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Susitikimo vieta

ŽYGIS „ŠVENTUOJU PAJŪRIO ŽIEDU“
Rugsėjo 16 d. 10.00 val.

Dalyviai renkasi nuo 9.30 val. Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos kieme,
Mokyklos g. 10, Šventojoje
Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos bendruomenės (mokytojų, mokinių ir darbuotojų) ir kitų
Šventosios gyventojų bei svečių, kurie norės dalyvauti žygyje, kultūrinė pažintinė diena aplankant
4 šventas vietas – Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčią, bažnytvietę prie
Žemaičių alkos, Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės koplyčią, Būtingės evangelikų liuteronų
bažnyčią. Žygio dalyviams objektus pristatys jų valdytojai. Palangos Šventosios pagrindinėje
mokykloje veiks mokyklos ir Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklą lankančių šventojiškių vaikų
paroda „Mūsų kultūros paveldo objektai“. Antano Valiuškos alėjoje (šalia Šventosios Švč. Mergelės
Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios) ir galutinėje stotelėje – Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčioje
veiks istorinių fotograﬁjų ir projekto „Šventosios žemės atminties ženklai“ dailės darbų parodos.
Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje vyks žygio dalyvių suneštinis piknikas.
Partneriai:

PROGRAMA
Žygis „Šventuoju pajūrio žiedu“
Rugsėjo 16 d. 10.00 val.

Dalyviai renkasi nuo 9.30 val. Palangos Šventosios pagrindinės
mokyklos kieme, Mokyklos g. 10, Šventojoje
Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos bendruomenės ir kitų Šventosios gyventojų bei
svečių, kurie norės dalyvauti žygyje, kultūrinė pažintinė diena aplankant 4 šventas vietas –
Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčią, bažnytvietę prie Žemaičių alkos, Švč.
Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės koplyčią, Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčią.

Atvirų durų diena Lietuvos karininkų ramovės viloje
Rugsėjo 16 d., lankytojai įleidžiami nuo 10.00 val.
Birutės al. 46, Palanga

Lankytojai galės susipažinti su vilos istorija ir joje vykdomomis veiklomis, saugomu archyvu ir
kt. 17.00 val. savo veiklą bei tautinius kostiumus pristatys Lietuvos didžiosios kunigaikštienės
Birutės karininkų šeimų moterų draugijos atstovės, o 17.30 val. visi kviečiami į Palangos vyrų
choro „Jūros šauliai“ koncertą.

Ekskursijos po Palangos gintaro muziejų
Rugsėjo 16 d. 12.00 ir 15.00 val.
Vytauto g. 17, Palanga

Organizuojamos dvi ekskursijos su gidais, kurių metu lankytojams bus pristatytos muziejuje
veikiančios ekspozicijos, restauruoti rūmai ir kt. Ekskursijos dalyviai registruojami
tel. (8 460) 30 313 arba el. paštu gintaro.muziejus@ldm.lt.

„Paveldas, menai ir pramogos“
Rugsėjo 16 d. 15.00-17.00 val.

Prie vilos „Mahorta“, Birutės al. 35, ir Buršteino vilos, Birutės al. 37,
Palangoje
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos jaunųjų dailininkų rudens pleneras ir darbų paroda.
Muzikinius pasirodymus atliks meno mokyklos auklėtiniai. Taip pat šiose erdvėse bus
organizuojamos įvairios pramogos tiek mažiems, tiek suaugusiems – visi norintieji kviečiami
pūsti ir gaudyti muilo burbulus, išmėginti jėgas žaidime su didžiuliais mediniais „Jenga“
pagaliukais, o protą pamankštinti prie šaškių lentos.

Atvirų durų dienos Jono Šliūpo
memorialinėje sodyboje
Rugsėjo 16-17 d. 14.00-17.00 val.
Vytauto g. 23A, Palanga

Muziejaus pastato ir jame veikiančių ekspozicijų pristatymas.

Atvirų durų dienos Palangos tremties
ir rezistencijos muziejuje
Rugsėjo 16-18 d. 16.00-18.00 val.
J. Basanavičiaus g. 21, Palanga
Muziejaus pastato ir jame veikiančių ekspozicijų pristatymas.

Pasivaikščiojimai „Tiškevičių bulvaru“
Rugsėjo 17 d. 11.00 val. (svečiai iš Kėdainių),
13.00 ir 15.00 val., rugsėjo 18 d. 14.00 ir 16.00 val.
Ekskursijų dalyviai renkasi prie Palangos Kurhauzo pastato,
Vytauto g. 45, Palangoje

Nemokamos ekskursijos iš Kėdainių atvykusiems miesto svečiams
bei vietos gyventojams. Ekskursijos metu bus supažindinama su
Palangos kultūros paveldo objektais, kurie ne tik puošia Palangą,
bet ir mena grafų Tiškevičių laikus. Ekskursijų dalyviai registruojami
tel. (8 460) 48 557 arba el. paštu kristina.litviniene@palanga.lt.

Atvirų durų diena ir parodos „SCENOS“ atidarymas
Antano Mončio namuose-muziejuje
Rugsėjo 17 d. 15.00-17.00 val.
Kęstučio g. 17/S. Daukanto g. 16, Palanga

Muziejaus pastato ir jame veikiančių ekspozicijų pristatymas. 16.00 val. Parodos „SCENOS“
atidarymas. Parodos autoriai (Dainius Liškevičius, Alvydas Lukys, Vilma Samulionytė, Gytis
Skudžinskas, Darius Žiūra) fotograﬁjose užﬁksavo aplinkas ir personažus laikydamiesi griežtai
nustatyto metodo. Toks tarsi šaltas tiriamasis žvilgsnis išryškina pasirinktų objektų svarbiausias
savybes, bruožus, nulemiančius jų paskirtį ir „statusą“.

Šv. Mišios lotynų kalba
Rugsėjo 18 d. 12.00 val.

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia,
Vytauto g. 51, Palanga
Bažnyčioje veiks bažnytinių vertybių ir sakralinių drabužių ekspozicija. Po Šv. Mišių bus organizuojama ekskursija po bažnyčią.

Ekskursija po Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčią
Rugsėjo 18 d. 14.00-17.00 val.
Liepojos pl. 8E, Palanga (Būtingė)

Ekskursiją ves parapijos pirmininkas. Bažnyčioje veiks istorinių fotograﬁjų ir projekto „Šventosios
žemės atminties ženklai“ dailės darbų parodos.

Tarptautinio tradicinės tekstilės
plenero parodos atidarymas
Rugsėjo 18 d. 18.00 val.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Palangos vasaros skaitykla, Vytauto g.72, Palanga
Tarptautinio tradicinės tekstilės plenero ,,Sijonas: tradicijos ir improvizacijos“ parodos ,,MAINOS
RŪBAI MARGO SVIETO. Tautinių kostiumų ir aksesuarų rekonstrukcijos“ atidarymas.

Daugiau informacijos: Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus
vyriausioji specialistė Kristina Litvinienė, tel. (8 460) 48 557, el. p. kristina.litviniene@palanga.lt
RENGINIAI NEMOKAMI

