
Eil. 

Nr.

Data Renginio pavadinimas Aprašymas/Kam skirta? Organizuojantis skyrius/asmuo/kontaktai Vieta

1 Vasario 15 d.
Nuotolinis seminaras 

,,Užgavėnės“

Kultūrinis renginys/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms.

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. Kuprelytė);            

el.p.: aldona.kuprelyte@zemaitijosnp.lt;                      

tel. 867786518

Microsoft Teams 

programoje.

2 Vasario 16 d.

Virtualus teminis praktinis 

seminaras ,,Mieliniai 

blynai“

Kultūrinis renginys/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D.Vaškienė);      

el.p: daiva.vaskiene@zemaitijosnp.lt;

 tel.: 865958314

Vaizdo medžiaga 

pateikiama socialiniuose 

tinkluose.

3 Kovo 20 d.
„Šaltojo karo 

ekspozicija kitaip“

Ekskursija po nelankomas 

ekspozicijos patalpas. Dalyvių 

skaičius ribotas. Renginys 

mokamas. (Būtina išankstinė 

registracija).

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. Urnikienė);       

el.p.: ilona.urnikiene@zemaitijosnp.lt;                         

tel.: 867786574

Šaltojo karo ekspozicija 

(Šilinės g.4, Plokščių k., 

Platelių sen. Plungės r.)

4 Kovo 23 d.

Nuotolinis teminis 

praktinis seminaras 

,,Velykų tradicijos ir 

papročiai“

Kultūrinis renginys/skirtas 

įvairioms lankytojų grupėms

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Microsoft Teams 

programoje.

5 Balandžio 3 d. 

Žemaitijos nacionalinio 

parko menininkų paroda

 (skirta 30 jubiliejui)

Kultūrinis renginys/skirta įvairioma 

lankytojų grupėms.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro svirnas,

Didžioji g. 22, Plateliai

6 Balandžio 10 d.

Teminis praktinis 

seminaras ,,Kraujiniai 

vėdarai"

Kulinarinio paveldo renginys/ 

skirtas suaugusių lankytojų grupei 

(registracija būtina).

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

2021 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos planuojami renginiai

Renginių datos gali keistis

Renginiai, kurių tiksli data nėra nurodyta, bus tikslinama metų eigoje, bet ne vėliau nei likus 2 savaitėms iki renginio



7 Balandžio 17 d.
„Šaltojo karo 

ekspozicija kitaip“

Ekskursija po nelankomas

 ekspozicijos patalpas. Dalyvių 

skaičius ribotas. Renginys 

mokamas. (Būtina

 išankstinė registracija).

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. Urnikienė);       

el.p.: ilona.urnikiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 867786574

Šaltojo karo ekspozicija 

(Šilinės g.4, Plokščių k., 

Platelių sen. Plungės r.)

8 Balandžio 17 d.
Žygis ,,Paplatelės miško 

kalvomis”

Galimybė pasirinkti žygio atstumą ( 

11,7 km. arba 17,7 km.) Dalyvių 

skaičius ribotas. Renginys 

mokamas. (Būtina išankstinė 

registracija, laikas bus tikslinamas) 

(dėl esamos situacijos data gali 

keistis)

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė);                  

el.p.: ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 865916903

Šilinės g. , Plokščių k., 

Platelių sen. Plungės r. 

Koordinatės: (369500 

6212681 (LKS-94))

9 Balandžio 24 d.

Teminis praktinis 

seminaras ,,Vaškės sūrio 

gaminimas"

Kulinarinio paveldo renginys/ 

skirtas suaugusių lankytojų grupei 

(registracija būtina).

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D.Vaškienė);        

el.p: daiva.vaskiene@zemaitijosnp.lt;

 tel.: 865958314

Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

10 Balandžio 30 d. Švaros akcija „Darom“

Kasmetinė visuotinė akcija. (dėl 

esamos situacijos data gali keistis, 

laikas bus tikslinamas).

Kraštotvarkos skyrius (S. Vaičekauskas);

el. p.: saulius.vaicekauskas@zemaitijosnp.lt;

 tel.: 869848560

Didžioji g. 10, Plateliai

11 Balandžio 30 d.
,,Ekskursija po buvusį 

karinį miestelį''

Ekskursija po buvusį karinį miestelį 

Plokštinėje. Skirta įvairaus amžiaus 

suaugusiems, moksleiviams. 

Renginys mokamas. (Būtina 

išankstinė registracija).

Lankytojų aptarnavimo skyrius (J. Šatkauskienė); 

el.p.: ilona.urnikiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 867786574

Šaltojo karo ekspozicija 

(Šilinės g.4, Plokščių k., 

Platelių sen. Plungės r.)

12
Diena bus

 tikslinama

Pavasario žygis ŽNP 30-

mečiui

Žygis Platelių ežero pakrante ir 

Paplatelės miškais/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms.

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (S.Sidabras); 

el.p.: saulius.sidabras@zemaitijosnp.lt;                                

tel.: 868603431

Plokštinės stovyklavietė 

(368178, 6213606 (LKS))

13

Gegužės 4 d. 

 (Diena bus

 tikslinama)

Onos Valanšauskienės 

jubiliejinė darbų paroda

Kultūrinis renginys, meno darbų  

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro svirnas,

Didžioji g. 22, Plateliai

14 Gegužės 8 d.
Luko Slapšinsko 

skulptūros paroda

Kultūrinis renginys, meno darbų 

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                       

tel.: 8659907918

Platelių dvaro svirnas,

Didžioji g. 22, Plateliai

15 Gegužės 14 d.
Muziejaus naktys 

(Šaltojo karo muziejuje)

Kultūrinis renginys, ekskursija po 

Šaltojo karo ekspoziciją. Skirta 

įvairaus amžiaus suaugusiems, 

moksleiviams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. Urnikienė);       

el.p.: ilona.urnikiene@zemaitijosnp.lt;                        

tel.: 867786574

Šaltojo karo ekspozicija 

(Šilinės g.4, Plokščių k., 

Platelių sen. Plungės r.)



16 Gegužės 15 d.
Talka. Gardų ozo 

tvarkymas

Gardų ozo aplinkos, esamos 

infrastruktūros tvarkymas, atžalų 

genėjimas.

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė);                 

el.p.: ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt;                        

tel.: 865916903

Vietos koordinatės:

 (375418/6223524)

 (LKS-94))

17 Gegužės 25 d.
Mažosios Lietuvos 

Delmonai

Kulltūrinis renginys/ skirtas 

įvarioms lankytojų grupėms

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

 el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                    

tel.: 8659907918

Platelių dvaro svirnas,

Didžioji g. 22, Plateliai

18

Birželio 16 d.

 (Diena bus

 tikslinama)

Platelių meno mokyklos 

mokinių paroda

Kultūrinis renginys, meno darbų 

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro arklidė,

 Didžioji g. 22, Plateliai

19 Birželio 23-24 d. Joninės
Tradicinė šventė/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms.

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. Kuprelytė); 

el.p.: aldona.kuprelyte@zemaitijosnp.lt;                         

tel.: 867786518

Prie Platelių jachklubo

20

Birželio 26 d.                

(Diena bus

 tikslinama)

„Petrinės“ (konferencija, 

paroda)

Kultūrinis renginys/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. Kuprelytė); 

el.p.: aldona.kuprelyte@zemaitijosnp.lt;                       

tel.: 867786518

Žemaitijos nacionalinio 

parko ekspozicijos 

konferencijų salė (Didžioji 

g. 22, Plateliai)

21
Diena bus

 tikslinama

S. Riaubos skulptūrų 

kelio pristatymas, skirtas 

ŽNP 30-mečiui

Kultūrinis pažintinis renginys/ 

skirta įvairioms lankytojų grupėms.

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. Kuprelytė); 

el.p.: aldona.kuprelyte@zemaitijosnp.lt;                           

tel.: 867786518

Vieta bus tikslinama

22
Diena bus

 tikslinama

Poeto V.Mačernio metų 

renginiai (konferencija, 

žygis)

Kultūrinis renginys/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. Kuprelytė); 

el.p.: aldona.kuprelyte@zemaitijosnp.lt;                           

tel.: 867786518

Vieta bus tikslinama

23 Rugpjūčio 6 d.

Tautodailininko J. 

Jonušo jubiliejinė 

paroda

Kultūrinis renginys, meno darbų  

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro svirnas,

Didžioji g. 22, Plateliai

25
Diena bus

 tikslinama

Rudens žygis ŽNP 30-

mečiui

Žygis Platelių ežero pakrante ir 

Paplatelės miškais/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms.

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (S.Sidabras); 

el.p.: saulius.sidabras@zemaitijosnp.lt;                    

tel.: 868603431

Plokštinės stovyklavietė 

(368178, 6213606 (LKS))

26 Rugsejo 8 d.
Genutės ir Stepono 

Kaminų kūrybos paroda

Kultūrinis renginys, meno darbų 

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro svirnas,

Didžioji g. 22, Plateliai

27 Rugsėjo 14 d.
Amatų diena 

moksleiviams

Kultūrinės edukacijos/ skirta 

įvairaus amžiaus moksleiviams

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D.Vaškienė);       

el.p: daiva.vaskiene@zemaitijosnp.lt;

tel.: 865958314

Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai



28 Rugsėjo 22 d.
Renginys- Baltų vienybės 

dienai paminėti

Viešas renginys skirtas Gegrėnų 

gyventojams ir ne tik. Renginys 

nemokamas. (Vyks atsižvelgiant į 

šalyje esančią situaciją, laikas bus 

tikslinamas).

Kraštotvarkos skyrius (S.Kvašinskas);                 

el.p.: sigitas.kvasinskas@zemaitijosnp.lt;                

tel.: 868624831

Vietos koordinatės: 

(371400/6219376 (LKS-94))

29 Rugsėjo 25 d.

Platelių dvaro sodybos 

amatų centro audėjų 

paroda

Kultūrinis renginys, meno darbų 

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro arklidė,

 Didžioji g. 22, Plateliai

24

Rugsėjo mėn. 

pabaiga         

(Diena bus 

tikslinama)

Europos paveldo dienų 

renginys

Kultūros paveldo pristatymas/ skirta 

įvairioms lankytojų grupėms

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. Kuprelytė); 

el.p.: aldona.kuprelyte@zemaitijosnp.lt;                  

tel.: 867786518

Vieta bus tikslinama

30

Spalio 1 arba 2 d. 

( Diena bus

 tikslinama)

Paukščių palydos prie 

Ilgio ežero paukščių 

apžvalgos vietos

Gamtinis renginys/ skirta 

besidomintiems paukščiais

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (M. 

Jankauskienė);                                                        

el.p.: marija.jankauskiene@zemaitijosnp.lt;              

tel.: 867786764

Aikštelė prie Beržoro ežero

31 Spalio 2 d.
Teatralizuotas festivalis

 "Miško burtai"

Šiuo renginiu norime sukurti 

lietuvišką Disneilendą, kuriame 

vaikai žaisdami susipažintų su 

turtinga mūsų kultūra, legendų 

herojais, mitologiniais veikėjais, o 

tuo pačiu, visai nepastebimai, 

mokytųsi pažinti gamtą.

Projekto „LIFE-IP PAF-NATURALIT” 

koordinatorius (P. Mika);

el. p.: paulius.mika@zemaitijosnp.lt

tel.: 8 677 86345

Platelių dvaro parkas

 (Didžioji g., Plateliai)

32 Spalio 3 d.

Teminis praktinis 

seminaras ,,Vandens iš 

rožių žiedlapių 

gaminimas"

Renginys skirtas susipažinimui su 

augalų hidrolatiniu 

vandeniu/renginys skirta suaugusių 

lankytpjų grupei.(registracija 

būtina)

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

33 Spalio 5 d.

Konkurso ,,Aukso 

vainikas“ laimėtojų 

paroda

Kultūrinis renginys, meno darbų 

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro svirnas,

Didžioji g. 22, Plateliai

34 Spalio 23 d. Žygis

Pažintinis žygis Žemaitijos 

nacionaliniame parke. (dėl esamos 

situacijos data gali keistis, laikas 

bus tikslinamas).

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė);                  

el.p.: ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt;                    

tel.: 865916903

Vieta bus tikslinama



35 Spalio 26 d.
„Šaltojo karo 

ekspozicija kitaip“

Ekskursija po nelankomas 

ekspozicijos patalpas. Dalyvių 

skaičius ribotas. Renginys 

mokamas. (Būtina išankstinė 

registracija).

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. Urnikienė);       

el.p.: ilona.urnikiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 867786574

Šaltojo karo ekspozicija 

(Šilinės g.4, Plokščių k., 

Platelių sen. Plungės r.)

36 Spalio 30 d.

Teminis praktinis 

seminaras ,,Lėlės 

siuvimas"

Kultūrinis renginys/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms(registracija 

būtina).

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D.Vaškienė);       

el.p: daiva.vaskiene@zemaitijosnp.lt;

 tel.: 865958314

Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

37 Lapkričio 6 d.

Teminis praktinis 

seminaras ,,Raštuotos 

pirštinės"

Kultūrinis renginys/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms(registracija 

būtina).

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

38 Lapkričio 9 d. D.Jakštienės darbų paroda
Kultūrinis renginys/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. Kuprelytė); 

el.p.: aldona.kuprelyte@zemaitijosnp.lt;                        

tel.: 867786518

Žemaitijos nacionalinio 

parko ekspozicijos parodų 

salė (Didžioji g. 22, 

Plateliai)

39 Lapkričio 22 d.
„Šaltojo karo 

ekspozicija kitaip“

Ekskursija po nelankomas 

ekspozicijos patalpas. Dalyvių 

skaičius ribotas. Renginys 

mokamas. (Būtina išankstinė 

registracija).

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. Urnikienė);       

el.p.: ilona.urnikiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 867786574

Šaltojo karo ekspozicija 

(Šilinės g.4, Plokščių k., 

Platelių sen. Plungės r.)

40

Lapkričio mėn.              

(Diena bus

 tikslinama)

Paroda ,,Pokario kovos“
Kultūrinis renginys/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. Kuprelytė); 

el.p.: aldona.kuprelyte@zemaitijosnp.lt;                        

tel.: 867786518

Užgavėnių ekspozicijos 

parodų salė (Didžioji g. 24, 

Plateliai)

41 Gruodžio 11d.
Kalėdinė tautodailininkų 

paroda

Kultūrinis renginys, meno darbų 

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro svirnas,

Didžioji g. 22, Plateliai

42 Gruodžio 11 d.

Teminis praktinis 

seminaras ,,Kūčių ir 

Kalėdų papročiai ir 

tradicijos"

Kultūrinis renginys, meno darbų 

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė);

el.p.: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt;                     

tel.: 8659907918

Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

43 Gruodžio 17 d.
ŽNPD kalėdinės eglutės

 puošimo renginys.

Puošiama kalėdinė eglutė prie 

ŽNPD. Renginys skirtas pradinių 

klasių moksleiviams.

Lankytojų aptarnavimo skyrius;                                

el.p. info@zemaitijosnp.lt;                                       

tel.: 844849231

Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcija, Didžioji g. 

10, Plateliai.

44 Gruodžio 18 d.

Teminis praktinis 

seminaras ,,Kalėdų 

meduoliai"

Kulinarinio paveldo renginys/ 

skirtas įvairaus amžiaus grupėms

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D.Vaškienė);       

el.p: daiva.vaskiene@zemaitijosnp.lt;

tel.: 865958314

Platelių dvaro sodybos 

tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai


