
2020 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. 

Eil. 

Nr. 
Data Renginio pavadinimas Aprašymas/Kam skirta? 

Organizuojantis 

skyrius/asmuo/kontaktai 
Vieta 

1. 
Sausio 4 d. Trys karaliai Tradicinė šventė Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Alminas) 

Platelių apylinkės 

2. 

Sausio 11 d.    A. Baltėno fotografijų 

paroda ,, Žemaitija. 

Šventės, papročiai ir 

apeigos'' 

Kultūrinis renginys, meno darbų 

paroda. Skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(D.Jakštienė)  

el.p: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt, tel. 

8659907918 

Žemaitijos 

nacionalinio parko 

ekspozicija, svirnas 

(Didžioji g. 22, 

Plateliai 

3. 

Sausio 17 d. A. Baryso filmo „Visos 

tarmės gražiausios“ 

pristatymas  

Žemaitijos metų baigiamasis 

renginys 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė) 

 tel. 867786518 

Platelių dvaro svirnas 

(Didžioji g. 24, 

Plateliai) 

4. 

Sausio 18 d.  Riešinių mezgimo 

praktinis seminaras 

Amatų mokymo seminaras, skirtas 

vyresnių klasių moksleiviams ir 

suaugusiems. Supažindinama su 

tradicinio tautinio kostiumo riešinių 

mezgimo būdais 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(D.Jakštienė)  

el.p: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt, tel. 

8659907918 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 

5. 

Vasario 8 d.  Užgavėnių kaukių 

gaminimo praktinis 

seminaras 

Seminaras tinka visų amžiaus 

grupių dalyviams, skirtas 

susipažinti su Užgavėnių šventės ir 

kaukių gaminimo tradicijomis ir 

būdais. Renginys mokamas 1 

eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimos skyrius (D. 

Vaškienė),  

el.p: daiva.vaskiene@zemaitijosnp.lt, tel. 

865958314 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras 

(Didžioji g. 19, 

Plateliai 

6. 

Vasario 21 d. E. Arbušausko 

Užgavėnių kaukių 

paroda 

Užgavėnių tradicijai pristatyti/ 

skirta įvairioms lankytojų grupėms. 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė) 

 tel. 867786518 

Platelių dvaro svirnas 

(Didžioji g. 24, 

Plateliai) 



7. 

Vasario 25 d. Užgavėnės Tradicinė šventė/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms. 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė) 

tel. 867786518 

Plateliai 

8. 

Vasario 29 d. "Užgavėnių ponškos" 

praktinis seminaras 

Maisto gaminimo praktinis 

seminaras, renginys skirtas visų 

amžiaus grupių dalyviams. 

Renginys mokamas 1 Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimos skyrius (D. 

Vaškienė),  

el.p: daiva.vaskiene@zemaitijosnp.lt, tel. 

865958314 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras 

(Didžioji g. 19, 

Plateliai 

9. 

Vasario 29 d. Pėsčiųjų žygis „Žiemos 

palydėjimas Uošnos 

aukštupyje“ 

Atrasti Žemaitijos žemės slėpinius 

kviečiami visi pėsčiųjų žygių 

mėgėjai. Planuojamo maršruto ilgis 

apie 10 km. Dalyvių skaičius 

neribotas. Renginys mokamas – 2 

Eur/asm. (Būtina išankstinė 

registracija) 

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) 

10. 

Kovo 7 d.  Praktinis seminaras 

"Sagė Lietuvai" 

 Kovo 11 d. paminėti skirtas 

praktinis seminaras. Tinka vyresnių 

klasių moksleiviams ir 

suaugusiems. Seminaras mokamas  

Eur/asm. 

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė) el.p: 

ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt, tel.nr. 

865916903 

 Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 

11. 

Kovo 14 d. Praktinis seminaras 

,,Verbos Žemaitijoje'' 

 Seminaras skirtas vyresnių klasių 

moksleiviams ir suaugusiems 

susipažinimui su kultūrinio paveldo 

papročiais ir tradicijomis. Renginys 

mokamas 1 Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(D.Jakštienė)  

el.p: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt, 8tel. 

659907918 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 

12. 

Kovo 21 d. Šaltojo karo ekspozicija 

kitaip 

Ekskursija po nelankomas 

ekspozicijos patalpas. Dalyvių 

skaičius ribotas. Renginys 

mokamas 5,00 Eur/asm. (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.) 



13. 

Kovo 28 d. Praktinis seminaras 

,,Velykų kiepis ir 

sviesto avinėlis" 

Skirtas vyresnių klasių 

moksleiviams ir suaugusiems 

susipažinti su  kulinarinio paveldo 

velykinio laikotarpio valgiais. 

Renginys mokamas 1Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimos skyrius (D. 

Vaškienė, D.Jakštienė),  

tel.: 865958314; 8659907918 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 

14. 

Balandžio 3 

d. 

Paroda apie Žuvinto 

biosferos rezervatą 

Kultūrinis renginys. Skirtas  

UNESCO metams Lietuvoje 

paminėti. 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(D.Jakštienė) 

 el.p: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt, tel. 

8659907918 

Platelių dvaro svirnas, 

Didžioji g. 22 

15. 

Balandžio 3 

d.  

V. Daraškevičiaus 

paroda ,,Saulės ratu"' 

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 

16. 

Balandžio 15 

d. 

Turizmo forumas Turizmo forumas "2020 m. turizmo 

sezonas Žemaitijos NP" 

(bendruomeninis renginys, turizmo 

paslaugų ir produktų teikėjams, 

vietos gyventojams) 

Lankytojų aptarnavimo sk. 

(A.Brazdeikytė),  

El. paštas: info@zemaitijosnp.lt;    

Tel. 867786758 

Platelių dvaro svirnas, 

Didžioji g. 22 

17. 

Diena bus 

tikslinama 

 Švaros akcija „Darom“  Kasmetinė visuotinė akcija. 

Visuomenė bus kviečiama rinkti į 

talką tvarkyti aplinką bei rūšiuoti 

atliekas. 

Kraštotvarkos skyrius el.p.: 

ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt,  tel.nr. 

865916903 

Didžioji d. 10, 

Plateliai 

18. 

Balandžio 18 

d. 

Praktinis seminaras 

,,Simegrafijos 

siuvinėjimas'' 

Seminaras tinka visų amžiaus 

grupių dalyviams, skirtas 

susipažinti su su šiuolaikinio meno 

siuvinėjimo būdu. Renginys 

mokamas 1 Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimos skyrius (D. 

Vaškienė),  

el.p: daiva.vaskiene@zemaitijosnp.lt, tel. 

865958314 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 



19. 

Balandžio 25 

d. 

Šaltojo karo ekspozicija 

kitaip 

Ekskursija po nelankomas 

ekspozicijos patalpas. Dalyvių 

skaičius ribotas. Renginys 

mokamas – 5 Eur/asm. (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.) 

20. 

Balandžio 25 

d. 

Praktinis seminaras 

,,Augalinių aliejukų 

gaminimas namuose'' 

Seminaras tinka visų amžiaus 

grupių dalyviams, skirtas 

susipažinti su augalų nauda. 

Renginys mokamas 1 Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(D.Jakštienė) 

el.p: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt, tel. 

8659907918 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 

21. 

Diena bus 

tikslinama 

Savaitgalio pavasarinis 

žygis po Medsėdžių 

geomorfologinį 

draustinį 

Ekskursija po nelankomas vietas. 

Dalyvių skaičius neribotas. 

Renginys mokamas. 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius  

(S.Sidabras) 

el.p.:saulius.sidabras@zemaitijosnp.lt, tel. 

868603431 

Medsėdžių 

geomorfologinis 

draustinis (363490, 

6215620 (LKS)) 

21. 

Gegužės 2 d. Onos Valanšauskienės 

jubiliejinė siuvinėjimo 

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 

22. Gegužės 18 

d. 

Muziejų naktis 2020 

Šaltojo karo 

ekspozicijoje 

Europos muziejų nakties renginys 

visuomenei. Skirtas įvairaus 

amžiaus lankytojams. 

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.) 

23. Gegužės 22 

d. 

Talka.  ŽNP rekreacinės 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

 Planuojama atnaujinti ŽNPD 

priklausančią infrastruktūrą 

(perdažyti tiltelius, suoliukus, 

stendukus ir kt. turimą inventorių) 

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė)  

el.p.: ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt, tel. 
865916903 

Numatomi tvarkymo 

darbai įvairiose 

atokvėpio vietose bei 

pažintiniuose takuose 

esančios 

infrastruktūros. Vieta 

bus patikslinta. 



24. 

Gegužės 23 

d. 

Europos parkų diena Atvirų durų dienos renginys. 

Žemaitijos nacionalinio parko 

išskirtinės vertės pristatymas. Skirta 

mokiniams. 

Visuomenės informavimo specialistė 

(gamtos mokyklai) T. Vilė,  

el.p. toma.vile@zemaitijosnp.lt;  

 tel. 865907929 

Bus tikslinama.  

25. 

Diena bus 

tikslinama 

Pažintinė ekskursija 

„Negyvos medienos 

svarba miškams ir 

klimato kaitai“  

 ŽNP privačių miškų savininkams, 

ūkininkams, skaičius iki 20 žmonių, 

Renginys nemokamas 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius ( M. 

Jankauskienė)  

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

tel. 867786764 

Plokštinės gamtinis 

rezervatas 

26. 

Birželio 5 d.  ,,Už švaresnę ir 

gražesnę aplinką“ 

 Švaros akcija skirta Pasaulinei 

aplinkos apsaugos dienai paminėti. 

Vieta- Žemaičių Kalvarija. 

Numatoma tęsti pradėtus Varduvos 

upės bei Cedrono upelio pakrančių 

ir vandens švarinimo darbus 

Kraštotvarkos skyrius (S. Vaičekauskas) 

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

tel. 869848560 

Gardų a. 9, Žemaičių 

Kalvarija 

27. 

Birželio 6 d.  Mažeikių klubo 

,,Skiautinių 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 

28. 

Birželio 6 d.  Platelių meno mokyklos 

mokinių darbų paroda 

Kultūrinis renginys, mokinių darbų 

paroda 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(D.Jakštienė)  

el.p: dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt, tel. 

8659907918 

Platelių dvaro arklidė, 

Didžioji g. 22 

29. 

Birželio 23-

24 d. 

Joninės Tradicinė šventė/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms. 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius 

(A. Kuprelytė)  

tel. 867786518 

Prie Platelių 

jachklubo 

30. 

Diena bus 

tikslinama 
„Petrinės“  

(konferencija, paroda)   

Kultūrinis renginys/ skirta 

įvairioms lankytojų grupėms 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius 

(A. Kuprelytė)  

tel. 867786518 

Platelių dvaro svirnas 

(Didžioji g. 24, 

Plateliai) 

mailto:dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt


31. 

Rugpjūčio 5 

d. 

I. Kvederienės grafikos 

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 

32. 

Rugsėjo 5 d. M. Striaukienės 

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 arklidė, 

Didžioji g. 22 

33. 

Rugsėjo 19 d.  Praktinis seminaras 

,,Naminio muilo 

gaminimas" 

Seminaras skirtas suaugusiems 

susipažinti su muilo gamyba 

namuose. Mokamas 1 Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(D.Jakštienė)  

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

tel.8659907918 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 

34. 

Rugsėjo 22 d.  Renginys- Baltų 

vienybės dienai 

paminėti 

Viešas renginys skirtas Gegrėnų  

gyventojams ir ne tik. Renginio 

metu bus pristatyti atlikti Gegrėnų 

archeologinio komplekso tvarkymo 

darbai. Renginys nemokamas. 

Kraštotvarkos skyrius (S.Kvašinskas)  

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

tel. 868624831 

Vietos koordinatės 

(371400/6219376) 

35. 

Rugsėjo 22 d.  Atvirų durų diena 

Žemaitijos 

nacionaliniame parke 

Kokius darbus kasdien atlieka 

Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos darbuotojai? Skirta 

studentams ir mokiniams 

Lankytojų aptarnavimo skyrius (R. 

Augustinė)  

el.p.: rovena.augustine@zemaitijosnp.lt, 

tel. 865981609 

Vieta bus tikslinama 

36. 

Rugsėjo 26 d. Pasaulinės turizmo 

dienos ir Tautodailės 

metams paminėti skirtas 

renginys 

Ekskursija po Platelius ir Beržorą 

„Platelių ir Beržoro sakralinis 

paveldas“. 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(A.Brazdeikytė, el.p. info@zemaitijosnp.lt, 

+370 677 86 758. 

Plateliai, Beržoras 

37. 

Diena bus 

tikslinama 

Savaitgalio rudens 

žygis Platelių ežero 

pakrante ir Paplatelės 

mišku 

Ekskursija po nelankomas vietas. 

Dalyvių skaičius neribotas. 

Renginys nemokamas. 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius 

(S.Sidabras) e. p. 

saulius.sidabras@zemaitijosnp.lt, 

868603431 

Susitikimo vieta - 

Plokštinės 

stovyklavietė 

(368122, 6213636 

(LKS)) 

mailto:dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt


38. 

Diena bus 

tikslinama 

Europos paveldo dienų   

renginys 

Kultūros paveldo pristatymas/ 

skirta įvairioms lankytojų grupėms 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius/ A. 

Kuprelytė/ tel. 867786518 

Vieta bus tikslinama 

39. 

Spalio 3 d. Teatralizuotas festivalis 

"Miško burtai" 

Renginys skirtas šeimoms su 

mažais vaikais. Šventės metu 

dalyvius pasitiks mistinės būtybės 

iš gamtos, kurie kvies pažaisti, 

padainuoti, paragauti skanėstų ir 

kitais būdais praleisti laiką gamtoje. 

Projektų administratorius (P. Mika) 

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

tel. 8 677 86345 

Platelių dvaro parkas 

(Didžioji g., Plateliai) 

40. 

Spalio 10 d. M. Mikašauskienės 

tapybos 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 

41. 

Spalio 10 d. V. Jundulaitės 

Kuosienės 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 arklidė, 

Didžioji g. 22 

42. 

Diena bus 

tikslinama 

Renginys 

tautodailininko S. 

Riaubos skulptūrų kelio 

pristatymui  

Kultūrinis renginys Tautodailės ir 

UNESCO Pasaulio paveldo 

Lietuvoje metams/ skirta įvairioms 

lankytojų grupėms 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė) 

 tel. 867786518 

Plateliai – Godeliai 

 

 

  

43. 

Spalio 24 d. Praktinis seminaras 

,,Žemaitiški kleckai'' 

Skirtas vyresnių klasių 

moksleiviams ir suaugusiems 

susipažinti su  kulinarinio paveldo 

valgiais. Renginys mokamas 

1Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimos skyrius (D. 

Vaškienė),  

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

tel.865958314 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 

44. 

Spalio 24 d. Šaltojo karo ekspozicija 

kitaip 

Ekskursija po nelankomas 

ekspozicijos patalpas. Dalyvių 

skaičius ribotas. Renginys 

mokamas 5,00 Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. 

Urnikienė), el.p.: 

ilona.urnikiene@zemaitijosnp.lt; 

867786574 

Šaltojo karo 

ekspozicija (Šilinės g. 

4, Plokščių k., Platelių 

sen. Plungės r.) 

mailto:dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt


45. 

Diena bus 

tikslinama 

Žemaitijos nacionalinio 

parko folkloro 

ansamblio naujos 

programos pristatymas 

Kultūrinis renginys, nematerialaus 

kultūros paveldo pristatymas/ skirta 

įvairioms lankytojų grupėms 

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Alminas) 

Platelių kultūros 

centras (Didžioji g. 

21, Plateliai) 

46. 

Lapkričio 7 d. Galinos Švedienės 

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 arklidė, 

Didžioji g. 22 

47. 

Lapkričio 20 

d. 

Šaltojo karo ekspozicija 

kitaip 

Ekskursija po nelankomas 

ekspozicijos patalpas. Dalyvių 

skaičius ribotas. Renginys 

mokamas – 5 Eur/asm. (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.) 

48. 

Lapkričio 21 

d. 

Praktinis seminaras 

,,Žolelių šaknų nauda 

žmogui" 

Seminaras tinka visų amžiaus 

grupių dalyviams, skirtas 

susipažinti su augalų nauda. 

Renginys mokamas 1Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(D.Jakštienė)  

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

tel.8659907918 

Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 

49. 

Gruodžio 2 d.  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 

50. 

Gruodžio 18 

d. 

ŽNPD kalėdinės eglutės 

puošimo renginys.  

Puošiama kalėdinė eglutė prie 

ŽNPD. Renginys skirtas pradinių 

klasių moksleiviams.   

Lankytojų aptarnavimo skyrius, el.p. 

info@zemaitijosnp.lt 

Žemaitijos 

nacionalinio parko 

direkcija, Didžioji g. 

10, Plateliai.  

51. 

Gruodžio 19 

d.  

Praktinis seminaras 

,,Kalėdų lydeka" 

Skirtas vyresnių klasių 

moksleiviams ir suaugusiems 

susipažinti su  kulinarinio paveldo 

kalėdinio laikotarpio valgiais. 

Seminaras mokamas 1 Eur/asm. 

Lankytojų aptarnavimo skyrius 

(D.Jakštienė) el.p: 

dalia.jakstiene@zemaitijosnp.lt, 

8659907918 

 Platelių dvaro 

sodybos tradicinių 

amatų centras Didžioji 

g. 19 

 


