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Finansinė ataskaita
1.1 Gautos lėšos

1 pav. gautų lėšų šaltiniai 2017 m.

2017 metais pagrindinis Žemaitijos nacionalinio parko finansavimo šaltinis buvo valstybės
biudžetas su AARP lėšomis ir tai sudarė 68 procentus visų gautų lėšų. Uždirbtos pajamos sudarė – 22
proc. visų lėšų. 2017 m buvo įgyvendinami 2 tarptautiniai projektai ,, Attractive hardwoods“ ir
,,UniGreen", kurių gautos lėšos sudarė 4 ir 1 procentus nuo visų lėšų. Džiaugiamės, kad 2017 m. vis
dar buvo įgyvendinama viešųjų darbų bei subsidijavimo programos, kurių lėšos sudarė virš 1
procento ir leido įdarbinti papildomai 4 darbuotojus. 2017 m. gauta lėšų 617668,99 eurų.

2 paveiksle matome, kaip struktūriškai atrodo Direkcijos gautos lėšos. Pritrauktos lėšos 2017
m. sudarė 10 procentų visų gautų lėšų. Tai tarptautinių projektų, savivaldybės projektų iš aplinkos ir
kultūros bei sporto rėmimo programų, viešųjų darbų subsidijavimo programos, paramos lėšos bei
Nacionalinė mokėjimų agentūros lėšos už deklaruotus plotus.

2 pav. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos lėšos

1 lentelėje pateikiame detalią gautų lėšų suvestinę, jų procentinę išraišką nuo visų lėšų bei,
kiek ir kokių lėšų panaudota. 2017 m. pajamų įmokų lėšų buvo panaudota daugiau nei uždirbta, nes
buvo naudojamas 2016 m. nepanaudotas likutis. Šios lėšos turėjo būti panaudotos visos, nes
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybai pavaldžios direkcijos neįvykdė 2017 m. pajamų įmokų
plano. Planas buvo neįvykdytas, nes 2016 m. buvo pakeista lankytojų bilietų apskaita ir šios pajamos
buvo pripažintos ne pajamų įmokų pajamomis, o kitomis pajamomis. Todėl planuojant tiek 2017 m.,
tiek 2018 m. pajamas daugelis direkcijų suplanavo per dideles.
1 lentelė. Gautų lėšų struktūra ir panaudojimas.

Gautų lėšų šaltinis
Valstybės biudžeto asignavimai
AARP lėšos
Pajamų įmokų lėšos
iš jų: už nuomą
už prekes
už paslaugas
už lankytojų bilietus
baudos ir žalos
paramos lėšos
Iš jų: parama iš juridinių

Gauta suma
eurais
329848
90155,17
133224,69
2119,9
3402,45
127702,34
1178
871,18
654,28
500

Struktūra
53%
15%
22%
0%
1%
21%
0%
0%
0%
0%

Panaudota
suma
eurais
329848
90155,17
154895,13

156,16
871,18
500
500

Gautų ir
panaudotų lėšų
santykis %
100%
100%
116%
0%
0%
0%
13%
100%
76%
100%

asmenų
parama (aukų dėžutėse)
VMI 2 procentai
Viešieji darbai

154,28
661,88
5073,61

0%
0%
1%

0
161,88
5073,61

0%
24%
100%

Viešieji darbai (savivaldybė)

3803,68

1%

3803,68

100%

Viešieji darbai( Darbo birža)
Darbo birža subsidija

1269,93
1861,22

0%
0%

1269,93
1861,22

100%
100%

Nacionalinė mokėjimų agentūra
už deklaruotus plotus avansas

3972,45

1%

7209

1%

15381,34

2%

25198,91

4%

51071,88

203%

1157,26

0%

1204

104%

Savivaldybės projektai:

2400

0%

2400

100%

iš jų ,,Pasirengimas dainų
šventėms"

1500

0%

1500

100%

300

0%

300

100%

300

0%

300

100%

300
617668,99

0%

300
669172,33

100%

Projektas ,,UniGreen"
Prjektas ,,Amatų centro plėtra"
Projektas ,,Best practise in
tourism of Attractive Attractive
Attractive hardwoods"
Projektas ,,Biologinė įvairovė ir
ekosistemų funkcijų atkūrimas"

Žemaičių tradicijos-Užgavėnės
Dalyvavimas Lietuvos ritinio
sporto federacijos klubų
organizuojamose varžybose,
edukacinių užsiėmimų, sporto
varžybų organizavimas
Žemaičių žemės lobiai-tradicinis
žemaičių tautinis kostiumas
Viso lėšų

0%
25441,69

353%
0%

Projektų ,, Attractive hardwoods“ ir ,,UniGreen" lėšų panaudota 203 % ir 353 % , nes buvo
naudojamos kitų projektų kompensuotos išlaidos. Šiems projektams buvo gautas tik Vidaus reikalų
ministerijos 7,5 % projekto verčių avansas bei apmokėtas ,,Attractive hardwoods“ projekto 1
mokėjimo prašymas. Šiuo metu jau užbaigtas “Attractive hardwoods“ projekto 3 laikotarpis ir
rengiama 3 ataskaita.

1.2 Gautų lėšų kitimas 2015-2017 m.

3 pav. Gautų lėšų kitimas 2015 – 2017 m.

Kiekvienais metais Žemaitijos nacionalinio parko gautų lėšų vis daugėja. 2017 metais
valstybės biudžeto finansavimas padidėjo daugiau nei 7 proc. daugiau nei prieš tai buvusiais metais.
Padidėjimą lėmė minimalaus atlyginimo kilimas ir tai, kad 2017 metais buvo gautas finansavimas
valstybės tarnautojų atlyginimų išmokėjimui dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio. AARP gautos ir panaudotos 2017 m. lyginant su 2016 m., padidėjo daugiau nei 5
kartus, nes 2017 m. buvo skirtos ir panaudotos lėšos projektui ,,Buvusio karinio miestelio, esančio
Šilinės g. 4, Plokščių k., Platelių sen., Plungės sav., nugriovimas“.
Pajamų už paslaugas 2016-2017 m yra nežymus padidėjimas. 2017 metų pajamų įmokų
padidėjimą lėmė tai, kad nebuvo taikomos nuolaidos paslaugoms ne turizmo sezono metu. 4
paveiksle parodytos pajamų įmokų už paslaugas dinamika 2015-2017 m. Didžiausią pajamų įmokų
struktūroje sudaro Šaltojo karo muziejaus teikiamos pajamos (94 %), Platelių dvaro komplekso
pajamos sudaro 5 % ir kitos lankytojų centro ekskursijos ir edukacijos sudaro apie 1%. 2017 m. visų
pajamų įmokų struktūroje paslaugos sudaro beveik 96 procentus visų pajamų įmokų.

1.3 Uždirbtos pajamos

4 pav. Gautos

pajamos už paslaugas

2015-2017 m. ryškėja mažėjanti prekių pardavimo pajamų tendencija. Nors lankytojų
aptarnavimo skyrius kiekvienais metais paruošia vis naujų suvenyrų, darytina išvada, kad sumažėjus
lankytojų skaičiui, mažėja ir suvenyrų bei lankstinukų poreikis. Prekės visų pajamų struktūroje 2017
m. sudarė tik 2,6 % visų pajamų įmokų.

5 pav. Gautos pajamos už nuomą, prekes ir lankytojų bilietus

Labai gaila, kad didinat valstybės biudžeto asignavimus, yra didinamas tik darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos, bet tendencingai nuo 2015 m. mažinamos
paprastosios išlaidos. 2017 m. nebuvo skirta lėšų ir ilgalaikio turto įsigijimui. 6 paveiksle matome.

Kad net 93 procentai visų valstybės biudžeto lėšų yra panaudojama tik darbo užmokesčiui ir
mokesčiams. Direkcijos specialistai yra priversti ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių savo veiklų
įgyvendinimui, nes paprastųjų išlaidų užtenka tik kanceliarinėms, ūkinėms, pastatų išlaikymo bei
transporto išlaidoms.

1.4 Lėšų panaudojimas 2017 m.

6 pav. Valstybės biudžeto asignavimų lėšų panaudojimas 2017 m.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija papildomas veiklas ar projektus dažniausiai gali
įgyvendinti dėl to, kad kaip indėlį gali panaudoti dalį pajamų įmokų lėšų. 7 paveiksle matome, kaip
yra paskirsčiusios 2017 m. pajamų įmokų lėšos pagal išlaidų straipsnius. Čia matome, kad darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos sudaro tik 41,4 %, lyginat su 2016 m. išaugo net 40,5 %,
nes 2017 m. išaugo minimalus atlyginimas bei darbuotojams buvo išmokėtos metinės premijos bei
vienkartinės išmokos. Ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto išlaidos sudarė beveik 37 %
visų pajamų įmokų išlaidų. Buvo atliktos Šaltojo karo komplekso pastatų ir įrangos techninės
priežiūros paslaugos, sutvarkytas Platelių dvaro svirno fasadas, atlikti Platelių apžvalgos aikštelės
atnaujinimo darbai. Norint uždirbti pajamas, nemažai panaudoja lėšų ir komunalinėms paslaugoms
(16881 eur.). Didžiausią dalį sudaro elektros energijos sąnaudos Šaltojo karo poskyrio pastatų
aptarnavimui. Ilgalaikio turto įsigijimui buvo panaudota 2700 eurų ir įsigyti 2 kompiuteriai ir medžio
apdirbimo staklės.

7 pav. Panaudotos pajamų įmokų lėšos 2017 m.

8 pav. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimas 2017 m.

Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos panaudoto 9 projektų įgyvendinimui.
Didžiausią dali sudarė projektų ,,Buvusio karinio miestelio, esančio Šilinės g. 4, Plokščių k., Platelių
sen., Plungės sav., nugriovimas“ (59260 eur.), ,,NATURA 2000 teritorijoms tvarkyti“ (18000 eur.),
,,Pirmininkavimas EUROPARC federacijos Nordic-Baltic sekcijai 2017 m.“, Gamtotvarkinių
priemonių įgyvendinimas „Viržintų pievos kraujolakinio melsvio buveinės tvarkymas“ (4500 eur)
lėšos.

2 Bendrieji reikalai
Kaip ir kiekvienais metais Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius, kartu su kitų skyrių
darbuotojais prižiūrėjo parko teritoriją, pjovė žolę teritorijoje, tvarkė NATURA 2000 teritorijas,
prižiūrėjo infrastruktūros būklę, aprūpino kitus skyrius darbo priemonėmis, kanceliarinėmis
prekėmis, padėjo organizuoti renginius, dalyvavo Žemaitijos nacionalinio parko skelbiamose
akcijose ir visomis išgalėmis rūpinosi Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos veiklos užtikrintumu.
2017 metais didžiausia kliūtis prižiūrint teritorijas buvo oro sąlygos, kurios buvo labai
nepalankios. Prasidėjęs vidurį vasaros ir dar po naujųjų metų nesibaigiantis lietus sugadino daugelį
teritorijos tvarkymo planų. 2017 metais savo įranga Žemaitijos nacionalinio parko Finansų ir
bendrųjų reikalų skyrius, padedant kitų skyrių darbuotojų, sutvarkė apie 30 ha. teritorijos.

9 pav. pieva po šienavimo.

Žemaitijos nacionalinio parko Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius taip pat prisideda prie
infrastruktūros priežiūros ir atnaujinimo. 2017 metais buvo tvarkoma kelis kartus Gardų ozo
pažintinio tako infrastruktūra, Mačernio tako tiltas. Didelis dėmesys buvo skiriamas Siberijos
apžvalgos bokšto tako priežiūrai dėl bebrų užtvankos keliamo pavojaus infrastruktūrai.
Taip pat mūsų skyrius prisideda prie Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
organizuojamų renginių.

3 2017 m. personalo valdymo apžvalga
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016-02-12
d. įsakymu Nr. V-12, patvirtino Direkcijai didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų
fondų, pareigybių skaičių 35.
Nuo 2016-09-01 patvirtintas pareigybių (etatų skaičius) yra 35 etatų. Iš jų: valstybės
tarnautojų -12, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – 23 etatai. Iš nuolatinio pobūdžio
pareigybių (30,7 etato) nuo 2017-02-01 d. buvo laisva 0,5 etato valytojo bei Kraštotvarkos skyriaus
vedėjo pareigybė (1 etatas), kuri laisva yra nuo 2016-05-01 d. Nors nuo 2016-05-01 d. buvo
organizuoti 6 konkursai ( 2017 m. – 2), bet priimti valstybės tarnautojo nepavyko, nes arba nebuvo
pretendentų, atitinkančių specialiuosius reikalavimus, arba buvo 1 pretendentas, bet pokalbio metu
nesurinko praeinamojo balo arba konkursas buvo atšauktas, gavus LR Aplinkos ministro nurodymą
nepriimti naujų darbuotojų, arba pretendentas neatvyko į konkursą.
Sezoninio pobūdžio darbams į 6 pareigybes (4,3 etato) buvo įdarbinama, atsižvelgiant į
poreikį bei darbo užmokesčiui skirtus asignavimus iš valstybės biudžeto bei už įplaukas programos
lėšų).
2017 m. 4 darbuotojai dirbo pareigybėse, finansuojamose iš ES projektų lėšų.
Nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. birželio 23 d. 3 darbuotojai įgyvendino viešuosius
darbus, finansuojamus iš Užimtumo rėmimo fondo. 1 darbo vietai buvo gautos subsidijos iš Darbo
biržos (nuo 2017-05-03 – 2017-09-29 d.). 2017 m. antram pusmečiui (2017-07-24- 2017-12-22 d.)
vienas darbuotojas dirbo nekvalifikuotus laikino pobūdžio darbus, įgyvendinant Užimtumo didinimo
programą, finansuojamą Plungės raj. savivaldybės.
(2016 m. balandžio - spalio mėn. 10 darbuotojų įgyvendino viešuosius darbus,
finansuojamus iš Užimtumo rėmimo fondo. 1 darbo vietoms buvo gautos subsidijos iš Darbo biržos.
2015 m. buvo įdarbinta 12 darbuotojų viešiesiems darbams, bei 3 darbuotojai - į
subsidijuojamas darbo vietas).
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius (įskaitant
iš ES finansuojamus projektus):
2015-01-01– 33 / 2016-01-01– 33 / 2017-01-01 - 33
2015-01-31– 32 / 2016-01-31 – 34 / 2017-01-31 - 39
2015-02-28 – 32 / 2016-02-29 – 33 / 2017-02-28 - 40
2015-03-31 – 32 / 2016-03-31 – 33 / 2017-03-31 - 40
2015-04-30 – 33 / 2016-04-30 – 33 / 2017-04-30 - 42
2015-05-31 – 35 / 2016-05-31 – 36 / 2017-05-31 - 43
2015-06-30 – 39 / 2016-06-30 – 38 / 2017-06-30 - 41
2015-07-31 – 40 / 2016-07-31 – 38 / 2017-07-31 - 42
2015-08-31 – 41 / 2016-08-31 – 42 / 2017-08-31 - 42
2015-09-30 – 39 / 2016-09-30 – 39 / 2017-09-30 - 41
2015-10-31- 34 / 2016-10-31 – 36 / 2017-10-31 - 37
2015-11-30 – 34 / 2016-11-30 – 34 / 2017-11-30 - 36
2015-12-31 – 31 / 2016-12-31 – 33 / 2017-12-14 - 38
2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius (2017-12-14 d. duomenimis) – 40,08 darbuotojai
(2016 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 33 darbuotojai; 2015 m. - 35,17 darbuotojai).
2017-12-14 d. duomenimis: vidutinis darbuotojų amžius – 49 metai; dirba 15 vyrų ir 20
moterų (detalesnę dirbančiųjų skaičių pagal amžių ir lytį prašau žiūrėti pridedamoje lentelėje).

2017 m. buvo sudarytos 2 projektinio darbo sutartys, 12 terminuotų darbo sutarčių;
(2016 m. buvo sudarytos 3 nuolatinio pobūdžio darbo sutartys, 19 terminuotų darbo sutarčių; 2015
m. - 26 terminuotos darbo sutartys.)
2017 m. 10 valstybės tarnautojų turi kvalifikacines klases: I -2, II – 5, III – 3; vienai
valstybės tarnautojai, įvertinus jos tarnybinę veiklą 2016 m. buvo panaikinta turima III kvalifikacinė
klasė; (2016 m. visi 11 valstybės tarnautojų turėjo kvalifikacines klases: I -1, II – 6, III – 4 ; 2015 m.
- visi 12 valstybės tarnautojų turėjo kvalifikacines klases: I -0, II – 6, III – 6)
•
Tarnybos, darbo santykių pasibaigimo pagrindai:
2 darbuotojai atleisti pagal Darbo kodekso 55 straipsnio 1 dalį (127 str. 1 d.) darbuotojo
iniciatyva be svarbių priežasčių (2016 m. – 2; 2015 m. – 1);
11 darbo sutarčių nutrauktos pagal Darbo kodekso 69 straipsnio1 d dalį (126 str. 1 d.),
suėjus darbo sutarties terminui (2016 m. – 20; 2015 m. – 22);
(2016 m. 1 darbuotoja atleista pagal Darbo kodekso 129 straipsnį darbdavio iniciatyva, kai
nėra darbuotojo kaltės (2015 m. – 0); 2015 m. 1 darbuotojas atleistas pagal Darbo kodekso 136
straipsnio 3 dalies 1 punktą darbuotojui pažeidus darbo drausmę (2016 m. – 0)).
• Kvalifikacijos kėlimas
2017 m. 20 darbuotojų dalyvavo 60 įvairiuose mokymuose. (2016 m. 21 darbuotojas
dalyvavo 41 įvairiuose mokymuose; 2015 m. - 20 darbuotojų dalyvavo 48 įvairiuose mokymuose).
Daugiausiai mokymuose dalyvavo Direktorius Ramūnas Lydis, Gamtos ir kultūros skyriaus vedėjo
pavaduotoja Aldona Kuprelytė, Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rovena Augustinė,
Direktoriaus pavaduotojas Giedrius Norvaišas (po 7-6).
2017 m. darbuotojų kvalifikacijai kelti išleista 540 Eur. Iš jų 460 Eur - iš valstybės biudžeto
asignavimų, 80 Eur - iš Direkcijos pajamų įmokų. (2016 m. darbuotojų kvalifikacijai kelti išleista tik
624,00 Eur. Iš jų 449,15 Eur - iš valstybės biudžeto asignavimų, 175,00 Eur - iš Direkcijos pajamų
įmokų (ekskursijų vedimo mokymai); 2015 m. - darbuotojų kvalifikacijai kelti išleista 915,75 Eur).
Trūkstant lėšų, ieškota įvairių galimybių kelti kvalifikaciją nemokamuose mokymuose,
organizuojamuose ir finansuojamuose iš įvairių projektų, programų.
2017 m. viena valstybės tarnautoja gavo tarnybinę nuobaudą. (2016 m. viena valstybės
tarnautoja gavo dvi tarnybines nuobaudas; 2015 m. – vienas viešųjų darbų pagalbinis darbininkas 2
kartus šiurkščiai pažeidė darbo drausmę ir buvo paskirtos 2 drausminės nuobaudos.)
•
Darbuotojų skatinimas
2017 m. 3 darbuotojai skatinti Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus padėkomis
(2016 m. – 12 darbuotojų; 2015 m. – 10);
(iš viso 2016 m. skatintas 21 darbuotojas (neįskaitant vienkartinių piniginių išmokų,
kuriomis skatinti 29 darbuotojai): Seimo Aplinkos apsaugos komiteto padėka – 1 darbuotojas;
aplinkos ministro padėkomis – 5 darbuotojai, (2015 m. AM žinybiniais ženklais – 4 darbuotojai);
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus padėkomis – 3 darbuotojai, (
2015 m. - 3 darbuotojai);(2015 m. - kitų organizacijų padėkomis – 2 darbuotojai).

Nemažai iššūkių ir nemažų darbo laiko sąnaudų pareikalavo Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, Seimo Teisės aktų registre
paskelbto tik 2017 m. sausio 31 d., o įsigaliojęs nuo 2017 m. vasario 1 d., bei nuo 2017 m. liepos 1
d. pakeistas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (ypač kasmetinių atostogų apskaita dirbančiųjų,
kurie dirba neeilinę Direkcijos darbo savaitę). Todėl net 2 kartus per 2017 m. keistas Direkcijos

darbo reglamentas. Nuo 2017 m. vasario 1 d. taikoma nauja darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo
sutartis, darbo apmokėjimo sistema.

4 Išskirtinės veiklos
4.1 Karinio miestelio griovimas
2017 metais rugsėjo mėn. buvo pradėti Plokštinės karinio miestelio griovimo darbai.
Dauguma karinio miestelio komplekso pastatų buvo pripažinti avarinės būklės, todėl buvo būtina
juos nugriauti. Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius prie šio projekto prisidėjo vykdant pirkimus dėl
griovimų ir paruošiant pastatus griovimams.

10 pav. Karinio miestelio kompleksas prieš nugriaunant pastatus

11 pav. Karinio miestelio kompleksas po pastatų griovimo

4.2 Savanorių koordinavimas
2017 metais Žemaitijos nacionalinio parko direkcija turėjo du savanorius, Ioana Necsa ir
Ruben Aranz Marinero. Abu savanoriai buvo imlus ir darbštūs. Savanoriai padėjo dirbant su turistais
Šaltojo karo ekspozicijoje, atliko teritorijos tvarkymo darbus aplink direkcijos pastatus ir parko
teritorijose, padėjo atlikti lankytojų monitoringus, įsitraukė į bendruomenės veiklas, tvarkė
infrastruktūrą valydami ir dažydami ją, padarė ežero modelį iš akmenų prie šaltojo karo muziejaus,
kurio dėka muziejaus lankytojai galės susipažinti su Platelių ežeru.
Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius, padedant kitiems skyriams, buvo atsakingas už
savanorių veiklų koordinavimą

12 pav. 2017 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos savanoriai su koordinatoriumi

4.3 Viešieji pirkimai
2017 metais viena iš Finansų ir bendrųjų reikalų užsibrėžtų uždavinių buvo efektyvinti ir
gerinti viešuosius pirkimus. Vykdant šią užduotį buvo peržiūrimos galimybės pirkti prekes pagal
sutartis iš specializuotų parduotuvių. Ankstesniais metais daugelis prekių, kurios buvo perkamos iš
Plungėje, esančios parduotuvės, UAB ,,Kauno saulėtekis“. 2017 m. buvo perkama pagal atskiras
sutartis ir prekes pristato kurjerių tarnybos. Nemaža dalis viešųjų pirkimų buvo vykdoma per CPO
sistemą. Tokiu būdu yra taupomos lėšos, nes užsakant prekes iš specializuotų parduotuvių prekės yra
pigesnės, taip pat lengvesnė sutarčių vykdymo kontrolė. Vienintelis minusas yra tai, kad prekių
neįmanoma apžiūrėti realybėje, prieš ją užsisakant.

5 Apžvalga
2017 metais Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus
darbuotojai atsakingai įvykdė savo užbrėžtus tikslus ir uždavinius. Didžiausi sunkumai vykdant
veiklas:
•

Ypatingai prastos sąlygos teritorijos priežiūros darbams atlikti.

•

Darbuotojų stygius vasaros sezono metu, ypač antroje vasaros pusėje.

•

Norminių dokumentų didžiulė kaita (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo priėmimas, Seimo Teisės aktų registre
paskelbto tik 2017 m. sausio 31 d., o įsigaliojęs nuo 2017 m. vasario 1 d, Lietuvos
Respublikos darbo kodekso, Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimas).

2018 metais Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos užsibrėžti tikslai:
•

Prisidėti prie investicinio projekto rengimo, atnaujinat Direkcijos administracinio
pastato vidaus interjerą (gal ir išorės?).

•

Prisidėti prie įgyvendinamų projektų viešųjų pirkimų ir kitų projektų veiklų.

•

Toliau vykdyti ilgalaikio turto optimizavimą.

