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1. Finansinė ataskaita
1.1 Gautos lėšos
2019 metais vienas iš svarbiausių Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau –Direkcija)
finansavimo šaltinių buvo valstybės biudžetas, Aplinkos apsaugos rėmimo programos (toliau –AARP)
lėšos bei Specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšos, kurios sudarė 40 %
(2018 m. - 42 procentus) visų gautų lėšų. Uždirbtos pajamos sudarė –18 % visų lėšų. 2019 m buvo
įgyvendinami 5 tarptautiniai projektai ,,Best practise in Tourism Development, Marketing and
Sustainable Management of Attractive Hardwoods“, ,,Introducing nature tourism for all“ (UniGreen)“,
,,LIFE ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas LT", dvynių projektas ,,Gamtosauginių gebėjimų
stiprinimas Makedonijoje" bei VSTT projektas ,,Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti
(II)‘‘ (direkcija partneris), kurių gautos lėšos sudarė 40 %. Gamtos ir kultūros paveldo skyrius įgyvendino
4260 eurų vertės Kultūros tarybos projektą ,,Pokario kovos. .Alsėdžių, Platelių krašto partizanai" bei
Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos projektus, kurių vertė 11000 eurų. Taip pat
direkcija gavo paramos lėšų iš juridinių asmenų, renkant lankytinose vietose paramą aukų dėžutėse bei iš
Valstybinės mokesčių inspekcijos gautą 2 % gyventojų pajamų mokesčio. 2019 m. iš viso gauta
102319,30 eurų lėšų. 1 paveiksle pavaizduota 2019 m. Direkcijos gautų lėšų sudėtis ir sumos eurais.
Valstybės biudžeto lėšos buvo naudojamos minimaliausiems Direkcijos išgyvenimo
poreikiams. AARP lėšos prisidėjo prie to, kad galėtų būti įgyvendinami monitoringai, vykdomos įvairios
gamtotvarkinės priemonės bei tvarkomos vertingiausios teritorijos.

1 pav. Gautos lėšos 2019 m. eurais

2 paveiksle matome, kaip struktūriškai atrodo Direkcijos gautos lėšos 2019 metais.

2 pav. Direkcijos lėšos 2019 m. lėšos procentais

2,3 ir 4 paveiksluose galime palyginti 2017 - 2019 m. lėšų struktūrą. Matome, kad nuo 2017 metų
vis daugėjo pritrauktų lėšų (padidėjo įgyvendinamų projektų skaičius ir jų vertė).

3 pav. Direkcijos lėšos 2018 m.

4 pav. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos lėšos 2017 m.

1.2 Gautų lėšų pokytis 2015-2019 m.

5 pav. Valstybės biudžeto asignavimų pokytis 2015 – 2019 m.

Valstybės biudžeto finansavimo 2019 m., lyginant su 2018 m. gauta daugiau nei 54,2 tūkst.
eurų. Šie asignavimai 2019 m, lyginat su 2018 m., padidėjo beveik 15 %, nes pasikeitė Valstybės
tarnybos įstatymas ir padidėjo minimaliai alga, dėl to buvo skirtas didesnis finansavimas darbo
užmokesčiui. Liūdina tik tai, kad nuo 2016 m. mažėja biudžeto asignavimai paprastosioms išlaidoms.
2019 m., lyginant su 2018 m., mažiau skirta paprastosioms išlaidoms 0,5 tūkstančių eurų. Ši tendencija
nėra gera, nes kainos didėja ir su turimais žmogiškaisiais ištekliais galėtume įgyvendinti daugiau veiklų.
2019 m. iš biudžeto asignavimų nebuvo gauta ilgalaikio turto įsigijimui ir investicijoms.
AARP gautos ir panaudotos 2019 m, lyginant su 2018 m., padidėjo beveik 1,5 tūkst. eurų. 6
grafike matome, kad 2017 m. buvo daugiau skirta ir panaudotos lėšų projektui ,,Buvusio karinio

miestelio, esančio Šilinės g. 4, Plokščių k., Platelių sen., Plungės sav., nugriovimas“. 2019 m. buvo
įgyvendinama net 10 Aplinkos apsaugos rėmimo programų: NATURA 2000 teritorijoms prižiūrėti
(11000 eurų), medžiagų ir priemonių įsigijimas vertingiausių kraštovaizdžio kompleksų tvarkymui (3000
eurų), medžiagų ir priemonių įsigijimas Natura 2000 teritorijų priežiūrai(1110 eurų), tarnybinio
transporto ir traktorių išlaikymui (3000 eurų), transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistemos
naudojimui VSTT ir STD automobiliuose (180 eurų); EB svarbos gyvūnų rūšių monitoringo pagal
valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdymas (kuro pirkimas) saugomų teritorijų direkcijoms
priskirtose Natura 2000 teritorijose (421 eurų), EB svarbos gyvūnų rūšių monitoringo pagal valstybinę
aplinkos monitoringo programą vykdymas (priemonių pirkimas) saugomų teritorijų direkcijoms
priskirtose Natura 2000 teritorijose (1420 eurų), kuro transportui, valstybinių draustinių būklės vertinimui
vykdyti, pirkimas (105 eurai), Europos Bendrijos svarbos žemyninės dalies natūralių buveinių ir augalų
rūšių monitoringas (50 eurų), Siberijos pelkės tvarkymui (4000 eurų). Šių lėšų skyrimas palengvina
įvairių priemonių įgyvendinimą. Nelengva lėšas valdyti mažomis sumomis ir skirtingoms veikloms.

6 pav. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų kaita 2015-2019 m. eurais.

2019 m. Direkcija iš steigėjo gavo šlaitapjovę, du kompiuterius, du automobilius, kurie skirti
monitoringams vykdyti.

1.3 Uždirbtos pajamos
Pajamos už paslaugas ir prekes 2019 m., lyginat su 2018 m, yra uždirbta daugiau apie 24 tūkst. eurų
ir tai sudaro 15 % visų pajamų įmokų. 2019 metų pajamų įmokų padidėjimą lėmė tai, kad padidėjo
didžioji dalis pajamų šaltinių. 7 paveiksle parodytas pajamų įmokų pokytis 2015-2019 m. Didžiausią
pajamų įmokų struktūroje sudaro Šaltojo karo muziejaus teikiamų paslaugų pajamos (85 %). 2019 m.
visų pajamų įmokų struktūroje paslaugos sudaro beveik 90 procentų visų pajamų įmokų.

7 pav. Gautos pajamų įmokos 2015-2019 m. eurais.

2019 m. parduota prekių daugiausiai per visą direkcijos gyvavimo laikotarpį. Šie metai buvo
išskirtiniai tuo, kad, įgyvendinat projektą ,,Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II
etapas), buvo įgyvendinami Gegrėnų piliakalnio tvarkybos darbai, kurių metu pagaminta mediena bei
žabai. Juos pardavus, gauta beveik 15 tūkstančių eurų. Kitų prekių (magnetukų, suvenyrų, spaudinių)
2019 m. parduota beveik už 3,3 tūkstančius eurų.

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

2019 m. mažiau gauta už patalpų nuomą, nes vieni nuomininkai nutraukė sutartį, o kitų
pasiūlyta suma buvo mažesnė. 2019 m. Daugiausiai buvo išplatinta lankytojų bilietų nuo 2015 metų, kai
jie buvo pradėti platinti. Nemažai bilietų buvo išplatinta renginio ,,Miško burtai“ metu. Virš 200 eurų
lankytojų bilietų lėšų buvo panaudota informacijos atnaujinimui bei renginio organizavimui.

1.4 Finansų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius
Labai gaila, kad didinat valstybės biudžeto asignavimus, yra didinamas tik darbo
užmokesčio, bet tendencingai nuo 2016 m. mažinamos parastosios išlaidos. 8 paveiksle matome, kad net
95 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. Po
1 procentą iš biudžeto lėšų yra panaudojama transporto išlaikymui, komunalinėms paslaugoms, kitų
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms bei darbdavio socialinė paramai (nedarbingumo išmokoms- beveik
2 tūkst. eurų). Pakeitus ekonominę išlaidų klasifikaciją nuo 2018 m. nedarbingumo išmokos mokamos iš
paprastųjų išlaidų, todėl nedarbingumo metu sutaupomos išlaidos iš darbo užmokesčio, bet naudojamos
paprastosios išlaidos nedarbingumo išmokai.

8 pav. 2019 m. valstybės biudžeto išlaidų struktūra procentais

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija papildomas veiklas ar projektus gali įgyvendinti dėl
to, kad dalį pajamų įmokų lėšų panaudoja kaip indėlį. 9 paveiksle matome, kaip yra naudojamos 2019 m.

pajamų įmokų lėšos pagal išlaidų straipsnius. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos 2019 m.
išaugo iki 49 % , kai 2018 m sudarė tik 41 %,. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija viena saugomų
teritorijų sistemos direkcija, kuri tiek daug etatų išlaiko iš pajamų įmokų lėšų. Ilgalaikio materialiojo turto
einamojo remonto išlaidos sudarė beveik 26 % visų pajamų įmokų išlaidų. 2019 m. atliktos Šaltojo karo
komplekso pastatų ir įrangos techninės priežiūros paslaugos, sutvarkytas Platelių dvaro svirno fasadas,
atnaujintas Šaltojo karo muziejaus teritorijos apšvietimas, atliktas administracinio pastato viešų erdvių ir
antro aukšto kabinetų remontas. Norint uždirbti pajamas, nemažai panaudojama lėšų ir komunalinėms
paslaugoms -4 % visų išleistų pajamų įmokų (virš 14 tūkst. eurų.). Tai elektros energijos sąnaudos
Plokštinės ir Platelių dvaro pastatų aptarnavimui. Net 12 procentų visų pajamų įmokų išleidžiama kitoms
prekėms ir paslaugoms (projekto metu sukurto bei kito turto draudimo išlaidos, prekės pardavimui,
patalpų priežiūros priemonės, švaros prekės ir kitos priemonės, kurių reikia įgyvendinti veikloms).
Ilgalaikio turto įsigijimui 2019 m. iš pajamų įmokų lėšų panaudota 2,7 tūkst. eurų ir įsigytas elektrinis
dviratis ir elektrinis motoroleris.

2019 m. pajamų įmokų išlaidų struktūra
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9 pav. 2019 m panaudotos pajamų įmokų lėšos procentais.

Daug lėšų panaudota ir vykdant projektines veiklas. Įgyvendinant projektą ,,Best practise in
Tourism Development, Marketing and Sustainable Management of Attractive Hardwoods“ sukurta

Liepijos trąsa ir įrengti informaciniai stendai (11,9 tūkst. eurų), parengtas audio gidų kūrybinis techninis
scenarijus, audio gidų įgarsinimas, audio gidų aplikacija (25,7 tūkst. eurų). Projekto veiklos ,,Biomasės
kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose“
aptartos Kraštotvarkos skyriaus ataskaitoje. Projekto ,,Introducing nature tourism for all“ (UniGreen)
metu dalyvauta partnerių susitikime Rucavoje ir Jūrmaloje, veikla viešinta bei pasidalinta patirtimi
Kemerio nacionaliniame parke Europarc kasmetinės konferencijos metu.

2

Bendrieji reikalai

Kaip ir kiekvienais metais Bendrųjų reikalų skyrius, kartu su kitų skyrių darbuotojais prižiūrėjo
parko teritoriją, pjovė žolę, 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 tęstinumu.
2019 metais prižiūrint teritorijas galėjome džiaugtis labai gerais orais. 2019 metais savo įranga
Žemaitijos nacionalinio parko Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai, padedant kitų skyrių darbuotojams,
sutvarkė apie 35 ha. teritorijos. Džiaugiamės, kad šias metais tvarkingiau atrodė Platelių dvaro parkas ir
sodas.
Bendrųjų reikalų skyrius taip pat prisideda prie infrastruktūros priežiūros ir atnaujinimo. 2019
metais buvo tvarkoma Gardų ozo pažintinio tako, dviračių tako infrastruktūra. Dėl bebrų užtvankos
keliamo pavojaus, didelis dėmesys buvo skiriamas Siberijos apžvalgos bokšto tako priežiūrai. Nemažai
laiko skyrėme ir pastatų priežiūrai bei jo smulkiam remontui.
Prisidėjome prie naujų lankytojų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir pagaminome gražius
suoliukus Amatų centrui.

10. pav. Pagaminti suoliukai.

2.1 2019 m. personalo valdymo apžvalga
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m.
lapkričio 22 d. įsakymu Nr.V-288 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl didžiausio leistino valstybės

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės
biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie
Aplinkos ministerijos pavaldžiose institucijose patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtino 35 pareigybių
skaičių Direkcijai.
Iki 2018 m. gruodžio 31 d. iš patvirtintų pareigybių (etatų skaičius) 35 etatų valstybės tarnautojų
buvo 12 etatų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – 23 etatai.
Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijai peržiūrėjus Direkcijos valstybės tarnautojų
pareigybių sąraše esančias pareigybes, įvertinus šių pareigybių atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai, įgyvendinant Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo ir Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 6 straipsnio naujų
redakcijų nuostatas, nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti valstybės tarnybos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių sąrašai: valstybės tarnautojų liko 10 etatų,
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – 25 etatai.
Panaikinome 3 valstybės tarnautojo pareigybes: Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo
pavaduotojo ir 1 vyriausiojo specialisto pareigybes, Kraštotvarkos skyriaus 1 vyriausiojo specialisto
pareigybę. Taip pat panaikinome Lankytojų aptarnavimo skyriaus Šaltojo karo ekspozicijos poskyrį.
Įsteigėme: Gamtos ir kultūros paveldo skyriuje vyriausiojo specialisto (valstybės tarnautojo)
pareigybę (kultūros paveldo klausimams) ir ekologo pareigybę (darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartį); Kraštotvarkos skyriuje - geografo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį).
Lankytojų aptarnavimo skyriuje įsteigėme pareigybes: 1 administratoriaus, 1 gido, apžvalgos
ekskursijų vadovo (2,5 etato), kurie dirbs Šaltojo karo ekspozicijoje.
Finansų ir bendrųjų reikalų skyrių pervadinome į Bendrųjų reikalų skyrių. Jame įsteigėme
(perkėlėme iš Šaltojo karo ekspozicijos poskyrio) pareigybes: 3 sargo (Šaltojo karo ekspozicijos apsaugai,
patalpų valymui bei aplinkos tvarkymui), 1 traktorininko ir nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko
(vasaros sezonui) (0,3 etato).
Į Kraštotvarkos skyrių perkėlėme projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” /
Optimizing the managment of Natura 2000“ (toliau – Projektas) visas 3 pareigybes, kurios nėra įtrauktos į
didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo
užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių (šios pareigybės yra
finansuojamos iš Projekto lėšų).
Siekiant racionaliau išnaudoti žmogiškuosius išteklius, nuo 2019 m. vasario 1 d. panaikinome
Bendrųjų reikalų skyriaus medienos meistro pareigybės 0,7 (etato) ir įsteigėme: Lankytojų aptarnavimo
skyriaus apžvalgos ekskursijų vadovo (vasaros sezonui) pareigybės (0,5 etato) bei Bendrųjų reikalų
skyriaus nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininko (vasaros sezonui) pareigybės (0,2 etato).
Iš nuolatinio pobūdžio pareigybių (30 etatų) 2019 m. buvo laisva 0,5 etato valytojo. Nuo 2019 m.
gegužės 6 d. pradėjo dirbti Kraštotvarkos skyriaus geografė.
Sezoninio pobūdžio darbams į 6 pareigybes (5 etatai) buvo įdarbinama, atsižvelgiant į poreikį bei
darbo užmokesčiui skirtus asignavimus iš valstybės biudžeto bei iš pajamų įmokų lėšų.
2019 m. 6 darbuotojai dirbo pareigybėse, finansuojamose iš ES projektų lėšų (3 projektai).
•
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius
(įskaitant iš ES finansuojamus projektus):
2019-01-01 – 38
2018-01-01– 35
2017-01-01 - 33

2019-01-31 – 38
2019-02-28 – 38
2019-03-31 – 37
2019-04-30 – 38
2019-05-31 – 42
2019-06-30 – 42
2019-07-31 – 40
2019-08-31 – 38
2019-09-30 – 37
2019-10-31 – 38
2019-11-30 – 36
2019-12-31 – 36

2018-01-31– 36
2018-02-28 –36
2018-03-31 –36
2018-04-30 – 36
2018-05-31 – 39
2018-06-30 – 40
2018-07-31 – 40
2018-08-31 – 40
2018-09-30 – 37
2018-10-31– 39
2018-11-30 – 37
2018-12-31 – 38

2017-01-31 - 39
2017-02-28 - 40
2017-03-31 - 40
2017-04-30 - 42
2017-05-31 - 43
2017-06-30 - 41
2017-07-31 - 42
2017-08-31 - 42
2017-09-30 - 41
2017-10-31 - 37
2017-11-30 - 36
2017-12-14 – 38

2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius (įskaitant iš ES finansuojamus projektus) – 38,31
darbuotojai (2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 38 darbuotojai; 2017 m. vidutinis darbuotojų
skaičius – 40,08 darbuotojai).
2019 m. vidutinis metinis direkcijoje dirbančiųjų darbuotojų skaičius (išlaikomų iš
valstybės biudžeto, pajamų įmokų, bet be projektų) - 34, 3 dirbantysis darbuotojas.
•
(2019-12-31 d. duomenimis: vidutinis darbuotojų amžius – 52 metai; dirbo 15 vyrų ir 20
moterų; 1 vyro ir 3 moterų amžius vyresnis nei 65 metai (2018-12-31 d. duomenimis: vidutinis
darbuotojų amžius – 50 metų; dirbo 16 vyrų ir 19 moterų; 1 vyro ir 1 moters amžius vyresnis nei 65
metai; 2017-12-14 d. duomenimis: vidutinis darbuotojų amžius – 49 metai; dirbo 15 vyrų ir 20 moterų.)
•
2019 m. buvo sudarytos 3 nuolatinio pobūdžio darbo sutartys, 9 terminuotos sutartys (2018
m. buvo sudarytos 2 nuolatinio pobūdžio darbo sutartys, 9 terminuotos sutartys, 2 projektinio darbo
sutartys; 2017 m. buvo sudarytos 2 projektinio darbo sutartys ir 12 terminuotų darbo sutarčių).
•
Tarnybos, darbo santykių pasibaigimo pagrindai:
2019 m. 1 darbuotojas atleistas pagal Darbo kodekso 55 straipsnio 1 dalį darbuotojo
iniciatyva be svarbių priežasčių (2018 m. – 3; 2017 m. – 2);
10 darbo sutarčių nutraukta pagal Darbo kodekso 69 straipsnio 1 dalį, suėjus darbo sutarties
terminui (2018 m. – 5; 2017 m. -11 (iki 2017 m. birželio 30 d. - 126 str. 1 d.);
2 darbuotojams buvo keistos darbo sąlygos darbuotojo iniciatyva (Darbo kodekso 46
straipsnio 4 dalis);
2 darbuotojams buvo nutraukti susitarimai dėl papildomo darbo (Darbo kodekso 35
straipsnio 5 dalis);
1 valstybės tarnautoja atleista pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44
straipsnio 1 dalies 9 punktą (nukelta atleidimo data), valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama (su ja
tęsiami darbo santykiai);
1 valstybės tarnautojas perkeltas pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26
straipsnio 1 dalį
• Kvalifikacijos kėlimas
2019 m. valstybės tarnautojų/darbuotojų kvalifikacijai kelti išleista 280,00 Eur, iš jų: 80,00 Eur
valstybės tarnautojams - iš valstybės biudžeto asignavimų, 200,00 Eur darbuotojams - iš kitų lėšų.
Trūkstant lėšų, ieškota įvairių galimybių kelti kvalifikaciją nemokamuose mokymuose,
konferencijose, kituose mokymuose organizuojamuose ir finansuojamuose iš įvairių projektų, programų.
Naudojant įvairias kvalifikacijos tobulinimo formas: savišvieta, mokantis iš kitų asmenų, mokantis
veikloje, tiek kontaktiniu būdu, tiek nuotoliniu būdu.
2019 m. 10 valstybės tarnautojų ir 8 darbuotojai įvairiose kvalifikacijos tobulinimo formomis.
Valstybės tarnautojai tobulino kvalifikaciją 87 kartus:

mokymuose (neformalusis švietimas) – 32 kartus;
savišvieta – 39 kartus;
mokymasis iš kitų asmenų – 16 kartų;
nuotoliniu būdu – 21 kartą; kontaktiniu būdu – 66 kartus.
(2018 m. 21 darbuotojas dalyvavo 72 įvairiuose mokymuose; 2017 m. 20 darbuotojų dalyvavo
60 įvairiuose mokymuose).
• Darbuotojų skatinimas / tarnybinės/drausminės nuobaudos
2019 m. ne vienas darbuotojas negavo tarnybinės/drausminės nuobaudos (2018 m. taip pat ne
vienas darbuotojas negavo tarnybinės/drausminės nuobaudos).
2019 m. 38 kartus skatinti valstybės tarnautojai /darbuotojai:
viena aktyvi Žemaitijos gamtos puoselėtoja ir saugotoja, daug metų dirbanti aplinkosaugos
institucijose, už rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje apdovanota Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos garbės ženklu;
8 darbuotojai skatinti padėkomis, iš kurių: 1 – aplinkos ministro padėka, 1 - Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius; 6 - Žemaitijos nacionalinio parko
direktoriaus padėka;
1 valstybės tarnautojai suteiktas III- ojo laipsnio nusipelniusio aplinkosaugininko ženklas;
2 darbuotojams suteiktas aplinkosaugininko ženklas;
3 valstybės tarnautojai – mokamomis poilsio dienos;
14 darbuotojų, įvertinus darbuotojo kasmetinę veiklą „labai gerai“, nustatyta pareiginės algos
kintamoji dalis;
9 valstybės tarnautojai - vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka.
Vis dar nemažai iššūkių, nemažų papildomų darbo laiko sąnaudų reikalauja personalo
administravimo funkcijų konsolidavimas, kuris pradėtas nuo 2018 m. liepos 3 d.

2.2 Pastatų, statinių ir infrastruktūros remontas
2019 metų pabaigoje buvo pradėtas rengti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
administracinio pastato bendrų erdvių remonto darbų pirkimas, kuris sėkmingai užbaigtas ir pasirašyta
rangos sutartis su UAB ,,Palverkas“. Šioje veikloje labai gelbėjo ir daug dirbo Direktoriaus pavaduotojas
rengiant remonto darbų aprašymą, tikrinant darbų kokybę. Džiaugiamės gražėjančiu administraciniu
pastatu ir tikimės, kad bus malonesnės darbo sąlygos. UAB „Pajūrio restauratorius“ atliko Platelių daro
svirno rytinės sienos fasado tvarkymo darbus. Darbai atlikti kokybiškai, todėl toliau sėkmingai galės būti
teikiamos paslaugos.

2.3

Viešieji pirkimai

2019 metais vis dar daug iššūkių iškilo vykdant viešuosius pirkimus. Per metus net 3
pirkimai buvo pradėti, bet neįvyko dėl to, kad paslaugų teikėjai nenori imtis nereikšmingų, nedidelių
veiklų (projekto metu sukurto turto draudimo, transporto draudimo). 2019 m. kanceliarinės, švaros,
prekės buvo perkama per CPO. Vienintelis trūkumas yra tai, kad prekės neįmanoma apžiūrėti realybėje
prieš ją užsisakant ir kokybė ne visada būna pati geriausia kokybė. 2019 m. vykdyta daug pirkimų,
siekiant pasirašyti sutartis: kovo 25 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Sodo ir miško mažoji technika“ dėl
žemės ir miško ūkio dalių ir remonto paslaugų,. kovo 25 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Telšių techninių

apžiūrų centu“ dėl techninių apžiūrų paslaugos pirkimo, balandžio 15 d. pasirašyta sutartis su UAB
„Verslo stimulu“ dėl elektros prekių pirkimo,. balandžio 23 d. pasirašyta sutartis su Vytautu Kruliu dėl
padangų montavimo, remonto paslaugos pirkimo, balandžio 2 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Klinika
Pulsas“ dėl sveikatos priežiūros ir skiepų nuo erkinio encefalito pirkimo; birželio 27 d. pasirašyta sutartis
su UAB „Koslita“ dėl biuro popieriaus pirkimo, rugpjūčio 20 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Office
system“ dėl higieninio popieriaus pirkimo, rugpjūčio 21 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Bitė Lietuva“ dėl
ryšio paslaugų pirkimo; vasario 11 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Tomanta“ dėl administracinio pastato
remonto;. rugsėjo 2 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Pajūrio restauratorius“ dėl Platelių dvaro svirno fasado
remonto darbų pirkimo;. lapkričio 22 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Palverkas“ dėl administracinio
pastato remonto darbų pirkimo ir t.t. Inicijuota dagiau nei trylika ilgalaikių sutarčių.

2.4 . Nauja įranga
2019 m. steigėjas iš projekto lėšų nupirko ir Direkcijai perdavė šlaitapjovę, kuria pradėjome
šienauti dvaro parko teritorijas, pievas prie Siberijos bokšto.
2019 metais Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai
atsakingai įvykdė savo užbrėžtus tikslus ir uždavinius.

2.5 2019 m. sunkumai ir 2020 m. uždaviniai
• Vis dar nemažai iššūkių, sumaišties, nemažų papildomų darbo laiko sąnaudų reikalauja
personalo administravimo funkcijų konsolidavimas, kuris prasidėjo nuo 2018 m. liepos 3 d.
• 2019 m. turėjome netikėtus traktorių priedų gedimus, kuriuos buvo sunki pašalinti, dėl
tiekėjų darbo krūvių ir detalių užsakymo strigimo. Tam buvo panaudota nemaža aplinkos apsaugos
rėmimo programos lėšų dalis.
2020 metais Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Bendrųjų reikalų skyriaus užsibrėžti
tikslai:
•

Reikės išmokti dirbti su dar viena priemone –savaeigiu šlapynių šienavimo įrenginiu.

•

Tikimės suremontuotose patalpose nupirkti baldus.

• Planuojame peržiūrėti darbų saugos instrukcijas ir jas pakoreguoti pagal naujus norminius
dokumentus.

Parengė Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Aurelija Razguvienė

