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Gamtos ir kultūros paveldo skyrius buvo įsteigtas 2016 m. gegužės 1 d. po Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijoje įvykusios reorganizacijos. 

2016 m. Gamtos ir kultūros paveldo skyriuje dirbo šie darbuotojai: Daiva Abrutė (vedėja), 

Aldona Kuprelytė (vedėjo pavaduotoja), Gitana Sidabrienė (vyriausioji specialistė), Marija 

Jankauskienė (vyriausioji specialistė, nuo liepos 15 d. iki metų pabaigos nedirbo dėl ligos), Aivaras 

Alminas (kultūrologas, 0,25 etato), Povilas Rubinas (kultūrologas, 0,25 etato), Antanas Vaškys (amatų 

meistras). Kai kurias veiklas atlikti padėjo Kraštotvarkos skyriaus specialistai: Sigitas Kvašinskas, 

Saulius Sidabras, Lankytojų aptarnavimo skyriaus specialistė Dalia Jakštienė, Amatų centro 

savanoriai. Vertingas gamtines, kultūrines teritorijas, objektus tvarkė Finansų ir bendrųjų reikalų 

skyriaus darbuotojai. 

 

1. MONITORINGAS IR TAIKOMIEJI TYRIMAI 

 

2016 m. buvo vykdomi šie tyrimai ir stebėjimai: 

 Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 m. programa 

 Žiemojančių šikšnosparnių apskaita Plokštinėje 

 Įgyvendinamų gamtotvarkos priemonių įtakos saugomoms rūšims ir buveinėms 

monitoringas 

 Etnografiniai tyrimai 

 Kultūros paveldo objektų būklės vertinimas 

 

1.1. VALSTYBINĖ APLINKOS MONITORINGO 2011-2017 M. PROGRAMA 

 

Įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo 2011-2017 m. programą buvo stebimos šios 

Europos Bendrijos svarbos gyvūnų (jų tarpe ir paukščių) rūšys, kurių apsaugai būtina steigti saugomas 

teritorijas „Natura 2000“ tinkle: 

 pilkoji meleta – PAST ,,Plinkšių miškas“ teritorijoje, 

 jerubė – PAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ teritorijoje, 

 lūšis – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ ir BAST ,,Rietavo miškai“, 

 skiauterėtasis tritonas – BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ ir BAST ,,Laumių 

miškas“. 

Minėtų rūšių monitoringas atliktas vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-64 ,,Dėl Valstybinės aplinkos 

monitoringo 2011-2017 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2016 metų planų, vykdomų 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, patvirtinimo“ bei naujomis 

metodikomis, patvirtintomis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16 ,,Dėl Europos Bendrijos svarbos rūšių 

monitoringo metodikų patvirtinimo“. Monitoringą vykdė G. Sidabrienė, M. Jankauskienė, S. 

Kvašinskas, S. Sidabras. 

 

1.1.1. PILKOSIOS MELETOS VALSTYBINIS MONITORINGAS 

 

2016 m. pavasarį atlikus pilkųjų meletų valstybinį monitoringą paukščių apsaugai svarbioje 

teritorijoje ,,Plinkšių miškas“ (PAST), trijuose bareliuose (950 ha) registruota 10 pilkųjų meletų porų 

arba 1,05 poros/100 ha. Nuo pilkosios meletos apskaitų vykdymo pradžios 2007 m., tai geriausias 
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rezultatas (1 pav.). Tai galėjo lemti buveinių kokybinių, kiekybinių parametrų pokyčiai, gausos 

svyravimai populiacijoje ar akustinei provokacijai naudotos kokybiškesnės technikos panaudojimas 

monitoringo metu 2016 m. Miško buveinėse dėl žmogaus veiklos vykstantys pokyčiai susiję su miškų 

ūkine veikla: visoje PAST vykdomi pagrindiniai, ugdomieji, sanitariniai miško kirtimai. Jų apimtims 

įvertinti direkcija neturi reikiamų duomenų. Vykdant maršrutines apskaitas, p. meletai svarbios 

buveinių savybės vertintos tik pagal matymo lauke esančių medynų būklę. Nustatyta, kad plynose 

biržėse paliekamas pakankamas biologinės įvairovės medžių skaičius, tačiau daug kur medynuose yra 

nepakankamas stambios negyvos medienos kiekis. Tiesioginio meletų trikdymo nepastebėta, t.y. miško 

kirtimai paukščių perėjimo metu nevykdyti.  

 

 
1 pav. 

 

 
Kertant mišką plynai, biržėse paliekamas didesnis biologinei įvairovei svarbių medžių skaičius (20 

vnt./ ha), kaip numatyta Plinkšių miško biosferos poligono nuostatuose (nuotr. G. Sidabrienės). 
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Ne visuose miško sklypuose galima rasti ne tik stambios, bet ir smulkios negyvos medienos (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

 

1.1.2. JERUBĖS VALSTYBINIS MONITORINGAS 

 

2016 m. pavasarį atlikus jerubės valstybinį monitoringą paukščių apsaugai svarbioje 

teritorijoje ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ (PAST), aštuoniuose maršrutuose, kurių bendras ilgis 35,5 

km, nustatytos 34 jerubių poros (2 pav.). Pagal jerubių apskaitos duomenis apskaičiuotas vidutinis 

jerubių porų skaičius yra 0,95/ 1 maršruto km arba 5,96 poros/ 100 ha. Mokslinėje literatūroje 

nurodoma, kad optimaliose buveinėse jerubių tankumas gali siekti iki 12 porų/100 ha. Perskaičiavus į 

Žemaitijos nacionalinio parko miškų plotą (~10 000 ha), turėtume 596 jerubių poras. Tačiau norint 

teisingai įvertinti jerubių populiacijos gausumą PASTe, reikia duomenis perskaičiuoti tik į jerubėms 

tinkamą miško buveinių plotą. Jei darytume prielaidą, kad tinkamas buveinių plotas sudaro ~ 60 % nuo 

visų miškų ploto (atmetami visi mažesni kaip 30 ha miškeliai, vienarūšiai medynai), pagal gautą 

jerubių vid. tankumą 5,96 poros/100 ha, Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje, jerubėms tinkamose 

miškų buveinėse, galėtų gyventi apie 357 jerubių poras. 2016 m. gauti monitoringo rezultatai su 

ankstesnių metų duomenimis nelyginti, nes nuo 2016 m. buvo pakeista metodika bei visi ankstesni 

apskaitos maršrutai.  

 

 
2 pav.  
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3 pav. Registruotų jerubių Mačiūkių maršrute lokalizacija 

 

 
Jerubės patinėlis (nuotr. S. Kvašinsko) 
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1.1.3. LŪŠIES VALSTYBINIS MONITORINGAS 

 

2016 m. sausio ir kovo mėn. atliktas lūšies valstybinis monitoringas BAST ,,Žemaitijos 

nacionalinis parkas“ ir BAST ,,Rietavo miškai“.  

Žemaitijos nacionaliniame parke lūšių monitoringo 12 km ilgio maršrutas driekiasi per 

Plokštinės, Paplatelės miškus. Įvairiose maršruto vietose, tiek pirmos, tiek antros apskaitos metu, buvo 

registruoti lūšies pėdsakai. Šaltojo karo muziejaus teritorijoje Plokštinėje vaizdo stebėjimo kamera 

užfiksavo nubėgančią vieną lūšį. Aptikti ir tos pačios lūšies palikti pėdsakai ant vienos iš šachtų 

kupolo. Lūšies pėdsakai Plokštinės, Paplatelės miškuose taip pat buvo fiksuoti 2015 m., 2013 m., 2012 

m., 2010 m., 2007 m. Pagal 2016 m. apskaitos rezultatus, darytina išvada, kad BAST ,,Žemaitijos 

nacionalinis parkas“ gyvena 2 lūšys.  

BAST ,,Rietavo miškai“ lūšių monitoringo 18 km ilgio maršrutas driekiasi per Aukštojo tyro 

valstybinį telmologinį draustinį. Dėl nepalankių oro sąlygų atlikta tik viena apskaita. Lūšies pėdsakai 

neaptikti. Atliekant valstybinį lūšies monitoringą tame pat maršrute 2010 m. ir 2013 m. buvo rasti 

dviejų lūšių pėdsakai. Kadangi BAST ,,Rietavo miškai“ apima 30 109 ha, o maršrutas apima tik apie 

1000 ha miškų ir atlikta tik viena apskaita, todėl didelė tikimybė, kad lūšis BAST ,,Rietavo miškai“ 

teritorijoje gyvena ir 2016 m. monitoringo vykdymo metu laikėsi kituose miškų masyvuose. 

 

      
Lūšies pėdsakai ir brydė (nuotr. S. Sidabro) 

 

1.1.4. SKIAUTERĖTOJO TRITONO VALSTYBINIS MONITORINGAS 

 

2016 m. vykdytas skiauterėtojo tritono valstybinis monitoringas BAST ,,Žemaitijos 

nacionalinis parkas“ ir BAST ,,Laumių miškas“.  

BAST ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ skiauterėtojo tritono monitoringas vykdytas dviejuose 

vandens telkiniuose: Užpelkių telmologiniame draustinyje, buvusiame durpyne iškastoje kūdroje, ir 

Mikytų kraštovaizdžio draustinyje, pritvenktame vandens telkinyje. Kiekviename jų naudota po 10 vnt. 

gyvagaudžių gaudyklių. Užpelkių kūdroje sugauti 7 skiauterėtieji tritonai, Mikytų tvenkinuke – 2. 

Prieš 3 metus vykdyto šios rūšies valstybinio monitoringo metu tuose pačiuose vandens telkiniuose 

buvo sugauta tik po vieną skiauterėtąjį tritoną.   

BAST ,,Laumių miškas“ skiauterėtojo tritono monitoringas vykdytas dviejuose vandens 

telkiniuose: kūdroje greta Laumių I tvenkinio ir Laumių II tvenkinyje, suformuotame patvenkus 



7 
 

Gaivenio upelį. Kūdroje panaudotos 5 gyvagaudės gaudyklės, tvenkinyje – 10. Dviejų pakartojimų 

metu nesugauta nei paprastųjų, nei skiauterėtųjų tritonų. Todėl vasaros pabaigoje buvo vykdoma 

papildoma skiauterėtųjų tritonų paieška sausumoje. Patikrinus tinkamas tritonams slėptuves bei 

specialiai įkastas sausumos gyvagaudes gaudykles miške, greta Laumių II tvenkinio, tritonų neaptikta. 

Prieš 3 metus vykdyto šios rūšies valstybinio monitoringo metu, tuose pačiuose vandens telkiniuose, 

taip pat nebuvo sugautas nei vienas individas. Žinoma, kad tiek Laumių I, tiek Laumių II tvenkiniuose, 

taip pat ir tirtoje kūdroje yra gausu žuvų, kurios yra viena iš limituojančių veiksnių tritonams. Prieš 

suteikiant Laumių botaniniam-zoologiniam draustiniui BAST ,,Laumių miškas“ statusą ir nustatant 

apsaugos svarbą dėl skiauterėtojo tritono (2009 m. lapkričio 3 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-

654), šios rūšies tyrimai draustinyje nebuvo atlikti, todėl nežinoma kokia buvo pradinė skiauterėtojo 

tritono populiacijos būklė BAST ,,Laumių miškas“.  

 

   
Gyvagaude gaudykle pagautas skiauterėtasis tritonas Užpelkių kūdroje (nuotr. G.Sidabrienės) 

 

   
Laumių II tvenkinyje į gaudykles pateko tik dusios ir sraigės (nuotr. G.Sidabrienės) 
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Įrengtose laikinose sausumos gaudyklėse aptikti tik žygiai (nuotr. G.Sidabrienės) 

 

1.2.  ŽIEMOJANČIŲ ŠIKŠNOSPARNIŲ APSKAITA PLOKŠTINĖJE 

 

2016 m. vasario mėn. patikrintos keturios Plokštinėje esančios šikšnosparnių žiemavietės (rū-

siai). Iki 2015 m. šie gyvūnai buvo skaičiuojami trijuose rūsiuose, o nuo 2015 m. – keturiuose, nes 

šikšnosparnių žiemojimui buvo pritaikytas dar vienas rūsys. Keturiuose rūsiuose pastebėti žiemojantys 

96 šikšnosparniai, iš jų: šiaurinių šikšnių – 76 vnt., vandeninių pelėausių – 18 vnt., rudųjų ausylių – 2 

vnt. Pasirodo, šikšnosparnių mėgstamiausias tapo ketvirtas rūsys. Tačiau čia žiemojo tik vienos rūšies 

šikšnosparniai – šiauriniai šikšniai (46 vnt.), kituose trijuose rūsiuose žiemojo trijų rūšių šikšnosparniai 

– šiauriniai šikšniai, rudieji ausyliai ir vandeniniai pelėausiai. Apskaitą vykdė G. Sidabrienė ir S. Si-

dabras. 

 

 
4 pav.  

 

Per 2010-2016 m. trijų šikšnosparnių žiemaviečių Plokštinėje stebėjimo laikotarpį, išryškėjo 

tam tikros tendencijos. Nustatyta, kad daugiausia šikšnosparnių individų (84) žiemojo pirmame rūsyje, 

o antrame ir trečiame po lygiai – 51 individą. Žiemavietėse pastebėtų šikšnosparnių gausa išsiskyrė 

2016 m., kai buvo aptikta 50 individų, mažiausia gausa – 2013 m., kai aptikta tik 13 individų (5 pav.) 

Per minėtą stebėjimo laikotarpį buvo nustatytos žiemojančios keturios šikšnosparnių rūšys. 

Gausiausiai žiemojo šiauriniai šikšniai (90) ir vandeniniai pelėausiai (62). Rudųjų ausylių ir Natererio 

pelėausių fiksuota atitinkamai 14 ir 4 individai. Prie neidentifikuotų šikšnosparnių rūšių grupės 
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priskirti visi individai, kurių apibudinti iki rūšies nebuvo galimybės dėl jų lokalizacijos rūsiuose 

ypatybių (sulindę į plyšius, už tinko atplaišų ir pan.) arba dėl abejonių, iškilusių nustatant rūšį. Pvz., 

manoma, kad 2011 m. pirmame rūsyje galėjo žiemoti 3 Brandto pelėausiai, tačiau rūšis buvo 

identifikuota tik iš nuotraukų, todėl stebėti individai buvo priskirti prie neidentifikuotos rūšies (6 pav.). 

Priežastys, lėmusios būtent tokius šikšnosparnių rūšių ir jų gausumo Plokštinės žiemavietėse 

(rūsiuose) 2010-2016 m. rezultatus, nežinomos. Rūsiuose nėra įrengtų aplinkos parametrus 

(temperatūrą, drėgmę) fiksuojančių prietaisų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vykdytų tyrimų metu 

tikrai ne visi žiemojantys šikšnosparnių individai buvo pastebėti ir suskaičiuoti dėl žiemaviečių 

specifikos, todėl gauti rezultatai parodo tik preliminarias žiemojančių šikšnosparnių gausos 

tendencijas.  

 

 
5 pav. 

 

 
6 pav. 
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Plokštinės rūsyje apžiūrimos visos tikėtinos  šikšnosparnių žiemojimo vietos (nuotr. S. Sidabro) 

 

    
Šiauriniai šikšniai žiemojimui pasirinko specialią medinę dėžutę, kabančią rūsyje ant sienos, o štai 

vandeniniai pelėausiai žiemoja prisitvirtinę prie lubų (nuotr. S. Sidabro) 

 

1.3. ĮGYVENDINAMŲ GAMTOTVARKOS PRIEMONIŲ ĮTAKOS SAUGOMOMS RŪŠIMS 

IR BUVEINĖMS STEBĖSENA 

 

2016 m. vasarą vykdyta saugomų rūšių ir jų buveinių stebėsena šešiose tvarkomose Žemaiti-

jos nacionalinio parko teritorijose. Plokštinės gamtinio rezervato pievose stebėta raktažolė pelenėlė, 

aukštoji gegūnė, miškinė mėta. Velėnijos pelkėje – raktažolė pelenėlė. Stirbaičių pievoje – vyriškoji 

gegužraibė. Gaudupio pelkėje – dvilapis purvuolis. Siberijos pelkėje – dvilapis purvuolis ir gelsvoji 

gegūnė. Šatos pievoje – vyriškoji gegužraibė. Paminėtų saugomų rūšių gausa vertinta kiekvienoje 

tvarkomoje pievoje, pelkėje parinktame 1 m² dydžio laukelyje bei vertintas bendras šių rūšių papliti-

mas tvarkomose teritorijose. Palyginus 2016 m. rezultatus su 2015 m. stebėjimo duomenimis, esminių 

pokyčių nepastebėta, nes tam, kad išryškėtų tam tikros šių saugomų rūšių gausos kitimo tendencijos 

tvarkomose teritorijose, reikalingas ilgesnis stebėjimo laikotarpis (apibendrinti duomenys pateikti įgy-

vendinamų gamtotvarkos priemonių įtakos saugomoms rūšims ir buveinėms stebėsenos 2016 m. rezul-

tatų ataskaitoje, 1 priedas). Visos išvardytos teritorijos 2016 m. buvo nušienautos, biomasė pašalinta. 

Dėl lėšų stygiaus Gaudupio ir Siberijos pelkėse buvo nušienauti tik tie plotai, kur gausiausiai augo 

nendrės, krūmų, medžių atžalos. Stebėseną vykdė G. Sidabrienė. 
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7 pav. Aukštosios gegūnės ir miškinės mėtos stebėjimo vietos ir paplitimo zonos Plokštinės gamtinio 

rezervato Mėtų pievoje. 

 

    
Raktažolė pelenėlė labai gausiai auga Velėnijos pelkėje (kairėje), Gelsvoji gegūnė sporadiškai 

paplitusi visoje Siberijos pelkėje (nuotr. G.Sidabrienės) 
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1.4.  ETNOGRAFINIAI TYRIMAI 

 

2016 m. buvo vykdomi etnografiniai tyrimai šiomis temomis (tyrimus vykdė A. Kuprelytė): 

 senieji Žemaičių Kalvarijos kalnai,  

 žemaičių mityba, 

 Užgavėnės Žemaitijoje, 

 audimo tradicijos Platelių krašte, 

 Beržoro bažnytkaimis, 

 kolūkiai Platelių krašte, 

 pokaris (partizaninis judėjimas) Platelių krašte, 

 tradicinė žemaičių architektūra, 

 tradicinė kalvystė ŽNP 

 kitos temos 

 

1.4.1. SENIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI 

 

Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės, vadinamieji Kalnai – tai liaudiškojo pamaldumo 

paminklas, savita Žemaitijos kultūros paveldo dalis. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

darbuotojai nuo 1996 m. fiksuoja Žemaičių kalnų tradiciją. Nufilmuoti kalnai giedoti Dovainių, 

Platelių, Žemaičių Kalvarijos, Gegrėnų, Gintališkės, Šarnelės, Tverų, Rietavo, Kulių ir Šateikių 

giedorių. Kai kur jau filmuoti kalnai ne vieną kartą, norint užfiksuoti šios tradicijos kaitą. Giedoriai 

mėgdavo juokauti, kad kito kaimo žmonės neteisingai gieda, nemoka giedoti. 2016 m. per gavėnią ir 

Didyjį šeštadienį filmuotas žemaičių kalnų giedojimas Žemaičių Kalvarijos bazilikoje, Gintališkės 

bendruomenės namuose, Platelių bažnyčioje, Pievienų bažnyčioje (Mažeikių rajonas), Dovainių kaime 

Linos ir Remigijaus Striaupų sodyboje, Pagardės kaime, netoli Žemaičių Kalvarijos, Gintauto 

Griškėno sodyboje (giedojo folkloro ansamblio ,,Rėmolē“ dainininkai, 2016-04-04). Iš viso nufilmuoti 

šeši kalnų giedojimo variantai. Apie Žemaičių Kalnų giedojimo tradiciją, Didžiąją Kalvariją (Žemaičių 

Kalvarijos atlaidus) surinkta medžiaga iš šių pateikėjų: Antano Bernatonio, Romualdo Mažrimo, 

Stefanijos Jankauskaitė-Kaunienės, Justinos Jokubaitytės-Barauskienės, Boleslovo Budreckio, 

Valerijos Tranauskaitės-Mizinienės, Janinos Brasaitės-Bubelienės, Aleksandros Mažrimaitės, 

Eufemijos Rozalijos Jakštaitės-Jonavičienės, Onos Baužytės-Kalinauskienės, Petronėlės 

Dumbriezienės, Virginijos Strakšytės, Birutė Steponkaitė-Serapinienė, Sofija Kučinskaitė-Butkienė, 

Stefanija Žadvydaitė-Jankauskienė (15 pateikėjų).  

 

 
Kalnų giedojimas Pagardėje (nuotr. A. Kuprelytės) 
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Kalnų giedojimas Žemaičių Kalvarijoje (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

   
Kalnų giedojimas Gintališkėje, veda Birutė Serapinienė (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

   
Kalnų giedojimas Dovainiuose (kairėje) ir Platelių bažnyčioje (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

1.4.2. ŽEMAIČIŲ MITYBA 

 

Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre numatomi kulinarinio paveldo edukaciniai 

užsiėmimai, todėl labai aktuali etnografinė medžiaga apie žemaičių mitybą. Apie žemaičių kasdienius 

valgius, įvairių tradicinių švenčių valgius, duonos kepimą, gėrimus surinkta etnografinė medžiaga šių 

pateikėjų: Virginijos Strakšytės, Antano Bernatonio, Kazimiero Brazdeikio, Vyto Jaugėlos, Stefanijos 
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Žadvainytės-Jankauskienės, Laimutės Arlauskienės, Kazytės Katkienės, Magdalenos Stonkutės-

Abartienės, Stefanijos Jonauskaitės-Kaunienės, Sofijos Kučinskaitės-Butkienės (10 pateikėjų). 

 

   
Laimutė Arlauskienė gamina tradicinį varškės sūrį ir žirnių košę (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

1.4.3. UŽGAVĖNĖS ŽEMAITIJOJE 

 

Ne pirmus metus renkama medžiaga apie Užgavėnių tradicijas (personažus, šventės eigą, 

kaukes ir kt.). Šiemet apie Užgavėnes papasakojo 4 pateikėjai: Stefanija Jonauskaitė-Kaunienė, 

Magdalena Stonkutė- Abartienė, Kazys Abartis, Petronėlė Dumbriezienė. 

 

 
Stefanija Jonauskaitė-Kaunienė prisiminė kaip ėjusi žydais per Užgavėnes (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

1.4.4. AUDIMO TRADICIJOS PLATELIŲ KRAŠTE 

 

Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre atgaivinama audimo tradicija. Apie audimą, 

tradicinius audinius, juostų audimą, audimo procesą apklaustos šios moterys: Laimutė Puidokienė, Zita 

Baniulaitytė, Stefanija Jankauskaitė-Kaunienė, Sigita Milvitienė, Vitalija Monkienė (5 pateikėjos). 
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Vitalija ir Sigita papasakojo apie tradicines žemaičių juostas, Zitos pasakojimų apie audimą visoms 

įdomu klausytis (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

1.4.5. BERŽORO BAŽNYTKAIMIS 

 

Ne pirmus metus renkama etnografinė medžiaga apie unikalų Beržoro bažnytkaimį (įtrauktas 

urbanistikos paveldo sąrašus). Beveik apie dvi Beržoro gatveles papasakojo Petronėlė Dumbriezienė. 

Apie Beržoro koplyčias, atlaidus ir kt. užrašyti Justinos Jokubaitytės-Barauskienės atsiminimai. 

 

  
Apie Beržoro praeitį daugiausiai žino Petronėlė Dumbriezienė (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

1.4.6. KOLŪKIAI PLATELIŲ KRAŠTE 

 

Vis įdomesni darosi atsiminimai apie sovietmečiu buvusius kolūkius. Surinkti pateikėjų 

Antano Bernatonio, Virginijos Strakšytės, Justinos Jokubaitytės-Barauskienės, Stefanijos Jonauskaitės-

Kaunienės, Kazimiero Brazdeikio, Vyto Jaugėlos, Zitos Kaunaitės-Stonkienės, Zenono Serapino, 

Adelės Serapinaitės-Tarvydienės pasakojimai (10 pateikėjų). 

 

1.4.7. POKARIS (PARTIZANINIS JUDĖJIMAS) PLATELIŲ KRAŠTE 

 

Po Antrojo pasaulinio karo buvo labai neramūs laikai - iš Platelių krašo buvo ištremta 

nemažai gyventojų, dalis išėjo į mišką (partizanai), kiti buvo „striebitieliai“. Tema ,,Pokaris 

(partizaninis judėjimas) Platelių krašte“ papasakojo Babrungėnų kaimo tremtiniai (Liuda Viržinskaitė-

Bružienė, Zita Trapkauskaitė-Venslovienė, Adelė Serapinaitė-Tarvydienė, Zenonas Serapinas, 
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Albertas Urbonas, Regina Jankauskaitė-Urbonienė): apie tremtį, gyvenimą tremtyje, sugrįžimą į 

Lietuvą ir kt. Apie pokario neramumus papasakojo Petronėlė Dumbriezienė, Antanas Bernatonis, 

Virginija Strakšytė. Iš viso 9 pateikėjai. 2016-05-22 nufilmuotos kasmetinės pagerbimo apeigos prie  

paminklo Babrungėnų kaimo ištremtoms šeimoms atminti (Babrungėnų km.). 

 

   
Po tremties atminimo renginio Babrungėnuose (kairėje), Adelė Tarvydienė prisimena tremties metus 

(nuotr. A. Kuprelytės) 

 

1.4.8. TRADICINĖ ŽEMAIČIŲ ARCHITEKTŪRA 

 

Tema ,,Tradicinė žemaičių architektūra” renkami įvairūs atsiminimai apie senuosius tradicinių 

žemaičių sodybos pastatus, jų statybos ypatumus, pastatų išplanavimą. 2016 m. apie tradicinę 

architektūrą papasakojo: Antanas Bernatonis, Virginija Strakšytė, Petronėlė Dumbriezienė, Adelė 

Serapinaitė-Tarvydienė, Zenonas Serapinas, Justina Jokubaitytė-Barauskienė, Stefanija Jonauskaitė-

Kaunienė, Magdalena Stonkutė-Abartienė, Kazys Abartis, Vida Dirvianskytė-Gudonienė (10 

pateikėjų). 

 

1.4.9. TRADICINĖ KALVYSTĖ ŽNP 

 

Seniau kiekviename kaime būdavo kalvė. Kalvio amatas buvo labai reikalingas kaimo 

žmogui: arklį pakaustyti, žemdirbystės įrankiams pataisyti ar naujus padaryti, kitiems darbams atlikti. 

Apie Gintališkės senąją kalvę (buv. dvaro) papasakojo Stefanija Jonauskaitė-Kaunienė, o apie Platelių 

– Antanas Bernatonis. 

 

1.4.10. KITI ETNOGRAFINIAI TYRIMAI 

 

Etnografinė medžiaga rinkta ir kitomis, neplanuotomis temomis. Apie Velykas, margučių 

dažymą papasakojo Antanas Bernatonis, Virginija Strakšytė, Vytas Jaugėla (nufilmuotas margučių 

dažymas vašku), Kazimieras Brazdeikis, Stefanija Žadvainytė-Jankauskienė (nufilmuotas margučių 

dažymas vašku). Iš viso penki pateikėjai. 
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Vašku velykinius kiaušinius margino Stefanija Jankauskienė ir Vytas Jaugėla (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

2016 m. nufilmuota unikali Pievienų Velykų tradicija: Velyknaktis, Prisikėlimo apeigos, 

velykžydžių tradicija, apklausti Velykų žalnieriai, velykžydžiai, kt. Nufilmuota ir apklausta 19 pateikėjų 

(velykžydžiai: Rolandas Prapaliauskas, Justinas Alšauskas, Aivaras Garalis; žalnieriai: Arūnas 

Gramauskas, Tomas Alšauskis, Justinas Daukantas, Vilmantas Česnauskas, Artūras Jokšas, Mindaugas 

Jokšas, Kęstutis Punzius, Algirdas Savickas, Ovidijus Grabauskis, Dalius Narmonatas, Pranas 

Vitkauskas, Vytautas Gimbutas, Vytas Grabauskis, Alfonsa Mončys, jų vadas Vaidas Vilkas, visais 

veikėjais besirūpinanti Sofija Kačinskaitė-Butkienė). 

 

  
Velykų žalnieriai Pievienuose (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

Apie tradicinius gėlių darželius pasakojo Antanas Bernatonis, Zita Kaunaitė-Stonkienė (du 

pateikėjai). Antanas Bernatonis, Vida Dirvianskytė-Gudonienė, Stefanija Jonauskaitė-Kaunienė 

pasakojo apie tradicinius sodus (trys pateikėjai). Apie Platelių dvarą - Stefanija Jonauskaitė-Kaunienė 

ir Antanas Bernatonis (du pateikėjai). Apie Platelių jakchtų klubą - Virginija Strakšytė ir Antanas 

Bernatonis (du pateikėjai). Virginija Strakšytė papasakojo apie Platelių mokyklos istoriją, saviveiklą 

XX a. 6-8 dešimt., prezidentą K. Grinių (trys temos). Antanas Bernatonis - apie folkloro atgimimą 
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sovietmečiu, Platelių festivalius, tradicinę žvejybą, skalbimą Platelių ežere, ganymo ir javapjūtės 

tradicijas (6 temos). Stefanija Jonauskaitė-Kaunienė - apie tris karalius, laidotuves (dvi temos).  

 

1.5. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BŪKLĖS VERTINIMAS 

 

2016 m. buvo pradėta vertinti kultūros paveldo objektų būklė Žemaitijos nacionaliniame 

parke ir buferinėje zonoje. Įvertinta 15 nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pietinėje ir centrinėje 

ŽNP dalyse ir šalia esančioje buferinėje zonoje: senkapiai ir kapinynai (unikalūs numeriai 5458, 

16308, 16187, 2499, 6644, 5456, 6660), piliakalniai (6641, 5462), žydų žudynių vieta ir kapai (33577, 

37973), Alkos kalnas (5477), Čerauninkalnio kalnas (21125), Platelių dvarvietė, vad. Dvaro kalva, 

Šventorkalniu (16208), Bukantės koplyčia (1553). 

Dauguma objektų yra nepritaikyta lankymui: arba iš viso nėra informacinių ženklų, arba yra 

sovietinių laikų ar jau susidėvėję, prieš keliolika metų ŽNPD įrengti ženklai. Akmeninės nuorodos į 

objektą yra tik prie žydų žudynių vietos ir kapų Laumalenkose, tačiau nuo pagrindinio kelio jokių 

nuorodų nėra. Dauguma objektų yra neprižiūrimi: apaugę medžiais, menkaverčiais krūmais, sunkiai 

prieinamose ar privažiuojamose vietose, randami tik GPS pagalba. Ypač akivaizdus objektų užžėlimas 

augalais išryškėja palyginus anksčiau darytas nuotraukas. Iš visų vertintų objektų išsiskyrė Bukantės 

koplyčia: sutvarkyta aplinka, prižiūrimas objektas, kultūros paveldo ženklas, tačiau nėra nuorodos nuo 

pagrindinio kelio į šį objektą. Keletas objektų taip pat yra tvarkomi: Surblių piliakalnį tvarkė Babrungo 

seniūnija, žydų žudynių vietą ir kapus Plateliuose, Platelių dvarvietę – ŽNPD. Vertinimą atliko D. 

Abrutė. 

 

   
Nuoroda į žydų žudynių vietą ir kapus Laumalenkose (kairėje), kultūros paveldo objekto ženklas ant 

Bukantės koplyčios (nuotr. D. Abrutės) 
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Senas ŽNPD ir sovietinių laikų ženklai senkapyje II (nuotr. D. Abrutės) 

 

   
Alkakalnio Gilaičiuose prieigos (kairėje), Grigaičių piliakalnis (nuotr. D. Abrutės) 

 

   
Šienaujamos pievos Šventorkalnyje (kairėje), tvarkomi Surblių piliakalnio šlaitai (nuotr. D. Abrutės) 
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2. TERITORIJŲ
 
IR OBJEKTŲ TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA 

 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius kartu su Kraštotvarkos skyriaus vyresn. specialistu S. 

Kvašinsku, Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoju P. Mika inicijavo ar organizavo 

„Natura 2000“, kultūros paveldo objektų, kitų vertingų teritorijų ir objektų tvarkymą, priežiūrą. 

Tvarkymo, priežiūros darbus atliko Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai, dirbantieji pagal 

viešųjų darbų programą, paslaugų teikėjai. 

2016 m. toliau buvo tęsiamas „Natura 2000“ teritorijų tvarkymas, priežiūra. Gavus 

finansavimą iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP), buvo nupjauta žolinė augmenija 

(nendrės, žolės), krūmų atžalos ir pašalinta susidariusi biomasė vertingose pievose Plokštinės 

gamtiniame rezervate (4,2 ha), Velėnijos, Siberijos, Gaudupio pelkėse (16 ha), Aukštojo tyro 

telmologinio draustinio pievose (3 ha), Šarnelės piliakalnyje (0,8 ha). Iš viso iš AARP lėšų, perkant 

paslaugas, prižiūrėta 24 ha. 

ŽNPD su savo turima technika ir darbuotojais nupjovė žolinę augaliją, iškirto menkaverčius 

krūmus ir atžalas įvairiose nacionalinio parko „Natura 2000“, kultūros paveldo objektų teritorijose: 

Platelių dvaro sodyboje, Šventorkalnyje, Šarnelės piliakalnyje, prie Knygnešio šaltinio, S. Riaubos 

tėviškėje, „skansene“, Godelių kaimo kapinėse, Beržoro kryžiaus kelią, prie Pakastuvos tvenkinio, 

Paburgėje, Plokštinės gamtiniame rezervate ir kt. Iš viso ŽNPD darbuotojai prižiūrėjo 36,73 ha. 

Įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Menininkų dirbtuvės Plateliuose“ buvo 

atnaujinti (nušveisti ir nudažyti) šie mažosios architektūros objektai: 

o dekoratyvinė skulptūra tautodailininkui S. Riaubai atminti (aut. A.Vaškys) S. Riaubos 

tėviškėje, 

o koplytstulpis su Marija Godelių kaimo kapinėse, 

o paminklas žuvusiems partizanams (Godelių km.), 

o dekoratyvinė skulptūra S. Riaubai atminti (aut. R. ir J. Jonušai) Godelių kaime (prie 

kryžkelės į Vydeikius), 

o R. ir J. Jonušų koplytėlė ir  informacinė rodyklė į tautodailininkų Jonušų sodybą, 

o kaltiniai Beržoro kapinių vartai, 

o 4 antkapiniai metaliniai paminklai Beržoro kapinėse, 

o informacinė rodyklė ,,Žemaitijos nacionalinis parkas“, 

o kryžius, skirtas Žemaičių krikšto jubiliejui Plateliuose. 

Buvo sukurti ir pastatyti šie nauji mažosios architektūros objektai: 

o koplytstulpis su šv. Jurgiu Žemaitijos nacionalinio parko 25 m. jubiliejui (aut. A. Vaškys, 

kryžius saulutė V.Mikuckio, prie poilsio aikštelės Beržore), 

o koplytėlė prie medžio tautodailininkės R.Jonušienės atminimui (aut. A. Vaškys), 

o prieš 2 metus sukurtas šv. Justino koplytstulpis Babrungėnų kaime filosofui Justinui 

Mikučiui atminti (aut. A. Vaškys). 
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Direkcijos turima technika šienautos pievos (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

   
Šienaujamose pievose aptinkamos saugomos augalų ir gyvūnų rūšys: žydi vyriškosios gegužraibės 

(kairėje), maitinasi juodasis apolonas (nuotr. G. Sidabrienės) 
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R. ir J. Jonušų koplytėlės tvarkymas (kairėje), Kūrybinės stovyklos merginos dažo dekoratyvinę 

skulptūrą S. Riaubos tėviškėje (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

 
Prie restauruotos dekoratyvinės skulptūros (nuotr. A. Kuprelytės) 
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Šveičiamas kryžius Beržoro kapinėse (kairėje), tvarkomi Beržoro kapinių kaltiniai vartai (nuotr. A. 

Kuprelytės) 

 

   
Koplytstulpio su šv. Jurgiu statymas (kairėje, nuotr. A. Kuprelytės), koplytstulpis su šv. Justinu 

Babrungėnuose (dešinėje, nuotr. D. Abrutės) 
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3. ŠVIETIMAS IR VIEŠINIMAS 

 

Skyriaus darbuotojai pagal galimybes ir kompetencijas organizavo visuomenei skirtus rengi-

nius, rašė straipsnius, supažindino vietos gyventojus ir nacionalinio parko lankytojus su gamtos ir kul-

tūros paveldo vertybėmis, propagavo Žemaitijos regiono tradicijas, amatus, verslus. 

 

3.1. RENGINIAI  

 

Propaguojant Žemaitijos regiono tradicijas, amatus, verslus, gamtos ir kultūros paveldo verty-

bes buvo organizuota įvairių renginių. Iš 55 Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos inicijuotų rengi-

nių, 41 organizavo Gamtos ir kultūros paveldo skyrius, iš jų net 38 - vedėjo pavaduotoja A. Kuprelytė. 

Jai talkino A. Alminas, A. Vaškys, P. Rubinas, D. Jakštienė, kiti direkcijos darbuotojai ir savanoriai. 

Skyriaus organizuotuose renginiuose dalyvavo 1614 žmonių. Renginių metu buvo pristatomos Žemai-

tijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijų parodų salėse eksponuojamos parodos, supažindina-

ma su tradicijomis, amatais, buvo organizuotos konferencijos ir kt. Kaip ir kasmet, vyko populiariau-

sios direkcijos organizuojamos šventės – Užgavėnės (200 dalyvių) ir Joninės (400 dalyvių). 

 

3.1.1. GAMTOSAUGINIAI RENGINIAI 

 

Platelių gimnazijos, Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinės mokyklos moksleiviai, Klaipė-

dos darželio ,,Gintarėlis“ vaikai dalyvavo Žemės dienos paminėjimo renginiuose pavasarį. Buvo gami-

nami ir keliami inkilai paukščiams. Mažieji Platelių gimnazijos moksleiviai taip pat dalyvavo ir Paukš-

čių palydėtuvėse rugsėjo 30 d.  

 

 
Platelių gimnazijos moksleiviai, iškėlę Žemės vėliavą, patraukia spalvinga eisena per miestelį (nuotr. 

S. Sidabro) 
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Žemės dienai paminėti moksleiviai gamino inkilus. Buvo vertinama jų kokybė (nuotr. S. Sidabro) 

 

 
Klaipėdos darželio ,,Gintarėlis“ vaikai, jų auklėtojos, ŽNPD darbuotojai, UAB ,,Vakarų medienos 

grupė“ ir jos įmonių atstovai, kurie pagamino ir atvežė įvairių inkilų, pasiruošę juos iškelti Šeirių miš-

ke (nuotr. S. Sidabro) 

 

    
Darželinukai apžiūri lizdavietę, skirtą antims (kairėje), vaikai supažindinti su inkilų gyventojais (nuotr. 

S. Sidabro) 
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Dalyvaujant Ketvergių pagrindinės mokyklos moksleiviams, ŽNPD, UAB ,,Vakarų medienos grupė“ 

darbuotojams, buvo iškelti inkilai Plokštinės ekologinio ugdymo centro teritorijoje (nuotr. S. Sidabro) 

 

 
Paukščių palydų renginyje Platelių gimnazijos 4 kl. moksleiviai supažindinti su migruojančiais ir sės-

liais krašto paukščiais, migracijos priežastimis (nuotr. V. Lukavičienės) 

 

Balandžio pradžioje vyko Platelių ežero švarinimo akcija ,,Darom 2016”. Susirinkę Platelių 

bendruomenės nariai, Plungės policijos komisariato, VĮ Telšių urėdijos darbuotojai įvairiose Platelių 

ežero pakrantėse rinko šiukšles. 

Pavasarį vyko akcija ,,Išgelbėk varliuką", skirta migruojančių varliagyvių apsaugai kelyje 

Mažeikiai-Plungė. 2016 m. pavasarį ŽNPD darbuotojai ir vietos gyventojai įrengė 600 m ilgio laikinų 

užtvarų kelio Mažeikiai-Plungė-Tauragė kelkraščiuose. Iš viso nuo kovo 26 d. iki balandžio 12 d. per-

nešta 1573 vnt. varliagyvių. 
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Įrengiami laikini užtvarai, skirti migruojantiems varliagyviams sulaikyti nuo patekimo į važiuojamąją 

kelio dalį. Papuolusios į kibirus-gaudykles, varlės buvo pernešamos per kelią ir paleidžiamos poten-

cialiose nerštavietėse. 

 

3.1.2. TRADICINĖS ŠVENTĖS 

 

Trys karaliai 

Jau septintus metus Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai persi-

rengę karaliais lankė Platelių apylinkių žmones. Sausio 5 dieną gerąją naujieną skelbdami, giesmes 

giedodami vaikščiojo trys karaliai: Aivaras Alminas, Jonas Šatkauskas, Stanislovas Vyšniauskas, 

žvaigždę nešė angeliukas Adrijus Alminas. 

 

 
Trys karaliai prie Platelių dvaro svirno (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

Užgavėnės (2016-02-09) 

Mažieji plateliškiai, kaip visuomet, žiemą varyti pradėjo pirmadienį, vasario 8 dieną. Antra-

dienį, ,,didžiųjų žydų” Užgavėnių dieną kompanijos nuo ryto brazdėjo po aplinkinių kaimų, miestelių 

sodybas: galėjai sutikti čigones, daktarus (praeitais metais taip pat buvo populiarūs), giltines, velnius, 

ožius, žydukus, vestuvininkus, ubagus... Ir šiemet į Platelius atvyko persirengėlių iš aplinkinių kaimų 

ir miestelių, kitų Lietuvos vietų: Klaipėdos, Mažeikių, Kauno, Telšių, Akmenės, Vilniaus. Vakare vy-

ko persirengėlių kompanijų pasirodymai, įvairūs tradiciniai Užgavėnių žaidimai, Užgavėnių vaišių 

ragavimas, vakaronė. 
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Pasirengimas Užgavėnėms, Morės statymas Platelių miestelio centre (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

  
Užgavėnių muzikantai (kairėje), Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos folkloro ansamblio 

,,Platelē“ dalyviai persirengė įvairiais personažais (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

   
Ypatinga kompanija iš Žemaičių Kalvarijos (kairėje), Platelių bendruomenė per Užgavėnes kepa bly-

nus (nuotr. A. Kuprelytės) 
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Tradicinė Užgavėnių eisena (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

Joninės 

Birželio 24 d. vakare prie Platelių ežero plateliškiai ir svečiai susirinko švęsti tradicines Joni-

nes. Šventės dalyviai apsiprausę, praėjo pro žolynais vainikuotus vartus, ėjo ratelius, dainavo, šoko, 

rinko stebuklingas žoleles, būrėsi iš žolynų, plukdė vainikėlius... Aukuro ugnimi buvo uždegta stebulė 

ir laužas, vidurnaktį surastas ,,pražydęs papartis“, ąžuolo vainikais vainikuoti Janinos ir Jonai... 

 

   
Per Joninų ,,vartus“ (kairėje), prie aukuro (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

   
Joninių dainos ir rateliai (nuotr. A. Kuprelytės) 
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Joninių šokiai (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

    
Pražydo paparčio žiedas (kairėje), plaukia Joninių vainikėliai (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

3.1.3. PARODOS 

 

Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijos parodų salėje (buv. dvaro svirne) ir Užgavėnių 

ekspozicijoje (buv. arklidėje) surengta 15 įvairių parodų, skirtų Platelių krašto menininkams, Žemaiti-

jos ir Lietuvos tradiciniam kultūros paveldui, Platelių krašto istorijai pristatyti. 

Užgavėnėms buvo skirtos 3 parodos: Sigito Kazlausko fotografijų paroda ,,Užgavėnės“, mo-

kinių Užgavėnių kaukių paroda, Žemaitijos Užgavėnių kaukių paroda. 
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Plungės socialinių paslaugų centro lankytojų paroda – neįgaliųjų integravimo pavyzdys (nuotr. A. 

Kuprelytės, 2016-03-22) 

 

 
Laimutės Puidokienės jubiliejinės tekstilės darbų parodos atidarymas. Tautodailininkė yra Platelių 

dvaro sodybos tradicinių amatų centro savanorė (nuotr. A. Kuprelytės, 2016-04-09) 

 

  
Žemaitijos nacionaliniame parke gyvenančių menininkų paroda, skirta nacionalinio parko 25-mečiui 

(nuotr. A. Kuprelytės, 2016-04-23) 
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Unikalią senosios tradicinės tekstilės parodą pristatė Mažeikių muziejaus darbuotojai (nuotr. A. Kup-

relytės, 2016-06-30) 

 

 
Žemaičių ir kitų Lietuvos regionų tradicinius kostiumus audžia sertifikuota audėja iš Gargždų Zita 

Paulikienė. Tautodailininkė yra nuolatinė Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro tradicinio 

audimo konsultantė. Jos paroda 2016 m. liepos mėn. veikė Užgavėnių ekspozicijoje, (nuotr. A. Kupre-

lytės, 2016-06-30) 
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Ne pirmą parodą Plateliuose surengia Dirvonskių giminės kuriančios moterys. Prie Platelių ežero, 

Dirvonėje gyveno ir kūrė arba leido ir leidžia vasaras vienos giminės kelių kartų moterys. Parodoje 

buvo pristatytos Aldonos Nausėdienės akvarelės, Jadvygos Dirvianskienės rankdarbiai ir piešiniai, 

Nijolės Dirvianskytės, Kristinos Gudonytės-Dūdienės, Vidos Gudonienės, Eglės Noreikienės tapybos 

darbai (nuotr. A. Kuprelytės, 2016-07-01) 

 

 
Unikalius keramikos darbus pristatė keramikė Vaida Dapkutė (nuotr. A. Kuprelytės, 2016-08-09) 

 

   
Paroda ,,Godelių menininkai“ - jubiliejinė tautodailininkų Reginos (1926-2016) ir Justino (g. 1926) 

Jonušų, jų šeimos narių tapybos darbų, skulptūrų paroda (nuotr. A. Kuprelytės, 2016-08-14) 
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Platelių meno mokyklos mokiniai parodas Platelių dvaro arklidėje rengia kasmet, šiemet jų darbais 

lankytojai džiaugėsi  rugpjūčio-rugsėjo mėn. (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

  
Telšių apskrities menininkų paroda buvo ir konkurso ,,Aukso vainikas“ regioninis atrankos turas. Tau-

todailininkų darbus vertino komisija iš Vilniaus ir Telšių. V. Jaugėlos iš Gintališkės darbai buvo pri-

pažinti geriausiais vaizduojamosios dailės kategorijoje, lazdų meistrui Jonui Bereniui iš Telšių atiteko 

pirma vieta už taikomuosius darbus, o geriausiu kryždirbiu tapo Antanas Viskontas iš Mažeikių (nuotr. 

A. Kuprelytės, 2016-10-06) 

 

 
2016 m. lapkričio 29 d. Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicijos parodų salėje atidaryta Lietuvos 

valstybinių parkų ir rezervatų asociacijos vykdomo etnoarchitektūrinio projekto „Langai“ paroda 

,,Langai - namų akys". Parodoje pristatytos visų Lietuvos regionų langų, langinių ir verandų (gonkų) 

nuotraukos. Apie įvairių Lietuvos regionų langus papasakojo A.Vaškys (nuotr. S. Narkaus, 2016-11-

29) 
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3.1.4. KITI RENGINIAI 

 

2016 m. buvo organizuota ir kitų renginių: konferencijų, knygos pristatymas ir kt. 

 

 
Mokymai „Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika“ (nuotr. D. Abrutės, 2016-05-11) 

 

 
Per Petrines 2016 m. liepos 2 d. įvyko konferencija ,,Platelių krašto istorijos atspindžiai“. Konferenci-

joje pristatyta Platelių istorijos raida, garsiųjų Platelių festivalių istorija, žydiški Platelių istorijos 

puslapiai. Konferencijos organizatorius Žemaitijos nacionalinio parkas, rėmė Platelių bendruomenė. 
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2016 m. rugsėjo 16 d. buvo pristatyta aplinkos inžinerijos specialisto, habilituoto technologijos mokslų 

daktaro, profesoriaus Donato Butkaus žemaičių tarme parašyta apysakų rinktinė „Kā žemė bova 

brongesnė ož douna“. Renginyje dalyvavo autorius Donatas Butkus, knygos redaktorė ir maketo auto-

rė Danutė Mukienė, skaitovė Margarita Gaubytė (nuotr. A. Kuprelytės, 2016-09-16) 

 

 
2016 m. rugsėjo 16 d. pirmą kartą Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis ,,Platelē“ prisi-

jungė prie Lietuvos nacionalinio etninės kultūros centro renginio ,,Visa Lietuva šoka“ ir mokė plate-

liškius ir svečius šokti tradicinius šokius 

 

   
2016 m. spalio 18 d. Platelių dvaro svirne įvyko konferencija “Užkoduotas Platelių dvaro palikimas“. 

Konferencijos rengėjas Žemaičių muziejus ,,Alka“, partneris Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. 

Projektą “Užkoduotas Platelių dvaro palikimas“ rėmė Lietuvos Kultūros Taryba. Konferencijoje per-

skaityti pranešimai apie Platelių dvaro istorijos raidą, muziejininkė R.Bartkienė iš dokumentų, saugo-

mų Žemaičių ,,Alkos“ muziejuje, parengė ir pristatė Platelių dvarui skirtą parodą. 

 



37 
 

   
Konferencijoje, skirtoje „Saulutės“ draugijos 100-mečiui, pranešimą skaitė prof. dr. Adomas Butrimas 

(kairėje, nuotr. A. Kuprelytės), Beržoro kapinėse aplankyti „Saulutės“ draugijos aktyvistų kapai 

(nuotr. D. Abrutės) 

 

3.2. EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI, EKSKURSIJOS  

 

Skyriaus darbuotojai supažindino 1417 žmones, iš jų 795 vaikų, su gamtos ir kultūros paveldo 

vertybėmis, tradicijomis edukacinių užsiėmimų, ekskursijų metu. Iš viso pravesta 109 edukacinių užsi-

ėmimų ir ekskursijų. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų, ekskursijų pravedė Gamtos ir kultūros pavel-

do skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Kuprelytė (92). Vietos gyventojai ir turistai domėjosi įvairiomis 

gamtinėmis ir kultūrinėmis edukacinėmis programomis: „Žvakių liejimas“, ,,Kas gyvena inkiluose", 

„Giliuko-Kaštoniuko taku“, ,,Čirvinių blynų kepimas", ,,Žemaičių košės" ir kt. Populiariausia edukaci-

nė programa buvo „Audimas“ – 60 užsiėmimų. 

 
Ekskursija darželinukams Giliuko-Kaštoniuko taku Platelių dvaro parke (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

Rietavo ir Plungės krašto fotoklubas ,,Žybt“ vykdė projektą ,,Fotopleneras Žemaitijos nacio-

naliniame parke ,,Pokalbiai su praeitimi“. Fotografai 2016 m. gegužės ir spalio mėn., lydimi A. Vaš-

kio, A. Kuprelytės, M. Jankauskienės, aplankė įdomias nacionalinio parko vietas (kultūros paveldo 

objektus, menininkus, unikalias gamtos vertybes) ir 2017 m. planuoja surengti parodą Platelių dvaro 

svirne. 
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Fotoklubo ,,Žybt“ fotografai įamžina koplytėlę Beržore ir Platelių bažnyčios vertybes (nuotr. A. Kup-

relytės) 

 

3.2.1. EDUKACIJA AMATŲ CENTRE 

 

2016 m. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre vyko remonto darbai (projektas 

,,Platelių dvaro sodybos amatų centro plėtra“), todėl pilnaverčiai edukaciniai užsiėmimai negalėjo vyk-

ti (projekto pabaiga 2017 m. sausio pab.). 

Vienas iš amatų, kurį norima įsisavinti – audimas. Audimo tradicija Platelių krašte buvo išny-

kusi, atgaivinta tik 2008 m., kai organizacija ,,Draugas - draugui“ iš Švedijos organizavo audimo mo-

kymus Plateliuose. 2016 m. plateliškės audėjos-savanorės, padedamos konsultantų, sertifikuotų audėjų 

iš Palangos ir Gargždų, mokėsi žemaitiško audimo paslapčių. Išmokti pradmenys, kaip austi senovi-

nius tradicinius divonus, aštuonyčius rankšluosčius, pradėta mokytis kaip išausti tradicinius tautinius 

žemaičių rūbus (austa medžiaga liemenėms). 2017 m. – sieksime įsisavinti kitas tautinio kostiumo au-

dimo paslaptis. Vasarą savanorių audėjų būrys audimo moko Platelių dvaro sodybos amatų centro lan-

kytojus. 2016 m. pavasarį dviejų Platelių gimnazijos klasių mergaitės taip pat mokėsi audimo pradme-

nų. Mažiesiems, pradinukams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, paruoštos mažos staklelės. Iki šių 

dienų audėjus remia švedai iš Bohsholmo – 2016 m. padovanojo tris dideles ir tris mažas audimo stak-

les.  

 

    
Įriestos staklės ir Vilma Rečkauskienė pirmoji išaudė tradicinį divoną, (nuotr. A. Kuprelytės) 
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Nelengva austi ir aštuonytį audeklą (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

 
Laimutė Puidokienė (parengia mažąsias stakles) – savanorė, vadovaujanti audėjoms (nuotr. A. Kupre-

lytės) 

 

 
Diana Jokubauskė moko Platelių gimnazistes (nuotr. A. Kuprelytės) 
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Staklių įrietimas (parengimas audimui) ilgas, kruopštumo reikalaujantis procesas (nuotr. A. 

Kuprelytės) 

 

   
Platelių gimnazijos mokinės mokosi audimo pradmenų (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

 
Platelių tradicinių amatų centro audėjai (nuotr. A. Kuprelytės) 
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Septintus metus Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, pasibaigus rudens darbams, šaltuoju 

metų laiku organizuoja įvairius seminarus, praktinius užsiėmimus, kuriuose galima susipažinti su Že-

maitijos krašto tradicijomis ir papročiais, išmokti įvairių tradicinių ir netradicinių amatų. Paskutiniais 

metais nusistovėjo graži tradicija, kad šie ,,žiemos susibėgimai“ Platelių dvaro tradicinių amatų centre 

vyksta beveik kiekvieną šeštadienį. Per tuos metus susibūrė gražus moterų būrys, kurios yra ne tik šeš-

tadieninių renginių dalyvės, bet ir pačios pasiūlo pravesti vienokius ar kitokius praktinius užsiėmimus. 

Per 2016 m. įvyko 18 ,,žieminių“ užsiėmimų, skirtų tradicinėms šventėms (Užgavėnėms, Velykoms, 

Grabnyčioms, Advento papročiams, Kalėdoms), žemaičių kulinariniam paveldui (košėms, sriuboms, 

kleckams, tradicinių švenčių valgiams ir kt.), mokintasi piešimo ant šilko, peltakiavimo, margučių da-

žymo ir mezgimo, siuvinėjimo įvairia technika, sutažo, dirbinių iš odos, pynimo iš popieriaus ir kt. 

,,Žiemos“ užsiėmimus padėjo vesti muziejininkė Dalia Jakštienė, kiti savanoriai. 

 

   
Margučių marginimo seminarai (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

 
Tradicinio mielinio pyrago kepimas (nuotr. A. Kuprelytės) 
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Šilkinės košės edukacija Babrungo mokytojams (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

 
Drožybos užsiėmimą veda A. Vaškys (nuotr. A. Kuprelytė) 

 

2016 m. rugpjūčio pirmą savaitę projekto ,,Menininkų dirbtuvės Plateliuose“ dalyviai, moks-

leiviai iš Plungės, Babrungėnų, Sedos, Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Platelių, Dovainių, ne tik res-

tauravo mažosios architektūros objektus, bet ir mokėsi amatų: kalvystės, medžio drožybos (skaptavo 

klumpes, kaukes, prieverpstes), pynimo, audimo, lankstymo iš popieriaus, žvakių liejimo, keramikos, 

juostų pynimo, riešinių mezgimo. Amatų mokė Vaida Dapkutė, Viktoras Raibužis, Vitaras Gedvilas, 

Antanas Vaškys, Vilma Rečkauskienė, Jurgita Balvočienė, Laimutė Puidokienė, Diana Jokubauskienė, 

Virgilijus Mikuckis ir kt. 
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V. Gedvilas mokė pynimo (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

Jau antrus metus, rugpjūčio pirmą savaitgalį amatų centre vyko Telšių apskrities tautodaili-

ninkų ir amatininkų kūrybinė stovykla. Menininkai iš Telšių, Mažeikių ir Plungės r. sav. mokė vieni 

kitus savų amatų, dalijosi patirtimi, lankė Platelių krašto tautodailininkus. 

  
Meninkai mokė vieni kitus (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

2016 m. lapkričio 29 d. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre įvyko amatų diena Pla-

telių gimnazistams (Projekto ,,Žemaičių žemės menininkai – R. ir J. Jonušai“ projekto renginys). Ama-

tų dienoje dalyvavo daugiau kaip 80 moksleivių. 

 



44 
 

   
Keramikos užsiėmimą veda V. Dapkutė (kairėje), juostų audimo pradmenų mokė sertifikuota amatinin-

kė iš Šiaulių S. Milvydienė (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

2016 m. gegužės 25 d. audimo ir medžio drožybos amatai pristatyti Nacionaliniame lankytojų 

centre, Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, Lietuvos nacionalinių parkų 25-mečiui skirtame 

renginyje. 

 

 
A.Vaškys moko drožti Užgavėnių kaukę (nuotr. D.Rakauskaitės) 

 

3.3. STRAIPSNIAI, PASKAITOS (PRANEŠIMAI)  

 

Skyriaus darbuotojai aktyviai viešino nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybes, 

tradicijas, skleidė informaciją apie aplinkosauginį elgesį rašydami ir publikuodami straipsnius ŽNPD 

interneto puslapyje, socialiniame tinkle, rajoninio laikraščio „Plungė“ priede „Šventorkalnis“, kituose 



45 
 

tinklalapiuose ar leidiniuose. Iš 64 ŽNPD darbuotojų parašytų straipsnių, 33 buvo parašytas skyriaus 

darbuotojų. Daugiausia straipsnių publikavo A. Kuprelytė (15), M. Jankauskienė (10). 

2016 m. ŽNPD darbuotojai parengė ir perskaitė 33 pranešimus, paskaitas įvairiuose rengi-

niuose Plateliuose, Plungėje, Klaipėdoje ir kitose vietose. Iš jų Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus 

darbuotojai parengė ir perskaitė 24 pranešimus (paskaitas). Daugiausiai pranešimų skaitė Aldona Kup-

relytė (16), Marija Jankauskienė (6). 

Buvo organizuotas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos puslapis „Šventorkalnis“ Plungės 

ir Rietavo krašto laikraštyje „Plungė“, kuriame kiekvieną mėnesį buvo išspausdinami direkcijos dar-

buotojų parašyti straipsniai apie nacionalinio parko gamtą, kultūros paveldą, turizmą, kitas aktualias 

temas. 

 

3.4. INTERVIU 

 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos kūrybinė grupė ,,Mūsų miesteliai“ liepos, rugpjūčio 

ir rugsėjo mėnesį filmavo įvairius siužetus apie Platelius ir Beržorą (istoriją, tradicijas, amatus, kultū-

ros paveldą ir kt.). Filmavimuose dalyvavo Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis ,,Platelē“, 

A. Vaškys, D. Jakštienė, A. Kuprelytė, kiti plateliškiai ir beržoriškiai. 2017 m. bus sukurtas filmas apie 

Platelius ir Beržorą.  

 

  
 

  
Filmavimo akimirkos (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

2016 m. spalio mėn. Justinas Lingys filmavo Žemaitijos nacionalinio parko lietuviško ritinio 

komandą ,,Plateliai“ (kalbino žaidėjus, filmavo žaidimą ir kt.) 2017 m. taip pat bus sukurtas filmas 

apie šią komandą, šiemet švenčiančią 30 m. jubiliejų.  
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Filmuoja Justinas Lingys (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

2016 m. spalį Baltijos televizijos laida ,,Beatos virtuvė“ filmavo laidą apie kulinarinį paveldą 

(Užgavėnių) ir Platelių krašto tradicijas, istoriją, amatų centrą (laida parodyta 2016 m. gruodžio 10 d.) 

 

  
Filmavimo akimirkos (nuotr. A. Kuprelytės) 
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4. KITA VEIKLA 

 

4.1. PREVENCIJA IR TERITORIJŲ KONTROLĖ 

 

Skyriaus darbuotojai įgyvendindami Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2016 m. metinę 

planinių patikrinimų programą, vykdydami kontrolės ir reindžerystės veiklą, atliko 25 nacionalinio 

parko ir priskirtų saugomų teritorijų patikrinimus, surašė patikrinimo ar būklės vertinimo aktus. Patik-

rinimų metu buvo nustatyti pakrantės apsaugos juostos pažeidimai, aplinkos teršimas šiukšlėmis, ne-

prižiūrimais statiniais; pateikti pasiūlymai dėl vertingų augalų buveinių, kultūros objektų priežiūros, 

tvarkymo. 

 

 
Patikrintas Rukundžių gamtinis rezervatas ir prie jo ribų pastatytų keliukų užtvarų būklė (nuotr. G. 

Sidabrienės) 

 

 
Patikrintas Plinkšių miško biosferos poligonas ir jame dėl stačiosios dirvuolės apsaugos įsteigta bu-

veinių apsaugai svarbi teritorija ,,Vidgirio miškas". ŽNPD ir VĮ Mažeikių miškų urėdija įrengė infor-

macinį stendą apie šį saugomą augalą bei užtvarą ant miško keliuko (nuotr. G. Sidabrienės) 
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Patikrinti visi Plinkšių miško biosferos poligono ir Plinkšių kraštovaizdžio draustinio ribas žymintys 

kelio ženklai (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

    
Aukštojo tyro ir Reiskių tyro valstybinių telmologinių draustinių būklės vertinimo metu kartu su laum-

žirgiu ekspertu Bern Gliwa aplankytos šių draustinių aukštapelkės, kuriose, be kitų gyvūnų, stebėti ir 

laumžirgiai (nuotr. G. Sidabrienės) 

 

    
Aukštojo tyro valstybiniame telmologiniame draustinyje patikrintos 2014 m. įgyvendintos priemonės 

pagal Aukštojo tyro lūšies apsaugos 2012–2014 m. veiksmų planą: lūšių mitybai pagerinti skirta vieta 

(,,pelių bokštai“) ir informacinis stendas apie lūšį (nuotr. G. Sidabrienės).  
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Apie rastas šiukšles kultūros paveldo objekte, senkapiuose, Žvirblaičių kaime buvo pranešta Babrungo 

seniūnei (kairėje), apie infrastruktūros defektus – UAB „Telšių meistras“ ir Valstybinei saugomų 

teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (nuotr. D. Abrutės) 

 

   
Platelių ežero pakrantės apsaugos juostos pažeidimai (nuotr. D. Abrutės) 
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Tikrinama, ar laukinių gyvūnų aptvaras Plinkšių kraštovaizdžio draustinyje pakoreguotas pagal ŽNPD 

anksčiau teiktas pastabas (nuotr. D. Abrutės)  

 

4.2. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS 

 

Buvo analizuotas parengtas Mikytų kraštovaizdžio draustinio gamtotvarkos planas ir pateiktos 

jam pastabos, inicijuota Užpelkių telmologinio draustinio, Liepijų ir Šeirės kraštovaizdžio draustinių 

gamtotvarkos planų peržiūra, pateiktos jiems pastabos, peržiūrėtas Platelių ežero gamtotvarkos planas 

ir parengta numatytų priemonių specifikacija VSTT planuojamam projektui (pagrindinis vykdytojas G. 

Sidabrienė). 

Skyriaus specialistės M. Jankauskienė ir G. Sidabrienė analizavo saugomų rūšių apsaugos ir 

veiksmų planus, kuriuos šiuo metu rengia ekspertai: teikė pasiūlymai, pastabos, organizavo planų ren-

gėjų apsilankymus nacionalinio parko teritorijose, kurioms tikslinga rengti apsaugos ir veiksmų pla-

nus. 

 

 
Su Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto specialistais rinkti duomenys apie pelkinės uolaskėlės 

buveinės būklę Paburgės pelkėje. Šie duomenys bus naudojami pelkinės uolaskėlės apsaugos veiksmų 

planui parengti (nuotr. S. Sidabro) 
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2016 m. buvo išnagrinėti įvairūs piliečių ar institucijų paklausimai, parengti atsakymai ar kiti 

dokumentai įvairiais skyriaus kompetencijos klausimais: dirbtinių vandens telkinių įrengimas, laukinių 

gyvūnų laikymas, miško įveisimas „Natura 2000“ teritorijose, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendi-

nimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas, kul-

tūros paveldo apsauga, priežiūra ir tvarkymas ir kt. Iš viso nuo metų pradžios buvo parengti 93 raštai. 

Daugiausia raštų parengė M. Jankauskienė. 

 

4.3. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Buvo parengtos 2 preliminarios paraiškos: „Natūralių pievų ir pelkių išsaugojimas NATURA 

2000 teritorijoje ,,Žemaitijos nacionalinis parkas”, „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas pagal 

patvirtintą Aukštojo tyro gamtotvarkos planą“ Aplinkos apsaugos rėmimo programai. Iš jų, suderinus 

su VSTT, buvo parengta išsami paraiška „Natūralių pievų ir pelkių išsaugojimas NATURA 2000 teri-

torijoje ,,Žemaitijos nacionalinis parkas” (pagrindiniai vykdytojai M. Jankauskienė, D. Abrutė). 

2016 m. toliau buvo vykdomas projektas „Biomasės kompostavimo aikštelės sukūrimas, iš-

saugant biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose“, finansuojamas 2009–2014 m. Europos eko-

nominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“: 

buvo nupirkta Natura 2000 teritorijų tvarkymo technika (traktorius ir kt.), organizuotas baigiamasis 

seminaras, dalyvauta šios programos finansuotojams skirtame respublikiniame renginyje, kurį organi-

zavo Aplinkos ministerija, parengtas prašymas papildomo finansavimo skyrimui, vykdyta kita organi-

zacinė veikla (pagrindiniai vykdytojai M. Jankauskienė, D. Abrutė). 

 

  
Projekto „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę Natura 2000 

teritorijose“ veiklų pristatymo visuomenei akimirkos. VĮ Telšių urėdijos medelyno vadovas E. Barniš-

kis supažindino su Patausalės medelynu ir naujomis miško sodmenų auginimo technologijomis (nuotr. 

S. Sidabro) 

 

Projektas „Menininkų dirbtuvės Plateliuose“ buvo finansuotas Lietuvos kultūros tarybos lė-

šomis. Projekto metu organizuota kūrybinė stovykla moksleiviams, kurios metu jaunimas mokėsi tra-
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dicinių amatų, žaidimų, restauravo mažosios architektūros objektus nacionaliniame parke (pagrindiniai 

vykdytojai A. Kuprelytė, A. Vaškys). 

Projektas ,,Saulutės draugijai – 100 m.“ įgyvendintas Plungės r. sav. Kultūros ir sporto rėmi-

mo programos lėšomis (vykdytojas A. Kuprelytė). Surengta konferencija, kurioje dalyvavo Vilniaus 

dailės akademijos prof. dr. Adomas Butrimas, atkurtos draugijos ,,Saulutė“ nariai. 

Projektas ,,Žemaičių žemės menininkai – R. ir J.Jonušai“ įgyvendintas iš Plungės kultūros ir 

sporto rėmimo programos (vykdytojai A. Kuprelytė ir A. Vaškys). Projekto pagrindinės veiklos buvo 

šios: jubiliejinės parodos tautodailininkams R. ir J. Jonušams organizavimas, jaunimo (Platelių gimna-

zijos) amatų mokymas Platelių dvaro sodybos amatų centre, R. Jonušienės atminimo įamžinimas (kop-

lytėlės prie medžio sukūrimas), priemonių amatų centro veiklai plėtoti įsigijimas. 

Paramos lėšos, gautos iš UAB ,,Platelių šilas”, buvo panaudotos projekto ,,Dalyvavimas 

Lietuvos ritinio sporto federacijos ir sporto klubų organizuojamose varžybose “ įgyvendinimui (vykdy-

tojai A. Kuprelytė ir P. Rubinas). Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos lietuviško ritinio komanda 

dalyvavo veteranų, jaunimo Lietuvos čempionate ir organizavo ,,Platelių taurės” varžybose. 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateiktas projektas ,,Platelių dvaro sodybos tradicinių 

amatų centro plėtra“. Projekto metu įsigyti tradiciniai baldai, įrankiai (mediniai ir metaliniai), moliniai 

indai, surinkta etnografinė medžiaga, reikalinga šių įsigijimų specifikacijos parengimui (vykdytojai A. 

Kuprelytė, G. Norvaišas). 

2016 m. analizuota 2014-2020 m. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programa, vertintos ŽNPD dalyvavimo galimybės šioje programoje, dalyvauta rengiant paraišką tarp-

tautiniam „Ežerų“ projektui (pagrindinis vykdytojas D. Abrutė) 

Kita projektinė veikla: parengtas tarptautinio projekto „Lakes for future“ galutinis mokėjimo 

prašymas, suplanuotos priemonės Lietuvos ornitologų draugijos paraiškai iš 2014-2020 m. Interreg 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui. 

 

4.4. FOLKLORO ANSAMBLIO „PLATELĒ“ VEIKLA 

2016 metais Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē“ vedė tradicines šven-

tes: Užgavėnes ir Jonines, ėjo ,,karaliais“ ir kt. 

 

  
Per Užgavėnes folkloristai aplanko ne tik žmonių sodybas, bet ir Platelių miestelio įstaigas (nuotr. A. 

Kuprelytės) 
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FA ,,Platelē“ dalyviai per Užgavėnes rėdosi tradiciniais Užgavėnių personažais (kairėje), ,,Ubagų 

baliuje“ moko tradicinių šokių (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

  
Joninių akimirkos (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

2016 m. balandžio 15 d. folkloro ansamblis „Platelē“ per Žemaitijos nacionalinio parko 25 m. 

jubiliejų parodė naują programą, kurioje pristatė tradicines dainas ir šokius iš visos Žemaitijos nacio-

nalinio parko teritorijos, kai kurių dainų skirtingus variantus. 

2016 m. gegužės 25 d. folkloristai kartu su amatininkais, kitais nacionalinio parko darbuoto-

jais pristatė nacionaliniame lankytojų centre Žemaitijos nacionalinį parką – amatus, folklorą, pažinti-

nius objektus. 
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Plateliškiai vilniečius mokė šokių ir dainų (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

Gegužės 29 d. Vilniuje įvyko XLIV tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kank-

liai“. Tai seniausias folkloro festivalis Lietuvoje. Vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiš-

kosios tautinės muzikos festivalių Vilniuje vyksta nuo 1973 metų. 2007 metais folkloro ansamblis 

,,Platelē“ pirmą kartą dalyvavo šioje tradicinio paveldo šventėje. Šiemet plateliškiai vėl buvo pakviesti 

į ,,Skamba skamba kanklius“. S.Daukanto aikštėje dalyvavo Lietuvos etnografinių regionų folkloro 

ansamblių koncerte ,,Kaimynėli, svečias būk“, kur pristatė tradicinį Platelių krašto paveldą: šokius, 

dainas, pasakojimus. Pilies gatvėje kartu su kitais folkloro ansambliais surengtoje improvizuotoje va-

karonėje šokdino vilniečius ir Vilniaus miesto svečius.  

  
,,Skamba skamba kankliai“ festivalio akimirkos (nuotr. A. Kuprelytės, 2016-05-29) 

 

   
2016 m. birželio 11 d. Platelių folkloristai dalyvavo renginyje Žemaitės muziejuje –vedė tradicinę va-

karonę (nuotr. A. Kuprelytės) 
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2016 m. liepos 13 d. folkloro ansamblis ,,Platelē“ dalyvavo tautiniam kostiumui skirtoje šventėje Kel-

mės kultūros centre (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

Kasmet plateliškiai vyksta į du renginius Sedoje: į folkloro festivalį ,,Gėid vuolungelė“ (2016-

07-16) ir kalėdinį renginį Kalėdų antrą dieną. Ten pristatomos Kalėdų tradicijos, vyksta ansamblių pa-

sirodymai, ,,šventinami“ nauji ,,Rėmoliū“ ansambliečiai. 

 

   
Festivalio ,,Gėid volungelė“ eisena (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

  
2016 m. liepos 17 dieną plateliškiai dalyvavo Tūbausių parapijos (Kretingos r.) šventėje, pristatė tra-

dicines dainas ir šokius (nuotr. A. Kuprelytės) 
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2016 m. rugpjūčio 15 dieną ŽNPD folkloro ansamblis ,,Platelē" dalyvavo žolinių šventėje Šiaulių Auš-

ros muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyboje. Plateliškiai susipažino su muziejaus veikla, pristatė Žo-

linių tradicijas (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

Žemaitijos nacionalinio parko fokloro ansamblis dalyvavo 2016 m. lapkričio 11 d. jubilieji-

niame ,,Alksnos“ ansamblio renginyje Mažeikiuose, 2016 m. lapkričio 29 d. jubiliejiniame renginyje 

Rietavo KC (FA ,,Kaduginis“ ir ansamblio ,,Subata“ 15 m. jubiliejai), 8 vakaronėse , parodų atidary-

muose, filmavime laidai ,,Mūsų miesteliai“, kituose renginiuose. 
 

   
Renginys ,,Visa Lietuva šoka“ 2016-09-16 (kairėje), vakaronėje 2016-06-11 (nuotr. A. Kuprelytės) 

 

 
Laidos ,,Mūsų miesteliai“ filmavimas 2016-07-20 (nuotr. A. Kuprelytės) 
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4.5. LIETUVIŠKO RITINIO KOMANDOS VEIKLA 

Lietuviško ritinio komanda „Plateliai“, įkurta 1986 m., yra daugkartiniai Lietuvos čempionai. 

Platelių ripkos komanda nuo 1986 metų kasmet organizuoja lietuviško ritinio „Platelių taurės“ varžy-

bas, dalyvauja kitose Lietuvos ritinio sporto federacijos varžybose. 2016 m. komanda „Plateliai“ daly-

vavo šiose varžybose: 

- Lietuvos ritinio respublikos čempionate (IV turai) – užimta trečia vieta; 

- Lietuvos ritinio veteranų atvirame čempionate – užimta  pirma vieta; 

- Lietuvos ritinio jaunių varžybose – užimta pirma vieta 

- „Suvalkijos taurės“, „Aukštaičių taurės“, „V. Steponaičio taurės”, ,,Platelių taurės“ varžybo-

se. 

2016 m. vykdytas projektas iš paramos lėšų „Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto federacijos 

ir sporto klubų organizuojamose varžybose“. 

Platelių ripkininkai vedė edukacinius užsiėmimus, mokė žaisti ripką kūrybinės stovyklos 

,,Menininkų dirbtuvės Plateliuose“ dalyvius, Telšių apskrities kūrybinės stovyklos dalyvius, filmavosi 

laidoje ,,Mūsų miesteliai“, dalyvavo kuriant filmą apie Platelių lietuviško ritinio komandos 30 - metį.  

 

 

Šiemet Platelių ripkininkai švenčia 30 m. jubiliejų, treneris P.Rubinas - 60 m. (nuotr. A.Kuprelytės) 

 

  
Lietuvos čempionato I turas (nuotr. A.Kuprelytės, 2016-05-16) 
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Ripkos mokymai – P. Rubinas supažindina su taisyklėmis (kairėje), po draugiškų varžybų (nuotr. A. 

Kuprelytės, 2016-08-03) 
 

 

Filmui apie ripką Plateliuose prisiminimais pasidalino S. Jonutis (nuotr. A.Kuprelytės) 

 

4.6. DALYVAVIMAS RENGINIUOSE 

 

Skyriaus darbuotojai dalyvavo mokymuose, seminaruose, kituose renginiuose: 

 2016.05.11-13 etninės kultūros specialistų seminare „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valsty-

bingumo kūrimas“ Marijampolėje (A. Kuprelytė), 

 2016.06.09-10 Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų specialistų mokymuose „Klimato 

kaitos poveikis Pietvakarių Lietuvos regiono botaninei įvairovei, jos nykimo rizikos ir išsaugojimo 

priemonės“ Vištyčio regioniniame parke (M. Jankauskienė, G. Sidabrienė), 

 2016.06.13-18 renginyje „Atvirų natūralių buveinių geros būklės palaikymo mechaniz-

mai saugomose teritorijose“ Islandijoje, 

 2016.07.07 pasitarime dėl projektų, finansuojamų Latvijos - Lietuvos 2014-2020 m. pro-

gramos lėšomis, paraiškų rengimo Saldus, Latvija (D. Abrutė), 

 2016.08.15-18 mokomojoje išvykoje po Estiją, Latviją, Lietuvą, skirtą Natura 2000 teri-

torijose esančių miškų, šlapžemių atkūrimo, tvarkymo borealiniame regione ypatumams aptarti (G. 

Sidabrienė), 

 2016.09.12-14 seminare ir Baltijos šalių saugomų teritorijų atstovų susitikime Pernu, 

Estijoje (D. Abrutė), 
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 2016.09.21-22 tarptautiniame seminare „Eksplotuojamų durpynų ir pažeistų pelkių nau-

da, apsauga ir perspektyvos“ Nemuno deltos regioniniame parke (G. Sidabrienė), 

 2016.11.03 seminare „Langai“ Lietuvos liaudies buities muziejuje „Tėviškė“ (D. Abrutė, 

A. Kuprelytė, A. Vaškys) ir kt. 

 

Akimirkos iš mokomosios išvykos po Estiją, Latviją, Lietuvą, skirtos Natura 2000 teritorijose 

esančių miškų, šlapžemių atkūrimo, tvarkymo borealiniame regione ypatumams aptarti (nuotr. 

G.Sidabrienės): 

 

 
Estijos Soomaa nacionaliniame parke Kuresoo pelkės apypelkyje esantis sausinamasis kanalas 

pritvenktas medine užtvanka iš rąstelių, kartu panaudojus geomembraną 

 

 
Kemerių nacionaliniame parke (Latvija) buvome supažindinti su pažeistų, degradavusių pelkių atkū-

rimo darbais 
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Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate, vykdant aukštapelkės hidrologinio režimo atkūrimo 

darbus, sausinamasis kanalas buvo užblokuotas žemėmis ir įrengtas reguliuojamo aukščio vandens 

persipylimo vamzdis 

 

Tarptautinio seminaro „Eksploatuojamų durpynų ir pažeistų pelkių nauda, apsauga ir 

perspektyvos“ Nemuno deltos regioniniame parke akimirkos: 

 

   
Išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje apžiūrimas eksperimentinis kiminų auginimo laukelis 

(kairėje), Aukštumalos aukštapelkėje įrengtas naujas pažintinis takas 

 

4.7. KITA VEIKLA 

 

Skyriaus darbuotojai nemažai darbo laiko skyrė ir kitoms veikloms: 

 Parengtos Natura 2000 teritorijų tvarkymo (šienavimo, biomasės išvežimo) specifikacijos 

viešiesiems pirkimams (M. Jankauskienė), 

 Ilgalaikio materialiojo, trumpalaikio turto apskaita, dalyvavimas inventorizacinėse komi-

sijose, 

 Teisės aktų analizė, 

 Viešųjų pirkimų pretenzijų nagrinėjimas (D. Abrutė) 

 Paraiškos Lietuvos 2016 m. medžių konkursui parengimas (Raganos uosis), konkursą 

inicijavo Aplinkos ministerija (D. Abrutė), 
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 Dokumentų parengimas sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijavimo at-

rankai V. Raibužio kandidatūra), kurią organizavo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos re-

guliavimo agentūra (A. Kuprelytė), 

 Gamtotvarkos palnuose numatytų priemonių duomenų tvarkymas ir pateikimas Telšių 

urėdijos vidinės miškotvarkos projekto rengėjams (G. Sidabrienė), 

 Kertinių miško buveinių skaitmeninių ribų peržiūra ir koregavimas pagal VĮ Telšių urėdi-

jos naujus 2015 m. taksacinius sklypų duomenis (G. Sidabrienė), 

 Tyrimų, vykdytų Žemaitijos nacionaliniame parke nuo 1962 m. iki 2015 m., sąvado 

parengimas (139 įrašai, G. Sidabrienė) 

 Kiti darbai (dokumentų bylų tvarkymas ir perdavimas archyvui, pasiūlymai dėl dirbtinių 

vandens telkinių įrengimo vietos derinimo tvarkos pakeitimo, skyriaus veiklos plano, viešųjų pirkimų 

planų parengimas, konsultacijos gyventojams skyriaus kompetencijos klausimais ir kt.). 

 

 
Rengiant paraišką „Metų medžio“ konkursui ŽNPD darbuotojai pamatavo gamtos paminklo – Raga-

nos uosio – apimtį. 2016 m. birželio 9 d. Raganos uosio apimtis – 7,41 m. Tai 21 cm daugiau nei skel-

biama oficialioje informacijoje (nuotr. D. Abrutės) 

 

 


