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Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Laikas Vieta Lektoriai  

Programos vadovai 

Dalyviai Atsakingas Pastabos  

 

BENDRI RENGINIAI 
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Edukacinė paskaita „Gyvenimas pasienio 

mieste: Gargždų atvejis“ 

 

Lertorė pristatys Gargždų, kaip pasienio 

miesto, savitumą. Gargždams buvo lemta   

konstruoti savo gyvenimą pagal pasienio 

tendencijas (amatai, kalbos, religiniai  ir 

politiniai klausimai, bendruomenių 

sugyvenimas ir kt.). 

 

Tiesioginė paskaitos transliacija internetu: 

 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89297946577?p

wd=cElnOUkwZTBGRmtaMGZ1TVNtaU

h1Zz09 

Meeting ID: 892 9794 6577 

Passcode: 322378 

 

Stebėkite youtube kanale:  

https://youtu.be/0jNuex7SLT0  

7 d. 

10 val. 

Virtuali 

aplinka 

Monika Vasylienė, istorikė, 

turizmo departamento 

aukščiausios kategorijos 

kvalifikacijos gidė, eksursijų 

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 

http://www.krsc.lt/
https://us02web.zoom.us/j/89297946577?pwd=cElnOUkwZTBGRmtaMGZ1TVNtaUh1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89297946577?pwd=cElnOUkwZTBGRmtaMGZ1TVNtaUh1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89297946577?pwd=cElnOUkwZTBGRmtaMGZ1TVNtaUh1Zz09
https://youtu.be/0jNuex7SLT0


2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Edukacinė paskaita  "Šiaurės Renesasnas 

LDK gastronomijoje" 

 

Lektorius kalbės apie XVI amžiaus LDK 

gastronominę kultūrą ir Italijos  

renesansinės  virtuvės įtaką jai.  

 

Tiesioginė paskaitos transliacija internetu: 

 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82539920451?p

wd=Q0c4cHV0NTNTOUEyUjA2Syt3eEY

5dz09 

Meeting ID: 825 3992 0451 

Passcode: 150931 

Stebėkite youtube kanale: 

https://youtu.be/Fry1HD9ApWI  

 

11 d.  

14 val 

Virtuali 

aplinka 

Dr. Rimvydas Laužikas, VU 

skaitmeninių kultūrų ir 

komunikacijos katedros 

profesorius, komunikacijos 

fakulteto dekanas 

 

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: 

 

3. Edukacinių paskaitų ciklo „Penkios meilės 

kalbos: emocinė sveikata ir greitkelis į 

laimės pojūčius“ 1 paskaita 

 

Pagrindinis žmogaus poreikis – mylėti ir 

būti mylimu. Lektorė patars, kaip būti 

atsakingu   už savo emocinę sveikatą ir 

pristatys 5 būdus meilei ,,atitekėti“ į 

kiekvieno  širdį.  

Tiesioginė paskaitos transliacija internetu: 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89571510226?p

wd=c1FiTTJwNXpXcVgyclpnMDJ2bjVjQ

T09 

Meeting ID: 895 7151 0226 

Passcode: 786717 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://youtu.be/IRaXjjtAqxA  

 

14 d.  

14 val. 

Virtuali 

aplinka 

Ona Juozaitienė, lektorė, 

socialinių mokslų magistrė  

 (15 metų darbo patirtis šeimos 

centruose) 

 

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/82539920451?pwd=Q0c4cHV0NTNTOUEyUjA2Syt3eEY5dz09
https://us02web.zoom.us/j/82539920451?pwd=Q0c4cHV0NTNTOUEyUjA2Syt3eEY5dz09
https://us02web.zoom.us/j/82539920451?pwd=Q0c4cHV0NTNTOUEyUjA2Syt3eEY5dz09
https://youtu.be/Fry1HD9ApWI
https://us02web.zoom.us/j/89571510226?pwd=c1FiTTJwNXpXcVgyclpnMDJ2bjVjQT09
https://us02web.zoom.us/j/89571510226?pwd=c1FiTTJwNXpXcVgyclpnMDJ2bjVjQT09
https://us02web.zoom.us/j/89571510226?pwd=c1FiTTJwNXpXcVgyclpnMDJ2bjVjQT09
https://youtu.be/IRaXjjtAqxA
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4. Edukacinių paskaitų ciklo „Penkios meilės 

kalbos: emocinė sveikata ir greitkelis į 

laimės pojūčius“ 2 paskaita 

 

Paskaitoje bus kalbama apie bendravimą, 

kuris  teikia džiaugsmą ir  atliepia į šalia 

esančio meilės kalbą bei suteikia laimės 

pojūčius kasdienybėje. 

 

Tiesioginė paskaitos transliacija internetu: 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85121354797?p

wd=UnJ2aXdsaE0xbCtPNWxETGphK2xa

UT09 

Meeting ID: 851 2135 4797 

Passcode: 725673 

 

Stebėkite youtube kanale 

https://youtu.be/0XgdfqJrWUQ  

 

21 d. 

14 val. 

Virtuali 

aplinka 

Ona Juozaitienė, lektorė, 

socialinių mokslų magistrė  

(15 metų darbo patirtis šeimos 

centruose) 

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  

5. Edukacinė paskaita „Alyvuogių aliejus: 

nuo Biblijos iki mūsų sveikatos“ 

 

Lektorė kalbės apie alyvuogių aliejaus 

svarbą nuo virtuvės iki  kultūros ir tradicijų 

visoje Viduržemio jūros pakrantėje. 

 

Tiesioginė paskaitos transliacija internetu: 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88498481632?p

wd=MFo2VVdDNkRvNWU1Yk00TnlFR

mFqUT09 

 

Meeting ID: 884 9848 1632 

Passcode: 169775 

Stebėkite youtube kanale: 

https://youtu.be/IM4gpvt-WPw  

 

28 d. 

10 val. 

Virtuali 

aplinka 

Monika Vasylienė, istorikė, 

turizmo departamento 

aukščiausios kategorijos 

kvalifikacijos gidė, eksursijų 

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  

https://us02web.zoom.us/j/85121354797?pwd=UnJ2aXdsaE0xbCtPNWxETGphK2xaUT09
https://us02web.zoom.us/j/85121354797?pwd=UnJ2aXdsaE0xbCtPNWxETGphK2xaUT09
https://us02web.zoom.us/j/85121354797?pwd=UnJ2aXdsaE0xbCtPNWxETGphK2xaUT09
https://youtu.be/0XgdfqJrWUQ
https://us02web.zoom.us/j/88498481632?pwd=MFo2VVdDNkRvNWU1Yk00TnlFRmFqUT09
https://us02web.zoom.us/j/88498481632?pwd=MFo2VVdDNkRvNWU1Yk00TnlFRmFqUT09
https://us02web.zoom.us/j/88498481632?pwd=MFo2VVdDNkRvNWU1Yk00TnlFRmFqUT09
https://youtu.be/IM4gpvt-WPw
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REKOMENDUOJAMOS  PASKAITOS YOUTUBE 

6. Edukacinė paskaita „Nefarmakologinės 

sveikatos stiprinimo strategijos“ 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://youtu.be/uuCGD6oBQAc 

 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 

Albertas Skurvydas, biologijos 

mokslų daktaras, profesorius 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė 

 

Prie 

paskaitos 

junkitės 

Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

7. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 

Lankučio viešosios  bibliotekos  projektas 

„MISIJA KNYGNEŠYS“ Klaipėdos 

rajono bibliotekose“. 

 

Edukacinis renginys „Kelionė į 

Vėžaičiuos“ 
 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=r8gynf

KNzbY 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Žemyna Trinkūnaitė. misijos 

herojė,  kanklininkė ir 

kompozicijų kūrėja 

 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės 

Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 

Lankučio viešosios  bibliotekos  projektas 

„MISIJA KNYGNEŠYS“ Klaipėdos 

rajono bibliotekose“. 

 

Edukacinis renginys „Kelionė į Venskus ir 

Lanbkupius“. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=lC7p41

VNOx4 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 

Sondra Simana, misijos herojė, 

rašytoja 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės 

Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

https://youtu.be/uuCGD6oBQAc
https://www.youtube.com/watch?v=r8gynfKNzbY
https://www.youtube.com/watch?v=r8gynfKNzbY
https://www.youtube.com/watch?v=lC7p41VNOx4
https://www.youtube.com/watch?v=lC7p41VNOx4
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8. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 

Lankučio viešosios  bibliotekos  projektas 

„MISIJA KNYGNEŠYS“ Klaipėdos 

rajono bibliotekose“. 

 

Edukacinis renginys „Kelionė į  Dovilų 

seniūniją“. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=4vQTc

8z1NbI 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 

Danielius Milašauskas, misijos 

herojus, poetas, filologas 

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 Priekulės 

seniūniją“. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

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

Afu-SU 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 
Regimantas Šilinskas. misijos 

herojus, skrabalininkas, dainų 

autorius ir atlikėjas 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės 

Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

10. Edukacinė paskaita „Baltų šventadieniai. 

Popieriaus karpiniai – namų puošybos 

tradicija“. 

 

Senovėje ilgais rudens vakarais, laukdami 

žiemos švenčių, lietuviai netinginiaudavo. 

XIX a. pabaigoje ir keletą XX amžiaus 

pirmųjų dešimtmečių Lietuvoje, kai 

popierius tapo prieinamas ir įperkamas 

paprastiems žmonėms, karpymas, ypač 

kaimuose, įsigalėjo kaip greitas būdas 

papuošti tuometę namų aplinką. 

Tautodailininkė Joana Imbrasienė 

kūrybiškai puoselėja lietuviškų karpinių 

tradiciją ir ja dalinasi. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=4vQTc8z1NbI
https://www.youtube.com/watch?v=4vQTc8z1NbI
https://www.youtube.com/watch?v=0vHHuAfu-SU
https://www.youtube.com/watch?v=0vHHuAfu-SU
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Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=P988L

3m6Jrc  

 

11. Kultūros laidų ciklo „SAULĖ SODĄ 

SODINO“  pirma laida. 

 

Laidoje tautodailininkų bendruomenę 

pristatys Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

ir Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos 

pirmininkas,  tapytojas Jonas Rudzinskas 

(Lietuvos kraštovaizdis, keramika, tekstilė, 

medžio dirbiniai, metalo dirbiniai, 

juvelyrika, paprotinė dailė, skulptūra, 

tapyba, grafika). 

 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=hVI5jA

iNv4Y&t=11s 

 

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 

 

2020-12-30 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P988L3m6Jrc
https://www.youtube.com/watch?v=P988L3m6Jrc
https://www.youtube.com/watch?v=hVI5jAiNv4Y&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=hVI5jAiNv4Y&t=11s

