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MIESTOMIESTOPROGRAMA

ŠVENTĖŠVENTĖ
14.00-18.00 val. – Policijos (bus žymimi vertingi daiktai),  
gaisrinės, kariuomenės, baikerių parodos,  
Tauragės karo prievolės ir komplektavimo poskyrio  
interaktyvus pristatymas J. Basanavičiaus g.
14.00-18.00 val. – Medžioklės trofėjų paroda  
J. Basanavičiaus g. (Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos  
Šilalės skyriaus „Akmenos“ ir Obelyno medžiotojų būreliai).
14.00-18.00 val. – Šventės dalyvių plukdymas  
gaisrininkų kateriu tvenkinyje.
14.00-18.00 val. – Sūrio lazdelių „Pik-Nik“  
„Pasiplėšom“ čempionatas J. Basanavičiaus g.
14.00-18.00 val. – Žaliojo taško dirbtuvėlės  
„Naujam gyvenimui atgimstantys daiktai“ J. Basanavičiaus g.
14.00-18.00 val. – Jaunimo organizacijų mugė J. Basanavičiaus g. 
16.00-16.30 val. – Skulptūros atidengimas  
prie Šilalės meno mokyklos.

„Mano miesto gimtadienis“ 
10.00-13.00 val. – Ikimokyklinio amžiaus vaikų  
atsisveikinimas su žaislais prie Šilalės viešosios bibliotekos.
10.00-13.00 val. – Knygų skulptūrų kūrybinės dirbtuvės  
„Kuriu savo miestą“ prie Šilalės viešosios bibliotekos.
13.00-15.00 val. – Miesto gimtadienio proga  
šventės dalyvius gardžiais ledais „Piemenėlis“  
aikštėje prie Savivaldybės vaišins prekybos centras „Norfa“.
13.00-14.00 val. – „Yamaha“ muzikos mokyklėlės koncertas  
Didžiojoje scenoje.
14.00-14.45 val. – Šilalės šokių studijos „Salto“ 
 šokio spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ Didžiojoje scenoje.
15.00 val. – Didysis gimtadienio tortas ir putų šou  
aikštėje prie Savivaldybės.
15.30 val. – Gatvės gimnastikos komandos „Street wariors“  
originalūs ir įspūdingi jėgos triukai ant skersinio prie Savivaldybės.

17.30-18.00 val. – Šilalės rajono savivaldybės kultūros  
centro pučiamųjų orkestro (vadovas Zigmas Levickis)  
ir choreografinės grupės (vadovė Laima Andrejauskienė)  
eisena J. Basanavičiaus gatve.
18.00 val. – Šilalės meno mėgėjų kolektyvų koncertas „Dovana Šilalei“.
19.00 val. – Šilalės rajono savivaldybės vadovų ir svečių sveikinimai.
19.30 val. – Didysis vakaro koncertas: „16Hz“,  
Samanta Tina ir Tadas Rimgaila, Jurgis Didžiulis.
23.00 val. – Muzikinis lazerių ir fejerverkų šou.
23.15-01.00 val. – Diskoteka po nakties dangumi.

Rugpjūčio 13 d., sekmadienis
10.00 val.  – Bėgimo varžybos „Šilalės miesto bėgimo  
taurė 2017“. Daugiau informacijos silalesbegimas.lt
14.00 val. – Lietuvos galiūnų parodomosios varžybos, 
dalyvauja Vido Blekaičio komanda. 
(Rąsto kėlimas, automobilio (vilkiko, sunkvežimio) traukimas,  
padangų (320-380 kg) vertimas, plieninių burbulų (300 kg)  
atkėlimas, lagaminų (140 kg) nešimas). Prie Kultūros centro.

Rugpjūčio 14 d., pirmadienis
16.00 val. – Kraštiečio Pranciškaus Gerliko tapybos darbų 
parodos atidarymas Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje.
22.00 val. – Vasaros nakties muzikos vakaras: operos solisto 
Liudo Mikalausko ir 4 violončelių programa pagal maestro 
Vytauto Kernagio repertuarą „Baltas paukštis“. 
Prie Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus.
Šilalės visuomenės sveikatos biuras vaišins žolelių arbata.
23.00 val. – Fejerverkas.

Rugpjūčio 15 d., antradienis 
9.00 val. – Šv. Mišios Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje  
už Šilalės miestą ir jo žmones. 
10.00 val. – Gražiausios Žolinės puokštės rinkimai  
bažnyčios šventoriuje.
10.00-15.00 val. – Atviros Šilalės štangos spaudimo varžybos 
Mero taurei laimėti stadione. Organizatorius – sportininkas Karolis 
Aleksandravičius.
10.00-16.00 val. – Šilalės rajono dailės mokytojų ir mokinių 
meno studija-pleneras J. Basanavičiaus g.
10.00-17.00 val. – Kraštiečio Pranciškaus Gerliko tapybos 
darbų paroda Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje.
10.00-17.00 val. – Simbolinės „Vienybės juostos“ rišimas, 
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, 
prie Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus. 
10.00-17.00 val. – Šiaudinės skrybėlės ekspozicija ir fotosesija 
prie Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus.
11.00-17.00 val. – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 
archeologijos ir istorijos instituto bei Savivaldybės 
bendradarbiavimo pristatymas  
prie Kultūros centro (šalia smėlio skulptūros). 
13.00-15.00 val. dalyvauja KU mokslo darbuotojai.
11.00 val. – Paplūdimio tinklinio turnyras (2 prieš 2 mišrios 
komandos) Šilalės miesto taurei laimėti prie tvenkinio. 
Registracija vykdoma el. paštu silalessm@gmail.com arba 
mob. 8 614 362 79.
13.00-17.00 val. – Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės 
tarnybos, Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos ir Grodeko 
savivaldybės (Lenkija) projekto „Bendras Lietuvos-Lenkijos 
viešųjų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų 
gerinimas“ pristatymas J. Basanavičiaus g. Informacinė  
paskaita „Pirminės gaisrų gesinimo priemonės“, lankstinukų 
ir atributikos dalijimas, vaišinimas spragintais kukurūzais 
ir cukraus vata, nemokamos pramogos vaikams ant batuto, 
linksmas personažas ir kitos veiklos.
13.00-18.00 val. – Tautinio kostiumo iš gyvų gėlių kūrimas 
prie Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos.
14.00-18.00 val. – Socialinės globos viešinimo palapinė ir 
stendas prie Savivaldybės.

Rugpjūčio 13–15 d.

Šventės metu J. Basanavičiaus gatvėje vyks prekybininkų  
ir amatininkų mugė, veiks įvairūs atrakcionai ir karuselės vaikams.

Rėmėjai
UAB „Kvėdarsta“,  
UAB „Gemerta“,  

UAB „Rivona“,  
prekybos centras „Norfa“,  

UAB „Marijonas“,  
UAB „Optita“,  

UAB „Danrita“,  
UAB „Eurobiuras“,  

UAB „Pitlius“,  
AB „Žemaitijos pienas“,  

UAB „Piko valanda“,  
UAB „Žemaitijos keliai“,  
UAB „Muscle shop LT“,  

sporto klubas „Venta Life“,  
UAB „Agrima“,  

UAB „Kalistara“,  
www.MaistasSportui.lt,

UAB „Palink“,  
  UAB „Žolmedis“,  

UAB „Molupis ir KO“,  
UAB „Profilexas“,  

UAB „Vizinga“,  
UAB „Norgauda“,  

UAB „Biovela“,  
A. Zakaro firma IĮ („Batų kalnas“),  

UAB „Milda“,  
Lietuvos asociacija „Sportas visiems“,  

Taurų nuotykių parkas,  
AB DnB bankas,  

„Ramirent“,  
picerija „Bamba pica“,  

UAB „Akvavita“,  
(mineralinis vanduo „Akvilė“),  

asociacija „Pilotai.lt“,  
„Isostar“,  

„Brazz media“,  
„VidPro“

Informaciniai rėmėjai: 
„Šilalės artojas“,  

www.silalesnaujienos.lt,  
Tauragės radijas,  

Tauragės kabelinė televizija,  
Delfi.lt
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Organizatoriai
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

KULTŪROS CENTRAS
ŠILALĖS MIESTO SENIŪNIJA

PROGRAMA VAIKAMS


