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Diena Valanda Renginio pavadinimas 

Kretingos rajono kultūros centras 

1-31 
Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų dailės studijos „Guboja“ narių 

kūrybos darbų paroda Parodų salėje 

1-13 
Dienos veiklos centro Salantų padalinio lankytojo Vytauto Raudonio 

siuvinėtų darbų paroda Vitražo salėje 

2-31 
Kretingos trečiojo amžiaus universiteto fotografų mėgėjų klubo 

„Fotoakimirka“ fotografijų paroda „Sustabdytas laikas“ Vitražo salėje 

2 18.00 

Latvijos atlikėjo Ivars Pētersons ir gyvo garso grupės „Petersons band“ 

koncertas (legendiniai Elvio Preslio hitai) iš ciklo „Susitikimai su 

klasika...“, skirtas labdaros-paramos vakarui „Palaiminki gerumą...“ 

4, 11,  

18, 26 
19.00 Šokių vakarai „Kam per 40“ 

 Kalėdų eglės įžiebimo programos „Ledo karalystė Kretingoje“ 

renginiai: 

2 10.00-18.00 Kalėdinė mugė „Įkvėpk! Kalėdos!“ Kretingos rajono savivaldybės M. 

Valančiaus viešojoje bibliotekoje 3 10.00-16.00 

3 8.00-19.00 Kalėdų turgelis Rotušės aikštėje 

nuo 

gruodžio 

3 d. 

 
Nykštukų alėja „Nykštukai ledo karalystėje“ Rotušės aikštėje ir 

prieigose 

3 17.00 Kalėdų eglės įžiebimas drauge su Sniego Karaliene Rotušės aikštėje 

3 17.30-22.00 
Šviesos instaliacija „Stebuklingas miškas“ Rotušės aikštės skvere 

4 16.00-21.00 

 

4 10.30 Šachmatų maratonas 

6 18.30 Kitokio teatro komedija „Intrigantės“  

12 18.30 Animacinis filmas „Fėja išdykėlė“ 

13 10.00 

Edukacija „Mažųjų žaidimai teatre“ 1,5 – 3 m. amžiaus vaikams. 

(Išankstinė registracija į renginį iki gruodžio 13 d. el. paštu 

karolina.uksaite@gmail.com) 

15 18.00 Irūnos ir Mariaus Jampolskio koncertas „Kai metai baigias…“ 
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16 18.00 

Šventinis koncertas „Gražiausios Franko Sinatros dainos“, skirtas 

Kretingos rajono kultūros centro 50 metų jubiliejui. (Koncertinę 

programą atliks Kauno bigbendas ir solistas Dainotas Varnas) 

21 18.00 Kretingos meno mokyklos kalėdinis koncertas „Kalėdų mozaika“ 

28 19.00 Kretingos miesto bendruomenių komandų karmūšis „Oho“ 

Kretingos kultūros centro feisbuko puslapyje 

7, 14, 

21, 28, 

30 

9.00 Rubrika „#Kalėdinis linkėjimas“ 

4, 18 11.00 Laidelė vaikams ,,Oliziukas ir draugai“ 

Rajono kultūros centro skyriai 

Baublių skyrius 

11 17.00 

Deivido Basčio koncertas Baublių skyriuje; 

Teatralizuota eisena nuo Baublių skyriaus į aikštę, šalia Baublių kaimo 

bendruomenės centro; 

Kalėdų eglės įžiebimo šventinis vakaras „Ar girdi? Kalėdos artėja...“ 

aikštėje, šalia Baublių kaimo bendruomenės centro. 

17 12.00 Popietė vaikams „Balta, balta Kalėdų pasaka“ 

20-30 

Baublių 

skyriaus 

darbo laiku 

Foto erdvė visai šeimai „Stebuklingos Kalėdos“ 

29 19.00 Šventinis protmūšis 

Budrių skyrius 

9 19.00 Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Talentų šou „Įžiebkime talentus“ 

20-31 
Virtualių kalėdinių ir naujametinių sveikinimų paletė „Pasveikinkim 

visus“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Budrių skyrius“ 

Darbėnų skyrius 

8 19.00 
Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Sninga iš meilės“ Darbėnų miestelio 

centre 

14 19.00 Advento edukacinė popietė „Advento tradicijos. Žvakių liejimas“      

18 14.00 
Kalėdų eglutės šventė „Išsipusčiusi, balta – atkeliauja Kalėda!“ Darbėnų 

miestelio vaikams  

Grūšlaukės skyrius 

6 14.00 Kulinarinės dirbtuvės „Kalėdiniai meduoliai“ 

9 18.00 Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Žiemos pasaka“ prie Grūšlaukės skyriaus 

12 10.30 
Edukacija „Pasakų šaly“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

26 18.00 Šventinis vakaras „Kalėdos jau pas mus“ 

Jokūbavo skyrius 

11 17.00 
Kalėdų eglės įžiebimo šventė bendruomenei Jokūbavo A. Stulginskio 

dvaro parke 

Kalniškių skyrius 
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5-31 

Respublikinio piešinių konkurso „Aš matau tokį pasaulį!“, skirto 

Lietuvos jaunimo metams, mokinių ir mokytojų kūrybos darbų paroda 

iš ciklo „Susitikimai su klasika…“ 

7 12.00 Nykštukų gaminimo dirbtuvės „Jaukios Kalėdos“ visai šeimai  

10 16.00 
Kalėdų eglės įžiebimo popietė „Įžiebk stebuklų žvaigždę!“ prie 

Kalniškių skyriaus 

20 15.00 
Advento, kalėdinių giesmių ir žaidimų popietė „Gimk Jo nuostabioj 

giesmėj…“ 

Kartenos skyrius 

5, 6, 7 15.00 Edukacija ,,Mažos kalėdinės dovanos“ 

8 18.00 
Kalėdų eglės įžiebimo šventė ,,Nykštukų pasakėlė“ prie Kartenos 

seniūnijos 

15 18.00 Padėkos vakaras ,,Širdys – pilnos gerumo“  

Kūlupėnų skyrius 

1 17.00 Karpinių dirbtuvės „Sniego senių fiesta“ 

2 9.30 

Kretingos rajono kultūros centro Grūšlaukės skyriaus laisvalaikio 

būrelio „Linksmadienis“ edukacija  „Pasakų šaly“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

9 19.00 
Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Šviesk, eglute, nešk žinutę!“ aikštėje, prie 

Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčios 

16 11.00 Edukacija „Kalėdinis menas iš antrinių žaliavų“ 

30 17.00 
Rubrika „Poezijos puokštė“ Kultūros centro Kūlupėnų skyriaus feisbuko 

puslapyje 

Kurmaičių skyrius 

11 17.00 
Kalėdų eglutės įžiebimo šventė „Kalėdų stebuklo sparnais“ Kurmaičių 

kaimo centre 

28 19.00 
Kurmaičių suaugusių dramos kolektyvo spektaklio „Gegužio 

vienatvės“ premjera pagal R. Granauską (režisierius D. Žilinskas) 

Laukžemės skyrius 

1-31 
Kretingos trečiojo amžiaus universiteto fotografų mėgėjų klubo 

„Fotoakimirka“ fotografijų paroda „Gamtos kuždesiai“ 

10 18.00 
Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Kalėdų šviesa mus suartina“ aikštėje, prie 

Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios  

31 19.00 
Naujametinis vakaras „Pasakiška kelionė į 2023-iuosius“ Laukžemės 

bendruomenės namuose 

Lazdininkų skyrius 

18 

14.30 

15.30 

Šv. Mišios Lazdininkų Viešpaties Prisikėlimo koplyčioje 

Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Snieguota laimė apkabins pečius“ 

Lazdininkų skyriuje 

Raguviškių skyrius 

4 15.00 
Eglės įžiebimo šventė „Sauja gerumo“. Lauko virtuvės vaišių 

gaminimas ir degustacija prie Raguviškių skyriaus 

5-29 Kalėdinių žaisliukų paroda 

15 19.00 
Dainuojamosios poezijos popietė „Gaivus skonis“, skirta Tarptautinei 

arbatos dienai 

Rūdaičių skyrius 

1-31 Senų kalendorių paroda „Iš praeities“ 

1 17.00 
Žolynų arbatų degustacijos laboratorija „Kvapnu ir skanu“ su žolininke 

Janina Danieliene 
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15 18.00 
Etnokultūrinis edukacinis arbatvakaris „Daug žino, išmano, per metus 

ėmė ir paseno“, skirtas Žemaičių kalbos metams 

S. Įpilties skyrius 

7, 12 12.00 Kalvarijos kalnų giedojimo popietė 

15 18.00 
Eglės įžiebimo šventė „Ir žvaigždės sužibs širdyje“ prie S. Įpilties 

skyriaus 

Šukės skyrius 

7 17.00 Muzikavimo tradiciniais muzikos instrumentais edukacija   

9 18.00 
Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Mums patinka Kalėdos“ Šukės kaimo 

bendruomenės kiemelyje 

Vydmantų skyrius 

1-31 

Kretingos rajono kultūros centro Vydmantų skyriaus moterų vokalinio 

ansamblio 65-erių metų kūrybinės veiklos apžvalgai skirta fotografijų 

paroda „Skamba dainosVydmantuos 1957-2022 m.“ 

11 17.00 Kalėdų eglės įžiebimo šventė prie Vydmantų skyriaus 

23 12.00 Vydmantų gimnazijos vyresniųjų klasių mokinių kalėdinis karnavalas 

______________________ 


