
2015 m. Plungės turizmo informacijos centro veikla 
 

RENGINIAI (9) 

Sausio 9 d. filmuko ,,Aš – Plungė“ pristatymas. 

Gegužės 8 d. žygis dviračiais aplink Babrungą ir Sveikatingumo sezono atidarymas. 

Gegužės 16 d. M. M. Oginskio centrinių rūmų atidarymas ir orientacinių varžybų ,,Oginskių parko 

labirintais“ organizavimas. 

Gegužės 31 d. renginys dviračiais ,,Atrask Platelius“. 

Birželio 19 d. viešbučio ,,Mykolas“ atidarymas: XXI a. veiksmas. 

Birželio 20 d. miesto šventės eisenos reguliavimas. 

Liepos 6 d. pilietinės akcijos ,,Tautiškos giesmės – aplink pasaulį” vykdymas. 

Rugpjūčio 18 d. aktyvi vaikų popietė ,,Vaikų sveikas, aktyvus super miestas“. 

Rugsėjo 27 d. tarptautinė turizmo diena (komandinės orientacinės varžybos po Plungės parką). 

2015 m. PARODOS (2) 

Sausio 23 – 25 d. Tarptautinė paroda ,,ADVENTUR 2015“. 

Spalio 30 – lapkričio 1 d. Tarptautinė paroda ,,SWISS INTERNATIONAL EXHIBITION“ Lugano 

mieste Šveicarijoje. 

2015 m. FILMAVIMAI 

Gegužės 15 d. pagalba Lietuvos ryto televizijos komandai, kuriant Plungės krašto filmą ,,Paslaptimis 

apipintas Plungės kraštas“. 

2015 m. IŠVYKA – KOMANDIRUOTĖ (1) 

Rugsėjo 28 – spalio 1 d. seminaras – susitikimas su švedais, lenkais dėl projekto ,,HARDWOOD 

ECOTOURISM“ Švedijoje. 

2015 m. MOKYMAI (1) 

Gruodžio 3 – 4 d. Valstybinio turizmo departamento mokymai ,,Pasiruošimas parodoms“ 

(Klaipėdoje). 

2015 m. PRISTATYMAS (1) 

Gegužės 8 d. Plungės turizmo informacijos centro ir viso krašto pristatymas švedams ir lenkams 

Žemaitijos nacionaliniame parke. 

  



Renginių – skelbimų platinimas 

socialiniame www.facebook.lt tinklalapyje 2015 m. 

 

Plungės kultūros centro – 59 vnt. 

Plungės miesto ir rajono – 32 vnt. 

Žemaitijos nacionalinio parko – 22 vnt. 

Žemaičių dailės muziejaus (Plungės dvaro sodyba) – 18 vnt. 

Kitų miestų – 17 vnt.  

Viešosios bibliotekos (laikrodinė) – 13 vnt. 

Visuomenės sveikatos biuro – 6 vnt. 

NVO ,,Kranto“ – 5 vnt. 

Žemaitės memorialinio muziejaus – 4 vnt. 

Sporto ir rekreacijos centro – 3 vnt.  

Atviro jaunimo centro – 2 vnt.  

Konferencijų ir laisvalaikio centro ,,Porto“ – 2 vnt.  

Šv. Jono krikštytojo bažnyčios – 1 vnt. 

Iš viso – 184 vnt. 

 


