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1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

Lankytojų aptarnavimo skyrius ir jam priskiriamas Šaltojo karo muziejaus poskyris 

suformuoti 2016 m. gegužės 1 d. įvykdžius reorganizaciją direkcijoje. 2016 m. Lankytojų 

aptarnavimo skyriuje ir Šaltojo karo muziejaus poskyryje dirbo: vedėja - Rovena Augustinė, Šaltojo 

karo muziejaus poskyrio vedėja -  Ilona Urnikienė, specialistės (gidės) - Aušra Brazdeikytė (Platelių 

lankytojų centras), Dalia Jakštienė (Platelių dvaro svirnas), Judita Šatkauskienė (Šaltojo karo 

ekspozicija), specialistės (gamtos mokyklai) – Agnė Černeckienė, o nuo spalio mėnesio - Toma 

Mikutaitė. Turizmo sezono metu papildomai buvo priimtos specialistės (gidės): Evelina 

Kajumovaitė (Šaltojo karo ekpozicija), Dovilė Juškaitė (Šaltojo karo ekspozicija), Milda Armalytė 

(Šaltojo karo ekpozicija) ir Jurgita Dubčakienė (Platelių dvaro svirnas). Taip pat darbavosi dar 5 

sargai ir pagalbiniai darbuotojai, atliekantys Plokštinės ekologinio ugdymo centro ir Šaltojo karo 

ekspozicijos priežiūrą, tvarkymą ir apsaugą. Viešosios turizmo infrastruktūros objektus tvarkė ir 

prižiūrėjo Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai. Organizuojant lankytojų aptarnavimą 

talkino savanorė Rūta Vaškytė. 

 

2. MONITORINGAI 

 

2.1. LANKYTOJŲ MONITORINGAS 

 

Vykdytas lankytojų monitoringas pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo 

programą, patvirtintą VSTT direktoriaus.  

Lankytojų monitoringą vykdė A. Černeckienė ir A. Brazdeikytė, talkino savanorė Rūta 

Vaškytė, Šaltojo karo, Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijų darbuotojai. Vykdytas tiesioginis 

ir netiesioginis monitoringai. Monitoringų metu buvo fiksuojamas apsilankiusių turistų skaičius 

Platelių lankytojų centre, Šaltojo karo ekspozicijoje, Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių 

ekspozicijose, kituose 5 taškuose (Paplatelės take, dviračių take, Platelių poilsiavietėje, Siberijos 

bokšte, „Beržynėlio“ stovyklavietėje). Gauti duomenys analizuojami pagal atskiras lankytojų 

grupes, atvykimo vietą (Lietuva/miestas, užsienis/šalis) ir pan. Lankytojų monitoringo ataskaita 

pridedama 1 priede. 

 

   
1-2 pav. Lankytojų monitoringas dviračių take (kairėje), Platelių poilsiavietėje (dešinėje). A. 

Brazdeikytės n. 
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2.2. KRAŠTOVAIZDŽIO  MONITORINGAS 

 

Kraštovaizdžio monitoringas buvo vykdomas pagal valstybinę aplinkos monitoringo 2011 

– 2017 m. programą, patvirtintą LR Aplinkos ministro. 

Atliekant monitoringą vertinamas lankytojų poveikis gamtinei aplinkai (rekreacinė 

digresija), lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos, turizmo paslaugų spektro kaita, nacionaliniame 

parke esantys miškai. Lankytojų aptarnavimo skyrius kraštovaizdžio monitoringą vykdė pagal 2 

rodiklius: lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos bei turizmo paslaugų spektro kaita. Monitoringą 

pagal įvardintus rodiklius vykdė R. Augustinė ir A. Brazdeikytė. Kraštovaizdžio monitoringo 

ataskaita pridedama 2 priede.  

 

      
3-4 pav. Lankymui pritaikyti objektai (kairėje), turizmo paslaugų teikėjai (dešinėje). A. Brazdeikytės 

n. 

 

3. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS 

  

Skyriaus darbuotojai teikė informaciją nacionalinio parko lankytojams, rūpinosi suvenyrų 

leidyba, rinko ir ruošė medžiagą naujiems maršrutams, rašė straipsnius, rengė ir skaitė pranešimus, 

vedė ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus, organizavo renginius ir kt.  

 

3.1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS 

  

2016 m. skyriaus ir poskyrio darbuotojai aptarnavo 47601 (ekspozicijų+ekskursijų ir 

edukacijų) Žemaitijos nacionalinio parko lankytojus. Jiems buvo teikiama įvairi informacija, 

supažindinama su teritorijoje, esančiais turistiniais objektais: Šaltojo karo ekspozicija, Platelių 

lankytojų centro ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai“, Žemaitijos nacionalinio parko ir 

Užgavėnių ekspozicijomis, gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis ir objektais. Skyriaus darbuotojai 

vedė ekskursijas, žygius, organizavo edukacinius užsiėmimus, teikė informaciją apie lankytinas 

vietas ir kt. Pertvarkius direkcijos skyrių veiklas, prie Lankytojų aptarnavimo skyriaus prijungtos 

Platelių dvaro svirno ir arklidžių ekspozicijos. Todėl jų lankytojai ir vestos ekskursijos bei 

edukaciniai užsiėmimai yra įtraukti į šio skyriaus veiklą nuo 2016 metų. 
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5-7 pav. Lankytojai Platelių lankytojų centre (kairėje), Šaltojo karo ekspozicijoje 

(dešinėje), Užgavėnių ekspozicijoje (apačioje.) A.Brazdeikytės, J. Šatkauskienės ir D. Jakštienės n. 

 

3.1.1. ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJA 

Daugiausia turistų lankėsi Šaltojo karo ekspozicijoje – 35452. Su ekspozicija supažindino 

Šaltojo karo ekspozicijos darbuotojai -  I. Urnikienė, J. Šatkauskienė ir kiti, kompleksinių 

ekskursijų metu Platelių lankytojų centre dirbanti specialistė (gidė) A. Brazdeikytė. Darbuotojos 

ekskursijas vedė lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 

 

 
8 pav. Šaltojo karo ekspozicija iš drono. G. Norvaišo n. 
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78,6% (27857) apsilankiusiųjų buvo poilsiautojai iš įvairių Lietuvos regionų, iš daugiau 

kaip 60 miestų ir miestelių. Daugiausiai lankytojų sulaukta iš Klaipėdos r. (4864),  Vilniaus r. 

(3861), Kauno r. (2956), Šiaulių r. (1870), Mažeikių r. (1640), Plungės r. (1584), Panevėžio r.  

(741), Tauragės r. (472), Skuodo r. (427). 

21,4 % (7595) visų lankytojų buvo užsieniečiai. Daugiausia iš Latvijos (1188), Vokietijos 

(998), Prancūzijos (431), Olandijos (436), Didžiosios Britanijos (410), Ispanijos (386), Italijos 

(323), Norvegijos (116), Švedijos (122), Lenkijos (107), Rusijos (63), Airijos (51). Lankėsi ir iš 

tolimesnių kraštų – JAV (1238), Australijos (70), Izraelio (23), Naujosios Zelandijos (7). 18 turistų 

grupių atvyko iš kruizinių laivų.  

 
9 pav. Japonų kariai Šaltojo karo ekspozicijos. I. Urnikienė n. 

Lyginant su 2015 metais, lankytojų skaičius Šaltojo karo ekspozicijoje sumažėjo 3%.  2015 

m. čia apsilankė 36545 lankytojai.  

Šaltojo karo ekspozicijos darbuotojai taip pat rūpinosi Lobių paieškos trasos Plokštinės 

miškuose priežiūra ir besidominčiųjų apmokymu. Šiemet trasa taip pat sulaukė didžiulio 

susidomėjimo: ją išbandė 24 grupės (115 žmonių): iš Vilniaus, Klaipėdos, Skuodo, Mažeikių, 

Tauragės miestų. 

  
10-11 pav. Lankytojai aptaria lobio paieškos planą. I. Urnikienės n. 

 

3.1.2.  PLATELIŲ LANKYTOJŲ CENTRAS 

2016 m. Platelių lankytojų centre ištisus metus buvo fiksuojamas apsilankiusiųjų skaičius. 

Taip pat informacija buvo teikiama telefonu, elektroniu paštu, vedamos ekskursijos po ekspoziciją 

„Žemaitijos žemės slėpiniai“. Informacija apie telefonų skambučių ir elektroninių laiškų skaičių 

nebuvo fiksuojama.  
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Sezono metu (balandžio 1 – rugsėjo 30 d.) Platelių lankytojų centras dirbo pirmadieniais – 

šeštadieniais, ne sezono metu (spalio 1 – balandžio 30 d.) – pirmadieniais – penktadieniais. 

Lankytojus centre aptarnavo A. Brazdeikytė, R. Augustinė, A. Černeckienė, nuo spalio mėn. – ir T. 

Mikutaitė. 

2016 m. – 4587 (3710 suaugę ir 877 vaikai). Lankytojai iš Lietuvos (2877) sudarė apie 

63%, o iš užsienio šalių (1710) – 37%. Lyginant su lietuvių lankytojų skaičiumi 2015 m., kai 

turistai iš Lietuvos miestų sudarė 69,1%, o iš užsienio 30,9%, pastebimas lankytojų iš Lietuvos 

skaičiaus mažėjimas, o iš užsienio – didėjimas. 

  
12-13 pav. Turistai iš Šveicarijos (kairėje) ir Olandijos (dešinėje). A. Brazdeikytės n.  

 

Daugiausia užsieniečių, kurie lankėsi lankytojų centre, buvo iš Vokietijos (344 lankytojai), 

Latvijos (189), Prancūzijos (189), Olandijos (127), Ispanijos (100), Italijos (96) ir Čekijos (96). 

Lyginant duomenis su 2015 m. lankytojų skaičiais, pastebimas didėjimas iš Ispanijos ir Čekijos, 

mažėjimas – iš Italijos. Daugiausia lankytojų vis dar atvyksta iš Europos valstybių.  Tačiau daugėja 

atvykstančių iš JAV (51), Kanados (12), Australijos (17), Rusijos (37), pasitaiko atvykstančiųjų ir iš 

N. Zelandijos, Čilės, Meksikos, Kinijos, Singapūro ir kt.  

 Daugiausia Lietuvos lankytojų buvo užregistruota iš Vilniaus  ir Vilniaus r. (367 

lankytojai), Kauno ir Kauno r. (241), Klaipėdos ir Klaipėdos r. (274), Šiaulių ir Šiaulių r. (161), 

Plungės ir Plungės r. (151). Lyginant su 2015 m., išaugo atvykstančiųjų iš tolimesnių Lietuvos 

miestų (Vilniaus, Kauno) skaičius. Atvykėlių geografija labai plati: jie atvyko daugiau kaip iš 40 

skirtingų miestų ir miestelių. 

 
14 pav. Platelių LC lankytojai. Nuotr. iš ŽNPD archyvo. 
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Platelių lankytojų centre dirbę darbuotojai 2016 metais ekspozicijoje „Žemaitijos žemės 

slėpiniai“ ir kitose parko vietose pravedė 121 įvairaus dydžio grupių ekskursijas, kuriose dalyvavo 

2520 lankytojų: 1122 suaugusieji ir 1398 vaikai. Daugiausiai ekskursijų buvo kompleksinių, kurios 

vedamos per kelis objektus. Populiariausios: po lankytojų centro ekspoziciją „Žemaitijos žemės 

slėpiniai“, po Platelių miestelį, Šeirės pėsčiųjų taką. Daugiausia ekskursijų vyko birželio (32 

ekskursijos), gegužės (18), rugpjūčio (16), rugsėjo (14), liepos (12) mėnesiais. Vaikų grupių 

ekskursijų pagausėjimas stebimas gegužės ir birželio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Vasaros sezono 

metu daugiausiai ekskursijas renkasi suaugę lankytojai. Pastebima, kad ekskursijos vis dažniau 

tampa giminių susitikimų bei darbo kolektyvų pramogomis. 2016 m. daugiausia ekskursijų po 

nacionalinį parką (108), kuriose dalyvavo 2193 žmonės, pravedė A. Brazdeikytė. Informaciją 

lankytojams teikė R. Augustinė, A.Brazdeikytė, A. Černeckienė, vėliau – ir T. Mikutaitė. 

 

  
15-16 pav. Ekskursijų po Platelių dvaro parką akimirkos: įmonės kolektyvas (kairėje), daželinukai 

(dešinėje). A. Brazdeikytės n. 

3.1.3. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR UŽGAVĖNIŲ EKSPOZICIJOS 

Buvusiame Platelių dvaro sodybos svirne ir arklidėse įsikūrusiose Žemaitijos nacionalinio 

parko (toliau ŽNP) ir Užgavėnių ekspozicijose 2016 m. metais buvo fiksuojamas apsilankiusiųjų ir 

ekskursijų dalyvių skaičius. Šiose ekspozicijose dirbę darbuotojai drauge su amatų centru 

organizavo ir įvairius edukacinius užsiėmimus bei seminarus. Papildomai turistams buvo teikiama 

informacija apie parko teritorijoje esančius lankytinus objektus ir vietas, vedamos ekskursijos po 

Platelių dvaro parką. 

  
17-18 pav. Lankytojai Užgavėnių (kairėje) ir ŽNP (dešinėje ) ekspozicijose. A. Kuprelytės n. 
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Ekspozicijos sezono metu dirbo antradieniais – sekmadieniais, ne sezono metu – 

antradieniais – šeštadieniais. Jose dirbo specialistės (gidės) Dalia Jakštienė ir Jurgita Dubčakienė 

(sezono metu).  

2016 m. ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose apsilankė 2904 lankytojai (2483 – suaugęs, 421 - 

vaikas) iš Lietuvos ir užsienio šalių. Didžiąją dalį, net 96% (2783 lankytojai), Platelių dvaro svirno 

ekspozicijose sudarė vietiniai (Lietuvos) turistai ir tik apie 4% (121 lankytojų) - iš užsienio šalių 

(Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Olandijos ir kt.).  

Daugiausiai turistų buvo sulaukta iš Vilniaus ir Vilniaus r. (383), iš Plungės ir Plungės r. 

(330), Kauno ir Kauno r. (178), Klaipėda ir Klaipėdos raj. (234), Telšiai ir Telšių r. (104).  

Ekskursijose po ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijas bei po Platelių dvaro parką 2016 m. 

dalyvavo 2027 lankytojų (1135 suaugusių ir 892 vaikai), daugiausiai iš Lietuvos. Platelių dvaro 

svirne, arklidėse ir parke buvo pravestos 68 ekskursijos. Ekspozicijų darbuotojai taip pat padėjo 

organizuoti ir vesti edukacinius užsiėmimus (žvakių liejimas, vėlimas, Užgavėnių kaukių 

mezgimas, Advento tradicijos ir kt.) amatų centre, taip pat patys vedė kai kuriuos užsiėmimus. 

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 1124 lankytojų. 

 

 
19 pav. Užgavėnių kaukių mezgimo edukacija. A. Kuprelytės n. 

 

3.2.ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 

3.2.1.LEIDYBA 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai 2016 m. stengėsi pateikti kuo didesnę 

suvenyrų įvairovę lankytojams, pradedant leidiniais (žemėlapiai, knygos), baigiant suvenyrais 

(pakabukai, magnetukai, puodeliai). Buvo išleisti šie suvenyrai: 

 Suvenyriniai ženkleliai „Plateliai“ – 150 vnt.; 

 Suvenyriniai ženkleliai „Žemaitija“ – 200 vnt.; 

 Magnetukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 2700 vnt.; 

 Raktų pakabukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 200 vnt.; 

 Puodeliai su ŽNP vaizdais, simboliu – 280 vnt. 

Daugelis suvenyrų dėl didelio savo populiarumo buvo perleisti, o dalis buvo užsakyti su 

naujais Žemaitijos nacionalinio parko vaizdais. 

Nuo 2016 m., siekiant populiarinti vietos gamintojų produktus, ekspozicijose pradėta 

prekiauti Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklą turinčiais produktais – įvairios talpos 

medumi (60 vnt.). Lankytojai galėjo įsigyti 0,5 l, 0,39 l ir 0,3 l talpos išvaizdžiai atrodančius 
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stiklainius su medumi. Taip pat padavinėjamos įvairių žolelių mišinių arbatos iš sertifikuoto 

ekologinio ūkio (200 vnt.). Pradėta prekiauti Eugenijaus Bunkos knygomis „Legendų šnabždesiai“ 

(50 vnt.). 

 

 
         20-21 pav. Medus, žolelių mišinių arbatos, E.Bunkos knyga (kairėje). 2016 m. pagaminti 

suvenyrai (dešinėje). A. Brazdeikytės n. 

 

Lankytojų aptarnavimo skyrius taip pat įsigijo reprezentatyvią aprangą (marškinėlius, 

džemperius, striukes) 21 vnt. Rūbai skirti lankytojus aptarnaujantiems darbuotojams. 

  

 
 

22-24 pav.  Nauja Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų  apranga, I. Urnikienės ir 

P. Mikos, A. Kuprelytės n. 
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Pirkimams dokumentus rengė, medžiagą rinko ir maketus derino skyriaus darbuotojos - R. 

Augustinė ir A. Brazdeikytė. 

3.2.2.RENGINIAI 

3.2.2.1. TURIZMO FORUMAI 

Turizmo forumas I. Forumas „2016 m. turizmo sezonas Žemaitijos nacionaliniame 

parke“ įvyko 2016 m. balandžio 8 d. Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijos parodų salėje 

(Plateliuose). Dalyvavo 41 žmogus. Organizavo specialistė (gidė) A. Brazdeikytė. Pranešimą apie 

aplinkos tvarkymo problemas ir atliekų rūšiavimą skaitė Plungės r. sav. ekologė Edita Lydienė. Su 

Žemaitijos nacionalinio parko Platelių tradicinių amatų centro veikla ne turizmo sezono metu 

supažindino Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Kuprelytė. Projektą 

„Plungė – Europos kultūros sostinė 2022“ pristatė Plungės r. sav. administracijos Kultūros ir sporto 

skyriaus vedėja, projekto koordinatorė Vida Saukalienė. Apie Žemaitijos nacionalinio parko 

lankytojus 2015 m., kokie jie, jų poreikiai, papasakojo Lankytojų aptarnavimo sk. specialistė (gidė) 

A. Brazdeikytė. Su galimybe pasinaudoti Kaimo plėtros programos (KPP) 2014-2020 metų 

priemonėmis supažindino Gamtos ir kultūros paveldo sk. vyr. specialistė Marija Jankauskienė. 

Plungės turizmo informacijos centro veiklą ir 2016 m. turizmo sezono naujoves pristatė šio centro 

vadybininkė Ieva Savickienė. Apie Žemaitijos kaimo turizmo asociacijos veiklą ir 2016 m. turizmo 

sezono naujoves kalbėjo šios asociacijos pirmininkė Jurgita Krištupienė. Asociacijos „Žemaitijos 

turizmo klasteris“ veiklą pristatė šios asociacijos narė Nelė Dailidonienė. Apie Plungės r. policijos 

komisariato veiklą, užtikrinant tvarką Žemaitijos nacionaliniame parke, kalbėjo Plungės r. policijos 

komisariato viršininkas Saulius Vaičekauskas. 

 

   

   
 

25 -28 pav. Turizmo forumo akimirkos. D. Abrutės n. 2016-04-08 
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Turizmo forumas II. 2016 m. gruodžio 1-ąją įvykęs renginys savo forma šiek tiek skyrėsi 

nuo prieš jį vykusių renginių – apskrito stalo diskusijos principu. Renginio pradžioje buvo pristatyti 

praėjusio turizmo sezono rezultatai, o vėliau organizuota aktyvi diskusija grupėse. Pranešimus apie 

praėjusį sezoną skaitė Plungės turizmo informacijos centro ir  Žemaitijos kaimo turizmo asociacijos 

atstovai. Lankytojų statistiką Žemaitijos nacionaliniame parke pristatė ir apibendrino specialistė 

(gidė) Aušra Brazdeikytė. Daugiausiai dėmesio renginio metu buvo skirta diskusijoms. Aptarti 

klausimai, susiję su Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo svarba, naryste Europos darnaus 

turizmo saugomose teritorijose chartijoje, sprendžiamas „Turizmo forumo“ tematikos ir formato 

atsinaujinimo reikalingumas. Renginį organizavo R. Augustinė, jai padėjo A. Brazdeikytė, D. 

Jakštienė, Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai. Renginį moderavo direktorius R. Lydis, 

direktoriaus pavaduotojas G. Norvaišas, skyriaus vedėja R. Augustinė. Dalyvavo 35 žmonės. 

 

  
 

  
29-32 pav. Turizmo forumas rezultatų aptarimas (viršuje kairėje), diskusijos grupėse 

(viršuje dešinėje, apačioje). A. Brazdeikytės n. 2016-12-01.  

 

 

3.2.2.2. EUROPOS PARKŲ DIENOS PAMINĖJIMAS 

Siekiant paminėti Tarptautinę Europos parkų dieną, kurios tematika 2016 m. buvo susijusi 

su gamtos skoniais, buvo organizuojamas renginys „Gamtos skonis“. Jis įvyko gegužės 24 d. 

buvusiame kariniame miestelyje, Plokščiuose. Programoje buvo numatyta ekskursija po karinį 

miestelį, diskusijos gamtos mokyklos kūrimo tema, ekologinių ūkių produkcijos pristatymas ir 



13 
 

„gamtos skonių“ ragavimas bei žaidimai prie laužo. Ekskursiją po karinį miestelį (būsima gamtos 

mokyklos teritorija) vedė ir gamtos mokyklos planus pristatė direktoriaus pavaduotojas G. 

Norvaišas. Ekologiškus produktus pristatė V. Jundulaitė – Kuosienė. Dalyviai ant laužo kepė 

cinamonines lazdeles ir aktyviai leido laiką  žaisdami edukacinius žaidimus. Renginį organizavo 

skyriaus vedėja R. Augustinė ir Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas P.Mika. 

Dalyvavo 30 žmonių. 

 

 
33 pav. Oficialus Europarc federacijos parengtas plakatas, skirtas partneriams 

prisidedantiems prie Europos parkų dienos paminėjimo. 

 

  

 

34-37 pav. „Gamtos skonio“ akimirkos. A. Brazdeikytės ir R. Augustinės n. 2016-05-24. 
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3.2.2.3. TURIZMO DIENOS PAMINĖJIMAS 

 

Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 d.  Šios dienos proga Lankytojų aptarnavimo 

skyrius organizavo nuotraukų – asmenukių konkursą „Mano vasara Žemaitijos nacionaliniame 

parke“ ir orientacinę išvyką dviračiais po Šiaurinę ŽNP teritoriją. 

Nuotraukų – asmenukių konkursui visi dalyviai turėjo siųsti nuotraukas, kuriose būtų 

įsiamžinę prie lankytinų objektų, esančių parko teritorijoje.  

 

 
38 pav. Nuotraukų – asmenukių konkurso plakatas. E. Smulkienės maketas. 

 

Konkursui buvo atsiųsta 16 nuotraukų, kurių autoriai buvo save užfiksavę skirtinguose 

objektuose. Nuotraukas nugalėtojas rinko socialinio tinklo „Facebook“ lankytojai. Apdovanoti 3, 

daugiausiai „Patinka“ surinkę, nuotraukų autoriai. Konkursą organizavo R. Augustinė. 

 

  
39-40 pav. I-os vietos nugalėtoja prie Mikytų akmens su velnio pėda (kairėje), II-os vietos 

nugalėtojai Siberijos apžvalgos bokšte (dešinėje). K. Pajuodytės ir S. Drugilės n. 
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41 pav. III-ios vietos nugalėtoja prie Platelių lankytojų centro „Gyvačių gaudytojo“. M. 

Kaminskaitės n. 

Orientacinė išvyka dviračiais šiaurine trumpąja automobilių–dviračių trasa buvo 

organizuojama rugsėjo 23–ą dieną. Šiuo renginių buvo siekiama paminėti Turizmo dieną, 

visuomenei pristatyti naujas trasas, kurios ateityje turės potencialą tapti aktyvaus turizmo mėgėjų 

traukos objektais. Renginio metu dalyviai dviračiais turėjo ne tik įveikti 33 km žiedinį maršrutą, bet 

ir atlikti jiems parengtas užduotis. Renginyje dalyvavo 30 dalyvių. Renginį organizavo R. 

Augustinė, padėjo P. Mika,  J. Šatkauskienė, A. Brazdeikytė, D. Vaškienė. 

 

  
42-45 pav. V.Jundulaitės-Kuosienės ekologiniame ūkyje Visvainių k. (viršuje kairėje), Petručio 

pieno ūkyje (projektas „Pieno kelias“) Gegrėnų k. (viršuje dešinėje), atokvėpis Getaučių k. 

(apačioje kairėje), stovyklavietėje „Šeirė“ baigėme žygį dviračiais (apačioje dešinėje). A. 

Brazdeikytės n. 2016-09-23.  
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3.2.2.4. ŽNPD KALĖDŲ EGLUTĖS PUOŠIMO RENGINYS – AKCIJA 

 

Gruodžio 15 d. surengtas eglutės puošimo renginys – akcija, kurio metu buvo puošiama 

eglutė Žemaitijos nacionalinio parko dirkecijos kieme. Akcijoje dalyvavo darželinukai iš Platelių 

UDC ir pradinukai iš Platelių gimnazijos. Renginys pavadintas akcija, nes eglutė buvo puošiama iš 

Kelių direkcijos gautais atšvaitais, kuriuos pasibaigus šventiniam laikotarpiui vietiniai gyventojai 

galės pasiimti. Renginyje dalyvavo 34, iš jų 25 vaikai. Renginį organizavo Lankytojų aptarnavimo 

skyrius, padedant Finansų ir bendrųjų reikalų skyriui. 

  
46-47 pav. Kalėdų eglutės puošimo šventė ŽNP direkcijoje. P. Mikos ir R. Augustinės n. 

2016-12-15. 

 

3.2.2.5. RENGINIAI ŠALTOJO KARO EKPOZICIJOJE 

 

Šaltojo karo ekspozicijoje 2016 m. vyko įvairūs renginiai, buvo organizuojamos parodos.  

Renginiai: 

1. Vasario 19 d. susitikimas su keliautoju ir žurnalistu Šarūnu Jasiukevičiumi. Renginys 

,,100 km pėsčiomis iki Černobylio zonos ir atgal‘‘. Žymus keliautojas susirinkusiems pristatė savo 

kelionių po Černobylio zoną nuotykius, pasidalino įspūdžiais. Dalyvavo 34 žmonės. 

   

48-49  pav. Renginio akimirkos. J. Šatkauskienės n., 2016-02-19. 
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2. Balandžio 23 d. vyko aktyvią gyvenseną skatinantis renginys ,,Gyvenk aktyviai su 

šypsena‘‘. Jo metu susirinkusieji dalyvavo orientacinėse varžybose, susiskirstę komandomis 

rungtyniavo tarpusavyje ir stengėsi atlikti įvairias vikrumo ir mąstymo reikalaujančias užduotis. 

Renginyje dalyvavo 20 žmonių.  

 

  22 – 

50-51 pav. Renginio metu užduotis vykdė tiek dideli, tiek maži... D, Juškaitės n., 2016-04-23. 

 

3. Sulaukdami didelio turistų susidomėjimo Šaltojo karo ekspozicija ir išreikšto noro 

pamatyti daugiau, skyriaus darbuotojai surengė kitokią ekskursiją po įprastai lankytojams 

nematomus Šaltojo karo muziejaus kampelius. Spalio 28 d. vykusiame renginyje 

,,Pasivaikščiojimas po raketinę bazę kitaip‘‘ dalyvavo 16 dalyvių.  

 

  

52-53 pav. Ekskursija po neregėtas raketinės bazės kampelius. D. Juškaitės n. 2016-10-18. 

 

4. 5 studentės iš Vytauto Didžiojo Universiteto ir viešnia iš Pietų Korėjos lapkričio 19 d. 

Šaltojo karo ekspozicijos lankytojų centre pristatė renginį: „Pietų Korėjos etiketas“. Studentės 

pasidalino savo patirtimi ir įspūdžiais apie Pietų Korėją, kurioje pačios studijavo 4 mėnesius. 

Susipažinti su šios šalies papročiais atvyko 38 žmonės. 
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54-55 pav. Studentės, pristatančios Pietų Korėjos etiketą. I. Urnikienės n. 2016-11-19. 

5. Buvo organizuota fotografijų paroda - „Krepšinis Sovietų lageriuose ir tremtyje“. 

Pristatyta krepšinio kūrimosi tremtyje lageriuose raida. Parodą apžiūrėjo 415 Šaltojo karo 

ekspozicijos lankytojų. 

  

  
56-57 pav. Fotografijų paroda „Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“. I. Urnikienės n. 

 

3.2.2.6. PARODA „ADVENTUR 2016“  

Sausio 22 – 24d. Litexpo parodų rūmuose vyko kasmetinė turizmo paroda  „Adventur 

2016“. Šioje parodoje kaip partneriai dalyvavo ir ŽNPD atstovai – Šaltojo karo muziejaus poskyrio 

specialistė (gidė) Judita Šatkauskienė ir Finansų ir bendrųjų reikalų sk. vedėjo pavaduotojas Paulius 

Mika. Plungė parodoje prisistatė su šūkiu „Gyventi aktyviai apsimoka“. Pagrindiniu akcentu buvo 

pasirinktas dviračių takas aplink Platelių ežerą. Todėl parodoje dalyvavę parko atstovai lankytojams 

pristatė aktyvias pramogas Žemaitijos nacionaliniame parke ir mokė žemaičių kalbos. 
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58-61 pav. Akimirkos iš parodos „Adventur“. P. Mikos n., 2016-01-22 – 2016-01-24. 

 

3.2.3. INTERVIU  

Skyriaus darbuotojai įvairioms žiniasklaidos priemonėms davė interviu apie nacionalinį 

parką, rekreacijos ir turizmo galimybes:  

1. Birželio 29 d. – LRT televizija, laida ,,Istorijos detektyvai‘‘ . Ilona Urnikienė; 

2. Birželio 30 d. – „Lietuvos ryto“ televizija, laida ,,Keliauk su reporteriu‘‘. Ilona 

Urnikienė; 

3. Rugpjūčio 4 d. – LRT televizija, laida ,,Mūsų miesteliai‘‘. Ilona Urnikienė; 

4. Rugpjūčio 4 d. – LRT televizija, laida „Mūsų miesteliai“. Dalia Jakštienė; 

5. Rugsėjo 13 d. – Radijo stotis „Laluna“, interviu tema „Lankomiausi objektai Žemaitijos 

nacionaliniame parke“. Aušra Brazdeikytė. 

6. Lapkričio 19 d. – Skuodo televizija, interviu apie Užgavėnes. Dalia Jakštienė. 
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62-63 pav. Žurnalistai iš Danijos Šaltojo karo ekspozicijoje (kairėje), Lietuvos žurnalistai dalyvavo 

ekskursijoje dviračiais po Šeirės taką (dešinėje). A. Brazdeikytės n. 

 

3.2.4. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI 

2016 m. skyriaus darbuotojai parašė 22 straipsnius, kurie buvo išspausdinti rajoninio 

laikraščio „Plungė“ ŽNPD rengiamame puslapyje „Šventorkalnis“, ŽNPD tinklapyje: 

www.zemaitijosnp.lt, socialiniuose tinkluose ar kitose internetinėse svetainėse, masinėse 

informavimo priemonėse. Straipsnius rašė A. Brazdeikytė, I. Urnikienė, J. Šatkauskienė, R. 

Augustinė, D. Jakštienė, D. Juškaitė, E. Kajumovaitė. Straipsnių tematika įvairi tiek susijusi su 

parko veikla, tiek su įvykusiais renginiais ar kitomis parko naujienomis. 

Per metus skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 4 pranešimus įvairiuose vietiniuose 

renginiuose: 

1. Vasario 22 d. Aušra Brazdeikytė skaitė pranešimą Platelių gimnazijoje mokiniams 

apie gido profesiją; 

2. Gegužės 18 d. Rovena Augustinė lankėsi Plungės jaunimo darbo centro 

organizuotame renginyje „Savanorystė gyvai“, dalinosi gerąja savanorystės patirtimi, pristatė 

savanoriavimo galimybės ŽNP; 

3. Spalio 17 d. Rovena Augustinė dalyvavo Žemaitijos kaimo turizmo asociacijos 

organizuotame susirinkime ir skaitė pranešimą apie 2016 – ų metų turizmo sezoną, trumpai pristatė 

lankytojų statistiką. 

4. Gruodžio 1 d. Aušra Brazdeikytė „Turizmo forume“ skaitė pranešimą ir pristatė 2016 

m. ŽNP lankytojų statistiką. 

 

 

3.2.5. VIEŠINIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE 

 

2016 m. buvo nuolat atnaujinama, keičiama informacija ŽNPD internetinėje svetainėje 

www.zemaitijosnp.lt.  Administruota nacionalinio parko paskyra socialiniame tinkle „Facebook“. 

Svetainės ir paskyros administravimą atliko A. Brazdeikytė, R. Augustinė, T. Mikutaitė. 

Bendradarbiaujant su UAB „Hnit Baltic“ kurta MapTour programėlė ir mobili aplikacija, 

kuriose bus pateikiama informacija apie 2 naujus automobilių – dviračių maršrutus šiaurinėje ŽNP 

dalyje ir aplink Platelių ežerą. Programėlėje ir aplikacijoje sudėti maršrutai, kuriuose pateikta detali 

http://www.zemaitijosnp.lt/
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informacija apie esančius lankytinus objektus su aprašymais. Tikimasi, kad nuo 2017 m. šiomis 

technologijomis galės naudotis visi parko lankytojai. Informaciją maršrutams rinko ir programėles 

administravo A. Brazdeikytė.  

 

 
 

 
 

64-65 pav. Automobilių – dviračių maršrutų MapJournal aplikacija. R. Augustinės n. 

 

  

4. PAŽINTINĖS/REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA IR 

TVARKYMAS 

 

Kartu su Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbininkais, talkinant viešuosius darbus 

atliekantiems žmonėms, buvo vykdoma pažintinės, rekreacinės infrastruktūros priežiūra ir 

tvarkymas: remontuojama sugadinta įranga, pjaunama žolė, menkaverčiai krūmai, renkamos 

šiukšlės, vertinama būklė. 2016 m. Lankytojų aptarnavimo skyrius buvo atsakingas už pažintinės, 

rekreacinės infrastruktūros teritorijų ir objektų, kurių bendras plotas beveik 80 ha, priežiūrą ir 

tvarkymą:  

- Plokštinės rekreacinio prioriteto zona (17,2 ha)  
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- Plokštinės takas (12,3 ha)  

- Mikytų alkakalnio takas (4,1 ha)  

- Siberijos apžvalgos bokštas (1,34 ha)  

- Šeirės takas (17,22 ha)  

- Poeto V. Mačernio takas (2,23 ha)  

- Gardų ozo takas (4,1 ha)  

- Giliuko ir Kaštoniuko takas (4,1 ha)  

- Dviračių ir pėsčiųjų takas Plateliai- Beržoras (5,88 ha)  

- Platelių lankytojų centras (0,03 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (link ekspozicijos) (I) (0,01 ha)  

- Atokvėpio vieta Laumalenkose (0,05 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Mikytų alkakalnio tako (0,07 ha)  

- Paplatelės apžvalgos aikštelė (0,16 ha)  

- Paplatelės takas (9,43 ha) 

- Barstytalių apžvalgos bokštas (0,03 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Žemaitės muziejaus (0,3 ha)  

- Jogaudų apžvalgos bokštas ir atokvėpio vieta (0,05 ha)  

- Atokvėpio vieta Pauošniuose (0,3 ha)  

- Uždaro tipo poilsio teritorija "Pakalniškynė" (0,5 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Plokštinės rezervato (II) (0,03 ha)  

- Paukščių stebėjimo bokštas (0,05 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Ubagsalės (0,05 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Platelių poilsiavietės (0,02 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Šaltojo karo ekspozicijos, Plokštinės tako (0,07 ha) 

- Atokvėpio vieta prie Šarnelės piliakalnio (0,05 ha)  

- Informacinės infrastruktūros elementai (ženklai) (100 vnt., 0,04 ha)  

- Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (prie Iešnalės) (0,05 ha). 

-Atokvėpio vieta prie Babrungėnų malūno (0,05 ha) 

2016 m. panaudojant direkcijos lėšas nebuvo įrengtas nė vienas stendas, tačiau lankytojų 

aptarnavimo skyriaus darbuotojai rinko ir teikė informaciją Plungės turizmo informacijos centrui, 

kuris įrengė 6 naujus stendus aplink Platelių ežerą. Taip pat pasirodžius defektams ant neseniai 

įrengtų informacinės sistemos elementų, buvo atliktas detalus visos iš to paties projekto įrengtos 

infrastruktūros elementų patikrinimas. Nustatyti defektai pateikti defektų surašymo komisijai. 
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66-69 pav. Lauko informacinės infrastruktūros defektai. R. Augustinės n. 

Taip pat taip pat tvarkyta kita pažintinė/rekreacinė teritorija ir infrastruktūra - užvirtę ant takų 

medžiai, sulaužyti stendai, vandens išgraužtos duobės. 

  
70-71 pav. Dėl gamtos stichijų atsiradę pažeidimai. R. Augustinės n. 

 
72-73 pav. Sugadinti infrastruktūros elementai. R. Augustinės n. 

5. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

2016 m. pateiktos paraiškos įvairių prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams: 

1. Baldų remonto ir priežiūros paslaugos; 

2. Biuro kėdės; 
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3. Pinigų tikrinimo detektorius; 

4. Apsaugos kamerų įrangos montavimo darbai; 

5. Įeigos kontrolės įrangos montavimo darbai; 

6. Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos remontas ir priežiūra; 

7. Projektorius; 

8. Vėdinimo, oro kondicionavimo prietaisų priežiūros ir remonto paslaugos; 

 9. Ekektriniai, elektro mechaniniai ir elektroniniai reikmenys; 

10. Prožektoriai;  

11. Valymo įrenginių įranga; 

12. Apranga skyriaus darbuotojams; 

13. Įvairūs suvenyrai; 

14. Medus; 

15. E.Bunkos knyga „Legendų šnabždesiai“. 

 

6. KITA VEIKLA 

 

 Projektai 

Rengta paraiška tarptautiniam turizmo projektui pagal bendradarbiavimo tarp Latvijos - 

Lietuvos sienų programą  „Interreg V-A Latvia–Lithuania 2014–2020“.  Bendradarbiaujant su 

Kuržemės regionu parengtas projektas „UniGreen“, kurio tikslas turizmo objektų pritaikymas 

visiems (t.y. ir žmonėms su negalia, ypač regos). Gavus finansavimą numatyta Platelių apžvalgos 

aikštelės renovacija ir jos pritaikymas žmonėms su negalia. Paraišką projektui rengė R. Augustinė. 

Bendradarbiaujant su Platelių UDC buvo teikiama paraiška Neformalaus vaikų švietimo 

programai „Informacinių technologijų taikymo galimybės gamtos pažinime“, skirtai 9 – 16 metų 

vaikams. Imtasi kurti naujas edukacines programas, susijusias su gamtos pažinimu. Iš viso 

planuojamos 6 skirtingos edukacinės programos: „Bebro trobelė“, „Pažink paukščius“, „Jaunasis 

pėdsekys“, „Medžių karalystė“, „Antrasis daiktų gyvenimas“, „Lobio paieška“, „Ką pasako 

kerpės?“. Programas rengia specialistė (gamtos mokyklai) T. Mikutaitė. 

 

Ataskaitų, planų rengimas. 2016 m. šios ataskaitos: skyriaus 2016 m. veiklos ataskaita; 

ketvirtinės ataskaitos; kraštovaizdžio monitoringo (10-11 punktai); lankytojų monitoringo ir kt. 

Edukacinės programos organizavimas su laikinu apgyvendinimu. Paslauga buvo 

teikiama Plokštinės ekologinio ugdymo centre ir uždaro tipo teritorijoje „Pakalniškynė“. Plokštinės 

ekologinio ugdymo centre per 2016 m. paslauga buvo suteikta 262 žmonėms. Paslauga pasinaudojo 

daugiausiai šokėjų kolektyvai: Telšių ,,Kokarola‘‘, Palangos moksleivių klubas, Šilutės sportinių 

šokių klubas ,,Lūgnė‘‘ ir kiti. „Pakalniškynės“ nameliuose apgyvendinimo paslaugomis naudojosi 

64 žmonės. Paslaugos teikimą organizavo Šaltojo karo muziejaus poskyrio vedėja I. Urnikienė.  

Bendradarbiavimas. Buvo bendradarbiauta su įvairiomis organizacijomis, fiziniais 

asmenimis skyriaus kompetencijos klausimais: turizmo paslaugų teikėjais, Plungės rajono 

savivaldybe, seniūnijomis, Plungės VVG, Plungės TIC, bendruomenėmis, mokyklomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetais, VĮ „Telšių miškų urėdija“, Plungės sporto ir 

rekreacijos centru ir kt.  

 

Konferencijos, seminarai, mokymai. Skyriaus darbuotojai dalyvavo įvairiuose 

mokymuose, seminaruose ir konferencijose: 
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1. Konferencija "Motiejus Valančius - žemaičių vyskupas ir švietėjas" – dalyvavo A. 

Brazdeikytė. 2016-02-19.  

2. Seminaras „Muziejaus švietimas bendruomenei“ – dalyvavo I. Urnikienė, J, 

Šatkauskienė, D. Jakštienė. 2016-03-31 – 2016-04-01. 

3. Mokymai „Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika“- dalyvavo A. Brazdeikytė, 

I.Urnikienė, J. Šatkauskienė, D. Jakštienė ir kt. 2016-05-11. 

4. Informacinis seminaras "1st Call of the INTERREG V-A Latvia-Lithuania Programme 

2014-2020" – dalyvavo R. Augustinė. 2016-05-19. Buvo aiškinama projekto programa, 

vyko paraiškos pildymo apmokymai (darbas su eMS programa); 

 

 Kiti darbai: 

- Materialinių vertybių priežiūra, apskaita, nurašymai ir kt.,  

- parengta ir iškabinta teritorijoje bei išsiuntinėta turizmo paslaugų teikėjams informacija 

apie lankytojų bilietą,  

- dalyvauta įvairiuose seminaruose, mokymuose, renginiuose, talkose,  

- teikta informacija apie nacionalinį parką, ŽNPD veiklą aukštųjų mokyklų, kolegijų, kitų 

mokyklų studentams, 

- skyriaus iniciatyva pasirūpinta Siberijos apžvalgos bokšto įtraukimu į Plungės rajono 

lankytinų objektų sąrašą, 

- rinkta ir teikta medžiaga (tekstai, nuotraukos, schemos) VSTT kuriamam stalo žaidimui Gamtos 

mokyklai, 

- rinkta ir teikta medžiaga (tekstai, nuotraukos) Plungės TIC maketuotiems 6 stendams aplink 

Platelių ežerą. 

- Platelių LC ekspozicijos "Žemaitijos žemės slėpiniai" priežiūra (kelis kartus buvo kreiptasi į UAB 

"Baldų sistemos" dėl gedimų ekspozicijoje pašalinimo). 
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1.  ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2016 METŲ LANKYTOJŲ 

MONITORINGO VIETŲ IR NAUDOTŲ SKAIČIAVIMO METODŲ 

APIBŪDINIMAS 

 

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 8 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-114 „Dėl Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų 

monitoringo programos patvirtinimo“, 2016 m. Lankytojų aptarnavimo skyrius atliko lankytojų 

monitoringą. 

Žemaitijos nacionalinio parko (toliau – ŽNP) lankytojų monitoringo tikslas – įvertinti 

Žemaitijos nacionalinio parko apkrovą, lankytojų pasiskirstymą saugomoje teritorijoje. 

Monitoringas atliktas naudojant šiuos metodus: 

1. Tiesioginį stebėjimo metodą (tiesioginis monitoringas), kai visus metus vykdoma 

lankytojų apskaita Platelių lankytojų centre, skaičiuojami lankytojai tam tikrose nacionalinio parko 

vietose; 

2. Netiesioginį stebėjimo metodą (netiesioginis monitoringas), kai skaičiuojami 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos ekspozicijų, organizuotų renginių, ekskursijų dalyviai, 

surenkama informacija iš kitų fizinių ar juridinių asmenų apie apsilankiusius lankytojus; 

3. Automatinį registravimo metodą, kai analizuojami automatinių skaičiuotuvų 

duomenys. 

Tiesioginis monitoringas. Tiesioginiai lankytojų stebėjimai teritorijoje vykdyti birželio – 

rugpjūčio mėn., skirtingomis savaitės dienomis (įskaitant ir savaitgalius), iš viso 10 dienų. Buvo 

fiksuojamas bendras lankytojų skaičius, neišskiriant tam tikros tikslinės lankytojų grupės.  

Vykdant šį monitoringą talkino savanorė Rūta Vaškytė.  

Kaip ir 2015 m., taip ir šiemet tiesioginis monitoringas buvo vykdytas tose pačiose 

nacionalinio parko vietose: 

1. Siberijos bokštas – siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi apžvalgos vietomis, 

srautus ir šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2014 ir 2015 m. monitoringo rezultatais. 

2. Dviračių takas (Plokščiai-Paplatelė) – siekiant įvertinti dviračių turizmo mėgėjų 

srautus ir dviračio tako aplink Platelių ežerą atkarpos nuo Babrungo ištakų (Plokščių k.) iki 

stovyklavietės „Plokštinė“ (Paplatelės k.) apkrovą, palyginti su 2014 ir 2015 m. monitoringo 

rezultatais. 

3. Paplatelės takas – siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi pažintiniais pėsčiųjų 

takais, srautus ir šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2014 ir 2015 m. monitoringo 

rezultatais. 

4. Stovyklavietė „Beržynėlis“ - siekiant įvertinti stovyklautojų srautus ir šio konkretaus 

objekto apkrovą, palyginti su 2014 ir 2015 m. monitoringo rezultatais. 

5. Platelių poilsiavietė – siekiant įvertinti trumpalaikio poilsio vietų lankytojų srautus ir 

šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2014 ir 2015 m. monitoringo rezultatais. 

Dar viena tiesioginio monitoringo stebėjimo vieta yra Platelių lankytojų centras, tačiau čia 

lankytojai fiksuojami ištisus metus. 

Netiesioginio monitoringo metu ištisus metus buvo skaičiuojami Plokštinės ekologinio 

ugdymo centro, Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijų, Šaltojo karo ekspozicijos 

lankytojai, ekskursijų, renginių dalyviai. Taip pat buvo surinkti duomenys apie apsilankiusius 

lankytojus iš kaimo turizmo sodybų, kitų apgyvendinimo įstaigų, nardymo centrų, turistinio 

inventoriaus nuomos ir kitų turizmo paslaugų teikėjų, nacionalinio parko teritorijoje esančių 

ekspozicijų, muziejų (nepriklausančių direkcijai). 

Automatiniu registravimo metodu registruotos įvažiuojančios ir išvažiuojančios 

autotransporto priemonės prie Platelių ežero esančio jachtų klubo, nes ši vieta vasaros metu yra 

viena iš didžiausių lankytojų koncentracijos taškų. Šiuo būdu gauta informacija parodo transporto 

priemonių apkrovą.  
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2. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2016 METŲ LANKYTOJŲ MONITORINGO 

REZULTATŲ APŽVALGA 
 

2.1. Tiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga 

 

Tiesioginio monitoringo duomenys pateikiami 1 lentelėje. 
 

 1 lentelė. Tiesioginio monitoringo 2016 m. duomenys 

  

TIESIOGINIO 

MONITORINGO VIETOS 

TIKSLINĖ 

LANKYTOJŲG

RUPĖ 

UŽFIKSUOTA 

LANKYTOJŲ 

DUOMENŲ 

RINKIMO  

DIENOS 

Dviračių takas  Visi 113 2016-06-25 

195 2016-08-27 

Platelių poilsiavietė Visi 158 2016-07-02 

133 2016-08-26 

Paplatelės takas Visi 0 2016-06-29 

7 2016-08-26 

Siberijos bokštas Visi 93 2016-07-07 

75 2016-08-24 

Beržynėlio stovyklavietė Visi 6 2016-06-30 

7 2016-08-25 

Platelių LC Visi 4587 Visus metus 

Viso: 5374  

 

Dviračių takas. Kaip įprastai, dvi dienas dviračių take lankytojai skaičiuoti nuo 10.00 iki 

17.00 val. Nustatyta, kad 2016-06-25 (šeštadienį) iš viso pravažiavo 113 (109 dviračiai) lankytojų. 

Oro sąlygos: ~ 22 C šilumos, debesuota su pragiedruliais, vėjas vidutinis (~7 m/s). 2015-08-27 

(šeštadienį) nuo 10.00 iki 17.00 val. užfiksuoti 195 (191 dviratis) dviratinininkai. Oro sąlygos: 

giedra, vėjas silpnas (~ 2-3 m/s), temperatūra ~28°C. 

 2016 m. per 2 stebėjimo dienas iš viso užfiksuota 308 dviratininkai, tai yra beveik 9,5% 

daugiau nei 2015 m. (210) ir 4 kartus daugiau nei 2014 m. (76). Šie duomenys rodo, kad 2015 m. 

visiškai baigtas įrengti dviračių takas sulaukia vis didesnio populiarumo ir susidomėjimas juo tik 

didėja. Didesni dviratininkų srautai pastebimi savaitgaliais, nuo 14.00 – 16.00 val. 

 

  
 

Dviračių take 2016-06-25 ir 2016-08-27 A. Brazdeikytės nuotraukos.  
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Dviratininkų kelionės priežastys daugiausiai susijusios su pažintiniais tikslais. Dalis jų nori 

išbandyti puikiai įrengtą dviračių taką (sportiniai sumetimai), dalis nori pailsėti pabūdami gamtoje 

ir aplankydami visus lankomiausius objektus Žemaitijos nacionaliniame parke. Pagrindiniu 

susidomėjimo objektu išlieka Šaltojo karo ekspozicija. 

Stovyklavietė „Beržynėlis“. Buvo nustatyta, kad 2016-06-30 (ketvirtadienį) iš viso lankėsi 

6 lankytojai. Oro sąlygos: ~ 22 °C šilumos, debesuota su pragiedruliais, vėjas silpnas (~ 5 m/s). 

2016-08-25 (ketvirtadienį) užfiksuota tik 7. Oro sąlygos: ~ 21 °C šilumos, giedra, vėjas silpnas (~ 2 

m/s).  

Per 2 stebėjimų dienas šiame taške suskaičiuota 13 poilsiautojų. Tai gerokai mažiau nei 

2015 m. (320) ir 2014 m. (138). Tam didžiausios įtakos galėjo turėti tai, kad prie netoliese esančio 

Beržoro ežero buvo įrengta nauja moderni stovyklavietė su pavėsinėmis, vaikų žaidimo aikštele, 

kitu inventoriumi. Taip pat pastebima, kad ši stovyklavietė nėra labai mėgiama stovyklautojų, nes 

teritorija labai ūksminga, čia patenka labai mažai saulės, nėra smėlėto paplūdimio, ežero kranto 

šlaitai gana statūs, todėl stovyklautojai čia užsuka tik neberadę geresnės apsistojimo vietos. Dėl 

anksčiau minėtų priežaščių čia atvykę poilsiautojai ilgai neužsibūna. 

Paplatelės takas. 2016-06-29 (trečiadienis) monitoringo metu neužfiksuotas nė vienas 

lankytojai. Oro sąlygos: debesuota, vėjas vidutinio stiprumo (~ 8 m/s), temperatūra ~21 °C. 2016-

08-26 (penktadienį) užfiksuota 7 lankytojai. Oro sąlygos: giedra, ~21 °C, vėjas silpnas (~5 m/s).  

Pagal tako ištrypimą matyti, kad takas poilsiautojų lankomas, tačiau stebėjimų metu ir 

šiais, ir 2015 m. ir 2014 m. lankytojų užfiksuota labai mažai. To priežastis galėtų būti sunkiai 

matomas, tarp medžių pasislėpęs, tako pradžią žymintis stendas. 

    Pagrindiniai lankymosi tikslai išlieka tie patys -  pažintiniai bei uogavimas, grybavimas.  

Platelių poilsiavietė. Buvo nustatyta, kad 2016-07-02 (šeštadienį) iš viso lankėsi 158 

lankytojai. Oro sąlygos: giedra, vėjas vidutinis (~7 m/s), temperatūra ~ 26 °C. 2016-08-26 

(penktadienį) iš viso lankėsi 133 lankytojai. Oro sąlygos: giedra, vėjas silpnas, temperatūra ~ 25 °C. 

 

  
     Platelių poilsiavietė 2016 -08-26 A. Brazdeikytės n.  

 

Per 2 stebėjimų dienas šiame objekte užfiksuoti 288 lankytojai, beveik tiek pat ir 2015 m. 

(289), kai tuo tarpu 2014 m. poilsiaujančiųjų buvo net 424. Tam didžiausios įtakos galėjo turėti 

gana vėsūs birželio orai, lietingas liepos mėnuo ir rugpjūčio pradžia. Kadangi, lankymosi tikslai 

išlieka tie patys – pasimaudyti ir pasideginti, šiais metais orai tam nedažnai buvo palankūs. 

Daugiausiai šioje poilsio vietoje lankosi šeimos su vaikais, rečiau pavieniai asmenys.  

Siberijos bokštas. Buvo nustatyta, kad 2016-07-07 (ketvirtadienį) iš viso lankėsi 93 

lankytojai. Oro sąlygos: debesuota, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra ~ 20 °C. 2016-08-24 

(trečiadienį) iš viso lankėsi 75. Oro sąlygos: giedra, vėjas silpnas, temperatūra ~ 20 °C. 
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Per 2 stebėjimų dienas šiame objekte užfiksuoti 168 lankytojai. Tai beveik 2 kartus 

daugiau nei 2015 m., kai čia lankėsi 90 lankytojų ir beveik tiek pat kaip 2014 m. (165). Bokšte 

lankytasi daugiausiai pažintiniais tikslais ar išvykos į gamtą metu. 

2016 m. penkiose tiesioginio monitoringo vietose per 10 dienų iš viso užfiksuota 787 

lankytojai, 14,5% mažiau nei 2015 m. kaip buvo užfiksuotas 921 lankytojas ir 3,2% mažiau nei 

2014 m. – 813. Nesant tikslių formulių, metodų, kiek šiuose tiesioginio monitoringo taškuose galėjo 

apsilankyti lankytojų per visus metus, šie duomenys į bendrą metinį ŽNP lankytojų skaičių 

nesumuojami.  

 

Platelių lankytojų centro duomenys. 2016 m. Platelių lankytojų centre fiksuotas tik 

užėjusių lankytojų skaičius.  Nebebuvo registruojami telefono skambučiai ir elektroniniu paštu gauti 

laiškai.  

Lyginant su 2015 m. ir 2014 m. duomenimis pastebimas turistų skaičiaus mažėjimas. 2014 

m. apsilankė 5667 žmonių (4243 suaugusieji ir 1424 vaikai), 2015 m. - 5458 žmonių (4322 

suaugusieji ir 1136 vaikai), o 2016 m. - 4587 (3710 suaugę, 877 vaikai) (žr. 1 diagramą).  Bendras 

lankytojų skaičiaus mažėjimas yra natūralus procesas. 2014 m. lankytojų sulaukta daugiausiai dėl 

to, kad buvo atidaryta naujai įrengta ekspozicija. Vėlesniais metais lankytojų skaičius palaipsniui 

mažėja. O ženklus sumažėjimas - 871 lankytoju, 2016 m. gali būti siejamas su vėsiais ir drėgnais 

orais sezono metu.  

 
1 diagrama. Platelių LC lankytojų skaičiaus kitimas 2013-2016 m. 

 

 
 

Lyginant su 2014 m. ir 2015 m., šiemet dar labiau sumažėjo lankytojų centre besilankančių 

vaikų skaičius. Jei 2014 m. vaikai sudarė apie 25%, 2015 m. apie 21%, o šiais metais apie 19% 

bendro lankytojų skaičiaus. Tai rodo, kad ekspozicijose mažai lankosi šeimos su vaikais. Daugiau 

vaikų apsilanko kompleksinėse ekskursijose, kurias veda lankytojų centro darbuotojai po Platelių 

lankytojų centrą ir kitas parko vietas. Daugiau kaip 50% (2482) ekskursijų dalyvių buvo vaikai. 

Didžiausi lankytojų srautai (3574) užfiksuoti gegužės – rugpjūčio mėnesiais. Jie sudarė 

apie 78% visų lankytojų skaičiaus. Per likusius 9 metų mėnesius užregistruota tik 1013 lankytojų. 

Kaip ir kasmet, mažiausiai lankytojų buvo sausį – kovą, taip pat lapkritį – gruodį. Žiemos mėnesiais 

daugiau sulaukiama norinčių dalyvauti ekskursijose, nei pavienių turistautojų. 

Iš 4587 žmonių, apsilankiusių Platelių lankytojų centre, – 1710 (1510 suaugę ir 200 vaikai) 

užsienietis. Turistai atvyko iš daugiau kaip 40 Europos ir kitų pasaulio šalių. Iš 2 diagramoje 
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pateiktų duomenų matyti užsienio turistų skaičiaus augimo tendencija. Lankytojų srautas stipriai 

pradėjo augti nuo 2014 m.  

2 diagrama. Užsienio lankytojų augimas Platelių LC 2012-2016m. 

 

 
 

Turistų iš Vokietijos skaičius išlieka didžiausias. Lyginant su 2014 m. (348 lankytojai) bei 

2015 m. (344 lankytojai), lankytojų skaičius iš šios šalies nesikeitė – jų sulaukta 343. Vokiečiai 

keliauja savarankiškai  arba atvyksta grupėmis į ekskursijas po Žemaitijos nacionalinį parką. 

Nemažai lankytojų atvyksta iš Latvijos 189 (2015 m. - 157), Prancūzijos 189 (2015 m. - 127), 

Olandijos 127 (2015 m. - 123). Lyginant su 2015 m. duomenimis, sumažėjo lankytojų iš Italijos 

srautai – 96 (2015 m. - 142). Gerokai išaugo turistų skaičius iš Ispanijos (100),  Čekijos (96), 

Lenkijos (65), Belgijos (58). Po truputį daugėja turistų iš Skandinavijos šalių (Norvegijos, Danijos, 

Suomijos, Švedijos) - 70 bei Rusijos (37). 2016 m. išaugo turistų iš JAV srautai – 51. Užsienio šalių 

turistų geografija yra gana plati, vis daugiau lankytojų atvyksta iš tolimų šalių: Australijos (17), 

Singapūro (4), Kanados (12). Šiais metais taip pat atvyko lankytojų iš Izraelio, Čilės, Kinijos, 

Graikijos, Baltarusijos, Portugalijos bei kitų valstybių. Vyrauja Europos šalių turistai. 

Lietuvių poilsiautojų šiais metais suskaičiuota 2877 (2200 suaugę ir 677 vaikai), 1297 

lankytojais mažiau nei 2014 m. ir 894 mažiau nei 2015 m. Iš jų 967 lankytojai nenurodė tikslios 

gyvenamosios vietos. Lankytojų iš Lietuvos skaičiaus kitimo duomenys pateikti 3 diagramoje. 

3 diagrama. Lietuvos  lankytojų Platelių LC kitimas 2012-2016m. 
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Lyginant su 2015 m. duomenimis, išaugo lankytojų iš Vilniaus bei Vilniaus r. (367), o 

buvo 263 lankytojai, ir iš Kauno bei Kauno r. (241), buvo – 148. Taip pat, kaip ir metais prieš tai, 

buvo daug užregistruota iš Plungės ir Plungės r. (151) bei kitų Vakarų Lietuvos miestų ir miestelių: 

274 iš Klaipėdos ir Klaipėdos r., 161 iš Šiaulių ir Šiaulių r., 89 iš Kretingos ir Kretingos r., 88 iš 

Mažeikių ir Mažeikių r. ir t.t. Lankytojų atvykimo geografija labai plati, turistai atvyko iš daugiau 

kaip 40 skirtingų Lietuvos miestų. 

Lankytojų, atvykstančių ar besikreipiančių į Platelių lankytojų centrą telefonu, elektroniniu 

paštu, interesai išlieka tokie pat kaip ir anktesniais metais. Didžioji dalis užsienio turistų kreipiasi 

ieškodami Šaltojo karo muziejaus. Lietuviai domėjosi apgyvendinimo paslaugomis, maitinimu, 

Žemaitijos nacionaliniame parke esančiais lankomais objektais ir t.t. Lietuviai, besikreipiančioų 

telefonu ar elektroniniu paštu tikslas užsisakyti ekskursijas po nacionalinį parką ir jo lankytinus 

objektus, sužinoti ar pasitikslinti informaciją apie čia esančias ekspozicijas, jų darbo laikus bei 

kainas. Į Platelių lankytojų centro elektroninį paštą daugiau rašė užsieniečiai, kurie teiravosi apie 

Šaltojo karo ekspoziciją, kaip atvykti į ŽNP ir pan. 

 

2.2. Netiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga 

 

Muziejų, ekspozicijų lankytojai (10 vnt.). 10-je muziejų ir ekspozicijų 2016 m. 

priskaičiuota 55165 lankytojai iš Lietuvos ir užsienio valstybių. Lyginant su 2014 m. ir 2015 m. 

ekspozicijų lankytojų skaičius išaugo 3,2 % (1693 lankytojai – 2014 m.) ir 2% (1108 lankytojai – 

2015 m.) 

 Daugiausia turistų, kaip ir ankstesniais metais, lankėsi Šaltojo karo ekspozicijoje – 35452 

(2015 m. – 36545 lankytojai). Sumažėjo Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijų 

lankytojų skaičius dėl pasikeitusios skaičiavimo metodikos – 2904 (2015 m. – 5197 lankytojai). 

2016 m. į bendrą ekspozicijų lankytojų skaičių nebebuvo įtraukti edukacinių užsiėmimų, mokymų 

taip pat čia vykusių ekskursijų dalyviai. Lankytojų skaičių pateikia ir ŽNP teritorijoje, esančių 

privačių tautodailininkų ekspozicijų (K. Striaupos, L. Černiausko, V. Jaugėlos, R. Laimos, R. ir J. 

Jonušų, V. Jundulaitės), rašytojos Žemaitės muziejaus, Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų 

parko, V. Mačernio ekspozicijos savininkai, atstovai. Bendras muziejų, ekspozicijų lankytojų 

skaičius per pastaruosius 5 m. pateiktas 3 diagramoje. 

3 diagrama. Muziejų, ekspozicijų lankytojų skaičius 2012 – 2016 m. 
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Renginių, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų dalyviai. 2016 m. ŽNPD lankytojams 

pasiūlė daugiau kaip 20 įvairios tematikos ir trukmės ekskursijų. Direkcijos specialistai lankytojus 

supažindino su nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis, kitais turistiniais 

objektais. Be anksčiau minėtų muziejų ir ekspozicijų, turistai labiausiai rinkosi ekskursijas po 

Platelių miestelį, aplankant Platelių lankytojų centro ekspoziciją, apžvalgos aikštelę prie Platelių 

ežero, Platelių dvaro parką su storiausiu uosiu Lietuvoje, bažnyčią. Ekskursijos vyko keliaujant 

autobusais, automobiliais, pėsčiomis, dviračiais ir net vandens transportu (katamaranu).  

ŽNP direkcijos specialistų vedamose ekskursijose dalyvavo 4832 lankytojai (2015 m. - 

3516 žmonių). Ekskursijas po Žemaičių Kalvariją ir jos apylinkes vedė vietos gyventojas (600). Jo 

pateikti duomenys taip pat įtraukti į bendrą ekskursijų skaičių, todėl 2016 m. iš viso ekskursijose 

dalyvavo 5432 lankytojai. Pravesta daugiau kaip 200 ekskursijų. 

2016 m. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko tradicinės Užgavėnių, Joninių šventės, taip 

pat plaukimo maratonas, Platelių regata, Tarptautinės turizmo dienos renginiai, kreiserinių jachtų 

sportinės varžybos ir kt. Dideliam renginių dalyvių skaičiui, daug įtakos turi Žemaičių Kalvarijos 

atlaidai, kurių metu susirenka keliasdešimt tūkstančių maldininkų (šiemet nurodoma apie 32 000, 

2000 daugiau nei pernai). Šiais metais, įskaitant ir Žemaičių Kalvarijos atlaidų dalyvius, 

renginiuose apsilankė apie 34973 (2015 m. – 31930) žmonės. Daugiausiai dalyvių (be Žemaičių 

Kalvarijos atlaidų) užfiksuota kasmetiniuose ŽNP renginiuose: Joninėse (400), daugiau kaip 30 

metų kasmet vykstančiame Platelių plaukimo maratone (270), Užgavėnėse (200).  

2016 m. daug dėmesio skirta edukaciniams užsiėmimams, į kuriuos buvo kviečiami ir 

suaugę, ir vaikai. Platelių dvaro svirne bei amatų centre šiais metais įvairiuose užsiėmimuose, 

mokymuose (audimo, verpimo, drožybos, žvakių liejimo, blynų kepimo, „Ripkos“ žaidimo, 

kalėdinės eglutės puošimo ir kt.) dalyvavo 1264 lankytojų. Iš jų 110 lankytojų, rinkosi gamtines 

edukacines programas. Iš viso pravesti 102 edukaciniai užsiėmimai.  

Fizinių ir juridinių asmenų pateikiami duomenys. Šiuos duomenis pateikia Žemaitijos 

nacionalinio parko teritorijoje turizmo paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. 

Informaciją apie lankytojų skaičių 2016 m. pateikė 30 kaimo turizmo sodybų, 1 viešbutis, 7 poilsio 

namai, 8 stovyklavietės, 8 turistinės stovyklos, 2 nardymo, 2 turistinio inventoriaus nuomos punktai 

(iš viso 58 paslaugų teikėjai).  

Remiantis iš fizinių ir juridinių asmenų gautais duomenimis, didžiausia apkrova pastebima 

apgyvendinimo srityje. Tarp turistų populiarėja ilgalaikis (su nakvyne) poilsis. 4 diagramoje matyti, 

kad nuo 2013 m. vis daugiau poilsiautojų renkasi apsistojimą stovyklavietėse ar turistinėse 

stovyklose. Tikėtina, kad tam labiausiai turi įtakos žemiausia nakvynės kaina. Taip pat iki 2015 m. 

augo bendras turistų skaičius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

4 diagrama. Lankytojų skaičius apgyvendinimo vietose 2012 – 2016 m.  

 

 
 

2016 m. stebimas turistų skaičiaus mažėjimas, 11116 sumažėjo poilsiautojų, apsistojusių 

kaimo turizmo sodybose, kitose apgyvendinimo įstaigose (viešbutyje, poilsio namuose), 

stovyklavietėse, turistinėse stovyklose, skaičius. Šiais metais didžiausias skaičiaus mažėjimas 

pastebimas stovyklavietėse ir turistinėse stovyklose (7568 turistai). Tam daugiausiai įtakos galėjo 

turėti lietingi vasaros orai. 

Šiais metais taip pat nežymiai sumažėjo lankytojų, kurie naudojosi nardymo paslaugomis, 

skaičius. Tiek pat, kaip ir 2015 m., lankytojų (800) nuomojosi dviračius. Nesikeitė ir lankytojų (apie 

1300), plukdytų katamaranais ir kitu vandens transportu po Platelių ežerą, skaičius.  

Taigi, bendrą lankytojų skaičių ŽNP (žr. 5 diagramą) sudaro tiesioginio (sumuojami tik 

Platelių lankytojų centro lankytojai) bei netiesioginio monitoringo metu surinkti duomenys.  

 

5 diagrama. Lankytojų skaičius 2010 – 2016 m.  
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2016 m. Žemaitijos nacionaliniame parke apsilankė 147 115 lankytojų. Lyginant su 2015 

m. stebimas 4,6 % (6547) lankytojų srauto sumažėjimas. Lyginant su didžiausiu fiksuotu lankytojų 

skaičiumi 2014 m. šiais metais stebimas 6,2 %  (9702) lankytojų srauto sumažėjimas. 

 

2.3. Automatinio registravimo metodo rezultatų apžvalga 

 

2016 m. 2 kartus (2016-04-20 ir 2016-10-31) buvo nuskaitomi ir analizuojami automatinio 

transporto priemonių skaičiuotuvo, kuris registruoja įvažiuojantį ir išvažiuojantį transportą, 

duomenys. Vienoje Platelių miestelio gatvėje, kuria prie ežero patenka dideli turistų srautai, 

įrengtas transporto priemonių skaičiuotuvas per šiuos metus (nuo sausio 1 d. iki spalio 31 d., kai 

paskutinį kartą nuskaityti duomenys) iš viso užfiksavo 85926 (46074 įvažiavusias ir 39852 

išvažiavusias) transporto priemones (žr. 8 diagramą). Skaičiuotuvas duomenis fiksavo iki rugsėjo 

23 d. Po to skaičiuotuvas sugedo, tad nėra aiškūs rugsėjo mėnesio pabaigos ir spalio mėnesio 

rezultatai.  

8 diagrama. Autotransporto skaičiuotuvo duomenys 2016 m. 

 

 
 

Įvažiavusių ir išvažiavusių transporto priemonių skaičius nėra lygus (skirtumas net 6222) 

todėl, kad yra kitas išvažiavimas/ įvažiavimas. Ilgus metus jis buvo paženklintas ir skirtas tik 

pėstiesiems ir dviratininkams, tačiau nuo 2015 metų vasaros vidurio ženklas buvo nuimtas ir leista 

važinėti autotransportui. Nuo 2016 m. birželio mėnesio eismą vėl reguliuoja ženklas, kuris leidžia 

keliu naudotis išvažiuojančiam transportui. Lyginant su 2015 m. šiemet transporto priemonių buvo 

užfiksuota mažiau. 2015 m. skaičiuotuvas užfiksavo 97427, o 2016 m. – 85926. Skirtumas siekia 

11501. Iš vienos pusės skirtumą nežymiai galėjo įtakoti skaičiuotuvo gedimas, iš kitos pusės dėl 

lietingos ir vėsios vasaros lankytojų Žemaitijos nacionaliniame parke buvo mažiau. Daugiausiai 

transporto priemonių buvo užfiksuota liepos mėnesį. Įvažiavusių transporto priemonių buvo 12277, 

o išvažiavusių – 9979. Daugiausiai transporto priemonių buvo užfiksuota savaitgalio dienomis ( 9 

diagrama).  
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9 diagrama Autotransporto skaičiuotuvo duomenys 2016 m. 

 

 
 

 

Didžiausi transporto priemonių srautai buvo užfiksuoti savaitgalio dienomis, t.y. 

šeštadieniais ir sekmadieniais. Šeštadienį 23,9 %, o sekmadienį 21 %. Mažiausiai transporto 

priemonių pravažiuodavo darbo dienomis – pirmadieniais ( 9,5%).  

Reikalinga papildoma informacija, tyrimai apie lankytojų skaičių kiekvienoje 

autotransporto priemonėje, neaišku, kiek tarp jų buvo didelių autobusų su ekskursijų dalyviais, kiek 

kartų pravažiavo vietiniai gyventojai, poilsio namus aptarnaujantis personalas, kurių negalime 

laikyti lankytojais. Šiuo automatiniu registravimo metodu gauta informacija lankytojų skaičiaus 

neparodo, tačiau leidžia įvertinti transporto priemonių apkrovas prie Platelių ežero. 
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IŠVADOS 
 

1. 2016 m. Žemaitijos nacionaliniame parke lankytojų monitoringas vykdytas naudojant 

tiesioginio, netiesioginio stebėjimo ir automatinį registravimo metodus. Tiesioginis monitoringas 

vykdytas iš viso 10 dienų 5 lankomose ŽNP vietose ir visus metus Platelių lankytojų centre. 

Monitoringo metu 2016 m. užfiksuoti 787, o 2014 m. – 813 lankytojų (5 vietose). Mažesnį bendrą 

lankytojų skaičių galėjo lemti vėsūs ir drėgni orai. 

2. Daugiausiai lankytojų užfiksuota aktyviai poilsiaujančių dviračių take aplink Platelių 

ežerą - 308 arba pasyviai poilsiaujančių prie vandens Platelių poilsiavietėje - 288. Platelių lankytojų 

centre šiais metais užfiksuoti 4587 lankytojai,  2015 m. - 5458, o 2014 m. - 5667. Beveik 16% 

lankytojų sumažėjimą galėjo lemti mažesnis lankytojų susidomėjimas ekspozicija „Žemaitijos 

žemės slėpiniai“ bei nepalankūs turizmo sezono metu vyravę orai. 

3. Netiesioginio monitoringo duomenys buvo renkami visus metus. Fiksuoti muziejų, 

ekspozicijų, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų, renginių dalyviai, duomenys pateikti fizinių ir 

juridinių asmenų, teikiančių turizmo paslaugas. Beveik visose minėtose lankytojų grupėse turistų 

skaičius šiais metais mažėjo. Stebimas bendras 7% lankytojų skaičiaus mažėjimas lyginant su 2015 

m. 

4. Monitoringo duomenimis bendras lankytojų skaičius 2016 m. sumažėjo iki 147 115 

lankytojų, t.y. 4% mažiau nei 2015 m. ir 6% - 2014 m.  
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 2 PRIEDAS 

 

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 2016 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Lankymui pritaikyti objektai. 2016 m. lankymui pritaikytų objektų skaičius ir apimamas 

plotas šiek tiek padidėjo ( žr. 2 lentelę), lyginant juos su 2015 m. duomenimis. 2016 m. lankomų objektų 

skaičius yra 60 – 38,4 km/23,95 ha., o 2015 m. buvo 57 lankomi objektai – 38 km/22,8 ha. Į lankymui 

pritaikytų objektų sąrašus įtraukta atokvėpio vieta prie Babrungėnų malūno, bei Užpelkių piliakalnis ir 

Knygnešių šaltinis, kurių apskaitoje anksčiau nebuvo. 

 
2lentelė. Lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos 2016 m. 

 

Objekto tipas Objektų skaičius, 

vnt. 
Objekto plotas (ha), 

ilgis (km) 
Turistinės trasos, takai 1 23,5 km 

Pėsčiųjų takai 9 14,9 km 

Apžvalgos aikštelės (regyklos) 2 0,45ha 

Poilsiavietės 3 0,97 ha 

Atokvėpio vietos 23 1,91 ha 
Bokštai 4 0,021 ha 
Lankytojų centras 2 0,09 ha 

Plokštinės ekologinio ugdymo 

centras 

1 5,2 ha 

Amatų centras 1 0,07 ha 

Gamtos ir kultūros paveldo 

objektai, kraštovaizdžio 

kompleksai 

14 15,24 ha 

VISO: 60 38,4 km/ 23,95 ha  

 

Šiam lankomų objektų skaičiaus augimui įtakos turėjo jų susisteminimas, apskaita. 

 

11. Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai, ekspozicijos ir kita. 2016 

m. iš viso priskaičiuota 64 paslaugų teikėjai, tuo tarpu 2015 jų buvo 62. 2016 m. į paslaugų teikėjo 

sąrašą buvo įtraukta A. Plokšio sodyba bei katamarano nuoma, todėl paslaugų teikėjų skaičius 

padidėjo. 1 grafike prie informacijos „Kita“ įtraukti du nardymo klubai, katamarano, dviračių nuoma 

bei gido paslaugas teikiantis privatus asmuo.  Daugiau kaip pusė šių paslaugų teikėjų turi Žemaitijos 

nacionalinio parko produkto ženklą, kuris skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo 

paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo 

plėtros Žemaitijos nacionaliniame parke. 
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1 grafikas. Paslaugų teikėjų skaičius 2016 m. 

 
 

Diagramoje matome, kad didžiausias paslaugų teikėjų skaičius yra kaimo turizmo sodybos. 2016 

m. kaimo turizmo sodybų Jų yra net 30. Tuo tarpu kitų apgyvendinimo paslaugų teikėjų skaičius yra 

ženkliai mažesnis: poilsio namų - 6 ir 1 viešbutis. Tad lyginant su 2015 m. pasikeitimų nėra daug. 

2016 m. atsirado viena nauja sodyba ir pasiplaukiojimo vandens priemonėmis paslauga.  

Teikiamų paslaugų spektras (žr. 2 grafiką) suskirstytas į stambesnes grupes: apgyvendinimas, 

maitinimas, stovyklavimas, vandens paslaugos (valčių, vandens dviračių, kanojų, baidarių, 

katamarano, jachtų nuoma, nardymas), sveikatos ir sveikatingumo paslaugos (dviračių, teniso kortų ir 

įrangos, tinklinio, krepšinio aikštelės, baseinai, pirtys, kubilai), turizmo informavimo paslaugos 

(muziejai, edukacija, ekskursijos), renginių (švenčių, konferencijų) organizavimas. 

 
2 grafikas. Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų (vnt.) spektras 2016 m. 
 

 
 

 Nors paslaugų teikėjų Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje yra gana nemažai, tačiau jų 

teikiamų paslaugų spektras jau kelinti metai nekinta arba kinta labai nežymiai ir yra sezoniškas. 

Remiantis 2 grafike pateiktais duomenimis, matyti, kad vis dėlto didžioji dalis paslaugų teikėjų 

orientuoti į apgyvendinimo paslaugų teikimą, o mažiausiai yra teikiančių maitinimo paslaugas.  
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