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2014 m. Kraštotvarkos ir informacijos skyriuje dirbo: Daiva Abrutė (vedėja), Stanislovas
Vyšniauskas (vyriausiasis specialistas), Edita Lydienė (vyriausioji specialistė, nuo lapkričio 1 d.),
Aušra Brazdeikytė (Platelių lankytojų centro administratorė), Kristina Narkutė-Beniušienė
(specialistė), Ilona Urnikienė (Šaltojo karo ekspozicijos lankytojų centro administratorė), Judita
Šatkauskienė (specialistė (gidė)), Paulius Mika (gidas, gegužės – rugsėjo mėn.), Natalija
Vasiliauskienė (gidė, gegužės – rugsėjo mėn.), kiti darbuotojai, atliekantys Plokštinės ekologinio
ugdymo centro ir Šaltojo karo ekspozicijos priežiūrą, tvarkymą, apsaugą. Viešosios turizmo
infrastruktūros objektus tvarkė ir prižiūrėjo Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai. 2014 m.
talkino ir savanoriai: Paulius Mika, Eimanatas Anužis, Dovilė Varkalienė, rusė Jelena Sadovnikova iš
Maskvos.

1. MONITORINGAI, TYRIMAI
Buvo vykdomi šie monitoringai, tyrimai:
 Kraštovaizdžio monitoringas pagal valstybinę aplinkos monitoringo 2011 – 2017 m.
programą, patvirtintą LR Aplinkos ministro;
 Lankytojų monitoringas pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo
programą, patvirtintą VSTT direktoriaus;
 ŽNP lankytojų interesų (informacinių poreikių) tyrimas.

1.1.

KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS

Atliekant kraštovaizdžio monitoringą buvo vertinamas lankytojų poveikis gamtinei aplinkai
(rekreacinė digresija), lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos, turizmo paslaugų spektro kaita,
nacionaliniame parke esantys miškai. Monitoringą vykdė K. Narkutė-Beniušienė, S. Vyšniauskas.
Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita pridedama 1 priede.

Digresija Paplatelėje (kairėje) ir prie Ubagų salos (dešinėje). K. Narkutės – Beniušienės n.
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1.2.

LANKYTOJŲ MONITORINGAS

Lankytojų monitoringą vykdė K. Narkutė-Beniušienė, A. Brazdeikytė, talkino ir Šaltojo karo,
ŽNP ekspozicijų darbuotojai. Monitoringo metu buvo skaičiuojami lankytojai pasirinktuose taškuose,
atskirose lankytojų grupėse ir pan. Lankytojų monitoringo ataskaita pridedama 2 priede.

Skaičiuojami lankytojai prie Siberijos bokšto (kairėje) ir dviračių take (dešinėje).
K. Narkutės – Beniušienės n.

1.3.

PLATELIŲ LANKYTOJŲ CENTRO TYRIMAS

2014 m. Platelių lankytojų centre buvo ištisus metus buvo skaičiuojami apsilankę lankytojai,
užfiksuojami jų informaciniai poreikiai, taip pat skaičiuojami ir analizuojami užklausimai, gauti
telefonu, elektroniniu paštu.
2014 m. Platelių lankytojų centre apsilankė 5667 žmonės (4243 suaugę ir 1424 vaikai), iš jų 1493 užsieniečiai. Lyginant su 2013 m. (2490 lankytojų), Platelių lankytojų centre lankytojų skaičius
padidėjo daugiau kaip du kartus. Per trylika metų (nuo 2002 m.), kada pradėti registruoti LC
lankytojai, tai pats didžiausias lankytojų skaičius per metus. Turistai apsilankė iš daugiau kaip 46
Europos ir kitų pasaulio valstybių. Labiausiai Parką pamėgę poilsiautojai iš Vokietijos (348
lankytojai), nemažai iš Latvijos (154), Italijos (95), Olandijos (84), Prancūzijos (82), Belgijos (76),
Čekijos (67), Rusijos (33). Užsienio šalių turistų geografija yra gana plati (33 turistai buvo iš
Australijos, 3 turistai – iš Brazilijos, po vieną - iš Pietų Afrikos Respublikos ir Zanzibaro). Vyrauja
Europos šalys. Dar 857 interesantai kreipėsi telefonu, 126 – elektroniniu paštu.
Daugiausiai lankytojų domėjosi Šaltojo karo, Žemaitijos nacionalinio parko, Užgavėnių ir
kitomis ekspozicijomis, muziejais (2376 interesai), leidiniais – 1259, apgyvendinimu – 792.
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Platelių lankytojų centre.
A.Brazdeikytės, K. Narkutės-Beniušienės, S. Sidabro, D. Abrutės n.
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2. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS
Skyriaus darbuotojai teikė informaciją nacionalinio parko lankytojams, ruošė medžiagą
leidiniams, rašė straipsnius, rengė ir skaitė pranešimus, vedė ekskursijas ir kt. Platelių lankytojų
centras vasaros metu bei spalio – gruodžio mėnesiais dirbo ir šeštadieniais, išskyrus kai kurias
valstybines šventes. Šaltojo karo ekspozicija dirbo kiekvieną dieną, išskyrus kai kurias valstybines
šventes.
2014 m., lyginant su ankstesniais metais, buvo išleista labai daug informacinių leidinių. Pirmą
kartą direkcijos istorijoje buvo išleisti suvenyrai su ŽNPD simbolika: puodeliai, magnetukai, raktų
pakabukai.

2.1.

SUPAŽINDINIMAS SU LANKYTINAIS OBJEKTAIS

2014 m. skyriaus darbuotojai 43349 nacionalinio parko lankytojus supažindino su gamtos ir
kultūros paveldo vertybėmis, turistiniais objektais: Šaltojo karo ekspozicija bei Platelių lankytojų
centro ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai“, vedė ekskursijas, žygius, edukacinius užsiėmimus,
teikė informaciją apie lankytinas vietas ir pan.
Daugiausia turistų lankėsi Šaltojo karo ekspozicijoje – 35629. Iš jų 35107 su ekspozicija
supažindino Plokštinės lankytojų centro (Šaltojo karo ekspozicijos) darbuotojai, 522 – Platelių
lankytojų centro administratorė pažintinių ekskursijų metu. Apie 10% visų lankytojų buvo
užsieniečiai. Daugiausia iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Ispanijos, Italijos,
Prancūzijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos. Lankėsi ir iš tolimesnių kraštų - Australijos, Amerikos,
Naujosios Zelandijos, Taivano, Japonijos. 26 grupės turistų atvyko iš kruizinių laivų. Lyginant su
ankstesniais metais, lankytojų skaičius Šaltojo karo ekspozicijoje vis dar didėja.

Šaltojo karo ekspozicijoje. I.Urnikienės, D. Abrutės n.
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Didelio susidomėjimo sulaukė ir 2014 m. Platelių lankytojų centre atidaryta nauja ekspozicija
„Žemaitijos žemės slėpiniai“. Lankytojų centre esančioje svečių knygoje – vien tik geri atsiliepimai
apie šią ekspoziciją: „Smagu matyti taip nuostabiai sutvarkytą informacijos centrą. Tiek įdomus ir
užburiantis, kad vaikams nebereikalingi kiti užsiėmimai...“ ir pan. Ekspoziciją savarankiškai ar kartu
su organizuotomis ekskursijų grupėmis aplankė 5890 lankytojų: 3749 suaugusieji ir 2141 vaikas.

Platelių lankytojų centre.
A.Brazdeikytės, K. Narkutės-Beniušienės, S. Sidabro, D. Abrutės n.
2014 m. iš viso buvo pravesta 101 ekskursija, užsakyta Platelių LC, kuriose dalyvavo 2311
žmonių. Daugiausia ekskursijų vyko gegužės (23 ekskursijos), birželio (20), rugpjūčio (15), liepos (12)
mėnesiais. Populiariausi ekskursijų metu aplankyti objektai: Platelių lankytojų centro ekspozicija,
Platelių miestelis, Siberijos apžvalgos bokštas. Daugiausia ekskursijų po nacionalinį parką pravedė A.
Brazdeikytė - 88 ekskursijos, 1955 dalyviai.
2014 m. skyriaus darbuotojai (S. Vyšniauskas, A. Brazdeikytė, E. Lydienė) pravedė 10 žygių ir
edukacinių programų po nacionalinį parką, kuriose dalyvavo 264 dalyviai.
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Žygį iš Gegrėnų į Ameriką veda S.
Vyšniauskas. D. Abrutės n.

Žygį po Užpelkių kaimo apylinkes organizavo
ir vedė A. Brazdeikytė. ŽNPD archyvo n.

Ekskursijas veda A. Brazdeikytė. V. Lukavičienės n.

Žygį Plokštinės taku (kairėje) ir edukaciją Platelių lankytojų centre veda E. Lydienė.
D. Abrutės ir M. Margienės n.
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2.2. LEIDYBA, ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA
2.2.1. LEIDYBA
2014 m. daug dėmesio buvo skirta informacinių leidinių apie nacionalinį parką leidybai.
Įgyvendinant tarptautinį LIFEscape projektą ar direkcijos lėšomis buvo išleisti 47 informaciniai
leidiniai, kurių bendras tiražas 52 500. E. Lydienės iniciatyva toliau buvo leidžiamas internetinis
edukacinis leidinys „Giliukas“.
2014 m. išleisti informaciniai leidiniai (LIFEscape projektas):

Lankstinukas „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (lietuvių k.) – 1000 vnt.

Lankstinukas „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (anglų k.) – 1000 vnt.

Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (anglų k.) – 1000 vnt

Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (vokiečių k.) – 500 vnt.

Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (rusų k.) – 500 vnt.

Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (anglų k.) – 1000 vnt.

Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (vokiečių k.) – 500 vnt.

Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (rusų k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Plokštinės pažintinis takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Skrajutė „Plokštinės pažintinis takas“ (anglų k.) – 1000 vnt.

Skrajutė „Plokštinės pažintinis takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Plokštinės pažintinis takas“ (rusų k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Šeirės takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Skrajutė „Šeirės takas“ (anglų k.) – 1000 vnt.

Skrajutė „Šeirės takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Šeirės takas“ (rusų k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Paplatelės pažintinis takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Skrajutė „Paplatelės pažintinis takas“ (anglų k.) – 1000 vnt.

Skrajutė „Paplatelės pažintinis takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Paplatelės pažintinis takas“ (rusų k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Gegrėnų piliakalnių takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Skrajutė „Gegrėnų piliakalnių takas“ (anglų k.) – 1000 vnt.

Skrajutė „Gegrėnų piliakalnių takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Gegrėnų piliakalnių takas“ (rusų k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Gardų ozo pažintinis takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Skrajutė „Gardų ozo pažintinis takas“ (anglų k.) – 1000 vnt.

Skrajutė „Gardų ozo pažintinis takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Gardų ozo pažintinis takas“ (rusų k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Mikytų pažintinis takas“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Skrajutė „Mikytų pažintinis takas“ (anglų k.) – 1000 vnt.

Skrajutė „Mikytų pažintinis takas“ (vokiečių k.) – 500 vnt.

Skrajutė „Mikytų pažintinis takas“ (rusų k.) – 500 vnt.
2014 m. išleisti informaciniai leidiniai (ŽNPD lėšos):

Atvirukai su ŽNP vaizdais - 6 rūšys, 4500 vnt.

Lankstinukas „Žemaitijos nacionalinis parkas“ (vokiečių k.) – 2000 vnt.

Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (anglų k.) – 2000 vnt

Lankstinukas „Plateliai ir jų apylinkės“ (vokiečių k.) – 2000 vnt.

Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (lietuvių k.) – 2000 vnt.

Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (anglų k.) – 2000 vnt.

Lankstinukas „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (vokiečių k.) – 2000 vnt.
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2014 m. pirmą kartą direkcijos istorijoje buvo išleisti suvenyrai su nacionalinio parko simboliu,
kuriuos gali įsigyti ŽNP lankytojai. Taip pat pradėti platinti kiti suvenyrai, atitinkantys nacionalinio
parko tikslus, pagal konsignacijos sutartis. Igyvendinant tarptautinį LIFEscape projektą ar direkcijos
lėšomis, ar pagal konsignacijos sutartis, buvo įsigyti šie suvenyrai:
Suvenyriniai ženkleliai „Plateliai“ – 30 vnt.;
Suvenyriniai ženkleliai „Žemaitija“ – 30 vnt.;
Magnetukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 60 vnt.;
Raktų pakabukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 120 vnt.;
Puodeliai su ŽNP vaizdais, simboliu – 270 vnt.;
Suvenyriniai maišeliai su ŽNP simboliu – 421 vnt.;
Suvenyrai su ŽNP simboliu – 621 vnt.;
Reklaminiai tušinukai su ŽNP simboliu – 770 vnt.;
Reklaminė užrašų knygutė su tušinuku, ŽNP simboliu – 632 vnt.

Leidiniai ir suvenyrai Platelių LC. D. Abrutės n.
2.2.5. RENGINIAI
2.2.5.1. PLATELIŲ LANKYTOJŲ CENTRO VIDAUS EKSPOZICIJOS „ŽEMAITIJOS ŽEMĖS
SLĖPINIAI“ ATIDARYMAS

Ekspozicijos atidarymas įvyko 2014 m. balandžio 25 d. Jame dalyvavo Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos direktorė R. Baškytė Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio
departamento direktorius V. Bezaras, Telšių miškų urėdijos atstovai, Plungės rajono savivaldybės,
bendruomenių ir kitų organizacijų atstovai. Atidarymo metu koncertavo Platelių gimnazijos būrelio
„Kurk, dainuok, improvizuok“ jaunieji improvizatoriai, folkloro ansamblis „Platelē“. Renginio metu
Platelių dvaro parke buvo pasodintas ąžuoliukas. Dalyvavo 80 žmonių.
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Platelių lankytojų centro atidarymas. S. Sidabro n.

2.2.5.2. TURIZMO FORUMAI

Turizmo forumas „2014 m. turizmo sezonas Žemaitijos nacionaliniame parke ”. Forumas
įvyko 2014 m. kovo 27 d. Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijos parodų salėje (Plateliuose).
Forumo dalyviai aptarė artėjančio turizmo sezono aktualijas. Forume dalyvavo ŽNPD specialistai,
turizmo paslaugų teikėjai, Platelių ir Ž. Kalvarijos seniūnai, bendruomenių atstovai, Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūros vedėja I. Latakaitė. Dalyvavo 51 žmogus.

Turizmo forumas 2014-03-27. D. Abrutės n.
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Turizmo forumas (2014-11-29). Šaltojo karo ekspozicijos lankytojų centre vyko Turizmo
forumas, kuriame dalyvavo 39 dalyviai. Tokie forumai vyksta 2 kartus per metus, pavasarį ir rudenį.
Juose dalyvauja Žemaitijos nacionaliniame parke turizmo paslaugas teikiantys ar gaminantys
produktus, pažymėtus nacionalinio parko produkto ženklu, privatūs asmenys ar įmonių, bendrovių,
bendruomenių, savivaldybės atstovai, nacionalinio parko direkcijos specialistai.
Lapkričio 29 d. forumo dalyviai buvo pakviesti susipažinti su Plokštinės tako infrastruktūra,
po pietų vyko susirinkimas. Susirinkimo metu Žemaitijos nacionalinio parko direktorius R. Lydis
įteikė Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklo suteikimo pažymėjimus 10 paslaugų teikėjų ir
produktų gamintojų, supažindino su nauja Žemaitijos nacionalinio parko planavimo schema.
Direkcijos Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus specialistė K. Narkutė-Beniušienė papasakojo apie
nacionalinio parko produkto ženklą, jo suteikimo procedūrą ir galimybes jį gauti, Platelių lankytojų
centro administratorė A. Brazdeikytė - apie 2014 m. ir 2015 m. turizmo sezonų rezultatus, naujoves,
Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vedėja D. Abrutė – apie pusryčių ir nakvynės paslaugos teikimą
Švedijoje. Internetinės svetainės „Booking.com“ atstovai J. Stončiūtė ir T. Zuoza papasakojo apie
paslaugų teikėjų galimybes dalyvauti šioje apgyvendinimo įstaigų užsakymo internetu sistemoje.
Po pranešimų vyko diskusijos, kuriose kalbėta apie Paplatelės rekreacinės zonos problemas,
informacinius ženklus, apleistus pastatus Beržore, Žemaitijos kaimo turizmo asociacijos veiklą ir kt.

Forumo dalyviai ir kiti žygeiviai Plokštinės take. D. Abrutės n.

Turizmo forume ŽNP produkto ženklo pažymėjimas įteikiamas nardymo paslaugos teikėjui (kairėje),
išklausyti įvairūs pranešimai (dešinėje). D. Abrutės n.
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2.2.5.3. TURIZMO DIENOS PAMINĖJIMAS

Pažymint pasaulinę Turizmo dieną, kartu su Gamtos skyriumi, buvo surengta Grybų šventė ir
naujojo turizmo sezono atidarymas. Šventės dalyvių, plateliškių, plungiškių, mažeikiškių, surinktas
grybų ekspozicijas apibūdino Gamtos tyrimų centro Mikologijos laboratorijos vyr. mokslo darbuotoja
dr. Reda Iršėnaitė, kuri vėliau Platelių kultūros namuose skaitė paskaitą apie Grybų karalystę, jos
suskirstymą, įdomiausius grybų, pelėsių atstovus bei grybų praktinę reikšmę. Platelių dvaro parke
Šeimos teatras ir Platelių gimnazijos būrelis „Kurk, dainuok, improvizuok“ (vad. D. Paulauskienė)
vaidino spektaklį „Grybų karas“, ŽNPD, Platelių bendruomenės ir Žemaitijos kaimo turizmo
asociacijos nariai vaišino šventės dalyvius karšta arbata su medumi, grybiene, kitomis pačių
pagamintomis rudens vaišėmis. Šventėje dalyvavo apie 30 žmonių.

Dr. R. Iršėnaitė pasakoja apie grybus. D. Abrutės n.

Rudeninės vaišės lauke (dešinėje), spektaklis „Grybų karas“. D. Abrutės n.
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2.2.5.4. RENGINIAI ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJOJE

2014 m. Šaltojo karo ekspozicijos darbuotojos I. Urnikienė ir J. Šatkauskienė ne tik
supažindino lankytojus su Šaltojo karo ekspozicija, bet ir suorganizavo keletą įdomių renginių.
Paroda ,,Žuvų pasaulyje‘‘. Šaltojo karo ekspozicijoje, buvusioje kuro talpyklos saugykloje
buvo eksponuojama Telšių Germanto pagrindinės mokyklos jaunųjų keramikų darbų paroda ,,Žuvų
pasaulyje‘‘.

Paroda ,,Žuvų pasaulyje‘‘.
I.Urnikienės n.
Šiaurietiško ėjimo mokymai (2014-11-08). Renginys organizuotas kartu su Platelių
bendruomene, dalyvavo 33 žmonės.

Šiaurietiško ėjimo mokymai
Plokštinėje. J. Šatkauskienės n.
Prisiminimų popietė apie tremtį ir partizanus (2014-11-22). Renginio metu plateliškė,
buvusi mokytoja Dangirutė Stonienė dalinosi prisiminimais, kuriuos išgyveno būdama tremtyje ir
bendraudama su partizanais, dainavo Plungės politinių kalinių ir tremtinių choras, plateliškė D.
Paulauskienė. Renginyje dalyvavo 73 žmonės.
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D. Stonienė (kairėje), renginio dalyviai (dešinėje). I. Urnikienės n.

Plungės politinių kalinių ir tremtinių choras (kairėje), D. Paulauskienė (dešinėje). I. Urnikienės n.
Parodos ,,Sugrįžtu ant svajonių sparnų, Neringa!'' pristatymas. 2014 m. gruodžio 6 d.
Šaltojo karo ekspozicijos lankytojų centre vyko telšiškės, Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus pavaduotojos neformaliam ugdymui, muzikos mokytojos Elenos Martinkienės tapybos ant
medžio ir poezijos pristatymas. Autorė E. Martinkienė papasakojo apie vaikystės Neringą, kuri
atsispindi jos kūryboje, apie nutapytų ant šimtamečių lentų kūrinių reikšmes, jų atsiradimo istorijas.
Kurti E. Martinkienė pradėjo maždaug tik prieš metus, tad ši paroda ,,Sugrįžtu ant svajonių sparnų,
Neringa!'' – pirmas jos kūrybos pristatymas visuomenei. Į parodos pristatymą atvažiavę E.
Martinkienės draugai, bendradarbiai, giminės sveikino parodos autorę, linkėjo jai naujų kūrybinių
sumanymų, dalijosi prisiminimais apie kartu praleistą laiką.
Renginyje koncertavo plateliškė D. Paulauskienė su savo auklėtiniais, fleitininkės D.
Praspaliauskienės mokinės. Mažieji dalyviai buvo labai aktyvūs ir nupiešė daug ,,jūros dovanų ežerui''.
Dalyvavo 35 žmonės.
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Parodos autorė E. Martinkienė (kairėje), dainuoja D. Paulauskienė su auklėtinėmis (dešinėje).
D. Abrutės n.

Groja D. Praspaliauskienės mokinės (kairėje), piešia mažieji renginio dalyviai (dešinėje).
D. Abrutės n.
Paroda „Gulag'as. Vieno lagerio istorija''. Memorialinio muziejaus „Permė-36“ 2003 m.
parengta kilnojamoji paroda supažindina su 1946–1987 m. Permės srities Čiusovojaus rajono Kučino
kaime veikusio sovietinio lagerio istorija. 2012 m. LGGRTC Genocido aukų muziejui
bendradarbiaujant su Permės Politinių represijų istorijos memorialiniu centru „Permė-36“ ir
memorialiniu muziejumi „Permė-36“ paroda išleista Lietuvoje.

Paroda „Gulag'as. Vieno lagerio
istorija''. D. Abrutės n.
15

2.2.6. INTERVIU
Informacija apie rekreacijos ir turizmo galimybes buvo skleidžiama masinėse informacijos
priemonėse skyriaus darbuotojams duodant interviu. Labiausiai žurnalistai domėjosi Šaltojo karo
ekspozicija, tad ir interviu daugiausia davė I. Urnikienė.
Skyriaus darbuotojų 2014 m. duoti interviu:
I. Urnikienė - Delfi portalui ,,Naikinti priešus Sovietų Sąjunga buvo pasiruošusi iš Lietuvos''
(2014-01-29), Lietuvos radijui laidai ,,Ryto garsai'' apie Šaltojo karo ekspoziciją (2014-03-03),
Euronews kanalo laidai Reporter tema ,,Geležinė uždanga'' (2014-10-17), INIT televizijos laidai
,,Praeities žvalgas'' (2014-11-04).
J. Šatkauskienė - 1 Baltijos kanalui, Delfi televizijai ,,Šaltojo karo muziejus: raketų paleidimo
aikštelė, ginkluotė ir propaganda'' (2014-05-30).
A.Brazdeikytė - portalui www.lrytas.lt apie Platelių lankytojų centro vidaus ekspoziciją
„Žemaitijos žemės slėpiniai“ (2014-03-19), „Žinių radijui“ apie Šaltojo karo ekspoziciją (2014-04-07).
K. Narkutė-Beniušienė - Žemaitijos televizijai apie naująją Platelių LC ekspoziciją (2014-0605).
D. Abrutė - BTV televizijos laidai "Gamta iš arti" apie naująją Platelių LC ekspoziciją (201408-19).
2.2.7. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI
2014 m. skyriaus darbuotojai parašė 12 straipsnių, kurie buvo išspausdinti rajoninio laikraščio
„Plungė“ ŽNPD rengiamame puslapyje „Šventorkalnis“, ŽNPD tinklapyje: www.zemaitijosnp.lt ar
kitose internetinėse svetainėse, masinėse informavimo priemonėse.
Per metus skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 12 pranešimų įvairiuose renginiuose:
tarptautiniame seminare apie dviračių turizmą, Turizmo forumuose, projekto "Nature Hardwoods"
partnerių susitikime – seminare, susitikime su Skuodo gyventojais ir kt.

A.Brazdeikytė (kairėje), K. Narkutė-Beniušienė (dešinėje) skaito pranešimus Turizmo forumuose.
D. Abrutės n.
2.2.8.

INTERNETAS

2014 m. buvo nuolat atnaujinama, keičiama informacija ŽNPD internetinėje svetainėje
www.zemaitijosnp.lt; atnaujinta, pakeista informacija, nuotraukos interneto puslapyje www.maps.lt;
pradėta daugiau dėmesio skirti facebook administravimui. Šią veiklą daugiausia vykdė K. NarkutėBeniušienė.
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Informacija apie Plokštinės
taką įdėta į maps.lt svetainę.
K. Narkutės-Beniušienės n.

2.2.9.

PARODA „ADVENTUR“

2014 m. sausio 24-26 d. kartu su Plungės rajono savivaldybe dalyvauta tarptautinėje turizmo,
laisvalaikio ir sporto parodoje „ADVENTUR“, kuri vyko Vilniuje. A. Brazdeikytė parodoje platino
informacinius leidinius, teikė informaciją apie nacionalinį parką parodos lankytojams.

Tarptautinėje turizmo,
laisvalaikio ir sporto parodoje
„ADVENTUR“ dalyvauta su
Plungės r. savivaldybės
atstovais. R.Krompalcienės n.
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3. PAŽINTINĖS/REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA
IR TVARKYMAS
3.1. ESAMOS 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, menkavečiai krūmai, renkamos šukšlės. 2014 m. iš
viso buvo prižiūrėta ir tvarkyta 113 pažintinės/rekreacinės infrastruktūros objektų, kurių bendras plotas
65,21 ha:
- Šaltojo karo ekspozicija ir buvęs karinis miestelis (17,2 ha),
- Gegrėnų piliakalnių takas (6,72 ha)
- Plokštinės takas (12,3 ha)
- Paplatelės takas (9,43 ha)
- Giliuko ir Kaštoniuko takas (4,1 ha)
- Mikytų alkakalnio takas (4,1 ha)
- Siberijos apžvalgos bokštas (1,34 ha)
- Šeirės takas (17,22 ha)
- Dviračių ir pėsčiųjų takas Plateliai- Beržoras (5,88 ha)
- Poeto V. Mačernio takas (2,23 ha)
- Platelių lankytojų centras (0,03 ha)
- Atokvėpio vieta Vilkuose (0,05 ha)
- Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (link ekspozicijos) (0,01 ha)
- Atokvėpio vieta Laumalenkose (0,05 ha)
- Atokvėpio vieta prie Plokštinės gamtinio rezervato (prie Iešnalės) (0,05 ha)
- Platelių apžvalgos aikštelė (0,25 ha)
- Atokvėpio vieta prie Mikytų alkakalnio tako (0,07 ha)
- Paplatelės apžvalgos aikštelė (0,16 ha)
- Barstytalių apžvalgos bokštas (0,03 ha)
- Atokvėpio vieta prie Žemaitės muziejaus (0,3 ha)
- Jogaudų apžvalgos bokštas (0,04 ha)
- Atokvėpio vieta Pauošniuose (0,3 ha)
- Uždaro tipo poilsio teritorija "Pakalniškynė" (0,5 ha)
- Atokvėpio vieta Plokštinėje (0,01 ha)
- Informacinės infrastruktūros elementai (ženklai) (0,04 ha)
2014 m. buvo atlikti 110 apžiūrų, išvykų, patikrinimų, kurių metu patikrinti rekreaciniai
objektai, teritorijos, atlikta fotofiksacija, užpildyti pasai.
2014 m. buvo formuojama infrastruktūros duomenų bazė, fiksuojamos įrangos, objektų
koordinatės.
Naujai įrengtos ar atnaujintos (2013 m.) infrastruktūros būklė gera, užfiksuoti tik keli
vandalizmo atvejai: Barstytalių apžvalgos bokštelyje sugadinda bokštelio įranga – turėklai, stendai,
prie Siberijos apžvalgos bokšto - iš dalies sugadintas stendas, dingęs stendas iš Platelių apžvalgos
aikštelės.
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Infrastruktūros tvarkymas. D. Abrutės n.

E. Lydienė Šeirės take tikrina
infrastruktūrą. D. Abrutės n.

Sugadintas stendas Barstytalių bokšte (kairėje), šiukšlės šalia rekracinių objektų (dešinėje).
E. Lydienės, D. Abrutės n.
19

3.2.

NAUJOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS

Rugsėjo mėnesio pabaigoje baigti automobilių stovėjimo aikštelės prie Gegrėnų archeologinio
komplekso įrengimo darbai (800,93 m2). Jie buvo vykdomi pagal Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija sudarytą
finansavimo sutartį. Darbus atliko UAB „Žemaitijos keliai“.
Automobilių aikštelė sudarys geresnes sąlygas nacionalinio parko lankytojams patekti į
Gegrėnų archeologiniame komplekse įrengtą 1,6 km ilgio pažintinį taką.
Aikštelės įrengimą inicijavo, darbų vykdymą prižiūrėjo ir talkino vyr. specialiastas S.
Vyšniauskas.

Nauja aikštelė prie Gegrėnų archeologinio komplekso. D. Abrutės n.
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4. KITA VEIKLA
4.1. PROJEKTAI
Lankytojų centro ekspozicijos įrengimas. 2014 m. pradžioje dar vyko ekspozicijos
„Žemaitijos žemės slėpiniai“ įrengimo darbai pagal VSTT projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (II
etapas)“. Darbų vykdymą prižiūrėjo, informacinę medžiagą rengė (kartu su Gamtos skyriaus vyr.
specialiste E. Lydiene) lankytojų centro administratorė A. Brazdeikytė. Ekspoziciją įrenginėjo UAB
„Baldų sistemos“. Projektuotojams buvo pateikta daug pastabų ir pasiūlymų dėl informacijos
pateikimo ekspozicijoje. Ekspozicijos atidarymas įvyko 2014 m. balandžio 25 d.
,,Varduvos aukštupio ekologinės jungties atkūrimas”. Buvo parengtas ir Centrinei
projektų valdymo agentūrai išsiųstas projektas ,,Varduvos aukštupio ekologinės jungties
atkūrimas” pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą
„Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“. Projekto iniciatorius ir pagrindinis projekto rengėjas S.
Vyšniauskas, jam talkino Gamtos skyriaus vyr. specialistė E. Lydienė. Po vertinimo projektas buvo
įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą, tačiau finansavimas nebuvo skirtas.
Rengiant projektą, buvo atlikti preliminarūs buvusio Amerikos (Ertenio) ežero teritorijos
geologiniai tyrimai, topografiniai matavimai, susipažinta su archyviniais dokumentais. Nustatyta, kad
XX amžiaus pradžioje Amerikos (Ertenio) ežeras buvo 13 ha ploto ir 5-7 m gylio.

Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojams
atliekant preliminarius geologinius tyrimus
(16 gręžinių), teko brautis per karklų ir
nendrių bruzgynus. S. Vyšniausko n.
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Dabartinės Ertenio pelkės teritorijoje XX
a. buvo apie 13 ha ploto ežeras, su
įtekančiu Šarnelės upeliu ir susisiekiantis
su Varduvos upe. S. Vyšniausko n.

Investicijų projektas. Buvo parengtas ir pateiktas VSTT 2015–2017-ųjų metų investicijų
projektas dėl audiogidų įrengimo Žemaitijos nacionaliniame parke (ŽNP, Užgavėnių ekspozicijose,
aplink Platelių ežerą). Pagrindinė projekto rengėja D. Abrutė. Gautas finansavimas 2015 metams.
Tarptautinis „LIFEscape“ projektas. 2014 m. balandžio 11 d. baigėsi tarptautinio
„LIFEscape“ projekto įgyvendinimas. 2014 m. buvo parengtos 2 finansinės ir veiklos ataskaitos (tarp
jų ir galutinė), įvykdytos kitos veiklos: suvenyrų, leidinių leidybos, projekto audito viešieji pirkimai,
parengti laiškai dėl dalyvavimo kraštovaizdžio forume ir perduoti potencialiems forumo nariams, ir kt.
Projekto administratorė D. Abrutė.

4.2. PREVENCIJA IR TERITORIJŲ KONTROLĖ
Įgyvendindami 2014 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos metinę planinių patikrinimų
programą S. Vyšniauskas ir D. Abrutė atliko 11 planinių ir 1 neplaninį patikrinimą, surašė patikrinimo
aktus. Buvo patikrintos šias teritorijos: Ertenio, Paparčių telmologiniai, Mergupio geomorfologinis,
Paplatelės botaninis-zoologinisį, Jazdauskiškių kraštovaizdžio, Laumalenkų hidrografinis draustiniai,
Paežerės Rūdaičių, Paplatelės, Platelių, Pailgio, Plokštinės rekreacinio prioriteto zonos.
Margupio geomorfologinio draustinio planinio patikrinimo metu aptiktas neteisėtai pastatytas ir
naudojamas vagonėlis. Vyr. specialistui Stanislovui Vyšniauskui pareikalavus, iki patikrinimo akto
surašymo pabaigos jis buvo išvežtas.

Patikrinimo metu (kairėje), informavus savininką, vagonėlis išvežtas (dešinėje). S. Vyšniausko n.
Apie šalia Margupio geomorfologinio draustinio esančioje nacionalinio parko buferinėje
apsaugos zonoje aptiktus 3 atvirus kasinius, iš kurių imamos naudingosios iškasenos, raštu informuota
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės r. agentūra.

Kasinys buferinėje zonoje. S. Vyšniausko n.
22

Apie Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinio patikrinimo metu aptiktus nelegalius kasinėjimus
Gegrėnų piliakalnių teritorijoje informuotas Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinio
padalinio vedėjas Antanas Eičas.

Nelegalūs kasinėjimai Gegrėnų piliakalnių teritorijoje. S. Vyšniausko n.
Apie Paparčių telmologinio draustinio patikrinimo metu aptiktą valstybiniame miške esantį
metalo laužo sąvartyną informuota Telšių miškų urėdijos Platelių girininkija ir pasiūlyta imtis
priemonių jo likvidavimui.

Sąvartynas Paparčių telmologiniame
draustinyje. S. Vyšniausko n.
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Laumalenkos hidrografiniame draustinyje esančioje privačioje stovyklavietėje buvo rastas lauko
tualetas, įrengtas pakrantės apsaugos juostoje. Informavus apie tai savininkę, tualetas buvo perkeltas.

Lauko tualetas pakrantės apsaugos
juostoje. D. Abrutės nuotr.
Vykdant prevencinę veiklą S. Vyšniauskas ir D. Abrutė suteikė 96 konsultacijas nacionalinio
parko gyventojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims teritorijų planavimo, kūdrų kasimo, Natura
2000, miškotvarkos, turizmo ir kitais klausimais.

4.3.

ŽNP PRODUKTO ŽENKLAS

2014 m. Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas buvo suteiktas 10 naujų produktų
gamintojų ar paslaugų teikėjų. Šiuo metu yra 44 fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys ŽNP produkto
ženklo pažymėjimus. K. Narkutė-Beniušienė organizavo įvairias veiklas, susijusias su ženklo gavimu:
paraiškų priėmimą, tarybos susirinkimą, paruošė sutartis su produkto ženklo turėtojais, dalyvavo
tarybos darbe vertinant paraiškas ir t.t.

Tikrinamas pareiškėjo atitikimas
ŽNP produkto ženklo
reikalavimams.
K. Narkutės-Beniušienės n.
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4.4.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

2014 m. buvo parengtos paraiškos įvairių prekių ir paslaugų viešiesiems pirkimams: atvirukų ir
leidinių leidyba, filtrai rekuperatoriams, automobilių stovėjimo aikštelės prie Gegrėnų archeologinio
komplekso įrengimo darbai, techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, leidinys
„Ypatinga Lietuva“, elektroninių kasos aparatų priežiūros ir remonto paslaugos, pinigų tikrinimo
aparatai, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos remontas ir techninė priežiūra Šaltojo karo
ekspozicijos ir lankytojų centro pastatuose, vaizdo projektoriai, skaičiuotuvo baterijos, mokėjimo
kortelių aptarnavimo paslaugos, traktorių JOHN DEERE A668N ir JOHN DEERE A669N bei esančių
padargų techninė priežiūra ir aptarnavimo paslaugos, suvenyrų pirkimui ir kt. Kai kuriais šių pirkimų
atvejais buvo vykdomos ir kitos viešųjų pirkimų procedūros: vykdomos apklausos, rengiamos sutartys,
rašomi protokolai ir pan.
4.5.

LAIKINO APGYVENDINIMO PASLAUGOS TEIKIMAS

Gegužės – rugpjūčio mėn. Plokštinės ekologinio ugdymo centre, administraciniame pastate bei
Pakalniškynės nameliuose gyveno 335 žmonės – beveik 2 kartus daugiau nei 2013 m.
Vasaros metu vyko vaikų stovyklos. Jau keletą metų apgyvendinimo paslaugas suteikiame
Telšių VšĮ ,,Kokarolai‘‘, Palangos moksleivių klubui, Šilutės sportinių šokių klubui ,,Lugnė‘‘, Telšių
savivaldybės kultūros centrui, Barstyčių vaikų globos namams. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ir
Klaipėdos universiteto studentai buvo apgyvendinti praktikos metu.
4.6. KITI DARBAI
Ataskaitų, planų rengimas. Parengta 2014 m. skyriaus veiklos ataskaita VSTT, ketvirtinės
ataskaitos VSTT strateginiam planui, 2013 m. ir 2014 m. (iki rugsėjo mėn.) skyriaus veiklos ataskaitos
(metraščiai); 2014 m. skyriaus veiklos, lankytojų ir kraštovaizdžio monitoringo, viešųjų pirkimų
poreikio, planinių patikrinimų planai.
Strateginio planavimo dokumentų rengimas, teritorijų planavimo, statinių projektų, kitų
dokumentų nagrinėjimas. 2014 m. buvo parengta nemažai pažymų apie valdomoje žemėje nustatytus
veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos, pagal
priemonę „Natura 2000 išmokos (189 vnt.), atsakymų dėl kadastrinių matavimų metu parengtų žemės
sklypų planų, miškotvarkos projektų, dirbtinių vandens telkinių derinimo, kitų raštų. Iš viso skyriaus
darbuotojai parengė 315 raštų, iš jų net 286 – S. Vyšniauskas.
Dalyvavimas komisijų darbe. Skyriaus darbuotojai dalyvavo įvairių komisijų darbe: dėl
dirbtinio vandens telkinio įrengimo, dėl tarnybinės veiklos patikrinimo, dėl želdynų ir želdinių
apsaugos ir priežiūros, viešųjų pirkimų, inventorizacinių ir kt.
Bendradarbiavimas. Buvo bendradarbiauta su įvairiomis organizacijomis, fiziniais asmenimis
skyriaus kompetencijos klausimais: turizmo paslaugų teikėjais, Plungės rajono savivaldybe,
seniūnijomis, bendruomenėmis, mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetais, VĮ
Telšių miškų urėdija ir kt.
Pasiūlymai, pastabos: dėl ŽNPD internetinio puslapio pertvarkymo, ŽNP lankymo taisyklių,
dėl darbų savanoriams ir žmonėms iš viešųjų darbų, kraštovaizdžio monitoringo, infrastruktūros
optimizavimo Paplatelės ir Plokštinės gatvių sankryžoje, ŽNP duomenų bazės pildymo internete, dėl
suvenyrų platinimo Žemaitijos nacionalinio parko lankytinuose objektuose, turizmo paslaugų plėtros
ne turizmo sezono metu ir ne populiariose turistinėse vietose Žemaitijos nacionaliniame parke
programa, dėl ekskursijų vedimo, dėl teikiamų paslaugų įkainių, dėl valčių prieplaukų įrengimo
(Aplinkos ministerijai) ir kt.
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Kiti darbai:

dokumentų bylų tvarkymas, paruošimas archyvui,

materialinių vertybių apskaita, nurašymai ir kt.,

dalyvauta įvairiuose seminaruose, mokymuose, renginiuose, talkose,

informacijos teikimas apie nacionalinį parką, ŽNPD veiklą aukštųjų mokyklų, kolegijų,
kitų mokyklų studentams,

tvarkyta duomenų bazė, fotoarchyvas,

medžiagos Pažintiniam-metodiniam vadovui rengimas,

parengti ekskursijų aprašymai 2015 m.,

teikta informacija valstybės kontrolei,

teiktos konsultacijos skyriaus kompetencijos klausimais.

Mokomosios išvykos į Nemuno deltos RP metu (kairėje), tvarkomas Jazminų kalnas talkos metu
(dešinėje). D. Abrutės n.

Atokvėpio vietą prie Šarnelės piliakalnio ir laiptus įrengė Šarnelės bendruomenė. D. Abrutės n.
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