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I .  B E N D R O J I  D A L I S  
 
 
1. BENDRI DUOMENYS 
 

Žemaitijos nacionalinis parkas yra saugoma teritorija, įsteigta Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr.I-1244 "Dėl Dzūkijos, 
Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio 
rezervato" (Žin., 1991, Nr.13-332). 

Žemaitijos nacionalinis parkas yra Plungės ir Skuodo rajonų savivaldybių teritorijose ir Telšių 
bei Klaipėdos apskrityse (pridedama valstybinio parko / biosferos rezervato ribų schema A4 formate).  

Žemaitijos nacionalinio parko tvarkymo planas (planavimo schema) patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr.415 „Dėl Žemaitijos nacionalinio parko 
planavimo schemos“. 
 
Tarptautinė saugomos teritorijos svarba: 

„NATURA 2000“ teritorija: 
1. Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) – „Žemaitijos nacionalinis parkas“, kodas 

LTPLUB001. PAST ribos sutampa su patvirtintomis Žemaitijos nacionalinio parko ribomis, išskyrus šio parko 
urbanistinius draustinius ir rekreacinio prioriteto funkcinę zoną. PAST plotas – 21189 ha (pagal saugomų 
teritorijų kadastro duomenis); PAST patvirtinta europinės svarbos saugomų paukščių rūšių – jerubių, griežlių ir 
gulbių giesmininkių apsaugai.  

2. Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) – „Žemaitijos nacionalinis parkas“, kodas 
LTPLU0009. BAST ribos sutampa su Žemaitijos nacionalinio parko ribomis, išskyrus Platelių ir Žemaičių 
Kalvarijos urbanistinius draustinius, rekreacinio ir žemės ūkio prioriteto funkcines zonas. Plotas 17913 ha 
(pagal saugomų teritorijų kadastro duomenis).  

ES svarbos buveinės: 3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis, plotas 1319.0 ha; 3150 
Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, plotas 75.2 ha; 3160 Natūralūs distrofiniai 
ežerai, plotas 12.8 ha; 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai, plotas 5.0 ha; 6410 Melvenynai, plotas 3.6 ha; 
6450 Aliuvinės pievos, plotas 8.0 ha; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, plotas 5.0 ha; 7140 Tarpinės 
pelkės ir liūnai, plotas 88.6 ha; 7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte, plotas 15.0 ha; 7230 Šarmingos 
žemapelkės, plotas 114.0 ha; 9010 Vakarų taiga, plotas 317.8 ha; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai, plotas 
56.0 ha; 9050 Žolių turtingi eglynai, plotas 476.8 ha; 9080 Pelkėti lapuočių miškai, plotas 138.6 ha; 91D0 
Pelkiniai miškai, plotas 344.6 ha; 91E0 Aliuviniai miškai, plotas 29.9 ha. 

ES svarbos rūšys: gyvūnai – lūšis, ūdra, skiauterėtasis tritonas, auksuotoji šaškytė, didysis 
auksinukas, šarvuotoji skėtė, dvijuostė nendriadusė, keturdantė suktenė, ovalioji geldutė; augalai – dvilapis 
purvuolis, mažasis varpenis, žvilgančioji riestūnė. 
 
1.1. FUNKCINIO PRIORITETO IR KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONŲ 

PASISKIRSTYMAS 
 

Funkcinio prioriteto zonos Plotas Pokytis per metus 

ha % +/- ha 
 Konservacinio prioriteto     10 167 46,6 - 
Gamtiniai rezervatai: 1050 5 - 
1. Plokštinės 804 3,8 - 
2. Rukundžių 246 1,2 - 
Draustiniai: 9 420 42 - 
1. Paparčių telmologinis 158 0,7 - 
2. Pakastuvos telmologinis 29 0,1 - 
3. Ertenio telmologinis 82 0,4 - 
4. Užpelkių telmologinis 63 0,3 - 
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5. Siberijos telmologinis 102 0,5 - 
6. Mergupio geomorfologinis 97 0,4 - 
7. Gardų geomorfologinis 116 0,5 - 
8. Medsėdžių geomorfologinis 100 0,5 - 
9. Juodupio botaninis 110 0,5 - 
10. Pailgio botaninis 132 0,6 - 
11. Paplatelės botaninis-zoologinis 408 1,9 - 
12. Šilinės hidrografinis 277 1,3 - 
13. Laumalenkos hidrografinis 507 2,3 - 
14. Žemaičių Kalvarijos urbanistinis 171 0,8 - 
15. Platelių urbanistinis 119 0,5 - 
16. Bukantės kultūrinis 9 0,04 - 
17. Šventorkalnio archeologinis 42 0,2 - 
18. Mikytų kraštovaizdžio 1413 6,5 - 
19. Šarnelės kraštovaizdžio 385 1,8 - 
20. Pūčkorių kraštovaizdžio 247 1,1 - 
21. Jazdauskiškių kraštovaizdžio 2114 9,7 - 
22. Šeirės kraštovaizdžio 85 0,4 - 
23. Liepijos kraštovaizdžio 277 1,3 - 
24. Paburgės kraštovaizdžio 341 1,6 - 
25. Babrungo kraštovaizdžio 846 3,9 - 
26. Grigaičių kraštovaizdžio 390 1,8 - 
27. Beržoro kaimo kraštovaizdžio 218 1,0 - 
28. Stirbaičių kaimo kraštovaizdžio 280 1,3 - 
Apsauginio prioriteto 3 556 16,3 - 
Rekreacinio prioriteto:             463 2,1 - 
1. Paežerės Rūdaičių 73 0,3 - 
2. Paplatelės 149 0,7 - 
3. Platelių 42 0,2 - 
4. Pailgio 118 0,5 - 
5. Plokštinės 81 0,4 - 
Ūkinio prioriteto:                      6 493 29,8 - 
miškų 3 280 15,0 - 
žemės ūkio 3 213 14,7 - 
Kt. - - - 
Gyvenamoji - - - 
Kita (bendro naudojimo vandenų) 1 130 5,2 - 
Viso: 21 720 100 - 
ŽNP buferinės apsaugos zona 9 346 - - 

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos Plotas Pokytis per metus 
ha % +/- ha 

1. Konservacinės paskirties žemė - -  
Griežtos apsaugos rezervatiniai miškai 
(pelkės) 

- -  

Reguliuojamos apsaugos rezervatiniai miškai 
(pelkės) 

- -  

Kultūriniai draustiniai - -  
Reguliuojamos apsaugos rezervatiniai 
vandenys 

- -  

Skansenai - -  
Griežtos apsaugos saugomi kraštovaizdžio - -  
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objektai 
Reguliuojamos apsaugos saugomi 
kraštovaizdžio objektai 

- -  

2. Miškų ūkio paskirties žemė - -  
Išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo 
ekosistemos apsaugos miškai ir pelkės 

- -  

Atkuriančio (rekuperacinio) ūkininkavimo 
ekosistemos apsaugos miškai ir pelkės 

- -  

Intensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai 
(miško parkai) 

- -  

Ekstensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai 
(miško parkai) 

- -  

Intensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai 
(poilsio parkai) 

- -  

Specializuoto (apsauginio) ūkininkavimo 
miškai 

- -  

Bendrojo (apsauginio) ūkininkavimo miškai - -  
Ūkiniai miškai - -  
Siūlomos transformuoti į miškų ūkio paskirtį 
agrarinės teritorijos 

- -  

3. Žemės ūkio paskirties žemė - -  
Ekosistemas išsaugančio (konservacinio) 
ūkininkavimo agrarinės teritorijos 

- -  

Ekosistemas atkuriančio (rekuperacinio) 
ūkininkavimo agrarinės teritorijos 

- -  

Ekstensyvaus pritaikymo rekreacinės 
agrarinės teritorijos 

- -  

Specializuoto (apsauginio) ūkininkavimo 
agrarinės teritorijos 

- -  

Bendrojo (apsauginio) ūkininkavimo 
agrarinės teritorijos 

- -  

Ūkinės agrarinės teritorijos - -  
8,7 tūkst. hektarų ploto nacionalinio parko 
buferinė (apsaugos) zona 

- -  

 
Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdžio zonos patvirtintos 1997 m. kartografiniuose brėžiniuose. Jų 
ribos ir plotai bus tikslinami ir skaitmenizuojami rengiant naują parko ribų ir jo zonų projektą 2011-2012 
metais. 
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Žemaitijos nacionalinio parko funkcinis zonavimas

1:100000M

N

Funkcinės zonos
Apsauginė
Rezervatų
Draustinių
Rekreacinė
Miškų ūkio
Žemės ūkio 
ŽNP apsauginė

Ežerai
Vandens ūkio

ŽNP riba

Pagrind keliai

PLATELIAI

ŽEMAIČIŲ
KALVARIJA

Š
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1.2. GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI 
 

Objekto pavadinimas* 
 

Pastabos ir pasiūlymai 

Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai 
(išvardyti)        
                                    Viso: 

23 objektai; 10 iš jų turi gamtos paminklo (GP) statusą. 

1. Ubagų kalno akmuo (geologinis) Yra informacinis ženklas.  
2. Pilelio šaltinis (hidrogeologinis) (GP) Sutvarkytos šaltinio ištakos ir šaltinio „akis“: išvalytos 

nuokritos, pašalinti įvirtę medžiai,  prie ištakų pastatytas 
naujas informacinis ženklas.  

3. Plokščių šaltinis (hidrogeologinis) 
(GP) 

Yra informacinis ženklas. Lankymas galimas tik lydint Parko 
atstovui, nes objektas yra Plokštinės rezervate. 

4. Koiskalnio šaltinis (hidrogeologinis) Lankymas galimas tik lydint Parko atstovui, nes objektas yra 
Plokštinės rezervate. Šaltinio teritorijoje auga  vešlus Lietuvos 
raudonosios knygos – miškinės mėtos – sąžalynas.  Yra 
informacinis ženklas. 

5. Pūkštės kalnas (geomorfologinis) (GP) Yra informacinis ženklas. 
6. Prarajos duobė  (geomorfologinis) Yra informacinis ženklas. 
7. Kreiviškių pusiasalis (hidrografinis) 
(GP) 

Yra informacinis ženklas. 

8. Auksalės pusiasalis (hidrografinis) 
(GP) 

Yra informacinis ženklas. ~20 m pakrantės ruože, vasarą 
eglėse mėgsta tupėti kormoranai. Medžiai džiūsta (apie 30 
vnt.). 

9. Platelių ežero salos: Veršių, Briedsalė, 
Pilies (hidrografinis) (GP) 

Kiekvienoje saloje yra informaciniai ženklai. Visose salose 
rinktos  ir išgabentos šiukšlės. Pilies saloje iškirsti krūmai, 
nušienauta žolinė augmenija, pašalinta biomasė LRK augalų 
juodgalvės bajorės, tuščiavidurio rūtenio augimvietėje. 
Briedsalėje aprišti medžių kamienai apsaugai nuo bebrų 
veiklos. 
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10. Pliksalė (hidrografinis) Yra informacinis ženklas.  
11. Ubagsalė (hidrografinis) Yra informacinis ženklas.  
12. Šončelio sala (hidrografinis) Saloje tik keletas medžių. Viename jų yra inkilas 

dančiasnapiams.  
13. Gaidsalė (hidrografinis) Yra informacinis ženklas. 
14. Beržoro ežero sala (hidrografinis) Yra informacinis ženklas. 
15. Ilgio ežero salos (2) (hidrografinis) - 
16. Platelių liepa (botaninis) (GP) Yra informacinis ženklas.  
17. Platelių vinkšna (botaninis) (GP) Yra informacinis ženklas. Sutvirtinta laja, nugenėtos sausos 

šakos.  
18. Stirbaičių ąžuolas (botaninis) (GP) Yra informacinis ženklas. Iš po lajos iškirsti menkaverčiai 

medeliai, nušienauta. 
19. Raganos uosis (botaninis) (GP) Yra  informacinis ženklas. Medis aptvertas medine tvorele. 

Kamienai sutvirtinti. Aplinka šienaujama.  
20. Birškaus bukas (botaninis) Yra privačioje žemėje, namų valdoje, greta kelio Plungė-

Plateliai.  
21. Eglė boba (botaninis) Yra informacinis ženklas.  Auga privačiame miško sklype.  
22. Plokščių miško eglė (botaninis)  Yra informacinis ženklas. 
23. Paparčių kaštonas (botaninis) Pastatytas informacinis ženklas, nušienauta. 
Savivaldybių saugomi gamtos paveldo 
objektai (išvardyti)  

Viso: 
Nėra 

Gamtos vertybės, kurioms siūloma suteikti 
gamtos paveldo objekto statusą (išvardyti):  
                                 Viso: 

Mikytų akmuo su pėda 

 
 
1.3. RŪŠIŲ IR BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ 
 

*  LRK rūšys - vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. . įsakymu Nr. 504 patvirtintu Į 
Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašu (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331), 
ypač saugomos rūšys – vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 223 patvirtintu 
Lietuvos Respublikoje gyvenančių, augančių retų, nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų ypač saugomų rūšių sąrašu (Žin., 2002, Nr. 
49-1911)                                                   
** Europos Bendrijos svarbos rūšys - ES paukščių direktyvos I priedo rūšys ir ES natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros 

  
Bendras 

rūšių 
skaičius 

Bendras 
saugomų 

rūšių 
skaičius 

Iš jų  
Naujai rastų 

saugomų rūšių 
sk.*** 

LRK rūšys 
(iš jų 

griežtai 
saugomos)* 

Europos 
Bendrijos  
svarbos 
rūšys** 

Augalai  1253 70 70 (2) 3 - 
Grybai  768 48 48 (0) - - 
Gyvūnai:  2417 120 95 (6) 87 - 
     Bestuburiai  2129 24 23 (1) 14  1 
     Apskritažiomeniai ir žuvys  32 6 2 (0) 5 - 
     Varliagyviai ir ropliai 14 7 3 (1) 7 - 
     Paukščiai  193 65 54 (3) 45 - 
     Žinduoliai  49 18 13 (1) 16 - 
Iš viso: 4438 238 213 (8) 90 1 

Europos Bendrijos svarbos buveinių 
tipų skaičius 16  

Saugomų augalų bendrijų  
skaičius **** 3  
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apsaugos direktyvos II ir IV priedų rūšys;                                                                    
*** Naujai rastų saugomų rūšių skaičius per ataskaitinį laikotarpį;                                                                                                     
**** Saugomos augalų bendrijos, įrašytos į Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 1998 m. 
lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 237 (Žin., 1998, Nr. 108-2976).  

ŽNPD pastaba dėl griežtai saugomų rūšių grafos: įsigaliojus naujajai LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 
redakcijai (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr. 159-7200), LR aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 223 „Dėl Ypač saugomų rūšių sąrašo patvirtinimo" 
pripažinimo netekusiu galios" yra panaikintas ,,Ypač saugomų rūšių sąrašas“ bei LR aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. 
įsakymu Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 
naujas Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas. Todėl 1.3 lentelės grafą „LRK rūšys (iš jų 
ypač saugomos)*“  pakoreguota į „LRK rūšys (iš jų griežtai saugomos)*“ ir atitinkamai pakoreguoti duomenys. 

Bendras gyvūnų rūšių skaičius ŽNP padidėjo 10 vnt., atradus naujų bestuburių rūšių. Tyrimų duomenis pateikė 
Giedrius Švitra, atlikęs Užpelkių telmologinio, Beržoro kraštovaizdžio, Pailgio botaninio draustinių vabzdžių tyrimus. 
Buvo atrasta viena nauja Lietuvos raudonosios knygos ir Europos Bendrijos svarbos rūšis (II bei IV priedai) – plačioji 
dusia (Dytiscus latissimus L.). 
 
1.4. ŽEMĖS NAUDMENŲ PASISKIRSTYMAS (%) 
 

 
1.5. DUOMENYS APIE NUOLATINIUS GYVENTOJUS 
 

Bendras nuolatinių gyventojų skaičius saugomoje 
teritorijoje  

Apie 3150 

Sodybų skaičius Apie 1150 

Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą, skaičius ataskaitoje  įrašytas 
pagal Parko seniūnijų darbuotojų  pateiktus apskaitų 2011 rugsėjo 1 d. duomenis.  
 
1.6. SAUGOMOS TERITORIJOS BŪKLĖ 
 
1. Kraštovaizdžio būklė.  
      Parko žemėnaudos struktūra dėl jau susiformavusios ekonominės Parko teritorijos raidos kito nežymiai. 
Žemės ūkio gamyba (ganymas, šienavimas, arimas ir kt.) palaiko Parko atvirų erdvių agrarinį kraštovaizdį. 
Nedirbamuose, apleistuose žemės sklypuose įsigali natūralūs gamtiniai procesai. Juose atviros erdvės užželia 
savaiminiu mišku, krūmais. Kraštovaizdis natūralizuojasi.  
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     Žemaitijos nacionalinis parkas patenka į trijų upių – Bartuvos, Varduvos bei didžiausia dalimi – Minijos, 
baseinus. Visų upelių bendras ilgis parko teritorijoje siekia apie 103,5 km. Didelė  dalis jų melioracijos metu 
paversti kanalais. Dalis  melioracinių kanalų  šiuo metu neprižiūrimi, apauga medžiais ir krūmais. Čia 
įsikūrę bebrai spartina gamtinius procesus ir melioruotų žemių renatūralizaciją.  
      Miškų kraštovaizdžio būklė neblogėjo. Plyni biržiniai kirtimai, kurie labiausiai keičia kraštovaizdį, 
nacionalinio parko valstybinių miškų pelkiniuose, užmirkusiuose ir išretėjusiuose medynuose  per 2011 m. 
11 mėnesių vykdyti tik 3,6 ha plote (0,8 procento nuo bendro kirtimų ploto). Nacionalinio parko rezervatinių 
zonų ir europinės svarbos miško buveinių teritorijoje 1363,7 ha plote (12 procentų nuo bendro nacionalinio 
parko miško žemės ploto) kirtimai bei kiti miško ūkiniai darbai iš viso nevykdyti. Biologinę įvairovę 
miškuose išsaugoti padeda parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 8 priemonę 
“NATURA 2000 išmokos”. Nacionalinio parko direkcija 2011 metais išdavė 125 pažymas miško 
savininkams, siekiantiems paramos pagal šią priemonę, apie nustatytus veiklos apribojimus Žemaitijos 
nacionaliniame parke ir priskirtose kontroliuoti saugomose teritorijose esančiose miško valdose. 
 
2. Gamtos paveldo objektų ir rūšių ir buveinių būklė, tendencijos. 
      Gamtos paveldo objektų (GPO) būklė gera. Prie visų, kurie lankytini, yra pastatyti informaciniai ženklai. 
Botaninių GPO teritorijos šienaujamos. Intensyviai lankomuose hidrografiniuose GPO (Platelių ežero 
salose) lankytojai palieka daug šiukšlių, todėl jas ne kartą rinko, rūšiavo bei išgabeno  ŽNPD darbuotojai,  
buvo organizuota bendra akcija ”Išvalykime ežero salas”. Joje, be ŽNPD,  dalyvavo Platelių  bendruomenė, 
Platelių girininkija, jaunieji konservatoriai.  Sutvarkytas gamtos paminklas – Pilelio šaltinis: atnaujintas 
takelis, šaltinio ištakos, išpinta apsauginė tvorelė palei iš versmės ištekantį upelį, ištraukti ir išgabenti įvirtę 
medžiai, šakos, kitos nuokritos iš šaltinio “didžiosios akies”, prie ištakų pastatytas naujas informacinis 
stendas. Lėšos  minėto šaltinio sutvarkymui  gautos iš AARP.  Pastatytas naujas informacinis stendas prie 
Paparčių kaštono ŽNP apsauginėje zonoje. Tvarkyta GPO Platelių vinkšna – surišta laja, nugenėtos sausos 
šakos, nupjauti 4  lają gožiantys  jauni klevai.  Daugiau informacijos apie GPO pateikta ataskaitos 1.2 
lentelėje, o apie atliktus tvarkymo/priežiūros darbus detalizuota 6.1 ataskaitos skyriuje. 
      2011 m. ŽNP teritorijoje vykdytas europinės svarbos rūšių – griežlės, gulbės giesmininkės – valstybinis 
monitoringas, ataskaitos perduotos VSTT. Minėtų rūšių būklę įvertins mokslinė institucija, atlikusi ŽNPD 
surinktų duomenų analizę. Platelių ežere aptikta gausi invazinės rūšies rainuotojo vėžio populiacija.  Siekiant 
visuomenę informuoti apie šios invazinės rūšies grėsmę vietinei vėžių populiacijai,  ŽNPD organizavo  
specialią akciją. Jos metu Klaipėdos universiteto  mokslinis darbuotojas dr. T. Ruginis papasakojo ir 
pademonstravo kaip atskirti vėžių rūšis, po to kartu su narais buvo gaudomi invaziniai vėžiai. Jų gausos 
reguliavimo priemonės bus numatytos rengiamame gamtotvarkos plane „Žemaitijos NP dalis vandens ūkio 
zonos ir dalis Laumalenkos hidrografinio draustinio – Platelių ežeras“.   
      ŽNP iniciatyva tvarkomų pievų, pelkių buveinių būklė gera ar gerėjanti (apie 58 ha). 2011 m. ŽNPD  
parengė dokumentaciją, gavo sutikimą iš Telšių miškų urėdijos  ir pateikė 22 ha pievų  deklaraciją išmokoms 
iš kaimo plėtros programos gauti. Parengta paraiška AARP lėšoms gauti ir  pateikta VSTT, siekiant 
užtikrinti  pradėtų gamtotvarkinių darbų tęstinumą 2012 metais. Daugelio kitų vertingų pelkių bei pievų  
būklė kasmet po truputį blogėja, nes klimato kaita, nutraukta ūkinė veikla įtakoja  atvirų plotų užkrūmijimą, 
užžėlimą nendrynais, lendrūnais, garšvynais ar  vingiorykštynais. Dalį   vertingų pelkių bei pievų numatoma 
tvarkyti baigus rengti ir patvirtinus  Liepijų, Šeirės kraštovaizdžio draustinių, Juodupio botaninio draustinio 
gamtotvarkos planus. Užpelkių telmologiniame, Pailgio botaniniame, Beržoro kraštovaizdžio draustiniuose 
ir Velėnijos, Širvinskinės, Sidabro pelkėse (apie 430 ha) buvo atlikta Lietuvos raudonosios knygos, ES 
svarbos rūšių, buveinių inventorizacija šioms teritorijoms rengiamiems gamtotvarkos planams.  LR Aplinkos 
ministerijos užsakymu rengiami ir su direkcija suderinti invazinių rūšių - Sosnovskio barščio (1 teritorija) 
bei gausialapio lubino (10 teritorijų) naikinimo veiksmų planai.    
  
3. Rekreacijos poveikis aplinkai.  
       2011 m. lankytojų skaičius Žemaitijos nacionaliniame parke nuo 103 365 (2010 m.) sumažėjo iki 86 
043. Tai pats žymiausias metinis lankytojų sumažėjimas (16,76%) nuo jų registracijos pradžios (2004 m.).  
Šis rodiklis, kaip ir ankstesniais metais, skaičiuojamas sumuojant kaimo turizmo sodybose, poilsio namuose, 
viešbutyje, turizmo stovyklose ir stovyklavietėse apsistojusių žmonių skaičių, muziejų, ekspozicijų lankytojų 
skaičių  ir viešųjų renginių dalyvių skaičių. Lankytojų skaičiaus sumažėjimą lėmė populiariausio Žemaitijos 
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nacionalinio parko lankomo objekto (Šaltojo karo muziejaus) uždarymas rekonstrukcijos darbams. Platelių 
dvaro sodybos muziejinės ekspozicijos po remonto darbų atidarytos tik nuo liepos mėnesio. Pastebimas labai 
žymus lankytojų sumažėjimas Ledo skulptūrų parko renginyje: nuo 15 000 (2010 m.) iki 2 500 (2011 m.). 
Žymų lankytojų sumažėjimą lėmė oro sąlygos (kelias dienas išsilaikiusi pliusinė temperatūra apnaikino ledo 
skulptūras). Sumažėjo ir žmonių skaičius kaimo turizmo sodybose, stovyklavietėse. Lankytojų sumažėjimą 
stovyklavietėse lėmė rugpjūčio mėnesio lietingi orai.  

Apskaičiuoti bendrą lankytojų skaičių parke yra sudėtinga, kadangi didžiąją  lankytojų srauto dalį 
sudaro aplinkinių rajonų gyventojai, atvykstantys prie Platelių ežero išsimaudyti, pažvejoti ar pasimėgauti 
kitais gamtos teikiamais malonumais. Pagrindinis katalizatorius, parodantis realią lankytojų apkrovą, yra 
rekreacinės digresijos tyrimai, kurie, kaip ir ankstesniais metais, buvo atlikti 10 vietų, ir visose užfiksuota 
maža ir vidutinė digresija. Remiantis jų duomenimis, galime įvertinti vietinių žmonių įpročius, kurie, mūsų 
nuomone, jau daugelį metų nesikeičia ir priklausomi nuo oro sąlygų.  

Bendros lankytojų apkrovos tendencijos Žemaitijos nacionaliniame parke nesikeičia ir yra 
priklausomos nuo objektyvių priežasčių, tačiau neigiamas poveikis aplinkai nepastebimas. Remiantis 
lankytojų monitoringo duomenimis ir rekreacinės digresijos tyrimais, galime daryti prielaidas, kad 
rekreacinė talpa yra didesnė nei šiuo metu esamas lankytojų skaičius.  
 
4. Išvados apie teritorijos būklę. 
      Žemaitijos nacionalinio parko būklė gera. Nežymūs aplinkos pokyčiai vyksta dėl miškų ūkinės, 
rekreacinės, urbanistinės veiklos bei natūralių gamtinių procesų.  
 
 
2. DIREKCIJOS STRUKTŪRA 
 

Padaliniai 
(skyriai, centrai, 

kt.) 

Pareigybės pavadinimas (valstybės 
tarnautojo pareigybės lygis ir kategorija) 

Faktiškai dirbančiųjų skaičius* 

valstybės tarnautojų darbuotojų dirbančių 
pagal darbo sutartį 

 Direktorius (A 14) 1  
 Direktoriaus pavaduotojas (A 13) 1  
Kraštotvarkos ir 
informacijos 
skyrius 

Skyriaus vedėjas (A 11) 1  

 Vyriausiasis specialistas (A 8) 2  
 Specialistas   1 
 Lankytojų centro administratorius  1 
Gamtos skyrius Skyriaus vedėjas (A 11) 1  
 Vyriausiasis specialistas (A8) 2  
 Vyresnysis specialistas (A7) 1  
 Vyresnysis specialistas (inspektoriaus 

funkcijoms vykdyti) (A7) (0,5 etato) 
1  

Kultūros paveldo 
skyrius 

Skyriaus vedėjas (A 11) 1  

 Vyriausiasis specialistas  1 
 Kultūrologas (0,5 etato)  2 
 Amatų meistras  1 
 Specialistas (gidas) (vasaros sezonui)   
Lankytojų centras 
(Šaltojo karo 
muziejus) 

Lankytojų centro (muziejaus) 
administratorius 

 1 

 Specialistas (gidas) (vasaros sezonui)   
 Pagalbinis darbininkas (sargas)  3 
 Pagalbinis darbininkas   1 
 Pagalbinis darbininkas sezoniniams   
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darbams 
Finansų ir 
bendrųjų reikalų 
skyrius 

Skyriaus vedėjas (A 11) 1  

 Skyriaus vedėjo pavaduotojas (ūkio 
reikalams) 

 1 

 Vyriausiasis specialistas (A 7) 1  
 Specialistas (buhalteris) (0,8 etato)  1 
 Specialistas (energetikas)  

(0,2 etato) 
 1 

 Referentas  1 
 Pagalbinis darbininkas   3 
 Pagalbinis darbininkas sezoniniams 

darbams 
 2 

Viso 33 
* Pateikiami ataskaitinių metų lapkričio 30 d. duomenys  
P.s. Patvirtintame pareigybių sąraše - 34 etatai :  12,5 etato  valstybės tarnautojų pareigybės ir 21,5 etato darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartį, pareigybės.  
 
 
3.  JUNGTINĖS TARYBOS VEIKLA 
 
Jungtinės tarybos nariai: 

(vardas, pavardė) 
Institucija, pareigos 

Giedrius Norvaišas ŽNPD direktorius 
Saulius Sidabras ŽNPD direktoriaus pavaduotojas 
Vaclovas Matavičius Plungės rajono savivaldybės atstovas 
Rita Kaupienė Skuodo rajono savivaldybės atstovas, Notėnų seniūnas 
- Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovas 
- VĮ Telšių miškų urėdijos atstovas 
  
Dalyvavo : 
Stanislovas Vyšniauskas ŽNPD kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vyr. specialistas 
Aurelija Razguvienė ŽNPD finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja 
Aldona Kuprelytė ŽNPD kultūros paveldo skyriaus vedėja 
Marija Jankauskienė ŽNPD gamtos skyriaus vedėja 
Gedas Kukanauskas ŽNPD kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vyr. specialistas 
 
Per metus įvyko vienas jungtinės tarybos posėdis. 
 

Svarstyti klausimai Priimti sprendimai 

1. Dėl Žemaitijos nacionalinio parko ir jo zonų 
ribų bei tvarkymo specialiųjų planų rengimo. 

Bendradarbiauti, teikti informaciją specialiųjų planų 
rengėjams. 

 
      Dėl turizmo plėtros Plungės rajone per metus įvyko 7 susirinkimai, kuriuose dalyvavo Plungės rajono 
savivaldybės vadovai, VĮ „Telšių urėdija“ vadovai, vietos verslo atstovai, KVAD Telšių padalinio atstovai.  
 Plungės rajono savivaldybės užsakymu parengtas “Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki 
Plungės miesto infrastruktūros plėtros specialusis planas,” parengta paraiška Ūkio ministerijai kompleksinio 
turizmo Plungės rajone plėtrai (dviračių trasų įrengimui) ir pažadėtas finansavimas. Kartu su Plungės r.  
savivaldybe dalyvauta turizmo parodoje „Vivatur“ ir turizmo mugėje Seinuose, Lenkijoje.  
     Su Plungės rajono savivaldybės vadovais svarstytas Amatų centro įrengimo Plateliuose klausimas. 
Parengta paraiška, skirtas finansavimas, vyksta statybos-įrengimo darbai. 
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4. VALSTYBĖS BIUDŽETO IR KITOS GAUTOS LĖŠOS (tūkst. Lt)   
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II. DIREKCIJOS VEIKLA 

 
5. TERITORIJOS ANALIZĖ IR PLANAVIMAS 
 
5.1. TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ IR STEBĖSENOS (MONITORINGO) ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 
 

Eil. 
Nr. 

Tyrimų pavadinimas Tyrimų 
pradžia ir 
pabaiga  

Tyrimus atlikusi 
organizacija, 
vykdytojas 

Rezultatai 

Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės tyrimai ir stebėsena (monitoringas) 

1. ŽNP kraštovaizdžio monitoringas 
(pagal Valstybinę aplinkos 
monitoringo 2011–2017 m. 
programą): 

   

1.1 Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija II-III ŽNPD Atlikta 7 kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija kartą per metus. 
1.2 Lankymo apkrovos tyrimai 2011-06-29 –

2011-08-18 
ŽNPD, 
Kraštotvarkos ir 
informacijos 
skyrius 

Daugiausiai lankytojų užfiksuota prie Platelių jachtų klubo esančioje 
Šeirės stovyklavietėje (2011-06-29 – 90 lankytojų, 28 automobiliai; 
2011-08-03 – 164 lankytojai, 46 automobiliai). Dauguma jų atvyko tik 
kelioms valandoms (nusimaudyti) iš aplinkinių rajonų ir vietovių. 
Rekreacinėje teritorijoje (rytinėje Platelių ežero pakrantėje) lankytojų 
buvo mažiau (2011-06-30 – 58 lankytojai, 17 automobilių, 1 
autonamelis; 2011-08-18 – 37 lankytojai, 11 automobilių, 1 
autonamelis). Dauguma jų atvyko iš aplinkinių rajonų ir vietovių, taip 
pat iš Vokietijos ir Italijos, apsistojo 1 parai. Mažiausiai lankytojų 
užfiksuota Šeirės gamtos take (2011-06-29 – 3 lankytojai, 2011-08-03 
– nė vieno). Didžiausia lankymo apkrova – prie Platelių jachtų klubo. 

2. Dirvinių sėjikų valstybinis 
monitoringas PAST „Reiskių tyro 
pelkė, LTPLUB002” 

II-III ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Monitoringas vykdytas visoje Reiskių tyro aukštapelkėje 2 kartus. 
Ataskaita pateikta VSTT. 

3. Dirvinių sėjikų valstybinis 
monitoringas PAST „Aukštojo tyro 
pelkė, LTPLUB003” 

II-III ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Monitoringas vykdytas visoje Aukštojo tyro aukštapelkėje 2 kartus. 
Ataskaita pateikta VSTT. 

4. Tikučių valstybinis monitoringas II-III ŽNPD, Gamtos Monitoringas vykdytas visoje Reiskių tyro aukštapelkėje 2 kartus. 
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PAST „Reiskių tyro pelkė, 
LTPLUB002” 

skyrius Ataskaita pateikta VSTT. 

5. Tikučių valstybinis monitoringas 
PAST „Aukštojo tyro pelkė, 
LTPLUB003” 

II-III ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Monitoringas vykdytas visoje Aukštojo tyro aukštapelkėje 2 kartus. 
Ataskaita pateikta VSTT. 

6. Gulbių giesmininkių valstybinis 
monitoringas PAST „Žemaitijos 
nacionalinis parkas, LTPLUB001” 

II-III ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Monitoringas vykdytas 15-oje potencialių gulbių giesmininkių 
buveinių, 2 kartus. Ataskaita pateikta VSTT. 

7. Griežlių valstybinis monitoringas 
PAST „Žemaitijos nacionalinis 
parkas, LTPLUB001”. 

III ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Monitoringas vykdytas 8 maršrutuose, 2 kartus kiekviename. Ataskaita 
pateikta VSTT. 

8. Kraujalakinio melsvio buveinių 
paieška BAST „Rietavo miškai, 
LTPLU0010“ 

III ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Identifikuotos 9 kraujalakiniams melsviams tinkamos buveinės. 
Dauguma jų – natūralios pievelės palei Žvelsos upę su vaistinėmis 
kraujalakėmis. Kraujalakiniai melsviai stebėti septyniose pievų 
buveinėse.  

9. Juodųjų gandrų ir plėšriųjų paukščių 
lizdaviečių apskaita 

I-IV ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Atrastas 1 naujas plėšr. p. lizdas. Patikrintas 1 juodojo gandro lizdas 
(neužimtas). Patikrinta 10 dirbtinių lizdų, 2 iš jų užimti. Patikrinta 40 
natūralių plėšr. p. lizdų, iš jų 4 –  sunykę,  28 lizdai buvo užimti. 

10. Smulkiųjų uoksinių paukščių 
apskaita inkiluose 

III ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Smulkiųjų uoksinių paukščių apskaita vykdyta 3 bareliuose (Liepijų, 
Šeirės, Užtaškių). Patikrinti 186 inkilai, iš jų – 110 (59 %) užimti. 
Paukščiai užėmė 74 inkilus (40%), žinduoliai – 25 (13 %), 
plėviasparniai – 11 (6%). 

11.  Miegapelių apskaita inkiluose IV ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Liepijų ir Stirbaitinės miškuose, miegapelėms skirtuose inkilų 
bareliuose, patikrinti 25 inkilai. Miegapelių neaptikta, 4 (16 %) 
inkiluose rastos geltonkaklės pelės. 

12. Šikšnosparnių apskaita žiemavietėje I ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Plokštinėje esančiuose 3 rūsiuose atlikta viena apskaita. Identifikuotos 
5 šikšnosparnių rūšys. Iš viso pastebėtas žiemojantis 31 šikšnosparnis.  

13. Lūšių, vilkų apskaita  BAST 
„Žemaitijos nacionalinis parkas, 
LTPLU0009” teritorijoje 

I ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Apskaitos vykdytos Plokštinės ir Rukundžių maršrutuose, 1 kartą. 
Lūšių ir vilkų pėdsakų neaptikta. Duomenys pateikti Gamtos apsaugos 
asociacijai „Baltijos vilkas“. 

14.  Lūšių, vilkų apskaita BAST „Rietavo 
miškai, LTPLU0010“ teritorijoje. 

I  ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Apskaitos vykdytos Aukštojo tyro ir Reiskių tyro telmologiniuose 
draustiniuose, Kalniškių tyro durpyne, 1 kartą. Kiekvienoje iš paminėtų 
teritorijų buvo aptikti trijų vilkų pėdsakai. Lūšių pėdsakų neaptikta. 
Duomenys pateikti Gamtos apsaugos asociacijai „Baltijos vilkas“. 

15.  Užpelkių telmologinio draustinio   
tyrimai  

III ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Atlikti  buveinių ir rūšių  lauko tyrimai  bei parengta duomenų bazė ir 
aprašymai  LGF  rengiamam gamtotvarkos  planui. 
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16.  Beržoro kraštovaizdžio draustinio, 
Pailgio botaninio draustinio, 
Velėnijos, Širvinskinės bei Sidabro 
pelkių tyrimai 

III ŽNPD, Gamtos 
skyrius 

Atlikti  buveinių ir rūšių  lauko tyrimai  bei parengta duomenų bazė ir 
aprašymai  LGF  rengiamam gamtotvarkos  planui. 

Gamtos ir kultūros paveldo kompleksų ir objektų tyrimai 

1. Šventorkalnio (Platelių dvarvietės) 
žvalgomieji archeologiniai tyrimai 

2011 m. 
gegužės mėn. 

Klaipėdos 
universitetas (Dr. 
prof. Vladas 
Žulkus) 

Ataskaita ruošiama. 

2. Etnografiniai tyrimai ,,Žemaičių 
mityba” 

2011 m I; IV 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 5 respondentai, tyrimai bus tęsiami 2012 m. 

3. Etnografiniai tyrimai ,,Užgavėnių 
tradicijos Platelių apylinkėse” 

 2011 m I; V 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 8 respondentai, rinkta medžiaga Šiaulių ,,Aušros” muziejuje, 
Lietuvos istorijos institute, tyrimai bus tęsiami 2012 m. 

4. Etnografiniai tyrimai ,,Tradicinis 
žemaičių folkloras” 

2011 m. I; IV 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 5 respondentai, tyrimai bus tęsiami 2012 m. 

5. Etnografiniai tyrimai ,,Trijų karalių 
tradicija Platelių krašte” 

2011 m. I; IV 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 3 respondentai, tyrimai bus tęsiami 2012 m. 

6. Etnografiniai tyrimai ,,Senieji 
Žemaičių Kalvarijos kalnai” 

2011 m. II 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausta 10 respondentų, įrašyti Žemaičių Kalvarijos kalnai 
(Plateliai). 

7. Etnografiniai tyrimai ,,Pokaris 
Platelių apylinkėse” 

2011 m. I; IV 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 3 respondentai, tyrimai bus tęsiami 2012 m. 

8. Etnografiniai tyrimai ,,Tradicinė 
žemaičių architektūra” 

2011 m. I- II 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 2 respondentai, rinkta medžiaga Šiaulių ,,Aušros” muziejuje, 
Lietuvos istorijos institute, rinkti eksponatai ekspozicijai, tyrimai bus 
tęsiami 2012 m. 

9. Etnografiniai tyrimai ,,Audimo 
tradicijos Platelių krašte” 

2011 m. I- II 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 4 respondentai, tyrimai bus tęsiami 2012 m., surinkta audinių 
kolekcija ekspozicijai. 

10. Etnografiniai tyrimai ,,Tradicinė 
kalvystė Platelių krašte” 

2011 m. I- II 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 3 respondentai, tyrimai bus tęsiami 2012 m., surinkta 
kalvystės eksponatų kolekcija ekspozicijai. 

11. Etnografiniai tyrimai ,,Žvejyba” 2011 m. I- II 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 2 respondentai, tyrimai bus tęsiami 2012 m., surinkta 
žvejybos eksponatų kolekcija ekspozicijai. 

12. Etnografiniai tyrimai ,,Jurginės” 2011 m I; IV 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 2 respondentai, tyrimai bus tęsiami 2012 m. 

13. Etnografiniai tyrimai ,,Velykos” 2011 m I; IV 
ketv. 

ŽNPD, Kultūros 
paveldo skyrius 

Apklausti 2 respondentai, tyrimai bus tęsiami 2012 m. 

14. Tyrimai ,,Platelių ir Beržoro 2011 m. IV ŽNPD, Kultūros Vykdant projektą  ,,Kūrybinė stovykla/paroda Platelių ir Beržoro 
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bažnyčių tekstilė” ketv. paveldo skyrius kultūros paveldas. Tekstilė”  atlikti Platelių ir Beržoro bažnyčių 
liaudiškos tekstilės tyrimai. Jie bus tęsiami 2012 m. 

Kiti tyrimai, stebėjimai 

1. Patikros / tyrimai pagal priemonę 
„NATURA 2000 išmokos“ 

Nuo 2011-
01-01 iki 
2011-07-12  

ŽNPD, 
Kraštotvarkos ir 
informacijos 
skyrius  

Išduotos 125 pažymos. 

2. Turizmo ekonominio efektyvumo ir 
lankytojų interesų tyrimai 
(lankytojų apklausa ir duomenų 
analizė) 

2011-06-01 – 
2011 -09 - 01 

ŽNPD, 
Kraštotvarkos ir 
informacijos 
skyrius 

Apklausa buvo vykdoma įgyvendinant „Parks and Benefits“ projektą 
siekiant išsiaiškinti turizmo ekonominę naudą regionui ir palyginti 
duomenis su kitais projekte dalyvaujančiais parkais. 

3. Lankytojų srautų valdymas 
saugomose teritorijose (Condition for 
the management of carrying capacity 
in the parks of Parks& Benefits) 

Visus metus Roskile 
universitetas 
(Danija) 

Tyrimas atliktas siekiant įvertinti lankymo apkrovą parkuose ir rasti 
geriausius lankytojų srautų valdymo būdus. 

4. ŽNP lankytojų interesų tyrimas. 
Interesų registravimas 
 

Visus metus ŽNPD, 
Kraštotvarkos ir 
informacijos 
skyrius 

Per 2011 m. 11 mėnesių užregistruota 8199 lankytojų interesai. 
Daugiausiai interesantų (1373) domėjosi leidiniais; muziejais, 
ekspozicijomis (1095), Šaltojo karo muziejumi (818), gamtinėmis 
vertybėmis (954), nakvyne kaimo turizmo sodybose (404), pėsčiųjų 
takais (661). 
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Saugomos teritorijos lankymo apkrova 
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Lankytojų centre

Visoje teritorijoje

www.zemaitijosnp.lt

 

Lankytojai Žemaitijos nacionalinio parko Platelių lankytojų centre skaičiuojami, registruojant čia apsilankiusius lankytojus pagal jų interesus. 

Lankytojai visoje teritorijoje skaičiuojami, sumuojant kaimo turizmo sodybose, turizmo stovyklose, stovyklavietėse ir kitose apgyvendinimo įstaigose 
apsistojusių žmonių skaičių, renginiuose apsilankiusių žmonių skaičių, muziejų bei ekspozicijų lankytojų skaičių.  

www.zemaitijosnp.lt lankytojai skaičiuojami naudojant google analytics programą. 
 

http://www.zemaitijosnp.lt/�
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5.2. STRATEGINIO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ, TECHNINIŲ PROJEKTŲ, 

KITOS PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMO ORGANIZAVIMAS 
 
 
Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Užsakov
as 

Vykdytojas Finansavimo 
šaltinis 

Direkcijos vaidmuo 
rengiant dokumentus  
(organizavimas, pastabų 

teikimas, konsultavimas, kt.) 

 Strateginio planavimo dokumentai* 

1. Gamtotvarkos planas 
„Žemaitijos NP dalis 
vandens ūkio zonos ir dalis 
Laumalenkos hidrografinio 
draustinio – Platelių ežeras“ 

VSTT VšĮ Gamtos 
paveldo 
fondas 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 
 

Teikta su GP rengimu 
susijusi informacija.  

2. Gamtotvarkos planas 
„Žemaitijos NP Liepijos ir 
Šeirės kraštovaizdžio 
draustiniai“ 

VSTT VšĮ Gamtos 
paveldo 
fondas 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos  

Teikta su GP rengimu 
susijusi informacija bei 
pastabos GP projektui. 

3. Gamtotvarkos planas 
„Žemaitijos NP Juodupio 
botaninis draustinis“ 

VSTT VšĮ Gamtos 
paveldo 
fondas 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos  

Teikta su GP rengimu 
susijusi informacija bei 
pastabos GP projektui. 

4.  Stalgėnų miško juodojo 
gandro apsaugos 2012-
2014 m. veiksmų planas  

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos  
veiksmų plano (toliau-
VP) projektui. 

5. Stalgo miško juodojo 
gandro apsaugos 2012-
2014 m. veiksmų planas  
 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

6. Vėžaitinės miško 
kraujalakinio melsvio 
(Maculinea teleius)  
apsaugos 2012-2014 m. 
veiksmų planas 
 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

VP peržiūra, VP išskirtos 
teritorijos patikra vietoje, 
pastabų teikimas. VP 
projektui nepritarta dėl 
esminių trūkumų. 

7. Viržintų pievos 
kraujalakinio melsvio 
(Maculinea teleius)  
apsaugos 2012-2014 m. 
veiksmų planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Parinkta nauja tinkama 
VP įgyvendinimui 
teritorija BAST „Rietavo 
miškai“. Teikta su VP 
rengimu susijusi įvairi 
informacija, pastabos VP 
projektui.  

8. Plokštinės rezervato lūšies 
apsaugos  
2012–2014 m. veiksmų 
planas 
 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teikta su GP rengimu 
susijusi informacija, 
pasiūlymai bei pastabos 
VP projektui. 

9. Aukštojo tyro lūšies 
apsaugos 2012–2014 m. 
veiksmų planas 
 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teikta su GP rengimu 
susijusi informacija, 
pasiūlymai bei pastabos 
VP projektui. 
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10. Uošnos upelio vijūnų 
apsaugos 2012-2014 m. 
veiksmų planas 
 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

11. Sosnovskio barščio 
(Heracleum sosnowskyi) 
naikinimo Platelių 
gyvenvietėje 2012-2014 m. 
veiksmų planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

12.  Gausialapio lubino 
(Lupinus polyphyllus) 
naikinimo tarp 
Babrungėnų ir Pauošnių 
kaimų 2012-2014 m. 
veiksmų planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

13. Gausialapio lubino 
(Lupinus polyphyllus) 
naikinimo tarp 
Babrungėnų ir Beržoro 
kaimų, 2012-2014 m. 
veiksmų planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

14. Gausialapio lubino 
(Lupinus polyphyllus) 
naikinimo Babrungėnų 
kaime, prie Plokštinės 
rezervato ribos 2012-2014 
m. veiksmų planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

15. Gausialapio lubino 
(Lupinus polyphyllus) 
naikinimo Beržoro ežero 
pietinėje pakrantėje 2012-
2014 m. veiksmų planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

16. Gausialapio lubino 
(Lupinus polyphyllus) 
naikinimo Beržoro ežero 
rytinėje pakrantėje 2012-
2014 m. veiksmų planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

17. Gausialapio lubino 
(Lupinus polyphyllus) 
naikinimo tarp Beržoro ir 
Platelių 2012-2014 m. 
veiksmų planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

18. Gausialapio lubino 
(Lupinus polyphyllus) 
naikinimo Pučkorių kaimo 
apylinkėse (I masyve) 
2012-2014 m. veiksmų 
planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

19. Gausialapio lubino 
(Lupinus polyphyllus) 
naikinimo Pučkorių kaimo 
apylinkėse (II masyve) 
2012-2014 m. veiksmų 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 
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planas 
20. Gausialapio lubino 

(Lupinus polyphyllus) 
naikinimo Stirbaičių kaimo 
apylinkėse 2012-2014 m. 
veiksmų planas 

AM GTC 
Botanikos ir  
Ekologijos 
institutai 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teiktos pastabos VP 
projektui. 

21. Užpelkių telmologinio 
draustinio gamtotvarkos 
planas 

VSTT  Lietuvos 
gamtos 
fondas 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teikta su GP rengimu 
susijusi informacija, 
pasiūlymai. 

22. Žemaitijos NP Pailgio 
botaninio, Beržoro 
kraštovaizdžio draustinių ir 
Velėnijos, Širvinskinės, 
Sidabro pelkių 
gamtotvarkos planas 

VSTT  Lietuvos 
gamtos 
fondas 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Teikta su GP rengimu 
susijusi informacija, 
pasiūlymai. 

23. Žemaitijos nacionalinio 
parko direkcijos 2011 m. 
veiklos planas 

VSTT ŽNPD LR valstybės 
biudžeto lėšos 

ŽNPD – veiklos plano 
rengėjas. 
 

24. Žemaitijos nacionalinio 
parko 2011 m. kontrolės 
programa / Žemaitijos 
nacionalinio parko 2011 m. 
planinių ir neplaninių 
patikrinimų programa 

VSTT ŽNPD  LR valstybės 
biudžeto lėšos 

ŽNPD  - kontrolės 
programos rengėjas  

25. Žemaitijos nacionalinio 
parko darnaus turizmo 
strategija 

ŽNPD 
Kraštotv
arkos ir 
informa
cijos 
skyrius 

VŠĮ „Baltijos 
aplinkos 
forumas“ 

INTERREG 
BSR 

ŽNPD buvo šio 
dokumento parengimo 
iniciatorė. 

26. Žemaitijos nacionalinio 
parko darnaus turizmo 
plėtros 5 metų veiksmų 
planas 

ŽNPD 
Kraštotv
arkos ir 
informa
cijos 
skyrius 

VŠĮ „Baltijos 
aplinkos 
forumas“ 

INTERREG 
BSR 

ŽNPD buvo šio 
dokumento parengimo 
iniciatorė. 

27. Žemaitijos nacionalinio 
parko prekės ženklo, 
produktų sertifikavimo ir 
partnerių atrankos 
strategijos sukūrimas 

ŽNPD 
Kraštotv
arkos ir 
informa
cijos 
skyrius 

VŠĮ „Baltijos 
aplinkos 
forumas“ 

INTERREG 
BSR 

ŽNPD buvo šio 
dokumento parengimo 
iniciatorė. 

 Teritorijų planavimo dokumentai** 

1. Naujos saugomos teritorijos 
steigimo dokumentų 
rengimas BAST Vainaičių 
tyras (Stalgo pelkė), 
LTPLU0014. Specialiojo 
planavimo dokumentas. 

VSTT  VĮ Valstybės 
žemės fondas 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto lėšos 

Atlikta gyvosios gamtos 
analizė BAST Vainaičių 
tyras (Stalgo pelkė), 
LTPLU0014. Pateikti 
pasiūlymai dėl naujai 
steigiamos saugomos 
teritorijos ribų. 

2. Minijos valstybinio VSTT  VĮ Valstybės ES SF ir LR Atlikta gyvosios gamtos 
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ichtiologinio draustinio ribų 
specialiojo plano (esamo 
draustinio ribų korektūros) 
parengimas.  

žemės fondas valstybės 
biudžeto lėšos 

analizė  BAST Stalgėnų 
pievos, LTPLU0012, 
t.y., teritorijoje 
įjungiamoje į  Minijos 
valstybinį ichtiologinį 
draustinį. Pateikti 
pasiūlymai dėl esamo 
draustinio ribų 
korektūros. Dalyvauta 
plano sprendinių 
svarstyme su visuomene,  
pasisakyta. 

3. Turizmo trasų aplink 
Platelių ežerą ir jų jungties 
iki Plungės miesto 
specialusis planas 
 

Plungės 
raj. sav. 
administ
racija 

UAB„Urbani
stika“ 

Sanglaudos 
skatinimo 
programa. 
Projekto kodas 
Nr. VP1-4.2-
VRM-04-R-
82-012 

ŽNPD – projekto 
partneris. Teikti 
pasiūlymai, pastabos.  

4. Teritorijos, skirtos 
apžvalgos bokšto statybai 
Beržoro kaime, detalusis 
planas 
 

Plungės 
raj. sav. 
administ
racija 

- Sanglaudos 
skatinimo 
programa. 
Projekto kodas 
Nr. VP1-4.2-
VRM-04-R-
82-002 
 

ŽNPD – iniciatorius. 
Detalusis planas 
rengiamas įgyvendinant 
VSTT projektą 
„Saugomų teritorijų 
tvarkymas (II etapas)“. 

5. Rekreacinės teritorijos, 
esančios Paplatelės kaime, 
Žemaičių Kalvarijos 
seniūnijoje, Plungės rajone, 
detaliojo plano parengimas 
 

Plungės 
raj. sav. 
administ
racija 

- Sanglaudos 
skatinimo 
programa. 
Projekto kodas 
Nr. VP1-4.2-
VRM-04-R-
82-007 
 

ŽNPD pateikė sąlygas 
detaliajam planui rengti. 

 Statinių techniniai, supaprastinti projektai 

1. Paburgės pelkės natūralaus 
hidrologinio režimo 
atkūrimo supaprastinto 
projekto parengimas 

VSTT AB „Šiaulių 
hidroprojektas“ 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 
 

Pirkimo sąlygų, sutarties 
rengimas ir derinimas, 
viešųjų pirkimų 
procedūrų vykdymas. 
Bendradarbiavimas su 
paslaugos teikėju 
sutartinių įsipareigojimų 
užtikrinimui. 

2. Aukštojo tyro natūralaus 
hidrologinio režimo 
atkūrimo supaprastinto 
projekto parengimas 

VSTT AB „Šiaulių 
hidroprojektas“ 

ES SF ir LR 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 
 

Pirkimo sąlygų, sutarties 
rengimas ir derinimas, 
viešųjų pirkimų 
procedūrų vykdymas. 
Bendradarbiavimas su 
paslaugos teikėju 
sutartinių įsipareigojimų 
užtikrinimui. 
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3.  Šeirės pėsčiųjų-dviračių 
tako, pritaikyto 
neįgaliesiems, informacinės 
infrastruktūros įrengimo 
supaprastintas projektas 

ŽNPD 
Kraštotv
arkos ir 
informac
ijos 
skyrius 

UAB „Lyderio 
grupė“ 

INTERREG 
BSR 

Projekto parengimo 
organizavimas. 

 Kiti projektai 

1. Paraiška gamtotvarkiniams  
darbams ŽNP ir Aukštojo 
tyro valstybiniame  
telomologiniame 
draustinyje  aplinkos 
apsaugos rėmimo 
programos lėšoms gauti 

VSTT ŽNPD - Parengta ir išsiusta 
paraiška VSTT su būtina 
finansavimui 
dokumentacija dėl 
gamtotvarkiniams 
darbams 2012 m.  
reikalingų lėšų 
finansavimo iš AARP.  

2. Paraiška  monitoringui 
atlikti ŽNP ir priskirtose 
saugomose teritorijose 
aplinkos apsaugos rėmimo 
programos lėšoms gauti 

VSTT ŽNPD - Parengta ir išsiusta 
paraiška VSTT su būtina 
finansavimui 
dokumentacija dėl  
monitoringui reikalingų 
transporto išlaidoms lėšų 
finansavimo iš AARP.  

3. Paraiška  “Statinio 
rekonstrukcijos ir sklypo 
prie Ilgio ežero pritaikymo 
pažintiniam turizmui 
techninio projekto 
parengimas”  aplinkos 
apsaugos rėmimo 
programos lėšoms gauti 

VSTT ŽNPD - Parengta ir išsiusta 
paraiška VSTT su būtina 
finansavimui 
dokumentacija dėl 
reikalingų lėšų 
finansavimo iš AARP.  

4.  „Parks & Benefits” (Parkai 
ir nauda) 

ŽNPD 
Kraštotv
arkos ir 
informac
ijos 
skyrius 

ŽNPD 
Kraštotvarkos ir 
informacijos 
skyrius 

INTERREG 
BSR 
programa 

ŽNPD yra partneris 
įgyvendinant šį projektą. 

5.  Projektas 
Nr.WTPR.02.03.00-28-
019/10-00 „LIFEscape – 
Europos kraštovaizdžio 
konvencijos įgyvendinimas 
Pietų Baltijos jūros 
regione“ 

ŽNPD 
Kraštotv
arkos ir 
informac
ijos 
skyrius 

ŽNPD 
Kraštotvarkos ir 
informacijos 
skyrius 

INTERREG 
Pietų 
Baltijos  
jūros 
regiono 
programa 

ŽNPD yra partneris 
įgyvendinant šį projektą. 

6. „Lakes for future“ (Ežerai 
ateičiai) 

ŽNPD 
Kraštotv
arkos ir 
informac
ijos 
skyrius 

ŽNPD 
Kraštotvarkos ir 
informacijos 
skyrius 

INTERREG 
Lietuvos  - 
Latvijos 
bendradarbi
avimo per 
sieną 
programa 

ŽNPD yra partneris 
įgyvendinant šį projektą. 

7. „Volunteer in Parks“ 
(Savanoriai parkuose) 

ŽNPD 
Kraštotv

ŽNPD 
Kraštotvarkos ir 

EVS 
programa 

Žemaitijos nacionalinio 
parko direkcija priėmė 2 
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arkos ir 
informac
ijos 
skyrius 

informacijos 
skyrius 

savanorius. 

8. Darnios Lietuvos saugomų 
teritorijų raidos 
puoselėjimas 
 

ŽNPD 
Kraštotv
arkos ir 
informac
ijos 
skyrius 

VŠĮ „Baltijos 
aplinkos 
forumas“ 

Regioninės 
plėtros 
fondas 

ŽNPD yra partneris 
įgyvendinant šį projektą. 

9. Šeirės pėsčiųjų-dviračių 
tako, pritaikyto 
neįgaliesiems, lauko 
informacinės 
infrastruktūros įrengimo 
darbai 

ŽNPD  UAB 
“Faktumas” 

INTERREG  
projekto 
lėšos 

ŽNPD yra  užsakovas. 
Projekto įgyvendinimo 
darbai bus baigti 2012 
m. 

* Įskaitant gamtotvarkos planus 
** Prie teritorijų planavimo dokumento pavadinimo nurodomas planavimo dokumento tipas (bendrasis, specialusis, detalusis) 
 
 
 
5.3. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ, STATINIŲ PROJEKTŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 

NAGRINĖJIMAS 
 
 

Teritorijų planavimo dokumentai 

1. Pasiūlymų sąlygoms teritorijų planavimo dokumentams rengti 
pateikimas: 

Išduotos 
sąlygos 

Neišduotos sąlygos 

 Bendrojo planavimo dokumentams - - 
 Specialiojo planavimo dokumentams  

7 
1 (ketinta įveisti 
mišką NATURA 
2000  teritorijoje) 

 Detaliojo planavimo dokumentams 4 - 
2. Teritorijų planavimo dokumentų derinimas: Pritarta Nepritarta 
 Bendrojo planavimo dokumentams 0 0 
 Specialiojo planavimo dokumentams: 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams 
 
7 

 
0 
 

 Detaliojo planavimo dokumentams - - 
Statinių projektai  

  Išduotos 
sąlygos 

Neišduotos sąlygos 

3. Sąlygų statinių projektams rengti išdavimas 15 0 
  Pritarta Nepritarta 

4. Pritarimas statinių projektams 
Stogo dangos keitimui 
Tvorų tvėrimui 
Kelių techniniam projektui 
Elektros linijos techniniam projektui 

38 
2 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

5. Kiti dokumentai: 279 3 
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 Miškotvarkos projektai 14 0 

 Prašymai dėl kūdrų kasimo, valymo 9 2 

 Prašymai dėl sanitarinių kirtimų 10 0 

 Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos (Išvados dėl specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų) 

246 
pažymos 
sklypams   

1 (nepritarta dėl 
pasikeitusių 
žemėnaudų) 
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6. TERITORIJŲ APSAUGA IR TVARKYMAS 
 
6.1. TERITORIJŲ (ĮSKAITANT PAVELDO OBJEKTUS) TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA, PRITAIKYMAS LANKYMUI, KT. 
 
 
Žemaitijos nacionalinio parko teritorija: 
 

1. Vienmečių krūmų, medžių atžalų ir žolės šienavimas, biomasės išnešimas Plokštinės gamtinianio rezervato pievose, siekiant išsaugoti Lietuvos 
raudonosios knygos (toliau-LRK) augalų, ES svarbos buveines bei vykdyti 2007 m. įgyvendinto projekto “Plokštinės miško tvarkymas” darbų 
tęstinumą ( 9 ha). 

2. Vienmečių krūmų, medžių atžalų ir žolės šienavimas, biomasės išnešimas Velėnijos pelkėje, siekiant išsaugoti LRK augalų augimvietes, ES svarbos 
buveinę “7230 Šarmingos žemapelkės” (4,1 ha) ir užtikrinti  PAF  MPP. Finansuotą projektą “Pažeistų ŽNP teritorijų atkūrimas ir pritaikymas 
pažintiniam turizmui”,  projekto veiklų tęstinumą.  

3. Pievos šienavimas ir biomasės išgabenimas iš tvarkomos teritorijos mažojo, šakotojo, paprastojo varpenių augimvietės išsaugojimo tikslais 
Jogaudų km. (0,8 ha) ir užtikrinti  PAF  MPP. Finansuotą projektą “Pažeistų ŽNP teritorijų atkūrimas ir pritaikymas pažintiniam turizmui”,  projekto 
veiklų tęstinumą. 

4. Pievos šienavimas ir biomasės išgabenimas iš tvarkomos teritorijos Ertenio telmologiniame draustinyje tetervinų tuokvietės išsaugojimo tikslais 
(2,5 ha) ir užtikrinti  PAF  MPP. Finansuotą projektą “Pažeistų ŽNP teritorijų atkūrimas ir pritaikymas pažintiniam turizmui”,  projekto veiklų 
tęstinumą..  

5. Pievų šienavimas ir biomasės išgabenimas iš tvarkomos teritorijos Mikytų kraštovaizdžio draustinyje LRK augalų – sibirinio vilkdalgio, 
vyriškosios gegužraibės augimviečių, taip pat retų vabzdžių bei griežlių gyvenamosios aplinkos išsaugojimo tikslais (4,1 ha). Platelių dvaro 
sodybos svirno ir arklidžių restauracija ir ekspozicijų įrengimas; buvusio rūsio rekonstrukcijos darbai, pritaikant amatų centrui (I darbų etapas bus 
baigtas 2012 m.) 

6. Iškirsti krūmai, nušienauta žolinė augmenija, pašalinta biomasė LRK augalo sibirinio vilkdalgio augimvietėje Mikytų kraštovaizdžio draustinyje 
(0,5 ha). 

7. Iškirsti krūmai, nušienauta žolinė augmenija, pašalinta biomasė pievose, esančiose Stirbaičių kaimo kraštovaizdžio draustinyje biologinės 
įvairovės išsaugojimo tikslais (3,15 ha). 

8. Nušienauta ŽNPD priklausanti Ąžuolyno pieva prie Varduvos upės biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais (2,0 ha). 
9. Dalyvauta Lietuvos gamtos fondo inicijuotoje bei drauge su UAB „Antalis“ finansuojamoje jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo 

programoje. Pagal jaunimo įgyvendinamą aplinkosauginį projektą “Orchidinių augalų populiacijų ištyrimas ir išsaugojimas Platelių miestelyje ir jo 
prieigose”, buvo sutvarkytos (surinktos šiukšlės, iškirsti krūmai, nušienauta žolinė augmenija, pašalinta biomasė) Platelių miestelio griovos (0,5 ha). 
Projekto organizatoriai ir partneriai: ekologijos klubas “Liepija”, Platelių gimnazija, ŽNPD.  

10. Platelių ežero pakrantės priežiūros darbai (rinktos šiukšlės) vykdyti akcijos “Darom 2011” metu. Ežeras priklauso europinės svarbos buveinės tipui 
3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis. Dalyvavo ŽNPD, Plungės policijos komisariato, VĮ Telšių MU, Plungės AAA darbuotojai, Platelių 
gimnazijos mokiniai. (Prižiūrėta ~15 ha). 
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11. Iškirsti krūmai, nušienauta žolinė augmenija, pašalinta biomasė LRK augalų – juodgalvės bajorės, tuščiavidurio rūtenio augimvietėje Platelių ežero 
Pilies saloje  (~0,1 ha), rinktos šiukšlės visoje saloje. (Prižiūrėta ~5 ha). 

12. Platelių ežero Briedsalės saloje apsauginiu tinklu aprišti 34 medžių (ąžuolų, liepų, beržų) kamienai apsaugai nuo bebrų veiklos, rinktos šiukšlės. 
(Prižiūrėta ~1,5 ha).  

13. Platelių ežero Veršių saloje rinktos šiukšlės. (Prižiūrėta ~2,0 ha). 
14. Prižiūrėta hidrogeologinio gamtos paminklo – Pilelio šaltinio – teritorija. Šaltinio ištakose ir šaltinio „akyje“ išvalytos nuokritos, pašalinti įvirtę 

medžiai.  Prie šaltinio ištakų pastatytas dar vienas naujas informacinis ženklas. (Prižiūrėta ~0,2 ha). 
15. Botaninių gamtos paveldo objektų (Raganos uosio, Platelių vinkšnos, Stirbaičių ąžuolo, Paparčių kaštono) teritorijoje rinktos šiukšlės, šienauta, 

šalintos atžalos. (Prižiūrėta ~0,02, sutvarkyta ~0,03). 
16. Siberijos pelkės gamtotvarkos plano įgyvendinimas. Pagal Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamą projektą  „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ atlikti Siberijos pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai (31 ha ). 
17. Siberijos pelkės gamtotvarkos plano įgyvendinimas. Pagal Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamą projektą  „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“ buvo baigti 2009 m. prasidėję Siberijos pelkės tvarkymo darbai. 2011 m. atliktas 
nendrynų, sumedėjusios augalijos atžalų, žolinės augmenijos šienavimas ir biomasės išgabenimas iš tvarkomos teritorijos (31,8 ha). 

18. Įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą  „Saugomų teritorijų 
tvarkymas (I etapas)“ buvo baigti 2010 m. prasidėję Gardų ozo tvarkymo darbai. Atlikti statinių kadastriniai matavimai žemės sklype Nr. 44/1403254 
užbaigus Gardų ozo tvarkymo darbus. ŽNPD vykdė viešųjų pirkimų procedūras, bendradarbiavo su rangovais, paslaugų teikėjais įgyvendinant 
sutartinius įsipareigojimus.  Sutvarkyta 3,43 ha. 

19. Sutvarkytos 3 pažeistos teritorijos Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje. Įrengti užtvarai ir 3 informaciniai stendai. (Sutvarkyta ~3,7 ha). 
20. Mikytų alkakalnio tvarkymas (ŽNPD, VĮ  Telšių miškų urėdija) – menkaverčių krūmų kirtimas (0,3 ha), informacinės sistemos atnaujinimas. 
21. Šarnelės piliakalnio tvarkymas (Žemaičių Kalvarijos seniūnija, ŽNPD) – šienavimas (0,3 ha). 
22. Laumalenkų žydų genocido kapinių tvarkymas (ŽNPD, Platelių seniūnija) – šienavimas (0,1 ha). 
23. Platelių žydų genocido kapinių tvarkymas (Platelių seniūnija, ŽNPD, Platelių gimnazija) – šienavimas (0,3 ha). 
24. Platelių dvaro sodybos želdinių tvarkymas (ŽNPD) – šienavimas, menkiaverčių krūmų, sausuolių kirtimas (9 ha). 
25. Poeto V.Mačernio kapo ir vizijų kelio tvarkymas (ŽNPD, Žemaičių Kalvarijos seniūnija) – šienavimas (šienauta du kartus 0,3 ha), informacinės 

sistemos atnaujinimas, menkiaverčių krūmų, sausuolių valymas.  
26. Tautodailininko St.Riaubos tėviškės tvarkymas (ŽNPD) – šienavimas, želdinių tvarkymas ( 0,05 ha). 
27. St.Riaubos kelio skulptūrų tvarkymas (ŽNPD) – šienavimas ( 0,01 ha). 
28. Užpelkių piliakalnio, Medsėdžių km. kapinių, Visvainių km. kapinių tvarkymas (Platelių seniūnija, ŽNPD) – šienavimas, menkaverčių krūmų 

kirtimas (0,1 ha). 
29. Beržoro Kristaus kančios kelio tvarkymas (Platelių seniūnija, privatūs asmenys) – šienavimas, dviejų kryžių saulučių nukalimas koplyčioms ( 0,5 ha). 
30. Mažosios architektūros objektų restauravimas – 7 vnt. (kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės Visvainių km., Beržoro km.). 
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      ŽNPD žiniai priskirtos saugomos teritorijos (įskaitant NATURA 2000 teritorijas): 
 

1. Aukštojo tyro gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimas: 
1.2.  nušienautos atžalos, žolinė augmenija, pašalinta biomasė iš tvarkomos teritorijos (6,6 ha); 
1.3. iškirsti krūmai, nušienauta žolinė augmenija, pašalinta biomasė iš tvarkomos teritorijos (1,0 ha).  
2. Krūmų kirtimas, šienavimas, biomasės išnešimas Reiskių telmologinio draustinio aukštapelkės saloje ir apypelkyje, siekiant išsaugoti LRK augalų -  

juodgalvės bajorės, svogūninės kartenės, žalsvažiedės blandies, melsvojo melito, vyriškosios gegužraibės augimvietes (0,3 ha). 
3. Uždarytas įvažiavimas į nelegalų žvyro  karjerą  Vilkaičių geomorfologiniame draustinyje,  išvežtos čia buvusios buitinės atliekos.  
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6.2.  INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA 
 
 
1. Įgyvendinus Siberijos pelkės gamtotvarkos plano priemones, prie Siberijos telmologinio draustinio ribų buvo pastatyti 4 informaciniai riboženkliai ir 1 
informacinis stendas.  
2. Pastatytas informacinis ženklas prie gamtos paveldo objekto Paparčių kaštono.   
3. Pagamintas ir pastatytas  naujas informacinis ženklas prie hidrogeologinio gamtos paminklo Pilelio šaltinio.  
4. Pastatyti 3 informaciniai stendai prie sutvarkytų trijų pažeistų teritorijų Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje.  
5. Pastatytas informacinis stendas „Kitoks ūkis“ Mikytų kraštovaizdžio draustinyje iš projekto „Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant 
tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje“ lėšų. Projekto vykdytojai: Baltijos aplinkos forumas, LOD. 
6. Įrengtas Gardų ozo pažintinis takas su infrastruktūra ( tvenkinys  8398 m², takas su žvirgždo  danga  980 m²,  laiptai 270 m²,  regykla  1 vnt., 2 tilteliai 29 
m²,  atitvarai-suolai 141 m, apsauginė tvora  141 m, stoginė 1 vnt., lauko tualetas 1 vnt.,  informaciniai stendai 4 vnt.,  dviračių stovas 2 vnt.,  rodyklė didelė  
4  vnt.,  rodyklė  maža 5 vnt., šiukšliadėžė 1 vnt., šiukšliaduobės  4 vnt.). 
7. Baigtas projektas “Buvusios Platelių dvaro sodybos atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiesiems  turizmo poreikiams”. Lauko inžinerinių tinklų, 
teritorijos sutvarkymo bei muziejinių ekspozicijų įrengimo darbų per 2011 m. atlikta už 0,72 mln. Litų. Projekte numatyti darbai atlikti pilnai. 
8. ,,Šaltojo karo“ muziejaus ir jo aplinkos infrastruktūros įrengimo, statybos, ekspozicijų įrengimo ir montavimo darbams finansuojamiems ES regioninės 
plėtros fondo VP3-1.3-ŪM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“, skirta 
5,46 mln.  
9. Baigta tvarkyti Pauošnių automobilių stovėjimo aikštelė. 
10. Pastatytas informacinis ženklas lankytojams prie Ubagsalės. 
11. Pastatytas informacinis Ženkas „Šeirės pažintinis takas, į kurį įmontuota pėsčiųjų – dviračių skaičiavimo sistema. 
12. Pastatytas informacinis ženklas lankytojams. 
13. Bendradarbiaujant su Platelių seniūnija ir Beržoro kaimo bendruomene įrengta bendruomenės maudykla prie Beržoro ežero. 
14. Tvarkytas ir prižiūrėtas Paplatelės pažintinis takas. 
15. Prižiūrėtas dviračių takas Plateliai – Beržoras 
16. Prižiūrėtas Šeirės pažintinis takas. Suprojektuota nauja tako informacinė infrastruktūra ir danga. 
17. Prižiūrėtas Mikytų pažintinis takas. 
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6.3. VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ KONTROLĖ                                                                                                                                                             
 
Valstybinę saugomų teritorijų kontrolę direkcijoje vykdė vyr. specialistas  S. Jonutis ir vyresn. specialistas V. Ramonas. 

Eil. 
Nr. Pažeidimų grupės pagal ATPK 

Pažeidimai (vnt.) Administracinės 
baudos (Lt) Žala (Lt) Perduota ATPK 

bylų teisingumo 
institucijoms baudų, 

žalos išieškojimui 
(vnt.) 

Nustatyta Išaiškinta Skirta Atlyginta Paskirta 
atlyginti Atlyginta 

1. Pažeidimai, susiję su miško  naudojimu ir lankymu 
(60, 61 str. 6 dalis, 62 str. 1, 2, 6 dalys, 621 str. 1, 2, 
6 dalys, 622 str. 1, 2, 6 dalys, 63, 64 str. 3, 4 dalys, 
65, 66, 68, 69, 70, 71, 77, 77’ str., 1895 str. 1 d.) 
Iš jų: 
neteisėti miško kirtimai (62 str. 1, 2, 6 dalys, 621 
str. 1, 2, 6 dalys, 622 str. 1, 2, 6 dalys) 

------------- ----------- ------------ ------------ ---------- ----------- ----------------------- 

2. Gyvūnijos ir augalijos (67, 74, 85, 87, 871, 873 str. 
1, 2 dalys, 874, 876, 88, 89, 90, 110 str.) 
Iš jų:  
medžioklės taisyklių pažeidimai (85 str.) 
žūklės taisyklių pažeidimai (87, 871, 873 str. 1, 2 
dalys, 874, 876 str.) 

 
10 

 
10 

 
690 

 
690 

 
257,80 

 
257,80 

 
2(dvi) bylos dėl žalos 
atlyginimo gyvūnijai 
perduotos į Plungės 
AAA. 

3. Kraštovaizdžio (47, 52, 521, 53, 59, 72, 75, 76, 78, 
831, 832, 91 str.) 
Iš jų: 
saugomų teritorijų  (75, 76, 91 str.) 
žemės ir jos gelmių (52, 521, 53 str.) 

 
 
 
7 
3 
 
 

 
 
 
7 
3 
 

 
 
 
425 
800 

 
 
 
425 
800 
 

 
 
 
134,70 
----------- 

 
 
 
13470 
--------- 

 
1(viena) byla dėl 
žalos atlyginimo 
gyvūnijai perduota į 
Plungės AAA. 

4. Vandenų (55, 561, 562, 57, 58 str.) 2 2 400 400 ------- -------- ------- 
5. Atmosferos (79 str.) -------- -------- ------- --------- --------- --------- ---------- 
6. Savavališkos statybos (512 str. 2, 3 dalys) ---------- --------- -------- --------- --------- ------- ---------- 
7. Pareigybiniai pažeidimai (51, 511, 86 str.) --------- ---------- -------- ---------- ---------- --------- --------- 
8. Atliekų tvarkymas (51³str. 1, 2, 3, 4 dalys)  ---------- -------- --------- --------- -------- ------- -------- 
9. Kiti pažeidimai (84, 107, 183 str.) --------- -------- ------- ----------- ------------ --------- ----------- 

 Iš viso: 22 22 2315 2315 395,50 392,50 ------------------- 
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 Pastaba: Lentelėje pildomi tik tiesiogiai direkcijos darbuotojų nustatyti pažeidimai. Informacija apie bendrų reidų rezultatus pateikiama po lentele laisva forma nurodant 
bendrų reidų kiekį, bendrą pažeidimų skaičių ir išaiškintų pažeidimų skaičių, dalyvavusias ir reidus inicijavusias institucijas, išryškinant direkcijos vaidmenį, nurodant 
prevencinę ir kitą su kontrole susijusią veiklą. 

64 reidai per 2011 m. 5 reidai su Plungės AAA, 3 reidai su Plungės policijos komisariatu, 1 reidas su Laivybos kontrole.  
          2011 m. tiesioginę inspekcinę veiklą iki spalio mėn. pirmos dienos vykdė du specialistai (1,5 etato), o nuo spalio mėn. pirmos dienos – vienas specialistas (0,5 etato). 
Užbaigta viena administracinė byla, kuri buvo pradėta 2003 m. Išnagrinėjus vieną administracinę bylą buvo konfiskuoti pažeidimo įrankiai. 2011 metais patikrinti Plinkšių, 
Germanto kraštovaizdžio draustinių būklė,  Buožėnų geomorfologinio draustinio būklė. Nustačius kraštovaizdžio darkymo pažeidimus  informuotos Šiaulių RAAD 
agentūros. Pateikti reikalavimai žemės valdytojams panaikinti statybinius vagonėlius ir kitus kilnojamus objektus esančius jų žemėse.  
 
 
7.  BENDRADARBIAVIMAS, KULTŪRINĖ, ŠVIETĖJIŠKOJI, INFORMACINĖ VEIKLA 
7.1. BENDRADARBIAVIMAS 
 
Eil. 
Nr. 

Institucijos, organizacijos pavadinimas Veiklos sritys* 

Valstybinės, savivaldos institucijos 

1. Plungės rajono savivaldybė Bendradarbiavimas vystant bendrus projektus kompleksinio turizmo plėtros srityje, Žemaitijos 
nacionalinio parko darnaus turizmo forume. Bendrų projektų vykdymas: ,,Amatų centro įkūrimas 
Platelių dvaro rūsyje”, EDENO projektas. 

2. Plungės raj. sav. Žemaičių Kalvarijos 
seniūnija 

Kultūros paveldo objektų priežiūros darbai, kultūrinių renginių organizavimas. 

3. Plungės raj. sav. Platelių seniūnija Bendradarbiavimas organizuojant kultūrinius renginius, kultūros, gamtos paveldo objektų 
priežiūros darbus, kitų teritorijų tvarkymą, talkas. Bendradarbiavimas įrengiant Beržoro kaimo 
bendruomenės maudyklą.   

4. Plungės raj. sav. Žemaičių Kalvarijos 
vidurinė mokykla 

Bendradarbiavimas skleidžiant Parko idėjas, vedant užsiėmimus moksleiviams. Kultūrinė sritis: 
renginių, kūrybinių stovyklų, talkų organizavimas. 

5. Plungės raj. sav. Platelių gimnazija Bendradarbiavimas organizuojant renginius, talkas, skleidžiant savanorystės idėjas. 
Bendradarbiavimas gamtosauginėje švietėjiškoje veikloje. Kultūrinė sritis: renginių, kūrybinių 
stovyklų, talkų organizavimas. 

6. Plungės raj. sav. Platelių meno mokykla Kultūrinė sritis: renginių, kūrybinių stovyklų, talkų organizavimas. 

7. LR Ūkio ministerija Bendradarbiavimas planuojant ir kuriant kompleksinio turizmo plėtros pavyzdinę teritoriją 
Žemaitijos nacionaliniame parke. 

8. Lietuvos Geologijos tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos 

Bendradarbiavimas mokslinėje srityje. 
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9. Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejus Bendradarbiavimas mokslinėje srityje. 

10. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 
Gamtos tyrimų centras 

Bendradarbiavimas mokslinėje srityje. 

11. Klaipėdos universitetas Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG  Pietų Baltijos jūros programos projektą 
„LIFEscape – Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Baltijos jūros regione“, 
bendradarbiavimas rengiant paraiškas kitiems projektas. Bendradarbiavimas mokslinių tiriamųjų 
darbų/ mokymų srityse. 

12. Ministry for Agriculture, Environment 
and Consumer Protection M-V 
(Vokietija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ).  

13. Miuritco nacionalinio parko 
administracija (Vokietija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

14. Administration of Biosphere Reserve 
South East Rügen (Vokietija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą  „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

15. Tourist Board Mecklenburg Lake District 
(Vokietija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

16. Region Zealand, Nature & Environment 
(Danija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

17. Municipality of Guldborgsund, 
Department for Nature and Environment 
(Danija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

18. Lolland Municipality, Department for 
business development (Danija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

19. The Dovrefjell Council (Norvegija) Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

20. Environmental Board  (Estija) Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

21. Nature Protection Agency, Kemeri 
National Park administration 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

22. Self-government of the Warmińsko-
Mazurskie Voivodship / Elbląg High-
Plain Lanscape Park (Lenkija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG  Pietų Baltijos jūros programos projektą 
„LIFEscape – Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Baltijos jūros regione“. 
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23. Municipality of Tolkmicko (Lenkija) Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG  Pietų Baltijos jūros programos projektą 
„LIFEscape – Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Baltijos jūros regione“. 

24. Kuldigos savivaldybė (Latvija) Bendradarbiavimas rengiant LITLAT projektų paraiškas, plėtojant turistinius maršrutus tarp 
Kuldigos ir Žemaitijos, dalinantis informacija ir idėjomis darnaus turizmo plėtrai. 

25. Municipality of  Lund (Švedija) Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG  Pietų Baltijos jūros programos projektą 
„LIFEscape – Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Baltijos jūros regione“. 

26. Municipality of  Sjöbo (Švedija) Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG  Pietų Baltijos jūros programos projektą 
„LIFEscape – Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Baltijos jūros regione“. 

27. Linnaeus University (Švedija) Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG  Pietų Baltijos jūros programos projektą 
„LIFEscape – Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Baltijos jūros regione“. 

28. Municipality of Slagelse (Danija) Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG  Pietų Baltijos jūros programos projektą 
„LIFEscape – Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Baltijos jūros regione“. 

29. Kurzeme planning region (Latvija) Bendradarbiavimas rengiant INTERREG Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo programos 
projektą „ Bendradarbiavimas organizuojant darnų ežerų naudojimą Kuržemės regione ir 
Lietuvoje“. 

30.  Šiaulių RAAD Plungės aplinkos 
apsaugos agentūra 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis  dėl  ST kontrolės,  duomenų apsikeitimo, metodinės 
pagalbos suteikimo.   

Bendruomenės, organizacijos, įmonės  
1. VĮ Telšių miškų urėdija Bendradarbiavimas vykdant teritorijos tvarkymą, prižiūrint ir tvarkant poilsiavietes ir 

stovyklavietes, pažintinius takus, įrengiant kitą rekreacinę įrangą. Bendradarbiavimas 
projektuojant dviračių takus. Bendradarbiavimas gamtosauginėje švietėjiškoje veikloje. 

2. Ernst-Moritz-Arndt University of 
Greifswald / Institute for Geography 
(Vokietija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

3. Association for sustainable mobility 
Germany (Vokietija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

4. EUROPARC Federation (Belgija) Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

5. Roskilde University, Dept. Of 
Environmental, Social and Spatial 
Change (Vokietija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

6. Nature Protection Agency, Kemeri 
National Park administration (Latvija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 
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7. Latvian Country Tourism Association 
“Lauku celotajs” (Latvija) 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

8. Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų 
asociacija 

Bendradarbiavimas įgyvendinant INTERREG Baltijos jūros regiono programos  projektą „Parks 
and Benefits“ (www.parksandbenefits.net ). 

9. Europarc Nordic – Baltic sekcija Bendradarbiavimas vykdant nacionalinio parko vertybių sklaidą, rengiant bendrus projektus, 
organizuojant mokymus, gerosios praktikos pasidalinimas.  

10. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos 
Plungės skyrius 

Bendradarbiavimas organizuojant ir koordinuojant turizmo paslaugų teikimą Žemaitijos 
nacionaliniame parke. 

11. JSVC „Deineta“ Bendradarbiavimas įgyvendinant EVS projektą. 

12. VŠĮ „Baltijos aplinkos forumas“ Bendradarbiavimas projekte „Darnios Lietuvos saugomų teritorijų raidos puoselėjimas“ 

13.  VŠĮ „Kūrybiškos raiškos centras“ Bendradarbiavimas organizuojant tarptautinę jaunimo mainų stovyklą 2011 m. liepos 29 – 
rugpjūčio 7 d.  “Mano žemė, mano vanduo” (“My earth, my water”).  Plateliuose. 

14.  Ekologijos klubas “Liepija”  Gamtotvarkinė,  gamtosauginė švietėjiška sritis. 

15. Platelių bendruomenė  Gamtosauginė, švietėjiška, kultūrinė sritis.  

16.  Ž.Kalvarijos bendruomenė “Gardai” Gamtosauginė, švietėjiška, kultūrinė sritis.  

17. Jaunųjų miškininkų būrelis “Šeirė” Gamtotvarkinė, gamtosauginė švietėjiška sritis. 

18. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių 
skyrius  

Parodų, seminarų, kūrybinių stovyklų organizavimas. 

19. Šiaulių ,,Aušros”, Telšių ,,Alkos”, 
Lietuvos nacionalinis, Žemaičių dailės 
muziejai 

Moksliniai tiriamieji darbai. 

20. Platelių parapija Parodų, kūrybinių stovyklų organizavimas. 

21.  Ekologinio ūkio ūkininkė-
vaistažolininkė  Vaiva Jundulaitė 

Mokomosios stovyklos surengimas pas  V.Jundulaitę,  parko tikslų laikymasis, pažintinių 
mokymų organizavimas (ŽNPD). 

22. Klaipėdos valstybinė kolegija  Bendradarbiavimas organizuojant studentų mokomąją praktiką. 

Viso institucijų, organizacijų: 52 vnt. 
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7.2. RENGINIAI 
 
Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Data Dalyvių 
skaičius 

Direkcijos vaidmuo, bendradarbiavusios institucijos* 

Gamtosauginių, kultūrinių renginių organizavimas 

1. Trijų karalių šventė 2011-01-06 50 Organizatorius – ŽNPD.  

2. Užgavėnės 2010-02-16 300 Organizatorius – ŽNPD, partneriai: Platelių bendruomenė, 
Platelių seniūnija, dalyvavo folkloro ansambliai ,,Platelē“, 
,,Alksna“ (Mažeikiai). 

3. Žemės dienos paminėjimas  2011-03-
18/21-25 

 

200 ŽNPD Gamtos skyriaus darbuotojai perskaitė 7 paskaitas gamtine 
tematika Platelių gimnazijos moksleiviams, dalyvavo inkilų 
vertinimo komisijoje, teikė padėkos raštus. Vyko inkilėlių 
paroda, iškilminga eisena, Žemės vėliavos pakėlimas Plateliuose. 
(ŽNPD, Platelių gimnazija). 

4. Mokomasis-praktinis seminaras „Pažinkime 
Žemaitijos nacionalinio parko miškuose 
gyvenančias pelėdas“ 

2011-04-
18/19 

35 Renginį, skirtą tarptautiniams miškų metams, organizavo ŽNPD 
kartu su VĮ Telšių miškų urėdija. Lietuvoje gyvenančių pelėdų 
biologiją pristatė B.Šablevičius. Organizuota naktinė išvyka į 
ŽNP miškus pelėdų balsų klausymuisi. Girdėjome žvirblinės 
pelėdos balsus ir matėme bei girdėjome namines pelėdas. 

5. Konferencija ,,Žemaitijos nacionaliniam 
parkui – 20“  

2011-05-
19/20 

Apie 200 Organizatorius – ŽNPD.  

6.  Joninės 2010-06-
23/24 

700 Organizatorius – ŽNPD, partneriai: Platelių bendruomenė, 
Platelių seniūnija, dalyvavo folkloro ansambliai ,,Platelē“, 
,,Alksna“ (Mažeikiai). 

7. Akcija “Išvalykime Platelių ežerą ir jo salas” 2011-07-23 24 Organizavo Platelių bendruomenė, dalyvavo ŽNPD, Telšių miškų 
urėdijos darbuotojai, jaunieji konservatoriai, narai. 

8. Invazinės vėžiagyvių rūšies – rainuotojo vėžio 
gaudymo akcija Platelių ežere 

2011-09-17 30 ŽNPD – akcijos organizatorius bei viešintojas (publikuoti 
straipsniai apie invazinius vėžius rajoninėje spaudoje bei 
www.zemaitijosnp.lt). Akcijoje dalyvavo narai bei Klaipėdos 
universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo 
instituto mokslo darbuotojas dr. Tomas Ruginis, supažindinęs su 
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Lietuvos dešimtkojais vėžiagyviais, invazinių vėžių rūšių 
problematika. 

Parodos 

1. ŽNP menininkų paroda, skirta Parko 20-
mečiui 

2011-07-01 – 
08-10 

500 ŽNPD. 

2.  Žemaitijos Užgavėnių kaukių paroda 2011-08-13 – 
10-01 

700 ŽNPD. 

3. Tautodailininkų Reginos ir Justino Jonušų 
jubiliejinė  paroda 

2011-08-13 – 
09-14 

500 ŽNPD. 

4. Dokumentinė paroda ,,Karas po karo“, 
,,Lietuvos kariuomenės skiriamieji ženklai“. 

2011-09-16 – 
10-31 

300 LLA karių ir rėmėjų sąjunga, Lietuvos genocido ir rezistencijos 
tyrimo departamentas, ŽNPD. 

5. Mantos Šimanskytės darbų paroda 2011-10-10 – 
11-20 

200 ŽNPD, Platelių gimnazija. 

6.  Fotografijų paroda „Fotoalėja-2011“ 2011-10-15 – 
12-05 

500 Plungės viešoji biblioteka, ŽNPD. 

7. Fotografijų paroda ,,Lietuvos nacionaliniai 
parkai” 

2011-12-12 – 
2012-01-15 

- Saugomų teritorijų tarnyba, ŽNPD. 

8.  Paroda ,,Platelių ir Beržoro bažnyčių kultūros 
paveldas. Tekstilė” 

2011-12 –19 
– 2012-01-15 

- ŽNPD, Platelių parapija. 

9. Paroda ,,Dovainių, Gilaičių ir Zobielų kaimų 
moterų rankdarbiai” 

2011-12 –19 
– 2012-01-15 

- ŽNPD, Dovainių kaimo bendruomenė. 

10. VIVATUR paroda Vilniuje* 2011-02-25 – 
2011-02-27 

16 000 Žemaitijos NP pristatytas parodoje kartu su Plungės rajono 
savivaldybe. 

11. EUROPARC ekspozicija Vilniuje* 2011-03-01 – 
2011-04-01 

400 Žemaitijos NPD organizavo parodos atgabenimą į Lietuvą. 

12. Pirmoji turizmo mugė Lenkijoje (Seinai)* 2011-10-
07/08 

1000 Žemaitijos NP darbuotojai pristatė parką kartu su Plungės rajono 
savivaldybe. 

Kiti renginiai 
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1. Talka „Darom 2010“  2011-04-
15/16  

56 ŽNPD, Plungės policijos komisariato, VĮ Telšių MU, Platelių 
seniūnijos, Plungės AAA darbuotojai, Platelių gimnazijos 
mokiniai. 

2.  Mokomoji-pažintinė  išvyka į Velėnijos pelkę 
bei Plokštinės gamtinį rezervatą  

2011-05-24 34 Organizatorius – Marijampolės Gamtos tyrimų ir ekologinio 
švietimo stotis, dalyviai – geriausi Marijampolės apskrities  
biologijos mokytojai ir mokiniai. ŽNPD gamtos sk. vedė  
pažintinę mokomąją ekskursiją į Plokštinės gamtinį rezervatą, 
Velėnijos pelkę, pasakojo ir rodė gamtotvarkinių darbų naudą. 

3.  Susitikimas su gyventojais dėl  Juodupio  
botaninio draustinio GP 

2011-05-30 13 Organizatorius Lietuvos gamtos fondas,  susitikimas vyko ŽNP 
direkcijoje. Gamtos sk. vedėja Marija Jankauskienė pristatė 
kokios gamtinės vertybės atrastos ir saugotinos Juodupio BD. 

4. Mokomoji-gamtosauginė stovykla Visvainių 
kaime  

2011-06-
18/19 

15 Mokomoji-gamtosauginė stovykla Visvainių kaime pas ūkininkę 
Vaivą Jundulaitę. Jos metu vaikai supažindinti su ŽNP laukine 
augmenija, retomis augalų rūšimis, mokyti pažinti ir tausoti 
aplinką.  Stovyklos metu ŽNPD gamtos skyriaus vedėja Marija 
Jankauskienė vaikus supažindino su ŽNP steigimo tikslais, 
pasakojo ir rodė Lietuvos raudonąją knygą, retų ir saugomų rūšių 
herbariumus. Išėję į gamtą mokinomės pažinti retų bei įprastų 
augalų rūšis. 

5. Seminaras, skirtas projekto „Geologinės 
aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas“ 
pristatymui 

2011-06-
21/22 

15 Organizatorius – Lietuvos Geologijos tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, partneris – ŽNPD. Pristatytos projekto veiklos, 
geologinės aplinkos monitoringo tikslai, uždaviniai ir rezultatai: 
telemetrinių ir seisminių stebėjimų stočių įrengimas, mobili 
laboratorija ir modernizuota stacionarios laboratorijos įranga. 
(ŽNP, Paburgės km. įrenginėjama seisminių stebėjimų stotis). 

6. Pradiniai susitikimai su gamtotvarkos planus 
derinančių institucijų atstovais  

2011-07-25 14 Organizatorius Lietuvos gamtos fondas, renginys vyko ŽNP 
direkcijoje. Direkcijos atstovai dalyvavo pasisakymuose, 
diskusijose. 

7. Susitikimas su  gyventojais dėl rengiamo 
Šeirės  ir Liepijos  kraštovaizdžio draustinių  
GP 

2011-09-09 24 Organizatorius Lietuvos gamtos fondas,  susitikimas vyko ŽNP 
direkcijoje. Gamtos sk. vedėja Marija Jankauskienė pristatė 
kokios gamtinės vertybės atrastos ir saugotinos Juodupio BD. 

8. Kūrybinė stovykla ,,Menininkų dirbtuvės 
Beržore” 

2011-06  300 ŽNPD, KRF paremtas projektas. Sukurti du mažosios 
architektūros objektai, restauruota 10 kryžių, koplytstulpių, 
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nukaltos dvi saulutės, demonstruotas kalvystės amatas. 

9. Jadvygos Bajorienės knygos "Su viltimi ir 
nerimu perpus" pristatymas 

2011-06-30 90 ŽNPD, Valdas Vaitkus. 

10. Lietuvos respublikos lietuviško ritinio V-asis 
turas ir ,,Platelių taurės“ varžybos 

2011-09-10-
11 

60 ŽNPD, Lietuviško ritinio federacija. 

11. Europos paveldo dienos ,,Platelių bažnyčios 
,,paslėpti lobiai“” 

2011-09-22 20 ŽNPD, Platelių parapija, Plungės savivaldybė. 

12.  Poetinis- muzikinis vakaras ,,Rudeniai 
pašnekesiai“ 

2011-09-23 50 Literatų klubas ,,Vingiorykštė”, ŽNPD. 

13.  Konferencija ,,Lietuvos laisvės armija iš 
istorijos perspektyvos“ 

2011-09-16 60 LLA  karių ir rėmėjų sąjunga, Lietuvos genocido ir rezistencijos 
tyrimo departamentas, ŽNPD. 

14. Arūno Baltėno ir Vitos Ivanauskaitės-
Šeibutienės knygos ,,Žemaičiai” pristatymas 

2011-12-12 90 ŽNPD. 

15. Turizmo diena 2011-09-23-
24 

100 ŽNPD Kraštotvarkos ir informacijos sk. 

16. II-asis ledo skulptūrų parkas Plateliuose* 2011-01-28 – 
2011-02-26  

 apie 
2500 

ŽNPD – renginio organizavimo partneris. 

17. Žemaitijos nacionalinio parko darnaus 
turizmo forumo susirinkimai 

2011-03-02 
2011-04-04 
2011-06-01 
2011-12-06 

34 
30 
26 
32 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija įkūrė Žemaitijos 
nacionalinio parko turizmo forumą, kuriame aktyviai dalyvauja 
vietos verslininkai, Plungės rajono savivaldybė, VĮ „Telšių miškų 
urėdija“, vietos ūkininkai ir bendruomenės. 

Viso: 37 vnt., dalyvių skaičius 5177 vnt. (dalyvių sk. be renginių pažymėtų *) 
* Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su Plungės savivaldybe dalyvavo tarptautinėse parodose, kuriose buvo pristatomas Žemaitijos nacionalinis parkas, dalinama parko 
informacinė medžiaga, pristatomi stendai. 
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7.3. LEIDYBA, INFORMACINĖ VEIKLA 
 

Darbų sritis Darbų pavadinimai Mato 
vienetai 

Kiekis Pastabos 

1. Direkcijos išleisti 
ar inicijuoti spaudiniai

Bukletai  Vnt./psl.sk./tir
ažas 

- - 

Lankstinukai: Vnt. 3436  - 

Lankstinukas ,,Užgavėnės” Vnt., 
formatas 

90 / A5 Lankstinukas ,,Užgavėnės”. 

Lankstinukas ,,Joninės” Vnt., 
formatas 

100 / A5 Lankstinukas ,,Joninės”. 

„ŽNP menininkai“ Vnt., 
formatas 

329 / A4 Kopijavimo aparatu padauginta 329 vnt. lankstinukų. 
Medžiagą paruošė ir maketavo ŽNPD darbuotojai. 

„Keliaukime aplink Platelių ežerą“ 
lietuvių k. 

Vnt., 
formatas 

518 / A4 Kopijavimo aparatu padauginta 518 vnt. Medžiagą 
paruošė ir maketavo ŽNPD darbuotojai. 

„Keliaukime aplink Platelių ežerą“ anglų 
k. 

Vnt., 
formatas 

490 / A4 Kopijavimo aparatu padauginta 490 vnt. Medžiagą 
paruošė ir maketavo ŽNPD darbuotojai. 

„Plateliai“ lietuvių k. Vnt., 
formatas 

726 / A4 Kopijavimo aparatu padauginta 726 vnt. Medžiagą 
paruošė ir maketavo ŽNPD darbuotojai. 

„Plateliai“ anglų k. Vnt., 
formatas 

347 / A4 Kopijavimo aparatu padauginta 347 vnt. Medžiagą 
paruošė ir maketavo ŽNPD darbuotojai. 

„Plateliai“ vokiečių k. Vnt., 
formatas 

266 / A4 Kopijavimo aparatu padauginta 266 vnt. Medžiagą 
paruošė ir maketavo ŽNPD darbuotojai. 

„Šeirės gamtos takas“ Vnt., 
formatas 

375 / A3 Kopijavimo aparatu padauginta 375 vnt.  

„Žemaitijos nacionalinis parkas“ 
prancūzų k. 

Vnt., 
forma
tas 

95 / A4 Kopijavimo aparatu padauginta 95 vnt.  

Gegužraibės Plateliuose  Vnt., 
formatas 

100 / A4 Leidinukas išleistas kartu su  ekologijos klubu 
“Liepija”, lėšos - Lietuvos gamtos fondo. 

Knygos: Vnt. 11 000  



 

 42

„Guide to sustainable tourism in 
protected areas“ (Darnios plėtros 
saugomose teritorijose gidas) 

Psl.sk. / 
tiražas 

148 / 
10000 

Gidas išleistas iš projekto „Parks and Benefits“ lėšų 
kartu su projekto partneriais. Knygoje sudėta visa 
geriausia projekto partnerių patirtis, tarp jų ir ŽNPD.  

Žemaitijos nacionalinis parkas Psl.sk. / 
tiražas / 
formatas 

80 / 
700+300 
/ 21x26 

cm 

Albumas apie ŽNP. Išleistas iš projekto „Parks and 
Benefits“ lėšų. 

Kita: Vnt. 10 000 
vnt. 

 

 2012 m. kalendorius Vnt., 
formatas 

10000 / 
A6 

Išleistas iš projekto „Parks and Benefits“ lėšų  kartu 
su projekto partneriais. 

2. Bendravimas su 
žiniasklaida 

TV reportažai: Vnt. / min. 12 / 285 - 

Balticum televizija Vnt. / min. 2 / 30  Filmavo laidoms ,,Žemaitijos labirintai”  A.Vaškį  
(apie menininko kūrybą,  Plokščių kaimo istoriją),  
A.Kuprelytė pasakojo apie Beržoro bažnytkaimio 
istoriją. 

Keliaukime kitaip Vnt. / min. 5 / 25 Reportažai laidai ,,Keliaukime kitaip”.  Direktorius 
G.Norvaišas, gamtos skyriaus vedėją 
M.Jankauskienė, kultūros sk.vedėja A.Kuprelytė, 
informacinio centro vedėja A.Brazdeikytė, dir. 
pavaduotojas S.Sidabras, S.Vyšniauskas teikė 
interviu reportažų ciklui apie ŽNP. 

Lietuvos televizija Vnt. / min. 1 / 5  Laidos ,,Labas rytas” žurnalistai rengė reportažą apie 
kuriamą amatų centrą, kryždirbystės ir medžio 
drožimo tradicijas, kalbino amatų meistrą A.Vaškį. 

Lietuvos televizija Vnt. / min. 1 / 30 Laida ,,Gamtos kodas“  apie ŽNP. 
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Dokumentinio filmo apie Platelių, 
Beržoro ir Alsėdžių bažnyčias kūrimas. 
Režisierė J.Lapinskaitė 

Vnt. / min. 1 / 90 Filmo autoriai filmavo amatų meistrą Antaną Vaškį, 
klausinėjo apie senųjų bažnyčių statybos tradicijas, 
kryždirbystę; Platelių krašto senuosius žmones 
klausinėjo apie religines šventes, Beržoro kryžiaus 
kelią, apie senąsias bažnyčias, archyvinę informaciją 
filmuotojams teikė ŽNPD kultūros paveldo skyriaus 
vedėja A.Kuprelytė. 

„Balticum“ televizijai Vnt./ min. 1 / 15 Filmavimas ir interviu apie buvusią Plokštinės 
požeminę raketų paleidimo aikštelę. 

Portalui www.balsas.lt Vnt./min. 1 / 90 Filmavimas (4 val.) ir interviu (20 min.) apie buvusią 
Plokštinės požeminę raketų paleidimo aikštelę. 

Radioreportažai:  Vnt. ir min 4 / 21  

Lietuvos radijas Vnt. ir min. 2/8 G. Norvaišas apie vykdomus projektus ir 
bendradarbiavimą su kaimo turizmo sodybų 
savininkais (Gamta visų namai, Laida žemdirbiams) 

Ekoradijas Vnt. ir min. 1 / 10  M. Jankauskienė, apie ekologinį ugdymą.  

Žinių radijas Vnt. ir min. 1 / 3 A.Kuprelytė, interviu apie kuriamą amatų centrą. 

Publikuoti straipsniai spaudoje: Vnt. 28 - 

 ŽNPD periodinis puslapis 
„Šventorkalnis“ „Plungės“ laikraštyje 

Vnt. 26 
 

Publikuoti 26 ŽNPD darbuotojų straipsniai 
aštuoniuose  „Plungės“ laikraščio „Šventorkalnis“ 
periodiniuose puslapiuose.  

 Laikraštis ,,Pamario žinios” Vnt. 1 A.Vaškio interviu apie antrojo pasaulinio karo 
aukoms sukurtą skulptūrą-stogastulpį prie Kretingos. 

 Žurnalas ,,Miškai” Vnt. 1 A.Vaškio interviu apie amatus, gamtą. 

3. Kita visuomenės 
informavimo veikla * 
 

Paskaitos: Vnt. /val. 15 / 11,8 - 

Paskaita ,,Amatai Plungės rajone. Amatų 
centras Platelių dvaro rūsyje” 
 (2011-10 mėn.) 

Vnt. / val. 1 / 0,20 Laukuvos bendruomenės konferencija skirta 
amatams;  pranešimą skaitė A.Kuprelytė. 

http://www.balsas.lt/�
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Paskaita ,,Tautinis paveldas Žemaitijos 
nacionaliniame parke. Dabartis ir 
perspektyvos”  
(2011-11-25) 

Vnt. / val. 1 / 0,15 Žemaičių dailės muziejuje, konferencijoje ,,tautinio 
paveldo puoselėjimas” Plungės rajono švietimo 
darbuotojams (dailės, muzikos, technologijų 
mokytojams) pranešimą skaitė A.Kuprelytė. 

Paskaita ,,Kūčių ir Kalėdų tradicijos 
Žemaitijoje” 
(2011-12-17) 

Vnt. / val.  1 / 1,0 Plungės jaunimo organizacijos ,,Krantas” nariams 
pranešimą skaitė A.Kuprelytė. 

Paskaita ,,Tradicinė kultūra. Integracija į 
švietimo sistemą”  
(2011-12-28) 

Vnt. / val. 1 / 0,45 Plungės rajono švietimo darbuotojams pranešimą 
skaitė A.Kuprelytė. 

„Gamtinės vertybės ŽNP ir jų apsauga“ Vnt. / val. 4 / 4,0 Žemės dienai skirtų renginių metu Platelių 
gimnazijos moksleiviams paskaitas skaitė 
M.Jankauskienė. 

„Šikšnosparniai“ Vnt. / val. 4 / 4,0 Žemės dienai skirtų renginių metu Platelių 
gimnazijos moksleiviams paskaitas skaitė 
G.Sidabrienė. 

 Paskaita “Lietuvos valstybinių parkų ir 
rezervatų asociacija, tikslai ir veikla, 
galimybės dalyvauti veikloje” 

Vnt. / val. 1 / 1,0 Projekto Saugomų teritorijų specialistų kvalifikacijos 
kėlimas, bendrosios ir  specialiosios kompetencijos 
didinimas” mokymuose skaitė G.Kukanuskas . 

,,Žemaitijos nacionalinis parkas – 
praeitis, dabartis, ateitis“ 

Vnt. / val. 2 / 1,0 Pranešimus skaitė G. Norvaišas konferencijoje 
,,Žemaitijos nacionaliniam parkui – 20“ bei 
konferencijoje skirtoje nacionalinių parkų 20-čiui 
“Lietuvos nacionaliniai parkai – krašto lobynas. 
Vakar, šiandien, rytoj” LR Vyriausybės rūmuose. 

Seminarai: Vnt. / val. 3 / 9,0 - 

Seminaras ,,Naminės duonos kepimas” 
(2011-05-20) 

Vnt. / val. 1 / 3,0  Organizatoriai: ŽNPD, Virginijus Leliuga. 

Seminaras ,,Tradiciniai amatai. Dabartis 
ir perspektyvos" (2011-10-22) 

Vnt. /val. 1 / 3,0  Organizatorius: ŽNPD, partneris Plungės VVG. 
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Praktinis seminaras ,,Šešėlinis 
siuvinėjimas" (2011-12-07) 

Vnt. /val. 1 / 3,0  Organizatorius: ŽNPD. KRF paremto projekto 
,,Platelių ir Beržoro bažnyčių paveldas. Tekstilė” 
dalis. 

Konferencijos  Vnt. /val. 1 / 4,0 - 

Konferencija “Lietuvos nacionaliniai 
parkai-krašto lobynas. Vakar, šiandien, 
rytoj” 

Vnt. /val. 1 / 4,0 Organizavo VSTT ir nacionalinių parkų direkcijos. Iš  
ŽNPD dalyvavo  11 darbuotojų ir etnografinis 
ansamblis “Platelee”. Pranešimą apie ŽNP skaitė G. 
Norvaišas. 

Mokymai: Vnt. /val.  7 / 17,0 - 

Praktiniai užsiėmimai ,,Užgavėnių 
tradicijos ir kaukės” (2011-03 mėn.) 

Vnt. /val. 3 / 6,0  Organizatoriai: Telšių kultūros centras, Šiaulių r. 
Ginkūnų pagrindinėje mokykloje (2 vnt.). Mokymus 
vedė ŽNPD kultūros paveldo skyriaus vedėja Aldona 
Kuprelytė. 

Praktiniai užsiėmimai ,,Velykinių 
margučių dažymas” (2011-04 mėn.) 

Vnt. /val. 1 / 2,0  Organizatorius: ŽNPD, mokymus vedė ŽNPD 
kultūros paveldo skyriaus vedėja Aldona Kuprelytė. 

Praktinis mokymas     ,,Dažantieji 
augalai, jų savybės. Vilnonių verpalų 
dažymas” (2011-07 mėn.) 

Vnt. /val. 1 / 3,0  Organizatorius: Dzūkijos NPD, mokymus vedė 
tautodailininkės iš ŽNPD Laima Puidokienė ir Vaiva 
Jundulaitė. 

Praktinis mokymas ,,Riešinės” (2010-09 
mėn.) 

Vnt. /val. 1 / 3,0  Organizatorius: Plungės Trumpalaikės globos 
centras. Pravedė mokymus ŽNPD muziejininkė 
D.Jakštienė. 

Praktiniai užsiėmimai ,,Žvakių liejimas” 
(2011-11 mėn.) 

Vnt. /val. 1 / 3,0  Organizatorius: Plungės kultūros centras, mokymus 
vedė ŽNPD kultūros paveldo skyriaus vedėja Aldona 
Kuprelytė. 

Pristatymai visuomenei Vnt. /val. 1 / 2,0 - 

 Gardų ozo pažintinio tako pristatymas 
visuomenei 

 Vnt./val 1 / 2,0 Organizavo Ž.Kalvarijos seniūnija ir  ŽNPD.  
Renginio metu visuomenei pristatyti atlikti darbai, 
supažindinta su saugomomis geologinėmis 
vertybėmis, praeita pažintiniu taku. Koncertavo meno 
mokyklos dūdų orkestras, vietos bendruomenė. 

Kita veikla Vnt./val. - - 
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 Direkcijos darbuotojų dalyvavimas 
kvalifikacijos kėlimo mokymuose**: 

Vnt. /val. 14 / 382  

Kvalifikacijos kėlimo mokymai 
,,Duomenų rinkimas ir GIS duomenų bazių 
kūrimas”  

Vnt. /val. 1 / 15 Organizavo VSTT. Dalyvavo ŽNPD gamtos sk. vyr. 
specialistė G.Sidabrienė ir vyresn. specialistas 
S.Kvašinskas. 

Kvalifikacijos kėlimo mokymai 
,,Nematerialus ir materialus kultūros 
paveldo tvarkymas ir valdymas”  

Vnt. /val. 1 / 15 Organizavo VSTT. Dalyvavo  ŽNPD darbuotoja 
A.Kuprelytė.  

Kvalifikacijos kėlimo seminaras 
,,Saugomų varliagyvių ir roplių rūšių 
inventorizacijos, buveinių atkūrimo ir 
stebėsenos metodai” 

Vnt. /val. 1 / 12 Organizavo Lietuvos gamtos fondas. Dalyvavo  
ŽNPD darbuotojai   M. Jankauskienė, G.Sidabrienė. 

Kvalifikacijos kėlimo mokymai ,,Darbas 
su žiniasklaida ir viešojo kalbėjimo 
pagrindai” 

Vnt./val. 1 / 14 Organizavo VSTT. Dalyvavo  ŽNPD darbuotojas 
S.Jonutis.  

Kvalifikacijos kėlimo mokymai ,,Išvyka į  
Škotiją, Jungtinę karalystę, įgyti žinių apie 
reindžerio vykdomas funkcijas” 

Vnt./val. 1 / 72 Organizavo VSTT. Dalyvavo ŽNPD direktorius 
G.Norvaišas.  

VSTT diegiamos sistemos PVS naudotojų 
mokymai   

Vnt./val. 3 / 64 Organizavo VSTT. Dalyvavo ŽNPD darbuotojai 
N.Norvaišienė, D.Mažeikienė, A. Razguvienė. 

Kvalifikacijos kėlimo mokymai  
,,Saugomų ir indikacinių rūšių 
atpažinimas, jų stebėsena” 

Vnt./val. 1 / 16 Organizavo VSTT. Dalyvavo  ŽNPD darbuotoja   
M.Jankauskienė. 

Kvalifikacijos kėlimo mokymai:  išvyka į 
Austriją ir Slovėniją “Paslaugos 
lankytojams ir vietos gyventojams. 
Bendruomenių įtraukimas į paslaugų 
teikimą”.  

Vnt./val. 1 / 64  Organizavo VSTT. Dalyvavo  ŽNPD darbuotojas   
S.Vyšniauskas. 

Kvalifikacijos kėlimo mokymai:  išvyka į 
Prancūzijos ir Italijos saugomas teritorijas 

Vnt./val. 1 / 72 Organizavo VSTT. Dalyvavo  ŽNPD darbuotoja    
A.Brazdeikytė. 
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Kvalifikacijos kėlimo mokymai ,,Statybas 
reglamentuojantys teisės aktai ir jų 
taikymo teisinė praktika. Tradicinė 
architektūra. Naujos architektūros statinių 
suderinamumas su ST reglamentais”  

 
Vnt./val. 

 
1 / 16 

Organizavo VSTT. Dalyvavo  ŽNPD direktorius 
G.Norvaišas.   

Kvalifikacijos kėlimo mokymai  
,,Reindžeriai, jų funkcijos, veiklos 
reglamentavimas, kitų šalių patirtis” 

Vnt./val. 1 / 16 Organizavo VSTT. Dalyvavo ŽNP direktoriaus 
pavaduotojas S.Sidabras. 

 Dalyvavimas praktiniame seminare 
,,Istorinių parkų tyrimai, atkūrimas ir 
priežiūra” 

Vnt./val. 1 / 6 Organizavo Kurtuvėnų RP. Dalyvavo ŽNPD  
darbuotojai A.Kuprelytė, D.Jakštienė ir 
S.Vyšniauskas.   

* Rašyti tik direkcijos organizuotus seminarus, paskaitas  ir skaitytus pranešimus direkcijoje bei kitų institucijų organizuotose konferencijose.  
**  Surašyti mokymai, kuriuose dalyvavo ir kvalifikaciją kėlė ŽNPD darbuotojai.
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8. TEIKIAMOS PASLAUGOS 
 

Paslaugų tipas, paslaugos 
pavadinimas 

Suteiktų 
paslaugų 
skaičius 

(vnt.) 

Aptarnautų 
lankytojų 
sk. (vnt.) 

Pajamos 
(Lt) 

Pastabos 

Lankytojų aptarnavimas 
lankytojų centre  
(-uose) 

8258 3406 - Informacija apie lankomus objektus, 
nakvynę, maitinimą ir kt. paslaugas LC 
buvo teikiama nemokamai, todėl pajamų, 
išskyrus už leidinius, negauta. 

Ekskursijos ar žygio vadovo 
(gido) paslaugos, muziejinių 
ir kitų ekspozicijų 
pristatymas 

4079 3524 15885,57 Pateikiama informacija apie lankytojus ir 
pajamas (be PVM) Šaltojo karo muziejaus 
ekspozicijoje, Platelių dvaro sodybos 
muziejinėse ekspozicijose ir gido 
paslaugas.  

Pažintinių kelionių pėsčiomis, 
dviračiais, valtimis (kitomis 
plaukimo priemonėmis) 
organizavimas suteikiant 
kelionės vadovą ir direkcijos 
turimą inventorių 

 

- 

 

- 

 

- 

Nebuvo organizuota 

Edukacinių paslaugų – teminių 
mokomųjų programų 
organizavimas 

151 151 1710,73 Pateikiama informacija apie šias paslaugas 
Plokštinės ekologinio ugdymo centre bei 
Platelių dvaro svirno salėje. 

Amatų mokymo (žvakių 
liejimo, pynimo iš šiaudų, 
vytelių, kt.) paslaugos 

- - - - 

Paslaugų, susijusių su 
etnokultūros papročių, apeigų 
organizavimu ir kulinarinio 
paveldo degustavimu, teikimas 

- - - - 

Informacinių leidinių platinimas 1379 1379 973,24 Leidiniai buvo platinami Platelių LC, 
Šaltojo karo muziejaus LC bei Šiaulių TIC 
ir Palangos TIC. Pajamos pateikiamos be 
PVM. 

Laikinas apgyvendinimas 
Plokštinės ekologinio ugdymo 
centre  

251 251 17316,11 Pajamos už apgyvendinimą pateikiamos be 
PVM. 

Laikinas apgyvendinimas 
uždaro tipo poilsio teritorijoje 
„Pakalniškynė“ esančiame 
namelyje 

20 20 115,70 Pajamos už apgyvendinimą pateikiamos be 
PVM. 
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Išplatinta leidimų (žūklei ir 
pan.) 

149 149 1167,00* *Visos pajamos gautos kaip valstybės 
rinkliava ir į ŽNPD biudžetą nepatenka. 
Paslauga buvo teikiama Lankytojų centre.  

Kitos pajamos 5 5 7320,87 Pajamos, gautos už tarnybinio buto nuomą 
ir kt. 

Iš viso: 14292 8885 43322,22  

 
 
9. DIREKCIJAI PRISKIRTŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ BŪKLĖS VERTINIMAS 

9.1. PRISKIRTŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS IR VERTINIMO REZULTATAI  
 

Eil. 
Nr. 

Saugomos 
teritorijos 

pavadinimas* 

Saugomos 
teritorijos 

plotas 
(ha) 

Vertinimo 
data 

Esamos būklės įvertinimas**, išvados, pasiūlymai būklės 
gerinimui 

1. Ablingos 
geomorfologinis 
draustinis 

252,54 2011-09-05 Ablingos memorialo teritorija nušienauta, takeliai po kelis 
kartus. Draustinyje  yra Žvaginių (Žadeikių) piliakalnis, kurio 
teritorijoje yra Ablingos memorialas, kapinaitės. Žvyras 
Vytauto Venslausko žemės sklype nekasamas, nors atitvarų į 
karjerą nebėra, anksčiau iškasinėta teritorija nesutvarkyta. 
Valstybiniame žemės fonde,  esančiame karjero krašte, kastas 
žvyras. 
Pasiūlymai. Pagaminti ir pastatyti informacinius riboženklius - 4 
vnt.  Įrengti 1 informacinį stendą. Rekultivuoti nelegalų žvyro 
karjerą. 
Išvada. Būklė stabili. 

2. Aukštojo tyro 
telmologinis 
draustinis 
 
PAST  - 
Aukštojo tyro 
pelkė, kodas  
LTPLUB003.  
PAST ribos 
sutampa su 
anksčiau 
buvusio 
draustinio 
ribomis  (881 
ha) 

1294,51 2011-06-22 Pagal patvirtintą gamtotvarkos planą atlikti   darbai: nušienauta 
7,6  ha pievų.  Atlikti viešieji pirkimai, pasirašyta sutartis  dėl 
hidrologinio režimo atstatymo projekto parengimo. 
Aukštapelkės  būklė po truputį blogėja dėl bendro pelkės 
sausėjimo ir pradėjusių sparčiau augti pušaičių. Miškai 
draustinyje geros būklės, beveik nekertami.  Pažeidimų  
draustinyje nenustatėme, tikrinome kartu su Plungės AA 
agentūra. 
Yra 4 informaciniai kelio ženklai, 5 informaciniai riboženkliai, 
2 apžvalgos bokštai,  1 informacinis stendas. 
 Pasiūlymai: 
Rietavo MU prašėme atnaujinti  taką iki bokštelio. 
Patikslintame GP siūlėme kirsti pušis aukštapelkėje. Papildomai 
gauti lėšų ir iškirsti krūmus bei šienauti visą pievą ties stendu. 
Išvada. Būklė gerėja. 

3. Buožėnų 
geomorfologinis 
draustinis 

733 2011-06-30 
2011-11-18 

Yra du nelegalūs, nerekultivuoti nedideli žvyro-smėlio karjerai, 
juose žvyras kasamas nežymiai. Ant  raiškaus Buožėnų km. 
kalvos iškastos 6x6 m ploto, apie 1 m gylio  dvi žvyro duobės. 
Užsodintas miškas ant raiškios kalvos  LVŽF, kai kur jis želia 
savaime.  Privačiame Dalios ir Petro Saurusevičiaus  sklype 
rasta uždaro vagonėlio tipo   puspriekabė. ŽNPD išsiuntė 
savininkui  įspėjamąjį raštą su reikalavimu pažeidimą pašalinti. 
Teritorijoje esantis Buožėnų piliakalnis netvarkytas, į jį 
važiuojama transporto priemonėmis, nėra informacinio ženklo. 
Nebėra kelio ženklo kelyje Telšiai-Buožėnai. Kitokių ženklų 
nebuvo. 
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Pasiūlymai:  Įrengti 6 informacinius riboženklius, 2 
informacinius stendus, rekultivuoti nelegalius žvyro karjerus, 
skatinti ūkininkauti.   
Išvada. Būklė stabili. 

4. Gandingos 
kraštovaizdžio 
draustinis 
BAST - 
Gandingos 
apylinkės, kodas 
LTPLU0013. 

(Draustinio ir 
NATURA 2000 
teritorijos ribos 
sutampa) 

255 2011-06-13 
2011-09-29 

Draustinyje yra Gandingos ir dar du mažesni piliakalniai, 
senkapiai.  Daug lankytojų, meškeriotojų,  poilsiautojų.  Pagal 
su Šiaulių RAAD suderintą Gandingos piliakalnių projektą 
Gandingos I ir II piliakalnių teritorijoje įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė, nutiestas pėsčiųjų takas, pašalinti kultūrinę ir 
istorinę vertę mažinantys, panoramą užstojantys medžiai.  
Pastatyti akmenys su saugomo kultūros paveldo simbolika, bei 
stendas. Neigiamą įtaką Babrungo upei daro  šalia draustinio 
esanti Gandingos hidroelektrinė, nes iš jos kiekvieną parą 
paleidžiamas didžiulis vandens kiekis ardo upės šlaitus, trikdo 
upės ekosistemą, užtveria kelią žuvims. 
Prie pagrindinio kelio Plungė - Klaipėda yra medinė skulptūra 
su užrašu "Gondingos piliakalnis". 2010 m. ŽNPD iniciatyva 
pastatyti 7 informaciniai riboženkliai ir stendas apie Gandingos 
KD, yra dar 1 stendas apie archeologinį kompleksą. 
Pasiūlymai: Parengti tvarkymo planą, kuriame numatyti galimas 
vietas poilsiui, laužų kūrenimui ir kt. Perdažyti informacinių 
riboženklių stovus. 
Išvada. Būklė nežymiai gerėja. 

5. Germanto 
kraštovaizdžio 
draustinis 
 
BAST-
Germanto 
ežeras, kodas 
LTTEL0001 

924,5 2011-10-20 Germanto ežero pakrantės neužstatytos poilsinėmis, namais.  
Džiuginėnų kaime įrengta stovyklavietė-masinių renginių vieta  
Telšių m.u. žemėje gražiai tvarkoma. Nuo šios vietos į V pusę  
esanti pakrantė taip pat prižiūrima. Blogesnė būklė V ežero 
pakrantėjeĘF, kur yra  nelegalių laužaviečių, šiukšlių, 
Ęišvažinėta. Apie tai informuota Telšių MU. Telšių MU įrengto 
FIlgio ežero take jau pasenę, nudraskyti kai kurių informacinių 
stulpų užrašai. Vaizdą gadina buvusios kavinės bei jos 
priklausinių likučiai, čia priversta šiukšlių.  2008 m. ŽNPD juos 
įtraukė į apleistų/bešeimininkių statinių registrą, bet į bendrą 
tvarkytinų  bešeimininkių statinių sąrašą   kol kas nepateko. Iš 
Lieplaukės-Telšių kelio nusukant link Germanto ežero yra  
kelio  ženklas su klaidingu užrašu ,,Germanto landšaftinis 
draustinis". 
Pasiūlymai. Įtraukti į bešeimininkių griaunamų statinių sąrašus 
buvusios kavinės liekanas. Parengti draustinio tvarkymo planą, 
ir Germanto ežero BAST  gamtotvarkos planą.  
Išvada  Būklė stabili. 

6. Laumių 
botaninis 
zoologinis 
 
BAST -  Laumių 
miškas, kodas 
LTSKU0007. 
(Draustinio ir 
NATURA 2000 
teritorijos ribos 
sutampa) 

259 2011-11-04 Ant  Gaivenio upelio esančio 2,1 ha ploto  tvenkinio Š dalis (1,0 
ha) privatizuota, priklauso individualiai turizmo paslaugų įmonei 
,,Mažosios Laumikės”.  Likusi aukštutinė 1,1 ha tvenkinio dalis yra 
laisvame valstybinės žemės fonde.  Tikrinimo metu  per  privačioje 
tvenkinio dalyje  esančią pralaidą buvo nuleidžiamas vanduo, 
ruošiant tvenkinį valyti.  Žemiau, šiauriau,   ant  to paties 
valstybinio  Gaivenio upelio esantis apie 2,3 ha ploto tvenkinys 
nuo 1998 metų nuleistas, vanduo laikėsi tik gilesnėse įdubose. 
2011 m.  nustatėme, kad tvenkinys visiškai nusekęs, užtvankos 
pylimas apgriuvęs. Apie abiejų tvenkinių būklę raštiškai 
informavome  Skuodo AAA. Kretingos m. u. Skuodo g-jos 71 kv.  
vištvanagio lizdas tebėra lankomas, prižiūrimas.  Keturių miško 
keliukų sankryžoje auganti keturkamienė eglė geros būklės.  
Radome šiukšlių, kreipėmės į Barstyčių seniūniją dėl jų 
pašalinimo. Nėra jokių draustinio žymėjimo ženklų. 
Pasiūlymai: Įrengti  6 informacinius riboženklius, 1 informacinį 
stendą. Rekonstruoti Š tvenkinį, atstatant  tvenkinio pylimą, 
hidroįrenginį. 
Išvada: Būklė stabili.
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7. Plinkšių 
kraštovaizdžio 
draustinis 

1239 2011-10-19 Plinkšių dvaro rūmai gana apleisti, skilinėja sienos, nusilupę 
dažai. Plinkšių parkas gerai prižiūrimas,  šienaujami gazonai, 
nėra menkaverčių krūmų ir medžių.   
  Labai gadina kraštovaizdį Plinkšių dvaro komplekse 
sovietmečiu pastatyta katilinė ir kaminas, kurie yra avarinės 
būklės. Šalia šitų statinių yra buvusi vandens perpumpavimo 
stotis ir  smalinė su atvira pilna  smalos dėže bei atviri, be 
dangčių,  neaišku kam naudoti šachtiniai šuliniai. Dėl avarinės 
būklės statinių Plinkšėse kalbėtasi su Šerkšnėnų seniūnijos 
seniūnu Alfonsu Šakausku bei raštiškai įspėtas statinių 
savininkas Kęstutis Mažrimas. Apie rastus pažeidimus 
informuota Mažeikių AAA.    
 Ežeras švarus, žuvingas, jo pakrantės daug kur smėlėtos, 
tinkamos poilsiavimui. Mažeikių miškų urėdijai Sedos 
girininkijai ir Telšių miškų urėdijai Nevarėnų g-jai  
priklausantys miškai prižiūrimi gerai, plynų biržių nerasta. Yra 
du kelio ženklai ir  1 informacinis stendas.  
Pasiūlymai; Likviduoti avarinės būklės statinius Plinkšėse.  
Parengti tvarkymo planą, nes yra daug rekreacinių sklypų, 
stovyklaviečių. 
Išvada. Būklė stabili. 

8. Reiskių tyro 
telmologinis 
draustinis. 
PAST - Reiskių 
tyro pelkė, 
LTPLUB002. 
PAST ribos 
sutampa su 
draustinio 
ribomis 

4054 2011-06-14 
 

Aukštapelkės būklė gera, miškai priklausantys Telšių MU Kulių 
g-jai prižiūrimi gerai.  Dalis buvusių dirbamų laukų prieš keletą 
metų apželdinti mišku, bet yra apie 100 ha Telšių miškų urėdijai 
priklausančių pievų, kurių negalima apželdinti dėl tikučių ir d. 
sėjikų, bei kitų rūšių  išsaugojimo.  Dalyje jų šiemet buvo 
ganomos karvės, kita dalis šlapesnių sunkiau prieinamų pievų 
liko nenušienautos, nenuganytos. 2011 metais ŽNP direkcija 
iškirto menkaverčius krūmus ir nušienavo 0,3 ha plota dviejose 
skirtingose vietose, kur auga  juodgalvė bajorė ir vyriškosios 
gegužraibės bei melsvieji melitai. 

9. Varduvos 
kraštovaizdžio 
draustinis 
 
BAST - 
Varduvos upė,  
kodas 
LTMAZ0009. 
BAST ribos 
sutampa su 
draustinio 
ribomis. 

470 2011-09-22  Labiausiai lankomi objektai draustinyje: Rimolių piliakalnis bei 
Renavo dvaro parkas ir rūmai. Vykdoma ūkinė veikla apie 
gyvenamąsias sodybas, dirbamos  žemės plotuose, ganyklose 
ganomi ar raišiojami galvijai. Ant Varduvos upės aukščiau ir 
žemiau draustinio ribos veikia dvi hidroelektrinės. Rimolių 
piliakalnis baigia užželti medžių ir krūmų ataugomis. Už 
Rimulių piliakalnio ženklo pieva išvažinėta, kūrentas laužas, 
palikta daug šiukšlių, jas surinkome.   
Ties Dūmaičiais,  įstorinę vertę turintis tiltas  yra  avarinės 
būklės. Valstybinėje žemėje (GPS koordinatės: 379764; 
6230059) esantis žvyro/smėlio karjeras po truputį kasamas. 
Lyginant su prieš metus darytu patikrinimu, smėlio kasta 
nedaug, tačiau iškasos neužlygintos, jokių užtvarų ar įspėjimų 
draudžiančių kasti, nėra. Prie draustinio ribų 2010 metų pavasarį 
ŽNPD  pastatė 6 informacinius riboženklius, bei įrengė  1 
stendą apie  Varduvos KD. 
Pasiūlymai: Rekultivuoti nelegalų žvyro - smėlio karjerą, 
sustabdyti nelegalų  smėlio kasimą. 

10. Vilkaičių 
geomorfologinis 
draustinis 

845 2011-06-22 
2011-09-21 

Draustinis įspūdingas savo kalvų raiškumu. Draustinyje vyrauja 
ganyklos ir šienaujamos kultūrinės pievos. Dirbamos žemės 
plotų nedaug, jie supami pelkių, kalvų, miškelių. Draustinio 
teritorija dėl kalvoto reljefo mažai paliesta melioracijos.  
Užauginėja  kai kurios  natūralios įdubos, kalvų šlaitai ir 
tarpukalvėse buvusios natūralios pievos ir dėl to mažėja 
draustinio reljefo raiškumas. Tikrinant  draustinį  2011-06-22  
kartu su   Plungės AAA pažeidimų neradome.   Patikrinę 2011-
10-17 aptikome  nemažas šiukšlių krūvas ir šviežiai kastą žvyrą 
iš kolūkinių laikų likusiame nelegaliame žvyro karjere.  Apie tai 
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raštiškai informavome Žlibinų seniūniją, prašydami pašalinti 
pažeidimus, žodžiu - Plungės AAA. 2011-11-21 gavome 
Žlibinų seniūnijos raštą Nr.V3-110 ir nuotrauką, liudijančią, kad 
2011-11-10 seniūnija išvežė šiukšles, perkasė įvažiavimą į 
karjerą ir pakabino  informacinę lentelę, kad draudžiama kasti 
žvyrą ir pilti šiukšles. 2010 m. ŽNPD pastatė  6 informacinius 
riboženklius, bei informacinį stendą  apie draustinį. 
Pasiūlymai. Rekultivuoti nelegalų žvyro karjerą.  
Išvada. Būklė gerėja. 

11.  BAST  - 
“Rietavo 
miškai”, kodas 
LTPLU0010 

30109 2011-08-20 Į šią BAST patenka Aukštojo tyro ir Reiskių tyro telmologiniai 
draustiniai.  Likusiai daliai nėra  suteiktas nacionalinės 
saugomos teritorijos statusas, nėra parengtas gamtotvarkos 
planas.  Mūsų lankymosi metu Vėžaičių girininkijoje buvo 
iškirstos ir kertamos žydinčios liepos. Šioje girininkijoje keliai 
formuojami taip, kad per vidurį eina didelis kauburys, kad kuo 
mažiau galėtų pravažiuoti lengvosios mašinos. Žvelsos  paupio 
pievos  labai turtingos biologine įvairove, nešienaujamos, 
užželia, nors šalia esančios kultūrinės pievos nuganomos, 
šienaujamos. Aplankėme keletą tų pievų savininkų, 
įkalbinėjome šienauti, deklaruoti. Tarpumiškių pievos 
D.Mostaičiuose kai kur dar tvarkomos, kita, didžioji dalis 
užsodinta miško kultūromis.  Daug yra šlapių, pelkėtų miškų, 
juose ūkininkaujant padaromos didžiulės gilios provėžos.  Daug 
žvėrių, daug šėryklų, medžioklės bokštelių. Buveinių įvairovė 
labai didelė.  
Pasiūlymai. Suteikti nacionalinės ST statusą. Įrengti  
informacinius stendus.  
Išvada. Įvertinti visos teritorijos būklės  negalime, nes teritorija 
labai didelė. 

12. BAST – 
Stalgėnų pievos,  
kodas 
LTPLU0010   

21  2011-07-02 Dalis pievų pateko į  Minijos ichtiologinį draustinį. 2011-12-02  
Plungės savivaldybėje vyko svarstymas dėl  Minijos 
ichtiologinio draustinio ribų korektūros. Į draustinį bus įjungtos 
Stalgėnų pievos.  Pievose ganomi galvijai, dalis jų nešienauta ir 
nenuganyta.  Pažeidimų nenustatėme. Radome nemažai 
Lietuvos  RK rūšių.  
Pasiūlymai: Įrengti stendą apie šias ES svarbos pievų buveines, 
organizuoti susitikimą su žemių valdytojais ir naudotojais. 
Išvada.  Būklė gera. 

13. BAST – Gelžio 
ežeras, 
LTTEL0011 

23  2011-10-19 Ežeras rekreacijai nėra labai tinkamas. Dažniau lankoma Pauliui 
Kučinskui priklausanti valda, kur pastatyti lauko baldai (stalas ir 
du suolai).   Ežerą lanko ir žvejoja  tik pavieniai žvejai mėgėjai. 
NATURA 2000 teritorijos aplinkoje gamtos pažeidimų, 
neigiamos įtakos nepastebėjome. Ežeras apsuptas miškais, 
kuriuose vykdomas ekstensyvus ūkininkavimas, nors yra 
ketvirtoje miškų grupėje. Pažeidimų nenustatėme. 
Pasiūlymai. Reikia įrengti informacinius riboženklius, stendą. 
Išvada. Būklė stabili, gera. 

14. BAST – 
Vainaičių tyras 
(Stalgo pelkė) 
LTPLU0014 

148 2011-06-16 Vainaičių tyras apima  Plungės  g-jos  45  kv. 18-27 skl.,  46 kv. 
1-20 skl. bei 48 kv. 1-30 skl. ir yra išskirtinai valstybinė miškų 
žemė. Tiek reljefas, tiek buvusi hidrografija palanki buveinių  ir 
saugomų rūšių išsidėstymui. Šylant klimatui,  keičiasi kritulių 
kiekis bei vandens režimas pelkėje, per paskutinį dešimtmetį ji 
pradėjo sparčiai užauginėti, vietoj  buvusių plynių su kupstiniais 
kūlingynais įsigali viržynai, gailynai ir kitos pelkinius miškus 
formuojančios augalų bendrijos.  
Pati Stalgo pelkė  nėra  specialiai sausinta, bet neigiamą įtaką jai 
padarė aplinkinių laukų melioracija ir  sausinamųjų kanalų 
įrengimas palei miško-laukų pakraštį bei  miško kelią. Mūsų 
lankymosi metu kanalai buvo sausi, juose vandens nedaug  būna 
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ir pavasariais bei liūčių metu.  Jokių pažeidimų nenustatėme, 
kirtimai nevykdomi.  
Pasiūlymai:  Įteisinus  nacionalinę saugomą teritoriją skubiai 
rengti gamtotvarkos planą ir numatyti plynių išsaugojimą. 
Įrengti informacinius stendus, 3 vnt.  
Išvada. Būklė stabili, bet reikia formuoti mažėjančias dėl 
užžėlimo  Stalgo aukštapelkės plynes. 

15. BAST- Plinkšių 
miško biosferos 
poligonas,  
kodas 
LTMAZB001  

6043  2011-10-19 Plinkšių ežeras yra valstybinės reikšmės vandens telkinys. 
Miškai priklauso Mažeikių miškų urėdijos Sedos  girininkijai ir 
Telšių miškų urėdijos Telšių girininkijai.  Iš jų dalis grąžinta 
miškų savininkams. Plinkšių ežeras švarus, žuvingas, jo 
pakrantės daug kur smėlėtos, tinkamos poilsiavimui.   
 Mažeikių miškų urėdijai Sedos girininkijai ir Telšių miškų 
urėdijai Telšių g-jai  priklausantys miškai prižiūrimi gerai. Prie 
Mažeikių miškų urėdijai Sedos girininkijai   priklausančio 
mažojo žvyro karjero pastatyta informacinė lenta.  Girininkijai 
priklausančios miško poilsio aikštelės tvarkingos. 
Aleksandrai Norkienei priklausančioje valdoje, miško sklype 
(332 kv. 1,2,3,8), patenkančioje į Plinkšių miško biosferos 
poligoną, naujai įrengti vielos tinklo  aptvarai žvėrims laikyti. 
Užklausus,  Šiaulių RAAD  gyvosios gamtos skyriaus vyr. 
specialistas Rimantas Kraujutis mus informavo, kad leidimas 
žvėrims laikyti pagal   Antano Norkaus sudarytą panaudos 
sutartį su  Neringa Vaitkuviene (tel. 8-698-12028) išduotas 
2010-01-04. Prie išduoto leidimo esąs ir Mažeikių savivaldybės  
leidimas uždrausti žmonių lankymąsi 4,2 ha miško sklype (šis 
visas sklypas patenka į  Plinkšių miško biosferos poligoną). 
2006 m. pastatyti poligono ribas nurodantys kelio ženklai. 
Tikrinimo metu dauguma jų buvo, bet  vienas ženklas, prie 
magistralinio kelio Telšiai-Seda, sumaitotas, stulpai nulaužti 
todėl jį būtina pašalinti ir nurašyti. Informacinio stendo 
Plinkšėse būklė gera.   
Pasiūlymai: 1. Neleisti atidaryti  durpyno šalia Pinkšių 
gyvenvietės, nes tai yra vapsvaėdžiams svarbi teritorija. 
2. Greičiau  pakoreguoti ir patvirtinti Plinkšių miško 
gamtotvarkos planą. 
Išvada.  Būklė stabili. 

16.  BAST- Vidgirio 
miškas,   
kodas 
LTMAZ0008 

33  2011-10-21 Miško keliukas, ant kurio  dar auga stačioji dirvuolė 
nevažinėtas, baigia užaugti krūmais.  Kirtimai nevykdyti. 
Gamtotvarkos planas neparengtas.  Pažeidimų nenustatyta, bet 
saugomam augalui trūksta šviesos dėl sparčiai želiančių krūmų. 
Pasiūlymas: Parengti  rekomendacijas arba gamtotvarkos planą 
ir pagal jį kirsti krūmus, prašviesinti stačiosios dirvuolės 
augimo buveinę. Įrengti informacinį stenduką.  
Išvada. Būklė blogėja dėl užaugimo. 

 
 
9.2.  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO „NATURA 2000“ 
TERITORIJOMS VERTINIMAS  
 

Planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumo  dokumentai 
Išduotos 

deklaracijos 

 Viso Poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas 

Poveikio aplinkai 
vertinimas privalomas * 

Paprašyta 
pataisyti ar 

papildyti 
dokumentą 

3 3 0 0 0 
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Poveikio aplinkai vertinimo 
programos 

Poveikio aplinkai vertinimas 
ataskaitos 

Viso 
Suderinta 
programa 

Paprašyta 
papildyti 
programą 

Viso Veikla 
leistina 

Veikla 
negalima * 

Paprašyta papildyti 
ataskaitą 

0 0 0 0 0 0 0 
 
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 2011 m. rugpjūčio 4 d. gavo UAB „LL investicijos“ prašymą atlikti 
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms NATURA 2000 teritorijoms 
reikšmingumą ūkinei veiklai “Rietavo licencinio ploto 2D seisminės žvalgybos darbų 2011 metų projektas” 
(Objektas –Aukštasis tyras). Direkcija pateikė 2 dalių išvadą: 
1. Vadovaujantis saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 dalimi (“kompleksiniuose ir gamtiniuose draustiniuose 
draudžiama rengti naujus  naudingųjų iškasenų karjerus ir šachtas  bei  gręžinius naftos ir dujų žvalgybai bei 
gavybai”)  Aukštojo tyro valstybinio telmologinio draustinio teritorijoje (plotas 1294 ha)  seisminiai 
žvalgybos darbai negalimi. Be to,  seisminiai  žvalgybos darbai (gręžinių darymas, sprogdinimas) nėra 
susijęs su  Aukštojo tyro valstybinio telmologinio draustinio steigimo tikslais ir  prieštarauja draustinio 
nuostatams. 
2.  Rietavo licencinio ploto dalyje, kuri  nėra Aukštojo tyro  valstybinio telmologinio draustinio  ribose, bet 
patenka  į Buveinių apsaugai  svarbią teritoriją “Rietavo miškai”, kodas LTPLU0010, plotas  30109 ha,  
seisminiai žvalgybos darbai galimi, nes jie nedarys reikšmingo poveikio  čia esančioms rūšims ir buveinėms.  
Seisminius  žvalgybos darbus  NATURA 2000 teritorijoje “Rietavo miškai” galima atlikti nuo rugpjūčio1 d. 
iki  kovo 1 d. ne lūšių ir paukščių veisimosi metu. Žvalgybos darbų metu važinėti transportu tik miško 
keliais ir suderinus su miškų urėdija, miško kvartalinėmis linijomis. 
Išvados pirmoji dalis apskųsta Klaipėdos apygardos administraciniam  teismui. 
 
10. SUVESTINĖ ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2011 M. VEIKLOS 
LENTELĖ 
 

Priemonės (veiksmai) pagal veiklos sritis Darbų vykdymas 

1. TERITORIJOS ANALIZĖ IR PLANAVIMAS 
1.1. Taikomųjų tyrimų ir stebėsenos (monitoringo) organizavimas ir 
vykdymas                                                

Tyrimai Lankytojai 
temų sk. vnt. 

Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės tyrimai ir stebėsena (monitoringas) 16 - 
Gamtos ir kultūros paveldo kompleksų ir objektų tyrimai 14 - 
Kiti tyrimai, stebėjimai 4 - 
Lankytojų skaičius lankytojų centre - 3406 

Lankytojų skaičius visoje teritorijoje - 86 533 

Viso: 34 86 533 
1.2.  Strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, techninių 
projektų, kitos  projektinės dokumentacijos rengimas ir 
organizavimas                                                 

vnt. 

Strateginio planavimo dokumentai 27 
Teritorijų planavimo dokumentai 5 
Statinių techniniai, supaprastinti projektai 3 
Kiti projektai 9 

Viso:  44 
1.3. Teritorijų planavimo dokumentų, statinių projektų ir kitų 
dokumentų nagrinėjimas                                            vnt. vnt. 
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Priemonės (veiksmai) pagal veiklos sritis Darbų vykdymas 

 Pritarta Nepritarta 
Pateikti / nepateikti pasiūlymai sąlygoms teritorijų planavimo 

dokumentams 
11 1 

Pateiktos teigiamos / neigiamos  išvados teritorijų planavimo 
dokumentams derinti 

7 0 

Išduotos / neišduotos sąlygos statinių projektavimui 15 0 
Pritarta / nepritarta statinių projektams 37 0 
Pritarta / nepritarta  kitiems dokumentams 279 3 

Viso nagrinėta: 349 4 

2. TERITORIJŲ APSAUGA IR TVARKYMAS 

2.1. Teritorijų (įskaitant paveldo objektus) tvarkymas, priežiūra, 
pritaikymas lankymui 

Sutvarkyta Prižiūrėta 
vnt. ha vnt. ha 

NATURA 2000 teritorijų (įvardyti): 1 6,14 1 67,41 
„Žemaitijos nacionalinis parkas“ (PAST, BAST) 1 6,14 1 67,41 
Gamtos ir kultūros paveldo objektų (įvardyti): 2 0,03 11 18,92 
Platelių ežero salos: Veršių, Pilies, Briedsalė - - 3 8,50 
Platelių vinkšna - - 1 0,01 
Raganos uosis - - 1 0,01 
Paparčių kaštonas 1 0,01 - - 
Pilelio šaltinis - - 1 0,20 
Stirbaičių ąžuolas 1 0,02 - - 
Mikytų alkakalnis - - 1 0,30 
Šarnelės piliakalnis - - 1 0,30 
Platelių dvaro sodyba - - 1 9,00 
Užpelkių piliakalnis - - 1 0,10 
Beržoro Kristaus kančios kelias - - 1 0,50 
Rekreacinių teritorijų (įvardyti): 1 0,30 - - 
Beržoro kaimo maudykla 1 0,30 - - 
Atkurta pažeistų teritorijų ar objektų (įvardyti): 4 7,13 - - 
Gardų ozas  1 3,43 - - 
Pažeistos teritorijos Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinyje 3 3,70 - - 
Kitų teritorijų (įvardyti): - - 5 0,76 
Laumalenkų žydų genocido kapinių tvarkymas - - 1 0,10 
Platelių žydų genocido kapinių tvarkymas - - 1 0,30 
Poeto V.Mačernio kapo ir vizijų kelio tvarkymas - - 1 0,30 
Tautodailininko St.Riaubos tėviškės tvarkymas  - - 1 0,05 
St.Riaubos kelio skulptūrų tvarkymas - - 1 0,01 

Viso: 8 13,60 17 87,09 
Priskirtų saugomų teritorijų (įskaitant NATURA 2000 teritorijas) 
tvarkymas  

Sutvarkyta Prižiūrėta 

vnt. ha vnt. ha 

„Aukštojo tyro pelkė“ (PAST), patenka į „Rietavo miškai“ (BAST) 1 1,0 1 6,6 
„Reiskių tyro pelkė“ (PAST),  patenka į „Rietavo miškai“ (BAST) 1 0,3 - - 

Viso: 2 1,3 1 6,6 

2.2. Infrastruktūros objektų įrengimas ir priežiūra 
Įrengta Atnaujinta 

vnt ha km vnt ha km 
Takų, trasų, privažiavimų: 1 0, 13 - 5 - 9,1 
Gardų ozo pažintinis takas 1 0, 13 - - - - 
Paplatelės pažintinis takas - - - 1 - 2,1 



 

 56

Priemonės (veiksmai) pagal veiklos sritis Darbų vykdymas 

Šeirės pažintinis takas - - - 1 - 4,0 
Mikytų pažintinis takas - - - 1 - 1,2 
Kaštoniuko – giliuko gamtos takas - - - 1 - 0,8 
Dviračių takas Plateliai – Beržoras - - - 1 - 1,0 

Automobilių stovėjimo aikštelių  (Gardų ozo ir Pauošnių) 1 0,02 - 1 0,0
8 

- 

Apsistojimo vietų (stovyklaviečių, poilsiaviečių, atokvėpio vietų) - - - - - - 
Apžvalgos aikštelių/bokštų (Gardų oze / Šaltojo karo muziejuje) 1/1 - - - - - 
Lauko informacinės sistemos (stendų, rodyklių...) 26 - - 43 - - 
2.3. Kontrolės organizavimas ir vykdymas vnt. 

Atlikta patikrinimų Planinių 85 Neplaninių 2 
Nustatyta pažeidimų                         22 
Išaiškinta pažeidimų                         22 
3. BENDRADARBIAVIMAS, KULTŪRINĖ, ŠVIETĖJIŠKOJI, INFORMACINĖ VEIKLA 
3.1. Bendradarbiauta su institucijomis, organizacijomis, kt. Institucijų, organizacijų sk., vnt. 

Viso: 52 
3.2. Suorganizuota renginių vnt. 

Viso: 37 
3.3. Leidyba, propagandinė veikla vnt. 
Direkcijos išleisti ar inicijuoti spaudiniai 14 
Parengta TV, radioreportažų 16 
Publikuoti straipsniai spaudoje 28 
Suorganizuota konferencijų, seminarų, mokymų 12 
Darbuotojų skaitytos paskaitos, pranešimai 15 
Kita veikla - 

4. TEIKIAMOS PASLAUGOS  
Paslaugų sk. Pajamos 

vnt. Lt 
Viso: 14292 43322,22 

5. DIREKCIJAI PRISKIRTŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ BŪKLĖS VERTINIMAS 
5.1. Priskirtos saugomos teritorijos vnt.  ha 

Viso: 16 40277 
5.2. Atlikto planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo skaičius vnt. 

Viso: 3 
 
Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Giedrius Norvaišas    

                                                                                                      ____________________________ 
                           (data, parašas) 
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PRIEDAI 

 
Informacija apie Žemaitijos nacionaliniame parke kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamas paslaugas  

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikėjas (įmonės pavadinimas, asmens v. 
pavardė, adresas) 

Pastabos, komentarai 

Valčių, vandens dviračių 
nuoma 

Žalgirio sporto draugija “Platelių jachtklubas”, Ežero g. 40, 
Plateliai 

Paslauga teikiama tik turizmo sezono metu 

 AB “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija”, poilsio bazė 
“Plateliai”, Paežerės Rūdaičių kaimas 

Paslauga teikiama tik turizmo sezono metu 

 Poilsio namai “Raska”, Paplatelės kaimas Paslauga teikiama tik turizmo sezono metu 

 Viešbutis “Linelis”, Paplatelės kaimas Paslauga teikiama tik turizmo sezono metu 

Valčių, vandens dviračių 
nuoma. Vietos 
palapinėms 

Juozas Birškus, Beržoro kaimas Paslauga teikiama tik turizmo sezono metu 

Jachtos nuoma Morta Mikašauskienė, Ežero g. 33, Plateliai Paslauga teikiama tik turizmo sezono metu 

Nardymas Platelių ežere “Oktopusas”, Ežero g. 40, Plateliai Paslauga teikiama tik turizmo sezono metu 

Dviračių nuoma Arūnas Raudys, Didžioji g. 3, Plateliai Paslauga teikiama tik turizmo sezono metu 

Konferencijų, seminarų 
organizavimas 

Vytautas Zaburas, Paežerės Rūdaičių kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 
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 Morta Mikašauskienė, Ežero g. 33, Plateliai Paslauga teikiama ištisus metus 

 Marijona Striaukienė, Beržoro kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Janina Rumšienė, Beržoro kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Elena ir Albinas Klimai, Babrungėnų kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Ramūnas Piepalius, Medsėdžių kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

Konferencijų salės 
nuoma 

Viešbutis “Linelis”, Paplatelės kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

Automobilių remontas Vytautas Krulis, Medsėdžių g., Plateliai Paslauga teikiama ištisus metus 

 Kostas Ruginis, Beržų g. 14, Plateliai Paslauga teikiama ištisus metus 

 Sigitas Vaičikauskas, Žalioji g.12, Plateliai Paslauga teikiama ištisus metus 

Dviračių remontas Arūnas Raudys, Liepto g. 5, Plateliai Paslauga teikiama ištisus metus 

Pirties nuoma Viešbutis “Linelis”, Paplatelės kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Poilsio namai „Šaltinėlis“, Ežero g. 44, Plateliai Paslauga teikiama ištisus metus 

 Rimantas Juozas Dailidonis, Beržoro kaimas Paslauga teikiama balandžio-gruodžio mėn. 
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 Janina Rumšienė, Beržoro kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Marijona Striaukienė, Beržoro kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Adis Birškus, Beržoro kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Morta Mikašauskienė, Ežero g. 33, Plateliai Paslauga teikiama ištisus metus 

 Elena ir Albinas Klimai, Babrungėnų kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Vytautas Zaburas, Paežerės Rūdaičių kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Vida ir Aleksas Jurkaičiai, Babrungėnų kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Ramūnas Piepalius, Medsėdžių kaimas Paslauga teikiama ištisus metus 

 Vaidas Vyšniauskas ir Egidijus Norvaišas, Paežerės 
Rūdaičių k. 

Paslauga teikiama turizmo sezono metu 

 Virgilijus Razma, Plokščių k. Paslauga teikiama turizmo sezono metu 

 Janina Leliūnienė, Paplatelės kaimas Paslauga teikiama turizmo sezono metu 

Turistinės stovyklos 
paslauga 

Jurijus Petrovas, Paplatelės kaimas Paslauga teikiama vasaros metu 
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Informacija apie Žemaitijos nacionaliniame parke esančius objektus, priklausančius kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims 
Apgyvendinimo būdai, 
įstaigos 

Objekto pavadinimas Savininkas (fizinis ar juridinis 
asmuo) 

Vietų 
skaičius 

Pastabos, komentarai 

Viešbučiai ir moteliai Viešbutis „Linelis“ UAB “Sadovalis” 100 Veikia ištisus metus 

Poilsio namai “Raska” UAB “Raska” 40 Veikia ištisus metus 

„Saulės slėnis“ Visuomeninė organizacija 
„Saulės slėnis“ 

30 Veikia turizmo sezono metu 

“Šaltinėlis” UAB “Alfva” 60 Veikia ištisus metus 

Turistinės bazės - - - - 

Kaimo turizmo sodybos  Rimantas Juozas Dailidonis 22 Veikia balandžio-gruodžio mėn. 

„Prie Žiedelio ežero“ Janina Rumšienė 45 Veikia ištisus metus 

„Pas tėvukus“ Marijona Striaukienė 20 Veikia ištisus metus 

 Adis Birškus 13 Veikia gegužės-gruodžio mėn. 

„Iešnalė“ Elena ir Albinas Klimai 40 Veikia ištisus metus 

„Po ąžuolais“ Virginijus Leliuga 100 Veikia ištisus metus 

 Audronė Pivorienė 15 Veikia gegužės-spalio mėn. 

 Jonas Rimvydas Šečkus 14 Veikia turizmo sezono metu 

 Julija Staponkienė 16 Veikia turizmo sezono metu 
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„Šiaurinė paežerė“ Vaidas Vyšniauskas ir Egidijus 
Norvaišas 

10 Veikia turizmo sezono metu 

„Platelių parkas“ Darius Šilenskis 12 Veikia ištisus metus 

 Virginija Gražina Strakšytė 7 Veikia ištisus metus 

 Morta Mikašauskienė 30 Veikia ištisus metus 

 Aldona Kondratavičienė 12 Veikia gegužės-spalio mėn. 

 Rita Abrutienė 10 Veikia ištisus metus 

„Plokštinės pamiškė“ Virgilijus Razma 20 Veikia gegužės-spalio mėn. 

 Vytautas Zaburas 25 Veikia ištisus metus 

 Vladislovas Žiogas 12 Veikia balandžio-spalio mėn. 

 Regina Skridailienė 17 Veikia turizmo sezono metu 

„Jurčių sodyba“ Justinas Jurčius 70 Veikia balandžio-spalio mėn. 

 Janina Leliūnienė 13 Veikia turizmo sezono metu 

 Vida ir Aleksas Jurkaičiai 50 Veikia balandžio-gruodžio mėn. 

 Eugenija Spurganienė 6 Veikia turizmo sezono metu 

 Kęstutis Malakauskas 20 Veikia turizmo sezono metu 

„Grigaliaus sodyba“ Vaida Sipavičienė 12 Veikia turizmo sezono metu 
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„Svirnelis“ Ramūnas Piepalius 24 Veikia ištisus metus 

Nakvynės paslaugų 
namai 

- - - - 

Kempingai - - - - 

Kita “Plateliai” AB “Klaipėdos jūrų krovinių 
kompanija” 

80 Veikia turizmo sezono metu 

Platelių jachtų klubas Žalgirio sporto draugija 60 Veikia ištisus metus 

Stovyklavietė „Jorė“ UAB „Jurutis“, direktorius 
Jurijus Petrovas 

20 Veikia turizmo sezono metu 

Stovyklavietė „Paežerė“ Valerija Ostrianica 100 Veikia turizmo sezono metu 

Gintaro Jurčiaus stovykla Gintaras Jurčius 28 Veikia turizmo sezono metu 

Birutės Kungienės stovykla Birutė Kungienė 50 Veikia turizmo sezono metu 

Povilo Sukausko stovykla Povilas Sukauskas 100 Veikia turizmo sezono metu 

Sigito Birškaus stovykla Sigitas Birškus 100 Veikia turizmo sezono metu 

Stanislovo Mickevičiaus stovykla Stanislovas Mickevičius 40 Veikia turizmo sezono metu 

Rūtos Jankauskienės turistinė 
stovykla 

Rūta Jankauskienė 100 Veikia turizmo sezono metu 

Leonardo Černiausko stovykla Leonardas Černiauskas 12 Veikia turizmo sezono metu 
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Algirdo Plokščio stovykla Algirdas Plokštis 50 Veikia turizmo sezono metu 

Antano Razgaus stovykla Antanas Razgus 15 Veikia turizmo sezono metu 

Stovyklavietė „Plokštinė“ VĮ „Telšių miškų urėdija“ 200 Veikia turizmo sezono metu 

Stovyklavietė „Šeirė“ VĮ „Telšių miškų urėdija“ 150 Veikia turizmo sezono metu 

Stovyklavietė „Beržynėlis“ VĮ „Telšių miškų urėdija“ 150 Veikia turizmo sezono metu 

Stovyklavietė „Ąžuolų sala“ VĮ „Telšių miškų urėdija“ 
(išnuomota Ramūnui Piepaliui) 

150 Veikia turizmo sezono metu 

Stovyklavietė „Šiaurinė“ VĮ „Telšių miškų urėdija“ 
(išnuomota Ramūnui Piepaliui) 

90 Veikia turizmo sezono metu 

Stovyklavietė UAB “Raska” 100 Veikia turizmo sezono metu 

 
 
Direkcijos darbuotojų publikacijos 
 
Eil. 
Nr. 

Leidinio pavadinimas, numeris, leidimo 
data 

Straipsnio pavadinimas Autorius 

1. Plungė, Nr.7(1769), 2011-01-25 Keletas skaičių apie Žemaitijos nacionalinio parko lankytojus Aušra Brazdeikytė 
2. Plungė, Nr.7(1769), 2011-01-25 Kelionė per Platelių ežerą Marija Jankauskienė 
3. Plungė, Nr.15(1777), 2011-02-22 Diena lesykloje Gitana Sidabrienė 
4. Plungė, Nr.15(1777), 2011-02-22 Ant Platelių ežero ledo pasidairius Saulius Sidabras 
5: Plungė, Nr.15(1777), 2011-02-22 ŽNPD inspekcinis darbas skaičiais ŽNPD inf. 
6. Žemaitis, Nr.28(8714), 2011-04-08 Diskusija dėl Pilies salos Marija Jankauskienė 
7. Plungė, Nr.32(1794), 2011-04-29 Lietuvos nacionaliniams parkams – 20 metų Aušra Brazdeikytė 
8. Plungė, Nr.32(1794), 2011-04-29 Švariau gyventi – linksmiau! Gedas Kukanauskas 
9. Plungė, Nr.32(1794), 2011-04-29 Įsteigti nauji draustiniai, praplėstos Aukštojo tyro valstybinio telmologinio 

draustinio ribos 
Marija Jankauskienė 

10. Plungė, Nr.32(1794), 2011-04-29 Pažintis su pelėdomis Gitana Sidabrienė 
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11. Plungė, Nr.42(1804), 2011-06-03 Platelių dvaro sodybos muziejinės ekspozicijos atsivers lankytojams Stanislovas Vyšniauskas 
12. Plungė, Nr.42(1804), 2011-06-03 ŽNPD – savanoriai iš Ukrainos ir Makedonijos ŽNPD inf. 
13. Plungė, Nr.42(1804), 2011-06-03 Audimo klėtis Plateliuose Aldona Kuprelytė 
14. Žemaitis, Nr.50(8736), 2011-07-01 Petrinės – Platelių miestelio šventė Aivaras Alminas 
15. Plungė, Nr.57(1819), 2011-07-26 Žemaitijos nacionalinis parkas: tas pats bernelis – naujas švarkelis Rita Norvaišaitė 
16. Plungė, Nr.57(1819), 2011-07-26 Ar verta rizikuoti? Marija Jankauskienė 
17. Plungė, Nr.57(1819), 2011-07-26 Tvarkėme Pilies salą Marija Jankauskienė 
18. Žemaitis, Nr.76(8762), 2011-09-30 Įsibėgėja Žemaitijos nacionalinio parko teritorijos planavimas Saulius Sidabras 
19. Plungė, Nr.75(1837), 2011-09-30 Svetimžemiai rainuotieji vėžiai įsigalėję ir Platelių ežere Saulius Sidabras 
20. Plungė, Nr.75(1837), 2011-09-30 Įsibėgėja Žemaitijos nacionalinio parko teritorijos planavimas Saulius Sidabras 
21. Plungė, Nr.83(1845), 2011-10-28 Keliavome po saugomas teritorijas Prancūzijos ir Italijos Alpėse Aušra Brazdeikytė 
22. Plungė, Nr.83(1845), 2011-10-28 Gamtotvarka Siberijos pelkėje Marija Jankauskienė 
23. Plungė, Nr.83(1845), 2011-10-28 Dovana – didysis šliužas Marija Jankauskienė 
24. Plungė, Nr.90(1852), 2011-11-25 Apie statybas, mišką ir gulbes... Edita Lydienė 
25. Plungė, Nr.90(1852), 2011-11-25 Keliavome po saugomas teritorijas Prancūzijos ir Italijos Alpėse (tęsinys) Aušra Brazdeikytė 
26. Žemaičių saulutė, Nr.11(677), 2011-11-25 Per Lenkiją, Vokietiją, Šveicariją į saugomas teritorijas Prancūzijos ir 

Italijos Alpėse 
Aušra Brazdeikytė 

 
Straipsniai apie saugomą teritoriją spaudoje 
 

Eil. 
Nr. 

Leidinio pavadinimas, numeris, leidimo 
data 

Straipsnio pavadinimas Autorius 

1. Plungės žinios, Nr.2(868), 2011-01-07 Ledas ir sniegas ant vandens telkinių – grėsmė uždusti žuvims Lina Motužienė 
2. Žemaitis, Nr.3(8689), 2011-01-11 Platelių ežeras ar Platelių tvenkinys? Vygandas Kungys 
3. Žemaitis, Nr.3(8689), 2011-01-11 Renginių – lyg iš gausybės rago Irena Dirgėlienė 
4. Plungė, Nr.3(1765), 2011-01-11 „Aukso vainikai“ – geriausiems menininkams Laisvė Ašmontaitė 
5. Plungės žinios, Nr.3(869), 2011-01-11 Menininkui A.Vaškiui – antroji vieta „Plungės žinių“ inf. 
6. Žemaitis, Nr.3(8689), 2011-01-11 Tarp geriausiųjų „Žemaičio“ inf. 
7. Žemaitis, Nr.4(8690), 2011-01-14 Platelių gimnazistams – antroji vieta Rima Rimaitė 
8. Plungės žinios, Nr.5(871), 2011-01-18 Apžvalgos bokštų atsiras ir Žemaitijos nacionaliniame parke „Plungės žinių“ inf. 
9. Žemaitis, Nr.7(8693), 2011-01-25 Be projekto rengėjų Marija Gricuk 
10. Vakarų Lietuva, Nr.4(777), 2011-01- 25-31 Nuo Plungės iki Platelių - dviračiu Kristina Liebutė 
11. Žemaitis, Nr.8(8694), 2011-01-28 Plateliuose – vėl ledo skulptūrų parkas Marija Gricuk 
12. Plungės žinios, Nr.8(874), 2011-01-28 Ant Platelių ežero darbą pradėjo Lietuvos ir Latvijos skulptoriai „Plungės žinių“ inf. 
13. Plungė, Nr.8(1770), 2011-01-28 Ledinės skulptūros kviečia prie jachtklubo! Mindaugas Šimkus 
14. Žemaitis, Nr.11(8697), 2011-02-08 Ledo skulptūros ir pliaupiantis lietus Marija Gricuk 
15. Plungės žinios, Nr.11(877), 2011-02-08 Ledo skulptūrų paroda Plateliuose: menininkai kūrė, lietus – naikino... Lina Motužienė 
16. Žemaitis, Nr.11(8697), 2011-02-08 „Žinių miške“ nepaklysti geriausiai sekėsi plateliškiams Rūta Šaltmerytė 
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17. Plungė, Nr.11(1773), 2011-02-08 Ledo skulptūrų neištirpdė net lietus Mindaugas Šimkus 
18. Žemaitis, Nr.13(8699), 2011-02-15 Vandens entuziastai ir žiemą nerimsta Angelė Digaitytė 
19. Plungė, Nr.15(1777), 2011-02-22 Vaikų pramogos žiemą Konstantinas Bružas 

(prisiminimai) 
20. Žemaitis, Nr.18(8704), 2011-03-04 Plateliškės tapo laureatėmis „Žemaičio“ inf. 
21. Plungės žinios, Nr.18(884), 2011-03-04 Mačas baigėsi plateliškių pergale Algirdas Narmontas 
22. Plungės žinios, Nr.18(884), 2011-03-04 Šeimų sporto šventė Plateliuose Loreta Juciūtė 
23. Žemaitis, Nr.18(8704), 2011-03-04 Iš parodos „Vivattur 2011“ sugrįžus Rasa Jonušienė 
24. Plungė, Nr.18(1780), 2011-03-04 Plateliškiai įveikė sediškius Algirdas Narmontas 
25. Plungė, Nr.18(1780), 2011-03-04 Eteryje vėl išvysim saviškius „Plungės“ inf. 
26. Žemaitis, Nr.19(8705), 2011-03-08 Bendruomenės pirmininkas – dar vienai kadencijai Marija Gricuk 
27. Žemaitis, Nr.20(8706), 2011-03-12 Persirengėliai vijo žiemą Angelė Digaitytė,  

Donata Vitkienė 
28. Plungės žinios, Nr.20(886), 2011-03-15 Užgavėnių linksmybės išjudino Platelius Lina Motužienė 
29. Plungė, Nr.20(1782), 2011-03-15 Užgavėnės – su linksmais persirengėliais ir riebiais blynais „Plungės“ inf. 
30. Žemaitis, Nr.23(8709), 2011-03-22 Senjorai turėjo progą pasibūti kartu Angelė Digaitytė 
31. Plungės žinios, Nr.22(888), 2011-03-22 Stovi malūnas prie kelio „Plungės žinių“ inf. 
32. Žemaitis, Nr.28(8714), 2011-04-08 Platelių žvaigždutės jau įsižiebia Rūta Šaltmerytė 
33. Plungės žinios, Nr.29(895), 2011-04-15 Susitikimas su Garbės galerijos nariu Ž.Kazbaraičiu Vitalija Lukavičienė 
34. Plungės žinios, Nr.29(895), 2011-04-15 Eina į pabaigą Platelių gimnazijos rekonstravimo darbai „Plungės žinių“ inf. 
35. Žemaitis, Nr.31(8717), 2011-04-19 Bendruomenės istoriją fiksuoja entuziastė Angelė Digaitytė 
36. Plungės žinios, Nr.31(897), 2011-04-22 Policijos pareigūnai tvarkė Platelius „Plungės žinių“ inf. 
37. Plungė, Nr.31(1793), 2011-04-22 Daugiau valstybės saugomų teritorijų, o kartu – ir apribojimų Lina Liūnienė 
38. Plungė, Nr.32(1794), 2011-04-29 Iš mokyklos – į darželį „Plungės“ inf. 
39. Žemaitis, Nr.34(8720), 2011-05-03 Platelių gimnazijos aštuntokai – nacionalinio konkurso finalistai Aušra Dirvonskienė, 

Loreta Juciūtė 
40. Plungės žinios, Nr.36(902), 2011-05-13 Žemaitijos nacionaliniam parkui – 20 metų „Plungės žinių“ inf. 
41. Plungės žinios, Nr.37(903), 2011-05-17 Platelių ežero salų ir pakrančių valymo akcija Kęstutis Buividas 
42. Plungės žinios, Nr.38(904), 2011-05-20 Skirta lėšų Žemaičių Kalvarijos bazilikai „Plungės žiniųf inf. 
43. Plungės žinios, Nr.38(904), 2011-05-20 Renginiai, skirti poeto V.Mačernio 90-osioms gimimo metinėms Rima Česnauskienė 
44. Plungės žinios, Nr.38(904), 2011-05-20 Platelių gimnazijoje svečiavosi „Kino Busas“ Platelių gimnazijos inf. 
45. Plungės žinios, Nr.39(905), 2011-05-24 Platelių lopšelis-darželis pavirs į universalų daugiafunkcinį centrą Lina Motužienė 
46. Plungė, Nr.39(1801), 2011-05-24 Jubiliejiniai Žemaitijos nacionalinio parko metai Mindaugas Šimkus 
47. Žaliasis pasaulis, Nr.20(786), 2011-05-26 Vizijoms realybe patampant... Augustas Uktveris 
48. Žemaitis, Nr.41(8727), 2011-05-27 Žemaitijos nacionalinis parkas šventė jubiliejų Angelė Digaitytė 
49. Plungė, Nr.41(1803), 2011-05-31 Plateliškius abiturientus sveikino Seimo narys Lina Liūnienė 
50. Plungė, Nr.42(1804), 2011-06-03 Ar išsaugosime griežles šienaujamose pievose Gvidas Laukaitis 
51. Plungė, Nr.43(1805), 2011-06-07 Paminėta poeto Vytauto Mačernio 90-mečio sukaktis Lina Liūnienė 
52. Žemaitis, Nr.44(8730), 2011-06-07 Gimtinėje paminėtas amžinai jauno poeto 90-metis Angelė Digaitytė 
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53. Žemaitis, Nr.47(8733), 2011-06-17 Nardymo akademija atidaro šlapiausią vasaros sezoną „Žemaičio“ inf. 
54. Plungės žinios, Nr.48(914), 2011-06-24 Paburgės kaime – nauja stebėjimo stotis „Plungės žinių“ inf. 
55. Plungės žinios, Nr.48(914), 2011-06-24 Pleneras ir meno terapija Plateliuose Stovyklos dalyvė Ugnė 
56. Plungės žinios, Nr.49(915), 2011-06-28 Tiesia Europos turistams tiltą į Platelius „Plungės žinių“ inf. 
57. Žemaitis, Nr.49(8735), 2011-06-28 Gražiai sutariančios kelios kartos turtina bendruomenę Angelė Digaitytė 
58. Lietuvos žinios, Nr.148(12975), 2011-06-29 Platelių dvare – tradicinių amatų centras Aldona Deltuvaitė 
59. Plungės žinios, Nr.50(916), 2011-07-01 „Šešių šalių pasaka“ Plungės rajono Platelių gimnazijoje Platelių gimnazijos inf. 
60. Plungės žinios, Nr.50(916), 2011-07-01 Vienoje Platelių ežero maudykloje viršytos higienos normos Parengta pagal BNS inf. 
61. Plungė, Nr.50(1812), 2011-07-01 Linksmybės Plateliuose netilo iki paryčių Mindaugas Šimkus 
62. Žemaitis, Nr.50(8736), 2011-07-01 Vaikai mokėsi pažinti gamtą Rūta Šaltmerytė 
63. Žemaitis, Nr.50(8736), 2011-07-01 Prasideda Didieji atlaidai „Žemaičio“ inf. 
64. Žemaitis, Nr.50(8736), 2011-07-01 Atidarytas „Ekolangas“ „Žemaičio“ inf. 
65. Plungės žinios, Nr.51(917), 2011-07-05 Gardų ozas –jaukus kampelis poilsiui Renata Daukintytė 
66. Žemaitis, Nr.51(8737), 2011-07-05 Į Žemaičių Kalvariją vėl suplūdo minios tikinčiųjų Rūta Šaltmerytė 
67. Plungė, Nr.51(1813), 2011-07-05 Iškilmingai atidarytas Gardų ozas Mindaugas Šimkus 
68. Plungės žinios, Nr.52(918), 2011-07-08 Siekia išsaugoti šventoriaus tvorą „Plungės žinių“ inf. 
69. Plungės žinios, Nr.52(918), 2011-07-08 Malonės laikais Žemaičių Kalvarijoje Renata Daukintytė 
70. Plungė, Nr.53(1815), 2011-07-12 Tikri beržoriškiai nesnaudžia „Plungės“ inf. 
71. Plungės žinios, Nr.53(919), 2011-07-12 Lietuvos ir Latvijos šeimos gydytojai bei odontologai savaitgalį šėlo 

Plateliuose 
Inga Lebrikaitė 

72. Žemaitis, Nr.55(8741), 2011-07-19 Plateliškiai įveikė Sabonius ir laimėjo taurę „Žemaičio“ inf. 
73. Žemaitis, Nr.56(8742), 2011-07-22 Prasidėjo tarptautinis šachmatų turnyras Jonas Urbonas 
74. Žemaitis, Nr.56(8742), 2011-07-22 Plateliškiai – tarp prizininkų Roma Mėčienė 
75. Žemaitis, Nr.56(8742), 2011-07-22 Vytauto Steponaičio taurė – plateliškių rankose Rima Rimaitė 
76. Vakarų Lietuva, Nr.30(803), 2011-07-26 — 

08-01 
Plateliuose – tradicinis XXXI tarptautinis šachmatų turnyras Mindaugas Šimkus 

77. Žemaitis, Nr.57(8743), 2011-07-26 Tikisi, kad nelis „Žemaičio“ inf. 
78. Žemaitis, Nr.57(8743), 2011-07-26 Švęs visa Žemaičių Kalvarija „Žemaičio“ inf. 
79. Žemaitis, Nr.57(8743), 2011-07-26 Tarptautinio šachmatų turnyro nugalėtojas - plateliškis Jonas Urbonas 
80. Žemaičių saulutė, Nr.7(673), 2011-07-29 Su viltim... Regina Miežetienė 
81. Žemaičių saulutė, Nr.7(673), 2011-07-29 Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai 2011 – Dievo Gailestingumo metais Kan.teol.lic.Andriejus 

Sabaliauskas 
82. Plungė, Nr.58(1820), 2011-07-29 Platelių dvaro sodyba –tarp penkių gražiausių šalyje Kristina Liebutė 
83. Plungės žinios, Nr.59(925), 2011-08-02 Jaunieji Lietuvos talentai - Plateliuose Eglė Jundulaitė 
84. Plungės žinios, Nr.59(925), 2011-08-02 30-ajame Platelių plaukimo maratone vėl triumfavo kauniečiai Renata Daukintytė 
85. Žemaitis, Nr.59(8745), 2011-08-02 Platelių ežero vanduo suputojo trisdešimtąjį kartą Rūta Šaltmerytė 
86. Žemaitis, Nr.60(8746), 2011-08-05 Šventė Žemaičių Kalvarija Rūta Šaltmerytė 
87. Plungės žinios, Nr.60(926), 2011-08-05 Žemaičių Kalvariją sudrebino vasaros šventė Renata Daukintytė 
88. Plungė, Nr.60(1822), 2011-08-05 Plateliuose bangas kėlė jubiliejinis plaukimo maratonas Kritina Liebutė 
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89. Plungė, Nr.60(1822), 2011-08-05 Plateliuose – istorinės technikos desantas „Plungės“ inf. 
90. Plungė, Nr.60(1822), 2011-08-05 Liepos pabaiga kalvariškiams – laikas švęsti! Lina Liūnienė 
91. Žemaitis, Nr.61(8747), 2011-08-09 Bendros veiklos rezultatas – dvi parodos Angelė Digaitytė 
92. Žemaitis, Nr.61(8747), 2011-08-09 Trise švęsti smagiau Rūta Šaltmerytė 
93. Žemaitis, Nr.61(8747), 2011-08-09 Plateliškiams pavydėti gali ir didieji Lietuvos muziejai Roma Mėčienė 
94. Žemaitis, Nr.64(8750), 2011-08-19 Žemaitijos bendruomenių šventė „Žemaičio“ inf. 
95. Žemaitis, Nr.64(8750), 2011-08-19 Per parodų atidarymą – „Ilgiausių metų“ Rūta Šaltmerytė 
96. Žemaitis, Nr.65(8751), 2011-08-23 Rojaus kampelį sukūrė... kastuvu Roma Mėčienė 
97. Žemaitis, Nr.65(8751), 2011-08-23 „Aš labai myliu Šarnelę“ Rūta Šaltmerytė 
98. Žemaitis, Nr.67(8753), 2011-08-30 Naujas kelias į atgimusią Platelių gimnaziją „Žemaičio“ inf. 
99. Plungė, Nr.67(1829), 2011-09-02 Kardeliais padabinti naujieji mokslo metai Kristina Liebutė 
100. Žemaitis, Nr.69(8755), 2011-09-06 Plateliuose varžėsi kaimų bendruomenės Benas Urnikis 
101. Žemaitis, Nr.69(8755), 2011-09-06 Kaimo nuošaly – nuostabus kampelis Rūta Šaltmerytė 
102. Plungė, Nr.68(1830), 2011-09-06 Dvaro svirne – jubiliejinė sutuoktinių tautodailininkų paroda Lina Liūnienė 
103. Plungė, Nr.68(1830), 2011-09-06 Žemaičių Kalvarijai – aktyviausios seniūnijos titulas! Parengta pagal vyr.teisėjo 

Kazimiero Kazragio 
pateiktą inf. 

104. Žaliasis pasaulis, Nr.30(796), 2011-09-08 „Gal pavyks...“ žvilgsniai į Žemaitijos nacionalinį parką Augustas Uktveris 
105. Žemaitis, Nr.73(8759), 2011-09-20 Įgyvendinamas naujas projektas Bronius Kleinauskas 
106. Žemaitis, Nr.76(8762), 2011-09-30 Paminėta Pasaulinė turizmo diena Rūta Šaltmerytė 
107. Plungė, Nr.75(1837), 2011-09-30 Plungiškiai paminėjo Pasaulinę turizmo dieną Gintarė Gurevičiūtė 
108. Žemaitis, Nr.77(8763), 2011-10-04 Dalino bulves, vaišinosi didžkukuliais Marija Gricuk 
109. Žemaitis, Nr.77(8763), 2011-10-04 Pirmininkės siekis – visų Platelių įstaigų bendradarbiavimas Rūta Šaltmerytė 
110. Plungė, Nr.77(1839), 2011-10-07 „Rudeniniai pašnekesiai“ Regina Miežetienė 
111. Plungės žinios, Nr.77(943), 2011-10-07 Pasaulinė turizmo ir Europos kalbų diena Platelių gimnazijoje Loreta Juciūtė 
112. Žemaitis, Nr.79(8765), 2011-10-11 Gimnazistės paroda Vitalija Lukavičienė 
113. Žemaitis, Nr.80(8766), 2011-10-14 Platelių dvaro svirne – fotografijos paroda „Žemaičio“ inf. 
114. Žemaitis, Nr.81(8767), 2011-10-18 Rudens derliaus šventė „Žemaičio“ inf. 
115. Žemaitis, Nr.81(8767), 2011-10-18 „Lietuvių liaudies ornamentai ir aš“ Vitalija Lukavičienė 
116. Plungė, Nr.81(1843), 2011-10-21 Šaltojo karo muziejų įvertino komisija Mindaugas Šimkus 
117. Plungės žinios, Nr.81(947), 2011-10-21 „Plungės Jonis“ įteikė šeimininkams raktą į Šaltojo karo muziejų Lina Motužienė 
118. Žemaitis, Nr.83(8769), 2011-10-25 Šaltojo karo muziejus – taikiam gyvenimui Marija Gricuk 
119. Plungės žinios, Nr.82(948), 2011-10-25 Edukacinėje popietėje plungiškiai ruošėsi Vėlinėms Daiva Gramalienė 
120. Žemaitis, Nr.84(8770), 2011-10-28 „Fotoalėja 2011“ Plateliuose Ona Kiežaitė 
121. Žemaičių saulutė, Nr.10(676), 2011-10-28 Plungės „Fotoalėja 2011“ Plateliuose Ona Kiežaitė 
122. Žemaitis, Nr.85(8771), 2011-11-04 Platelių dvaro sodyboje įsikurs amatų centras Jūratė Vaičekauskaitė 
123. Plungės žinios, Nr.84(950), 2011-11-04 „Aukso vainikas“ gali grįžti į Žemaitiją Daiva Gramalienė 
124. Plungės žinios, Nr.84(950), 2011-11-04 Kiek žemės teks A.Birškui, o kiek – vietos bendruomenei? „Plungės žinių“ inf. 
125. Plungė, Nr.86(1848), 2011-11-11 Plateliškis vėl pretenduos į „Aukso vainiką“ „Plungės“ inf. 



 

 68

126. Plungės žinios, Nr.86(952), 2011-11-11 Daro viską, kad Žemaičių Kalvarijoje būtų gera gyventi Austėja Vanagaitė 
127. Žemaitis, Nr.90(8776), 2011-11-22 „Gardams“ reikia mūsų palaikymo Rūta Šaltmerytė 
128. Žemaitis, Nr.90(8776), 2011-11-22 Plateliškiai – atsakingi vairuotojai ir pėstieji Vitalija Lukavičienė 
129. Žemaitis, Nr.91(8777), 2011-11-25 Kalvariškiams – dvi parodos Roma Mėčienė 
130. Plungė, Nr.92(1854), 2011-12-02 Kur vingiuos dviračių takai? Lina Liūnienė 
131. Plungės žinios, Nr.93(959), 2011-12-06 Nacionaliniame parke paleistos dvi lūšys „Plungės žinių“ inf. 
132. Plungė, Nr.94(1856), 2011-12-09 Tarp laureatų – ir Žemaičių Kalvarijos bendruomenė Jolanta Vasiliauskienė 
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	Gandingos kraštovaizdžio draustinis
	(Draustinio ir NATURA 2000 teritorijos ribos sutampa)
	255
	2011-06-13
	2011-09-29
	Draustinyje yra Gandingos ir dar du mažesni piliakalniai, senkapiai.  Daug lankytojų, meškeriotojų,  poilsiautojų.  Pagal su Šiaulių RAAD suderintą Gandingos piliakalnių projektą Gandingos I ir II piliakalnių teritorijoje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, nutiestas pėsčiųjų takas, pašalinti kultūrinę ir istorinę vertę mažinantys, panoramą užstojantys medžiai.   Pastatyti akmenys su saugomo kultūros paveldo simbolika, bei stendas. Neigiamą įtaką Babrungo upei daro  šalia draustinio esanti Gandingos hidroelektrinė, nes iš jos kiekvieną parą paleidžiamas didžiulis vandens kiekis ardo upės šlaitus, trikdo upės ekosistemą, užtveria kelią žuvims.
	Išvada. Būklė nežymiai gerėja.
	Germanto kraštovaizdžio draustinis
	BAST-Germanto ežeras, kodas LTTEL0001
	924,5
	2011-10-20
	Germanto ežero pakrantės neužstatytos poilsinėmis, namais.  Džiuginėnų kaime įrengta stovyklavietė-masinių renginių vieta  Telšių m.u. žemėje gražiai tvarkoma. Nuo šios vietos į V pusę  esanti pakrantė taip pat prižiūrima. Blogesnė būklė V ežero pakrantėjeĘF, kur yra  nelegalių laužaviečių, šiukšlių, Ęišvažinėta. Apie tai informuota Telšių MU. Telšių MU įrengto FIlgio ežero take jau pasenę, nudraskyti kai kurių informacinių stulpų užrašai. Vaizdą gadina buvusios kavinės bei jos priklausinių likučiai, čia priversta šiukšlių.  2008 m. ŽNPD juos įtraukė į apleistų/bešeimininkių statinių registrą, bet į bendrą tvarkytinų  bešeimininkių statinių sąrašą   kol kas nepateko. Iš Lieplaukės-Telšių kelio nusukant link Germanto ežero yra   kelio  ženklas su klaidingu užrašu ,,Germanto landšaftinis draustinis".
	Išvada  Būklė stabili.
	Laumių botaninis zoologinis
	(Draustinio ir NATURA 2000 teritorijos ribos sutampa)
	259
	2011-11-04
	Ant  Gaivenio upelio esančio 2,1 ha ploto  tvenkinio Š dalis (1,0 ha) privatizuota, priklauso individualiai turizmo paslaugų įmonei ,,Mažosios Laumikės”.  Likusi aukštutinė 1,1 ha tvenkinio dalis yra laisvame valstybinės žemės fonde.  Tikrinimo metu  per  privačioje tvenkinio dalyje  esančią pralaidą buvo nuleidžiamas vanduo, ruošiant tvenkinį valyti.  Žemiau, šiauriau,   ant  to paties valstybinio  Gaivenio upelio esantis apie 2,3 ha ploto tvenkinys nuo 1998 metų nuleistas, vanduo laikėsi tik gilesnėse įdubose. 2011 m.  nustatėme, kad tvenkinys visiškai nusekęs, užtvankos pylimas apgriuvęs. Apie abiejų tvenkinių būklę raštiškai informavome  Skuodo AAA. Kretingos m. u. Skuodo g-jos 71 kv.  vištvanagio lizdas tebėra lankomas, prižiūrimas.  Keturių miško keliukų sankryžoje auganti keturkamienė eglė geros būklės.  Radome šiukšlių, kreipėmės į Barstyčių seniūniją dėl jų pašalinimo. Nėra jokių draustinio žymėjimo ženklų.
	Išvada: Būklė stabili.
	7.
	Plinkšių kraštovaizdžio draustinis
	1239
	2011-10-19
	Plinkšių dvaro rūmai gana apleisti, skilinėja sienos, nusilupę dažai. Plinkšių parkas gerai prižiūrimas,  šienaujami gazonai, nėra menkaverčių krūmų ir medžių.  
	  Labai gadina kraštovaizdį Plinkšių dvaro komplekse sovietmečiu pastatyta katilinė ir kaminas, kurie yra avarinės būklės. Šalia šitų statinių yra buvusi vandens perpumpavimo stotis ir  smalinė su atvira pilna  smalos dėže bei atviri, be dangčių,  neaišku kam naudoti šachtiniai šuliniai. Dėl avarinės būklės statinių Plinkšėse kalbėtasi su Šerkšnėnų seniūnijos seniūnu Alfonsu Šakausku bei raštiškai įspėtas statinių savininkas Kęstutis Mažrimas. Apie rastus pažeidimus informuota Mažeikių AAA.   
	 Ežeras švarus, žuvingas, jo pakrantės daug kur smėlėtos, tinkamos poilsiavimui. Mažeikių miškų urėdijai Sedos girininkijai ir Telšių miškų urėdijai Nevarėnų g-jai  priklausantys miškai prižiūrimi gerai, plynų biržių nerasta. Yra du kelio ženklai ir  1 informacinis stendas. 
	8.
	4054
	2011-06-14
	9.
	Varduvos kraštovaizdžio draustinis
	470
	2011-09-22
	Pasiūlymai: Rekultivuoti nelegalų žvyro - smėlio karjerą, sustabdyti nelegalų  smėlio kasimą.
	10.
	Vilkaičių geomorfologinis draustinis
	845
	2011-06-22
	2011-09-21
	11. 
	BAST  - “Rietavo miškai”, kodas LTPLU0010
	30109
	2011-08-20
	12.
	BAST –
	Stalgėnų pievos,  kodas LTPLU0010  
	21 
	2011-07-02
	BAST – Gelžio ežeras, LTTEL0011
	23 
	2011-10-19
	BAST – Vainaičių tyras (Stalgo pelkė) LTPLU0014
	148
	2011-06-16
	15.
	BAST- Plinkšių miško biosferos poligonas,  kodas LTMAZB001 
	6043 
	2011-10-19
	16. 
	BAST- Vidgirio miškas,  
	33 
	2011-10-21
	Miško keliukas, ant kurio  dar auga stačioji dirvuolė nevažinėtas, baigia užaugti krūmais.  Kirtimai nevykdyti. Gamtotvarkos planas neparengtas.  Pažeidimų nenustatyta, bet saugomam augalui trūksta šviesos dėl sparčiai želiančių krūmų.
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