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1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

Lankytojų aptarnavimo skyrių Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje (toliau - ŽNPD) 

sudaro darbuotojai dirbantys: Šaltojo karo muziejaus (toliau - ŠKM) poskyryje, Platelių lankytojų 

centre, Žemaitijos nacionalinio parko (toliau - ŽNP) ir Užgavėnių ekspozicijose ir Platelių dvaro 

sodybos tradicinių amatų centre (toliau- Amatų centre). 2018 m. Lankytojų aptarnavimo skyriuje ir 

ŠKM poskyryje dirbo: vedėja - Rovena Augustinė, ŠKM poskyrio vedėja -  Ilona Urnikienė, gidės - 

Aušra Brazdeikytė (Platelių lankytojų centras), Judita Šatkauskienė (Šaltojo karo ekspozicija), 

visuomenės informavimo specialistės - Dalia Jakštienė (ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijos), Daiva 

Vaškienė (Amatų centras), visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) – Toma 

Mikutaitė.  

Turizmo sezono metu papildomai buvo priimti Apžvalgos ekskursijų vadovai: Martyna 

Vaičiukauskaitė (Šaltojo karo ekspozicija), Imantas Tamošauskas (Šaltojo karo ekspozicija), Rūta 

Vaškytė (Šaltojo karo ekspozicija) ir Jurgita Dubčakienė (ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijos ir Šaltojo 

karo muziejus). Taip pat darbavosi 5 sargai ir pagalbiniai darbuotojai, atliekantys Plokštinės 

ekologinio ugdymo centro ir Šaltojo karo ekspozicijos priežiūrą, tvarkymą ir apsaugą.  

Lankytojų aptarnavimo skyrius taip pat buvo atsakingas už savanorių veiklos koordinavimą. 

2018 metais ŽNPD savanoriavo viena savanorė iš Italijos Elisa Di Marco. Savanorė daugiausiai 

talkino organizuojant lankytojų aptarnavimą.  

 

2. LANKYTOJŲ MONITORINGAS 

 

Vykdytas lankytojų monitoringas pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo 

programą, patvirtintą VSTT direktoriaus.  

Tiesioginį lankytojų monitoringą vykdė T. Mikutaitė, A. Brazdeikytė, R. Augustinė, savanorė 

E. Di Marco. Netiesioginio lankytojų monitoringo parametrus pagal kompetencijas vykdė visi 

skyriaus darbuotojai. 

Vykdytas tiesioginis ir netiesioginis monitoringai. Monitoringų metu buvo fiksuojamas 

apsilankiusių turistų skaičius Platelių lankytojų centre, Šaltojo karo ekspozicijoje, ŽNP ir Užgavėnių 

ekspozicijose, taip pat ekskursijose ir edukacinėse programose, tiesioginis monitoringas - 5 taškuose 

(Paplatelės take, dviračių take aplink Platelių ežerą, 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 ir 

prie Siberijos apžvalgos bokšto E. Di  Marco n. 
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3. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS 

  

Skyriaus darbuotojai teikė informaciją nacionalinio parko lankytojams, rūpinosi leidinių, 

suvenyrų leidyba, rinko ir teikė medžiagą įvairiems užklausėjams, projektams, rašė straipsnius, rengė 

ir skaitė pranešimus, pristatinėjo parko teikiamas paslaugas įvairiose ugdymo įstaigose, vedė 

ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus, organizavo renginius, parodas ir kt. Taip pat rinko 

informaciją ir ruošė naujas gamtines ir kultūrines edukacines programas. 

 

3.1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS 

  

2018 m. skyriaus ir poskyrio darbuotojai (kitų skyrių duomenys į bendrą skaičių nėra įtraukti) 

aptarnavo 56596 (15% daugiau nei 2017 m.) Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų. Lankytojai 

dalyvavo šiose pagrindinėse Lankytojų aptarnavimo skyriaus veiklose: ekskursijose, edukaciniuose 

užsiėmimuose, praktiniuose seminaruose, teminiuose renginiuose. Lankėsi muziejinėse ekspozicijose 

– Šaltojo karo ekspozicijoje, Platelių lankytojų centro ekspozicijoje „Žemaitijos žemės slėpiniai“, 

Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijose.  

Eil. Nr. Pavadinimas Lankytojų skaičius 

1 Šaltojo karo ekspozicija 35828 

2 Platelių lankytojų centras 4923 

3 ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijos 2872 

4 Ekskursijos 4847 

5 Edukaciniai užsiėmimai 3099 

6 
Edukacinės programos su laikinu 

apgyvendinimu 
1880 

7 Renginiai 447 

Iš viso: 56596 

 

1 lentelė. Lankytojų dalyvavusių skirtingose veiklose skaičius 2018 m. (Lankytojų aptarnavimo 

skyriaus).  

 

Jiems buvo teikiama įvairi informacija, supažindinama su teritorijoje, esančiais turistiniais 

objektais: Šaltojo karo ekspozicija, Platelių lankytojų centro ekspozicija „Žemaitijos žemės 

slėpiniai“, ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijomis, gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis ir objektais. 

Skyriaus darbuotojai vedė ekskursijas, organizavo edukacinius užsiėmimus gamtoje, Platelių dvaro 

sodybos tradicinių amatų centre ir ugdymo įstaigose, išvažiuojamųjų edukacijų metu. Organizavo 

teminius praktinius seminarus savaitgaliais, kurių metu mokė įvairių tradicinių amatų. Organizavo 

paslaugų pristatymus ir renginius visuomenei, pagal užklausas sudarinėjo ekskursijų maršrutus. Taip 

pat teikė informaciją apie lankytinas vietas ir kt.  
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 3 pav. Lankytojai 2018 metais Šaltojo karo ekspozicijoje R. Augustinės n. 

 

3.1.1. ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJA 

Šaltojo karo ekspozicijoje 2018 m. dirbo - I. Urnikienė, J. Šatkauskienė, sezono metu – R. 

Vaškytė, M. Vaičiukauskaitė, I. Tamošauskas, J. Dubčakienė. Darbuotojai ekskursijas vedė lietuvių, 

anglų ir rusų kalbomis. Nemažai ekskursijų anglų ir italų kalbomis per devynis buvimo ŽNP 

mėnesius pravedė ir savanorė iš Italijos E. Di Marco. 

  
4 pav. Ekskursijas veda I.Urnikienė (kairėje) ir M. Vaičiukauskaitė (dešinėje). J.Dubčakienės ir I. 

Urnikienės n. 

 

Šaltojo karo ekspozicija išlieka labiausiai turistų lankomu objektu. 2018 m. ekspozicijoje 

lankėsi 38528 (2017 m. - 35102) lankytojų. Lyginant su 2017 metais, lankytojų skaičius Šaltojo karo 

ekspozicijoje išaugo 9,8 % . 

Bendra lankytojų iš Lietuvos ir užsienio procentinė proporcija išlieka tokia pat kaip ir 2017 

metais. Daugiausiai lankytojų yra vietiniai. Apie 75% (28944) apsilankiusių poilsiautojų buvo iš 

daugiau kaip 60 Lietuvos miestų ir miestelių. Daugiausiai lankytojų sulaukta iš Klaipėdos r. (4735), 

Vilniaus r. (3039), Kauno r. (3432), Šiaulių r. (1912), Mažeikių r. (1610), Plungės r. (1526), Telšiai 

(1174), Panevėžio r. (1144). Apie 25 % (9584) lankytojų buvo užsieniečiai. Daugiausia iš JAV 



6 
 

(1529), Vokietijos (1515), Latvijos (1115), Olandijos (652), Didžiosios Britanijos (628), Ispanijos 

(507), Prancūzijos (479), Italijos (403),  Čekijos (296), Estija (216).  

Daug dėmesio Šaltojo karo ekspozicija sulaukė iš užsienio turistų į Lietuvą atvykstančių 

kruiziniais laivais. Kiekvienais metai vis daugiau tokio tipo organizuotų turistų grupių atveža 

kelionių agentūros. 2018 metais ,,Klaipėdos Mėja“ atvežė 43 (2017 m - 33), „Krantas Travel“ šiek 

tiek mažiau – 14 (2017 m. - 19). Tačiau naujai turistų grupes pradėjo vežti „Baltic Blues“, per metus 

atvežė net 25. 

     
5 pav. Turistų grupės Šaltojo karo ekspozicijoje su gide J. Šatkauskiene (2018 m.). I. Urnikienės n. 

  

Praėjusiais metais sukurta ir visuomenei pristatyta edukacinė programa ,,Žaidimai ir atradimai 

raketinėje bazėje’’ šiemet taip pat turėjo didžiulį populiarumą. Edukacinėje programoje sudalyvavo 

90 moksleivių ir 39 suaugusieji (2017 m.  iš viso 52). Įdomu ir tai, kad šiais metais edukacinėje 

programoje sudalyvavo ir grupė lankytojų iš Italijos. Šis užsiėmimas yra organizuojamas išskirtinai 

tik ne turizmo sezono metu, laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki balandžio 31 d. Edukacijos metu dalyviai 

atlieka aktyvaus pažinimo bei komandinio darbo užduotis, šifruoja koduotes, susipažįsta su aplinka 

per lytėjimo, uoslės ir kt. pojūčius. Tuo pat metu dalyviai supažindinami ir su Šaltojo karo istoriniu 

laikotarpiu bei pačia raketų paleidimo baze. Edukacinius užsiėmimus organizavo ir vedė I. Urnikienė, 

J. Šatkauskienė ir R. Vaškytė.  

    
 6-7 pav. Edukacijos „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“ dalyviai. Užsiėmimą veda R. Vaškytė 

I. Urnikienės n. 

 

Šaltojo karo muziejaus poskyrio darbuotojai taip pat teikė edukacinės programos su laikinu 

apgyvendinimu paslaugas. Paslaugos buvo teikiamos Plokštinės ekologinio ugdymo centre ir uždaro 

tipo teritorijoje „Pakalniškynė“. 2018 m. ekologinio ugdymo centre vasaros metu buvo apgyvendinta 
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1220 gyventojų. Tai daugiausia šokių kolektyvai: Telšių ,,Kokarola’’, Palangos moksleivių klubas, 

VšĮ vaikų ir jaunimo centrai ,,Džiaugsmo slėnis‘‘ ir ,,Draugai‘. 

Uždaro tipo teritorijoje ,,Pakalniškynėje‘‘ vasaros metu, nameliuose ir palapinėse buvo 

apgyvendinti 546 gyventojai iš Skuodo, Plungės, Klaipėdos ir kitų miestų.  

Iš viso nurodytose teritorijose 2018 metais ilsėjosi 1766 poilsiautojai, vaikai įvairių stovyklų 

metu ir suaugę, sąskrydžių ir kitų renginių metu. 

 
7 pav. Ekologinio ugdymo centro gyventojai. G. Gineitytės n. 

 

3.1.2. PLATELIŲ LANKYTOJŲ CENTRAS 

2018 m. Platelių lankytojų centre ištisus metus buvo fiksuojamas apsilankiusiųjų skaičius. Taip 

pat informacija buvo teikiama telefonu, elektroniniu paštu, vedamos ekskursijos po ekspoziciją 

„Žemaitijos žemės slėpiniai“. Lankytojų centro specialistai vedė ir gamtinius edukacinius 

užsiėmimus įvairiose parko vietose. Informacija apie telefonų skambučių ir elektroninių laiškų 

skaičių nebuvo fiksuojama.  

Sezono metu (balandžio 1 – rugpjūčio 31 d.) Platelių lankytojų centras dirbo pirmadieniais – 

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

Lankytojus centre aptarnavo T. Mikutaitė, A. Brazdeikytė, R. Augustinė. 

  Lyginant su 2017 m., šiemet apsilankiusiųjų lankytojų centre skaičius padidėjo 8,94 %. 2018 

m. lankytojų centre užfiksuoti 4923 lankytojai (4025 suaugusiųjų ir 900 vaikai), o 2017 m. – 4519 

lankytojų (3644 suaugusieji ir 875 vaikai).  

2018 m. lankytojai iš Lietuvos (3126) sudarė 63,5% visų lankytojų, o iš užsienio šalių (1798) – 

36,5%, 2017 m. turistai iš Lietuvos – 65,8%, iš užsienio – 34,2%.  

Šiais metais pastebimas bendras lankytojų skaičiaus didėjimas. Lyginant su 2017 metais 

pastebimas ir nežymus (2,3%) lankytojų iš užsienio srautų didėjimas. Lankytojų skaičiaus padidėjimą 

galėjo įtakoti ypatingai šilti ir saulėti vasaros orai. Esant tokiems orams, daugiau lankytojų atvyko 

prie Platelių ežero, tuo pačiu daugelis jų užsuko ir į lankytojų centrą. 
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8-9 pav. Daugelis lankytojų iš Lietuvos, keliaujantys dviračiais, užsukdavo į Platelių lankytojų centrą 

(kairėje). Turistai iš Rygos į Šaltojo karo ekspoziciją važiuoja išpuoštais „Fiat“ automobiliais 

(dešinėje). A. Brazdeikytės n.  

 

Šiemet Platelių LC lankėsi turistai iš daugiau nei 39 užsienio šalių. Lankytojų iš Vokietijos 

skaičius išlieka didžiausias. Lyginant su 2017 m. (373 lankytojai), turistų iš šios šalies sulaukta 

žymiai daugiau – net 525. Vokiečiai keliauja savarankiškai  arba atvyksta grupėmis į ekskursijas po 

Žemaitijos nacionalinį parką. Nemažai lankytojų (190) atvyko iš Prancūzijos (2017 m. – 141), 

Olandijos – 136 (2017 m. – 153), Italijos – 103 (2017 m. – 62), Ispanijos – 97 (2017 m. – 85), 

Latvijos – 92  (2017 m. – 66), Šveicarijos – 79  (2017 m. – 41), Jungtinės Karalystės – 77 (2017 m. – 

53), Čekijos – 76 (2017 m. – 70), Belgijos – 63  (2017 m. – 95), Austrijos – 54 (2017 m. – 39), JAV 

– 52 (2017 m. – 58), Lenkijos – 50 (2017 m. – 36).  

Lankėsi ir turistai iš Skandinavijos šalių: Norvegijos – 3 (2017 m. – 10), Suomijos – 12 (2017 

m. – 16), Švedijos – 16 (2017 m. – 16), Danijos – 31 (2017 m. – 11). 

Užsienio šalių keliautojų geografija yra gana plati. Lankytojų atvyko iš tolimų šalių: Australijos 

(15), Izraelio (17), Kanados (7), Japonijos (4), Čilės (1), Naujosios Zelandijos (2), kitų valstybių. 

Vyrauja Europos šalių turistai. 

Lietuvių lankytojų šiais metais suskaičiuota 3124 (2406 suaugusieji ir 719 vaikų), atitinkamai 

2017 m. – 2972 (2260 suaugusių ir 712 vaikų).  

Šiemet Platelių LC apsilankė turistai daugiau nei iš 67 Lietuvos miestų, miestelių ir rajonų. 

Daugiausiai lankytojų atvyko iš Klaipėdos – net 539. Nemažai jų (474) buvo iš Vilniaus, Kauno – 

352, Šiaulių – 264, Mažeikių – 147, Plungės – 206, Panevėžio – 102, Telšių – 86, Palangos – 58. 

Kaip ir praeitais metais, pastebima tendencija, kad daugiausiai lankytojų atvyksta iš didžiųjų 

Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, taip pat iš aplinkinių miestų – Mažeikių, 

Plungės, Telšių. 

Viena iš priežasčių, kodėl lietuvių lankytojų buvo daugiau, – saulėti ir šilti šios vasaros orai, 

vis didesnis turistų susidomėjimas dviračių taku aplink Platelių ežerą, noras aktyviai praleisti laiką 

Žemaitijos nacionaliniame parke. Dažnas keliautojas, atvažiavęs prie Platelių ežero, užsuko į Platelių 

LC įsigyti dviračių tako lankstinuko, pasinaudojo galimybe savarankiškai arba su Parko gidu 

apžiūrėti centre įrengtą ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“. 
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10-11 pav. Lankytojai prie Platelių LC (kairėje). Savanorė Elisa di Marco veda ekskursiją po 

Platelių LC turistams iš Indijos (dešinėje). A. Brazdeikytės n.  

Platelių lankytojų centre dirbę darbuotojai 2018 m. ekspozicijoje „Žemaitijos žemės 

slėpiniai“ ir kitose parko vietose pravedė 144 įvairaus dydžio grupių ekskursijas, kuriose dalyvavo 

3196 lankytojų: 1774 suaugusieji ir 1422 vaikai (2017 m.: 137 ekskursijos - 3105 lankytojai: 1763 

suaugusieji ir 1342 vaikai). Daugiausiai ekskursijų buvo kompleksinių, kurios vedamos per kelis 

objektus. Populiariausios: po lankytojų centro ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“, po Platelių 

miestelį, Šeirės pėsčiųjų taką, Platelių ežerą katamaranu. Palyginus su 2017 m., šiais metais 80 

moksleivių pažintinėse ekskursijose dalyvavo daugiau.  

Daugiausia ekskursijų vyko birželio (37 ekskursijos), gegužės (23), rugpjūčio (22), liepos 

(15), spalio (15) mėnesiais. Vaikų grupių ekskursijų pagausėjimas stebimas gegužės ir birželio, 

rugsėjo ir spalio mėnesiais.  

Vasaros sezono metu ekskursijas daugiausiai renkasi suaugusieji. Populiarėja ir ekskursijos 

su gidu dviračiais aplink Platelių ežerą. 4-5 val. trukmės kompleksinę ekskursiją dviračiais 2018 m. 

rinkosi 89 lankytojai, pravestos 4 tokio tipo ekskursijos. Pastebima, kad ekskursijos vis dažniau 

tampa giminių susitikimų bei darbo kolektyvų pramogomis.  

2018 m. daugiausiai ekskursijų po nacionalinį parką (97, kuriose dalyvavo 2093 žmonės 

(1375 suaugusieji ir 718 vaikų)), pravedė A. Brazdeikytė. Informaciją lankytojams teikė ir 

ekskursijas vedė T. Mikutaitė, A. Brazdeikytė, R. Augustinė. 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus Visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) 

Toma Mikutaitė organizavo įvairaus amžiaus ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų 

aplinkosauginį švietimą. Kūrė ir organizavo gamtinius edukacinius užsiėmimus, vyko į švietimo 

įstaigas ir pristatinėjo ŽNPD edukacines programas skirtas mokiniams. 

  
12-13 pav. Ekskursijos: vokiečių grupei dviračiais (kairėje) bei pėsčiomis po Šeirės taką – austrams 

(dešinėje). A. Brazdeikytės n. 
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2018 m. buvo sukurtos 2 naujos gamtinės edukacinės programos „Pažink Žemaitijos 

nacionalinį parką žaisdamas“ ir „Nakties klajūnas – šikšnosparnis“. Jos skirtos įvairaus amžiaus 

moksleivių grupėms. Iš viso Lankytojų aptarnavimo skyrius įvairaus amžiaus vaikams yra parengęs 7 

gamtines edukacines programas. Organizuojamuose gamtiniuose edukaciniuose užsiėmimuose 

moksleiviai keliauja pažintiniais takais, aktyviai leidžia laiką, žaidžia žaidimus, atlieka įvairias 

komandines užduotis, kurių metu susipažįsta su Žemaitijos nacionaliniu parku, jo vertybėmis bei mus 

supančia gamta. Edukacinės programos yra pritaikytos įvairioms moksleivių amžiaus grupėms bei 

gali būti organizuojamos tiek lauke, tiek ŽNPD lankytojų centre.  

2018 m. gamtinėse edukacinėse programose iš viso dalyvavo 705 dalyviai, surengti 34 

edukaciniai užsiėmimai. Kaip ir praėjusiais metais populiariausia gamtinė edukacinė programa buvo 

„Medžių pažinimas“, kuri organizuojama Giliuko ir Kaštoniuko pažintiniame take, Platelių dvaro 

parke. Šioje edukacijoje iš viso dalyvavo 342 moksleiviai.  

   
13-14 pav. Gamtinės edukacijos su įvairiais žaidimais ir užduotimis. T. Mikutaitės n. 

   
  15-16 pav. Edukacinių užsimėmimų akimirkos. T. Mikutaitės n. 

 

3.1.3. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR UŽGAVĖNIŲ EKSPOZICIJOS 

Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijose 2018 m. dirbo Dalia Jakštienė ir 

Jurgita Dubčakienė. Ekspozicijose buvo priimami lankytojai, vedamos ekskursijos, edukacinės 

programos, organizuojamos menininkų parodos. Darbuotojos kartu su Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centre dirbančia Visuomenės informavimo specialiste Daiva Vaškiene organizavo 

įvairius edukacinius užsiėmimus ir praktinius seminarus. Turistams buvo teikiama informacija apie 

parko teritorijoje esamus lankytinus objektus.  

Ekspozicijos sezono metu dirbo antradieniais – sekmadieniais, ne sezono metu – antradieniais – 

šeštadieniais.  
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17-18 pav. Lankytojai ŽNP ekspozicijoje. D.Vaškienės ir A. Kuprelytės n. 

           

2018 metais ŽNP ekspozicijose apsilankė 4842 (3225 suaugę, 1617 vaikai). Į šį skaičių patenka 

pavieniai ekspozicijų lankytojai, specialistų vedamų ekskursijų, edukacinių programų ir praktinių 

seminarų dalyviai. 

 Iš pateikto skaičiaus 2877 lankytojai (2076 suaugę, 801 vaikai) buvo pavieniai, ekspozicijas 

savarankiškai apžiūrėję turistai. Lyginant su 2017 metų duomenimis, kai ekspozicijas savarankiškai 

lankė 2699 lankytojai, šiais metais jų skaičius išaugo beveik 6,5%. Kaip ir ankstesniais metais 

ekspozicijomis daugiausiai domėjosi lietuviai – 2483. Lankytojų iš užsienio buvo 394.  Ekspozicijose 

apsilankė užsienio turistų iš 17 šalių. Daugiausia iš Latvijos (85), Prancūzijos (53), JAV (42), 

Vokietijos (35) ir Austrijos (32). Daugiausia Lietuvos turistų sulaukta iš Plungės ir Plungės raj.(499), 

Klaipėdos ir Klaipėdos raj. (391), Vilniaus ir Vilniaus raj. (243), Kauno ir Kauno raj. (238). Taip pat 

nemažai lankytojų atvyko iš Šilutės (128), Šiaulių (123) ir Mažeikių (119).  

Ekskursijose po ŽNP  ir Užgavėnių ekspozicijas, rengtuose edukaciniuose užsiėmimuose ir  

praktiniuose seminaruose 2018 m. dalyvavo 1965 lankytojai (1147 suaugę, 790 vaikų), daugiausia iš 

Lietuvos. Platelių dvaro svirne ir arklidėse pravestos 79 ekskursijos, 21 edukacinis užsiėmimas  ir  9 

praktiniai seminarai. Taip pat suorganizuota 10 menininkų parodų (daugiau nei 300 dalyvių). 

Lyginant su 2017 metais, kai užsiėmimuose dalyvavo 1417 dalyvių, tai yra 38,7% daugiau.  

Taip pat spalio mėnesį buvo sukurta ir mokiniams pristatyta nauja edukacinė programa 

„Valstiečio sodyba“. Programos metu mokiniai atlieka įvairias užduotis etnografinėje ŽNP 

ekspozicijos dalyje ir susipažįsta su senovės kaimo žmonių gyvenimu. Edukacinėje programoje iki 

metų pabaigos sudalyvavo 62 dalyviai. 

 

3.1.4. PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS 

 

2018 metais Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre (toliau - Amatų centras) dirbo 

Visuomenės informavimo specialistė Daiva Vaškienė, kuri yra atsakinga už amatų centro veiklos 

vykdymą, jai nuolat talkino Visuomenės informavimo specialistė Dalia Jakštienė, medžio drožimo 

edukacines programas vykdė Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus Medžio meistras Antanas Vaškys. 

Centre 2 kartus per savaitę vyko audimo klubo audėjų užsiėmimai. Amatų centras dirbo nuo 

pirmadienio iki sekmadienio. 

Centre nuolat vyko įvairios veiklos, susijusios su tradicinių amatų puoselėjimu. Buvo kuriamos 

naujos ir tobulinamos jau anksčiau sukurtos edukacinės programos, savaitgaliais organizuojami 

praktiniai seminarai įvairiomis temomis. Teiktos edukacinės paslaugos su laikinu apgyvendinimu.  
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2018 metais Amatų centre organizuotos 208 veiklos (2017 m. - 88), kuriose dalyvavo 2606  

(1155 vaikai, 1451 suaugę) dalyviai (pastaba: į bendrą skaičių įtraukti ir kitų skyrių darbuotojų 

Amatų centre vykdyti užsiėmimai(707)), o 2017 m. (1567 dalyviai). Populiariausi edukaciniai 

užsiėmimai – maisto gaminimo edukacijos (čirvinių ir mielinių blynų, mielinio pyrago, kūčiukų 

kepimo, šiupinio gaminimo), jose dalyvavo net 987 dalyvių, žvakių liejimo - 477 dalyviai. 

2018 m. parengtos ir aprašytos 2 naujos edukacinės programos - „Tradicinės duonos kepimas“ 

ir „ Žemaičių kulinarinio paveldo degustavimas“. Žemaičių kulinarinio paveldo edukacijose sulaukta 

179 dalyvių. Jos metu ragaujami senoviniai valgiai - cibulynė, silkė, spirginė, mielinis pyragas arba 

varškės sūris su medumi. 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

19-20 pav. Edukacinių programų ir praktinių seminarų akimirkos Platelių tradicinių amatų centre. 

D. Vaškienės n. 

 

Ne turizmo sezono metu buvo surengti 23 praktiniai seminarai, kuriuose dalyvavo 214 dalyvių. 

Daugiausiai dalyvių sulaukta Žydų kulinarinio paveldo (37), kraujinių vėdarų gaminimo (16) ir 

tradicinio rankšluosčio siuvinėjimo (20) praktiniuose seminaruose. 

Edukacinių programų su laikinu apgyvendinimu metu Amatų centre esančiuose svečių 

kambariuose apsigyveno 114 žmonių. 

2018 m. Amatų centre vyko 84 audėjų klubo užsiėmimai beveik 700 dalyvių. 

  

3.2. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 

3.2.1. LEIDYBA 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai 2018 m. vykdė leidinių ir suvenyrų leidybą.  Buvo 

leidžiami populiariausi suvenyrai, atsirado naujų suvenyrų ir leidinių.  

Pakartotinai išleisti kai kurie žemėlapiai, papildomai jie išverti į kitas paklausias kalbas. Jiems 

informaciją rinko, viešuosius pirkimus ir redagavimo darbus atliko A. Brazdeikytė ir R. Augustinė. 

Leidinių pavadinimai ir tiražas: 

1. Informacinis leidinys „Žemaitijos nacionalinio parko žemėlapis“ (rusų k.)  – 500 vnt.; 

2. Informacinis leidinys „Žemaitijos nacionalinio parko žemėlapis“ (latvių k.) – 500 vnt.; 

3. Informacinis leidinys „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (lietuvių k.) – 1000 vnt.; 

4. Informacinis leidinys „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (rusų k.) – 500 vnt.; 
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5. Informacinis leidinys „Dviračiu aplink Platelių ežerą“ (latvių k.) – 500 vnt. 

 

Daugelis suvenyrų dėl didelio populiarumo buvo perleisti, o dalis buvo užsakyti nauji: 

1. Kieto plastiko magnetukai – 1000 vnt. 

2. Medvilniniai maišeliai – 50 vnt. 

3. Mediniai tušinukai – 500 vnt. 

4. Metaliniai raktų pakabukai – 200 vnt. 

21 pav. Magnetukai. R. Augustinės n. 

 

3.2.2. RENGINIAI 

2018 m. Lankytojų aptarnavimo skyrius organizavo įvairios paskirties renginius, skirtus 

įvairioms dalyvių grupėms pradedant šeimomis su vaikais, senjorais, baigiant vaikais ir jaunimu. Iš 

viso suorganizuota 19 renginių, kuriuose dalyvavo apie 450 žmonių. Taip pat skyriaus darbuotojai 

dalyvavo kitų skyrių organizuotuose renginiuose, taip pat padėjo organizuoti kitų skyrių renginius. 

3.2.2.1. TURIZMO FORUMAS – RINKODARA SU MAŽU BIUDŽETU 

Balandžio 19 d. konferencijų ir laisvalaikio centre „Porto“ vyko Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcijos organizuotas Turizmo forumas – 4 val. praktiniai mokymai „Rinkodara su mažu 

biudžetu“, kuriuos vedė Kauno kolegijos  viešųjų ryšių ir marketingo tarnybos vadovė, vadybos 

magistrė (marketingo specializacija) Dalia Ilevičienė. Mokymai buvo finansuojami iš Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos vykdomo projekto „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus 

turizmo vystymo praktika“ („Attractive Hardwoods“). Jie buvo skirti Žemaitijos nacionalinio parko 

paslaugų bei produktų teikėjams, taip pat turizmo srityje dirbantiems darbuotojams, juose dalyvavo ir 

nacionalinio parko direkcijos darbuotojai. Į mokymus susirinko 38 dalyviai. 

Mokymų metu buvo aptartos šios temos: Rinkodaros idėjos – ar visada reikia daug pinigų? 

Ar tikrai gerai pažįstu savo vartotojus? Kas jie tokie? Mano (prekės ženklo) pasiūlymai, pažadai 

vartotojui. Ar tikrai reikia jų laikytis? Kaip planuoti rinkodaros veiklas ir ar reikalingas planavimas? 

Kaip pasirinkti tinkamą komunikacijos kanalą? Kodėl verta pasižiūrėti, ar „neišmečiau pinigų į 

balą“? Rinkodaros tendencijos. Kam turime ruoštis ateityje? 

Mokymų dalyviams buvo įteikti 4 val. trukmės seminaro „Rinkodara su mažu biudžetu“ 

pažymėjimai, išduoti Kauno kolegijos.  
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22-23 pav. Turizmo forumas - „Rinkodara su mažu biudžetu“ mokymų dalyviai, dešinėje –  mokymų 

lektorė D. Ilevičienė. A. Brazdeikytės n. 2018-04-19.  

 

3.2.2.2. TURIZMO DIENOS PAMINĖJIMAS 

Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 d. 2018 m. jos tema – „Turizmas ir kultūros 

apsauga“. Rugsėjo 22-ąją vyko nemokama ekskursija „Žemaitijos nacionalinio parko menininkai“. 

Renginio dalyviai apsilankė pas Leonardą Černiauską, gyvenantį ir kuriantį buvusiame vandens 

malūne Babrungėnų kaime, Vytą Jaugėlą Gintališkėje bei Kazį Striaupą Dovainiuose. Ekskursiją 

vedė gidė A. Brazdeikytė. Į renginį dalyviai atvyko iš Kuršėnų miesto, Platelių miestelio, Gilaičių ir 

Zobėlų kaimų. Atvykusieji į renginį buvo sužavėti menininkų padarytų darbų gausa ir įvairove, 

svetingumu ir nuoširdumu. „Net sunku patikėti, kad tokiuose kaimuose gyvena tokie įdomūs ir 

kūrybingi žmonės“, – stebėjosi svečiai iš Kuršėnų. 

  
 24 pav. Ekskursijos dalyviai prie K. Striaupos klėtelės Dovainių k. A. Brazdeikytės n. 2018-09-22.  

 

3.2.2.3. „GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO TAKAIS“ 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kiekvienais metais mini Europos parkų dieną ir 

atsižvelgdami į paskelbtą temą organizuoja įvairius renginius. 2018 m. Lankytojų aptarnavimo 

skyrius šią dieną minėjo gegužės 19 dieną surengdami pėsčiųjų – dviračių žygį „Gamtos ir kultūros 

paveldo takais“.  Renginį sudarė 2 dalys – Amatų dirbtuvės (Amatų centre) ir dviračių – pėsčiųjų 

žygis į Plokštinės gamtinį rezervatą.  

Renginys prasidėjo Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre, kur įvairius amatus rodė 

vietos amatininkai ir tautodailininkai, glaudžiai bendradarbiaujantys su ŽNPD. Tarp jų - Antanas 

Vaškys, Vytautas Jaugėla, tautodailininkė Jurgita Balvočienė bei kiti. Kiekvienas dalyvis galėjo 
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išbandyti medžio drožybos amatą, susipažinti su audimo subtilybėmis, pynimo iš popieriaus menu ar 

tiesiog pamatyti, kaip senovinėje keptuvėje ant krosnies kepa čirviniai blynai.  

Antroji renginio dalis - žygis dviračiais į Plokštinės gamtinį rezervatą. Ekskursija po gamtinį 

rezervatą buvo unikali, nes retam kuriam pasitaiko galimybė ten patekti. Jo lankymas yra 

draudžiamas. Tik išskirtiniais atvejais, tokiais kaip šis, pasitaiko galimybė iš arčiau susipažinti su 

tenykščiais gamtos procesais. Rezervatuose nėra vykdoma jokia miškų ūkio veikla, todėl vykstantys 

procesai nėra kontroliuojami. Ten gausu išvartų, pūvančių medžių ir pan. Todėl keliauti tokiu mišku 

tampa dar sudėtingiau.  

Žygiui pasirinktos vietos, turinčios kultūrinę prasmę, – kadaise, buvusios didžiulės kaimo 

sodybos. Šių sodybų istorijas įdomiai papasakojo medžio meistras A. Vaškys, o su rezervato 

gamtinėmis vertybėmis supažindino ŽNPD gamtininkė Gitana Sidabrienė. Renginyje dalyvavo 27 

dalyviai. 

 

 

 

  

 

   

 

   

 

 

 25-26 pav. „Gamtos ir kultūros pavedo takais“ akimirkos. E. Di Marco n. 2018-05-19. 

 

3.2.2.4. VASAROS  ŽAIDIMAS ŽEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (ŽNPD), kartu su kelionių po Lietuvą portalu 

PamatykLietuvoje.lt pristatė vasaros kelionių žaidimą „Vasaros žaidimas Žemaitijos nacionaliniame 

parke“. Žaidimo organizatoriai paruošė maršrutą, kuris žaidėjams padėjo atrasti įspūdingiausias 

parko vietas. Žaidimas startavo birželio 15 d. ir vyko iki rugpjūčio 20 d.  

27 pav. Žaidimo skelbimas. R. Augustinės maketas 

Šiuo laikotarpiu kiekvienas keliautojas užsiregistravęs portale PamatykLietuvoje.lt galėjo 

keliaudamas aplink Platelių ežerą mašina ar dviračiu aplankyti 10 įdomiausių ŽNP objektų ir 

pasižymėjęs juose gauti prizų.  
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Nugalėtoju buvo paskelbtas vilnietis, kuris savo laimėjimą perleido dukrai. Pagrindinis prizas 

buvo nakvynė dviem asmenims Platelių tradicinių amatų centre su edukaciniu užsiėmimu ir 

pasivažinėjimas dviračiais po parko teritoriją. 

 

3.2.2.5. RENGINYS „LIETUVĄ MYLIME DARBAIS“ 

Vasario 5-9 d. vyko renginiai, skirti Lietuvos šimtmečiui. Mokiniai buvo kviečiami atvykti į  

Amatų centrą ir dalyvauti edukaciniuose renginiuose, kurių metu ant akmenėlių buvo piešiami ir 

rašomi palinkėjimai Lietuvai, pinamos tautinių spalvų juosteles. Dalyviai buvo vaišinami obuolių 

pyragu ir arbata. ,,Lietuvą mylėkime darbais“ renginyje sudalyvavo 51 dalyvis. 

 

28-29  pav. Renginio „Lietuvą mylime darbais“ akimirkos. D. Vaškienės n. 

 

3.2.2.6. KALĖDINĖS EGLUTĖS PUOŠIMO RENGINYS 

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos inicijuotame projekte „Saugumas bendruomenėse“. Vienas iš numatytų 

renginių „Kalėdinės eglutės puošimas“ atšvaitais, kuriuos dovanoja ši ministerija. Akcija puiki tuo, 

kad kiekvienas žmogus einantis pro šalį ir neturintis atšvaito, gali jį nusikabinti nuo eglės bei būtų 

matomas tamsiu paros metu.  

Kalėdinė eglutė prie Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos papuošta gruodžio 11 d. Šiais 

metais dovanotais atšvaitais kalėdinę eglutę puošė Platelių gimnazijos antros klasės moksleiviai kartu 

su mokytoja Vitalija Lukavičiene bei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojais. Papuošę 

eglutę, moksleiviai klausėsi kalėdinės muzikos, žaidė žaidimus. Po renginio vaikai apsilankė Platelių 

lankytojų centre, apžiūrėjo čia įsikūrusią ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“, vaišinosi 

obuoliais bei karšta arbata su medumi. Kalėdinės eglutės puošimo renginį organizavo T. Mikutaitė, 

A. Brazdeikytė, R. Augustinė. Renginyje dalyvavo 12 vaikų ir 6 suaugę. 



17 
 

   
30-31 pav. Kalėdinės eglutės puošimo renginio akimirkos. A. Brazdeikytės n. 2018-12-11 

 

3.2.2.7. EUROPOS ATLIEKŲ MAŽINIMO SAVAITĖ  

 Europos šalyse kiekvieną rudenį organizuojama Atliekų mažinimo savaitė. Lapkričio 17 – 25 

dienomis Lietuvoje vyko renginiai, skirti paminėti šiai akcijai.  

Plungės rajono savivaldybė bendradarbiaudama su parko direkcija lapkričio 23 d. organizavo 

šiai progai paminėti skirtą viktoriną. Viktorinoje dalyvavo moksleivių komandos iš Plungės rajono 

švietimo įstaigų. ŽNP direkcijos Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai prie akcijos taip pat 

prisidėjo mokyklose skaitydami paskaitas apie rūšiavimą įvairaus amžiaus moksleiviams. 

Visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) T. Mikutaitė kartu su savanore E. Di Marco 

2018-11-20 ir 2018-11-23 vyko į Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus bei Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijas. Pranešimų klausėsi 106 trečios ir ketvirtos bei  vienuoliktos bei dvyliktos 

klasių moksleiviai.  

  
32-33 pav. Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus ir Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos moksleiviai 

akcijoje „Atliekų mažinimo savaitė“. J. Mankausko n.  

 

3.2.2.8. RENGINIAI ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJOJE 

Šaltojo karo ekspozicijoje 2018 m. buvo organizuoti 4 renginiai visuomenei. 

Balandžio 27 d. Šaltojo karo ekspozicijoje vyko Turizmo sezono atidarymo renginys,  

kurio metu susirinkusieji galėjo nemokamai sudalyvauti edukacijoje ,,Žaidimai ir atradimai raketinėje 

bazėje“ (dalyvavo 23 dalyviai). 
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34-35 pav. Turizmo sezono atidarymas. Dalyviai edukacijoje. I. Urnikienės n. 

 

Balandžio 27 d. istorikas ir politikas Arvydas Anušauskas pristatė knygą "Prezidento žvalgas: 

du gyvenimai“, kurioje pasakojama apie 1919 m. Lietuvos savanorį Albiną Čiuoderį (1898-1965). 

Būtent jis beveik du dešimtmečius tarnavo Lietuvos žvalgyboje ir saugume. Tai buvo tas žmogus, 

kuris ne tik vadovavo prezidento A. Smetonos apsaugai 1934-1940 metais, bet ir pirmą okupacijos 

dieną (1940 m. birželio 15 d.) kartu su kitu Lietuvos kariuomenės kūrėju-savanoriu vedė prezidentą 

per Lieponos upelį į Vokietiją. Knygos pristatyme dalyvavo 25 dalyviai.  

 

 

36-37 pav. A.Anušausko knygos ,,Prezidento žvalgas: du gyvenimai‘“ pristatymas. I. 

Urnikienės n. 

 

Jau tapo tradicija kiekvienais metais paskutinį spalio penktadienį organizuoti netradicinę 

ekskursiją po raketinės bazės nelankomas patalpas. Ekskursija ,,Šaltojo karo ekspozicija kitaip“ -  

tai išskirtinė proga patyrinėti kitokią Plokštinės raketinę bazę, pamatyti bazės vietas, kurios dar 

niekada nebuvo atvertos turistams. Spalio 26 d. vykusiame renginyje-ekskursijoje dalyvavo 28 

dalyviai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos, Kėdainių ir kitų miestų. Ekskursiją vedė I. 

Urnikienė. 
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38-39 pav. Ekskursijos ,,Šaltojo karo ekspozicija kitaip“ dalyviai J. Dubčakienės n. 

 

Nuo vasario 23 d. iki lapkričio 15 d. Šaltojo karo ekspozicijoje buvo eksponuojama LR  Seimo 

kanceliarijos paroda ,,Mes buvome ten‘‘. Parodoje - gyva atmintis, kurią užfiksavo fotoaparatų 

blyksniai ir tų dienų žmonių ranka rašyti liudijimai, nubraižytos sovietinės kariuomenės pastatų 

užėmimo, Televizijos bokšto šturmo schemos. Parodą ekskursijų metu turėjo galimybę pamatyti apie 

30 tūkst. lankytojų. 

Gruodžio 11 d. vyko renginys skirtas Lietuvos 100 paminėti. Buvo surengta viktorina ,,Protų 

mūšis‘‘.  Dalyvavo 12 Lietuvos kariuomenės karo policijos mokymo centro studentų iš Kauno. 

Dalyviai atsakinėjo į klausimus, susijusius su Lietuva ir lietuviais. Dalyvaudami viktorinoje galėjo 

pasitikrinti žinias ir daugiau sužinoti apie Lietuvą. Viktoriną vedė I. Urnikienė. 

 

 
40 pav.  renginio ,,Protų mūšis‘‘ dalyviai J. Šatkauskienės n. 

 

3.2.2.9. PARODOS ŽNP IR UŽGAVĖNIŲ EKSPOZICIJOSE 

 

ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijų parodų salėse 2018 metais surengta 10 įvairių meninių darbų 

parodų. Atidarymo renginiuose dalyvavo daugiau nei 300 žmonių. Parodas pamatyti turėjo galimybę 

visi ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijose besilankantys žmonės. 
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Vasario 23 d. įvyko Petro Balsio drožinių paroda. Parodoje eksponuotos skulptūros pagonių, 

baltų, krikščionių bei istorinėmis temomis. Autorius drožia kaukes, mažas skulptūrėles, kamerines 

skulptūras, bareljefus, kryžius ir monumentalias skulptūras.  

Kovo 3 d. vyko Andriaus Dacio paroda ,,Pasverti gyvenimai". Parodoje pristatyta per ilgą 

laiką surinkta unikali svarstyklių kolekcija. Susirinkusieji, klausydamiesi žemaičių tarmės, turėjo 

galimybę apžiūrėti įvairiausių dydžių, formų, spalvų ir laikotarpių svarstyklių. Išsamiau apie 

kolekcionavimą, svarstykles ir žemaitiškumą papasakojo pats A. Dacius. Parodoje dalyvavo 35 

žmonės. 

41 pav. A. Dacius pasakoja apie svarstykles, parodos atidarymo renginio metu.A. Kuprelytės n. 

 

Gegužės 5 d. buvo pristatyta Igno Budrio (1933-1999) akvarelės darbų paroda. Parodoje  

buvo eksponuojami kūriniai su laisvu su sodriu koloritu, ryškiu kontūriniu piešiniu, laisvu plačiu 

potėpiu ir meistriška technika. Parodos atidaryme dalyvavo 15 žmonių. 

Birželio 2 d. įvyko tautodailininkės Vilmos Rečkauskienės jubiliejinė darbų paroda. Autorė 

aktyviai dalyvauja Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veikloje: seminaruose, praktiniuose 

užsiėmimuose. Parodoje buvo eksponuojami austi takai, takeliai, rankšluosčiai, servetėlės, šalikai, 

riešinės ir kt. Parodoje dalyvavo 42 žmonės. 

Birželio 5 d. pristatyta Marijampolės Sūduvos gimnazijos moksleivių darbų paroda ,,Kaukės". 

Parodoje buvo eksponuojamos keramikinės kaukės. Visos kaukės pagamintos išradingai, atspindi 

tradicinius Užgavėnių personažus. Parodos atidarymo metu Sūduvos ir Platelių gimnazistai kartu 

dainavo dainas ir šoko Užgavėnių šokius. Po renginio autoriai padovanojo Užgavėnių ekspozicijai 30 

kaukių. Parodoje dalyvavo 52 dalyviai. 

Liepos 7 d. įvyko Platelių meno mokyklos dailės mokyklos darbų parodos atidarymas ir 

diplominių darbų gynimas. 2017- 2018 mokslo metais Platelių meno mokykloje mokinosi 54 

moksleiviai. Juos mokino Vaida Blistrubienė, Lina Ruginienė ir Alma Vilnienė. Mokiniai dalyvauja 

įvairiuose konkursuose, projektuose. Parodoje eksponuoti įvairiausių žanrų kūriniai sukurti per šiuos 

mokslo metus. Dalyvavo 26 žmonės. 

Liepos 7 d. pristatyta Vaidos Blistrubienės tapybos paroda. V. Blistrubienė yra Platelių meno 

mokyklos dailės mokytoja. Aktyviai dalyvauja parodose, dailės simpoziumuose., pleneruose. 

Parodoje menininkė demonstravo savo tapybos darbus ant senų rakandų, drobės. Tapyboje daug 

angelų siluetų. Dažnai ant tapytų darbų užrašo netikėtas frazes žemaičių tarme. Parodos atidaryme 

dalyvavo 20 žmonių. 

Gruodžio 7 d. pristatyta Kalėdinė paroda. Parodoje savo kūrybą ir produkciją pristatė 25 šio 

krašto žmonės. Apsilankiusieji turėjo galimybę pasidžiaugti gražiais medžio drožiniais, krepšiais iš 

vytelių, tapybos darbais, nėriniais, mezginiais. audimo, siūtomis lėlėmis, medaus gaminiais ir kt. Ši 

paroda - dovana visuomenei artėjančių švenčių proga. 
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42-43 pav. Kalėdinės parodos eksponatai. A. 

Kuprelytės n. 

 

Rugpjūčio 5 d. vyko Telšių apskrities darbų paroda ,,Dovana Lietuvai". Parodoje dalyvavo 

nemažas būrys Žemaitijos tautodailininkų. Buvo eksponuojami įvairaus žanro meno kūriniai: medžio 

drožiniai, kalvystė, tapyba, tekstilė, audimas, karpymo darbai ir kt. Parodoje buvo akcentuojama, kad 

Žemaitijoje tautos menas gyvuoja ir tikėtina jog tėvų ir protėvių tradicijos turės tęstinumą, o meilė 

meniniam paveldui bus įskiepyta dar vaikystėje. Parodoje dalyvavo 32 žmonės. 

Spalio 20 d. įvyko Vyto Jaugėlos jubiliejinė darbų paroda. Parodoje tautodailininkas pristatė 

skulptūras, Užgavėnių kaukes, aliejinės tapybos darbus, fotografijas. Fotografijose užfiksuotos 

kelionių, šeimos akimirkos, tapyboje - taip pat artima ir sava Gintališkė: bažnyčia, parkas, senos 

sodybos, kaimyninių apylinkių vaizdai, besikeičiančių metų laikų žaismė, skulptūros: šventieji, 

kartais paprastas žmogus, kartais kaimo filosofas. 

Gruodžio 1 d. laukiant šv. Kalėdų buvo organizuotas renginys „Kalėdų Angelo vėlimas“. 

Seminaro metu dalyvaujančiuosius supažindinome su eglutės ir namų puošimo tradicijomis šv. 

Kalėdų  proga, mokinome nusivelti kalėdinį angelą iš vilnos adatos pagalba. Renginyje dalyvavo 7 

žmonės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

44-45 pav. Kalėdų Angelo vėlimo renginio akimirkos. D. Vaškienės n. 
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3.2.2.10. PARODA „ADVENTUR 2018“ 

Sausio 26 – 28 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Plungės turizmo informacijos centras 

(TIC) ir kiti turizmo paslaugų teikėjai kaip ir kasmet dalyvavo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio 

parodą „Adventur“ Vilniuje. Svarbiausias 2018-ųjų metų parodos akcentas – valstybės atkūrimo 

šimtmetį švenčianti Lietuva. Atliepdamas į pagrindinę parodos temą ir akcentus Plungės krašto 

stendas taip pat nusidažė Lietuvos trispalvės spalvomis ir šimtmečio laukimo nuotaikomis. 

Direkcijos darbuotojai R. Augustinė, P. Mika ir R. Antanavičiūtė Žemaitijos nacionalinio parko 

turizmo galimybes pristatė sausio 26 dieną.  

Parodos atidarymo metu buvo apdovanoti ir 2017 metų turizmo sėkmingiausieji, tarp kurių 

šiais metais nominuoti Šaltojo karo muziejus (turizmo sėkmingiausio produkto kategorija) bei kaimo 

turizmo sodyba „Pas tėvukus“ (sėkmingiausio kaimo turizmo paslaugų teikėjo kategorija), esantys 

Žemaitijos nacionaliniame parke. Sodyba „Pas tėvukus“ surinko daugiausiai balsų ir buvo 

apdovanota „Turizmo oskaru“ – vėtrunge. 

Tą pačią dieną ŽNPD direktorius Ramūnas Lydis dalyvavo forume „Nišinis turizmas – ar 

Lietuva pasiruošusi nustebinti?“, kuris buvo skirtas turizmo rinkodaros profesionalams, miestų 

vadovams ir turizmo politikos formuotojams R. Lydis forumo metu pristatė Šaltojo karo muziejų, 

kaip nišinio turizmo vieną iš objektų. 

   

 46-47 pav. ŽNPD atstovai stende, R. Lydis forumo metu „Adventur 2018“ parodoje. 

Plungės TIC n. 

 

3.2.3. INTERVIU  

Skyriaus darbuotojai įvairioms žiniasklaidos priemonėms davė interviu apie Žemaitijos 

nacionalinį parką, rekreacijos ir turizmo galimybes:  

1. 2018-01-28 Laikraštis ,,Plungės žinios", tema Dvaro sodybos ekspozicijos (D. Jakštienė) 

2. 2018-02-13 UAB „POINT MEDIA“ filmas apie ŽNP, Gavėnios laikotarpio tradicijas (D. 

Jakštienė).  

3. 2018-02-28 Laikraštis „Plungės žinios“ tema Gido dienos proga apie gido darbą (A. 

Brazdeikytė ir kt.). 

4. 2018-03-03 Laikraštis ,,Plungės žinios‘‘ tema ,,Gido darbas- labai įdomus“ (I Urnikienė). 

5. 2018-05-22 LNK televizijos laida „Rytas su LNK“, turizmo tema (T. Mikutaitė).  

6. 2018-05-22 LNK televizija, laida "Labas rytas, Lietuva", tema turizmas (R. Augustinė). 

7. 2018-06-12 Laikraštis "Žemaitis, interviu tema turizmas. (R. Augustinė). 

8. 2018-06-13 Laikraštis "Ūkininko patarėjas", tema turistų srautai Šaltojo karo muziejuje.  



23 
 

9. 2018-08-16 LRT radijo laida "Ryto garsai", tema Joninės Žemaitijos nacionaliniame parke, 

turistų srautai. (R. Augustinė). 

10. 2018-07-13 d. – filmavimasis ir interviu LNK televizijai, laidai „Rytas su LNK“, apie 

dviračių taką aplink Platelių ežerą (A. Brazdeikytė). 

11. 2018-08-07 Delfi portalui ,,Paslaptingiausia Lietuvos vieta: miškai ir kone gražiausias ežeras 

dengia šiurpią paslaptį‘‘ (I Urnikienė). 

12. 2018-08-02 Delfi portalui apie kultūros paveldą Užgavėnių švenčių metu (D. Jakštienė). 

13. 2018-10-02 interviu ir filmavimasis TV3 televizijos laidai ,,Pasaulis pagal moteris‘‘(I 

Urnikienė). 

 

3.2.4. STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI 

2018 m. skyrius buvo atsakingas už rajoninio laikraščio „Plungė“ priedo „Šventorkalnis“ 

redagavimą ir straipsnių teikimą. Šią veiklą kuravo T. Mikutaitė. Iš viso per metus išspausdinti 29 

straipsniai.  Priedo periodiškumas 1 kartas per mėnesį. 

 Skyrius taip pat buvo atsakingas už visų darbuotojų straipsnių talpinimą į direkcijos 

internetinę svetainę, naujienų, artėjančių renginių informacijos pateikimą Valstybinei saugomų 

teritorijų tarnybai, Aplinkos ministerijai.  

Per 2018 metus skyriaus darbuotojai parašė 27 straipsnius, kurių dalis taip pat buvo 

išspausdinti puslapyje „Šventorkalnis“, patalpinta ŽNPD tinklapyje: www.zemaitijosnp.lt, 

socialiniuose tinkluose, kitose internetinėse svetainėse, masinėse informavimo priemonėse. 

Straipsnius rašė A. Brazdeikytė (7), I. Urnikienė (1), J. Šatkauskienė (1), R. Augustinė (4), D. 

Jakštienė (6), T. Mikutaitė (6), D. Vaškienė (1). Straipsnių tematika įvairi tiek susijusi su parko 

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

Per metus skyriaus darbuotojai parengė ir perskaitė 17 pranešimų įvairiuose vietiniuose 

renginiuose, švietimo įstaigose: 

Toma Mikutaitė įvairiose ugdymo įstaigose Plungės rajone (Ylakių, Žemaičių Kalvarijos M. 

Valančiaus, Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos), Plungės Senamiesčio mokyklos organizuotoje 

konferencijoje, kurios tema „Mokymas(-is) netradicinėje aplinkoje“, Plungės rajono savivaldybės 

švietimo atstovų pasitarime ir kt. perskaitė 9 pranešimus, susijusius su ŽNP vertybėmis, gamtinėmis 

edukacinėmis programomis, parko teikiamomis paslaugomis, aplinkosauga ir kt.  

  
48-49 pav. Akimirkos iš skaityto pranešimo Žemės dienos proga moksleiviams 2018-03-20.  

Per metus Aušra Brazdeikytė parengė ir perskaitė 3 pranešimus įvairiuose vietiniuose 

renginiuose, švietimo įstaigose. („Darnusis turizmas ŽNP“ – ŽNPD organizuotame renginyje 

„Attractive Hardwoods“ partnerių susitikimas, konferencija 2018-02-14; „Gido darbas“ Platelių 
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gimnazijos karjeros būrelio moksleiviams; „Žemaitijos nacionalinio parko augmenija ir gyvūnija“ – 

Platelių gimnazijos septintokams). 

Rovena Augustinė perskaitė 4 pranešimus (Turizmo forumo, skirto tradiciniams amatams ir 

edukacijoms Žemaitijos nacionaliniame parke, metu, ŽNPD skyrių metinių ataskaitų pristatymo 

renginyje, Tarptautinėje projekto baigiamoji konferencijoje „T4T – Sustainable Tools for Trainers“ 

organizuotoje Klaipėdos valstybinės kolegijos, Turizmo ir rekreacijos katedros, Žemaitijos kaimo 

turizmo asociacijos konferencijoje „100 priežasčių atostogauti Žemaitijoje“). 

Dalia Jakštienė skaitė pranešimą Platelių gimnazijoje karjeros dienos proga ,,Platelių krašto 

žmonių sėkmės istorijos“.  

 

3.2.5. VIEŠINIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE 

 

2018 m. lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai buvo atsakingi už Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcijos internetinė svetainės www.zemaitijosnp.lt. Priežiūrą ir administravimą. Skyriaus 

darbuotojai taip pat administravo ŽNPD paskyras socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“- 

kelta įvairi informacija: straipsniai, renginių skelbimai, naujienos, nuotraukos ir pan.  

Skyrius taip pat intensyviai kūrė įvairių edukacinių užsiėmimų programų pasiūlymus ir 

siuntinėjo Žemaitijos regiono ugdymo įstaigoms. Dalinosi informacija apie paslaugas su turizmo 

informacijos centrais, ŽNP turizmo paslaugų teikėjais ir kt. organizacijomis. Šiam tikslui sukurta 

kontaktų duomenų bazė. 

Skyrius buvo atsakingas už informacinių terminalų ir mobiliųjų aplikacijų (2 vnt.) 

administravimą. 

Renginių, edukacinių paslaugų, praktinių seminarų viešinimui kurti ir maketuoti skelbimai. 

 

4. PAŽINTINĖS/REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS 

 

Kartu su Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbininkais, talkinant savanorei, buvo vykdoma 

pažintinės, rekreacinės infrastruktūros priežiūra ir tvarkymas. 2018 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)  

- 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)  

http://www.zemaitijosnp.lt/
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- 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) 

2018 m. panaudojant už lankytojų bilietus surinktas lėšas teritorijoje buvo atnaujinti 5 

informaciniai stendai (1-Siberijos apžvalgos bokšte, 2 – Plokštinės rezervato atokvėpio vietoje, 2 – 

Iešnalės atokvėpio vietoje).  

50 – 51 pav. Seni ir atnaujinti informaciniai 

stendai Iešnalės atokvėpio vietoje. R.Augustinės ir R. Lydžio n. 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus iniciatyva pavojingiausiose dviračių tako aplink Platelių ežerą 

vietose pagaminti ir sudėti laikini informaciniai stendai įspėjantys apie pavojingas tako atkarpas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 pav. Įspėjamieji ženklai dviračių take. R. Augustinės n. 
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5. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

2018 m. pateiktos paraiškos ir vykdyti įvairių prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams: 

1. Magnetukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 1000 vnt. (R. Augustinė); 

2. Metaliniai raktų pakabukai su ŽNP vaizdais, simboliu – 200 vnt. (R. Augustinė, A. 

Brazdeikytė); 

3. Medvilniniai maišeliai – 50 vnt. (R. Augustinė, A. Brazdeikytė); 

4. Mediniai tušinukai – 500 vnt. (R. Augustinė, A. Brazdeikytė);  

5. Informaciniai stendai – 5 vnt. (R. Augustinė, A. Brazdeikytė); 

6. Žemėlapiai – 3000 vnt. (A. Brazdeikytė, R. Augustinė); 

7. Indaplovė Amatų centrui – 1 vnt. (R. Augustinė); 

8. ŽNP vėliava – 1 vnt. (R. Augustinė); 

9. Veidrodžiai Amatų centrui ir Dvaro svirnui – 12 vnt. (R. Augustinė); 

10. Baldai (biuro kėdės) – 2 vnt. (I. Urnikienė); 

11. Mobilus (bevielis) ryšys (I. Urnikienė); 

12. Kilimai – 2 – vnt. (I. Urnikienė); 

13. Skaičiuotuvų ir apskaitos įrangos priežiūra ir remontas (I. Urnikienė); 

14. Pastatų mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos (I. Urnikienė);  

15. Krūmapjovė- 1 vnt (I. Urnikienė); 

16. Buitinių nuotekų valymo įrenginio priežiūra ir aptarnavimas(I. Urnikienė); 

17. Apgyvendinimo paslaugos – 1 komplektas  (T. Mikutaitė).  

18. Kelto bilietai – 1 komplektas (T. Mikutaitė).  

 

6. KITA VEIKLA 

  

Ataskaitų, planų rengimas 

2018 m. rengtos šios ataskaitos: skyriaus 2018 m. veiklos ataskaita, skyriaus metraštis; 

lankytojų monitoringo ataskaita VSTT,  ketvirtinės ataskaitos, kraštovaizdžio monitoringo, lankytojų 

monitoringo, metinių renginių planas ir kt.  

2018 m. skyriaus veiklos planai, darbuotojų metinės veiklos užduotys, viešųjų pirkimų planai. 

 

Bendradarbiavimas 

Buvo bendradarbiauta su įvairiomis organizacijomis, fiziniais asmenimis skyriaus 

kompetencijos klausimais: Plungės rajono savivaldybe, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos 

turizmo departamentas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Plungės turizmo informacijos centras, UAB 

„Klaipėdos mėja“, Kelionių agentūra „Krantas travel“, Plungės r. sav. švietimo įstaigos, Skuodo r. 

sav. švietimo įstaigos, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Plungės vaikų 

globos namai, Žemaitijos kaimo turizmo asociacija, Ūkininkai (N. Makiejevienė, D. Abrutis ir kt.), 

Seniūnijos, Telšių regiono kelių direkcija; ŽNP Apgyvendinimo įstaigos (viešbutis, poilsio, svečių 

namai), ŽNP Turistinės stovyklos ir stovyklavietės, ŽNP dviračių nuomos, nardymo paslaugų 



27 
 

teikėjai, ŽNP Maitinimo įstaigos ir kt. turizmo paslaugų tiekėjai, „PamatykLietuvoje“ komanda (A. 

Dotas), Delfi portalas, UAB „Media Lab“. 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai bendradarbiavo su kitų skyrių darbuotojais: 

- padėjo įgyvendinti Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos  

projekto LLI-010 „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems (Unigreen)“ veiklas; 

- padėjo įgyvendinti 2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 

programo projekto „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika 

(Attractive Hardwoods)“ veiklas. 

- bendradarbiavo įgyvendinant Plungės raj. savivaldybės projektus: „Telšių regiono 

savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra Mažeikių, Plungės Rietavo, 

Telšių r. sav.“, e-rinkodaros projektą  „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“,  „Žemaitijos regiono 

tradicijų sklaida e. rinkodaros priemonėmis“. Skyriaus darbuotojai teikė informaciją, pastabas ir pan. 

  

Konferencijos, seminarai, mokymai 

Skyriaus darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir išvykose, 

iš viso per metus darbuotojai dalyvavo 29 komandiruotėse: 

Rovena Augustinė dalyvavo 7 kvalifikacijos kėlimo renginiuose - „Kompetencijos ir karjera 

turizmo sektoriuje“(03-09), „Rinkodara su mažu biudžetu“ (04-19), Gidų kursai (05-07-06-11), 

„Bendravimo su neįgaliaisiais ypatumai teikiant turizmo paslaugas“ (10-22), „Prieinamas turizmas -  

turizmas VISIEMS“ (10-19), „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam turinčių įtakos 

veiksnių darbo aplinka“ (12-06) , „Baltų kelias“ (09_25-28) ir kituose renginiuose,  

Aušra Brazdeikytė dalyvavo 3 kvalifikacijos kėlimo kursuose - „Profesinė psichologija, 

bendravimo etika, paraiškų priėmimo IS pristatymas“ (03-05), Saugomų teritorijų sistema – 

„Lietuvos šimtmečio laimėjimas“ (03-14), „Rinkodara su mažu biudžetu“ (04-19). Ji taip pat 

dalyvavo išvykoje (05-20-26 d.) į Estiją (Kabli lankytojų (gamtos) centrą, Soomaa nacionalinį parką,  

Tipu gamtos mokyklą, Matsalu nacionalinį parką), Suomiją (Laajalahti gamtos draustinį, Nuuksio 

nacionalinį parką,  Haltia gamtos centrą). 

Ilona Urnikienė dalyvavo 4 kvalifikacijos kėlimo  renginiuose: ,,16 –asis Rytų Vakarų Europos 

memorialinis seminaras“ Lenkijoje ( 03-29), Gidų kursai (05-07-06-11), „Rinkodara su mažu 

biudžetu“ (04-19), „Istorinių perversmų amžius. Diktatūros 20-ajame amžiuje:tikėjimas progresu ir 

regresijos“(03_21-24). 

Toma Mikutaitė dalyvavo 5 kvalifikacijos kėlimo renginiuose: „Profesinė psichologija, 

bendravimo etika, paraiškų priėmimo IS pristatymas“ (03-05), Saugomų teritorijų sistema – 

„Lietuvos šimtmečio laimėjimas“ (03-14), EUROPARC federacijos Šiaurės Baltijos sekcijos narių 

asamblėja, seminaras „Young People – Secret for Park Future“ (04-11-04-12),  Gidų kursai (05-07-

06-11), „Rinkodara su mažu biudžetu“ (04-19) 

Judita Šatkauskienė dalyvavo Gidų kursuose (05-07-06-11). 

Dalia Jakštienė dalyvavo Gidų kursai (05-07-06-11) ir mokymuose „Bendravimo su 

neįgaliaisiais ypatumai teikiant turizmo paslaugas“ (10-22). 

Daiva Vaškienė dalyvavo „Profesinė psichologija, bendravimo etika, paraiškų priėmimo IS 

pristatymas“ (03-05)„Rinkodara su mažu biudžetu“ (04-19). 

 

Savanorystė 

Nuo 2018 m. Lankytojų aptarnavimo skyrius tapo atsakingas už savanorių veiklų Žemaitijos 

nacionaliniame parke koordinavimą. Parko direkcija turi priimančiosios savanorių organizacijos 

statusą ir kiekvienais metais sulaukia savanorių iš Europos savanorių tarnybos. 2018 metais parko 

direkcijoje savanoriavo italė Elisa Di Marco. Už jos veiklos koordinavimą buvo atsakinga skyriaus 
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vedėja R. Augustinė ir Visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai) T. Mikutaitė. Savo 

veikla savanorė ženkliai prisidėjo prie Lankytojų aptarnavimo ir kitų skyriaus veiklų įgyvendinimo. 

Savanorė Žemaitijos nacionaliniame parke savanoriavo nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. 

 

53-54 pav. Savanorė iš Italijos Elisa Di Marco 2018 m. I. Urnikienės, P.Mikos n. 

 

Pagrindinės savanorės veiklos buvo šios: 

1. Lankytojų aptarnavimas ir ekskursijų vedimas anglų, italų kalbomis Šaltojo karo muziejuje, 

Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijose, Platelių lankytojų centre. Savanorė 

reguliariai dirbdavo vienoje ar kitoje iš minėtų ekspozicijų. Esant poreikiui vedė kompleksines 

ekskursijas keliuose ir Šeirės pažintiniame take. Iš viso per laikotarpį savanorė pravedė 87 

ekskursijas įvairaus dydžio turistų grupėms.  

2. Sukūrė edukacinę programą “Stebėk, išgirsk, paliesk gamtą per kalbas” Šeirės pažintiniame 

take, kurios tikslas įvairaus amžiaus mokinius mokyti gamtą pažinti per kalbas. Edukacija lietuvių 

moksleiviams buvo vedama anglų kalbą mokant augalų ir gyvūnų pavadinimus ne tik lietuviškai, bet 

angliškai ir itališkai. Edukacijose dalyvavo 74 mokiniai. 

3. Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams padėjo atlikti lankytojų monitoringą 

skirtingose parko vietose. Buvo atliekami stebėjimai šiose vietose: Siberijos apžvalgos bokšte, 

Dviračių take aplink Platelių ežerą, Paplatelės pažintiniame take, Beržoro stovyklavietėje, Platelių 

maudykloje. Iš 10 stebėjimų, savanorė atliko 7. Jos pagrindinė užduotis buvo skaičiuoti 

apsilankiusiuosius konkrečioje vietoje, atlikti fotofiksaciją ir sužymėti tam tikrus rodiklius. 

Monitoringo duomenys bus naudojami pildant parko lankytojų monitoringo ataskaitą. 

4. ŽNPD gamtininkams padėjo atlikti drugelių monitoringus (8) Platelių dvaro parke ir 

Siberijos telmologiniame draustinyje, parengė jų stebėjimų ataskaitas.  

5. Kūrė įvairių renginių ir edukacinių programų, organizuotų ŽNPD plakatus ir skelbimus: 

edukacinės programos “Stebėk , Išgirsk, Paliesk gamtą per kalbas”, “Pyniau, pyniau, vainikėlį”, 

“Pasaulinė turizmo diena”, “Ekskursija po raketinę bazę kitaip”, “Vasaros žaidimas Žemaitijos 

nacionaliniame parke”, “Gyvūnų mylėtojų diena”, “ World environmental education day ”.  

6. Į italų kalbą išvertė Šaltojo karo muziejaus ekskursijų vedimo tekstą. Tekstas bus naudingas 

ir ekspozicijos darbuotojams ir ateities savanoriams, kuriems bus lengviau mokytis. 

7. Atliko įvairius aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbus, taip padėdama darbininkams. Nuolat 

prižiūrėjo Platelių dvaro parką, rinko šiukšles, esant poreikiui grėbė lapus. Padėjo prižiūrėti gėlynus, 

juos ravėjo, šlavė direkcijos valdomų pastatų fasadus atliko kitus buities darbus. 
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9. Nuolat su inspektoriumi važinėjo po parko teritoriją, padėdavo atlikti patikrinimus, rinkdavo 

šiukšles.  

10. Padėjo organizuoti įvairius renginius ir pati juose dalyvavo. Dalyvavo talkoje tvarkant 

Jauzdauskiškių piliakalnį, balandžio 7 d. (Gegrėnai, Plungės r. sav.), padėjo organizuoti renginį 

“Gamtos ir kultūros paveldo takais” (gegužės 19 d.), fiksavo renginio akimirkas, padėjo organizuoti 

žaidimus  didžiulio sąskrydžio metu (liepos 29 d.),  padėjo organizuoti ir vaidino festivalyje “Miško 

burtai” (Platelių dvaro parke) (spalio 6 d.). 

11. Aktyviai įsitraukė į kitų vietos organizacijų veiklas: Platelių gimnazijoje drauge su mokinių 

grupe, koncertavo ir dalyvavo jų repeticijose kaip dainininkė, dainavo “Paskutinio skambučio” 

šventėje. Nuolat dalyvavo Platelių folkloro “Platelee” repeticijose, Platelių viešojoje bibliotekoje 

padėjo organizuoti veiklas vaikams (skaitymai darželinukams lietuvių kalba Platelių 

daugiafunkciniame centre), padėjo organizuoti ir įgyventinti Platelių bibliotekos veiklas Platelių 

miestelio šventės metu (birželio 30 d.). Dalyvavo Plungės r. savivaldybės viešosios bibliotekos 

organizuotame renginyje “Europos kalbų dienos” (rugsėjo 24 d.) 

12. Organizavo „World environmental education day“ minėjimo renginį (spalio 13 d.), taip pat 

kurė tekstus, žaidimus anglų kalba skirtus paminėti šia dieną, juos publikavo Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcijos internetiniame puslapyje www.zemaitijosnp.lt, taip pat direkcijos Facebook ir 

Instagram paskyrose. Iš viso 13 straipsnių su žaidimais ir užduotimis.  

13. Administravo ŽNPD Instagram ir Facebook paskyras, kėlė nuotraukas ir pan. 

14. Dauge su kitais savanoriais sukūrė Facebook paskyrą „Engaging people for nature“ 

(https://www.facebook.com/engagingpeoplefornature/), ją administravo, rašė ir publikavo straipsnius 

ir video. Drauge su kitais savanoriais rašė projekta, sukūrė ir nufilmavo filmą tokiu pat 

pavadinimu:https://www.youtube.com/watch?=QgIHhbgMICI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ziA

QrGvKuk5m9-QUGliltQGlfVrBiLdjfiITKqnSN1RTuPCmSVra9V38  

 

Kiti darbai: 

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

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

mokyklų studentams; 

- kurti renginių, edukacinių programų skelbimai, siuntinėta informacija apie ŽNPD  teikiamas 

paslaugas ugdymo įstaigoms ir pan.; 

- bendradarbiauta su Baltijos aplinkos forumu dėl Jaunųjų gamtos reindžerių platformos 

kūrimo, teiktos pastabos; 

- nusifilmuota ir duotas interviu apie turizmą ŽNP (2018 m. gruodžio 8 d.) VU komunikacijos 

specialybės studentei  Rūtai Mažeikaitei;  

- parengti tekstai trims ekskursijoms: po Platelių miestelį dviračiais; dviračiais „Platelių 

lankytojų centras – apžvalgos aikštelė prie Platelių ežero – Šeirės takas – Užpelkių piliakalnis – 

Medsėdžiai – Plateliai“; katamaranu po Platelių ežerą; 

- ŽNP produkto ženklo tarybos darbo koordinavimas, resertifikavimo proceso organizavimas, 

naujų produkto ženklų išdavimo proceso koordinavimas; suorganizuotos 2 išvykos pas turizmo 

paslaugų ir produktų teikėjus, įvertintos jų teikiamos paslaugos. Resertifikuoti 5 paslaugų ir produktų 

teikėjai, ŽNP produkto ženklas naujai suteiktas vienam paslaugų teikėjui; 

- ŽNP produkto ženklų turėtojų paslaugų viešinimas, informacijos apie juos internetinėje 

svetainėje atnaujinimas; 

- parengti ŽNPD turizmo paketai paslaugų ir produktų teikėjams (anglų ir lietuvių k.). 
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55-56 pav. ŽNP produkto ženklo tarybos narių išvykos pas turizmo paslaugų ir produktų teikėjus. A. 

Brazdeikytės n. 

 

- rengta ir siųsta informacija VSTT, įvairioms organizacijoms, susijusi su įvairiais projektais, 

leidiniais ir pan.; 

- įvairiems turistinių paslaugų teikėjams, užklausėjams, turistams rengta ir teikta informacija 

apie direkcijos paslaugas, lankytinus objektus ir pan.; 

- Platelių LC ekspozicijos „Žemaitijos žemės slėpiniai“, ŽNP ir Užgavėnių ekspozicijų, Šaltojo 

karo muziejaus ir jo teritorijos, Platelių tradicinių amatų centro priežiūra; 

- pagalba organizuojant Klaipėdos valstybinės kolegijos tarptautinę konferenciją „T4T – 

Sustainable Tools for Trainers“ (2018-02-26) ir Ugdymo plėtotės centro kūrybinę stovyklą „Gamtinis 

ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ (2018-06-26-29) ; 

- UAB „Point Media“ TV laidai „Praeities žvalgas“ sudarytas maršrutas išgyvenimo gamtoje 

laidų ciklui. Transliuota nuo 2018-11-04;   

- pagalba kuriant audiogidų pirkimo techninę specifikaciją Šaltojo karo muziejui, Šeirės ir 

Liepijų pažintiniams takams; 

- bendradarbiauta kuriant Žemaitijos nacionalinio parko 2019-2025 m. Turizmo strategiją; 

- Valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąskrydis Plokštinėje, veiklų koordinavimas, ekskursijų vedimas 

Plokštinės take, Šaltojo karo muziejuje (daugiau nei 500 dalyvių); 

- dalyvavimas Plungės miesto šventės eisenoje; 

- informacijos apie Sorų koplyčią rinkimas ir teikimas Plungės TIC, informacijos įkėlimas į 

puslapį; 

- parengtas ir patvirtintas direkcijos dviračių naudojimo tvarkos aprašas. 

 

 


