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  PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS 
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15.00 Šventė „Esame 

drauge“, skirta Tarptautinei 
Neįgaliųjų žmonių dienai 
(Kriaučiūno viešoji 
biblioteka). 

 
17.30 Folkloro vakaras su 
vaikų ir jaunimo ansambliu 
Žolynukai (Kultūros 
centras). 

10.00 Petro Kriaučiūno 
viešosios bibliotekos šachmatų 
turnyras, skirtas Tarptautinei 
Neįgaliųjų žmonių dienai 
(Kriaučiūno viešoji biblioteka). 

17.00 Koncertas „Aistė 
Smilgevičiūtė with Jeronimas 
Milius“ (Kultūros centras). 
 
18.00 Miuziklas Eglė Žalčių 

Karalienė (Kultūros centras). 

13.30 Seminaras apie 
nematomas kliūtis mokymosi 
aplinkoje. (Marijampolės 
kolegijos Iškilmių salėje). 
14.30 Renginys žmonėms su 
negalia „Gerumo šventė“ 
(Kultūros centro Liudvinavo 
skyrius) 

 

 

14.00 Pažintis su menu: 
kinas, muzika, teatras. 
Renginys, skirtas 
Tarptautinei Neįgaliųjų 
žmonių dienai (Kriaučiūno 
viešoji biblioteka) 

15.00 Literatūros vakaras 
„Mes kiekvienas – atskiras 
pasaulis“ (Kriaučiūno 
viešoji biblioteka) 

11.00 Šeimadienis „Žaidžiame 
teatrą“. Svečiuose Keistuolių 
teatro aktorė Ilona Balsytė 
(Kriaučiūno viešoji biblioteka) 
 17.00 Liaudies menininkų 
klubo „Mūza“ kūrybos paroda 
„Kalėdiniai sapnai“ (Kultūros 
centras). 

17.00 Kalėdinės Eglės 
įžiebimo šventė (J. 
Basanavičiaus a. ) 

9.30 Marijampolės veteranų 
krepšinio lyga XXL – KNK 
Jungtinė (Gamyklų g. 1, 
Marijampolės m.) 
10.45 Marijampolės veteranų 
krepšinio lyga Justicija - 
Gernora (Gamyklų g. 1, 
Marijampolės m.) 

16.00 Kalėdinės eglės 
įžiebimo šventė (Kultūros 
centro Baraginės skyrius) 

 

9 10 11 12 13 14 15 
 

18.00 Aurelijos 
Končienės karpinių paroda 
„Laiko dulkes nupūtus“ 
(Lietuvos prezidento K. 
Griniaus memorialinis 
muziejus). 

 

 

15.00 Adventinis vakaras 
„Gyvenimo ratu“ 
Dalyvauja: mišrus choras 
„Šešupė“ , modernaus 
folkloro grupė „Balti vėjai“ 
(Kultūros centras) 

 

 

17.00 Gintaro Kandroto 
kraštotyrinės knygos „Viešasis 
transportas Marijampolės 
krašte: faktai, žmonės, 
įdomybės“ pristatymas 
(Kriaučiūno viešoji biblioteka). 

 

18.00 Irenos Starošaitės ir 
grupės koncertas „Spalvotas 
gyvenimas“  (Kultūros 
centras). 

18.00 Kalėdinės eglės 
įžiebimo šventė. (Prie 
Liudvinavo seniūnijos 
pastato). 

14.00 Edukacinė popietė 
,,Papuoškim Kalėdas“ 
(Kultūros centro Želsvos 
skyrius). 

17.00 Kalėdinės eglės 
įžiebimo šventė (Sasnavos 
seniūnijos aikštelė) 

 

13.00 Adventinis renginys 
„Advento naktyje“. Dalyvauja 
Tautinės dainos choras 
„Lietuvninkas” ir Sūduvos 
gimnazijos choras (Kultūros 
centro Daukšių skyrius). 

15.00 Balsupių bendruomenės 
šventė. Dalyvauja Valavičių 
skyriaus mėgėjų teatras  
(Balsupių bendruomenės namai) 

13.00 Advento popietė 
„Sušilkime visi žvakutės 
spindesy“. (Kultūros centro 
Gavaltuvos skyrius). 

16.00 MKML-MANTINGA 
KALĖDOS 2019 (Gamyklų g. 
1) 

17.00 Advento vakaras 
,,Kalėdų šviesos belaukiant“ 
(Kultūros centro Igliaukos 
skyrius) 

16 17 18 19 20 21 22 
10.00 Marijampolės 

dramos teatro premjera. 
Kalėdinė šventė - 
spektaklis ,,Buratino 
nuotykiai“ (Dramos 
teatras). 

11.00 Advento vakaronė. 
Edukacija „Kalėdiniai 
karpiniai“ (Kultūros centro 
Liudvinavo skyrius) 

 
18.00 LSDP šventinis 

vakaras  
(Kultūros centras) 

 

 
18.00 Kalėdinių vainikų 

ir dekoracijų gamyba. 
Būtina registracija iki 
gruodžio 11 d.  el. paštu 
pavelagne@gmail.co  (LSDP 
būstinėje Vytauto g, 27, esant 
didesniam norinčių skaičiui, 
vietą tikslinsim) 

 

10.00  ir 12.00 Marijampolės 
dramos teatro premjera. 
Kalėdinė šventė - spektaklis 
,,Buratino nuotykiai“ 
(Dramos teatras). 

18.00 Spektaklis vaikams 
„Maša ir Lokys: kalėdinis 
krepšinis“ (Kultūros centras) 

 

16.00 Marijampolės vaikų 
lopšelio-darželio 
„Vaivorykštė“ organizuojama 
Marijampolės miesto 
ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
vaikų – tėvų – mokytojų 
kūrybinių darbų paroda 
„Puošnios Kalėdos“.( 
Draugystės biblioteka 
Draugystės g. 5). 

18.00 Grupės „Du Donatai“ 5 
- erių metų jubiliejinis 
koncertas. (Kultūros centras 

10.00 Marijampolės 
dramos teatro premjera. 
Kalėdinė šventė - 
spektaklis ,,Buratino 
nuotykiai“ (Dramos 
teatras). 

 

 

9.00 Marijampolės kalėdinė 
mugė (J. Basanavičiaus a. ) 
13.00 Kalėdinis renginys 

vaikams „Kalėdinio stebuklo 
belaukiant“ (Kultūros centro 
Daukšių skyrius) 

 
15.00 Teatralizuotas koncertas 

„Kelionė į Kalėdas“. (Kultūros 
centras). 

 
10.00 Akcija „Jei turi 

svajonę“. 
(Kino teatras 

„Spindulys“ ) 
 

16.00 Adventinis vakaras 
Dalyvauja: Č.Sasnausko 
choras, Kauno vyrų senosios 
muzikos ansamblis DAVID 
ANTIQUOR, kunigas dr. 
Vilius Sikorskas (Kultūros 
centras). 

 

 


