
Eil. 

nr.
Data Renginio pavadinimas Aprašymas/ kam skirta?

Organizuojantis skyrius/ asmuo/ 

kontaktai
Vieta

1 Sausio 11 d. R. Puišio fotografijos paroda Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.); el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr.: +370 65907918

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

2 Sausio 15 d.
Platelių meno mokyklos 

paroda ,,Veikimai“
Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.); el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr.: +370 65907918

Dvaro arklidė. Didžioji g. 22, 

Plateliai

3 Sausio 29 d.
Praktinis seminaras ,,Šv. 

Agotos duonelė“

Praktinis seminaras skirtas susipažinimui su 

Šv, Agotos duonelės paskirtimi ir jos 

pasigaminimu

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Vaškienė) 

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

tel.nr.: +370 65958314

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

4 Vasario 19 d.

Teminis praktinis seminaras 

,,Užgavėnių kaukių mezgimas, 

drožimas iš medžio“

Praktinis seminaras skirtas Užgavėnių 

šventei. Jo metu mokinsime megzti ir drožti 

kaukes.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr.: +370 65907918

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

5 Vasario 26 d.
Teminis praktinis seminaras 

,,Užgavėnių šiupinio virimas“

Praktinis seminaras skirtas Užgavėnių 

šventei. Jo metu bus supažindinta su 

kulinarinio paveldo valgiu ,,Šiupinys“.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Vaškienė) 

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

tel.nr.: +370 65958314

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

6 Vasario 28 d.
Užgavėnių kaukių paroda-

konkursas

Kaukių gamintojams, įvairioms visuomenės 

grupėms

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė)                                                         

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

+37067786518

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

7 Kovo 1 d.
K. Striaupos jubiliejinė darbų 

paroda
Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

8 Kovo 1 d. Užgavėnės Visuomenei

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė)                                                         

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

+37067786518

Vieta tikslinama

2022 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.

Kiekvieno renginio detali informacija taip pat yra skelbiama atskirai prieš renginį ŽNPD internetinio puslapio renginių skiltyje, ŽNPD Facebook 

paskyroje.



9 Kovo 26 d. ,,Paplatelės miško kalvomis“ Tarptautinė miškų diena

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė)      el.p.: 

ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt;              tel.nr.: 

+37065916903

Šilinės g. 4 , Plokščių k., 

Platelių sen. Plungės r. 

(koordinatės 369500 6212681 

LKS-94)

10 Kovo 26 d.
,,Šaltojo karo ekspozicija 

kitaip“

Ekskursija po nelankomas ekspozicijos 

patalpas

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. Urnikienė) 

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

+37067786574

Šaltojo karo ekspozicija. 

Šilinės g. 4, Plokščių k., 

Plungės r.

11

Kovo-balandžio 

mėn.  (diena 

tikslinama)

Inkilų kėlimo akcija Visuomenei

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (S. 

Sidabras)  

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

tel.nr.: +37068603431

Vieta tikslinama

12 Balandžio 7 d. ,,Miškas, vaikų akimis“
Pažintinis vaikų žygis po ŽNP (Pasaulinės 

sveikatos dienai) 

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė)      el.p.: 

ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt;              tel.nr.: 

+37065916903

Vieta tikslinama

13 Balandžio 9 d.

Teminis praktinis seminaras 

,,Velykinių kiaušinių 

skutinėjimas“

Praktinis seminaras skirtas Velykų šventei. 

Jo metu mokinsime skutinėti peiliuku 

kiaušinius.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Vaškienė) 

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

tel.nr.: +370 65958314

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

14 Balandžio 16 d.
Teminis praktinis seminaras 

,,Krienų gaminimas“

Praktinis seminaras skirtas Velykų šventei. 

Mokinsime pasigaminti krienus.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

15 Balandžio 23 d.
,,Šaltojo karo ekspozicija 

kitaip“

Ekskursija po nelankomas ekspozicijos 

patalpas

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. Urnikienė) 

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

+37067786574

Šaltojo karo ekspozicija. 

Šilinės g. 4, Plokščių k., 

Plungės r.

16
Balandžio (diena 

tikslinama)
Akcija ,,Darom“ Viešųjų erdvių tvarkymas ŽNP

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė)      el.p.: 

ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt;              tel.nr.: 

+37065916903

Vieta tikslinama

17
Balandžio  (data 

tikslinama)
,,Tinklaveikos“ renginys

Orientuotas į paslaugų teikėjus, turizmo 

specialistus

,,Hiking project“  administratorė                            

(R. Antanavičiūtė)                                                   

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

tel.nr.: +37062555669

ŽNPD (vieta tikslinama)

18 Gegužės 14 d.
Ekskursija po buvusį karinį 

miestelį
Ekskursija su  gidu po buvusį karinį miestelį

Lankytojų aptarnavimo skyrius                                

(J. Šatkauskienė)                                             

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

tel.nr.:+37067786574, 

Šaltojo karo ekspozicija. 

Šilinės g. 4, Plokščių k., 

Plungės r.

19

Gegužės 21 d. (data 

gali keistis 

intervale nuo 20-22 

d.)

 Miško tako maršruto 

atidarymas

Renginys skirtas žygeiviams ir 

prijaučiantiems, daugiau info bus pateikta 

vėliau, vyks išankstinė registracija. 

,,Hiking project“  administratorė (R. 

Antanavičiūtė) el.p.: 

ruta.antanaviciute@zemaitijosnp.lt;          tel.nr.: 

+37062555669

Paplatelė - Plateliai (vieta 

tikslinama)



20 Gegužės 28 d.
J. Valančauskienės 

siuvinėjimo darbų paroda
Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

21 Birželio 1 d.
Platelių meno mokyklos 

paroda ,,Pasitinkame vasarą“
Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro arklidė. Didžioji g. 22, 

Plateliai

22 Birželio 23/24 d. Joninės Visuomenei

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė)                                                         

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

+37067786518

Vieta tikslinama

23
Birželio   (diena 

tikslinama)

„Petrinių“ renginiai 

(konferencija, paroda)
Visuomenei

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė)                                                         

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

+37067786518

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

24 Liepos 30 d.
M. Razbadauskienės Poezijos 

knygos pristatymas
Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

25 Rugpjūčio 2 d.
L. Barakauskienės fotografijos 

paroda
Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro arklidė. Didžioji g. 22, 

Plateliai

26 Rugsėjo 1 d. R. Dužinsko darbų paroda Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

27 Rugsėjo 8 d. ,,Elnių baubimas“
Viešas renginys. Naktinis žygis. Elnių 

baubimo klausymasis.

Kraštotvarkos skyrius (S. Vaičekauskas)   el.p.: 

saulius.vaicekauskas@zemaitijosnp.lt;    tel.nr.: 

+37069848560

Vieta tikslinama

28 Rugsėjo 13 d. J. V. Balvočių darbų paroda Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro arklidė. Didžioji g. 22, 

Plateliai

29 Rugsėjo 22 d. ,,Baltų vienybės sąšauka“

Viešas renginys skirtas Gegrėnų 

gyventojams ir ne tik. Baltų vienybės dienai 

paminėti.  Renginys nemokamas.

Kraštotvarkos skyrius (S.Kvašinskas)        el.p.: 

sigitas.kvasinskas@zemaitijosnp.lt;          tel.nr.: 

+37068624831

 LKS-94, Vietos koordinatės (x-

371400; y-6219376)

30 Rugsėjo 24 d. 

Renginys, skirtas Pasaulinei 

turizmo dienai paminėti - 

ekskursija po ŽNP

Renginys, skirtas Pasaulinei turizmo dienai 

paminėti

Lankytojų aptarnavimo skyrius (A. 

Brazdeikytė)                                                       

el.p.: ausra.brazdeikyte@zemaitijosnp.lt; tel.nr.: 

+37067786758 

Žemaitijos nacionalinio parko 

teritorijoje

31 Rugsėjo 27 d.
Sigito žygis ŽNPD 

darbuotojams
Pasaulinei turizmo dienai.

Kraštotvarkos skyrius (S.Kvašinskas)       el.p.: 

sigitas.kvasinskas@zemaitijosnp.lt;          tel.nr.: 

+37068624831

Vieta tikslinama



32
Rugsėjo  (diena 

tikslinama)
Europos paveldo dienos Visuomenei

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė)                                                         

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

+37067786518

Vieta tikslinama

33 Spalio 1 d. ,,Miško burtai“

Teatralizuotas gamtos festivalis  šeimoms. 

renginio metu kviesime žaisti žaidimus 

gamtoje, susipažinti su kaukais, pasipuošti 

papuošalais, kuriuos galėsite pasigaminti 

renginio metu ir praleisti puikiai laiką 

gamtoje. 

Kraštotvarkos skyrius (Paulius Mika)       el.p.: 

paulius.mika@zemaitijosnp.lt; 

tel.nr.:+370 677 86345                          Projekto 

„LIFE-IP PAF-NATURALIT” koordinatorius 

Plokščių k. Šilinės g. 6, 

Plungės r.

34 Spalio 1 d. ,,Žygis į Reiskių tyrą“
 Pasaulinei natūralios aplinkos dienai 

paminėti

Kraštotvarkos skyrius (S. Vaičekauskas)   el.p.: 

saulius.vaicekauskas@zemaitijosnp.lt;    tel.nr.: 

+37069848560

 Vieta tinkslinama

35 Spalio 1 d. V. Mikuckio darbų paroda Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

36 Spalio 22 d.
Praktinis seminaras 

,,Papuošalų siuvinėjimas“

Praktinis seminaras skirtas susipažinimui su 

eksesuarų siuvinėjimu.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

37 Spalio 22 d.
,,Šaltojo karo ekspozicija 

kitaip“

Ekskursija po nelankomas ekspozicijos 

patalpas

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. Urnikienė) 

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

+37067786574

Šaltojo karo ekspozicija. 

Šilinės g. 4, Plokščių k., 

Plungės r.

38 Spalio 29 d.
Teminis praktinis seminaras 

,,Duonos varnelės“

Praktinis seminaras skirtas kulinariniam 

paveldui. Mokinsime išsikepti duonos 

varneles.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Vaškienė) 

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

tel.nr.: +370 65958314

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

39 Lapkričio 12 d.
,,Šaltojo karo ekspozicija 

kitaip“

Ekskursija po nelankomas ekspozicijos 

patalpas

Lankytojų aptarnavimo skyrius (I. Urnikienė) 

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

+37067786574

Šaltojo karo ekspozicija. 

Šilinės g. 4, Plokščių k., 

Plungės r.

40 Lapkričio 15 d.
Foto klubo ,,ŽYBT“ 

fotografijos paroda
Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro arklidė. Didžioji g. 22, 

Plateliai

41 Lapkričio 22 d.
Kalėdinė tautodailininkų 

paroda
Kultūrinis renginys

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

42 Lapkričio 26 d.
Teminis praktinis seminaras 

,,Riešinės“

Praktinis seminaras skirtas tautinio kostiumo 

istorijai. Jo metu mokinsime nusimegsti 

riešines.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

https://day.lt/sventes/straipsniai/naturalios_aplinkos_diena
https://day.lt/sventes/straipsniai/naturalios_aplinkos_diena
https://day.lt/sventes/straipsniai/naturalios_aplinkos_diena


43 Gruodžio 1 d. Kalėdinio žaisliuko gamyba
Praktinis seminaras. Užsiėmimo metu bus 

gaminami Kalėdinės eglutės papuošimai

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė)      el.p.: 

ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt;              tel.nr.: 

+37065916903

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

44 Gruodžio 3 d. Kalėdinė dekoracija namams 

Praktinis seminaras. Užsiėmimo metu iš 

natūralių medžiagų bus gaminamas 

papuošimas,  Kalėdiniam namų dekoravimui

Kraštotvarkos skyrius (R. Jundulienė)      el.p.: 

ruta.junduliene@zemaitijosnp.lt;              tel.nr.: 

+37065916903

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

45 Gruodžio 3 d.
Teminis praktinis seminaras 

,,Kepenų paštetas“

Praktinis seminaras skirtas kulinarinam 

paveldui. Gaminsime kepenų paštetą.

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Jakštienė ir 

kt.) el.p.:  dalia.jakštiene@zemaitijosnp.lt; tel. 

nr. +370 65907918

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

46 Gruodžio 10 d.
Teminis praktinis seminaras 

,,Šaltienos gaminimas“

Praktinis seminaras skirtas kulinariniam 

paveldui Kalėdų šventei. Jo metu gaminsime 

,,šaltieną".

Lankytojų aptarnavimo skyrius (D. Vaškienė) 

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

tel.nr.: +370 65958314

Tradicinių amatų centras 

Didžioji g. 19, Plateliai

47  (diena tikslinama)

Paroda ,,Platelių krašto 

tradiciniai audiniai“ (kartu su 

Lietuvos nacionalinio dailės 

muziejumi)

Visuomenei

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė)                                                         

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

+37067786518

Dvaro svirnas. Didžioji g. 22, 

Plateliai

48  (diena tikslinama)
Telšių apskrities menininkų 

kūrybinė stovykla
Telšių apskrities tautodailininkams

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (A. 

Kuprelytė)                                                         

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

+37067786518

Vieta  tikslinama

49  (diena tikslinama)

Paukščių stebėjimo akcija prie 

Ilgio ežero paukščių stebėjimo 

bokšto

Visuomenei

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius (M. 

Jankauskienė)                                                 

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

tel.nr.: +37067786764

Ilgio ežero paukščių stebėjimo 

bokštas


