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Įvadas 

Žemaitijos nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos 

nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato 

įsteigimo“ 

Direkcijos tikslai: 

Organizuoti didžiausio Žemaitijoje ežeringo miškingo gamtinio komplekso, mokslui ypač 

vertingų miškingų Plokštinės ir Rukundžių pelkynų, Platelių ežero, Laumalenkos ir Šilinės 

hidrografinių kompleksų, raiškaus moreninio (Mikytų, Pučkorių) ir keiminio (Šarnelės, 

Jazdauskiškių, Grigaičių) kraštovaizdžio etalonų, Gardų ozo, Medsėdžių ir Liepijos limnokeimų, 

Babrungo ir Mergupio slėnių, Paburgės, Siberijos, Pakastuvos, Užpelkių, Ertenio ir Paparčių 

pelkių, savitų Paplatelės, Šeirės ir Pailgio miškų bei Juodupio pelkėtų pievų biocenozių, retų 

rūšių augalų ir gyvūnų, gamtos paveldo objektų apsaugą; organizuoti ypač vertingo ir sudėtingo 

Šiaurės Žemaitijos archeologinio komplekso su Mikytų, Šarnelės, Pučkorių, Gegrėnų, 

Pagardenio ir kitais piliakalniais bei alkakalniais, Šventorkalnio senovinės gyvenvietės bei 

piliavietės, Žemaičių Kalvarijos (Gardų) urbanistinio komplekso ir sakralinės architektūros 

ansamblio, Platelių dvaro ir parko komplekso, etnokultūrinės vertės požymius išlaikiusių 

Beržoro, Stirbaičių ir Visvainių kaimų, kitų kultūros paveldo objektų apsaugą; organizuoti 

Šiaurvakarių Žemaitijos vandenskyros gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų ir jų 

įvairovės apsaugą;  organizuoti sunaikintų ir/ar pažeistų gamtos, kultūros paveldo vertybių 

kompleksų bei objektų atkūrimą; sudaryti sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, pirmiausia pažintinį 

ir kaimo turizmą, trumpalaikį poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, numatytose 

nacionalinio parko planavimo schemoje; reguliuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę pagal 

nacionalinio parko planavimo schemą, kitus bendruosius bei specialiuosius teritorijų planavimo 

dokumentus ir teisės aktus; puoselėti Žemaitijos regiono kultūros tradicijas, amatus, verslus, 

propaguoti gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės kultūros palikimą. 

Direkcija, įgyvendindama jai nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas: 
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Formuoja direkcijos veiklos kryptis; rengia nacionalinio parko tvarkymo tikslines 

programas teikia pasiūlymus tarnybai direkcijos finansiniams ištekliams formuoti; rengia teisės 

aktų, reikalingų nacionaliniam parkui nustatytiems tikslams įgyvendinti, projektus; organizuoja 

nacionalinio parko taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės bei kultūros paveldo išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją gamtos 

apsaugos, kultūros vertybių apsaugos, gamtos išteklių ir kitose srityse; organizuoja informacinių 

stendų, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, pažintinių takų, poilsiaviečių bei kitos 

rekreacinės infrastruktūros įrengimą; organizuoja ir koordinuoja nacionalinio parko 

kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, kultūros paveldo objektų apsaugą, rekreacinį naudojimą ir 

tvarkymą; nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų 

rengimo bei derinimo procese; pagal kompetenciją vykdo planavimo organizatoriaus (užsakovo) 

funkcijas, kai rengiami detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentai ar statinių projektai; 

informuoja visuomenę apie nacionalinio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas programas bei 

taikomas priemones, numatomus nacionalinio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus; 

įstatymų nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą; pagal kompetenciją vykdo fizinių 

ir juridinių asmenų ūkinės (taip pat ir statybinės bei rekreacinės) veiklos nacionaliniame parke ir 

jo buferinėje apsaugos zonoje kontrolę; saugo medžiojamąją fauną, kartu su medžioklės plotų 

nuomininkais nustatytąja tvarka atlieka medžiojamosios faunos apskaitą; bendradarbiauja su 

Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros 

ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniais padaliniais, kitų valstybės 

institucijų, apskričių viršininkų administracijų bei savivaldos institucijų atstovais; pagal 

kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis 

organizacijomis; vykdo kitus nacionalinio parko apsaugos, priežiūros bei tvarkymo darbus. 

Direkcija pagal kompetenciją vykdo kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir 

kultūros paveldo vertybių apsaugą, organizuoja nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą, sudarant 

sąlygas pažintiniam turizmui, racionaliam gamtos išteklių naudojimui, vykdo fizinių ir juridinių 

asmenų veiklos saugomose teritorijose kontrolę pagal Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos ir 

naudojimo reglamentus.; rengia ir teikia tarnybai direkcijos metinės veiklos programas ir metinės 

veiklos ataskaitas. 
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Kad įgyvendinti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos tikslus ir įgyvendinti funkcijas, 

direkcijoje yra 4 skyriai: gamtos skyrius, kraštotvarkos ir rekreacijos skyrius, kultūros paveldo 

skyrius bei finansų ir bendrųjų reikalų skyrius.  

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus pagrindinės funkcijos yra:  

Vykdyti Žemaitijos nacionalinio parko apskaitą, rengti ataskaitas, valdyti personalą, 

prižiūrėti pastatų, priklausančių Žemaitijos nacionaliniam parkui, techninę būklę, tvarkyti parko 

aplinką bei kitaip padėti kitiems skyriams. 

Šioje ataskaitoje apžvelgsime pagrindinius Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus atliktus darbus 2014 metų laikotarpyje, palyginsime 

finansinius duomenis 2013 - 2014 metų laikotarpyje, apžvelgsime personalo pokyčius 2014 metų 

laikotarpyje. 

1 Finansinės būklės ataskaita 

Žemaitijos nacionalinio parko finansinę būklę geriausiai atspindi finansinės būklė ataskaita, 

kuri susideda iš tokių dalių: ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, finansavimo sumos, 

įsipareigojimai ir grynasis turtas. 

1 diagrama. ŽNPD  balansas 2013 – 2014 metais 
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Pirmoje diagramoje matome kaip pasiketė Žemaitijos nacionalinio parko balansas 2013-

2014 metų laikotarpyje. Ilgalaikio turto padidėjo apie 28%, trumpalaikio turto padidėjo 57%, 

finansavimo sumų likučių padidėjo 30%, įsipareigojimų sumažėjo 35%, o grynojo turto padidejo 

23%. Norint išsiaiškinti, kodėl susidarė toks pokytis, kiekvieną iš šių dalių panagrinėsime 

atskirai. 

1.1 Ilgalaikio turto kitimas 2013 – 2014 metų laikotarpyje 

Ilglaikį turtą sudaro dvi grupės: ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis nematerialusis 

turtas. 

1 lentelė. Ilgalaikio turto struktūros pokytis 2013 - 2014 m. 

 Ilgalaikio turto grupės 
2013 m. 

Lt 
2014 m.    

Lt 
Struktūra 2014 

m. Pokytis  

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas 20179 16033 0.14% -21% 

1.1 Plėtros darbai     0.00%   

1.2 Programinė įranga ir jos 
licencijos   536.00 0.00%   

1.3 Kitas nematerialusis turtas 20179 15497 0.14% -23% 

1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai 
mokėjimai     0.00%   

2 Ilgalaikis materialusis turtas 8752464 11247487 99.86% 29% 

2.1 Žemė 8420 14757 0.13% 75% 

2.2 Pastatai 4668844 4618172 41.00% -1% 

2.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1973803 3755520 33.34% 90% 

2.4 Nekilnojamosios kultūros 
vertybės 951555 954051 8.47% 0% 

2.5 Mašinos ir įrenginiai 168615 137773 1.22% -18% 

2.6 Transporto priemonės  516784 414761 3.68% -20% 

2.7 Kilnojamosios kultūros vertybės     0.00%   

2.8. baldai ir biuro įranga 103709 85868 0.76% -17% 

2.9. Kitas ilgalaikis materialusis 
turtas 66902 1115301 9.90% 1567% 

2.10. Nebaigta gamyba ir 
išankstiniai mokėjimai 293832 151284 1.34% -49% 

Viso ilgalaikio turto 8772643 11263520 100.00% 8% 
 

Pirmoje lentelėje matome ilgalaikio turto struktūra 2013 – 2014 metų laikotarpyje. 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 2014 metais sudarė vos 0,14%, o 2014 metais, lyginant su 2013 
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metais ilgalaikis nematerialusis turtas sumažėjo 23%. Tam įtakos turėjo kito nematerialaus turto 

vertės sumažėjimas, kuris nusidėvėjo. 

Ilgalaikio materialaus turto struktūroje matome, kad didžiausia turto vertė yra pastatuose 

(41%) ir infrastruktūroje ir kituose statiniuose (33,34%). 2014 metais abi šios eilutės kartu 

sudarė net 74,33% viso ilgalaikio turto vertės. Ilgalaikio materialaus turto vertė 2013 – 2014 

metų laikotarpyje padedidėjo 29%. Didžiausią įtaką tam turėjo infrastruktūros ir kitų statinių 

vertės padidėjimas nuo 1973803 Lt iki 3755520 Lt. Ši turto grupė padidėjo dėl to, kad direkcija 

2014 m. iš Kelių direkcijos lėšų įrengė automobilių aikštelę prie Gegrėnų archeologinio 

draustinio komplekso, kuri buvo apskaitoma nebaigtoje statyboje, o užbaigus objektą, perkelta į 

infrastruktūros statinius. Šios grupės padidėjimą lėmė ir tai, kad steigėjas perdavė įrengtą lauko 

infrastruktūrą Taip pat matome kad padidėjo kitas ilgalaikis materialusis turtas nuo 66902 Lt iki 

1115301 Lt (direkcija prie administracinio pastato įrengė tvorą su varstomais vartais, įsigijo 2 

dviračius ir  2 informacines lentas bei iš steigėjo gavo  Platelių hidroįrenginio rekonstrukcijos 

darbus). Nebaigta statyba  sumažėjo 49% dėl to, kad buvo užbaigta jau minėta automobilių 

aikštelę prie Gegrėnų archeologinio draustinio komplekso ir perkelta į infrastruktūrą. 2014 m. 

direkcija taip pat įsigijo 4 kompiuterius, 3 projektorius, kieto kuro katilą, vejos pjovimo 

traktoriuką, 6 fotoaparatus, bet šie įsigijimai neturėjo įtakos biuro įrangos ir mašinų įrenginių 

grupes pokyčiams, nes šių grupių nusidėvėjimo sąnaudos buvo didesnės už įsigijimo vertes. 

1.2 Trumpalaikio turto pokytis 2013 – 2014 metų laikotarpyje 

Žemaitijos nacionalinio parko trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai 

(tame sk. ir ateinančių laikotarpių sąnaudos), per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai ir jų 

ekvivalentai. 

2 diagrama. Trumpalaikio turto struktūros pokytis 2013 -2014 metais. 
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Antroje diagramoje matome trumpalaikio turto struktūros pokyčius 2013 -2014 metų 

laikotarpyje. Iš diagramos matyti, kad atsargos padidėjo 34%, tokią įtaką turėjo suvenyrų skirtų 

parduoti įsigijimas. Išankstiniai apmokėjimai 2014 m. lyginant su 2013 m. padidėjo 47%, nes 

2014 m. buvo sumokėta 25 tūkst. Lt avanso rangovui UAB ,,Telšių meistras“ pagal viešųjų 

pirkimų sutartį, įgyvendinant projektą ,,Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų  centro plėtra“. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudas, kurie priklauso išankstinių mokėjimų grupei, sudaro 

autotransporto  ir projektų metu sukurto turto draudimo išlaidos, spaudos prenumeratos išlaidos 

bei Europarkų chartijos nario mokestis. Per veinerius metus gautinos sumos 2014 metais 

lyginant su 2013 metais sumažėjo 6%, nes sumažėjo sukauptas atostogų rezervas, o pinigai ir 

pinigų ekvivalentai 2014 metais lyginant su 2013 metais padidėjo net 2,4 karto, nes 

įgyvendinus projektus buvo kompensuotos patirtos išlaidos. Pinigų ir pinigų ekvivalentų 

straipsnį  sudaro vykdomų Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos  ,,LIFEscape-

Implementing European landscape convensioin the Sout Baltic region” bei Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programos ,,Cross Border Cooperation for Sustainable 

Management of lake Areas  in Kurzeme and Lithuania” (,,Ežerai ateičiai”) projektų  lėšų 

likučiai, netinkamo nereikalingo turto pardavimo pajamos, kompensuotos bei parmos lėšos. 

Viso trumapalaikis turtas padidėjo 57%. 

 

1.3 Finansavimo sumų likučių pokytis 2013 – 2014 metų laikotarpyje 

Finansavimo sumų likučiai susideda iš tokių eilučių: iš valstybės biudžeto, iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybinių ir tarptautinių organizacijų ir iš kitų šaltinių. 

3 diagrama. Finansavimo sumų likučių pokyčiai 2013 - 2014 m. 
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Trečioje diagramoje matome kaip 2013 – 2014 metais keitėsi Žemaitijos nacionalinio parko 

finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius. Matome, kad didžiausi  finansavimo  sumų likučiai  

yra iš Europos sąjungos ir  2014 metais tai sudarė net 71% visų  finansavimo sumų  likučių. 2014 

metais lyginant su 2013 metais iš valstybės biudžeto  finansavimo sumų likučiai padidėjo 18%, 

iš Europos Sąjungos padidėjo 36%, o iš kitų šaltinių padidėjo 1%. Viso finansavimo sumų  

likučiai padidėjo 30%. 

1.4 Įsipareigojimų ir grynojo turto pokyčiai 2013 – 2014 metų laikotarpyje 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija turi tik trumpalaikių įsipareigojimų, kurie 2013 – 

2014 metų laikotarpyje sumažėjo nuo 80326 Lt iki 52255 Lt (35%). Tokį pokytį įtakojo 

sumažėjęs atostogų rezervo likutis. 

Grynasis turtas susideda iš: rezervų ir sukaupto perviršio ar deficito. 

2 lentelė. Grynojo turto pokytis 2013 – 2014 metais 

Grynojo turto grupė 
2013 m. 

Lt 
2014 m. 

Lt Struktūra 2014 m. Pokytis  

Rezervai 65731 74564 20% 13% 
Einamųjų metų perviršis ar 
deficitas 74356 63196 17% 15% 
ankstesnių metų perviršis ar 
deficitas 166791 241147 66 % 45% 

Grynojo turto iš viso 306878 378907 100% 23% 
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80 % viso grynojo turto 2014 metais sudaro sukauptas perviršis, kuris 2014 metais, 

lyginant su 2013 metais, padidėjo 17%, ir susidarė dėl uždirbtų pajamų, bet nepanaudotų 2014 

m. bei dėl to, kad buvo įsigyta turto, kuris dar nenusidėvėjo. Tikrosios vertės rezervas padidėjo 

13%., nes padidėjo tikroji žemės vertė. 

 

2 Gautų  lėšų ir išlaidų ataskaitos 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija savo veila vykdo naudodama finansavimą gautą iš 

šių šaltinių: valstybės biudžeto,  Europos sąjungos, savivaldybių biudžeto kitų šaltinių lėšų bei 

uždirbtų pajamų. Šioje dalyje paanalizuosime kiek 2013 - 2014 metų laikotarpiu buvo gauta lėšų 

ir kur jos buvo panaudotos. 

3 lentelė. Gautos lėšos 2013 – 2014 metų laikotarpyje 

Gautos lėšos 2013 m. Lt 2014 m. Lt 
Struktūra 
2014 m. Pokytis 

1.  VB lėšos       

1.1. Valstybės biudžeto asignavimai 903992,60 925593,80 48,50 % 2 % 

1.2.  AARP lėšos 80900,00 32392,00 1,70 % -60 % 

1.3. Kelių direkcijos lėšos 0 187179,53 9,81 %   
1.4. Viešųjų darbų finansavimas  (savivaldybės  
dalis) 11979,11 12224,34 0,64 % 2 % 

1.5. Lietuvos kultūros tarybos kūrybinė stovykla 
,,Menininkų dirbtuvės Beržore" 7000,00 6000,00 0,31 % -14 % 

1.6. Nacionalinė mokėjimo agentūros    273,31 0,01 %   

Viso VB  lėšų 1003871,71 1163662,98 60,98 % 16 % 

2. Plungės savivaldybės lėšos         
2.1.Projektas ,,Teatro ženklai tradicinėje liaudies 
kultūroje“ 0 1000,00 0,05 %   
2.2.  Projektas ,,Žemaičių žemės menininkai:  
Truikys ir Riauba500 0       

2.3 Projektas ,,Lietuviškas ritinys"" 1500 1500 0,08 % 0 % 

2.4. Projektas ,,Sosnovskio barščio naikinimas ŽNP"   2500 0,13 %   

 Viso SB  lėšų 1500,00 5000,00 0,26 %   

3. Europos sąjungos lėšos         
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3.1 Projekto Cross Border Cooperation for 
Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme 
and Lithuania 15121,48 39476 2,07 % 161 % 

3.2.  Projekto  LIFEscape – Implementing European 
Landscape Convention in the South Baltic Region 127122,7 244813 12,83 % 93 % 
3.3. Projekto  Forest Management and Nature 
Conservation in Hardwood Forests under the 
Natura 2000 Directive 0 13159 0,69 %   

3.4.  Įdarbinimo subsidijuojant darbo vietas 
finansavimo programa iš  ES lėšų (darbo birža ) 0 6744,04 0,35 %   

3.5. Nacionalinė mokėjimo agentūros lėšos 4366,36 1651,61 0,09 % -62 % 

Viso ES lėšų 146610,54 305843,65 16,03 % 109 % 

4. Kitos lėšos         
4.1 Viešųjų darbų finansavimas iš kitų lėšų (Darbo 
biržos dalis) 16839,54 18115,68 0,95 % 8 % 

4.2. Kompensuotos ir kt. pajamos 3445,48 0     

4.3. Paramos lėšos 15000 5000 0,26 % -67 % 

4.4. Gyventojų paskirti 2 procentai nuo GPM 1199,94 1196,66 0,06 % 0 % 

Viso kitų lėšų 36484,96 24312,34 1,27 % -33 % 

5. Pajamos         

5.1. pajamos už paslaugas (be PVM) 311901,13 339246,85 17,78 % 9 % 

5.2 PVM  64221,31 70238,12 3,68 % 9 % 

 5.2. pajamos už parduotą turtą 8762,36 0 0,00 % -100 % 

Viso pajamų už paslaugas ir prekes  384884,8 409484,97 21,46 % 6 % 

Direkcijos gautos lėšos 1573352,01 1908303,94 100,00 21 % 
 

4 diagrama. Gautų lėšų struktūra 2013 - 2014 m. 
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3 lentelėje ir 4 diagramoje matome, kad tiek 2013 tiek 2014 metais didžiausią gautų lėšų 

dalį  sudarė valstybės biudžetas (atitinkamai 63,8% ir 60,98%).  Valstybės biudžeto lėšų 

struktūra ir pokytis parodytas 3 lentelėje bei 5 diagramoje.  

 

 

5 diagrama. Valstybės biudžeto lėšų struktūra 2014 metais. 

 

 

Penktoje diagramoje matome kad didžiausią dalį valstybės biudžeto 2014 m. sudaro 

asignavimai veiklai vykdyti. Taip pat matome, kad 2014 m., lyginat su 2013 m.,  šios lėšos buvo 

2 procentais didesnės, nes padidėjus minimaliai algai, buvo padidinti darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo asignavimai. Aplinkos apsaugos rėmimo programos finansavimas sumažėjo 

60%, nes buvo mažiau skirta gamtotvarkos darbams. 

Kita nemaža direkcijos naudojamų lėšų dalis yra Europos Sąjungos lėšos ir jos  2014 m. 

sudaro 16 procentų visų gautų lėšų. 3 lentelėje matome, kad 2014 m. didžiausią dalį visų 

direkcijos vykdomų projektų tarpe yra  projekto  ,,LIFEscape – Implementing European 

Landscape Convention in the South Baltic Region‘‘ ir sudaro 12,83 procentų. Šeštoje diagramoje 
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pateikta Europos Sąjungos lėšų struktūra 2013-2014 m., kur matome, kad direkcija 2014 m. 

vykdė daugiau projektų finansuojamų iš ES lėšų.  

6 diagrama. Europos Sąjungos lėšų struktūra 2013-2014 m. 

 

  Gana didelę dalį visų gaunamų lėšų dalį sudaro direkcijos uždirbtos pajamos. 2014 m.  

šios pajamos visų pajamų struktūroje sudarė daugiau neri ketvirtadalį. Šių pajamų didėjimas 

pastebimas nuo 2013 m, kai buvo įgyvendinti du ES lėšomis finansuojami projektai, kurių metu 

buvo rekonstruotas direkcijos valdomas turtas ir pritaikytas turizmui. 4 lentelėje matome, kad 

didžiausią dalį visų uždirbamų pajamų sudaro Šaltojo karo ekspozicijos paslaugos (83,5%). 

Didžiausią dalį visų lankytojų sudaro  suaugę asmenys.  

4 lentelė. Pajamos už paslaugas ir prekes 2013 -2014 m. 

Pajamos už paslaugas  2013 m. Lt 2014 m. Lt 
Struktūra 2014 
m. pokytis 

Šaltojo karo ekspozicijos paslaugos 260624,08 283279,37 83,50 % 9 % 

iš jų:  suaugę lankytojai 189622,34 203761,9 60,06 % 7 % 

             vaikai, pensininkai ir studentai 67496 73190,19 21,57 % 8 % 

             fotografavimas 3505,77 6327,28 1,87 % 80 % 

Dvaro svirno ir ŽNP ekspozicija  19182,74 24429,8 7,20 % 27 % 

iš jų:  suaugę lankytojai 11139,63 12560,32 3,70 % 13 % 

             vaikai, pensininkai ir studentai 7834,81 8561,87 2,52 % 9 % 

            ekskursija 168,60 3256,07 0,96 % 1831 % 

             fotografavimas 39,70 81,84 0,02 % 106 % 

Apgyvendinimo paslaugos 15079,33 17394,99 5,13 % 15 % 
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Kultūros  edukacinės programos 1661,13 3261,35 0,96 % 96 % 

Spaudiniai, suvenyrai  3899,77 3468,25 1,02 % -11 % 

Ekskursijos (išskyrus ekspozicijas) 6866,08 4347,14 1,28 % -37 % 

Nuomos pajamos 5919,00 6384,2 1,88 % 8 % 

Kitos pajamos 2568,77 150 0,04 % -94 % 

Viso gauta pajamų 311901,13 339246,85 100,00 9 % 
 

5 lentelė. Paslaugos pagal lankytojų grupes 2013-2014 m. 

Paslaugos 

 Lankytojų 
2013 m. 
vnt. 

 Lankytojų 
2014 m. 
vnt. pokytis 

Šaltojo karo ekspozicijos paslaugos 34149 37860 11 % 

iš jų:  suaugę lankytojai 19121 20547 7 % 

             vaikai, pensininkai ir studentai 13614 14762 8 % 

             fotografavimas 1414 2551 80 % 

Dvaro svirno ir ŽNP ekspozicija  5433 6041 11 % 

iš jų:  suaugę lankytojai 2247 2533 13 % 

             vaikai, pensininkai ir studentai 3160 3442 9 % 

            ekskursija 10 33 230 % 

             fotografavimas 16 33 106 % 
  

 Palyginę 4 ir 5 lentelėse esančius duomenys, galime daryti išvadą, kad pajamų didėjimą 

lėmė padidėjęs lankytojų skaičius  bei tai, kad jie naudojasi papildomomis paslaugomis 

(fotografavimu bei ekskursijomis).  

Šioje dalyje apžvelgsime kam buvo išleistos valstybės finansavimų lėšos. 

6 lentelė.. 2013 - 2014 metų valstybės biudžeto ir AARP lėšų išlaidos  

Išlaidų eilutė 
2013 m.  
Lt 

2014 m. 
Lt 

Struktūra 
2014 m. Pokytis 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 895294.2 985778.2 75.51 % 10.11 % 
Medikamentai ( ir darbuotojų sveikatos 
tikrinimas) 0 1555 0.12 %   

Ryšio paslaugos 9800 6824.16 0.52 % -30.37 % 

Transporto išlaikymas 26761 26347.97 2.02 % -1.54 % 

Apranga ir patalynė 6102.02 9460.11 0.72 % 55.03 % 

Spaudiniai 1016.97 11996.28 0.92 % 1079.61 % 

Kitos prekės 31628.19 28028.66 2.15 % -11.38 % 
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Komandiruotės 8155 9270.54 0.71 % 13.68 % 

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 30210.27 46257.16 3.54 % 53.12 % 

Kvalifikacijos kėlimas 1856.1 725 0.06 % -60.94 % 

Komunalinės paslaugos 73664 80976.25 6.20 % 9.93 % 

Kitos paslaugos 122800 40649.78 3.11 % -66.90 % 

kitos mašinos ir įrenginiai 33581.26 46610.27 3.57 % 38.80 % 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 15998.9 11085.4 0.85 % -30.71 % 

Viso: 1256868 1305565 100.00 % 3.87 % 
 

Šeštoje lentelėje matome Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2013 - 2014 metų išlaidų 

ataskaitos struktūrą ir pokyčius, lyginant su 2013 m.. Matyti, kad  2014 m. didžiausią dalį visų 

išlaidų sudaro darbo užmokestis, kuris sudaro 71,23%, o 2014 metais lyginant su 2013, darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčiai padidėjo 10,11%. Toks pokytis susidarė padidėjus 

minimaliam darbo užmokesčiui. 

Taip pat nemažą dalį, 9,77% išlaidų, sudaro kitos paslaugos, kurios buvo skirtos turto 

draudimam apmokėti, atliekų išvežimo paslaugoms apmokėti, skelbimam, registrų centro 

paslaugom, tiksliųjų matavimų paslaugoms, advokato paslaugoms ir kitom išlaidom. 

Komunalinės paslaugos 2014 m. sudaro 5,86%, o 2014 metais lyginant su 2013 metais 

padidėjo 9,93%. Toks pokytis susidarė padidėjus elektros kainai. 

7 lentelė. Aplinkos apsaugos rėmimo programos finansavimo išlaidų ataskaita 

Išlaidų eilutė 

2013 m. 
Lt 

2014 m. 
Lt Struktūra 2014 m. Pokytis 

Transporto išlaikymas 
(degalai) 4600 5600 17% 22% 
Apranga ir patalynė 
(uniformos) 3200 8695 27% 172% 

Kitos paslaugos 73100 6500 20% -91% 

Kitos prekės  3900 12%  

Kitos mašinos ir įrengimai  7697 24%  

viso: 80900 32392 100% -60% 
 

Septintoje lentelėje matome kaip buvo paskirstytos aplinkos apsaugos rėmimo programos 

lėšos. 2014 metais, pagal išlaidų eilutes, pinigų sumos buvo paskirstytos maždaug po lygiai. 
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Aprangai 2014 metais lyginant su 2013 metais buvo skirta 1,7 karto daugiau lėšų, o kitom 

paslaugom 91% mažiau lėšų. 

2014 metais iš aplinkos apsaugos rėmimo programos buvo skirta 3900 Lt kitom prekėm, už 

kurias buvo įsigyta prekių gamtos monotoringui ir inspekcinei veiklai, ir 7697 Lt kitom mašinom 

ir įrenginiam, už kuriuos buvo įsigyta kompiuteris ir 3 fotoaparatai. 

2013 metais didelė suma, net 73100 Lt, buvo skirta kitoms paslaugoms, kurios buvo skirtos 

NATURA 2000 teritorijų tvarkymui. 2014 metais, suma skirta šioms teritorijoms sumažėjo 91% 

ir siekė tik 6500 Lt. 2013-2014 m. 

 

8 lentelė. Valstybės biudžeto išlaidos 2013-2014 m. 

Išlaidų eilutė 2013 m. 2014 m. 
Struktūra 
2014 m. Pokytis 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 804994.2 844995.64 91% 5% 
Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos 
tikrinimas)  1555 0%  

Ryšio paslaugos 9800 5956 1% -39% 

Transporto išlaikymas 21047 19591 2% -7% 

Apranga ir patalynė 75  0% -100% 

Spaudiniai 1016.97 802.47 0% -21% 

Kitos prekės 19041.57 14894.69 2% -22% 

Komandiruotės 8155 9270.54 1% 14% 

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 4300 6703.44 1% 56% 

Kvalifikacijos kėlimas 300 725 0% 142% 

Komunalinės paslaugos 12864 10600 1% -18% 

Kitos paslaugos 6400 10500 1% 94% 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 15998.9  0%  

Viso: 903992.64 925593.78 100% 2% 
 

Valstybės biudžeto lėšų didžiausia dalis, net 91%, buvo skirta darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo išlaidoms apmokėti. 2014 metais, padidėjus minimaliam atlyginimui, darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos padidėjo 5%. 
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Visos kitos išlaidos sudaro tik 9% ir jos maždaug tolygiai pasiskirsčiusios. Galima išskirti 

tik transporto išlaikymo išlaidas, kurios sudaro 2% visų išlaidų. Šios išlaidos yra skirtos 

transporto draudimams ir kurui. Taip pat 2% visų išlaidų sudaro kitos prekės, kurios buvo skirtos 

administracinio pastato priežiūrai bei veiklai vykdyti. 

 

9 lentelė. Gautų pajamų išlaidos 2013-2014 m. 

 Išlaidų eilutė 2013 m. 2014 m. 
struktūra 
2014 m. pokytis  

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 90300 140782.6 41% 56% 

Ryšio paslaugos  868.16 0%  

Transporto išlaikymas 1114 1156.97 0% 4% 

Apranga ir patalynė 2827.02 765.11 0% -73% 

Spaudiniai  11193.81 3%  

Kitos prekės 12586.62 9233.97 3% -27% 

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 25910.27 39553.72 11% 53% 

Kvalifikacijos kėlimas 1556.1  0% -100% 

Komunalinės paslaugos 60800 70376.25 20% 16% 

Kitos paslaugos 43300 23649.78 7% -45% 

kitos mašinos ir įrenginiai 33581.26 38913.27 11% 16% 

kitas ilgalaikis materialusis turtas  11085.4 3%  

Viso: 271975.3 347579 100% 28% 
 

 Devintoje lentelėje pateikta gautų pajamų išlaidų struktūra ir pokyčiai, lyginant su 2013 m. 

Išlaidos apmokėtos iš gautų pajamų 2014 metais padidėjo 28%. Didžiausias veiksnys tokiam 

padidėjimui buvo tai, kad 2014 metais buvo išmokėti priedai sezono metu darbuotojams, už 

skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) įvykdymą bei dėl padidėjusio minimalaus darbo 

užmokesčio. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos iš gautų pajamų lėšų 2014 metais 

sudarė 41%.  

Taip pat nemažą dalį išlaidų iš gaunamų pajamų sudaro komunalinės paslaugos. Šiomis 

lėšomis buvo padengti komunaliniai mokesčiai ekspozicijose. 2014 metais komunalinės 

paslaugos sudarė 20% viso gaunamų pajamų išlaidų ir padidėjo 16% ,lyginant su 2013 metais. 

Ilgalaikio turto einamasis remontas 2014 metais sudaro 11% visų gaunamų pajamų išlaidų. 

Čia reikšmingas sumas sudarė Amatų centro rekonstrukcijos darbams sumokėtas avansas (25000 
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Lt). Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo išlaidos 2014 metais sudaro 11% visų gaunamų pajamų 

išlaidų. 

 

3 2014 m. personalo valdymo apžvalga 

 2014 m. patvirtintas pareigybių (etatų) skaičius buvo 34 etatai, t. y. pareigybės, įtrauktos į 

didžiausią leistiną pareigybių skaičių, finansuojamų iš valstybės biudžeto. Iš jų: valstybės 

tarnautojų -12, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – 22 etatai. Šis skaičius nesikeičia nuo 

2004 m., miškų valdymą perdavus VšĮ Telšių MU.  Visos nuolatinio pobūdžio pareigybės (28,5 

etato) buvo užimtos. Sezoninio pobūdžio darbams (5,5 etato) buvo įdarbinama, atsižvelgiant į 

poreikį bei darbo užmokesčiui skirtus asignavimus. 2014 m. 4 darbuotojai dirbo pareigybėse, 

finansuojamose iš ES projektų lėšų. 

 

 2014 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbusių darbuotojų skaičius – 33. 

 2014 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 35 darbuotojai. Palyginus su 2013 m. vidutinis 

darbuotojų skaičius padidėjo 1,42 darbuotojo. Padidėjimui įtakojo, kad 2014 m. buvo įdarbinta 

10 darbuotojų viešiesiems darbams, finansuojamų iš Užimtumo rėmimo fondo, bei įdarbinti 2 

darbuotojai į subsidijuojamas darbo vietas. Atsilaisvinus neterminuotai darbo vietai, vienas 

darbuotojas, dirbęs subsidijuojamoje darbo vietoje,   įdarbintas nuolatiniam darbui. 

 2014 m. buvo sudarytos 17 terminuotų darbo sutarčių. 

 

  Tarnybos, darbo santykių pasibaigimo pagrindai: 

1 darbuotojas atleistas pagal LR Darbo kodekso 127 str. 2  d. darbuotojo pareiškimu, įgijus 

teisę į visą senatvės pensiją; 

1 darbuotoja atleista pagal LR Darbo kodekso 127 str. 1  d. darbuotojos pareiškimu 

(nutraukė subsidijuojamą darbo sutartį dėl išvykimo dirbti į užsienį); 

22 darbo sutartys nutrauktos pagal LR Darbo kodekso 126 str. 1 d., suėjus darbo sutarties 

terminui. 

1 valstybės tarnautoja buvo  perkelta tarnybinio kaitumo būdu į laisvas pareigas (iš vieno 

Direkcijos skyriaus į kitą). 
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 Darbuotojų kvalifikacijai kelti išleista tik 1287,00 Lt. Trūkstant lėšų, ieškota įvairių galimybių 

kelti kvalifikaciją nemokamuose mokymuose, organizuojamuose ir finansuojamuose iš įvairių 

projektų, programų. 22 darbuotojai   dalyvavo 73 įvairiuose mokymuose. Ir tik už 4 mokymus 

apmokėta iš Direkcijos lėšų. 

 

4 Ūkinė veikla 

Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius taip pat atsakingas už pastatų, priklausančių Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijai, techninę priežiūrą, administracinių pastatų vidaus ir išorės 

priežiūrą, Žemaitijos nacionalinio parko teritorijos ir infrastruktūros tvarkymą bei inventoriaus 

priežiūrą. 

Pagrindinė veikla vasaros sezono metu yra aplinkos priežiūra, tai yra žolės pjovimas, 

ataugų ir šakų genėjimas, infrastruktūros tvarkymas, gamtotvarkos  programų įgyvendinimas, 

kultūros objektų priežiūra ir kita. 

2014 metais buvo atlikti 3 neeiliniai darbai:  

Lankytojų centro sienos remontas. Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų centro 

pastatas yra labai senas, todėl sienos jau yra apipuvusios. 2014 metais buvo atliktas remontas, 

kurio metu buvo pakeistos išorėsapdailos lentos naujomis ir jos nudažytos. 

 

Ateinančiais metais planuojama suremontuoti kitą šio pastato sieną. 
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Statinio, esančio Paplatelės kaime griovimas. Žemaitijos nacionalinis parkas turi daug 

senų pastatų, kurių sutvarkyti nėra lėšų, o šie pastatai yra netinkami naudoti ir yra pavojingi 

aplinkai. Viena iš finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus užduočių yra tokius pastatus atnaujinti 

arba nugriauti.  

 

Miško, esančio Šarnelės kaime retinimas. Žematijos nacionalinio parko direkcijai 

priklauso miškas, kurį reikia prižiurėti. 2014 metų gale buvo retinamas jaunuolynas. Tvarkymo 

darbų metu pagaminta apie 11  kubų malkinės medienos. 

 


