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Žemaitijos nacionalinis parkas: „Kraštovaizdžio struktūrą turintis Lietuvos valstybinis 

parkas, pasižymintis išskirtiniu gamtos ir kultūros paveldo objektų savitumu ir gausa, bei dideliu 

rekreaciniu turistiniu ir etnokultūriniu potencialu. Jame reprezentuojamas Žemaičių aukštumos 

kalvynas, pelkinių masyvas, tiek istorinę-urbanistinę vertę išsaugojusių Platelių, Beržoro bei Gardų 

(Žemaičių Kalvarijos) gyvenviečių kompleksai“. ( Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdžio 

struktūros aprašas, kurį parengė Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Kraštotvarkos ir teritorijų 

planavimo skyrius,2019 m.). 

Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, 

paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių 

(archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko) 

komponentų, susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. Tai 

žmonių suvokiama vietovė (teritorija), kurios pobūdį nulėmė gamtiniai, (ar) antropogeniniai 

veiksniai ir jų sąveika (‚‚Kraštovaizdžio struktūros pokyčių probleminiuose arealuose vertinimas vietiniu 

lygmeniu“ Ataskaita., Lietuvos geografų draugija, 2015m). 

 

1. Suinteresuotų asmenų prašymai ir užklausimai 

 

Kraštotvarkos skyrius pagal kompetenciją rengė ir teikė atsakymus į suinteresuotų 

asmenų prašymus ir paklausimus. Išnagrinėta: 64 miškotvarkos projektai, iš jų suderinti – 56, 

nederinta – 8; 238 kadastrinės bylos, iš jų suderintos – 187, nederinta – 51. Išnagrinėta 13 prašymų 

,,Dėl biržių atrėžimo medžiagos“ derinimo. Išduota 14 pažymų dėl ,,Paramos Natura 2000 

miškuose“. Išnagrinėta 10 prašymų dėl kūdrų kasimo - iš jų suderinta – 9, nederinta – 1. Sudarytos 

2 apsaugos sutartys. 

Vykdytas susirašinėjimas su antstoliais. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 2019 

m. sausio 1 dienai turi 6 nebaigtas 2003-2008 metų laikotarpio ATP bylas. Bylos neuždarytos dėl 

skolų, kurias išieško antstolių kontoros. 

2. Prevencija ir teritorijų kontrolė 

Prevencija ir teritorijų kontrolė vykdyta reindžerystės principais, pagal patvirtintą 

2019 m. planinių patikrinimų programą. Pagrindinis dėmesys kreiptas bendravimui su seniūnais, 

vietos gyventojais ir atvykstančiais lankytojais. Atlikti 25 planiniai ir neplaniniai patikrinimai. 

Kartu su Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio Platelių girininku 5 kartus buvo 

atlikti parko teritorijoje esančių valstybių miškų patikrinimai. Dalyvauta 2-juose plynų, sanitarinių 

miškų kirtimų patikrinimuose. Bendradarbiaujant su Plungės aplinkos apsaugos agentūra buvo 

atlikti 4 įžuvinimo patikrinimai, bei 1 patikrinimas dėl galimo aplinkos teršimo srutomis. 2019 m. 2 



kartus dalyvauta Plungės aplinkos apsaugos agentūros organizuotose aplinkos apsaugos reiduose 

parko teritorijoje. Atlikti 11 valstybinių draustinių patikrinimai, bei 1 miško kirtimų patikrinimas. 

Dalyvauta 3 želdinių priežiūros komisijose. 

 
1 pav. Patikrinimų metu netoli Rukundžių gamtinio rezervato aptikti savavališkai pastatyti 

kilnojami medžioklės bokšteliai, kurie nukelti nuo kvartalinės linijos. G. Sidabrienės n. 

 

 

2 pav. Patikrinimo metu suremontuotas Vilkaičių geomorfologinio draustinio informacinis stendas. 

S. Kvašinsko n. 

 

 
3 pav. Valstybiniame Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje tikrinta draustinio būklė bei daryta 

tikučių ir dirvinių sėjikų apskaita. G. Sidabrienės n. 



  
4 pav. Kartu su ŽNPD Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus darbuotojas vykdyta pelkinės uolaskėlės 

tvarkymo parengiamieji darbai. G. Sidabrienės n. 

 

Nuo 2019 m. gegužės mėn. buvo pradėta tikrinti ŽNPD priklausanti infrastruktūra 

(Stendai, suoliukai, dviračių stovai, tiltai ir kt.) Iš viso patikrinta 31 (1priedas) pažintiniuose 

takuose, atokvėpio vietose esančios infrastruktūros būklė, bei 119 vnt. atokiau esantys ŽNPD 

priklausantys stendai, kelio ženklai, rodyklės ir kt.. Kiekvieno elemento nuimtos ar patikslintos 

esamos koordinatės. Susisteminta gauta informacija, kad būtų lengviau prižiūrėti, bei tikrinti turimą 

inventorių. Patikros metu nustatyta, kad daugumai infrastruktūros elementų, kuri yra įrengta iš 

įvairiausių projektų, reikalingi tvarkymo darbai. Suoliukus, laiptus, stendus, dviračių stovus ir kt. 

reikia perdažyti. Tačiau opiausia problema yra Gardų oze. Gardų ozas įrengtas 2006 m., kaip 

lankomas ir įdomus gamtos objektas. Praėjus 13 metų nuo įrengimo, esančios prevencinės 

(apsaugos), rekreacinės, informacinės ir apsauginės priemonės yra susidėvėjusios arba vandalų 

nuniokotos. Taip pat gamtosaugai svarbios priemonės – atitvarai, reikalauja ypač didelio dėmesio, o 

jų būklė taip pat bloga.  

  
 

5-6 pav. Nuplėšta Gardų oze esanti nuorodos rodyklė. Vandalų niokojami ir deginami suoliukai. R. 

Jundulienės n., 2019-10-16 



  

7-8 pav. Laiptai, vedantys į regyklą, bei stendas Gardų oze. R. Jundulienės n., 2019-10-16  

  

Patikrinimų metu nustatyta, jog reikėtų pakeisti informaciją, Mikytų bei Plokštinės 

atokvėpio vietose stovinčiuose informaciniuose stenduose. Žemėlapiai yra nublukę nuo saulės, o 

prie Mikytų esančiame informaciniame stende pateikiama informacija yra netiksli. 

 

9 pav. Atokvėpio vieta Plokštinėje. Stende esanti informacija nublukusi nuo saulės spindulių. 

Esanti infrastruktūra įrengta 2005 m. R. Jundulienės n., 2019-07-18 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teritorijų tvarkymas. 



 

2019 m. Kraštotvarkos skyriaus darbuotojai dalyvavo 4 talkose. Kasmet organizuojamoje 

,,Darom“ akcijoje, rudenį organizuotoje talkoje „World Cleanup Day“, kurios metu buvo ravėti 

Gaudupio pelkės spygliuočių savaiminukai, UAB ,,Vakarų medienos grupės“ organizuotoje talkoje 

bei pavasarį surengtoje Žemaičių Kalvarijoje.  

ŽNPD Kraštotvarkos skyriaus darbuotojai, kartu su Žemaičių Kalvarijos seniūnija ir 

Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos mokiniais, birželio 7 d. organizavo Varduvos upės 

bei Cedrono upelio pakrančių ir vandens švarinimo darbus. Buvo surinkta nemažai šiukšlių. 

Didžioji jų dalis-plastikas, metalas, stiklas, ilgai nesuyrančios medžiagos aplinkoje. Taip pat rasta 

senų žvejybinių tinklų, ir net senos stogo dangos (asbestinių šiferio lakštų). Toksinės medžiagos, 

kurios kaupiasi žuvų organizmuose, kelia pavojų gyvūnams ir žmonių sveikatai. 

  
10-11 pav. Varduvos upėje renkamos šiukšlės. R. Jundulienės n., 2019-06-07 

 

12 pav. Organizuota rudeninė talka „World Cleanup Day“, ravėti Gaudupio pelkės spygliuočių 

savaiminukai. Talkoje dalyvavo 27 moksleiviai iš Ylakių gimnazijos. S. Sidabro n., 2019 m. 



 

13 pav. UAB ,,Vakarų medienos grupės“ organizuota talka 2019 m. balandžio 4 d. Jos metu su 

vaikais kėlėme inkilus. G. Sidabrienės n., 2019m. 
 

 
 

14 pav. Talka ant Pučkorių III piliakalnio . R. Augustinės n., 2019 m. 

 

 
15 pav. Atlikta gamtotvarka Reiskių tyro salos pievoje. Šienavimo metu išsaugoti juodgalvės 

bajorės žiedstiebiai. M. Jankauskienės n. 
 

Kraštotvarkos skyriaus darbuotojai atliko darbus lankomuose objektuose. Tvarkė vandalų 

nuniokotus apžvalgos bokštelius, tiltelius ar kt. Taip pat padėjo ŽNPD Gamtos ir kultūros paveldo 

skyriaus darbuotojams įgyvendinant Platelių ežero gamtotvarkos plano I dalį, iškeliant inkilus (10 

vnt.) didiesiems dančiasnapiams, Platelių ežero salose ir pusiasaliuose. Kolegoms taip pat talkino 

šienaujant Reiskių tyro kraštovaizdžio draustinyje esančią salos pievą.  



  

16 pav. Apgadintas apžvalgos bokštelis esantis netoli atokvėpio vietos Jogauduose. 

17 pav. Liepijų pėsčiųjų trasoje sulaužytas tiltelis. R. Jundulienės n., 2019m. 

  

18 pav. Atnaujintas pojūčių takas esantis Šeirės pažintiniame take. R. Jundulienės n., 2019-08-14 

 

19 pav. Kraštotvarkos skyriaus darbuotojai padėjo kolegoms žymėti naują dviračių - pėsčiųjų trasą 

aplink Ilgio ežerą. R. Jundulienės n. 



 

20 pav. Pliksalėje įbetonuotas stulpas didžiojo dančiasnapio inkilui pakabinti. S. Kvašinsko n. 
  

Platelių ežero sala - labiausiai lankoma sala iš visų 7 ežero salų, nes tai gamtos ir kultūros 

paveldo objektas. Ant natūralaus miško tako buvo užvirtusi didžiulė liepa, kuri paguldė po savimi ir 

kitus mažesnius medelius. Kraštotvarkos skyriaus vedėjas prisidėjo prie darbų, pravalant taką. 

 

21pav. Paltelių ežero Pilies saloje pravalomas kelias nuo užvirtusios storakamienės liepos. M. 

Jankauskienės n. 

4. Bendradarbiavimas su parko gyventojais ir poilsiautojais 

 

Bendradarbiauta su parko gyventojais ir poilsiautojais. 2019 metais atlikta suinteresuotų 

asmenų apklausą, siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius, ką jie žino apie teritorijai taikomus apribojimus 

bei galimybes gauti paramą ir kompensacijas. Taip pat domėtąsi kokia jų nuomonė apie Žemaitijos 

nacionalionio parko direkcijos veiklą, darbuotojų darbo kokybę. Anketas užpildė 277 respondentai. 

2019 m. bendradarbiauta su Kultūros paveldo departamento pareigūnais. Dar 2018 m. 

perdavus informaciją Kultūros paveldo institucijoms apie Pikelio kapuose, barsuko išraustuose 

urvuose rastus galimai apeiginius ir žmogaus palaikų kaulus, sudomino archeologinio paveldo 



tyrinėtojus. Spalio mėnesį atvykę Kultūros paveldo centro archeologai įvertino vietovę. 2019 m. 

vasario mėn. objektas paskelbtas kultūros paveldo vertybe. 

  

22-23 pav. Pikelio kapai ir radiniai. S. Sidabro n. 

 

2019 m. nufotografuoti ir įvertinti įdomesni Žemaitijos nacionalinio parko rieduliai ir riedulynai. 

 

24 pav. Vertingas geotopas. Bartuvos aukštupio vandenų išplautas riedulynas. S. Sidabro n.  

 

25 pav. Dubenėtasis akmuo Užpelkių miške. S. Sidabro n.  

 

  



5. Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 

2019 m. Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdžio monitoringas atliekamas įgyvendinant 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 m. programą, kurioje 2019 metams numatyti šie 

pagrindiniai kraštovaizdžio kaitos stebėsenos parametrai: 

1. Būdingą ir unikalų valstybinio parko kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai – panoramos 

atsiveriančios iš regyklų, kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija (nuotraukų skaičius vienetais). 

Pasirinktuose ne mažiau kaip 2 taškuose ne mažiau kaip 1 kartą per metus, kasmet.  

2. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas.  

Valstybinio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių 

tvarkymo darbų apimtys, atliekant kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją (nuotraukų skaičius 

vienetais).  

Valstybinio parko tvarkomose teritorijose (prieš ir po tvarkymo darbus einamaisiais metais).  

Papildomi kraštovaizdžio kaitos parametrai: 

3. Gamtos paveldo objektai, gamtos paveldo objektų skaičius vienetais ir jų būklės 

vertinimas (gera, vidutinė, bloga). Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet.  

4. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio potencialo valstybinių 

parkų dalyse. Rekreacinės digresijos laipsnis (didelis, vidutinis, mažas) ir užimamas plotas (ha). 

Fiksuojama rekreacinėse teritorijose, kitose teritorijose. Ne rečiau kaip 1 kartą pasirinktose vietose, 

kasmet.  

5. Gamtos stichijos paveiktos dalys. Gamtos stichijos paveiktų teritorijų skaičius vienetais ir 

plotas (ha). Prireikus. 

Programa patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.D1-1028 ,,Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 

metų programos uždavinių įgyvendinimo 2019 metų planų“.  

Pagrindiniai kraštovaizdžio kaitos parametrai. (atliko Žemaitijos nacionalinio parko 

Kraštovaizdžio skyriaus vyresn. specialistas Saulius Sidabras) 

1.Būdingų kraštovaizdžio panoramų foto fiksacija 2019 m.  

,,Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija (vienetais)“. 

Vertinimo kriterijaus reikšmė: Pasirinktose ne mažiau kaip 2 vietose (didesnę 

kraštovaizdžio įvairovę turinčiuose valstybiniuose parkuose), ne mažiau kaip 1 kartą per metus. 

Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdžio erdvių fotografavimo vietos patvirtintos 2005 m. 

kraštovaizdžio monitoringo priemonių plane. 

1.1. Pučkorių kraštovaizdžio draustinis, kaimo vakarinės dalies apylinkės (LKS94: x-

367250; y-6221786) 2005 -2019 m. laikotarpis. Pučkorių II alkakalnio apylinkės. 



Pučkorių kraštovaizdžio draustinio steigimo tikslai – išsaugoti Pučkorių moreninių darinių 

ruožo kraštovaizdį su ypač raiškia kalvų, giraičių, tarpukalvių ir pelkučių mozaika, Pučkorių II ir III 

piliakalniais, senkapiu, Visvainių alkakalniu, taip pat Europos Bendrijos svarbos 7140 Tarpinių 

pelkių ir liūnų buveinėmis bei šarvuotąjai skėtei (Leucorrhinia pectoralis), didžiajam auksinukui 

(Lycaena dispar) ir griežlei (Crex crex) tinkamomis buveinėmis. 

 

 

 

 

 

 

26 pav. Pučkorių k. apylinkės ties I Pučkorių alkakalniu. S. Sidabro n. 2005 m. 

 

27 pav. Šienaujama ir ganoma. S. Sidabro n. 2017 m. 

 

 

27 pav. Mišku apaugusį Pučkorių I piliakalnį supa daugiamečių žolių šienaujamos ir ganomos 

pievos, dirbami laukai. Raiškus kalvotas reljefas. Daubose ir melioracijos grioviuose auga krūmai, 

pievose vyksta lėti pelkėjimo procesai. S. Sidabro n. 2018 m. 



 

28 pav. Piliakanį supančios daugiamečių žolių pievos buvo suartos.S. Sidabro n., 2019 m. 

 

1.2. Ertenio telmologinio draustinio apylinkių panorama. 2005 ir 2018-2019m. 

laikotarpis. (LKS94: x-372438; y-6220434). 

Buvusią Konstantino Bružo sodybą, dabar supa nedidelio ūkio žemėnaudos. Melioruotose 

Varduvos upės vingiuose plytinčios kultūrinės pievos yra šienaujamos ir ganomos. Kraštovaizdžio 

erdvių panoramose vyrauja Gegrėnų keiminės kalvos ir šiaurėje esančio Ertenio telmologinis 

draustinio miškai. Tolumoje Ertenio telmologinis draustinis (29 pav.). Jame saugomas buvusio 

pratekamojo Ertenio (Amerikos) ežero duburio pelkynas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

29 pav. 2005 m. S. Sidabro n. 

 



 

30 pav. 2018 m. Žemėnaudos kaitą lemia ūkininko poreikiai. Atnaujinamos daugiametės ganyklos, 

sėjami javai. S. Sidabro n.  

 

 

31 pav. Varduvos upės slėnio atviros erdvės palaikomos ganant, atsėjant daugiametes pievas, jas 

šienaujant. S. Sidabro n., 2019m. 

 

1.3. Žemaičių Kalvarijos apylinkės, šalia naujųjų kapinių. Reprezentuojamas Žemaitijai 

būdingas raiškus Šarnelės keiminių darinių zonos (LKS94: x -375283, y-6221684). 

Žemaičių Kalvarijos apylinkės reljefas - banguotas, vaizdingas su nedideliu miškelių. 

Šarnelės keiminių darinių kraštovaizdžio ir biocenozių kompleksą dar vertingesniu daro ten 

aptinkamos archeologinės vertybės. 

 

 32 pav. 2005 m. S. Sidabro n. 



 

33 pav. 2018 m. Kelias iš Žemaičių Kalvarijos į Šarnelę. Tarpukalvių daubos užželia krūmais, o 

išlikusiuose šlapiose natūraliose pievelėse aptinkamos retos augalų ir vabzdžių rūšys. S. Sidabro n. 

 

 

34 pav. 2019 m. tarpukalvėse lėtai vyksta pelkėjimo procesai. S. Sidabro n.  

 

1.4. Beržoro kaimo kraštovaizdžio draustinis: Apylinkių atvirų erdvių ir Platelių 

miestelio panoramos nuo Staricos kalno 2005 ir 2016 -2019 metais (LKS94: x-362642, y-6212599). 

Jame saugomas ir reprezentuojamas tradicinis Žemaitijos kraštovaizdis. Išlikusi Beržoro kaimo prie 

Liepijų miško besišliejanti aplinka, jos erdvė, gyvenvietės planinė struktūra bei architektūros 

vertybės. Atvirose erdvėse vyrauja nedideli dirbamos žemės plotai, kurie yra šienaujami. 

Nešienautos šlapios dubumos užauga krūmais ir medžiais. 

  

 



  

35 pav. 2005 m. S. Sidabro n.   36 pav. 2016 m. S. Sidabro n.  

  

37 pav. 2017m. S. Sidabro n.  

 

39 pav. 2019 m. atviras kraštovaizdžio erdves pamažu pradeda dengti augančių medžių ir krūmų 

juostos. S.Sidabro n. 

 

1.5. Stebėjimas iš Beržoro km. įrengto apžvalgos bokšto pradėtas nuo 2015 m. pagal 

VSTT rekomendacijas. Nuotraukose (40-43 pav.) pateikiamas Platelių ežeras ir Siberijos pelkė. 

Besišliejantis prie Platelių ežero 103 ha. ploto Siberijos telmologinis draustinis įsteigtas 

unikaliam pelkės kompleksui išsaugoti. Čia aprašytos vyraujančios šarmingų žemapelkių ir tarpinio 

tipo pelkių ir liūnų svarbios Europoje buveinės su labai retomis augalų (žvilgančiąja riestūne, 

dvilapiu purvuoliu ir kt), gyvūnų ( auksuotaja šaškyte, šarvuotaja skėte , keturdante suktene) ir kt. 

rūšimis.  

38 pav. 2018 m. su vėliava išlikusi 

nuo 2016 m. Baltų  

 vienybės dienos. S.Sidabro n. 

 



  

40 pav. 2015 m. S. Sidabro n.   41 pav. 2016m. S. Sidabro n.  

 

  

42 pav. 2018 m. S. Sidabro n.   43 pav. 2019 m. S. Sidabro n. 

 

 

44 pav. Šeirės (Gaudupio) pelkės vaizdas foto monitoringo taške. Prieš gamtotvarkos darbų 

įgyvendinimą. (Vakarų kryptimi 2012-05-08) G. Sidabrienės n. 

 



 
 

45 pav. Šeirės (Gaudupio) pelkės vaizdas foto monitoringo taške. Vakarų kryptis nuo kvartalinės 

linijos. S. Sidabro n. 2018m. pavasaris. 

 

 
46 pav. Šeirės (Gaudupio) pelkės vaizdas foto monitoringo taške. (Vakarų kryptis nuo kvartalinės 

linijos). S. Sidabro 2018 m. ruduo. 

 

 
47 pav. 2019 m. Gaudupio pelkės rytinė dalis nuo kvartalinės linijos. S. Sidabro n.  

 



 
48 pav. Velėnijos pelkė 2019m. Pelkėje nupjauta žolinė augmenija, krūmų atžalos. Pašalinta 

susidariusi biomasė (4 ha). S. Kvašinsko  

 

 

6. Švietimas, viešinimas ir renginiai visuomenei 

Pravestos 7 gamtos pažinimo ekskursijos parko lankytojams. Parengti 8 informaciniai 

straipsniai Žemaitijos nacionalinio parko tinklalapiui ir Plungės laikraščiui. Duoti 4 intervių -

,,Plungės“, ,,Vakarų Lietuva“ laikraščiams, bei 1 interviu DELFI naujienų portalui. Duotų intervių 

tematika – apie šiukšlių, atliekų tvarkymo problematiką, erkių aktyvumą, bei jų sukeliamą pavojų 

žmogaus sveikatai. Taip pat organizuotas 1 žygis Pasaulinei pelkių dienai paminėti. Dalyvautai 2 

renginiuose Plungės ,,Saulės“ gimnazijoje bei Šateikių pagrindinėje mokykloje Pasaulinės Žemės 

dienos proga. 2019 m. gegužės mėn. dalyvauta Klaipėdos universiteto Botanikos sode vykusiame 

renginyje "Pavasarinis alasas". Renginio metu pristatytos ŽNPD edukacinės programos. Renginys 

buvo skirtas Europos parkų dienai paminėti. 2019 m. spalio mėn. skyriaus darbuotojai dalyvavo 

festivalyje, skirtame jaunoms šeimoms, ,,Miško burtai“. 

 

49 pav. Renginys ,,Pavasarinis alasas“. R. Augustinės n., 2019 m. gegužės mėn.  



 

50 pav. Festivalio ,,Miško burtai“ užfiksuotos akimirkos. R. Jundulienės, 2019 m. spalio 5 d. 

 

51 pav. Organizuotas žygis Pasaulinei pelkių dienai paminėti. Dalyvavo 30 lankytojų.  

G. Sidabienės n. 2019-02-02 

Šiais metais, be kitų aukščiau išvardintų darbų, didžiulis dėmesys buvo skirtas, 

kultūros paveldo objektų, Gegrėnų archeologinio komplekso II etapo tvarkymo darbams 

įgyvendinti. Buvo suprojektuoti Gegrėnų kapinyno II, senovės gyvenvietės ir dalies Gegrėnų 

piliakalnio II ribų nužymėjimas. Atlikti specialieji miško kirtimai, išvežta nupjauta mediena, 

nufrezuoti kelmai, įrengta 10 informacinių stendų, 6 riboženkliai, laužavietė, rakinamas užtvaras, 

pastatytas kelio ženklas ,,Pėsčiųjų takas“ ir kt. darbai. Kitais metais Gegrėnų archeologinio 

komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai bus tęsiami. Numatyta atnaujinti esamus takus 

ir įrengti naujus. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų 



tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo 

lėšų.  

 

  
 

53 pav. Medžių kirtimas ant piliakalnio. S. Kvašinsko n., 2019m. 

  

1 nuotrauka  2 nuotrauka 

54 pav. Gegrėnų archeologinio komplekso vaizdai iš drono vasario 21 d. (1 nuotrauka) ir spalio 3 

d. (2 nuotrauka). S. Kvašinsko n., 2019 m. 

  

55 pav. Archeologų iškasti šurfai, numatytose stendų statymo vietose, Gegrėnų archeologiniame 

komplekse. R. Jundulienės n., 2019-05-17 



 

56 pav. Raiškiu kraštovaizdžio elementu atsiveria lankymui pritaikomi Gegrėnų archeologinio 

komplekso piliakalniai. S. Sidabro n., 2019 m. 

 

7. Papildomi kraštovaizdžio kaitos parametrai 

 

Gamtos paveldo objektai jų skaičius vienetais ir jų būklės vertinimas (gera, vidutinė, bloga) 

atliekamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet. 

 

Nr

. 

Gamtos 

paveldo 

objekto 

pavadin

imas 

Gamtos 

paveldo 

objekto 

rūšis 

Gamtos 

paveldo 

objekto 

vertė 

Būklė 
Pastabos 

 

Nuotrauka 

 

 

1 

Ubagų 

kalno 

akmuo 

(2019-

03-20) 

Geologinis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas, aplinka 

kiekvienais 

metais tvarkoma 

 

 

 

 

2 

Platelių 

vinkšna 

(2019-

04-05) 

Botaninis 
Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Medis tvirtas, 

gyvybingas, 

didžiosios šakos 

surištos lynu. 

Yra informacinis 

stendas, 

suoliukas. 

 



 

 

3 

Knygneš

ių 

šaltinis 

(2019-

06-05) 

Hidrtogeolo

ginis 

Gamtos 

paveldo 

objektas  

Gera 

Yra informacinis 

užrašas. 

Reikalinga 

įrengti rentinuką, 

vandens 

pasėmimui. 

 

 

 

4 

Pilies 

sala 

(2019-

06-10) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Pievutė, 

kurioje auga 

tuščiaviduris 

rūtenis, 

šienaujama. 

Surinktos 

šiukšlės.  

 



5 

Kreivišk

ių 

pusiasali

s 

(2019-

06-10) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas.  

 

6 

Veršių 

sala 

(2019-

06-10) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Sala 

mėgstama 

poilsiautojų. 

Periodiškai 

surenkamos 

šiukšlės. 
 

7 

Pliksalė 

(2019-

06-09) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. 

Patikrinimo metu 

rastos dvi 

Lietuvos 

Raudonosios 

knygos grybų 

rūšys.  

 

8 

Gaidsalė 

(2017-

06-10) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. 

Dančiasnapiam 

įkeltas intilas 

tvarkingas, jame 

šiais metais 

perėta.  

 

9 

Platelių 

liepa 

(2019-

06-15)  

Botaninis  
Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Medis 

gyvybingas. Yra 

informacinis 

stendas, aplinka 

sutvarkyta 

 

10 

Pūkštės 

kalnas 

(2019-

06-17) 

Geomorfolo

ginis 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Kalnas 

apaugęs mišku ir 

tankiu traku. 

Reikalinga 

iškirsti traką. 

 



11 

Prarajos 

duobė 

(2019-

06-19) 

Geomorfolo

ginis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas, dauba 

nušienauta, 

iškirstos atžalos. 

 

12 

Koiskaln

io 

šaltinis 

(2019-

08-23) 

Hidrtogeolo

ginis 

Gamtos 

paminklas 
Gera 

Yra informacinis 

stendas. Aplinka 

tvarkinga. 

 

13 

Pilelio 

šaltinis 

(2019-

08-23) 

Hidrtogeolo

ginis 

Gamtos 

paminklas 
Gera 

Yra informacinis 

stendas, 

suoliukas. 

Aplinka ir 

šaltinis 

sutvarkyti. 

 

14 

Šončelio 

sala 

(2019-

09-26) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Iškirsti 

krūmai ir žolės, 

apie salą 

nupjautos 

nendrės.  

 
 

15 

Briedsal

ė 

(2019-

09-26) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. 

Paskutiniais 

metais daug 

žalos pridarė 

bebrai, nugraužė 

daug senų 

medžių. 

 

16 

Auksalės 

pusiasali

s 

(2019-

09-26) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. 

Pusiasalyje 

įsikūrusi didžiųjų 

kormoranų 

,,stovyklavietė“ 

plečiasi. Apteršta 

130 m pakrantės  
 



17 

Eglė 

Boba 

(2019-

09-24) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas, aplinka 

sutvarkyta 

 

18 

Ąžuolai 

dvyniai 

(2019-

09-27) 

Botaninis  

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Aplinka 

tvarkinga, 

ruošiama 

medžiaga 

informaciniam 

stendui. 

 

19 

Paparčių 

kaštonas 

(2017-

10-02) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Kaštono viename 

liemenyje 

formuojasi 

drevė. Yra 

informacinis 

stendas, aplinka 

sutvarkyta 

 

20 

Paparčių 

juodalks

nis 

(2019-

10-02) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Auga šalia kelio, 

privačioje 

žemėje, 

Žemaitijos NP 

apsaugos zonoje. 

Reikalinga 

pastatyti 

informacinį 

stendą. 

 

21 

Stirbaiči

ų 

ąžuolas 

(2019-

10-08)  

Botaninis 
Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Ąžuolas 

gyvybingas. Yra 

informacinis 

stendas, aplinka 

sutvarkyta. 

Pastatytos 

rodyklės 

paminklo 

radimui. 

 

 



22 

Beržoro 

ežero 

sala 

(2019-

10-15) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas.  

Numontuotas 

senasis 

direkcijos 

statytas stendas. 

Surinktos 

šiukšlės, kurias 

palieka 

lankytojai.  

 

 

23 

Ilgio 

ežero 

sala 

(2019-

10-15) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Salos 

raiškios. 

 

 

24 

Plokščių 

šaltinis 

(2019-

10-16) 

Hidrtogeolo

ginis 

Gamtos 

paminklas 
Gera 

Yra labai senas 

informacinis 

užrašas (naujas 

informacinis 

stendas už 1 km). 

Šaltinio griova 

privirtusi 

nudžiūvusių 

medžių.  

25 

Plokščių 

eglė 

(2019-

10-16) 

Botaninis 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. Medis 

nudžiūvęs. Yra 

žaibo smūgio 

požymių, 

pažeistas 

kinivarpų. 

Siūlymas 

išbraukti iš GPO. 

 

26 

Birškaus 

bukas 

(2019-

10-22) 

Botaninis  

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Medis tvirtas, 

gyvybingas. Yra 

informacinis 

stendas. 

 



27 

Raganos 

uosis 

(2019-

11-08) 

Botaninis  
Gamtos 

paminklas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas, aplinka 

sutvarkyta. 

Medžio kamienai 

sutvirtini lynu. 

Viduryje 

kamieno yra 

drevė. 

 

28 

Ubagsal

ė 

(2019-

12-03) 

Hidrografin

is 

Gamtos 

paveldo 

objektas 

Gera 

 

Yra informacinis 

stendas. 

Nugraužti keli 

ąžuolai.  

 

 

 

1 lentelė. Gamtos paveldo objektų būklės įvertinimas 2019 m. (atliko Kraštotvarkos skyriaus vyr. 

specialistas Sigitas Kvašinskas) 

 

Gaila, tačiau vienas botaninis gamtos paveldo objektas ,,Plokščių eglė“ nudžiūvo. 

Plokščių miške dar 2018 m. susidarė didelis eglių kenkėjų (žievėgraužio tipografo) židinys. 

Manoma, kad iš jo žievėgraužiai užpuolė gamtos paveldo objektą. Nuo Plokščių eglės žievė lupasi 

neįprastai įvijai, o tai gali būti žaibo pakenkimo požymis. 

 

8. Rekreacinė digresija 

 

Rekreacinės digresijos laipsnis (didelis, vidutinis, mažas) ir užimamas plotas (ha). 

Fiksuojama rekreacinėse teritorijose, kitose teritorijose ne rečiau kaip 1 kartą pasirinktose vietose, 

kasmet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Rekreacinė digresija 2019 m. stebėtuose taškuose.  

 

Iki šiol, ypač didelio ar neigiamo poveikio aplinkai šiuose digresijos taškuose nepastebima. 

Daugiausiai digresijos taškų užfiksuota tarp Paplatelės rekreacinio prioriteto zonos ir Juodupio botaninio 

draustinio. Šalia šių vietų esančiose stovyklavietėse, atokvėpio vietose, viešbučiuose, kaimo turizmo 

sodybose vasaros metu fiksuojami bene patys didžiausi turistų srautai. Pastebėta ir žvejų veiklos 

pėdsakų (neleistinose vietose paliktos valtys, prie jų nelegalios laužavietės, šiukšlės). Šioje teritorijoje 

dirbtinai įrengtas vienas paplūdimys, kur iškasta negausi žolinė danga. 

Nors šis poilsiavimo sezonas buvo ilgas ir buvo stebėti didesni poilsiautojų kiekiai nei 

praėjusiais metais, tačiau rekreacinės digresijos skirtumas tarp matavimų nežymus. Poilsiautojų srautai 

koncentruojasi Paplatelėje ir šiauriniame Platelių ežero gale, todėl ir užfiksuotos digresijos čia 

didžiausios. Poilsiautojai mažiau braunasi į Šventorkalnį, todėl čia rekreacinė digresija mažėja. Išminti 

keliukai baigia užaugti ir tik valčių laikytojai palaiko digresiją. 

Didžiausia digresija nustatyta tarp Paplatelės rekreacinio prioriteto zonos ir Juodupio botaninio 

draustinio 0,14 ha. Čia intensyvėja poilsiavimas, o mažiausias užfiksuotas Šventorkalnyje – 0,003 ha. 

 Gamtos stichinių nelaimių parko teritorijoje 2019 metais nebuvo. 

 

 

  

Data Teritorijos pavadinimas Rekreacinės 

digresijos 

apimtas 

plotas (ha) 

2019 m. 

Rekreacinės 

digresijos 

pažeidimo 

laipsnis:  

M – mažas  

V – vidutinis  

D – didelis  

Rekreacinės 

digresijos 

pažeidimo 

pobūdis:  

T – taškinis  

L – linijinis  

A – arealinis 

• 2

2019-06-12 

Šventorkalnio 

archeologiniame 

draustinyje  

0,001 M 

 

L 

2019-09-26 0,003 V L 

• 2

2019-06-18 

tarp stovyklavietės 

„Ąžuolų sala“ ir atokvėpio 

vietos prie Ubagsalės 

0,060 V L 

2019-09-27 0,070 V L 

• 2

2019-06-12 

prie Juodeglyno g. (link 

poilsio bazės) 

0,003 V 

 

L 

2019-09-18 0,010 V L 

• 2

2019-06-14 

tarp Paplatelės 

rekreacinio prioriteto 

zonos ir Juodupio 

botaninio draustinio 

0,078 V L 

2019-09-27 0,141 D L 



 

9. Platelių ežero vandens lygio stebėsena 

 

57pav. Platelių ežero vandens lygio svyravimai 2013-2019 m. laikotarpiu. 

 

2019 m. metus pasitikom su pačiu žemiausiu Platelių ežero vandens lygiu. Sausio 

mėnesio 1 d. vandens lygis buvo – 146,2824 m virš jūros lygio. Vasara buvo gana karšta ir sausoka, 

tad visai natūralu, kad šiais metais užfiksuotas pats žemiausias Platelių ežero vandens lygis per 

paskutinius šešis metus, kur siekė vos 146,0810 m virš jūros lygio. Šis vandens lygis fiksuotas 

rugsėjo 8 d. 

Platelių ežere matuojame ne tik vandens lygio kitimą, bet ir vandens temperatūrą 1 m 

gylyje. Tad kaip atrodo vandens temperatūros kitimas ,,visuotino klimato atšilimo“ kontekste? 

Absoliučiai aukščiausia vandens temperatūra fiksuota 2018 m. liepos 27 d., kuri buvo 25,110 C0. 

Vidutinė metinė temperatūra aukščiausia buvo 2018 m. – 10,336 C0, šiemet beveik tokia pati, o pati 

žemiausia buvo 2015 m. – 9,012 C0, tad svyravimas tik 1,31 C0. Paskutinių trejų metų karštos 

vasaros ir nulėmė šiuos pakitimus, o jei bus tikros ,,lietuviškos“ vasaros su trumpalaikiais krituliais? 

Taip, kad ar Platelių ežeras šaltėja, ar šiltėja per šešerių metų stebėjimo laiką sunku pasakyti, 

reikalingi ilgesnio laikotarpio tyrimai. 
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10. Projektas „NATURA2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ 

Projektas „NATURA2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ yra pirmas ir 

vienintelis šiuo metu LIFE integruotas projektas Lietuvoje. Projekto akronimas – „LIFE-IP PAF-

NATURALIT“. Šis projektas oficialiai startavo 2018 m. sausio 1 d., o Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcijoje pirmas darbuotojas, kuris dirba prie projekto pradėjo dirbti 2018 kovo 2 d.  

Projekto misija. 

Siekiame, kad NATURA 2000 tinklo – vertingiausių ES gamtos teritorijų – apsauga būtų 

pilnavertė. Taip mes išsaugosime sengires, pelkes, pievas, kitas buveines ir jų natūralumą, kuris 

supo Lietuvos gyventojus nuo senų laikų.  

Projekto tikslai. 

• Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas Natura 2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu 

ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos 

svarbos buveinėms ir rūšims. 

• Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios 

Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės. 

• Gamtos apsaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač 

žemės ūkio, miškų bei turizmo, užtikrinimas. 

• Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti Natura 2000 tinklo teritorijas stiprinimas. 

 

58pav. Loginė struktūra. 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija yra atsakinga už C.4 veiklą, kuri susideda iš dviejų 

poveiklių: 



10.1. Inovatyvių technologijų šlapynių buveinių atkūrimui testavimas (C.4.1) 

Projekto metu bus atliktas hidrologinio režimo atkūrimas Užpelkių telmologiniame 

draustinyje. Hidrologinio režimo procese bus taikomi inovatyvūs sprendimai – kiminų sodinimas 

vietose, kuriose pažeistas aukštapelkės sluoksnis.  

Pirmos projekto fazės metu (2018-2019 metais), pagal Užpelkių telmologinio 

draustinio gamtotvarkos planą, buvo parengtas hidrologinio režimo atkūrimo projektas, kuriame 

numatoma 24 spraustasienės pagamintos iš PVC, kurios turi sulaikyti vandenį aukštapelkėje.  

Kadangi projekte numatoma iškirsti medžius, kurie yra valstybiniuose miškuose, 

reikalinga parengti VĮ VMU Telšių padalinio vidinės miškotvarkos projekto keitimus. 2019 metais 

buvo sutarta su VĮ VMU Telšių padaliniu bei centrine VMU dėl projekto keitimo. 2020 metais turi 

būti parengtas vidinės miškotvarkos projekto keitimas ir pradėtas hidrologinio režimo atkūrimo 

projekto įgyvendinimas. Projekte numatyta suma, hidrologinio režimo projekto įgyvendinimui, yra 

per maža, todėl įgyvendinimui bus pasitelkta dar vienas projektas – ES struktūrinių fondų projektas 

„Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „NATURA2000 teritorijose (I)“. 

 
59 pav. G. Sidabrienės n. 

 

 

 

 



10.2. Buveinių, kurioms gresia išnykimo ir sumažėjimo rizika, tvarkymo skatinimas 

naudojant alternatyvius biomasės panaudojimo būdus (C.4.2) 

Šioje poveiklėje yra numatyta įrengti 3 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles Žemaitijos 

nacionalinio parko teritorijoje. Aikštelės bus pastatytos trijuose toli vienas nuo kito esančiuose 

taškuose, kad būtų lengva pasiekti tvarkant Natura 2000 teritorijas.  

Pirmoje fazėje buvo pradėta projektuoti viena iš aikštelių, kuri bus pastatyta Plokštinėje, bei 

pradėti žemės sklypų formavimo bei pertvarkymo projektai. Suformavus žemės sklypus, sklypai 

bus perduoti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai ir ten bus pastatytos kitos dvi žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelės.  

2020 metais planuojama pradėti Plokštinėje esančios aikštelės statybas bei suprojektuoti dvi 

kitas aikšteles, kurios bus pastatytos Jazdauskiškių kaime, Šeško Šaltinio skersgatvyje bei 

Pamedinčių kaime, Kalno gatvėje. Taip pat 2020 metais numatoma nupirkti įrangą, kuri bus būtina 

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėms tvarkyti ir kompostui prižiūrėti. Pradėti komposto gamybą 

numatoma 2021 metais.  

 

60 pav. Projektinių pasiūlymų brėžinio ištrauka 

Kitos veiklos: 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ne tik vykdo C.4 numatytas veiklas, bet ir aktyviai 

prisideda, bei vykdo kitas veiklas: 

10.3. Gamtos festivaliai (E.2.2) 

Projekto laikotarpiu (2018-2028) turi būti suorganizuoti 30 gamtos festivalių. Pagrindinis šių 

festivalių organizatorius yra Baltijos aplinkos forumas (BEF). Numatyta trijuose Lietuvos 

nacionaliniuose parkuose surengti po 10 festivalių, kiekvienais metais po vieną. Nuo 2018 metų 



Žemaitijos nacionaliniame parke yra organizuojamas festivalis „Miško burtai“. Festivalis yra skirtas 

jaunoms šeimoms su mažais vaikais. Vaikai yra įtraukiami į burtų pasaulį, kuriame jie gali žaisti 

žaidimus, susipažinti su kaukais bei laumėmis, klausytis muzikos, paragauti skanybių, kurios 

pagamintas tik iš natūralių priemonių, kurtis suvenyrus bei atlikti begale kitų veiklų, bet, 

svarbiausia, kad per visus šiuos veiksmus vaikai yra supažindinami su gamta bei pritraukiami arčiau 

jos. Nors festivalis vyko dar tik du kartus, bet žmonių susidomėjimas yra didėjantis ir populiarumas 

festivalio kylantis. 2018 metais dalyvavo šiek tiek daugiau nei 500 žmonių, o 2019 metais dalyvių 

buvo jau daugiau kaip 600.  

 

61 pav. Festivalio ,,Miško burtai“ logotipas. 

10.4. Informacinės sistemos pritaikymas žmonėms su negalia (E.2.1) 

2019 metais, projekto pagalba, buvo pastatytas taktilinis informacinis stendas Kumelkaktėje, 

apsauginė tvorelė ant Kumelkaktės šlaito bei uždėti pandusai ant tilto, vedančio į Kumelkaktę. Visa 

tai atlikta tam, kad žmonės su judėjimo bei regėjimo negalia galėtų pasidžiaugti viena iš gražiausių 

vietų esančių prie Platelių ežero.  

 

 
 

62 pav. Pastatytas taktilinis informacinis stendas Kumelkaktėje. R. Augustinės n.  

10.5. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, dalijimasis projekto patirtimi 

tematinėse konferencijose (E.3.1) 



Žemaitijos nacionalinio parko direkcija dalyvavo trijose tarptautinėse konferencijose, kuriose 

pristatė „NATURALIT“ projekto veiklas bei pasiekimus.  

• 2018 m. kasmetinė EUROPARC konferencija Airijoje 

• 2019 m. EUROPARC Nordic-Baltic sekcijos susitikimas Švedijoje 

• 2019 m. kasmetinė EUROPARC konferencija Latvijoje  

 

63 pav. Tarptautinėje konferencijoje (Latvijoje) pristatytos „NATURALIT“ projekto veiklos. 

 

10.6. Projekto finansavimas 

Projektas „LIFE-IP PAF-NATRALIT“ yra finansuojamas Europos Sąjungos bei valstybės 

biudžeto lėšomis. 60% finansuoja Europos Sąjunga, 40 valstybės biudžetas. Viso projekto 

laikotarpiu projekto finansavimas yra 17 000 044 eurų, iš kurių didžiąją dalį sudaro atlyginimai 

(55.66%). 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai projekto veikloms įgyvendinti yra skirta 1 614 928 

eurų. Didžiausią finansavimo dalį sudaro infrastruktūros įrengimas (46,94%). Iš šios finansavimo 

eilutės bus statomos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės bei vykdomas Užpelkių pelkės 

hidrologinio režimo atkūrimas.  

Iki 2020 metų išnaudota apie 5% visam projekto laikotarpiui skirtų lėšų.  

 

 

 

 

  



1priedas 

Eil. 
Nr.
 
 
  

Patikrinimo 
data 

Objekto 
pavadinimas 

Patikrinimo metu 
užfiksuoti objekto 
būklės pakitimai, 
pažeidimai, 
sugadinimai ir kt. 

Objekto būklės 
įvertinimas (1 – bloga, 2 
– patenkinama, 3 – 
vidutinė, 4 – gera, 5 – 
labai gera) 

Pasiūlymai, 
pastabos 

Patikrinimą 
atliko 

 
1 

2019-07-09 Gegrėnų 

piliakalnių 

takas 

Stipriai atsilupinėję 

dažai nuo medinės 

infrastruktūros, nuo 

kai kurių žymeklių 

nuplėšytos rodyklės, 

rasta šiukšlių, 

atitrūkusi turėklo 

medinė dalis. 

4 – gera  -  R. Jundulienė 

 
 

 
2 

2019-09-23 Mikytų 

alkakalnio 

takas 

Nusitrynę dažai nuo 

suoliukų, šiek tiek 

sugadinta gulsčio 

stenduko 

informacinė lentelė 

(šiaurės krypties), 

atsilupusi apsauginė 

plėvelė 

(365041/6223437) 

4 – gera -  
R. Jundulienė 

 
S.Kvašinskas 

 
3 

2019-11-08 Liepijų 

pėsčiųjų trasa 

Išlaužytos tiltelio 

lentos 

5 – labai gera - R. Jundulienė 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2019-10-15 Gardų ozo 

takas 

Sulaužytos ,o kai 

kurios supuvusios 

laiptų lentos. 

Nuorodų lentelės 

nuplėštos. Laiptų 

atitvarai sulaužyti ir 

nuplėšti. Išplėšti 

suoliukai ir pradėti 

deginti. Reikalinga 

priežiūra ir tvarkymo 

darbai 

3 – vidutinė - R. Jundulienė 

S.Sidabras 

5 2019-07-04 Giliuko ir 

kaštoniuko 

takas 

tvarkinga 5 – labai gera  R. Jundulienė 

T.Vilė 

 
 
 
 

6 2019-08-12 Paplatelės 

takas 

Nuplėštos 5trasos 

trasos žymeklių 

rodyklės. 

 

15 likusių medinių 

skulptūrų, kitos 

baigia supūti 

 

4 – gera   
R. Jundulienė 

 
 
 

7  2019-07-18 Plokštinės 

takas 

Nusitrynę dažai nuo 

suoliukų, nuo stendų 

stogelių. Prie Pilelio 

šaltinio vienas 

stendukas be 

informacijos. 

 

4 – gera  R. Jundulienė 

 
 
 



8  2019-07-22 Atokvėpio 

vieta 

Jogauduose 

Apžvalgos bokšte 

vis stipriau lupasi 

dažų sluoksnis. 

Vandalų nuniokotas 

apžvalgos bokštelis, 

išplėšta medinės 

konstrukcijos dalis. 

4 – gera  R. Jundulienė 

S.Sidabras 

 

9 2019-07-08 Uždaro tipo 

poilsio 

teritorija 

,,Pakalniškynė“ 

Pavėsinės dažai 

nusilupę. Tiltui 

reikalingas 

remontas, atitrūkęs 

segmentas 

4 – gera  R. Jundulienė 

S. 

Vaičekauskas 

10 2019-07-18 Poilsiavietė 

Plateliuose 

Nusilupę dažai nuo 

suolų, bei lentų tako. 

4 – gera  R. Jundulienė 

11 2019-07-04 
 
 
 
2019-08-20 

Siberijos 

apžvalgos 

bokštas 

Nusilupę ir apgadinti 

bokšte esantys 

šiaurės ir vakarų 

krypties stendai. 

 

Atnaujinti sugadinti 

2 bokšte buvę 

informaciniai 

stendai. 

 

 

4 – gera 

 

 

 

 

5 – labai gera 

  
R. Jundulienė 
 

12 2019-07-31 Paplatelės 

apžvalgos 

aikštelė 

tvarkinga 5 – labai gera  R. Jundulienė 
 

13 2019-07-08 Atokvėpio 

vieta prie 

Ubagsalės 

tvarkinga 5 – labai gera  R. Jundulienė 
 

 

 

 

14 2019-08-06 Atokvėpio 

vieta prie 

Platelių 

lankytojų 

centro 

Nusitrynę dviračių 

stovų dažai 

4 – gera 

 
  

R. Jundulienė 
 

 

 

 

15 2019-07-09 Atokvėpio 

vieta Vilkuose 

Rasta šiukšlių 5 – labai gera  R. Jundulienė 
 

16 2019-07-16 Atokvėpio 

vieta prie 

Iešnalės 

 

Nusitrynę stendo 

dažai 

4 – gera 

 
 R. Jundulienė 

 

17 2019-07-18 Atokvėpio 

vieta prie 

Plokštinės 

gamtinio 

rezervato 

Tvarkinga 5 – labai gera  R. Jundulienė 
 

18 2019-09-03 Atokvėpio 

vieta 

Laumalenkuose 

Tvarkinga 

infrastruktūra 

5 – labai gera  R. Jundulienė 

19 2019-09-03 Atokvėpio 

vieta 

Pauošniuose 

Infrastruktūra 

tvarkinga, tačiau 

netvarkingi 

poilsiautojai primėtė 

aikštelėje 

vienkartinių kavos 

puodelių, alkoholio 

butelių, cigarečių 

nuorūkų 

4 – gera  R. Jundulienė 



 

20 2019-08-29 Atokvėpio 

vieta prie 

Platelių 

apžvalgos 

aikštelės 

Apsauginės tvorelės 

nusitrynę dažai 

4 – gera  R. Jundulienė 

21 2019-07-18 Atokvėpio 

vieta prie 

Šaltojo karo 

muziejaus 

Tvarkinga, 

pažeidimų ar 

trūkumų 

neužfiksuota 

5 – labai gera  R. Jundulienė 

22 2019-07-16 Atokvėpio 

vieta prie 

Platelių dvaro 

sodybos 

tvarkinga 5 – labai gera   

R. Jundulienė 

 

23 2019-07-22 Atokvėpio 

vieta prie 

Beržoro 

bažnyčios 

Nusitrynę stendo 

dažai 

4 – gera  R. Jundulienė 

24 2019-11-26 Atokvėpio 

vieta prie 

Mikytų 

alkakalnio tako 

Tvarkinga, tačiau 

nusitrynę dažai nuo 

dviračių stovo, bei 

suolelio 

4 – gera  R. Jundulienė 

S. Kvašinskas 

25 2019-11-27 Atokvėpio 

vieta prie 

Barstytalių 

bokšto 

Vienas bokšte 

esantis stendas 

subraižytas, 

aprašinėti ranktūriai. 

Stipriai nusitrynę 

dažai nuo laiptų 

pakopų. 

4 – gera  R. Jundulienė 

S. Kvašinskas 

26 2019-11-27 Atokvėpio 

vieta prie 

Mikytų 

ŽNPD priklauso tik 

stendas. Stendo 

būklė patenkinama. 

2 – patenkinama  R. Jundulienė 

S. Kvašinskas 

27 2019-07-09 Atokvėpio 

vieta prie 

Gegrėnų 

piliakalnių tako 

Infrastruktūra 

tvarkinga. Rasta 

šiukšlių. Šiukšlės 

surinktos 

5 – labai gera  R. Jundulienė 

28  2019-06-07 Atokvėpio 

vieta prie 

Platelių 

poilsiavietės 

tvarkinga 5 – labai gera  R. Jundulienė 

29 2019-08-29 Platelių 

apžvalgos 

aikštelė 

Rasta šiukšlių. Jos 

surinktos patikros 

metu 

5 – labai gera  R. Jundulienė 

30 2019-07-18 Atokvėpio 

vieta 

Plokštinėje 

Stendas senas, 

stendo informacija 

išblukusi 

3 – vidutinė  R. Jundulienė 

31 2019-07-15 Atokvėpio 

vieta prie 

Iešnalės 

tvarkinga 5 – labai gera  R. Jundulienė 


