EUROPOS PAVELDO DIENOS 2016
Rugsėjo 16-18 d. „Kultūros paveldas ir bendruomenės“
RENGINIAI
Rugsėjo 16 d. 10.00 val. (dalyviai renkasi nuo 9.30 val.)
Susitikimo vieta: Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos kiemas, Mokyklos g. 10, Šventoji
Ţygis „Šventuoju pajūrio ţiedu“. Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos bendruomenės
(mokytojų, mokinių ir darbuotojų) ir kitų Šventosios gyventojų bei svečių, kurie norės dalyvauti
ţygyje, kultūrinė paţintinė diena aplankant 4 šventas vietas – Šventosios Švč. Mergelės Marijos
Jūrų Ţvaigţdės baţnyčią, baţnytvietę prie Ţemaičių alkos, Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Ţvaigţdės
koplyčią, Būtingės evangelikų liuteronų baţnyčią. Ţygio 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 Ţvaigţdės baţnyčios) ir galutinėje stotelėje –
Būtingės evangelikų liuteronų baţnyčioje veiks istorinių fotografijų ir projekto „Šventosios ţemės
atminties ţenklai“ dailės darbų parodos. Būtingės evangelikų liuteronų baţnyčios šventoriuje vyks
ţygio dalyvių suneštinis piknikas.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Ţvaigţdės koplyčia,
Paupio g. 30 (Šventoji) (36442), Būtingės evangelikų liuteronų baţnyčia, Liepojos pl. 8E (32574)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Palangos miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Litvinienė, tel. (8 460) 48 557, el. p.
kristina.litviniene@palanga.lt
Bendraorganizatoriai: Palangos Šventosios pagrindinės mokykla, direktorė Valda Šarkienė,
tel. (8 460) 45 151, el. p. sventosiosmokykla@gmail.com, Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų
Ţvaigţdės parapija, Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Ţvaigţdės koplyčios valdytojai, Būtingės
evangelikų liuteronų parapija, Mikelis Balčius (kraštotyrininkas, kolekcionierius, Šventosios
seniūnijos bendruomenės tarybos narys), Šventosios seniūnijos bendruomenė, Vš.Į. „Šventosios
ţenklai“.
Rugsėjo 16 d., lankytojai įleidţiami nuo 10.00 val.
Vieta: Lietuvos karininkų ramovės vila, Birutės al. 46, Palanga
Atvirų durų diena Lietuvos karininkų ramovės viloje. Lankytojai galės susipaţinti su vilos
istorija ir joje vykdomomis veiklomis, saugomu archyvu ir kt. 17.00 val. savo veiklą bei tautinius
kostiumus pristatys Lietuvos didţiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos
atstovės, o 17.30 val. visi kviečiami į Palangos vyrų choro „Jūros šauliai“ koncertą.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Lietuvos karininkų ramovės vila, Birutės al. 46
(37275)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų
ramovė, viršininko pavaduotoja Dalia Lukienė, tel. (8 46) 41 26 61, el. p. dalia.lukiene@mil.lt
Bendraorganizatoriai: Lietuvos didţiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų
draugija, Palangos vyrų choras „Jūros šauliai“
Rugsėjo 16 d. 12.00 ir 15.00 val.
Vieta: Palangos gintaro muziejus, Vytauto g. 17, Palanga
Ekskursijos po Palangos gintaro muziejų. 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.
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Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Palangos dvaro sodybos rūmai, Vytauto g. 17 (849)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Palangos gintaro muziejus, vyr. muziejininkė Regina
Makauskienė, tel. (8 460) 30 313, el. p. gintaro.muziejus@ldm.lt
Rugsėjo 16 d. 15.00-17.00 val.
Vieta: Kultūros paveldo objektų erdvėse – prie vilos „Mahorta“, Birutės al. 35, ir Buršteino vilos,
Birutės al. 37, Palangoje
„Paveldas, menai ir pramogos“. Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos jaunųjų dailininkų
rudens pleneras ir darbų paroda. Jaunieji dailininkai netradicinėmis formomis (per meninę raišką)
pristatys iki šių dienų išlikusius kultūros paveldo objektus. Vilos „Mahorta“ verandoje muzikinius
pasirodymus atliks meno mokyklos auklėtiniai. Taip pat šiose erdvėse bus organizuojamos įvairios
pramogos tiek maţiems, tiek suaugusiems – visi norintieji kviečiami pūsti ir gaudyti muilo
burbulus, išmėginti jėgas ţaidime su didţiuliais mediniais „Jenga“ pagaliukais, o protą pamankštinti
prie šaškių lentos.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Vila „Mahorta“ (15932), Buršteino vila (15933)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Rasa Daukšienė, tel. 8 460 56 256, el. p. rasadauksienepalanga@gmail.com
Bendraorganizatoriai: Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto konferencijų, seminaro ir
poilsio centro „Romuva“ administratorė Meilutė Butavičienė, tel. 8 616 53 646, el. p.
meilute.butaviciene@cr.vu.lt, Palangos kultūros ir jaunimo centras, jaunimo studijos vadovas
Tautvydas Lubys, tel. 8 675 63042, el. p. tau.lubys@gmail.com
Rugsėjo 16-17 d. 14.00-17.00 val.
Vieta: Jono Šliūpo memorialinė sodyba, Vytauto g. 23A, Palanga
Atvirų durų dienos Jono Šliūpo memorialinėje sodyboje. Muziejaus pastato ir jame veikiančių
ekspozicijų pristatymas.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: J. Šliūpo namas, Vytauto g. 23A (10781)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Jono Šliūpo memorialinė sodyba, muziejininkė Sigutė
Bendikienė, tel. (8 460) 54 559, el. p. j.sliupo.sodyba@lnm.lt
Rugsėjo 16-18 d. 16.00-18.00 val.
Vieta: Tremties ir rezistencijos muziejus, J. Basanavičiaus g. 21, Palanga
Atvirų durų dienos Palangos tremties ir rezistencijos muziejuje. Muziejaus pastato ir jame
veikiančių ekspozicijų pristatymas.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Pastatas J. Basanavičiaus g. 21 (37588)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
Palangos filialas, pirmininkė Genovaitė Magdalena Vėlavičienė, tel. 8 699 95 563, el. p.
kazimierasap@gmail.com
Rugsėjo 17 d. 11.00 val. (svečiai iš Kėdainių), 13.00 ir 15.00 val., rugsėjo 18 d. 14.00 ir 16.00 val.
Susitikimo vieta: Ekskursijų dalyviai renkasi prie Palangos Kurhauzo pastato, Vytauto g. 45,
Palangoje
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Pasivaikščiojimai „Tiškevičių bulvaru“. Nemokamos ekskursijos iš Kėdainių atvykusiems miesto
svečiams bei vietos gyventojams. Ekskursijos metu bus supaţindinama su Palangos kultūros
paveldo objektais, kurie ne tik puošia Palangą, bet ir mena grafų Tiškevičių laikus, yra pripaţinti
saugotinomis vertybėmis. Paţintinį maršrutą patogu įveikti ir savarankiškai – pėsčiomis arba
dviračiu. Norintiesiems pasinerti į kurorto istoriją tereikia išmaniuoju telefonu ar planšetiniu
kompiuteriu nufotografuoti objektą ţymintį specialų kodą, ir savo įrenginyje netrukus pamatysite
dominančią informaciją, paįvairintą vaizdine, garsine bei grafine medţiaga, apie pasirinktą objektą
Ekskursijų dalyviai registruojami tel. (8 460) 48 557 arba el. paštu kristina.litviniene@palanga.lt.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Palangos Kurhauzo pastatas, Vytauto g. 45 (1291),
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baţnyčia, Vytauto g. 51 (1294), vilų kompleksas,
J. Basanavičiaus g. 26, 28, 30, 32, 34 (22877), vila „Jūros akis“, J. Basanavičiaus g. 33/Birutės al.
32 (1289), vilų kompleksas, J. Basanavičiaus g. 20, 22 (22883), vila „Mahorta“, Birutės al. 35
(15932), Baltosios vilos pastatas, Birutės al. 33 (17359), vilų kompleksas „Romeo ir Dţiuljeta“,
Birutės al. 34, 36 (15931), vilos pastatas, vad. „Anapiliu“, Birutės al. 34A (1290), vila „Jūrapilis“,
Meilės al. 5 (32572), Antano Ţmuidzinavičiaus namas, J. Basanavičiaus g. 42 (10776), Šiltųjų
maudyklių pastatas, Kęstučio g. 31 (28576), Lurdo grota (23432), Palangos Birutės parkas (23433),
Rūmai, Vytauto g. 17 (unikalus kodas – 849), sarginė, Vytauto g. 19 (23431)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Palangos miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Litvinienė, tel. (8 460) 48 557, el. p.
kristina.litviniene@palanga.lt
Bendraorganizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Margarita Rukšienė, tel. (8 347) 69 578, el. p.
margarita.ruksiene@kedainiai.lt
Rugsėjo 17 d. 15.00-17.00 val.
Vieta: Antano Mončio namai-muziejus, Kęstučio g. 17/S. Daukanto g. 16, Palanga
Atvirų durų diena ir parodos „SCENOS“ atidarymas Antano Mončio namuose-muziejuje.
Muziejaus pastato ir jame veikiančių ekspozicijų pristatymas. 16.00 val. parodos „SCENOS“
atidarymas. Parodoje eksponuojamas fotografijas vienija tipologiško ţvilgsnio strategija. Autoriai
fiksuoja aplinką ir personaţus laikydamiesi grieţtai nustatyto metodo. Ir toks tarsi šaltas tiriamasis
ţvilgsnis išryškina pasirinktų objektų svarbiausias savybes, bruoţus, nulemiančius jų paskirtį ir
„statusą“. Parodos autoriai: Dainius Liškevičius, Alvydas Lukys, Vilma Samulionytė, Gytis
Skudţinskas, Darius Ţiūra.
Aktualizuojami
kultūros
paveldo
objektai:
Antano
Mončio
namas-muziejus,
Kęstučio g. 17/S. Daukanto g. 16 (33571)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Antano Mončio namai-muziejus, direktorė Loreta Birutė
Turauskaitė, tel. (8 460) 49 366, el. p. muzmoncio@is.lt
Rugsėjo 18 d. 12.00 val.
Vieta: Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baţnyčia, Vytauto g. 51, Palanga
Šv. Mišios lotynų kalba (pagal senąsias tradicijas). Baţnyčioje veiks baţnytinių vertybių ir
sakralinių drabuţių ekspozicija. Po Šv. Mišių bus organizuojama ekskursija po baţnyčią.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
baţnyčia, Vytauto g. 51 (1294)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
parapija, klebonas kun. dr. Marius Venskus, tel. 8 618 51 000, el. p. klebonas@palangosparapija.lt
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Rugsėjo 18 d. 14.00-17.00 val.
Vieta: Būtingės evangelikų liuteronų baţnyčia, Liepojos pl. 8E, Palanga (Būtingė)
Ekskursija po Būtingės evangelikų liuteronų baţnyčią. Ekskursiją ves parapijos pirmininkas.
Baţnyčioje veiks istorinių fotografijų ir projekto „Šventosios ţemės atminties ţenklai“ dailės darbų
parodos.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Būtingės evangelikų liuteronų baţnyčia,
Liepojos pl. 8E (32574)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Būtingės evangelikų liuteronų parapija, parapijos
pirmininkas Edvardas Brigmanas, tel. 8 670 87 135, el. p. vidabrigmaniene@gmail.com
Bendraorganizatoriai: Šventosios seniūnijos bendruomenė, Vš.Į. „Šventosios ţenklai“.
Rugsėjo 18 d. 18.00 val.
Vieta: Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo 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.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Palangos vasaros skaitykla, Vytauto g. 72 (37590)
Organizatorius ir daugiau informacijos: Palangos krašto etnoklubas „Mėguva“, Zita
Baniulaitytė, tel. (8 460) 57 518, pmeguva@gmail.com
Bendraorganizatorius: Lietuvos nacionalinė Martyno Maţvydo biblioteka, Vanda Kliučininkienė,
tel. (8 460) 51 368, el. p. v.kliucininkiene@lnb.lt
***
Daugiau informacijos: Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Kristina Litvinienė, tel. (8 460) 48 557, el. p. kristina.litviniene@palanga.lt

