
 JAUNIMO SAVAITĖ PALANGOJE 2022 
Rugpjūčio 7-13 d.  PROGRAMA 

ĮVAIRIOS REGULIARIOS IR IŠSKIRTINĖS VEIKLOS 
PALANGOS IR ŠVENTOJOJE rugjūčio 7-13 d.  

RUGPJŪČIO 7 D. (SEKMADIENIS) KAS DAR VYKSTA? 

Laikas Veikla Vieta ___JŪROS IR ŽVEJŲ ŠVENTĖ ŠVENTOJOJE 2022___  
https://fb.me/e/6scEG71a9   
___PARODOS____ 
10:00-20:00 Palangos vasaros skaitykla (Vytauto g. 72)  
11:00-22:00 Algio Kriščiūno paroda (klubas Kablys+Jūra)  
___FILMAI___ 
21:00 „Bergmano sala“ (nemokamas seansas, Oldman parkas – 
I love Palanga, Jūratės g. 2A) | https://fb.me/e/1Kl5ikBx0 

14:00  Jaunimo savaitės atidarymas Pieva prie Palangos kurorto 
muziejaus 
Birutės al. 34A, 00135, 
Palanga  

17:00 Jaunimo tinklinio mėgėjų turnyras 

17:30 Jaunimo 3x3 krepšinio mėgėjų turnyras 

Į turnyrus reikalinga registracija iki rugpjūčio 6 d. https://forms.gle/c3iM446bY5Cqiuvr7  

RUGPJŪČIO 8 D. (PIRMADIENIS) KAS DAR VYKSTA? 

Laikas Veikla Vieta ___PARODOS____ 
10:00-19:00 Palangos viešoji biblioteka (Vytauto g. 61)  
11:00-00:00 Algio Kriščiūno paroda (klubas Kablys+Jūra)  
____SPORTAS___ 
18:00 Žmonės sportuoja su Tomu: nemokama treniruotė su 
gumomis (prie Palangos kurorto muziejaus) 
20:15 Aqua fitness treniruotė Palangos baseine  
(nemokama, tik kainuoja bilietas į baseiną) 

19:00-21:30 Patyriminis žygis „Tylom basom“ Pradžia: Palangos Kurhauzas 
Grafų Tiškevičių al. 1, 00135, 
Palanga 

RUGPJŪČIO 9 D. (ANTRADIENIS) JAUNIMO SVEČIAI PALANGOJE KAS DAR VYKSTA? 

Laikas Veikla Vieta ____PARODOS___ 
10:00-19:00 Palangos viešoji biblioteka (Vytauto g. 61) 
10:00-20:00 Palangos vasaros skaitykla (Vytauto g. 72)  
11:00-00:00 Algio Kriščiūno paroda (klubas Kablys+Jūra)  
____SPORTAS____ 
9:15 Aqua fitness treniruotė Palangos baseine  
(nemokama, tik kainuoja bilietas į baseiną) 
10:30 Žmonės sportuoja su Raimonda: nemokama 
intervalinė treniruotė (Vytauto rampa, šalia gelbėjimo stoties) 
18:00 Žmonės sportuoja su Živile: nemokama slow flow 
treniruotė (Palangos V. Jurgučio progimnazijos stadionas) 
18:00 vandens aerobika Palangos baseine  
(nemokama, tik kainuoja bilietas į baseiną) 

10:00–20:30 Atvirų durų diena svečiams iš svetur 
Preliminari programa: 
9:30-10:00 Svečių pasitikimas 
10:00-20:30 Jaunimo erdvėje: stalo žaidimai, 
kūryba, grojimas, susipažinimas ir kt. 
10:00 Ekskursija „Jaunimo keliais“ 
12:00-14:00 Maisto ruošimas 
13:00-14:30 Gerosios praktikos 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėse 
15:00 Ekskursija „Jaunimo keliais“ 
17:00-19:00 Filmas ir pokalbiai 
19:00-20:30 Muzika ir karaoke 

Palangos atvira jaunimo 
erdvė „Be stogo“ 
Vytauto g. 106 (2 aukštas), 
00133, Palanga 

https://fb.me/e/6scEG71a9
https://fb.me/e/1Kl5ikBx0
https://forms.gle/c3iM446bY5Cqiuvr7


Kilus klausimų kreiptis el. p. jaunimas@pkjc.lt arba el. p. laura.janusiene@palanga.lt  ____FILMAI____ 
21.00 „Piligrimai“ (nemokamas seansas, Oldman parkas – I 
love Palanga, Jūratės g. 2A) | https://fb.me/e/1U3Oy2ErQ 
____KITA___ 
19:00 Stalo žaidimų vakarai Palangos vasaros skaitykloje 
(nemokama, reikalinga registracija, Vytauto g. 72) 
https://fb.me/e/1JMQW3yaJ  

RUGPJŪČIO 10 D. (TREČIADIENIS) JAUNIMO VASAROS FESTIVALIS „SAULĖS JŪRA“ 2022  KAS DAR VYKSTA? 

Laikas Veikla Vieta ___PARODOS___ 
10:00-19:00 Palangos viešoji biblioteka (Vytauto g. 61) 
10:00-20:00 Palangos vasaros skaitykla (Vytauto g. 72)  
11:00-00:00 Algio Kriščiūno paroda (klubas Kablys+Jūra) 
___SPORTAS___ 
18:00 Žmonės sportuoja su Andriumi: nemokama funkcinė 
treniruotė (Palangos sporto centro stadionas) 
20:15 Aqua fitness treniruotė Palangos baseine  
(nemokama, tik kainuoja bilietas į baseiną) 
___FILMAI___ 
17.00 „Žmogus iš Rio“  
(nemokamas seansas, Palangos gintaro muziejus)  
https://fb.me/e/2Klq9xDIN  
21.00 „Mano žmonos istorija“  
(nemokamas seansas, Oldman parkas – I love Palanga) 
https://fb.me/e/1Kl5ikBx0 

14:00-20:00 Info ir pasikrovimo erdvėje – sužinoti apie 
visas veiklas, pasikrauti jėgų, telefoną, 
atsigerti vandens, pasinaudoti WiFi, WC  

Palangos atvira jaunimo 
erdvė „Be stogo“  
Vytauto g. 106,  Palanga 

14:00–20:00 Laisvalaikio erdvėje - pramogos ir poilsis 
21:00 Orientacinės „Saulė šviečia, mėnulis...“ 
Registracija iki rugpjūčio 10 d. | Anketa: 
https://forms.gle/GwtXGzkfNYodsBhc6  

Pievelė prie Jūratės g. 
muzikinio fontano  
Nepriklausomybės aikštė, 
Vytauto g., Palanga 

12:00-21:00 Kūrybos ir susitikimų erdvėje - graffiti ir 
mozaikų dirbtuvės, muzikiniai pasirodymai, 
susitikimai su atlikėjais, kūrėjais ir kt. 

Klubas Kablys+Jūra 
Darbo erdvė Out of office 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 13 

12:00-23:00 Pasimatymų erdvėje - galimybė pabūti 
privačiau, atlikti vienas kito pažinimo testą 

Birutės parkas, prie rotondos  
(iš S. Dariaus ir S. Girėno g.) 
Kavinė Oldman parkas 

15:00-19:00 Edukacijos erdvėje Šventojoje – praktiniai 
užsiėmimai ir mokymai 
16:00 Bugnų edukacija 
18:00 Stovėjimo ant vinių užsiėmimas 

Šventosios Pėsčiųjų aikštės 
paviljonas (Topolių g. 4) 

RUGPJŪČIO 11 D. (KETVIRTADIENIS) JAUNIMO VASAROS FESTIVALIS „SAULĖS JŪRA“ KAS DAR VYKSTA? 

Laikas Veikla Vieta ___PARODOS____ 
10:00-19:00 Palangos viešoji biblioteka (Vytauto g. 61) 
10:00-20:00 Palangos vasaros skaitykla (Vytauto g. 72)  
11:00-00:00 Algio Kriščiūno paroda (klubas Kablys+Jūra)  
 

14:00-20:00 Info ir pasikrovimo erdvėje – sužinoti apie 
visas veiklas, pasikrauti jėgų, telefoną, 
atsigerti vandens, pasinaudoti WiFi, WC 
21:00 Muzika ir karaoke „Be stogo“ 

Palangos atvira jaunimo 
erdvė „Be stogo“  
Vytauto g. 106, Palanga 

mailto:jaunimas@pkjc.lt
mailto:laura.janusiene@palanga.lt
https://fb.me/e/1U3Oy2ErQ
https://fb.me/e/1JMQW3yaJ
https://fb.me/e/2Klq9xDIN
https://fb.me/e/1Kl5ikBx0
https://forms.gle/GwtXGzkfNYodsBhc6


14:00–20:00 Laisvalaikio erdvėje - pramogos ir poilsis 
14:00 Žygis dviračiais iki Šventosios 
Pradžia: Miniatūrų mini muziejus, Palanga 

Pievelė prie Jūratės g. 
muzikinio fontano 
Nepriklausomybės aikštė 

___SPORTAS____ 
9:15 Aqua fitness treniruotė Palangos baseine  
(nemokama, tik kainuoja bilietas į baseiną) 
10:00 Žmonės sportuoja su Renata: nemokama jogos 
treniruotė (Palangos botanikos parkas, rotonda) 
18:00 Žmonės sportuoja su Roberta: nemokama funkcinė 
treniruotė (Vytauto rampa, šalia gelbėjimo stoties) 
18:00 vandens aerobika Palangos baseine  
(nemokama, tik kainuoja bilietas į baseiną) 
___KONCERTAI___ 
18:30 Palangos orkestras  
(nemokama, Birutės parko rotonda)  
20:00 val. Fadhilee Itulya | Kenija (8 Eur, Oldman parkas) 
https://fb.me/e/3FE7L8NQz  
___FILMAI___ 
22:00 „Štai ir mes“ (nemokamas seansas, Šventosios pėsčiųjų 
aikštė, Topolių g. 4, Šventoji) https://fb.me/e/ieFrT9JOW  

12:00-21:00 Kūrybos ir susitikimų erdvėje - graffiti ir 
mozaikų dirbtuvės, muzikiniai pasirodymai, 
susitikimai su atlikėjais, kūrėjais ir kt. 

Klubas Kablys+Jūra 
Darbo erdvė Out of office 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 13 

12:00-23:00 Pasimatymų erdvėje - galimybė pabūti 
privačiau, atlikti vienas kito pažinimo testą 

Palangos Birutės parkas, prie 
rotondos  
(iš S. Dariaus ir S. Girėno g.) 
Kavinė Oldman parkas 
Jūratės g. 2A, 00136, Palanga 

15:00-19:00 Edukacijos erdvėje Šventojoje – praktiniai 
užsiėmimai ir mokymai 
16:00 Sapnų gaudyklių užsiėmimas  
18:00 Namų dekoras iš pajūrio radinių 

Šventosios Pėsčiųjų aikštės 
paviljonas (Topolių g. 4) 

RUGPJŪČIO 12 d. (penktadienis) TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA KAS DAR VYKSTA? 

Laikas Veikla Vieta ___PARODOS___ 
10:00-19:00 Palangos viešoji biblioteka (Vytauto g. 61) 
10:00-20:00 Palangos vasaros skaitykla (Vytauto g. 72)  
11:00-00:00 Algio Kriščiūno paroda (klubas Kablys+Jūra)  
___SPORTAS___ 
9:15 sveikatinimo mankšta Palangos baseine  
(nemokama, tik kainuoja bilietas į baseiną) 
10:00 Žmonės sportuoja su Kornelija: nemokama kūno 
balanso treniruotė (Palangos botanikos parkas-rotonda) 
___KONCERTAI___ 
18:30 Palangos orkestras  
(nemokama, Birutės parko rotonda) 
21:00 val. ABUDU (15 Eur, Oldman parkas – I love Palanga) 
https://fb.me/e/2FdDWvl0P 
 

13:00 Iniciatyva „Jaunimo parkas“ (iš Stelmužės 
ąžuolo gilės išauginto ąžuoliuko sodinimas) 

Bus patikslinta 

14:00-20:00 Info ir pasikrovimo erdvėje – sužinoti apie 
veiklas, pasikrauti jėgų, telefoną, atsigerti 
vandens, pasinaudoti nemokamau WiFi, WC  

Palangos atvira jaunimo 
erdvė „Be stogo“  
Vytauto g. 106, Palanga 

14:00–20:00 Laisvalaikio erdvėje - pramogos ir poilsis 
11:00 Vėlyvi pusryčiai su Palangos miesto 
savivaldybės meru, Tarybos, SJRT nariais 

Pievelė prie Jūratės g. 
muzikinio fontano  
Nepriklausomybės aikštė 

12:00-21:00 Kūrybos ir susitikimų erdvėje - graffiti ir 
mozaikų dirbtuvės, muzikiniai pasirodymai, 
susitikimai su atlikėjais, kūrėjais ir pan. 

Klubas Kablys+Jūra 
Darbo erdvė Out of office 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 13 

12:00-23:00 Pasimatymų erdvėje - galimybė pabūti 
privačiau, atlikti vienas kito pažinimo testą 

Birutės parkas, prie rotondos  
(iš S. Dariaus ir S. Girėno g.) 
Kavinė Oldman parkas 
Jūratės g. 2A, 00136, Palanga 

https://fb.me/e/3FE7L8NQz
https://fb.me/e/ieFrT9JOW
https://fb.me/e/2FdDWvl0P


15:00-19:00 Edukacijos erdvėje Šventojoje – praktiniai 
užsiėmimai ir mokymai 
16:00 Fotografijos užsiėmimas 

Šventosios Pėsčiųjų aikštės 
paviljonas (Topolių g. 4) 

RUGPJŪČIO 13 D. (ŠEŠTADIENIS) EKSTREMALAUS SPORTO VARŽYBOS KAS DAR VYKSTA? 

Laikas Veikla Vieta ___PARODOS___ 
10:00-19:00 Palangos viešoji biblioteka (Vytauto g. 61) 
10:00-20:00 Palangos vasaros skaitykla (Vytauto g. 72)  
11:00-00:00 Algio Kriščiūno paroda (klubas Kablys+Jūra)  
___SPORTAS___ 
10:00 Žmonės sportuoja su Ingas: nemokama jogos 
treniruotė (Vytauto rampa, šalia gelbėjimo stoties) 
___KONCERTAI___ 
18:30 Palangos orkestras  
(nemokama, Birutės parko rotonda) 
20:00 Šokių vakarėlis  
(nemokama, Mūša baras klube Kablys+Jūra) 

 Karramba beach jam '22 
BMX ir SKATE varžybos 
Organizuoja: Karramba bendruomenė 
 

Rampa prie centrinės 
gelbėjimo stoties 
Žvejų g. 2A, Palanga 

JAUNIMO SAVAITĖS PALANGOJE 2022 ORGANIZATORIAI: 
Palangos miesto savivaldybė  
www.palanga.lt  
https://www.facebook.com/palanga.lt 
 
Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba 
https://www.facebook.com/palangosjrt/  
 
Palangos kultūros ir jaunimo centras  
www.pkjc.lt  
https://www.facebook.com/Palangoskjc 
 
Palangos atvira jaunimo erdvė „Be stogo“  
www.palangosjaunimas.lt  
https://www.facebook.com/PalangosJaunimoErdve  

VEIKLAS PALANGOJE TAIP PAT ORGANIZUOJA: 
> Palangos turizmo ir informacijos centras 
https://www.facebook.com/PalangaTIC/events/?ref=page_int
ernal  
> Palangos viešoji biblioteka (Vytauto g. 61) 
https://www.palangamvb.lt/  
> Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Palangos vasaros 
skaitykla (Vytauto g. 72)  
Orientacinės varžybos (bet kada): https://fb.me/e/2I0jOFrT0  
> Palangos visuomenės sveikatos biuras 
> Palangos baseinas (Kretingos g. 23) 
https://www.palangosbaseinas.lt/tvarkarastis-2/ 
> Palangos gintaro muziejus (Birutės al. 34A) 
> Palangos orkestras https://fb.me/e/1LWTfAeoM 
> Kavinė Oldman parkas – I love Palanga (Jūratės g. 2A) 
> Klubas Kablys+Jūra (S. Dariaus ir S. Girėno g. 13) 
> Bendruomenė Žmonės sportuoja 
https://www.facebook.com/zmonessportuoja  
> Bendruomenė „Karramba“ 
> Bendruomenė „1000 saulių“ 
Ir daugybė kitų puikių įstaigų ir organizacijų! 

* Jaunimo savaitės Palangoje veiklos nemokamos, skirtos 14-29 metų jaunimui, tačiau laukiami visi      

http://www.palanga.lt/
https://www.facebook.com/palanga.lt
https://www.facebook.com/palangosjrt/
http://www.pkjc.lt/
https://www.facebook.com/Palangoskjc
http://www.palangosjaunimas.lt/
https://www.facebook.com/PalangosJaunimoErdve
https://www.facebook.com/PalangaTIC/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/PalangaTIC/events/?ref=page_internal
https://www.palangamvb.lt/
https://fb.me/e/2I0jOFrT0
https://www.palangosbaseinas.lt/tvarkarastis-2/
https://fb.me/e/1LWTfAeoM
https://www.facebook.com/zmonessportuoja

