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Edukacinė paskaita  "Kvepalai: istorija ir 

praktiniai patarimai" 

 Kvepalų terminologija, istorija.  

 Kvepalų nauda, kuri yra žinoma nuo 

Antikos laikų.  

 Praktiniai patarimai renkantis 

kvepalus. 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/86366097144?pwd=

bmFrUThJL2FJNGk1eWs0dTc0MVNLUT09 

Meeting ID: 863 6609 7144 

Passcode: 184114 

Stebėkite youtube kanale:  

https://youtu.be/uqYxaieuXDE 

 

8 d. 

14 val. 

Virtuali 

aplinka 

Monika Vasylienė, istorikė, turizmo 

departamento aukščiausios 

kategorijos kvalifikacijos gidė, 

ekskursijų programų sudarytoja ir  

organizatorė 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė, 

J. Adomkus 

Tiesioginė 

paskaitos 

transliacija 

internetu. 

 

Prie paskaitos 

junkitės Jums 

patogiausiu 

būdu. 

Dalyvaukite 

Zoom 

aplinkoje arba 

stebėkite 

youtube 

kanale 

2 Edukacinė paskaita „Vatikano miesto 

valstybės samprata“  

15 d. 

14 val. 

Virtuali 

aplinka 

Monika Vasylienė, istorikė, turizmo 

departamento aukščiausios 

kategorijos kvalifikacijos gidė, 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė, 

J. Adomkus 

Tiesioginė 

paskaitos 

transliacija 

http://www.krsc.lt/
https://us02web.zoom.us/j/86366097144?pwd=bmFrUThJL2FJNGk1eWs0dTc0MVNLUT09
https://us02web.zoom.us/j/86366097144?pwd=bmFrUThJL2FJNGk1eWs0dTc0MVNLUT09
https://youtu.be/uqYxaieuXDE
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 Popiežių valstybės istorija. Valstybės 

valdymo modelio analizė. 

 Konklavos proceso aptarimas. 

 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/81076934710?pwd=

RzVvaXM2MU40aG51QTdYU0NhbzhTZz09 

Meeting ID: 810 7693 4710 

Passcode: 293197 

 

Stebėkite youtube kanale:  

https://youtu.be/4kOEB_xzxmw 

 

eksursijų programų sudarytoja,  ir  

organizatorė  

internetu. 

 

Prie paskaitos 

junkitės Jums 

patogiausiu 

būdu. 

Dalyvaukite 

Zoom 

aplinkoje arba 

stebėkite 

youtube 

kanale  

3 Edukacinė paskaita „Velykų prasmės – 

krikščionio gyvenime“ 

 

 Velykos -  krikščionybės esmė 

vienijanti katalikus, provoslavus, 

protestantus, liuteronus. 

 Velykų tradicijos mūsų gyvenime. Ar 

tikrai žinome tikrąsias Velykų slėpinio 

prasmes?  

 Velykos pagal Katalikų Bažnyčios 

mokymą. 

 Gavėnia – Pelenų diena – Verbų 

sekmadienis – Didysis Ketvirtadienis – 

Didysis Penktadienis – Didysis 

Šeštadienis VELYKNAKTIS – 

VELYKŲ ŠVENTĖ. 

 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89581581311?pwd=c

DlYaXQrMEM3SWdPYVM0alhlUGd6dz09 

Meeting ID: 895 8158 1311 

Passcode: 806805 

 

Stebėkite youtube kanale:  

24 d.  

10 val. 

Virtuali 

aplinka 

Ona Juozaitienė, lektorė, 

socialinių mokslų magistrė  

 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė, 

J. Adomkus 

Tiesioginė 

paskaitos 

transliacija 

internetu. 

 

Prie paskaitos 

junkitės Jums 

patogiausiu 

būdu. 

Dalyvaukite 

Zoom 

aplinkoje arba 

stebėkite 

youtube 

kanale  

https://us02web.zoom.us/j/81076934710?pwd=RzVvaXM2MU40aG51QTdYU0NhbzhTZz09
https://us02web.zoom.us/j/81076934710?pwd=RzVvaXM2MU40aG51QTdYU0NhbzhTZz09
https://youtu.be/4kOEB_xzxmw
https://us02web.zoom.us/j/89581581311?pwd=cDlYaXQrMEM3SWdPYVM0alhlUGd6dz09
https://us02web.zoom.us/j/89581581311?pwd=cDlYaXQrMEM3SWdPYVM0alhlUGd6dz09
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https://youtu.be/7yW-vTzx640 

 

4 Skaitmeninio raštingumo mokymai 

pažengusiems  

 

Jums patogiu laiku sužinokite apie saugų 

interneto naudojimą, laiko planavimą, 

nuotraukų koregavimą, tinklaraščio kūrimą ir 

dar daug kitų naudingų dalykų. 

 

Informacija apie mokymus:  

https://www.prisijungusi.lt/mokymai/norintiems

-pagilinti-zinias/?fbclid=IwAR1W9wQ6-

RBbHNc5Ijp7AwDI88ycM9RnR3EPKIC9Bb4

z0uxaaRxEsTMrHZQ 

 

Registracija tel .+370 46 452452;  

+370 61006919; +370 682 69260 

 

iki kovo 31 

d. 

Virtuali 

aplinka 
Klaipėdos rajono savivaldybės 

Jono Lankučio viešoji bibliotekos 

darbuotojai 

TAU klausytojai  L. Michinienė  

REKOMENDUOJAMOS  PASKAITOS YOUTUBE 

5 Video mankšta senjorams namuose 

 

Lietuvos sporto universiteto dėstytoja Kristina 

Visagurskienė rekomenduoja senjorams 

mankštintis namuose ir dalijasi naudingais 

pratimais bei patarimais. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=0UPueoXr5

AM 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Kristina Visagurskienė, 

biomedicinos mokslų daktarė LSU 

lektorė 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

6 Videoreportažas „Apie ilgaamžiškumo 

paslaptį, sveiką mitybą ir streso suvaldymą“ 

 

Mokslininkas dalinasi praktiniais patarimais, 

kaip valdyti stresą, sveikai maitintis ir teisingai 

sportuoti, norint išvengti lėtinių ligų ir 

ankstyvos senatvės.  

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=HT1sgJgQ_

pc 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Dr. Albertas Skurvydas. 

mokslininkas 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

https://youtu.be/7yW-vTzx640
https://www.prisijungusi.lt/mokymai/norintiems-pagilinti-zinias/?fbclid=IwAR1W9wQ6-RBbHNc5Ijp7AwDI88ycM9RnR3EPKIC9Bb4z0uxaaRxEsTMrHZQ
https://www.prisijungusi.lt/mokymai/norintiems-pagilinti-zinias/?fbclid=IwAR1W9wQ6-RBbHNc5Ijp7AwDI88ycM9RnR3EPKIC9Bb4z0uxaaRxEsTMrHZQ
https://www.prisijungusi.lt/mokymai/norintiems-pagilinti-zinias/?fbclid=IwAR1W9wQ6-RBbHNc5Ijp7AwDI88ycM9RnR3EPKIC9Bb4z0uxaaRxEsTMrHZQ
https://www.prisijungusi.lt/mokymai/norintiems-pagilinti-zinias/?fbclid=IwAR1W9wQ6-RBbHNc5Ijp7AwDI88ycM9RnR3EPKIC9Bb4z0uxaaRxEsTMrHZQ
https://www.youtube.com/watch?v=0UPueoXr5AM
https://www.youtube.com/watch?v=0UPueoXr5AM
https://www.youtube.com/watch?v=HT1sgJgQ_pc
https://www.youtube.com/watch?v=HT1sgJgQ_pc
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7 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio 

viešosios  bibliotekos  projektas „MISIJA 

KNYGNEŠYS“ Klaipėdos rajono 

bibliotekose“. 

 

Edukacinis renginys „Kelionė į Endriejavo 

seniūniją“ 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZpW2dvte

Ts 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Jolita Steponaitienė , misijos herojė, 

Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos išteklių 

departamento direktorė, Lietuvos 

bibliotekininkų draugijos pirmininkė 

bei viena iš pirmųjų projekto „Misija 

Knygnešys“ laidų iniciatorių ir 

organizatorių. 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

8 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio 

viešosios  bibliotekos  projektas „MISIJA 

KNYGNEŠYS“ Klaipėdos rajono 

bibliotekose“. 

 

Edukacinis renginys „Kelionė į Dauparų-

Kvietinių seniūniją“ 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=UvqCVNc0

8hM 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Nijolė Kepenienė, misijos herojė, 

prozininkė ir poetė, vertėja, Ievos 

Simonaitytės premijos laureatė 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

9 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio 

viešosios  bibliotekos  projektas „MISIJA 

KNYGNEŠYS“ Klaipėdos rajono 

bibliotekose“. 

 

Edukacinis renginys „Kelionė į „Judrėnų 

seniūniją“ 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=QmJIrjlRw

L4 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Irena Stražinskaitė-Glinskienė, 

misijos herojė, poetė, 

Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir 

Žemaičių kultūros draugijos narė, 

vydūnietė 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

10 Videopasakojimų ciklas „Dvarų dėlionė“  

 

 Kada atsirado bendri sutuoktinių 

miegamieji? 

 Kam reikalingas miegamasis, kuriame 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Lietuvos dailės istorikų draugija TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

https://www.youtube.com/watch?v=LZpW2dvteTs
https://www.youtube.com/watch?v=LZpW2dvteTs
https://www.youtube.com/watch?v=UvqCVNc08hM
https://www.youtube.com/watch?v=UvqCVNc08hM
https://www.youtube.com/watch?v=QmJIrjlRwL4
https://www.youtube.com/watch?v=QmJIrjlRwL4
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nemiegama? 

 Kur paveikslus kabino Lietuvos 

dvarininkai? 

 Kas vyko dvaro tarnų patalpose? 

 Kas yra palivarkas? 

 Kuo ypatingas reprezentacinis kiemas 

Lietuvos dvaruose? 

 Kokia egzotika slėpėsi Lietuvos dvarų 

oranžerijose? 

 Kuo ypatingi Lietuvos dvarų parkai ir 

sodai? 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/channel/UCq40AJCf

8yCwIvvkI0pojJw/videos 

 

youtube 

kanale 

11 Kultūros laidų ciklo „SAULĖ SODĄ 

SODINO“  ketvirta  laida 

 

Tautodailininkas Albinas Šileika apie 

prieverpsčių drožybą.  Etnokosmologas Jonas 

Vaiškūnas apie verpsčių, prieverpsčių raštų 

reikšmes. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=P_6zawLfz

AE 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Sigutis Jačėnas, aktorius  TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

12 Kultūros laidų ciklo „SAULĖ SODĄ 

SODINO“  penkta  laida 

 

Tautodailininkų šeima Eugenijus Paukštė ir 

Eglė Zulonaitė-Paukštienė su dukromis apie 

juodąją keramiką, vienas iš seniausių amatų ir 

meno formų. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=WmP50pyy

Evo 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Sigutis Jačėnas, aktorius  TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

13 Kultūros laidų ciklo „SAULĖ SODĄ Stebėkite Virtuali Sigutis Jačėnas, aktorius  TAU klausytojai ir kiti L. Michinienė Prie renginio 

https://www.youtube.com/channel/UCq40AJCf8yCwIvvkI0pojJw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCq40AJCf8yCwIvvkI0pojJw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=P_6zawLfzAE
https://www.youtube.com/watch?v=P_6zawLfzAE
https://www.youtube.com/watch?v=WmP50pyyEvo
https://www.youtube.com/watch?v=WmP50pyyEvo
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SODINO“ šešta  laida 

 

Profesionalus muzikantas, eksperimentinės 

archeologijos klubo „Pajauta“ narys  Paulius 

Rukas apie  kuršių papuošalų atkūrimą ir 

juvelyriką. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=OhTUacxw

Q7s 

 

Jums 

patogiu 

laiku 

aplinka suinteresuoti asmenys junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

14 Kultūros laidų ciklo „SAULĖ SODĄ 

SODINO“ septinta  laida 

 

Tapytoja, Prancūzijos meno asociacijos 

„Mondial Art Academia“ narė Eurika 

Urbonavičiūtė apie savo kūrybą. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=GXM_T9h

0lbg 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Sigutis Jačėnas, aktorius  TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

Centras turi teisę keisti renginio laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus, jiems iš anksto apie tai pranešant. Dėl detalesnės informacijos kreiptis  

tel. 8 648 02446.  

                                                                 _________________________________________________________ 

      

Švietimo centro metodininkė 

Liudmila Michinienė 

 

2021-02-26 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhTUacxwQ7s
https://www.youtube.com/watch?v=OhTUacxwQ7s
https://www.youtube.com/watch?v=GXM_T9h0lbg
https://www.youtube.com/watch?v=GXM_T9h0lbg

