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Valanda

1-31

1, 8, 15,
22, 29
1, 15, 29
2, 9, 16,
23, 30

Renginio pavadinimas
Kretingos rajono kultūros centras
Švieslentėje prie rajono Kultūros centro
Jungtinėse Amerikos Valstijose išeivijos lietuvių kurtų tautinių
simbolių virtuali paroda ,,Vytis – Lietuvos ir lietuvių“ (ekspozicijos
rengėjas ir kūrėjas – Bostono kompanijos „Baltic Associates“ vadovas
Gintaras Karosas)
Kretingos kultūros centro feisbuko puslapyje

10.00

Rubrika #MUZIKINIAI PUSRYČIAI

12.00

Aforistikos rubrika #PROTO ŢVIRGŢDAS
Rubrika #KULTŪROS VALANDA (spektakliai, koncertai iš rajono
Kultūros centro archyvų ir LRT Mediatekos fondų)
Virtualus susitikimas-diskusija su 2020 m. ,,Teksto rakto“ laureate,
teatro kritike, dramaturge, rašytoja Dovile Zavedskaite, skirtas
Tarptautinei rašytojų dienai

18.00

3

16.00

3, 10, 17,
24, 31

15.00

Rubrika #ŢEMAITIS NEPRAŢŪS

4

12.00

Kretingos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių keramikos dirbinių
virtuali paroda ,,Čiulba ulba molinukai“, skirta Lietuvos globėjo šv.
Kazimiero dienai

7, 14,
21, 28

19.00

Virtuali dėlionė „Manoji Kretinga“

5

17.00

5, 12,
18, 25

19.00

6

16.00

6, 13,
20, 27

11.00

8

18.00

11

10.00

Meninis siuţetas „Akių tamsoj, širdies šviesoj...“, skirtas poeto
Marcelijaus Martinaičio 85-osioms gimimo metinėms ir Lietuvių
kalbos dienoms
Ţemaitiškų mįslių minimas virtualioje erdvėje #ŢEMAITIŠKA
MĮSLĖ
Virtualus susitikimas su teatro ir kino aktoriumi bei reţisieriumi
Vytautu Kupšiu
Tiesioginė ryto mankštos šeimoms ,,Judėk linksmai!“ su treneriu Tadu
Romeika transliacija Kretingos kultūros centro feisbuko puslapyje
Tarptautinei moters dienai skirto grūpės ILEX įkūrėjo, atlikėjo
Sauliaus Būtos ir Kretingos rajono kultūros centro populiariosios
muzikos atlikėjų Rimanto Varkojaus, Raimondo Grabio koncerto
„Degančios širdys“ tiesioginė transliacija Kretingos kultūros centro
feisbuko puslapyje
Lietuvos 8-12 klasių mokinių dailės olimpiados „Pasakos, patarlės,
prieţodţiai ir minklės“ rajoninio etapo virtuali darbų paroda Kretingos
kultūros centro feisbuko puslapyje

2

15
19
20
20
20
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11
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Kretingos rajono mero Antano Kalniaus sveikinimo ir Lietuvos
12.00
valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijos prie Nepriklausomybės
paminklo video siuţetas Kretingos kultūros centro feisbuko puslapyje
Kretingos rajono švietimo įstaigų vaikų ir mokinių bei Kretingos
14.00
rajono kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncerto „Pavasario
ţingsniai“ perţiūra Kretingos kultūros centro feisbuko puslapyje
Virtualus susitikimas su 2020 m. Nacionalinės premijos laureate,
17.00
aktore Regina Šaltenyte
Laisvosios menininkės Rimos Ilginytės (Klaipėdos r., Dovilai) sukurtų
12.00
išskirtinio dizaino rankinių paroda ,,Dţinsai kitaip“
Atlikėjos, kompozitorės Irenos Upės koncerto tiesioginė transliacija
18.00
Kretingos kultūros centro feisbuko puslapyje
Meninis video siuţetas, skirtas Tarptautinei prancūzų kalbos
9.00
(frankofonijos) dienai
Meninis video siuţetas „Poezija niekada neišduoda“, skirtas Lietuvių
15.00
kalbos dienoms ir poetės, Kretingos rajono Garbės pilietės Bronės
Liniauskienės kūrybinei atminčiai įprasminti
Virtualus susitikimas su Juozapu Maksvyčiu, skirtas poeto, pedagogo
16.00
70-mečiui ir kūrybinės veiklos įprasminimui bei Pasaulinei poezijos
dienai
Edukacinis video siuţetas „Su ţaliom verbų šakelėm“, skirtas Verbų
18.00
sekmadieniui
Tarptautinei teatro dienai skirti renginiai:
21.00
Rubrika #POLIFONINIAI SKAITINIAI
Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro ,,Atţalynas“
10.00
video siuţetas „Man vaidenasi teatras“, skirtas Tarptautinei teatro
dienai
Virtualus susitikimas su aktoriumi, docentu, Vilniaus dizaino kolegijos
16.00
dėstytoju, viešosios komunikacijos specialistu Vytautu Kontrimu
Rajono kultūros centro skyriai
Baublių kultūros namai feisbuko paskyroje
Video siuţetas „Brangiausios spalvos“, skirtas Lietuvos
10.00
nepriklausomybės atkūrimo dienai
Budrių kultūros namai feisbuko paskyroje
Edukacinis siuţetas „Paţįstu Lietuvą“, skirtas Lietuvos
10.00
nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos dienoms
10.00
Edukacinis siuţetas „Verbų sekmadienio belaukiant“
Darbėnų kultūros skyriaus feisbuko paskyroje
Muzikinis Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriaus
10.00
liaudiškos kapelos „Ontrēp“ sveikinimas ,,Įsiklausyk – alsuoja
Lietuva!“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
Laisvalaikis kultūra feisbuko paskyroje
Literatūrinis-muzikinis siuţetas „Kartu mes – stipresni!“, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos dienoms, prie
18.00
Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio paminklo
Jokūbave
Tarptautinei teatro dienai skirto Kretingalės kultūros centro Plikių
17.00
skyriaus mėgėjų teatro „Ciongs“ spektaklio „Čia šnekam-čia
paliekam“ perţiūra
Kalniškių skyriaus asmeninėse darbuotojų feisbuko paskyrose
Literatūrinis-muzikinis siuţetas „Aš paţvelgiau į tėviškės laukus...“,
11.00
skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos

3
dienoms
Edukacinis popieriaus lankstinių uţsiėmimas „Pavasario ţiedai“,
22
15.00
skirtas Pavasario lygiadieniui
Kartenos skyriaus asmeninėse darbuotojų feisbuko paskyrose
Muzikinis siuţetas ,,Ţodţio ir muzikos spalvų apsupti“, skirtas
10
18.00
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
Literatūrinis-muzikinis siuţetas, skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir
23
18.00
rašytojo Marcelijaus Martinaičio 85-osioms gimimo metinėms
Kretingos rajono kultūros centro Kurmaičių skyriaus feisbuko paskyroje
Muzikinis siuţetas „O tėvyne graţi, o brangi Lietuva!“, skirtas
11
12.00
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
27
10.00
Virtuali teatrinė improvizacija, skirta Tarptautinei teatro dienai
Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyriaus ir Kūlupėnų sportas feisbuko paskyrose
Siuţetas „VI sveikatingumo bėgimas „Kūlupėnai – 2021“, skirtas
11
10.00
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
Laukžemės kaimo bendruomenės feisbuko paskyroje
Siuţetas „Tau, Lietuva!“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės
11
10.00
atkūrimo dienai
Šilutės rajono Švėkšnos draugijos „Tėviškė“ pirmininkės,
19
16.00
fotomeninkės Violetos Astrauskienės virtuali grafikos darbų paroda
Raguviškių skyriaus feisbuko paskyroje
Edukacinis popieriaus lankstinių uţsiėmimas „Ţvilgsnis pro Kovo
9
12.00
11-osios langą“, skirtas Lietuvos vardo dienai
Literatūrinis-muzikinis siuţetas „Pavasario saulė tešildo mūsų ţemę“,
10
18.00
skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos
dienoms
Kultūra Rūdaičiuose feisbuko paskyroje
Vaizdo siuţetas „Etnokultūrinis arbatvakaris „Gyvenimo druska“,
5
17.00
skirtas Lietuvių kalbos dienoms
Kretingos rajono kultūros centro S. Įpilties skyriaus feisbuko paskyroje
Vaikų piešinių virtuali paroda ,,Patarlės piešiniuose“, skirta Lietuvos
9
11.0
vardo ir Lietuvių kalbos dienoms
Meninis siuţetas ,,Mes – dalelė Lietuvos“, skirtas Lietuvos
11
10.00
nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos dienoms
Šukės skyriaus asmeninėse darbuotojų feisbuko paskyrose
Virtualus siuţetas „Parskridai – pragydai“, skirtas 40-ies paukščių
10
11
dienai
Pilietinės akcijos siuţetas „Laisvės skrydis“, skirtas Lietuvos
11
10
nepriklausomybės atkūrimo dienai
Vydmantų kultūros centro feisbuko puslapyje
Literatūrinis-muzikinis siuţetas „Laisvė mus didţiais augina“, skirtas
11
11
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos dienoms
__________________

