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Plungės  rajonas   įsikūręs  šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima 
nemažą  Žemaitijos etnografinio regiono dalį. 

Rajonas suskirstytas į 11 seniūnijų: 
Plungės miesto, Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio,  Paukštakių,  
Platelių,  Stalgėnų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos, Žlibinų.

Gyventojų rajone - 34,7 tūkst.* 
Plungės mieste - 18 tūkst.*
*2017 m. pradžios duomenys iš Statistikos departamento

PLUNGĖS RAJONAS





Lietuvoje Plungės rajonui suformuoti savo kaip rekreacinės vietovės 
įvaizdį padėjo:

1. gera geografinė padėtis, susisiekimo infrastruktūra;
2. kultūriniai ištekliai;
3. gamtiniai ištekliai; 
4.     turizmo  infrastruktūros vystymas.

TURIZMO IŠTEKLIAI
Pagal 2002 metų Lietuvos Respublikos bendrąjį planą Plungės rajonas priskiriamas prie labai didelį ir didelį

rekreacinį potencialą turinčių teritorijų, sudarančių nacionalinės svarbos rekreacines sistemas, ir įeina į
Plungės–Telšių rekreacinį arealą, kurio vystymosi prioritetas gamtinio ir pažintinio turizmo plėtra.



1. SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA

▪ Rajono automobilių kelių tinklo karkasą formuoja visai netoli praeinantis magistralinis kelias Vilnius –
Klaipėda, krašto keliai Šiauliai–Palanga (32,430 km), Mažeikiai–Tauragė (39,682 km), Plungė–Vėžaičiai
(22,370 km), Skuodas–Plungė (14,780 km) ir 35 rajoniniai keliai (262,210 km).

▪ ~55 km nuo Plungės miesto yra Klaipėdos jūrų uostas, tokiu pat atstumu – didžiausias Lietuvos
kurortas – Palanga, turintis ir tarptautinį oro uostą.

▪ Plungės miestą ir rajoną kerta geležinkelio linija Klaipėda – Vilnius. Pagrindinė geležinkelio stotis yra
Plungės mieste.



2. KULTŪRINIAI IŠTEKLIAI

▪ Materialus kultūros paveldas: piliakalniai, alkakalniai, senovės gyvenvietės, kapai, mitologinės vietos
(akmenys, šaltiniai ir t.t.) ir kt.

▪ Nematerialus kultūros paveldas:
1. tradicinės šventės: Užgavėnės, Joninės;
2. senas (rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo XVII a.) lietuvių nacionalinis sporto žaidimas ripka (ritinys);
3. gausus būrys tautodailininkų (21 ): dailininkų, audėjų, drožėjų, kryždirbių ir kt.
4. tarmė, dainos, šokiai ir kt. ;



GANDINGOS PILIAKALNIS SU PAPILIU IR 
GYVENVIETE

Gandinga (Gondinga) pirmą kartą minima 1253 metais Kuršių žemių dalijimo dokumentuose. Ji turi ryškią
gynybinę funkciją ir priklauso seniausių Lietuvos gyvenviečių tinklui, kuris formavosi viduramžiais.
2007 metais rasti archeologiniai radiniai rodo, kad ši vietovė – vienintelė Lietuvoje, turinti net penkis piliakalnius
nedideliame plote. Tyrinėtojai surado I tūkstantmečio pabaigos – II tūkstantmečio pradžios gyvenvietę bei
dvarvietę.



M. OGINSKIO DVARO ANSAMBLIS
1873 m. Plungės dvarą, miestelį ir jo apylinkes įsigijo kunigaikštis Mykolas Oginskis (1849–1902). Jis Plungėje įkūrė grožiu ir
kultūrine veikla garsėjusią rezidenciją. Šiuo metu dvaro ansamblį sudaro dešimt XIX a. pastatų ir statinių. Juos supa vienas
didžiausių (58,3 ha) ir gražiausių mišraus stiliaus parkų Lietuvoje.



LAIKRODINĖ - ORANŽERIJA
Tai saugomas kultūros paveldo objektas su restauruotu XIX amžiaus vidurio laikrodžiu, turinčiu
labai retą mechanizmą bei išlikusia XIX amžiaus oranžerijos sodinukų auginimo linija.



PLATELIŲ DVARO SODYBA
Platelių dvaras iki XVIII a. pabaigos buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nuosavybė, vėliau, iki 1940 m.,
priklausė prancūzų grafų Šuazel-Gufjė (Choiseul-Gouffier) giminei. XIX– XX a. pr. Platelių dvaro sodybą sudaro šie
išlikę ūkiniai pastatai (jauja, oficina, svirnas, arklidė, rūsys) bei parkas.



SAKRALINIS PAVELDAS

❖ Čia vienintelė Lietuvoje vieta, kur greta vienas kito yra net du Kryžiaus keliai (Kryžiaus kelias Žemaičių
Kalvarijoje, kurį Didžiųjų atlaidų metu aplanko daugiau kaip 40 tūkst. žmonių, ir Beržoro Kryžiaus kelias).

❖ Žemaičių Kalvarijos miestelyje stovi šventovė, 1988 m. gegužės 6 d. popiežiaus Jono Pauliaus II pakelta į
bazilikų rangą. Švč. M. Marijos apsilankymo bazilika yra viena iš 19 Jono Pauliaus II piligrimų kelio vietų.

❖ Plateliuose ir Beržore stovi vienos seniausių medinių bažnyčių Lietuvoje (seniausia Stelmužės bažnyčia).
❖ Įspūdingi Plungės, Kulių, Šateikių bažnyčių ansambliai.



ISTORINĖS ASMENYBĖS



3. GAMTINIAI IŠTEKLIAI
▪ Plungės rajonas priskiriamas prie labai didelį rekreacinį potencialą turinčių teritorijų, kurio vystymosi prioritetas - gamtinio

ir pažintinio turizmo plėtra.
▪ Savivaldybėje saugomų teritorijų plotas sudaro 24,5 proc. visos teritorijos. 
▪ 1991 m. įkurtas Žemaitijos nacionalinis parkas yra didžiausią rekreacinę vertę Plungės rajonui sukuriantis objektas.
▪ Rajono miškingumas yra 37,9 % , tai yra tik nežymiai daugiau nei Lietuvos vidurkis (31,2%).
▪ Vandens telkinių ištekliais Plungės rajonas yra vienas patraukliausių turizmo plėtrai Vakarų Lietuvoje, šiuo aspektu

nusileisdamas tik pajūrio regionui. Rajone yra 37 ežerai (~ 90 proc. bendro ežerų ploto tenka trims didžiausiems ežerams:
Platelių, Ilgio, Beržoro), virš 20 tvenkinių, priskaičiuojama 54 upės ir upeliai arba jų atkarpos (remiantis kitais šaltiniais 41).

▪ Rajone priskaičiuojamas 31 Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas.



ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS (ŽNP)
Parkas įkurtas siekianti išsaugoti didžiausią ir giliausią Žemaitijoje Platelių ežerą, nacionalinės svarbos kraštovaizdžio
kompleksus bei kultūrinį paveldą reprezentuojančius Žemaitijos etnokultūros savitumą, darnųjį turizmą.



ŠALTOJO KARO EKSPOZICIJA
Tai vienintelė Europoje

ekspozicija, įrengta viename pirmųjų
Sovietų Sąjungos buvusiame
požeminiame balistinių raketų
šachtiniame paleidimo komplekse.
Tai vienas lankomiausių Lietuvos
objektų, kuriame kasmet apsilanko
apie 35 tūkst. lankytojų. 2017 m.
Šaltojo karo muziejuje apsilankė
beveik visų į Klaipėdą atplaukusių
kruizinių laivų keleiviai.



ENERGETINIŲ LABIRINTŲ IR GEOMETRINIŲ 
FIGŪRŲ PARKAS

Šiame parke rasite keturis labirintus, tris kupolus, merkabą ir ant žemės sukurtą mandalą.



4. TURIZMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

Rajone šiuo metu aktyviai turizmo verslą plėtoja:
• ~50 kaimo turizmo sodybų (kai kurios dirba tik sezono metu);
• 10 apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos;
• 3 viešbučiai;
• 12 turistinių stovyklų, stovyklaviečių;
• 18 maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos (kai kurios dirba tik sezono metu);
• ~10 jojimas, dviračių nuoma, nardymas, vandens transporto nuoma ir t.t. 



DVIRAČIŲ TAKAS



EDUKACIJOS



EDUKACIJOS - DEGUSTACIJOS



LANKYTOJŲ SKAIČIUS
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Per metus Žemaitijos
nacionaliniame parke apsilanko
apie 150 tūkst. lankytojų, o tai
sudaro 60 proc. visų lankytinų
objektų lankytojų Plungės
rajone.

Bendrai 2016 m. Plungės
rajone užfiksuota 223 166
lankytojų.

Lankytojų skaičius ŽNP



Diekou!

DAUGIAU INFORMACIJOS

PLUNGĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Plungė

www.visitplunge.lt
turizmas@plunge.lt
Tel. +370 640 53664

mailto:turizmas@plunge.lt

