGIJA IR VEIKSMŲ PLANAS 2019-2023 M. 

ŢNP VIZIJOS FORMULUOTĖ: Geriausiai lankytojų vertinamas ekologinio ir kultūrinio 

turizmo sintezę siūlantis objektas Baltijos šalyse  

 Geriausias kaip: geriausiai vertinamas 

 Geriausias kame: ekoturizmo ir kultūrinio turizmo darna 

 Geriausias kokioje teritorijoje: Baltijos šalyse 

 Išskirtinis dėl ko: ţemaičių kultūra, papročiai, istorija/unikalus Ţemaitijos 

kraštovaizdis; 

 Išskirtinis kam (TG): šeimoms, aktyvaus laisvalaikio mylėtojams, vaikams ir 

jaunimui;  

 Patraukulus kuo: prieinamu poilsiu gamtoje. 

 

ŢNP MISIJOS FORMULUOTĖ: Išsaugoti ir perteikti Ţemaitijos kultūrą, papročius, 

kraštovaizdį ir biologinę įvairovę esančioms ir ateinančioms kartoms 
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5.1. Tikslai ir uždaviniai 
 

Ţemaitijos nacionalinio parko, kaip turistinės traukos vietovės, strategijos tikslas – ŢNP 

konkurencingumo ir ţinomumo didinimas, turizmo produktų kūrimas, ŢNP pozicionavimas ir 

veiksmingos rinkodaros įgyvendinimas. Šie tikslai gali būti pasiekti vadovaujantis darnaus 

planavimo principais, racionaliai panaudojant ŢNP gamtos ir kultūros išteklius, populiarinant 

vietos bendruomenių tradicijas ir renginius, pristatant turizmo paslaugas turizmo rinkose. 

23 lentelė. Strategijos tikslai ir uţdaviniai 

Tikslai Uţdaviniai 

1.Vystyti gamtinio 

(ekologinio) 

turizmo 

infrastruktūrą 

1.1. Gerinti viešųjų maudyklų ir paplūdimių infrastruktūrą 

1.2. Gerinti viešąją informacinę turizmo infrastruktūrą (lankytinų objektų ir 

turizmo trasų ţenklinimą, informacinius stendus) 

1.3.  Gerinti ir plėtoti aktyvaus poilsio infrastruktūrą (dviračių ir pėsčiųjų trasas); 

1.4.  Įrengti ,,Ţaliąją klasę”  - gamtos mokyklą (galimybė vaikams paţinti 

gyvūnų įvairovę ir suţinoti, kaip priţiūrėti ir išmintingai valdyti vieną didţiausių 

ŢNP turtų – mišką) 

1.5.  Sukurti vaikų segmentui skirtą miško pasakų pramogų parko zoną su 

,,Miško garveţiuku” (vaikams ir ne tik turai miško takeliais maţu garveţiuku) 

1.6.    Sukurti aktyvaus poilsio miško zoną - laipiojimo medţiais pramogų parką  

(pvz., kaip ,,Lokės pėda”,Taurų nuotykių parkas ar pan.), siekiant pritraukti 

tikslinį segmentą; 

1.7. Sukurti pasyvaus – meditacinio poilsio miške zoną – miško garsų parką 

1.8. Sukurti apgyvendinimo paslaugų zoną miške (namelių medţiuose parkas – 

viešbutis) 

1.9. Sukurti šviesos instaliacijų zonas miške ir Platelių dvaro sodybos parke 

1.10. Įrengti sceną renginiams miško aikštelėje 

1.11. Pastatyti ,,Aero paviljoną” ties Babrungo ištakom 

1.12. Pastatyti pėsčiųjų tiltą/lieptą Platelių eţere 

2. Vystyti  turizmo 

paslaugų 

infrastruktūrą ir 

gerinti paslaugų 

kokybę 

2.1. Įrengti modernų kempingą  

2.2. Skatinti privataus apgyvendinimo paslaugų plėtrą ir pristatymą tarptautinėse 

apgyvendinimo paslaugų platformose (pvz., airbnb.com ir pan.) 

2.3. Kelti turizmo paslaugų teikėjų kompetenciją aptarnavimo srityje  

2.4. Gerinti turizmo paslaugų teikėjų uţsienio kalbų ţinias 

2.5. Skatinti maitinimo paslaugų plėtrą, orientuojantis į paslaugų kokybę ir 

regiono autentiškumą 

2.6. Skatinti organizuotą vietos gamintojų produkcijos pardavimą lankytojams 

(mobili parduotuvėlė ar e-parduotuvė) 

3. Kurti 

konkurencingus 

3.1. Sukurti paukščių stebėjimo (ornitologinio turizmo) produktą  

3.2. Sukurti organizuotiems turistams patrauklius turizmo produktus ir juos 
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turizmo produktus komercializuoti  

3.3. Organizuoti pėsčiųjų ţygius (pvz., pritraukti TrenkTuras organizuojamus 

ţygius pėsčiomis) 

3.4.. Sukurti pirčių turizmo paslaugų kompleksą, jį populiarinti ir skatinti tai 

daryti kaimo turizmo sodybas 

4.Skatinti turizmo 

produktus 

papildančių 

paslaugų tinklą  

4.1. Skatinti bankomatų įrengimą ir/arba lankytojų informuotumą apie 

atsiskaitymo grynais pinigais galimybes 

4.2. Gerinti ŢNP pasiekiamumą viešuoju transportu arba privačiomis 

iniciatyvomis (Uber, Taxify, pan.) 

4.3. Organizuoti efektyvesnį atliekų  tvarkymą turizmo sezono metu 

5.Įgyvendinti 

turizmo rinkodaros 

priemones, siekiant 

didinti atsakingai 

keliaujančių turistų 

srautus 

5.1.Sukurti konkurencingus pasiūlymus pagal 4 metų laikus ir atitinkamai 

vykdyti jų rinkodarą prieš kiekvieną sezoną 

5.2. Vykdyti turizmo rinkodaros priemones, siekiant pritraukti vietinius turistus iš 

didţiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno regionų) 

5.3. Vykdyti turizmo rinkodaros priemones, siekiant pritraukti tikslinių uţsienio 

valstybių turistus (Latvijos, Vokietijos, Švedijos, Italijos, Prancūzijos) 

5.4. Sukurti turizmo produktų pasiūlymus konkrečioms tikslinėms grupėms 

(šeimoms su vaikais, paukščių stebėtojams, neįgaliesiems, senyvo amţiaus 

ţmonnėms, jaunimui) 

5.5.Sutelkti kultūrinio ir tautinio paveldo išteklius, kuriant regiono autentiškumu 

paremtas lankytojų patirtis (per tarmę, dainas, kulinarinį paveldą, tautinį 

kostiumą, kt.) ir sustiprinti regiono pozicionavimą 

5.6.  Įgyvendinti elektroninės rinkodaros priemones (ŢNP interneto svetainė, 

socialiniai tinklai (Instagram, Facebook, Youtube) 

5.7 Kurti profesionalų ir kokybišką vaizdinės medţiagos turinį apie ŢNP 

(pasitelkiant profesionalius fotografus, video menininkus); 

5.8. Skatinti ŢNP lankytojus dalintis vaizdine medţiaga socialiniuose tinkluose 

5.9. Pristatyti turizmo produktus tiksliniams segmentams (kelioninių 

organizatoriams ir individualiai keliaujantiems turistams) 

5.10Vykdyti turizmo rinkodaros efektyvumo vertinimą 

6. Gerinti 

bendradarbiavimą 

tarp viešojo 

sektoriaus turizmo 

darbuotojų ir 

paslaugų teikėjų 

privačiame 

sektoriuje 

6.1.Sukurti ir vykdyti verslo mentoriavimo programą 

6.2.Inicijuoti ir vystyti konsultacinį centrą verslui  

6.3.Tobulinti turizmo forumo ir produkto ţenklo koncepcijas, siekiant atitikti 

verslo lūkesčius ir efektyvinti bendradrabiavimo formą 

6.4.Parengti informacinius paketus turizmo srityje dirbantiems verslams (apie 

ŢNP turizmo galimybes ir jų pristatymą turistams) 

6.5. Organizuoti informacinius seminarus pries kiekvieną sezoną, pristatant 

ŢNP turizmo rinkodaros paketą būsimam sezonui bei aptariant pokyčius, 

tendencijas, kitus svarbius aspektus ateinančio sezono metu 

6.6. Vykdyti sistemingą turizmo sektoriuje veikančių verslų monitoringą, 

siekiant identifikuoti jų poreikius ir problemas 

6.7.Skatinti ŢNP bendradarbiavimą su turizmo verslo atstovais (kelionių 

organizatoriams pristatyti savo produktus), produktus pristatyti Plungės TIC, 

Turizmo deprartamentui. 

7. Maţinti turizmo 7.1. Vystyti pramogas, kurios būtų patrauklios ne sezono metu ir vykdyti jų 
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sezoniškumą rinkodarą (čiuoţykla, sniego arba ledo skulptūros, Uţgavėnių savaitė (jos metu 

pristatomos tradicijos); 

7.2. Vystyti turistinius maršrutus, kurie būtų patrauklūs ne sezono metu ir 

vykdyti jų rinkodarą; 

7.3. Sukurti pramogų gamtoje kompleksą po stogu šeimoms su vaikais 

(http://www.gimtadieniomuge.lt/portfolio/kunos-parkas-cia-viskas-tikra/) 

7.4. Išnaudoti kraštovaizdţio teikiamus privalumus ir sukurti pramogų kompleksą 

stikliniame manieţe (pvz. Stiklinis manieţas apţvalgos aikštelėje, kur prastesniu 

ar vėsesnu oru, būtų maitinimo įstaiga bei aktyvių veiklų pasiūla, pvz. ţiemą – 

čiuoţykla, laipiojimo sienelės, paţintiniai kampeliai, mini zoo). 

7.5. Stiprinti Uţgavėnių tradicijų pozicionavimą ir vystyti Uţgavėnių savaitės 

renginių kompleksą 

8. Uţtikrinti 

gamtos ir kultūros 

vertybių apsaugą ir 

racionalų 

naudojimą, 

įgyvendinant 

darnaus turizmo 

principus 

8.1.Vystyti reindţerystę 

8.2.Vykdyti švietimo veiklas, šviečiant lankytojus 

8.3.Skatinti savanorystę ir vykdyti aktyvias priemones, pritraukiant savanorius 

9. Pritraukti 

privačias 

investicijas 

9.1.Parengti investicijų pritraukimo strategiją ir planą 

9.2.Kurti investavimui palankią aplinką ŢNP 

10.Uţtikrinti 

strategijos 

įgyvendinimą ir 

stebėseną 

10.1. Paskirti atsakingą asmenį uţ strategijos įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą 

10.2. Vykdyti ketvirtinius strategijos įgyvendinimo aptarimus 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

5.2. Veiksmų planas 2019-2023 m.  
 

24 lentelė. Veiksmų planas 2019-2023 m. 

Uţdaviniai Priemonės Laikotarpis Atsakingas Finansavimas 

1.1. Gerinti viešųjų 

maudyklų ir paplūdimių 

infrastruktūrą 

1.1.1. Kokybiško paplūdimio Platelių 

maţojoje rekreacinio funkcinio 

prioriteto zonoje įrengimas 

2019-2020 ŢNP ES 

1.1.2. Paplūdimių  modernizavimas, 

įrengiant persirengimo kabinas, 

tualetus, pavėsines 

2019-2020 ŢNP ES 

1.2. Gerinti viešąją 

informacinę turizmo 

infrastruktūrą (lankytinų 

objektų ir turizmo trasų 

ţenklinimą, informacinius 

stendus) 

1.2.1. Turizmo trasų ţenklinimas 2019-2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.2.2. Informacinių stendų įrengimas  2019-2020 ŢNP Biudţeto lėšos 
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1.3.  Gerinti ir plėtoti 

aktyvaus poilsio 

infrastruktūrą (dviračių ir 

pėsčiųjų trasas); 

1.3.1. Dviračių trasų pritaikymas 

pėsčiųjų turizmui 

2019-2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.3.2.Sutelkio paţintinio tako 

rekonstravimas ir apţvalgos bokšto 

įrengimas 

2020-2021 ŢNP ES 

1.3.3. Platelių miestelio paţintinio 

tako įrengimas 

2020-2021 ŢNP ES 

1.3.4. Pilies salo paţintinio tako 

įrengimas 

2020-2021 ŢNP ES 

1.3.5. Gegrėnų paţintinio tako 

įrengimas 

2020-2021 ŢNP ES 

1.4.  Įrengti ,,Ţaliąją 

klasę”  - gamtos mokyklą 

(galimybė vaikams paţinti 

gyvūnų įvairovę ir 

suţinoti, kaip priţiūrėti ir 

išmintingai valdyti vieną 

didţiausių ŢNP turtų – 

mišką) 

1.4.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2018-2019 ŢNP ES 

1.4.2. ,,Ţaliosios klasės“ /gamtos 

mokyklos įrengimas Laumalenkių 

kraštovaizdţio draustinyje 

2019-2020 ŢNP ES 

1.5.  Sukurti vaikų 

segmentui skirtą miško 

pasakų pramogų parko 

zoną su  ,,Miško 

garveţiuku” (vaikams ir 

ne tik turai miško takeliais 

maţu garveţiuku) 

1.5.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2018-2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.5.2. Investuotojų pritraukimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.5.3. Projekto įgyvendinimas 2019-2020 ŢNP/privatus 

investuotojas 

ES/privačios 

investicijos 

1.6.    Sukurti aktyvaus 

poilsio miško zoną - 

laipiojimo medţiais 

pramogų parką  (pvz., 

kaip ,,Lokės pėda”,Taurų 

nuotykių parkas ar pan.), 

siekiant pritraukti tikslinį 

segmentą; 

1.6.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.6.2. Investuotojų pritraukimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.6.3. Projekto įgyvendinimas 2020-2021 ŢNP/privatus 

investuotojas 

ES/privačios 

investicijos 

1.7. Sukurti pasyvaus – 

meditacinio poilsio miške 

zoną – miško garsų parką 

1.7.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.7.2. Investuotojų pritraukimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.7.3. Projekto įgyvendinimas 2020-2021 ŢNP/privatus 

investuotojas 

ES/privačios 

investicijos 

1.8. Sukurti 

apgyvendinimo paslaugų 

zoną miške (namelių 

medţiuose parkas – 

viešbutis) 

1.8.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.8.2. Investuotojų pritraukimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.8.3. Projekto įgyvendinimas 2020-2021 ŢNP/privatus 

investuotojas 

ES/privačios 

investicijos 

1.9. Sukurti šviesos 

instaliacijų zonas miške ir 

Platelių dvaro sodybos 

parke 

1.9.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.9.2. Investuotojų pritraukimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.9.3. Projekto įgyvendinimas 2020-2021 ŢNP/privatus 

investuotojas 

ES/ Biudţeto 

lėšos/privačios 

investicijos 

1.10. Įrengti sceną 

renginiams miško 

aikštelėje 

1.10.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.10.2. Investuotojų pritraukimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.10.3. Projekto įgyvendinimas 2020-2021 ŢNP/privatus 

investuotojas 

ES/privačios 

investicijos 
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1.11. Pastatyti ,,Aero 

paviljoną” ties Babrungo 

ištakom 

1.11.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.11.2. Investuotojų pritraukimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.11.3. Projekto įgyvendinimas 2020-2021 ŢNP/privatus 

investuotojas 

ES/privačios 

investicijos 

1.12. Pastatyti pėsčiųjų 

tiltą/lieptą Platelių eţere 

1.12.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.12.2. Investuotojų pritraukimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

1.12.3. Projekto įgyvendinimas 2020-2021 ŢNP/privatus 

investuotojas 

ES/privačios 

investicijos 

2.1. Įrengti modernų 

kempingą  

2.1.1. Projekto parengimas ir 

galimybių analizė 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.2.2. Investuotojų pritraukimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.3.3. Projekto įgyvendinimas 2020-2021 ŢNP/privatus 

investuotojas 

ES/privačios 

investicijos 

2.2. Skatinti privataus 

apgyvendinimo paslaugų 

plėtrą ir pristatymą 

tarptautinėse 

apgyvendinimo paslaugų 

platformose (pvz., 

airbnb.com  ir pan.) 

2.2.1. Paruošti atmintines, kaip 

naudotis tarptautinėmis platformomis 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.2.2. Supaţindinti verslą ir privačius 

asmenis su galimybėmis naudotis 

tarptautinėmis apgyvendinimo 

paslaugų platformomis (per renginius, 

naujienlaiškius) 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.2.3. Įtraukti asocijuotas struktūras 

(Ţemaitijos verslo klasterį, Ţemaitijos 

kaimo turizmo asociaciją) į 

konsultacinį tinklą 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.3. Kelti turizmo 

paslaugų teikėjų 

kompetenciją aptarnavimo 

srityje  

2.3.1. Turizmo paslaugų tiekėjų 

apklausa, kompetencijų tyrimas 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.3.2. Mokymų organizavimas 2021 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.4. Gerinti turizmo 

paslaugų teikėjų uţsienio 

kalbų ţinias 

2.4.1. Turizmo paslaugų tiekėjų 

apklausa, kompetencijų tyrimas 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.4.2. Mokymų organizavimas 2021 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.5. Skatinti maitinimo 

paslaugų plėtrą, 

orientuojantis į paslaugų 

kokybę ir regiono 

autentiškumą 

2.5.1. Galimybių analizė 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.5.2. Investuotojų pritraukimas 2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.5.3. Projekto įgyvendinimas 2021 ŢNP/privatus 

investuotojas 

Biudţeto 

lėšos/privačios 

investicijos 

2.6. Skatinti organizuotą 

vietos gamintojų 

produkcijos pardavimą 

lankytojams (mobili 

parduotuvėlė ar e-

parduotuvė) 

2.6.1. Galimybių analizė 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.6.2. Investuotojų pritraukimas 2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

2.6.3. Projekto įgyvendinimas 2020 ŢNP/privatus 

investuotojas 

Biudţeto 

lėšos/privačios 

investicijos 

3.1. Sukurti paukščių 

stebėjimo (ornitologinio 

turizmo) produktą  

3.1.1. Galimybių analizė 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

3.1.2. Produkto sukūrimas 2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

3.1.3. Produkto komercializavimas 2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

3.2. Sukurti 

organizuotiems turistams 

patrauklius turizmo 

produktus ir juos 

komercializuoti  

3.1.1. Galimybių analizė 2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

3.1.2. Produktų sukūrimas 2021 ŢNP Biudţeto lėšos 

3.1.3. Produktų komercializavimas 2021 ŢNP Biudţeto lėšos 

3.3. Organizuoti pėsčiųjų 

ţygius (pvz., pritraukti 

TrenkTuras 

3.3.1. Partnerių atranka ir analizė 2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

3.3.2.Maršrutų atranka ir analizė 2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

3.3.3. Ţygių organizavimas ir 2020 ŢNP/verslas Biudţeto 
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organizuojamus ţygius 

pėsčiomis) 

viešinimas lėšos/privačios 

lėšos 

3.4.. Sukurti pirčių 

turizmo paslaugų 

kompleksą, jį populiarinti 

ir skatinti tai daryti kaimo 

turizmo sodybas 

3.4.1. Galimybių analizė 2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

3.4.2. Produktų sukūrimas 2020 ŢNP/verslai Biudţeto lėšos 

3.4.3. Produktų komercializavimas 2021 ŢNP/verslai Biudţeto 

lėšos/privačios 

lėšos 

4.1. Skatinti bankomatų 

įrengimą ir/arba lankytojų 

informuotumą apie 

atsiskaitymo grynais 

pinigais galimybes 

4.1.1. Informavimo vykdymas apie 

atsiskaitymo grynais pinigais 

galimybes 

2019-2023 ŢNP/verslai Biudţeto lėšos 

4.2. Gerinti ŢNP 

pasiekiamumą viešuoju 

transportu arba 

privačiomis iniciatyvomis 

(Uber, Taxify, pan.) 

4.2.1. Atmintinių parengimas apie 

naudojimąsi privačiomis paveţėjimo 

iniciatyvomis (Uber, Taxify) turistams 

ir gyventojams, kurie galėtų teikti 

paveţėjimo paslaugas 

2019 ŢNP/verslai Biudţeto lėšos 

4.2.2. Informavimo vykdymas apie 

galimybes naudoti Uber ar Taxify 

platformas (turistams ir gyventojams) 

2019-2023 ŢNP/verslai Biudţeto lėšos 

4.3. Organizuoti 

efektyvesnį atliekų  

tvarkymą turizmo sezono 

metu 

4.3.1. Skaidţiųjų atliekų surinkimo 

aikštelių įrengimas 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

4.3.2. Skaidţiųjų atliekų 

kompostavimas ir perdirbimas 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

4.3.3. Tarpininkavimas tarp verslo ir 

savivaldybės, gerinant atliekų 

tvarkymą 

2020-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.1.Sukurti 

konkurencingus 

pasiūlymus pagal 4 metų 

laikus ir atitinkamai 

vykdyti jų rinkodarą prieš 

kiekvieną sezoną 

5.1.1. Rinkodaros priemonių 

parengimas 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.1.2. Rinkodaros priemonių 

įgyvendinimas 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.2. Vykdyti turizmo 

rinkodaros priemones, 

siekiant pritraukti 

vietinius turistus iš 

didţiųjų Lietuvos miestų 

(Vilniaus, Kauno regionų) 

5.2.1. Rinkodaros priemonių 

parengimas 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.2.2. Rinkodaros priemonių 

įgyvendinimas 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.3. Vykdyti turizmo 

rinkodaros priemones, 

siekiant pritraukti tikslinių 

uţsienio valstybių turistus 

(Latvijos, Vokietijos, 

Švedijos, Italijos, 

Prancūzijos) 

5.3.1. Rinkodaros priemonių 

parengimas 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.3.2.Rinkodaros priemonių 

įgyvendinimas 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.4. Sukurti turizmo 

produktų pasiūlymus 

konkrečioms tikslinėms 

grupėms (šeimoms su 

vaikais, paukščių 

stebėtojams, 

neįgaliesiems, senyvo 

amţiaus ţmonnėms, 

jaunimui) 

5.4.1. Turizmo produktų sukūrimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.4.2. Turizmo produktų  

komercializavimas ir viešinimas 

 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 
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5.5.Sutelkti kultūrinio ir 

tautinio paveldo išteklius, 

kuriant regiono 

autentiškumu paremtas 

lankytojų patirtis (per 

tarmę, dainas, kulinarinį 

paveldą, tautinį kostiumą, 

kt.) ir sustiprinti regiono 

pozicionavimą 

5.5.1. Plano ar projekto, skirto 

kultūrinio ŢNP autentiškumo 

stiprinimui, parengimas 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.5.2. Finansavimo paieška ir gavimas 

veikloms, skirtoms stiprinti kultūrinį 

ŢNP autentiškumą 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.5.3. Aktyvių priemonių 

įgyvendinimas (kostiumo sklaida, 

renginiai) 

2021 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.5.4. Viešinimas ir pozicionavimas 2021-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.6.  Įgyvendinti 

elektroninės rinkodaros 

priemones (ŢNP interneto 

svetainė, socialiniai tinklai 

(Instagram, Facebook, 

Youtube) 

5.6.1. Pozicionuotos  informacijos 

ŢNP tinklapyje apie turizmo 

produktus, skirtus konkrečioms 

tikslinėms grupėms, pateikimas 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.6.2. Aktyvių ţinučių socialiniuose 

tinkluose publikavimas 

2020-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.7 Kurti profesionalų ir 

kokybišką vaizdinės 

medţiagos turinį apie 

ŢNP (pasitelkiant 

profesionalius fotografus, 

video menininkus) 

5.7.1. Turų fotografams 

organizavimas 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.7.2. Finansavimo paieška ir gavimas 

(iš privačių rėmėjų ar fondų) 

profesionalioms ŢNP gamtos 

fotosesijoms 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.7.2. ŢNP gamtos ir objektų 

fotosesijos skirtingais metų laikais 

2020-2023 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

5.8. Skatinti ŢNP 

lankytojus dalintis 

vaizdine medţiaga 

socialiniuose tinkluose 

5.8.1. Informacinių stendų, 

primenančių palikti atsiliepimą 

socialiniuose tinkluose, įrengimas 

turistų lankomose vietose (Lankytojų 

centre, Šaltojo karo muziejuje, kt.) 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.8.2. Patrauklios vizualizacijos su 

grotaţyme įrengimas, skatinant 

lankytojus fotografuotis ir kelti 

nuotraukas į socialinius tinklus 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.9. Pristatyti turizmo 

produktus tiksliniams 

segmentams (kelionių 

organizatoriams ir 

individualiai 

keliaujantiems turistams) 

5.9.1. Turizmo produktų pagal 

tikslinius segmentus sukūrimas 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.9.2. Aktyvus turizmo produktų 

pristatymas kelionių organizatoriams 

(informacijos siuntimas prieš 

kiekvieną sezoną, renginį ar įdiegus 

naujovę) 

2020-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.9.3. Aktyvus turizmo produktų 

pristatymas individualiai 

keliaujantiems turistams (tiek kelionės 

planavimo, tiek kelionės stadijose) 

2020-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.10.  Vykdyti turizmo 

rinkodaros efektyvumo 

vertinimą 

5.10.1. Ţiniasklaidos monitoringo 

vykdymas 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

5.10.2. Turistų ir lankytojų apklausų 

apie tai, kaip suţinojo apie ŢNP, 

vykdymas  

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.1.Sukurti ir vykdyti 

verslo mentoriavimo 

programą 

6.1.1. Verslo mentoriavimo programos 

turinio sukūrimas (pagrindinės temos, 

klausimai) 

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.1.2. Verslo mentoriavimo programos 

finansavimo paieška ir finansavimo 

gavimas 

2021 ŢNP Biudţeto lėšos 
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6.1.3. Verslo mentoriavimo programos 

vykdymas 

2021-2023 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

6.2.Inicijuoti ir vystyti 

konsultacinį centrą verslui  

6.2.1. Konsultacinio centro 

koncepcijos  sukūrimas  

2020 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.2.2. Konsultaciniocentro  

finansavimo paieška ir finansavimo 

gavimas 

2021 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.2.3. Konsultacinio centro veiklos 

vykdymas 

2021-2023 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

6.3.Tobulinti turizmo 

forumo ir produkto ţenklo 

koncepcijas, siekiant 

atitikti verslo lūkesčius ir 

efektyvinti 

bendradrabiavimo formą 

6.3.1. Turizmo forumo ir produkto 

ţenklo koncepcijos analizė ir 

aptarimas su verslo atstovais  

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.3.2.Naujo formato turizmo forumo ir 

produkto ţenklo sukūrimas  

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.4.Parengti informacinius 

paketus turizmo srityje 

dirbantiems verslams 

(apie ŢNP turizmo 

galimybes ir jų pristatymą 

turistams) 

6.4.1. Informacinių paketų turizmo 

srityje dirbantiems verslams (apie 

ŢNP turizmo galimybes ir jų 

pristatymą turistams) parengimas 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.5.Organizuoti 

informacinius seminarus 

prieš kiekvieną sezoną, 

pristatant ŢNP turizmo 

rinkodaros paketą 

būsimam sezonui bei 

aptariant pokyčius, 

tendencijas, kitus svarbius 

aspektus ateinančio 

sezono metu 

6.5.1.  Informacinių seminarų 

organizavimas prieš kiekvieną sezoną 

(pristatant ŢNP turizmo rinkodaros 

paketą būsimam sezonui bei aptariant 

pokyčius, tendencijas, kitus svarbius 

aspektus ateinančio sezono metu) 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.6. Vykdyti sistemingą 

turizmo sektoriuje 

veikančių verslų 

monitoringą, siekiant 

identifikuoti jų poreikius 

ir problemas 

6.6.1. Turizmo sektoriuje veikiančių 

verslų apklausos vykdymas 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.6.2. Turizmo sektoriuje veikiančių 

verslų išorinis vertinimas (slapto 

pirkėjo ar pan. metodu) 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.7. Skatinti ŢNP 

bendradarbiavimą su 

turizmo verslo atstovais 

(kelionių organizatoriams 

pristatyti savo produktus), 

produktus pristatyti 

Plungės TIC, Turizmo 

deprartamentui. 

6.7.1.Partnerių sąrašo sudarymas  2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.7.2. Bendradarbiavimo veiklų 

identifikavimas (susitikimai, parodos, 

pristatymai, bendri projektai) 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

6.7.3. Bendradarbiavimo veiklų 

vykdymas 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

7.1. Vystyti pramogas, 

kurios būtų patrauklios ne 

sezono metu ir vykdyti jų 

rinkodarą (čiuoţykla, 

sniego arba ledo 

skulptūros, Uţgavėnių 

savaitė (jos metu 

pristatomos tradicijos); 

7.1.1. Pramogų sukūrimas kiekvienam 

sezonui (ţiemą – ledo skulptūros, 

apšviesti pėsčiųjų takai, Uţgavėnių 

savaitė; rudenį – dviračių festivalis ir 

Trenkturo ţygis po rudens peizaţus; 

pavasarį – ţydėjimo šventė) 

2020-2022 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

7.1.2. Aktyvi pramogų  rinkodara 2022-2023 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

7.2. Vystyti turistinius 

maršrutus, kurie būtų 

7.2.1. Maršrutų sukūrimas 2020-2022 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 
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patrauklūs ne sezono metu 

ir vykdyti jų rinkodarą; 

7.2.2. Maršrutų rinkodara 2022-2023 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

7.3. Sukurti pramogų 

gamtoje kompleksą po 

stogu šeimoms su vaikais 

(pvz. 

http://www.gimtadieniom

uge.lt/portfolio/kunos-

parkas-cia-viskas-tikra/) 

7.3.1. Pramogų komplekso projekto 

parengimas finansavimui gauti 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

7.3.2. Pramogų komplekso sukūrimas 2020-2022 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

7.4. Išnaudoti 

kraštovaizdţio teikiamus 

privalumus ir sukurti 

pramogų kompleksą 

stikliniame manieţe (pvz. 

Stiklinis manieţas 

apţvalgos aikštelėje, kur 

prastesniu ar vėsesnu oru, 

būtų maitinimo įstaiga bei 

aktyvių veiklų pasiūla, 

pvz. ţiemą – čiuoţykla, 

laipiojimo sienelės, 

paţintiniai kampeliai, 

mini zoo). 

7.4.1. Komplekso projekto parengimas 

finansavimui gauti 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

7.4.2. Komplekso sukūrimas 2020-2022 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

7.5. Stiprinti Uţgavėnių 

tradicijų pozicionavimą ir 

vystyti Uţgavėnių 

savaitės renginių 

kompleksą 

7.5.1. Sukurti Uţgavėnių renginių 

savaitės programą 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

7.5.2. Pritraukti privačių rėmėjų ir 

fondų paramą 

2020-2023 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

7.5.2. Vykdyti renginių rinkodarą 2020-2023 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

8.1.Vystyti reindţerystę 8.1.1 Reindţerio veiklos 

koordinavimas 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

8.2.Vykdyti švietimo 

veiklas, šviečiant 

lankytojus 

8.2.1. Šviečiamojo pobūdţio 

medţiagos parengimas ir platinimas 

turistų ir lankytojų  lankomose 

vietose 

2019 ŢNP ES/Biudţeto 

lėšos 

8.2.2.Šviečiamojo pobūdţio 

informacijos įtraukimas į populiarių 

renginių ir ekskursijų turinį 

2020-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

8.3.Skatinti savanorystę ir 

vykdyti aktyvias 

priemones, pritraukiant 

savanorius 

8.3.1. Bendradarbiavimo su savanorių 

centrais vykdymas 

2020-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

9.1.Parengti investicijų 

pritraukimo strategiją ir 

planą 

9.1.1. Investicijų pritraukimo 

strategijos ir plano parengimas 

2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

9.2.1. Investicijų pritraukimo 

strategijos ir plano įgyvendinimas 

2020-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

10.1. Paskirti atsakingą 

asmenį uţ strategijos 

įgyvendinimą ir tikslų 

pasiekimą 

10.1. Atsakingo asmens paskyrimas 2019 ŢNP Biudţeto lėšos 

10.2. Vykdyti ketvirtinius 

strategijos įgyvendinimo 

aptarimus 

10.2 Strategijos įgyvendinimo 

aptarimai 

2019-2023 ŢNP Biudţeto lėšos 

Šaltinis: sudaryta autorių 


