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1.

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS (LAS)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau - ŽNPD) Lankytojų aptarnavimo skyriaus
pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos yra organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti Žemaitijos
nacionalinio parko direkcijos rekreacinių paslaugų teikimą, parko vertybių viešinimą ir lankytojų
aptarnavimą.
LAS yra atsakingas už veiklos organizavimą šiuose objektuose:
1. Šaltojo karo ekspozicija (ŠKE) – adresas: Šilinės g. 4, Plokščių k. Plungės r. sav.;
2. Platelių lankytojų centras („Žemaitijos žemės slėpiniai“ ekspozicija) – adresas: Didžioji
g. 8, Plateliai, Plungės r. sav.;
3. Žemaitijos nacionalinio parko (ŽNP) ir Užgavėnių ekspozicijos (Platelių dvaro svirnas
ir arklidė) – adresas: Didžioji g. 22 ir 24, Plateliai, Plungės r. sav.;
4. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centras (Platelių AC (Platelių dvaro sodybos
rūsys) – adresas: Didžioji g. 19, Plateliai, Plungės r. sav.
2019 m. LAS dirbo 8 nuolatiniai ir 3 vasaros sezonui priimti darbuotojai:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Specialistas
Rovena Augustinė
Ilona Urnikienė
Aušra Brazdeikytė
Judita Šatkauskienė
Toma Vilė
Dalia Jakštienė
Daiva Vaškienė
Evelina Kajumovaitė
Audronė Jokubauskaitė
Rūta Vaškytė
Jurgita Dubčakienė

Pareigybės pavadinimas
Skyriaus vedėja
Šaltojo karo ekspozicijos administratorė
Gidė
Gidė (ŠKE)
Visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai)
Visuomenės informavimo specialistė
Visuomenės informavimo specialistė
Apžvalgos ekskursijų vadovė (vasaros sezonui)/Gidė (ŠKE)
Apžvalgos ekskursijų vadovė (vasaros sezonui)
Apžvalgos ekskursijų vadovė (vasaros sezonui)
Apžvalgos ekskursijų vadovė (vasaros sezonui)

Lankytojų aptarnavimo skyrius taip pat buvo atsakingas už savanorių ir praktiką atliekančių
studentų veiklos koordinavimą. 2019 metais ŠKE savanoriavo 1, studijų praktiką atliko 3 studentai.
2. LANKYTOJŲ MONITORINGAS
Kiekvienais metais pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo programą,
patvirtintą VSTT direktoriaus LAS vykdo lankytojų monitoringą ir teikia ataskaitas.
2019 m. vykdytas tiesioginis ir netiesioginis monitoringai, automatinis registravimas
(lankytojų skaičiuotuvas Platelių ežero apžvalgos aikštelėje). Kas 5-erius metus atliekama lankytojų
apklausa. 2019 metais vykdytos lankytojų apklausos rezultatai ir jų apibendrinimas pateiktas 2019
m. Lankytojų monitoringo ataskaitoje (1 priedas).
Tiesioginį lankytojų monitoringą vykdė T. Vilė, A. Brazdeikytė, R. Augustinė. Netiesioginio
lankytojų monitoringo duomenis rinko ir lankytojų apklausą vykdė visi skyriaus darbuotojai.
Monitoringų metu buvo fiksuojami ir analizuojami šie duomenys:
1. Lankytojų skaičius tiesioginio monitoringo vietose (6 taškuose) – Platelių lankytojų centre,
Paplatelės take, dviračių take aplink Platelių ežerą, Platelių poilsiavietėje, Siberijos bokšte,
„Beržynėlio“ stovyklavietėje;
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2. Lankytojų skaičius ŽNPD ir kitose privačiose ekspozicijose;
3. ŽNPD specialistų ir turizmo paslaugų teikėjų vedamų ekskursijų/ edukacinių užsiėmimų
dalyvių skaičius;
4. Kaimo turizmo sodybų, svečių namų, viešbučių, stovyklaviečių apgyvendinimo
paslaugomis pasinaudojusių lankytojų skaičius.
5. ŽNPD ir kitų subjektų, esančių parke organizuojamų kasmetinių renginių dalyvių skaičius.
Gauti duomenys analizuojami pagal atskiras lankytojų grupes, atvykimo vietą
(Lietuva/miestas, užsienis/šalis) ir panašius parametrus. Lankytojų monitoringo ataskaita
pateikiama atskirame dokumente (1 priedas).

3. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS
Skyriaus darbuotojai teikė informaciją nacionalinio parko lankytojams, rūpinosi leidinių,
suvenyrų leidyba, rinko ir teikė medžiagą įvairiems užklausėjams, projektams, rašė straipsnius,
rengė ir skaitė pranešimus, pristatinėjo parko teikiamas paslaugas įvairiose ugdymo įstaigose, vedė
ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus, organizavo renginius, parodas ir kt. Taip pat rinko
informaciją ir ruošė naujas gamtines, kultūrines edukacines programas.
3.1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
2019 m. skyriaus darbuotojai (kitų skyrių duomenys yra įtraukti į lankytojų monitoringo
ataskaitą) aptarnavo 63872 (~11,4% (7276 lankytojais) daugiau nei 2018 m.) Žemaitijos
nacionalinio parko lankytojų. Lankytojai dalyvavo šiose pagrindinėse Lankytojų aptarnavimo
skyriaus veiklose: ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose, praktiniuose seminaruose,
teminiuose renginiuose. Lankėsi muziejinėse ekspozicijose – Šaltojo karo ekspozicijoje, Platelių
lankytojų centro ekspozicijoje „Žemaitijos žemės slėpiniai“, Žemaitijos nacionalinio parko ir
Užgavėnių ekspozicijose.
Eil. Nr.

Lankytojų skaičius

Pavadinimas

1

Šaltojo karo ekspozicija

43824

2

Platelių lankytojų centras

4553

3

ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijos

3974

4

Ekskursijos

5078

5

Edukaciniai užsiėmimai

5100

6

Edukacinės programos su laikinu
apgyvendinimu

502

7

Platelių tradicinių amatų centras (pavieniai
lankytojai)

47

7

Renginiai

794
Iš viso:

63872

1 lentelė. Lankytojų dalyvavusių skirtingose veiklose skaičius 2019 m. (Lankytojų aptarnavimo
skyriaus).
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Lankytojams buvo teikiama įvairi turistinė informacija, supažindinama su Žemaitijos
nacionalinio parko išskirtine verte, teritorijoje, esančiais turistiniais objektais: Šaltojo karo
ekspozicija, Platelių lankytojų centro ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai“, ŽNP ir Užgavėnių
ekspozicijomis, Platelių tradicinių amatų centro veikla ir teikiamomis paslaugomis, gamtos ir
kultūros paveldo vertybėmis ir objektais.
Ekskursijos
2019 metais LAS pravedė daugiau 30 skirtingų tipų ekskursijų, kurios buvo organizuojamos
atsižvelgiant į lankytojų poreikius. Pastebima, kad populiarėja aktyvaus pobūdžio ekskursijos, kurių
metu yra keliaujama dviračiais. Populiariausi tokio pobūdžio maršrutai - aplink Platelių ežerą (24
km) arba ekskursija po Platelius.
Tačiau populiariausios pažintinės ekskursijos išlieka šios:
1. Ekskursija po ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijas;
2. Ekskursija po Platelius;
3. Ekskursija po Platelių LC ekspoziciją;
4. Ekskursija po Platelių ežerą katamaranu;
5. Kompleksinės ekskursijos (jų metų ekskursijos vedamos pagal lankytojų pageidavimus po
kelis lankytinus objektus).
Edukacinės programos
Lankytojams organizuojamos įvairios tematikos edukacinės programos, kurios yra skirtos tiek
įvairaus amžiaus vaikams, tiek suaugusiems. Iš viso lankytojams siūloma daugiau nei 30 skirtingų
edukacinių programų skirtingose ekspozicijose. Daugiausiai skirtingų edukacijų, susijusių su
amatais ir etnokultūros papročių, bei tradicijų pažinimu organizuojama Platelių tradicinių amatų
centre (16). Plati gamtinių edukacinių programų įvairovė siūloma Platelių lankytojų centre (7). 2019
m. patvirtinto 2 kultūros paso edukacinės programos, o metų pabaigoje 2020 metams patvirtintos
dar 2. Tad 2020 metais švietimo įstaigoms bus siūlomos 4 kultūros paso edukacinės programos – 2
gamtinės Platelių LC, 1 istorinė (ŠKE) ir 1 skirta etnokultūros pažinimui (ŽNP ekspozicijoje).

1-2 pav. Edukacinės programos Platelių tradicinių amatų centre. R.Augustinės n.
Renginiai
Skyrius 2019 metais suorganizavo 13 teminių praktinių seminarų, visus metus kartu su
Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus specialistais vykdė audimo ir medžio drožybos klubų veiklą.
Užsiėmimų metu buvo mokoma įvairių amatų (šešėlinis siuvinėjimas, audimas, drožyba iš medžio)
ir papročių (siūta lėlė, Platelių dvaro sviestinis ragelis, Užgavėnių kaukių gaminimas ir kt.).
Taip pat buvo organizuojami ŽNPD teikiamų paslaugų pristatymai ugdymo įstaigose, kitoms
suinteresuotoms grupėms. Skyrius organizavo renginius visuomenei, pagal užklausas sudarinėjo
ekskursijų maršrutus, teikė informaciją apie lankytinas vietas ir kt.
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3.1.1. ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJA (ŠKE)
Šaltojo karo ekspozicijoje dirbę specialistai 2019 m. aptarnavo lankytojus atvykstančius
apžiūrėti Plokštinės požeminę raketų bazę, vedė ekskursijas, kūrė naujas paslaugas. Darbuotojai
ekskursijas vedė lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, naujų audiogidų įrenginių pagalba su ekspozicija
buvo galima susipažinti rusų ir vokiečių kalbomis. O vasaros metu savanoris S. Galminas
ekskursijas vedė ir prancūzų kalba.

3-4 pav. Lankytojų grupės Šaltojo karo ekspozicijoje 2019 m. I Urnikienės n.
Šaltojo karo ekspozicija išlieka labiausiai turistų lankomu objektu. 2019 m. ekspozicijoje
lankėsi 43824 (2018 m. – 38528, o 2017 m. - 35102) lankytojų. Lyginant su 2018 metais, lankytojų
skaičius Šaltojo karo ekspozicijoje išaugo 13,75% (5296 lankytojais daugiau), o lyginant su 2017
m. net 24,85% (8722 lankytojais daugiau).
Daugiausiai lankytojų yra vietiniai. Apie 75% (32874) apsilankiusių poilsiautojų buvo iš
daugiau kaip 60 Lietuvos miestų ir miestelių. Daugiausiai lankytojų sulaukta iš Klaipėdos r. (6054),
Vilniaus r. (5319), Kauno r. (4590), Šiaulių r. (2885), Panevėžio r. (2007). Mažeikių r. (1947),
Plungės r. (1635), Kretingos r. (1477). Apie 25 % (10950) lankytojų buvo užsieniečiai. Daugiausia
iš Vokietijos (1518), JAV (1317), Latvijos (1353), Didžiosios Britanijos (1057), Ispanijos (645),
Prancūzijos (565), Italijos (413), Čekijos (337), Lenkijos (342).
Kasmet Šaltojo karo ekspozicija sulaukia iš užsienio turistų į Lietuvą atvykstančių kruiziniais
laivais. Kiekvienais metais vis daugiau tokio tipo organizuotų turistų grupių atveža kelionių
agentūros. 2019 metais 6 turistinės agentūros savo svečius vežė į Šaltojo karo ekspoziciją. Iš viso
per metus sulaukta 118 (2018 m. 82 grupės) turistų grupių: ,,Klaipėdos Mėja“ atvežė (36), „Krantas
Travel“ (24), ,,Baltic Blues‘‘ (46), ,,Seagull Group‘‘ (5), ,,Via Hansa‘‘ (4), ,,Delta Tours‘‘ (3)
užsienio turistų grupių.
Edukacinės programos Šaltojo karo ekspozicijoje
2019 metais sukurta ir visuomenei pristatyta nauja edukacinė programa „R-12U“ skirta 9-12
klasių moksleiviams, taip pat suaugusiesiems. Edukacijos metu sprendžiamos įvairios matematinės
užduotys, kurios suteikia galimybę ne tik prisiminti ir pasitikrinti savo matematines žinias, bet ir
išbandyti gebėjimus orientuojantis nežinomoje aplinkoje, lavina gebėjimus priimti greitus
sprendimus, skatina dirbti komandoje. Edukacinė programa organizuojama ne sezono metu (nuo
spalio 1 d. iki balandžio 30 d). 2019 metų pabaigoje pirmoji edukacija buvo padovanota
klaipėdiečiams (4 dalyviai), sudalyvavusiems mini konkurse Facebook paskyroje.
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7-8 pav. Edukacinės programos „R12U“ skelbimas ir pirmieji jos dalyviai. J. Šatkauskienės n.
2017 metais sukurta edukacinė programa ,,Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje’’ skirta 712 klasių moksleiviams, šiemet taip pat buvo populiari. 2019 m. edukacinėje programoje
sudalyvavo 114 moksleivių ir 6 suaugusieji. Šis užsiėmimas yra organizuojamas nuo spalio 1 d. iki
balandžio 30 d. Edukacijos metu dalyviai atlieka aktyvaus pažinimo bei komandinio darbo užduotis,
šifruoja koduotes, susipažįsta su aplinka per lytėjimo, uoslės ir kt. pojūčius. Tuo pat metu dalyviai
supažindinami ir su Šaltojo karo istoriniu laikotarpiu bei pačia raketų paleidimo baze. Edukacinius
užsiėmimus organizavo ir vedė I. Urnikienė ir J. Šatkauskienė.
2019 metų pabaigoje Kultūros ministerijai buvo teikiama paraiška siekiant šiai edukacinei
programai suteikti kultūros paso edukacinės programos statusą. Po vertinimo paraiška buvo
patvirtinta ir nuo 2020 m. sausio 1 d. edukacinė programa „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“
yra prieinama visoms švietimo įstaigoms galinčioms gauti kultūros paso programos lėšas.

9-11 pav. Moksleiviai edukacinio užsiėmimo „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“ metu.
I. Urnikienės n.
Taip pat buvo teikiamos edukacinių programų su laikinu apgyvendinimu paslaugos.
Paslaugos buvo teikiamos Plokštinės ekologinio ugdymo centre ir uždaro tipo teritorijoje
„Pakalniškynė“. 2019 m. ekologinio ugdymo centre vasaros metu buvo apgyvendinta 148
gyventojų. Tai daugiausia šokių kolektyvai: Telšių savivaldybės centro šokių kolektyvas, Palangos
moksleivių klubas, Žemaičių Kalvarijos jaunimo klubas ,,Kartu Kvadratu“. Uždaro tipo teritorijoje
,,Pakalniškynė“ vasaros metu, nameliuose ir palapinėse buvo apgyvendinti 283 gyventojai iš Telšių,
Plungės, Klaipėdos ir kitų miestų. Iš viso nurodytose teritorijose 2019 metais ilsėjosi 431
poilsiautojas, tai vaikai ir suaugusieji įvairių stovyklų ir kitų renginių metu.
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12- 15 pav. Ekologinio ugdymo centro gyventojai. A. Jokubauskaitės n., Plungės skautai
„Pakalniškynėje“. Skautų n.
3.1.2. PLATELIŲ LANKYTOJŲ CENTRAS (LC)
2019 m. Platelių lankytojų centre ištisus metus buvo fiksuojamas apsilankiusiųjų skaičius.
Taip pat informacija buvo teikiama telefonu, elektroniniu paštu, vedamos ekskursijos po ekspoziciją
„Žemaitijos žemės slėpiniai“. Lankytojų centro specialistai vedė ir gamtinius edukacinius
užsiėmimus įvairiose parko vietose. Informacija apie telefonų skambučių ir elektroninių laiškų
skaičių nebuvo fiksuojama.
Sezono metu (balandžio 1 – rugsėjo 30 d.) Platelių lankytojų centras dirbo pirmadieniais –
šeštadieniais, ne sezono metu (rugsėjo 1 – balandžio 30 d.) – pirmadieniais – penktadieniais.
Lankytojus centre aptarnavo T. Vilė, A. Brazdeikytė, R. Augustinė.
Lankytojai
Šiais metais pastebimas Platelių LC lankytojų skaičiaus mažėjimas. Lyginant su 2018 m.,
šiemet apsilankiusiųjų lankytojų centre skaičius sumažėjo apie 7,5%. 2019 m. lankytojų centre
užfiksuoti 4553 lankytojai (3555 suaugusieji ir 998 vaikai), o 2018 m. – 4923 lankytojai (4023
suaugusieji ir 900 vaikų). Lankytojų skaičiaus sumažėjimą galėjo įtakoti tai, kad vis daugiau
atvykstančiųjų renkasi edukacines programas Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre, lanko
gamtinius objektus, galbūt, dalis jų informacijos apie parką randa lankomuose parko objektuose,
kaip Šaltojo karo ir ŽNP, Užgavėnių ekspozicijose, prie Šaltojo karo ekspozicijos ir Platelių
lankytojų centrų įrengtų terminalų svetainėse, taip pat naudojasi parko direkcijos sukurtomis kai
kurių objektų mobiliosiomis programėlėmis, kurias galima parsisiųsti nemokamai.
2019 m. lankytojai iš Lietuvos (2819) sudarė 61,92 % visų lankytojų, o iš užsienio šalių
(1734) – 38,08%, 2018 m. turistai iš Lietuvos – 63,5%, iš užsienio – 36,5%.
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16-17 pav. Daugiausiai lankytojų vasarą – prie Platelių jachtų klubo. Lankytojai Siberijos
apžvalgos bokšte. A. Brazdeikytės n.
Lankytojų iš Vokietijos skaičius išlieka didžiausias. Lyginant su 2018 m. (525 lankytojai),
turistų iš šios šalies sulaukta šiek tiek mažiau – 488. Vokiečiai keliauja savarankiškai arba atvyksta
grupėmis į ekskursijas po Žemaitijos nacionalinį parką. Nemažai lankytojų (224) atvyko iš Latvijos
(2018 m. – 92), Italijos – 161 (2018 m. – 113), Prancūzijos – 160 (2018 m. – 189), Olandijos – 97
(2018 m. – 136), Ispanijos – 89 (2018 m. – 97), Austrijos – 62 (2018 m. – 54), Čekijos – 60 (2018
m. – 78), Jungtinės Karalystės – 57 (2018 m. – 77), Lenkijos – 53 (2018 m. – 50), Belgijos – 51
(2018 m. – 63), Šveicarijos – 44 (2018 m. – 79), JAV – 24 (2018 m. – 52).
Lankėsi ir turistai iš Skandinavijos šalių: Suomijos – 20 (2018 m. – 12), Švedijos – 16
(2018 m. – 16), Danijos – 12 (2018 m. – 31), Norvegijos – 2 (2018 m. – 3).
Užsienio šalių keliautojų geografija yra gana plati. Lankytojų atvyko iš tolimų šalių:
Australijos (13), Indijos (2), Filipinų (2), Honkongo (4), Kinijos (5), Singapūro (1), Taivanio (1),
Brazilijos (2), Japonijos (2), Urugvajaus (2), Izraelio (2), kitų valstybių. Vyrauja Europos šalių
turistai.
Iš viso 2019 m. Platelių LC apsilankė 1734 užsieniečiai (1567 suaugusieji ir 167 vaikai),
2018 m. – 1798 (1617 suaugusių ir 181 vaikas). 2019 m., palyginus su 2018 m., Platelių LC
apsilankiusiųjų užsieniečių skaičius nežymiai sumažėjo: buvo 3,09% (arba 50) suaugusiųjų, vaikų –
7,73% (arba 14) mažiau.
Lietuvių lankytojų 2019 m. suskaičiuota 2819 (1988 suaugusieji ir 831 vaikas), atitinkamai
2018 m. – 3125 (2406 suaugusieji ir 719 vaikų). 2019 m., palyginus su 2018 m., Platelių LC
apsilankė apie 17,4% (arba 418) suaugusiųjų lietuvių mažiau, vaikų – apie 13,48% (arba 112)
daugiau. Šiemet Platelių LC apsilankė turistai daugiau nei iš 70 Lietuvos miestų, miestelių ir rajonų.
Daugiausiai lankytojų atvyko iš Vilniaus – net 503. Nemažai jų (474) buvo iš Klaipėdos, Kauno –
373, Šiaulių – 192, Plungės – 162, Plungės r. – 115, Mažeikių – 77, Palangos – 57, Panevėžio – 52,
Telšių – 42. Kaip ir praeitais metais, pastebima tendencija, kad daugiausiai lankytojų atvyksta iš
didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, taip pat iš aplinkinių miestų –
Mažeikių, Plungės.
Ekskursijos
Dažnas keliautojas, atvažiavęs prie Platelių ežero, užsuko į Platelių LC įsigyti dviračių
tako lankstinuko, pasinaudojo galimybe savarankiškai arba su ŽNPD gidu apžiūrėti centre įrengtą
ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“.
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19-20 pav. Žemaitijos metams paminėti - lankytojai Platelių LC pasitinkami pasipuošus žemaičių
tautiniu kostiumu (kairėje). D.Jokubauskienės n. Lankytoja Šeirės take (dešinėje). A.Brazdeikytės n.
A. Brazdeikytė 2019 m. įvairiose parko vietose pravedė 126 įvairaus dydžio grupių
ekskursijas, kuriose dalyvavo 2668 lankytojai: 1695 suaugusieji ir 973 vaikai (2018 m.: 97
ekskursijos – 2093 lankytojai: 1375 suaugusieji ir 718 vaikų). Populiariausios ekskursijos: po
Platelių miestelį (iš viso – 68 (iš jų – 11 dviračiais), kuriose dalyvavo 1668 lankytojai, iš jų: 994
suaugusieji ir 674 vaikai), po lankytojų centro ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“ (iš viso –
25, kuriose dalyvavo 463 lankytojai, iš jų: 275 suaugusieji ir 188 vaikai), Platelių ežerą katamaranu
(iš viso – 15, kuriose dalyvavo 205 lankytojai, iš jų: 163 suaugusieji ir 42 vaikai), Šaltojo karo
ekspoziciją (iš viso kartu su kompleksinėmis ekskursijomis – 13, kuriose dalyvavo 206 lankytojai,
iš jų: 191 suaugęs ir 15 vaikų), Šeirės pėsčiųjų taką (iš viso – 5, kuriose dalyvavo 90 lankytojų, iš
jų: 34 suaugusieji ir 56 vaikai). Palyginus su 2018 m., šiais metais pažintinėse ekskursijose
dalyvavo 575 žmonėmis (320 suaugusiųjų ir 255 moksleiviais) daugiau.
Daugiausia ekskursijų vyko birželio (30 ekskursijų), liepos (22), gegužės (21), rugpjūčio
(17), rugsėjo (14) mėnesiais. Vaikų grupių ekskursijų pagausėjimas stebimas gegužės ir birželio,
rugsėjo ir spalio mėnesiais.

21-22 pav. Ekskursijos: vokiečių grupei (kairėje) Šeirės take bei vokiečių dviratininkams - prie
Platelių ežero apžvalgos aikštelės (dešinėje). A. Brazdeikytės n.
LAS skyrius yra atsakingas ir už vaikų gamtosauginį švietimą ŽNP. Todėl nuolat
organizuojami gamtiniai edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus vaikų grupėms. Už šių veiklų
kūrimą ir koordinavimą skyriuje yra atsakinga visuomenės informavimo specialistė Toma Vilė.
2019 m. buvo sukurta viena gamtinė – kultūrinė edukacinė programa „Atrask Žemaitijos
žemės slėpinius“. Iš viso yra parengęs 8 (2 iš jų – kultūros paso edukacinės programos) gamtines
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edukacines programas, kurių tikslas formuoti mokinių aplinkosauginį sąmoningumą, stiprinti jų
ryšys su supančia gamta. Organizuojamų programų metų moksleiviai keliauja pažintiniais takais,
aktyviai leidžia laiką gamtoje, atlieka komandines užduotis, žaidžia žaidimus, kurių metu
susipažįsta su Žemaitijos nacionalinio parko gamtinėmis vertybėmis, juos supančia gamta ir kt.
Edukacinės programos yra pritaikytos įvairaus amžiaus vaikų grupėms.
2019 m. gamtinėse edukacinėse programose iš viso dalyvavo 1088 dalyviai (937
moksleiviai ir 151 suaugęs), surengti 55 gamtiniai edukaciniai užsiėmimai. Tuo tarpu 2018 m.
užsiėmimuose dalyvavo 705 dalyviai, surengti 34 užsiėmimai. 2019 m. užsiėmimuose dalyvavo
apie 35 % daugiau dalyvių, užsiėmimų skaičius taip pat išaugo apie 38%.
Populiariausia 2019 m. gamtinė edukacinė programa buvo „Pažintis su gyvūnais“, kuri
organizuojama Platelių lankytojų centro interaktyvioje ekspozicijoje „Žemaitijos žemės slėpiniai“ ir
Platelių dvaro parko teritorijoje. 2019 m. ši edukacija buvo surengta 21 kartą, programoje iš viso
dalyvavo 437 dalyviai (367 moksleiviai ir 70 suaugusių).

23-24 pav. Akimirkos iš gamtinių edukacinių užsiėmimų. Dalyvių asmeninio archyvo n.
A. Brazdeikytė taip pat pravedė vieną edukaciją moksleiviams, kurioje dalyvavo 23 mokiniai.
Edukacijos metu mokinius supažindino su gido darbu, su jais žaidė edukacinius žaidimus.
Kultūros paso edukacinės programos
2019 m. įvyko 10 kultūros paso edukacinės programos „Kultūros paveldo ir gamtos takais
Platelių dvaro parke“ užsiėmimų. Užsiėmimuose 2019 m. iš viso dalyvavo 223 dalyviai (206 vaikai
ir 17 suaugusiųjų) iš įvairių švietimo įstaigų.
2019 m. Kultūros ministerija patvirtino naują kultūros paso edukacinę programą „Atrask
Žemaitijos žemės slėpinius“, kuri organizuojama interaktyvioje Platelių lankytojų centro
ekspozicijoje ir Platelių ežero apžvalgos aikštelėje. Programos tikslas supažindinti mokinius su
Lietuvos saugomų teritorijų sistema ir Žemaitijos nacionalinio parko išskirtine verte.
3.1.3. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO (ŽNP) IR UŽGAVĖNIŲ EKSPOZICIJOS
Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijose (toliau – ŽNP ir Užgavėnių
ekspozicijos) 2019 m. dirbo Dalia Jakštienė ir Jurgita Dubčakienė. Ekspozicijose buvo priimami
lankytojai, vedamos ekskursijos, kuriamos ir vedamos edukacinės programos, organizuojamos
menininkų parodos. Darbuotojos kartu su Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre dirbančia
Visuomenės informavimo specialiste Daiva Vaškiene organizavo įvairius praktinius seminarus.
Turistams buvo teikiama informacija apie parko teritorijoje esamus lankytinus objektus.
Ekspozicijos sezono metu dirbo antradieniais – sekmadieniais, ne sezono metu – antradieniais
– šeštadieniais.
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ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose 2019 m. iš viso apsilankė 5992 (3956 suaugę ir 2036 vaikai)
lankytojai, tai yra 1150 lankytojų daugiau nei 2018 metais. Šį skaičių sudarė pavieniai ekspozicijų
lankytojai (3974), ekskursijų dalyviai (1461), edukacinių programų ekspozicijose (382) dalyviai ir
renginių dalyviai (175). Pastaba. Į bendrą skaičių nėra įskaičiuotos veiklos, kurias ŽNP ir
Užgavėnių ekspozicijų specialistės organizavo Amatų centre.
Pavieniai lankytojai
Iš jų pavieniai ekspozicijų lankytojai iš Lietuvos ir užsienio šalių buvo 3974 (2685 suaugę,
1289 vaikai). Lyginant su 2018 m., šiemet 1097 lankytojais daugiau. Didžioji dalis lankytojų buvo
iš Lietuvos - 3504, užsienio - 440. Ekspozicijose apsilankė užsienio turistų iš 25 šalių, daugiausia iš
Latvijos, Vokietijos, Prancūzijos ir JAV .
Ekskursijos
Ekskursijose po ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijas 2019 m. dalyvavo 1461 lankytojas (989
suaugę, 472 vaikai), pravesta 61 ekskursija. Ekskursijų šiais metais pravesta mažiau tačiau jose
dalyvavo daugiau dalyvių nei 2018 m.

25-26 pav. Ekskursijos ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose. R.Augustinės n.
Edukacinės programos, praktiniai seminarai
Specialistės D. Jakštienė ir J. Dubčakienė organizavo edukacinius užsiėmimus ir praktinius
seminarus tiek ekspozicijose, tiek Amatų centre.
ŽNP ekspozicijoje mokiniams buvo organizuojama edukacinė programa „Žemaičio buitis“,
kuri 2018 metais buvo patvirtinta ir kaip kultūros paso edukacinė programa. Joje per metus
dalyvavo 382 dalyviai (pravesta 19 užsiėmimų), iš jų pagal kultūros paso programą užsiėmimuose
dalyvavo – 267 dalyviai. Be šios edukacinės programos specialistės pravedė dar 10 edukacinių
programų Amatų centre, kuriose dalyvavo 180 dalyvių. O D. Jakštienės organizuotuose 9 įvairios
tematikos praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo 50 asmenų.

27 – 28 pav. Edukacinė programa „Žemaičio buitis“ ŽNP ekspozicijoje. R.Augustinės n.
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Iš viso 2019 m. ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose ir praktiniuose seminaruose
dalyvavo 2073 (1096 suaugę ir 977 vaikai) lankytojai, 108 dalyviais daugiau nei 2018 metais.
Metų pabaigoje D. Jakštienė parengė ir aprašė 1 naują edukacinę programą „Ožgavieniu
špuosa“. Kuri bus organizuojama Užgavėnių ekspozicijoje. Joje galės dalyvauti, ne tik mokiniai, bet
ir suaugę asmenys. Edukacijos tikslas supažindinti moksleivius su žemaičių tradicija švęsti
Užgavėnių šventę. Dalyviai turi galimybę mokytis šiai dienai skirtų dainų ir šokių, aprengti
Užgavėnių Morę, pristatyti savo sukurtą Užgavėnių kaukių pasirodymą, pasisupti sūpynėse.
Renginiai
Ekspozicijų parodų salėse visus metus buvo organizuojamos menininkų darbų parodos, jų iš
viso surengta 14. Parodų atidarymuose dalyvavo 175 asmenys. Plačiau apie vykusias parodas
skiltyje „Renginiai“.
3.1.4. PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS
2019 metais Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre (toliau - Amatų centras) dirbo
Visuomenės informavimo specialistė Daiva Vaškienė, kuri yra atsakinga už amatų centro veiklos
vykdymą (suorganizuotos 152 veiklos, jose sudalyvavo 2684 žmonės, iš jų 1728 vaikai ir 956
suaugę). Daivai talkino Visuomenės informavimo specialistė Dalia Jakštienė (15 veiklų, jose
dalyvavo 164 žmonės, iš jų 96 vaikai ir 68 suaugę), medžio drožimo edukacines programas vedė ir
medžio drožybos klubo veiklą (1 k. per savaitę) vykdė Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus Medžio
meistras Antanas Vaškys (įvykdytos 24 edukacinės programos, kuriose dalyvavo 98 žmonės, iš jų
38 vaikai). Projektines veiklas vykdė Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus specialistė Aldona
Kuprelytė. Centre 2 kartus per savaitę vyko audimo klubo audėjų užsiėmimai. Amatų centras dirbo
nuo antradienio iki šeštadienio.
Centre nuolat vyko įvairios veiklos, susijusios su tradicinių amatų puoselėjimu. Buvo
kuriamos naujos ir tobulinamos jau anksčiau sukurtos edukacinės programos, savaitgaliais
organizuojami praktiniai seminarai įvairiomis temomis. Teiktos edukacinės paslaugos su laikinu
apgyvendinimu.
Edukacinės programos
Iš viso 2019 metais Amatų centre organizuotos 194 veiklos (2018 m. - 206), kuriose dalyvavo
2978 (1864 vaikai, 1114 suaugę) dalyviai, o 2018 m. 2606 dalyviai. Populiariausiais edukaciniais
užsiėmimais išlieka kulinarinio paveldo edukacijos (čirvinių ir mielinių blynų, mielinio pyrago,
kūčiukų kepimo, šiupinio gaminimo, žemaičių kulinarinio paveldo degustavimo), jose iš viso
dalyvavo net 1525 dalyviai. Kita pagal populiarumą edukacinė programa buvo žvakių liejimas, joje
dalyvavo 481 dalyvis.

29 - 30 pav. Kūčiukų ir čirvinių blynų kepimo edukacinės programos. R. Augustinės n.
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Amatų centras pritaikytas ir neįgaliems lankytojams, todėl 2019 m. edukacinėse veiklos
sulaukta keleto grupių žmonių, turinčių įvairias negalias. Iš viso užsiėmimuose dalyvavo 71
specialių poreikių, turintis žmogus (iš Plungės, Palangos ir Klaipėdos).
Laikinas apgyvendinimas
Edukacinėse programose su laikinu apgyvendinimu Amatų centre apsilankė 71 žmogus (2018
m. 114). Mažesniam dalyvių skaičiui įtakos turėjo techniniai įrangos gedimai Amatų centre.
2019 m. parengta ir aprašyta nauja edukacinė programa - „Platelių dvaro sviestinio ragelis“.
Taip pat išsamiai aprašytos 3 jau vedamos edukacinės programos: „Kūčiukų kepimas“, „Vilnos
vėlimas“ ir „Šiupinio gamyba“.
Praktiniai seminarai
Per metus Amatų centre suorganizuota 17 įvairios tematikos praktinių seminarų, kuriuose
sudalyvavo 113 žmonių.
5 „Ruošiamės Užgavėnėms“ seminarų metu buvo pasakojama apie Užgavėnių tradicijas,
kaukių gaminimo būdus, mokoma pasidaryti Užgavėnių kaukę iš senų medžiagų skiaučių,
nusimegzti kaukę virbalais ar išsidrožti iš medžio. Užsiėmimus vedė D. Vaškienė, D. Jakštienė ir
A. Vaškys.

31-32 pav. Seminaras „Siūta lėlė“ ir Užgavėnių kaukių drožimas iš medžio. D. Vaškienės n.
Seminaro „Kojinės mezgimas“ metu buvo mokoma megzti kojines virbalais (D. Jakštienė).
„Siūta lėlė“ vedė Lina Galminaitė – Blanchot, kuri mokė, kaip pasisiūti lėlę iš audinių.
Prie Velykas buvo organizuojami su jomis susiję praktiniai seminarai: „Kiaušinių
marginimas“ seminaro metu D. Vaškienė pasakojo apie kiaušinių marginimo tradicijas, būdus ir
mokino marginti vašku. Seminare „Velykų avinėlis“ D. Jakštienė pasakojo apie Velykų stalo
tradicijas, iš kur atėjo paprotys ant stalo dėti sviestinį avinėlį bei mokė, kaip jį pasigaminti. Taip pat
seminaro „Velykų valgiai“ metu D. Jakštienė pasakojo apie Velykinio stalo tradicijas ir mokė, kaip
pasigaminti pagrindinius patiekalus.
Praktinio seminaro „Pynimas brankteliais“, kurį organizavo A. Kuprelytė, viešnios iš
Švedijos mokė pynimo brankteliais meno.
Įdomus seminaras buvo „Svogūnų pynimas“, kurio metu D. Jakštienė supažindino dalyvius su
senovine tradicija pinti svogūnus į kasas/pynes.
„Platelių dvaro kruasanas“ seminaro metu D. Vaškienė pristatė naują Amatų centro
edukacinę ir mokė, kaip pasigaminti sluoksniuotos sviestinės tešlos ragelį ir pasakojo, kaip
prancūziškas delikatesas atkeliavo į Platelius.
Siuvinėjimo amato 2 praktinių seminarų „Šešėlinis siuvinėjimas“ ir „Baltasis siuvinėjimas“
mokė D. Jakštienė.
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Prieš Kalėdas buvo organizuoti 2 praktiniai seminarai „Šventų Kalėdų belaukiant“, kurio
metu D. Jakštienė pristatė namų puošybos būdus Kalėdiniu laikotarpiu ir „Advento ir Kalėdų
papročiai“, kurio metu D. Vaškienė pasakojo apie Advento ir Kalėdų papročius, tradiciniu
senoviniu būdu puošė eglutę.
3.2. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA
3.2.1. LEIDYBA
Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai 2019 m. vykdė leidinių ir suvenyrų leidybą.
Buvo leidžiami populiariausi suvenyrai, atsirado naujų suvenyrų. ŽNPD objektuose pradėta
prekiauti naujomis prekėmis, kurias gamina parko gyventojai. Nuo 2019 m. liepos mėnesio
prekyboje atsirado įvairių siūtų suvenyrų – lėlių, raktų pakabukų, pradėta prekiauti įvairių formų
vaško žvakėmis. Pratęstos sutartys su medaus ir žolelių mišinių arbatomis prekiaujančiais ŽNP
produkto ženklą turinčiais ūkiais.

33 pav. Siūti suvenyrai. R. Augustinės n.
Pakartotinai pirkti populiarūs ir lankytojų mėgstami magnetukai su įvairiais parko vaizdais ir
gyvūnais (1000 vnt.) ir suvenyriniai ženkleliai su Žemaitijos ir Platelių miestelio herbais (300 vnt.)
3.2.2. RENGINIAI
2019 m. Lankytojų aptarnavimo skyrius organizavo įvairios tematikos renginius, skirtus
įvairiais lankytojų auditorijai. Iš viso suorganizuota 29 renginiai, kuriuose dalyvavo 794 žmonės.
Skyriaus darbuotojai dalyvavo kitų skyrių organizuotuose renginiuose, bendradarbiavo renginių
viešinimo srityje, padėjo organizuoti kitų skyrių renginius.
3.2.2.1. TURIZMO FORUMAS 2019 m. turizmo sezonas Žemaitijos nacionaliniame parke
Balandžio 17 d. Platelių dvaro svirne vyko Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
organizuotas turizmo forumas „2019 m. turizmo sezonas Žemaitijos nacionaliniame parke“,
kuriame dalyvavo Plungės rajono savivaldybės atstovas, Plungės turizmo informacijos centro
darbuotojai, Žemaitijos nacionalinio parko paslaugų ir produktų teikėjai, Valstybinių miškų urėdijos
Telšių regioninio padalinio atstovas, Žemaičių Kalvarijos bendruomenės pirmininkas, nacionalinio
parko direkcijos darbuotojai.
Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas Lydis kalbėjo apie ŽNP produkto ženklo
suteikimo kriterijų peržiūrėjimą ir tobulinimą. Su 2019 m. turizmo sezono naujovėmis Žemaitijos
nacionaliniame parke supažindino Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rovena Augustinė.
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Kraštotvarkos skyriaus vedėjas Saulius Vaičekauskas pristatė šio skyriaus veiklą. Vienas iš darbų –
pabaigti sutvarkyti Gegrėnų piliakalnių taką. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
įgyvendinamų projektų LLI-010 „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ (Unigreen“) ir
„Attractive Hardwoods“ rezultatus pristatė jų koordinatorė Rūta Antanavičiūtė. Renginyje dalyvavo
25 vietos turizmo paslaugų ir produktų teikėjai.

34-35 pav. Turizmo forume kalbėjo direktorius R. Lydis (kairėje) ir projektų koordinatorė R.
Antanavičiūtė (dešinėje). T.Vilės n.
3.2.2.2. RENGINYS TURIZMO DIENAI PAMINĖTI
plaukimas katamaranu po Platelių ežerą
Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 d. 2019 m. jos tema – „Turizmas ir darbo vietos:
geresnė ateitis visiems“. Rugsėjo 28-ąją vyko ekskursija „Katamaranu po Platelių ežerą“.

36 pav. Renginio dalyviai katamaranu plaukia Platelių ežere. R. Augustinės n.
Katamarano nuomos paslaugą pasiūlė kaimo turizmo sodybos „Prie Žiedelio“ šeimininkai,
nemokamą ekskursiją vedė gidė A. Brazdeikytė, jai talkino skyriaus vedėja R. Augustinė. Nors
buvo apsiniaukę ir truputį lijo, renginio dalyviai nepabūgo lietingo oro ir į renginį atvyko gerai
nusiteikę ir pasiruošę iškylai. Džiugu, kad katamaranu plaukti ir pasižvalgyti po pietinę Platelių
ežero dalį panoro daugiausiai vietinių parko gyventojų, sulaukėme ir dalyvių iš Klaipėdos, Telšių,
Plungės. Renginyje iš viso dalyvavo 17 žmonių. Ekskursijos dalyviai 2 val. ekskursijos metu
išgirdo daug informacijos apie Platelių ežerą, sužinojo jo salų ir pusiasalių, seklumų pavadinimus,
legendas, padavimus, stebėjo kormoranus, didžiąsias antis, gulbes nebyles, kitus paukščius,
domėjosi žuvų rūšimis, žvejyba, kita informacija apie parką.
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3.2.2.3. KONKURSAS „ŽEMAITIŠKŲ ŽODŽIŲ KRYŽIAŽODIS“
2019-ieji metai buvo paskelbti Žemaitijos metais. Jiems paminėti Žemaitijos nacionalinio
parko direkcijos Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai ir Plungės rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, kaip parko direkcijos partnerė, organizavo konkursą „Žemaitėšku žuodiu krīžiažuodis“,
kuris vyko 2019 m. kovo 12 d. – balandžio 12 d. A. Brazdeikytė paruošė 30 žemaitiškų žodžių
kryžiažodį, parengė konkurso nuostatus ir sumaketavo skelbimą. Teisingai išsprendus kryžiažodį, iš
trisdešimties žemaitiškų žodžių pirmų raidžių buvo galima sudėti frazę „TRUOPNOS
ŽEMAITĖŠKS PASĖROKAVĖMS“. Sulaukta 7 teisingų atsakymų. Balandžio 19 d. burtų keliu
buvo ištrauktas nugalėtojas. Ja tapo Rita Barniškienė.

37 pav. Konkurso „ŽEMAITIŠKŲ ŽODŽIŲ KRYŽIAŽODIS“ skelbimas.
3.2.2.4 AKCIJA „DAROM“ ŽEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE
ŽNPD kiekvienais metais organizuoja aplinkos tvarkymo akcijas į kurias kviečia visus
norinčius, kad parke būtų mažiau šiukšlių. 2019 metais akcija vyko balandžio 12 d. Susirinkusieji
buvo padalinti grupelėmis, visi pagal paskirtą perimetrą keliavo aplink Platelių ežerą ir rinko
šiukšles. Džiugu, kad prie šios akcijos tradiciškai prisijungė ir Plungės rajono policijos komisariato
pareigūnai ir pareigūnės. Prie akcijos prisijungė ir Platelių seniūnija, kuri koordinuoja ir surinktų
šiukšlių išvežimą. Šiais metais prie akcijos prisijungė ir aplinką kartu tvarkė ir grupelė ŽNPD
įgyvendinamo tarptautinio projekto partnerių iš Latvijos. Atvykę į susitikimą dėl projekto
įgyvendinimo, partneriai mielai prisijungė prie aplinkos tvarkymo parke.

38-39 pav. Akcijos „Darom“ Žemaitijos nacionaliniame parke dalyviai. S. Sidabrienės ir A. Luse n.
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3.2.2.5. AKCIJA „TAKAIS PER LIETUVĄ“
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija drauge su projekto „Unigreen“ pagrindiniu
partneriu vasaros metu organizavo akciją – žaidimą „Takais per Lietuvą“ (#takaisperLietuvą).
Akcija su pratęsimu vyko nuo birželio 10 d. iki rugsėjo 30 d. Akcija buvo siekiama pakviesti visus
išeiti į lauką ir pažinti gamtą keliaujant po Lietuvos pažintinius takus ir žygių įspūdžiais pasidalinti
socialiniuose tinkluose – Facebook ar Instagram, naudojant grotažymę #takaisperLietuvą.
Laimėtojai ir jų nuotraukos buvo skelbiamos Žemaitijos nacionalinio parko Facebook profilyje ir
internetiniame tinklapyje www.zemaitijosnp.lt. Žaidimo metu kiekvieną savaitę gražiausių
nuotraukų autoriams buvo dovanojamos kuprinės su turistiniu inventoriumi. Tokių kuprinių per
laikotarpį buvo padovanota 30, su akcijos grotažyme paskelbta daugiau nei 700 pranešimų, kuriuose
pasidalinta daugiau nei 8000 nuotraukų iš įvairiausių Lietuvos kampelių.

40-41 pav. Akcijos „Takais per Lietuvą“ reklaminis plakatas, vieno iš kuprinės laimėtojų įamžinta
akimirka Šeirės take.
3.2.2.6. KONKURSAS „PASVEIKINK ŽEMAITIJĄ SU ŽEMAITIJOS METAIS“
LAS organizavo konkursą „Pasveikink Žemaitiją su Žemaitijos metais“, kuris buvo skirtas
2019-iesiems Žemaitijos metams paminėti. Konkursas vyko nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2019 m.
spalio 31 d. Jame buvo kviečiami dalyvauti Žemaitijos regiono ugdymo įstaigų 1-4 klasių
moksleiviai. Šiuo konkursu buvo siekiama paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti, perteikti mintis
ir emocijas apie žemaitiškumo svarbą, jo puoselėjimą.
Sulaukta 61 darbo iš 14 švietimo įstaigų. Konkurso komisijos nariai atrinko keturis geriausius
darbus, kurie buvo patalpinti Žemaitijos nacionalinio parko Facebook puslapyje. Lankytojai balsavo
už jiems labiausiai patikusius darbus, taip išrinkdami nugalėtojus.
2019-11-28 d. vyko parodos iš moksleivių gautų darbelių atidarymas, kurio metu apdovanoti
konkurso nugalėtojai, įteikti padėkos raštai bei atminimo dovanos. Parodos atidaryme iš viso
dalyvavo 45 dalyviai, iš kurių 41 vaikas ir 4 suaugę. Parodą organizavo Lankytojų aptarnavimo
skyriaus Visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) T. Vilė.
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42-43 pav. Parodos „Pasveikink Žemaitiją su Žemaitijos metais“ akimirkos. A. Brazdeikytės n.
3.2.2.7. KALĖDINĖS EGLUTĖS PUOŠIMO RENGINYS
Jau trečius metus ŽNPD dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos inicijuotame projekte „Saugumas bendruomenėse“. Vienas iš numatytų projekto
renginių – „Kalėdinės eglutės puošimas“ atšvaitais, kuriuos dovanoja ši ministerija. Akcija puiki
tuo, kad kiekvienas žmogus einantis pro šalį ir neturintis atšvaito, gali jį pasiimti ir prisisegti prie
savo rūbų, kad būtų matomas tamsiu paros metu.
Žaliaskarė prie Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos šiemet papuošta gruodžio 16 d.
Dovanotais atšvaitais eglutę puošė Platelių gimnazijos antros ir trečios klasės moksleiviai kartu su
mokytoja V. Lukavičiene, LAS specialistai ir Plungės Visuomenės sveikatos biuro darbuotojais.
Moksleiviai aktyviai įsitraukė į eglutės puošimo darbus, klausėsi kalėdinės muzikos, žaidė
žaidimus. Už pagalbą puošiant eglutę, moksleiviai apdovanoti saldainiais.

44-45 pav. Akimirkos iš kalėdinės eglutės puošimo renginio. R. Augustinės n.
Kalėdinės eglutės puošimo renginį organizavo T. Vilė, A. Brazdeikytė, R. Augustinė.
Renginyje dalyvavo 30 vaikų ir 8 suaugę.
3.2.2.8. RENGINIAI ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJOJE
Šaltojo karo ekspozicijoje 2019 m. buvo organizuoti 10 renginių visuomenei.
Renginiai ir parodos
Kovo 23 d. Šaltojo karo ekspozicijoje vyko susitikimas su ,,Misija Sibiras 18“ dalyviais.
Renginio metu ekspedicijos į Kazachstaną dalyviai papasakojo, kas įvyko per 11 ekspedicijos
dienų, su kokiais iššūkiais susidūrė ekspedicijos dalyviai bei kokios emocijos ir jausmai lydėjo
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kiekvieną, tvarkant lietuvių kapus. Muziejuje lankėsi 4 ekspedicijos dalyviai: Aistė, Domas, Juras ir
mūsų kraštietis plungiškis Karolis. Susitikime dalyvavo (31 dalyvis).

46-47 pav. „Misijos Sibiras 18“ dalyviai pristato ekspediciją į Kazachstaną. I. Urnikienės n.
Didžiulio lankytojų susidomėjimo sulaukusi ekskursija ,,Šaltojo karo ekspozicija kitaip“ po
nelankomas raketinės bazės patalpas, šiemet buvo organizuojama net 4 kartus. Neįprastos
ekskursijos metu lankytojai galėjo pamatyti tai, ko nepamato įprastos ekskursijos metu, pajausti, ką
reiškia bent valandai pabūti nuo pasaulio izoliuotoje erdvėje, išgyventi grėsmės nuojautą žmonijai.

48-49 pav. Ekskursijos ,,Šaltojo karo ekspozicija kitaip“ dalyviai. E. Kajumovaitės n.
Šis renginys - tai puiki proga pamatyti kitokią Plokštinės raketinę bazę, tas jos vietas, kurios
paprastai nėra atveriamos turistams. Ekskursijos vyko kovo 30 d. (dalyvavo 29), balandžio 27 d.
(dalyvavo 34), spalio 26 d. (dalyvavo 27) ir lapkričio 22 d. (dalyvavo 23) dalyviai. Iš viso
renginiuose dalyvavo 113 dalyvių. 2020 metais tradicija bus tęsiama ir šio tipo renginiuose vėl
galės dalyvauti norintieji patyrinėti bazę.
Gegužės 4 d. vyko nemokamas renginys visuomenei ,,Ekskursija po buvusį karinį miestelį“
dalyvavo (36 dalyviai) iš Plungės, Telšių, Klaipėdos. Ekskursijos metu dalyviai sužinojo kaip vyko
karinio miestelio statybos, kokie pastatai buvo pastatyti, kokia buvo jų paskirtis, kiek karininkų ir
kareivių juose gyveno. Ekskursijos metu dalyviai išgirdo daug linksmų ir įdomių istorijų.
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50-51 pav. Ekskursiją po buvusį karinį miestelį veda J. Šatkauskienė. I Urnikienės n.
Gegužės 21 d. Šaltojo karo ekspozicijos darbuotojai pirmą kartą pakvietė lankytojus paminėti
Europos muziejų naktį. Ekspozicijoje vyko teatralizuota ekskursija ,,Misija: Išgelbėk pasaulį“
(dalyvavo 28 dalyviai) iš Plungės, Telšių, Kauno. Atvykusius dalyvius pasitiko muziejaus atgiję
personažai, kurie kvietė įvykdyti slaptą misiją ir išgelbėti pasaulį.

52-53 pav. Dalyviai teatralizuotoje ekskursijoje ,,Misija: Išgelbėk pasaulį‘‘ I. Urnikienės n.
Nuo balandžio 10 iki gegužės 15 d. ekspozicijoje veikė Kauno Vytauto Didžiojo Karo
muziejaus kilnojama paroda „Viena uniforma – vienas tikslas“ (parodą aplankė 2367 dalyviai).
Parodos metu dalyviai galėjo susipažinti su išskirtine kario apranga, kuri nurodo ne tik kariuomenės
rūšį, dalinį, laipsnį ir užimamas pareigas, bet ir įpareigoja karį būti garbingą Lietuvos pilietį, rodyti
pavyzdį kitiems.
Nuo liepos 16 iki rugpjūčio 20 d. buvo eksponuojama paroda ,,Kietųjų medžių lapuočiai
Žemaitijos nacionaliniame parke“ (parodą aplankė 14382 dalyviai). Parodos metu lankytojai
susipažino su Žemaitijos nacionaliniame parke augančiais kietaisiais lapuočiais medžiais, jų
išskirtinėmis savybėmis, paukščiais ir kitais gyvūnais, gyvenančiais medžiuose ar šalia jų.
Nuo spalio 11 d. iki metų pabaigos buvo eksponuojama Š. Jasiukevičiaus paroda apie
Černobylio atominės elektrinės avariją ,,1:23:40 - laikas, pakeitęs žmonijos istoriją“ (parodą
aplankė 2981 dalyviai). Parodos metu lankytojai turėjo išskirtinę progą pamatyti pavojingiausias ir
įsimintiniausias publicisto, projekto „Praeities žvalgas“ autoriaus Šarūno Jasiukevičiaus kelionių į
šios avarijos teritoriją – Černobylio zoną, akimirkas bei jos likvidacijos reliktus.
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54-55 pav. Parodos „1:23:40 - laikas, pakeitęs žmonijos istoriją“ lankytojai. I. Urnikienės n.

3.2.2.9. PARODOS ŽNP IR UŽGAVĖNIŲ EKSPOZICIJOSE
ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijų parodų salėse 2019 metais surengta 14 įvairių meninių darbų
parodų. Atidarymo renginiuose dalyvavo 175 žmonės (daugelio parodų atidarymai autorių
pageidavimu nebuvo organizuojami). Parodas pamatyti turėjo galimybę visi ŽNP ir Užgavėnių
ekspozicijose besilankantys žmonės.
Sausio 4 d. ir vasario 2 d. įvyko Dalios Gasienės grafikos darbų paroda ir susitikimas su
autore. Renginyje dalyvavo 45 asmenys.
Sausio 24 d. buvo pristatyta Andriaus Lamausko fotografijos paroda ,,Susitikimai. Žmonės ir
miestai“. Pirmas žodis, kuris šauna į galvą žvelgiant į Andriaus Lamausko fotografijas – energija.
Labai stipri gyvybinė energija, dovanojanti smalsumą supančiam pasauliui.
Vasario 8 d. įvyko Romualdo Požerskio fotografijos paroda ,,Atlaidai". Atlaidus R. Požerskis
fotografavo daugiau nei du dešimtmečius (1974–2001) ir apkeliavo įvairias Žemaitijos bei Dzūkijos
vietoves, tačiau nuostabos jausmas, kitoniško pasaulio įspūdis išliko visame fotografijų cikle. Ne
vienoje fotografijoje autorius užfiksavo ir įspūdingas atlaidų dalyvių minias civilizacijos dar mažai
paliestos, tartum amžinos gamtos fone.
Vasario 19 d. buvo eksponuojama Kretingos savivaldybės dienos veiklos centro paroda
,,Šilumai ir jaukumui". Savo veiklą pradėjusi 2001 m. Įstaiga teikia dienos socialinės globos
paslaugas intelekto sutrikimą, bei kompleksinę negalią turintiems neįgaliesiems nuo 18 m. Įstaigoje
vykdomos socialinio ir meninio užimtumo paslaugos. Neįgalieji realizuoja savo talentus
keramikos, dailės, rankdarbių, floristikos, medžio darbų užimtumuose.
Birželio 6 d. įvyko Michel Goussard fotografijos paroda ,,Plačiai atmerktomis akimis.
Šampanės fragmentai“. Fotografijas pristatė Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių
saugotoja Danutė Gruzdienė. Fotografijos vaizduoja intriguojančią vėtrungių kolekciją – jų
elegantiški ir šmaikštūs siužetai atveria žiūrovui unikalius Šampanės ypatumus. Parodoje dalyvavo
46 žmonės.
Birželio 13 d. pristatyta Natalja Baiduk (Kluoda) tapybos paroda. Paveikslai - tai veidrodis
pačios dvasios ir vidinio pasaulio. Paskutiniai kūrybos ir gyvenimo metai susiję su Lietuva ir
Latvija.
Liepos 3 d. atidarytos 2 parodos Linos Ruginienės keramikos paroda ,,Pažintis su moliu“ ir
Platelių meno mokyklos mokinių dailės paroda. Parodoje buvo eksponuojami trijų mokytojų - Linos
Ruginienės, Almos Vilnienės ir Vaidos Blistrubienės moksleivių diplominiai, konkursiniai ir metų
eigoje sukurti tapybos bei grafikos darbai.
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Rugpjūčio 2 d. vyko Jono Strazdausko fotografijos paroda ,,Rūkai“.

56-57 pav. J. Strazdauskas (kairėje) ir Michael Goussard parodos lankytojai (dešinė).
Rugpjūčio 10 d. pristatyta Kazės Katkienės darbų paroda. Ši paroda - pirmoji Kazės
Katkienės autorinė paroda. Joje eksponuojami siuvinėti (staltiesėlės, takeliai, paveikslai), austi
(rankšluosčiai, kilimėliai, tautinis kostiumas)ir megzti (riešinės) autorės darbai. Parodoje dalyvavo
41 žmogus.
Rugsėjo 17 d. vyko fotografijos paroda ,,Fotoalėja 2019“. Paroda skiriama Žemaitijos
metams bei Plungės viešosios bibliotekos 80-ies metų jubiliejui paminėti. Lietuvių autoriai
eksponuoja šių laikų vaizdus: žmonių gyvenimą, meno kūrėjus, kraštovaizdį. Pirmąkart parodoje
dalyvavo Latvijos fotografai iš Jelgavos. Dzintra Žvagina pristatė Rumunijai skirtą ciklą, o Eduards
Kapsa eksponavo aktų nuotraukas.
Spalio 12 d. vyko Rasos Šeikuvienės fotografijos paroda ,,Brydės per metų laikus“. Pastaroji
paroda – tai tarsi sąšauka su „Žemaitijos metais“, nes autorės vaikystė, praėjusi Platelių apylinkėse,
teberusena kasdienybėje tiek peizažu, tiek landšafto savitumu, tiek atsitiktinio silueto asmeniškumu.
Parodoje dalyvavo 43 žmonės.

58-59 pav. P. Šeikuvienė (kairėje), paroda „Fotoalėja 2019“ (dešinėje).
Gruodžio 3 d. pristatyta Kalėdinė paroda. Parodoje savo kūrybą ir produkciją pristatė šio
krašto žmonės. Apsilankiusieji turėjo galimybę pasidžiaugti gražiais medžio drožiniais, tapybos
darbais, nėriniais, mezginiais. audimo, siūtomis lėlėmis, keramika, papuošalais iš akmenukų,
naminio muilo, medaus gaminiais ir kt. Ši paroda - dovana visuomenei artėjančių švenčių proga.
3.2.2.10. PARODA „ADVENTUR 2019“
Sausio 25-27 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Plungės turizmo informacijos centras
(TIC) ir kiti turizmo paslaugų teikėjai kaip ir kasmet dalyvavo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio
parodoje „Adventur“ Vilniuje. Lankytojus paroda kvietė sužinoti, atrasti ir pajausti kelionių
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džiaugsmą bei pildyti savo patirčių kolekcijas, kvietė domėtis naujomis turizmo galimybėmis
Lietuvoje ir užsienyje, susiplanuoti įdomiausias keliones. 2019 metų parodos tema buvo POTYRIŲ
TURIZMAS. Šiandieninis keliautojas tradicinius traukos objektus, poilsio formas keičia į
autentiškus maršrutus ir perka ne turizmo produktą, o unikalią, emocinę patirtį. Plungės turizmo ir
informacijos centras pristatė savo krašto unikalų gamtos ir kultūros paveldą, įvairias edukacines
programas, Žemaitijos metams skirtą, savitą Užgavėnių tradiciją. Žemaitijos nacionalinio parko
folkloro ansamblis ,,Platelē“ parodė programą ,,Užgavėnes Platelių krašte“, pristatė Užgavėnių
personažus, tradicijas, dainas, šokius, tradicinės kaukes. Menininkai, medžio drožėjai Antanas
Vaškys ir Vytas Jaugėla demonstravo tradicinių Užgavėnių kaukių drožybą. Edukacinių programų,
kurias vedė D. Vaškienė ir D. Jakštienė metu, buvo galima susikurti savo kaukę Užgavėnėms. O T.
Vilė pristatė turistines paslaugas Žemaitijos nacionaliniame parke.

60-61 pav. Plateliškiai pristatė Užgavėnes „Adventur“ parodos metu. A, Kuprelytės n.
3.2.2.11. KITI RENGINIAI
LAS specialistai 2019 metais dalyvavo kituose reginiuose, kuriuos organizavo kiti ŽNPD
skyriai ar kitos organizacijos.
Vasario 16 dieną ŽNPD dalyvavo Plungės kultūros centro organizuotame renginyje „Pyragas
Lietuvos gimimui“. Renginio metu Plungės ir rajono organizacijos Plungės miesto gyventojus ir
svečius vaišino pyragais ir kitais skanėstai pristatė drauge prisistatydami patys. ŽNPD renginio
lankytojus vaišino tradiciniu žemaitišku mieliniu pyragu taip paminėdama ir atėjusius jubiliejinius
Žemaitijos metus. Renginyje dalyvavo direktorius R. Lydis, LAS skyriaus vedėja R. Augustinė ir
specialistė T. Vilė.

62-63 pav. Renginys „Pyragas Lietuvos gimimui“. R. Augustinės n.
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2019 m. balandžio 4 d. drauge su Kraštotvarkos skyriaus vedėju S. Vaičekausku dalyvauta
Pučkorių III piliakalnio tvarkymo talkoje. Talką organizavo Gamtos ir kultūros paveldo skyrius.
Piliakalnį tradiciškai ŽNP pasisiūlė padėti tvarkyti Žemaitijos skautų organizacija.

64-65 pav. Talka ant Pučkorių III piliakalnio su Žemaitijos skautais. R. Augustinės n.
2019-05-07 ŽNPD kolektyvas dalyvavo medžių sodinimo talkoje, kurią suorganizavo
VIVMU Telšių regioninio padalinio, Platelių girininkija. Talkos metu Plokštinės miškų kirtimuose
netoli Šaltojo karo ekspozicijos ir Paplatelėje buvo sodinamos eglaitės.

66-67 pav. Miško sodinimo talkoje su Platelių girininkija. R. Augustinės n.
Europos parkų dieną 2019 metais ŽNP paminėjo netradiciškai- dalyvavo kitų organizatorių
rengtame renginyje. LAS skyriaus vedėja R. Augustinė, specialistė T. Vilė kartu su Kraštotvarkos
skyriaus geografe R. Junduliene ir projekto „Naturalit“ koordinatoriumi P. Mika dalyvavo gegužės
24-ąją Klaipėdos universiteto botanikos sodo organizuotame renginyje „Pavasarinis alasas“.
Renginio dalyviams buvo pristatomos ŽNPD organizuojamos edukacinės veiklos, žaidžiami
žaidimai, vaišinama žemaitišku mieliniu pyragu.
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68-69 pav. Renginys „Pavasarinis alasas“. P.Mikos ir R. Augustinės n.
2019-06-15 ŽNPD kolektyvas jau 3 kartą dalyvavo Plungės miesto šventės metu
organizuojamoje įmonių ir organizacijų šventinėje eisenoje.

70-71 pav. Plungės miesto šventės 2019 akimirkos.
2019-10-05 LAS specialistai: D. Vaškienė, T. Vilė, A. Brazdeikytė ir R. Augustinė dalyvavo
ir vedė edukacines programas šeimų festivalyje „Miško burtai“. Renginio metu buvo
organizuojamos lėlių gaminimo dirbtuvės, pažintinės edukacinės programos „Gamtos žaidimai“.
Gamtos žaidimų metu persirengę pasakiškai personažais atitinkančiais metų laikus specialistai
pristatė vaikams įvairius žaidimus, tokius kaip pavasarinių paukščių pažinimas, medžių rūšys,
gyvūnų pėdsakai, pusiausvyra gamtoje ir kt. Renginyje dalyvavo daugiau nei 800 dalyvių,
daugiausiai šeimos su mažais vaikais.

26

72-73 pav. Lėlių gaminimo dirbtuvės „Miško burtų festivalio metu“. Festivalio dalyvių n.

74-75 pav. „Gamtos žaidimai“ festivalio „Miško burtai metu“. V. Sidabro n.
3.2.3. INTERVIU
Skyriaus darbuotojai įvairioms žiniasklaidos priemonėms davė interviu apie Žemaitijos
nacionalinį parką, rekreacijos ir turizmo galimybes:
1. 2019-06-10 interviu ir filmavimasis TV3 televizijos laidoje ,,Aplink Lietuvą Žmonės‘‘ (J.
Šatkauskienė)
2. 2019-06-19 Interneto portalui www.bns.lt - interviu telefonu apie Žemaitijos nacionalinio
parko turistus, aktyvias pramogas, akciją "Žygiuok ir žymėk", lankytojo bilietus. (A.
Brazdeikytė);
3. 2019-07-02 interviu ir filmavimasis LRT televizijos laidoje ,,Nacionalinė ekspedicija‘‘ (I.
Urnikienė).
4. 2019-07-16 naujienų portalui www.tv3.lt, interviu apie turizmo objektus pritaikytus
neįgaliesiems ir akciją „Takais per Lietuvą“ (R. Augustinė).
5. 2019-07-22 naujienų portalas Lrytas.lt, tema turizmas Žemaitijos nacionaliniame parke
(R.Augustinė).
6. 2019-07-18 Interneto portalui www.lrytas.lt (žurnalistas Šarūnas Meškys, fotografas Vladas
Ščiavinskas) - 5 val. kelionė aplink Platelių ežerą, aplankant ŽNP turistinius objektus. (A.
Brazdeikytė);
7. 2019-09-11 Vokietijos televizijos kanalui ZDF - filmavimas Šaltojo karo ekspozicijoje ir
buvusiame kariniame miestelyje ir interviu apie Šaltojo karo ekspoziciją Vokietijos
televizijos kanalui ZDF (A. Brazdeikytė).
8. 2019-10-19 Laikraštis „Ūkininko patarėjas“, tema kultūros paveldas. (D. Jakštienė).
3.2.4. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI
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2019 m. skyrius buvo atsakingas už rajoninio laikraščio „Plungė“ priedo „Šventorkalnis“
redagavimą ir straipsnių teikimą. Šią veiklą kuravo T. Vilė. Iš viso per metus išspausdinti 30
straipsnių. Priedo periodiškumas 1 kartas per mėnesį.
Skyrius taip pat buvo atsakingas už visų darbuotojų straipsnių talpinimą į direkcijos
internetinę svetainę, naujienų, artėjančių renginių informacijos pateikimą Valstybinei saugomų
teritorijų tarnybai, Aplinkos ministerijai.
Per 2019 metus skyriaus darbuotojai parašė 32 straipsnius, kurių dalis taip pat buvo
išspausdinti puslapyje „Šventorkalnis“, patalpinta ŽNPD tinklapyje: www.zemaitijosnp.lt,
socialiniuose tinkluose, kitose internetinėse svetainėse, masinėse informavimo priemonėse.
Straipsnius rašė A. Brazdeikytė (9), I. Urnikienė (5), J. Šatkauskienė (1), R. Augustinė (6), D.
Jakštienė (5), T. Vilė (3), D. Vaškienė (3). Straipsnių tematika įvairi tiek susijusi su parko veikla,
tiek su įvykusiais renginiais, turizmu ar kitomis parko naujienomis.
Per metus skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 9 pranešimų įvairiuose vietiniuose
renginiuose, švietimo įstaigose:
T. Vilė įvairiuose ugdymo įstaigose Plungėje ir jos rajone (Plungės „Ryto“ pagr. mok.
Plungės Akademiko Adolfo Jucio ir Platelių gimnazijos ir kt. institucijos) perskaitė 4 pranešimus,
susijusius su ŽNP vertybėmis, gamtinėmis edukacinėmis programomis ir kt.

76-77 pav. Akimirkos iš skaitytų pranešimų ugdymo įstaigose. Dalyvių asmeninio archyvo n.
Per metus Aušra Brazdeikytė parengė ir perskaitė 2 pranešimus: 2019-01-25 „Kas yra
gidas?“ - Plungės "Senamiesčio" pagrindinės mokyklos ketvirtokams Platelių LC ir 2019-12-16
„Žemaitijos nacionalinio parko augmenija ir gyvūnija“ - Platelių gimnazijos moksleiviams Platelių
LC.
Rovena Augustinė perskaitė 2 pranešimus: Turizmo forumo metu pristatė 2019 m. naujienas
Žemaitijos nacionaliniame parke (2019-04-17) ir Žemaitijos regiono gamtamokslinėje kūrybinių –
tiriamųjų darbų konferencijoje „Aš ir Aplinka“, pranešimo tema „Žemaitijos nacionalinis parkas –
vieta pažinti gamtai“ (2019-05-17).
Dalia Jakštienė skaitė pranešimą Platelių gimnazijoje karjeros dienos proga ,,Platelių krašto
žmonių sėkmės istorijos“.
3.2.5. VIEŠINIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE
2019 m. lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai buvo atsakingi už Žemaitijos
nacionalinio parko direkcijos internetinė svetainės www.zemaitijosnp.lt priežiūrą ir administravimą.
Skyriaus darbuotojai taip pat administravo ŽNPD paskyra socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir
„Instagram“- kelta įvairi informacija: straipsniai, renginių skelbimai, naujienos, nuotraukos ir pan.
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Socialiniuose tinkluose suorganizuoti 7 konkursai su įvairiomis užduotimis, kurių tikslas
informacijos apie parką sklaida ir ŽNP žinomumo didinimas.
Skyrius taip pat intensyviai kūrė įvairių edukacinių užsiėmimų programų pasiūlymus ir
siuntinėjo Žemaitijos regiono ugdymo įstaigoms. Dalinosi informacija apie paslaugas su turizmo
informacijos centrais, ŽNP turizmo paslaugų teikėjais ir kt. organizacijomis. Šiam tikslui sukurta
kontaktų duomenų bazė.
LAS buvo atsakingas už informacinių terminalų ir mobiliųjų aplikacijų (2 vnt.)
administravimą.
Renginių, edukacinių paslaugų, praktinių seminarų viešinimui kurti ir maketuoti skelbimai.

78 pav. Facebook paskyrai maketuotas Kalėdoms skirtas baneris. R. Augustinės
4.

PAŽINTINĖS/REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA IR
TVARKYMAS

Kartu su Bendrųjų reikalų skyriaus darbininkais, buvo vykdoma pažintinės, rekreacinės
infrastruktūros priežiūra ir tvarkymas. Skyriaus darbuotojai nuolat vykdė rekreacinių objektų
patikrinimus, prižiūrėjo pėsčiųjų takus ir t.t.
2019 m. panaudojant už lankytojų bilietus surinktas lėšas teritorijoje buvo atnaujinti 2
informaciniai stendai (2 Siberijos apžvalgos bokšte).

79-80 pav. Siberijos apžvalgos bokšto sugadinti informaciniai stendai. R. Augustinės n.
Padedant Kraštotvarkos skyriaus specialistams natūroje buvo nužymėta nauja dviračių
pėsčiųjų trasa aplink Ilgio ežerą (Mėlynoji trasa). Trasos aprašymu rūpinosi R. Augustinė ir T. Vilė.
Rūpintasi naujos Liepijų pėsčiųjų trasos informacijos parengimu. Su Gamtos ir kultūros
paveldo bei Kraštotvarkos skyriaus specialistais praeita 2020 m. planuojama įrengti pėsčiųjų trasa
Plokštinės miškuose, kuri bus skirta susipažinti su partizaniniu paveldu, esančiu Žemaitijos
nacionaliniame parke.
Parengta ir internetiniame puslapyje pateikta informacija apie Germanto kraštovaizdžio
pažintinius takus.
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VIEŠIEJI PIRKIMAI

5.

2019 m. pateiktos paraiškos ir vykdyti įvairių prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems
pirkimams:
1.
Kieto plastiko magnetukai – 1000 vnt. (T. Vilė);
2.
Suvenyriniai ženkliukai „Platelių herbas“ (100 vnt.) ir „Žemaitijos herbas“ (200 vnt.)
(A. Brazdeikytė);
3. Dulkių siurblys – 1 vnt. (I. Urnikienė);
4. Kortelė padirbtų pinigų detektoriui - 1 vnt. (I. Urnikienė);
5. Apsaugos ir gynybos reikmenų remonto ir priežiūros paslaugos (I. Urnikienė);
6. Bankų ir investavimo paslaugos (I. Urnikienė);
7. Buitinių nuotekų valymo įrenginio priežiūra ir aptarnavimo paslaugos (I. Urnikienė);
8. Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų priežiūros, remonto ir aptarnavimo paslaugos (I.
Urnikienė);
9. Trumparankoviai marškinėliai su logotipu -115 vnt. (R. Augustinė);
10. Maketavimo paslaugos (R. Augustinė);
11. Natūralus medus ir bičių vaško žvakės 200 vnt. (R. Augustinė);
12. Rankų darbo siūti suvenyrai - 110 vnt. (R. Augustinė);
13. Lauko informaciniai stendai (Siberijos bokštas) - 2 vnt. (R. Augustinė);
14. Medienos žymėjimo dažai (trasų žymėjimui) - 48 vnt. (R. Augustinė);
15. Žolelių mišinių arbatos - 150 vnt. (R. Augustinė);
16. Šalutinių gyvūnų produktų atliekų utilizavimo paslauga (3 metų laikotarpiui) (R.
Augustinė);
17. Skalbimo mašina ir džiovyklė (R. Augustinė);
18. ŠKE materialiojo turto viešo nuomos konkursas (R. Augustinė, I. Urnikienė);
19. Sulankstoma lova – 2 vnt. (R. Augustinė);
20. Švaros prekės (R. Augustinė).
6.

KITA VEIKLA

Ataskaitų, planų rengimas
2019 m. rengtos šios ataskaitos: skyriaus 2019 m. veiklos ataskaita, skyriaus metraštis;
lankytojų monitoringo ataskaita VSTT, ŽNP lankytojų monitoringo ataskaita, 2019 m. vykdytos
lankytojų apklausos ataskaita. 2019 metų skyriaus specialistų veiklos vertinimas. Žemaitijos
metams paminėti skirtas viešinimo planas.
ŽNPD 2020-2024 m. veiklos viešinimo planas. 2020 m. skyriaus veiklos planas, darbuotojų
metinės veiklos užduotys, viešųjų pirkimų planai, metinis renginių planas, skyriaus darbuotojų
atostogų planai.
Bendradarbiavimas
Buvo bendradarbiauta su įvairiomis organizacijomis, fiziniais asmenimis skyriaus
kompetencijos klausimais: Plungės rajono savivaldybe, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga,
Lietuvos turizmo departamentas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos universitetas, Vilniaus
universitetas, Plungės turizmo informacijos centras, UAB „Klaipėdos mėja“, Kelionių agentūros
„Krantas travel“, ,,Baltic Blues“, ,,Seagull Group“, ,,Via Hansa“, ,,Delta Tours“, Plungės r. sav.
švietimo įstaigos, Skuodo r. sav. švietimo įstaigos, Plungės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Žemaitijos kaimo turizmo asociacija, Ūkininkai (N. Makiejevienė, D. Abrutis ir
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kt.), Lina Galminaitė – Blanchot, seniūnijos, ŽNP Apgyvendinimo įstaigos (viešbutis, poilsio,
svečių namai), ŽNP Turistinės stovyklos ir stovyklavietės, ŽNP dviračių nuomos, nardymo
paslaugų teikėjai, ŽNP Maitinimo įstaigos ir kt. turizmo paslaugų tiekėjai, „PamatykLietuvoje“
komanda (A. Dotas), Delfi, Lrytas.lt, tv3 žinių portalai, MB „Upaite“, Skuodo r. Ylakių gimnazija,
Plungės Akademiko Adolfo Jucio progimnazija, Plungės lopšelis – darželis „Vyturėlis“.
Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai bendradarbiavo su kitų skyrių darbuotojais:
- padėjo įgyvendinti Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos
projekto LLI-010 „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems (Unigreen)“ veiklas;
- padėjo įgyvendinti 2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną
programo projekto „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika
(Attractive Hardwoods)“ veiklas.
- konsultavo projekto „Natura 2000 valdymo optimizavimas Lietuvoje“ veiklas susijusias su
skyriaus kompetencija (informacinio stendo Brailio raštu įrengimas Kumelkaktės pusiasalyje);
- bendradarbiavo įgyvendinant Plungės raj. savivaldybės projektus: „Telšių regiono
savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra Mažeikių, Plungės
Rietavo, Telšių r. sav.“, e-rinkodaros projektą „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“, „Žemaitijos
regiono tradicijų sklaida e. rinkodaros priemonėmis“. Skyriaus darbuotojai teikė informaciją,
pastabas ir pan.
Konferencijos, seminarai, mokymai
Skyriaus darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir
išvykose, iš viso per metus darbuotojai dalyvavo 17 komandiruočių:
Rovena Augustinė 2019-03-14 - kvalifikacijos kėlimo kursuose "Socialinio darbo partnerystė
teikiamų paslaugų kontekste" Kretingos dienos veiklos centre; 2019-03-29 „Baltic heritage routes“
projekto veiklų pristatymas, Palangoje; 2019-04-04 Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centro
ekspozicijos atidarymas; 2019-06-06 „Gerosios patirties seminaras ST gamtosauginio švietimo
specialistams“ Varniuose;
Aušra Brazdeikytė 2019-03-07 dalyvavo konkurso "Žemaitija versle" baigiamajame renginyje
- seminare "Kaip tarmė padeda verslui", kurį organizavo Lietuvių kalbos institutas kartu su
Žemaičių "Alkos" muziejumi;
2019-03-14 - kvalifikacijos kėlimo kursuose "Socialinio darbo partnerystė teikiamų paslaugų
kontekste" Kretingos dienos veiklos centre.

81 pav. LAS skyriaus darbuotojai mokymų Kretingos dienos veiklos centre metu. R.
Augustinės n.
Ilona Urnikienė 2019-03-14 - kvalifikacijos kėlimo kursuose "Socialinio darbo partnerystė
teikiamų paslaugų kontekste" Kretingos dienos veiklos centre;
Toma Vilė 2019-03-14 - kvalifikacijos kėlimo kursuose "Socialinio darbo partnerystė
teikiamų paslaugų kontekste" Kretingos dienos veiklos centre.
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Dalia Jakštienė 2019-01-24 seminaras ,,Stalo triumfas. Valgomojo kultūra ir porcelianas
Žemaitijos dvaruose“; 2019-03-07 dalyvavo konkurso "Žemaitija versle" baigiamajame renginyje seminare "Kaip tarmė padeda verslui", kurį organizavo Lietuvių kalbos institutas kartu su Žemaičių
"Alkos" muziejumi; 2019-03-14 - kvalifikacijos kėlimo kursuose "Socialinio darbo partnerystė
teikiamų paslaugų kontekste" Kretingos dienos veiklos centre;
Daiva Vaškienė 2019-03-07 dalyvavo konkurso "Žemaitija versle" baigiamajame renginyje seminare "Kaip tarmė padeda verslui", kurį organizavo Lietuvių kalbos institutas kartu su Žemaičių
"Alkos" muziejumi; 2019-03-14 - kvalifikacijos kėlimo kursuose "Socialinio darbo partnerystė
teikiamų paslaugų kontekste" Kretingos dienos veiklos centre.
Savanorystė, studentų praktikos
ŽNPD direkcijoje 2019 metais arba studijų praktikas atliko 4 studentai. Šaltojo karo
ekspozicijoje vasaros sezono metu savanoriavo S. Galminas. Jis vedė turistų grupėmis iš užsienio
ekskursijas anglų ir prancūzų kalbomis.
Gegužės mėnesį praktiką atliko studentė studijuojanti Kultūros ir turizmo vadybą V.
Kriščiūnaitė iš Aleksandro Stulginskio universiteto. Studentė praktikos metu analizavo Šaltojo karo
ekspozicijos veiklą, padėjo kurti naujas edukacines programas.
Rugsėjo mėnesį studijų praktiką atliko D. Petkevičiutė Klaipėdos universitete studijuojanti
socialinę ekonominę geografiją ir regionalistiką. Studentė analizavo ŽNPD struktūrą, jos veiklą.
Padėjo analizuoti statistinius duomenis susijusius su lankytojų monitoringu, aptarnavo lankytojus
Platelių lankytojų centre.
Gruodžio mėnesį su ŽNPD rekreacine veikla panoro susipažinti Klaipėdos valstybinės
kolegijos turizmo vadybą studijuojantis pirmo kurso studentas J. Lekys.

82-83 pav. Praktikantai D. Petkevičiutė (dešinėje) ir J. Lekys (kairėje). R. Augustinės ir T. Vilės n.
Su savanoriais ir praktikantais dirbo T. Vilė, A. Brazdeikytė, I. Urnikienė, R. Augustinė.
Žemaitijos metams paminėti skirtos priemonės
2019 metų pradžioje bendradarbiaujant su visais ŽNPD skyriais buvo parengtas priemonių,
skirtų Žemaitijos metams Žemaitijos nacionaliniame parke paminėti, viešinimo planas. Plane buvo
numatytos išskirtinės veiklos - įvairūs renginiai, konkursai, tematiniai straipsniai ir kt., skirtos
paminėti Žemaitijos jubiliejiniams metams.
A. Brazdeikytė ŽNPD tinklalapyje www.zemaitijosnp.lt ir socialinio tinklo Facebook
paskyroje 2019 m. paskelbė 18 dienos klausimų, taip pat 10 straipsnių, susijusių su žemaičių
tradicijomis, tarme; www.zemaitijosnp.lt talpino naują informaciją apie medžio meistrus Kazį
Striaupą ir Vytą Jaugėlą, http://zemaitijosnp.lt/kategorija-saugome/zemaiteska/ papildė informacija.
Organizavo žemaitiškų žodžių kryžiažodžio konkursą.
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T. Vilė organizavo mokinių meno darbų konkursą „Pasveikink Žemaitiją su Žemaitijos
metais“, rengė meno darbų parodą.
Per Užgavėnes organizuotos teatralizuotos ekskursijos Užgavėnių ekspozicijoje.
Kiti darbai:
- Materialinių vertybių priežiūra, apskaita, nurašymai ir kt.,
- teikta informacija apie nacionalinį parką, ŽNPD veiklą aukštųjų mokyklų, kolegijų, kitų
mokyklų studentams;
- kurti renginių, edukacinių programų skelbimai, siuntinėta informacija apie ŽNPD teikiamas
paslaugas ugdymo įstaigoms ir pan.;
- bendradarbiauta su Baltijos aplinkos forumu dėl Lietuvos saugomų teritorijų produkto
ženklo kriterijų keitimo;
- rengta ir teikta ataskaita reikalinga Europos darnaus turizmo chartijos saugomose teritorijose
resertifikavimo procesui;
- organizuotas Europarc federacijos vertintojo vizitas ir patikrinimo procesas;
- informacijos rinkimas ir teikimas puslapiui www.gamtoje.org , kuris specialiai yra sukurtas
Saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojų produktų ir paslaugų viešinimui. Informaciją rinko ir
teikė A. Brazdeikytė;
- vykdyta lankytojų apklausa (100 respondentų), atlikta apklausos rezultatų analizė (T. Vilė);
- atliktas gyventojų anketavimas priskirtose parko teritorijose;
- teikta informacija apie ŽNP lankytinus objektus, tinkamus šeimoms su vaikais,
internetiniam portalui „Šeimos gidas“ (T. Vilė).
- įvairiems turistinių paslaugų teikėjams, užklausėjams, turistams rengta ir teikta informacija
apie direkcijos paslaugas, lankytinus objektus ir pan.;
- Platelių LC ekspozicijos „Žemaitijos žemės slėpiniai“, ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijų,
Šaltojo karo muziejaus ir jo teritorijos, Platelių tradicinių amatų centro priežiūra;
- atliktas kasmetinis Platelių tradicinių amatų centro auditas.
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