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Kretinga 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas 

Kretingos rajono kultūros centras 

1-31 Tautodailininkės Birutės Šeputienės šiaudinių sodų paroda II a. foje 

1-31 
Meno kūrėjos, tautodailininkės Elvitos Šeputaitės popieriaus karpinių 

paroda „Lietuva mano širdy“ Vitražo salėje 

5, 12, 

19, 26 
19.00 Šokių vakarai „Kam per 40“ 

7 17.00 
Dainų kūrėjos ir atlikėjos Žydrės Adomaitienės tapybos darbų parodos 

„Prisilietimai“ parodos atidarymas ir autorinių dainų vakaras 

7 18.30 
Dainų autoriaus ir atlikėjo Antonijaus Žilinsko (Tonio) koncertas „Iš 

širdies į širdį“ 

7-31 
Dainų kūrėjos ir atlikėjos Žydrės Adomaitienės tapybos darbų paroda 

„Prisilietimai“ Parodų salėje 

11 

 

 

10.30 

10.45 

 

 

12.30 

 

14.00 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginių ciklo ŠALIS, 

KUR TAVE UŽAUGINO programa: 

Šventinė eisena nuo Šv. Antano rūmų  į Rotušės aikštę;  

Meninė akcija SVEIKINIMAS LIETUVAI Rotušės aikštėje. Jokūbo 

Jankausko ir gyvo garso grupės koncertas (koncerto viešnia – Gabrielė 

Patricija Kalniškytė); 

Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai 

bažnyčioje; 

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestro (meno vadovas 

Egidijus Miknius, dirigentas Vygantas Rekašius) bei solistų Beatos 

Ignatavičiūtės ir Mindaugo Rojaus koncertas Kretingos rajono kultūros 

centre. 

15 18.30 Teatro komedija „Buvusi milijonieriaus žmona“ 

13 18.00 
Tarptautinė akcija, viešas Nassim Soleimanpour (Iranas) pjesės „Baltas 

triušis, raudonas triušis“ skaitymas Žiūrovų salės scenoje 

14 10.00 

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

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

karolina.uksaite@gmail.com) 

20 18.30 Kino filmas „Paradas“ 

22, 27 18.30 
Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ 

spektaklio premjera „Audringa naktis“ pagal Michèle Lemieux 

24 17.30 

Dainų ir poezijos valanda „Taip dūžta laikas“, skirta Kretingos rajono 

garbės pilietės poetės Bronės Liniauskienės 100-osioms gimimo metinėms 

ir Lietuvių kalbos dienoms 

24 18.30 
Kauno šokio teatro „Aura“ šokio spektaklis „Norėčiau būt paparčio žiedu“ 

(Choreografija: Bea Debrabant (Prancūzija) 
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25 13.00 Lietuvos pensininkų sąjungos Kretingos bendrijos „Bočiai“ popietė 

26 18.30 Grupės „Ambrozija“ koncertas „Muzikinės piršlybos“ 

28 

9.00 

10.30 

12.00 

Tarptautinei teatro dienai skirta edukacija „Gyvaname teatre“ su 

Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatru „Atžalynas“ 

29 19.00 Kretingos miesto bendruomenių komandų karmūšis „Oho“ 

29 12.00 Kraujo donorystės akcija 

Kretingos rajono kultūros centro feisbuko puslapyje 

12, 26 11.00 Laidelė vaikams ,,Oliziukas ir draugai“ 

Rajono kultūros centro skyriai 

Baublių skyrius 

3 11.00 Kaziuko mugė Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salėje 

4 

14.00 

15.00 

Šv. Mišios Baublių Šv. Kazimiero koplyčioje; 

Koncertas „Širdis tyra lyg lelija“, skirta šv. Kazimierui – Lietuvos ir 

jaunimo globėjui Baublių Šv. Kazimiero koplyčioje 

10 18.00 
Liaudies dainų vakaras „Sudainuokime Lietuvą!“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Budrių skyrius 

10 18.00 
Šventė „Esu aš Lietuvai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai  

Grūšlaukės skyrius 

11 11.00 
Minėjimas „Lietuva, kai aš tave tariu...“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

15 18.00 Viktorina „Gimtosios kalbos lobynai“, skirta Lietuvių kalbos dienoms 

20 10.30 
Kūrybinė edukacija „Laimė liejas per kraštus“ priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikams 

27 16.00 Tarptautinei teatro dienai skirta kūrybinė popietė „Gyvenimas ar teatras?“ 

Darbėnų skyrius 

10 11.00 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Stalo teniso 

turnyras Darbėnų seniūnijos taurei laimėti Darbėnų gimnazijos sporto 

salėje 

18 12.00 Gavėnios giesmių popietė 

26 14.00 
Rajoninė liaudiškų kapelų ir retro muzikos ansamblių apžiūra-šventė 

„Daina pakvieskime pavasarį“ 

Jokūbavo skyrius 

11 14.00 
Koncertas „Lietuva – tai mes“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

Kalniškių skyrius 

10 14.00 
Literatūrinė valanda „Yra planetoj žalias lopinėlis...“, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

28 17.30 
Lietuvių kalbos dienoms skirta literatūrinė muzikinė popietė „Skamba 

kalba, aidi melodijos“ 

Kartenos skyrius 

10 18.00 
Muzikos ir poezijos valanda „Žodžio skambėjimas“, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos dienoms 

27 18.00 Tarptautinei teatro dienai skirtas Kretingos rajono neįgaliųjų draugijos 
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teatro „Kaukė“ spektaklis – Emilijos Urbaitės komedija „Loterija“ 

(režisierė Martina Žąsytienė)  

Kūlupėnų skyrius 

3 13.00 Edukacija moterims „Pirštininė lėlė“ 

10 9.00 
Edukacinis užsiėmimas vaikams „Atvirutė Lietuvai“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

11 13.00 
Muzikinis šventės atidarymas. Sveikatingumo bėgimas „Kūlupėnai – 

2023“ prie Kūlupėnų seniūnijos 

16 14.00 Lietuvių kalbos dienoms skirta viktorina „Mūsų tarmė“ 

31 17.00 
Rubrika „Sustok, akimirkai trumpai!“ Kultūros centro Kūlupėnų skyriaus 

feisbuko puslapyje 

Kurmaičių skyrius 

10 19.00 
Muzikinė popietė „Dainuoju tėvų kalba“, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai  

24 18.00 

Tarptautinei teatro dienai skirtas Kretingos rajono kultūros centro 

Kurmaičių skyriaus suaugusiųjų dramos kolektyvo spektaklis „Gegužio 

vienatvės“ pagal Romualdą Granauską (režisierius Donatas Žilinskas)  

Laukžemės skyrius 

1-31 
Kretingiškės Janinos Budrienės tapybos darbų paroda „Pačios 

mėgstamiausios gėlės“ 

10 18.30 
Poezijos ir muzikos vakaras „Tau, Lietuva!“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Lazdininkų skyrius 

11 19.00 
Koncertas „Mano žemė man – vieninteliai namai“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Raguviškių skyrius 

11 14.00 
Muzikinė popietė „Laisvės gūsis“, skirta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

21 18.00 Pasaulinės poezijos dienos vakaras „Žodžiai širdžiai“  

Rūdaičių skyrius 

1-31 

Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriaus mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Žvelgiu į Lietuvą“, skirta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

31 18.30 
Edukacinis arbatvakaris „Vėl skamba žodis – LIETUVA“, skirtas 

Lietuvių kalbos dienoms 

S. Įpilties skyrius 

10 19.00 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Lietuva – tu mūsų kasdienybėj, tu – 

vėliavų šilkuos“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvių 

kalbos dienoms 

7, 22 12.00 Kalvarijos kalnų giedojimo popietės 

Šukės skyrius 

23 15.00 
Edukaciniai žemaitiškų valgių gaminimo užsiėmimai „Smagu širdžiai – 

gardu pilvui“ 

30 18.30 

Kretingos rajono kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatro spektaklis 

„Žemės ar moters“ pagal Juozo Tumo-Vaižganto pjesę, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai (režisierius Nerijus Gedminas) 

Vydmantų skyrius 

1-8 
Paroda „Užgavėnių ličynos Žemaitijoje“ iš Žemaičių muziejaus „Alka“ 

saugomų užgavėnių kaukių skaitmeninių fotografijų fondų 

9-31 
Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio skyriaus vaikų piešinių paroda, 

skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai  

10 19.00 
Šventinis koncertas „Tėvynėj laisvas gyvenu“, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

___________________________ 


