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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 28 d.,  
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Ant Akmenos krantų“.

Švyturio laikraštiswww.svyturiolaikrastis.lt

KRETINGOS DVARO ŠVENTĖ 
MĖNUO SU ŽVAIGŽDE ČIA BŪTI NORĖJO

Skirta grafo Juozapo Tiškevičiaus šeimos rezidencijos įkūrimo 
Kretingos dvare 145-mečiui 

ir Dvaro pučiamųjų orkestro įkūrimo 135-mečiui

RUGPJŪČIO 3 D. (ŠEŠTADIENIS), 
KRETINGOS MUZIEJUS, VILNIAUS G. 20

Dvaro šventės globėjas – Antanas Kalnius,
Kretingos rajono savivaldybės meras

PROGRAMA
Šventės metu vyks akcija

„Atkurkime Kretingos dvaro antrąjį fontaną“
13 val. Kraštiečių sueiga Baltojoje salėje.
14 val. Parodų atidarymai:
– pučiamųjų muzikos instrumentų paroda „Nuo rago iki vakarinių 
triūbų“ Rausvojoje salėje;
– tautodailininkės kraštietės Elenos Kniūkštaitės tapybos darbų paroda 
„Sugrįžimas“ Parodų salėje;
–  paroda „Dvaro švenčių akimirkos“, skirta Dvaro švenčių 20-mečiui, 
Parodų salėje.
14.30 val. Iškilminga šventės ceremonija Muziejaus parteryje.
15 val. Rūmų verandos atstatymo pradžios paminėjimas Muziejaus 
parteryje.
15.15 val. Klaipėdos „Memelio“ kvarteto koncertas „Klasikos perlų vė-
rinys“ Muziejaus parteryje.
16 val. Palangos pučiamųjų orkestro koncertas Muziejaus parteryje.
17 val. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestro 
koncertas Muziejaus parteryje.
18 val. Kauno diksilendo „Dixxband“ koncertas „Auksinės pasaulio 
melodijos“ Muziejaus parteryje.
19 val. Legendinės grupės „Vairas“ koncertas „Žvaigždžių lietus“ Mu-
ziejaus parteryje.
20.30 val. Didžėjų grupių pristatymas Muziejaus parteryje.
21 val. Perkusijos studijos „Afrikos būgnai“ koncertinė programa „Af-
rikos ritmai“ Muziejaus parteryje.
22 val. Šviesos ir muzikos programa  „Vasaros sodo kerai“ Muziejaus parteryje.

Dvaro šventės pramogos:
– lauko kavinė „Pas grafą“ Muziejaus parteryje; 
– senosios fotografijos dirbtuvės „Po Tiškevičių ąžuolais“ Muziejaus parteryje;
– sceniniai vaizdeliai „Grafų gyvenimo akimirkos“ Muziejaus parteryje;
– vaikų vasaros pievelė „Linksmasis lagaminas“ Dvaro parke;
– Lietuvos arboristų asociacijos narių prisistatymas Dvaro parke; 
– amatų, tautinio paveldo produktų turgelis prie Tradicinių amatų centro;
– saldainių parodomoji edukacija ir šokoladinių saldainių degustacija 
Kretingos dvaro saldaininėje.

Programos sudarytoja – Vida Kanapkienė.
Šventės vedėjai – Kretingos dvaro teatro aktoriai

Virginija Kochanskytė, Juozas Pocius, Algimantas Verbutas.

Kviečia Dvaro šventė
Rugpjūčio 3 d., šeštadienį, Kretingoje rengiama jau aštuntoji Dvaro šventė. Šį kar-

tą ji skirta grafo Juozapo Tiškevičiaus šeimos rezidencijos įkūrimo Kretingos dvare 
145-mečiui ir Dvaro pučiamųjų orkestro įkūrimo 135-mečiui paminėti.

Ta proga dvaro parteryje 
esančiame „Atminties take“ bus 
įmontuota papildoma granito 
plokštė, žyminti rūmų verandos 
atstatymo pradžią, vyks Lietu-
vos kariuomenės Karinių jūrų 
pajėgų ir Palangos pučiamųjų 
orkestrų pasirodymai.

Dvaro šventės programą pa-
pildys Klaipėdos „Memelio“ 
kvarteto, Kauno diksilendo 
„DixXband“, legendinės gru-

VISOS GYVŪNŲ 
GYDYMO 

PASLAUGOS.
Darbo laikas: 

I-V nuo 9 iki 18 val., 
VI – nuo 9 iki 13 val.

Adresas: Laisvės g. 15A, Kretinga.
Prireikus dirbantys specialistai gali pakonsultuoti telefonu 8 631 22503.

pės „Vairas“, perkusijos studijos 
„Afrikos būgnai“ koncertinės 
programos.

Šventės metu veiks senosios 
fotografijos dirbtuvės „Po Tiš-
kevičių ąžuolais“, vaikų vasaros 
pievelė „Linksmasis lagaminas“, 
bus inscenizuojami vaizdeliai 
iš grafų gyvenimo, vyks paro-
domoji karamelinių saldainių 
edukacija ir šokoladinių saldai-
nių degustacija Kretingos dvaro 

saldaininėje.
Šventės metu skelbiama akci-

ja „Atkurkime Kretingos dvaro 
antrąjį fontaną“, kurios metu 
bus pristatytas fontano skulp-
tūros „Nykštukas“ maketas ir 
renkamos lėšos istorinio fon-
tanui atkurti. Skulptūros auto-
rius restauratorius – Vytautas 
Baranskas.

 „Švyturio“ inf. 


