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Edukacinė paskaita  Žydų kultūra ir 

jos apraiškos Gargžduose“ 

 

 Gargždų žydų bendruomenės 

istorija.  

 Žydų kultūros indėlis į pasaulio 

istoriją. 

 Žydų tradicijos, gyvensena ir 

simboliai. 

 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88467755332?p

wd=WlhQcEJ5N0hjdW42Rko0MjVXdHFa

Zz09 

Stebėkite youtube kanale:  

https://youtu.be/R3C3V7g6E_4 

 

4 d. 

10 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 

http://www.krsc.lt/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88467755332%3Fpwd%3DWlhQcEJ5N0hjdW42Rko0MjVXdHFaZz09&sa=D&ust=1612008400967000&usg=AOvVaw0UfOCJE-pA3gwcA3H-zmEv
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88467755332%3Fpwd%3DWlhQcEJ5N0hjdW42Rko0MjVXdHFaZz09&sa=D&ust=1612008400967000&usg=AOvVaw0UfOCJE-pA3gwcA3H-zmEv
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88467755332%3Fpwd%3DWlhQcEJ5N0hjdW42Rko0MjVXdHFaZz09&sa=D&ust=1612008400967000&usg=AOvVaw0UfOCJE-pA3gwcA3H-zmEv
https://youtu.be/R3C3V7g6E_4
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2 Edukacinė paskaita "Kava: nuo istorijos 

iki patekimo ant mūsų stalo" 

 

 Trumpa pažintis su kavos kilme, 

kultūra, istorija. 

 Supažindinimas su esminiais kavų 

skoniais: žalios, skrudintos ir 

maltos kavos pateikimas ir 

vertinimas.  

 Kavos rūšių skirtumai ir jų įtaka 

skoniui ir aromatui. 

 Kavos ragavimas natūraliu ir 

skonio neįtakojančiu būdu.  

 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82895239224?p

wd=L3hiVHY3djNvTjZpSk5FeHJGdG9L

QT09 

 

Stebėkite youtube kanale:  

https://youtu.be/j4e7Npu7q9w 

 

9 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  

3 Edukacinė paskaita  „Tarpukario Lietuvos 

gastronomijos kultūra“ 

 

 Modernios maisto perdirbimo 

pramonės sukūrimas.  

 Žemės ūkio lygio kilimas. 

 Nacionalinės lietuvių virtuvės 

kūrimas ir bendro visuomenės 

gastronominio raštingumo lygio 

kilimas.  

 Bulvinių patiekalų ir patiekalų iš 

silkių išpopuliarėjimas, modernios 

gastronominės mados (dietos, 

vegetarizmas). 

 Maisto produktų ir maitinimo 

įstaigų reklamos, naujoviškos 

virtuvės įrangos, naujų maisto 

12 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 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82895239224%3Fpwd%3DL3hiVHY3djNvTjZpSk5FeHJGdG9LQT09&sa=D&ust=1612008457751000&usg=AOvVaw1Pqvn8JjFNE9cvBrYdIXMX
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82895239224%3Fpwd%3DL3hiVHY3djNvTjZpSk5FeHJGdG9LQT09&sa=D&ust=1612008457751000&usg=AOvVaw1Pqvn8JjFNE9cvBrYdIXMX
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82895239224%3Fpwd%3DL3hiVHY3djNvTjZpSk5FeHJGdG9LQT09&sa=D&ust=1612008457751000&usg=AOvVaw1Pqvn8JjFNE9cvBrYdIXMX
https://youtu.be/j4e7Npu7q9w
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gaminimo technologijų plitimas.  

 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82301895734?p

wd=MmNOSjFEbjNGRHRuRC9JTC9SVG

NmZz09 

 

Stebėkite youtube kanale:  

https://youtu.be/-5s1i59HGwM 

 

kanale: 

 

4 Edukacinė paskaita „Sodo, dekoratyvinių 

augalų priežiūra, genėjimas ir 

formavimas“ 

 

 Sodo medžių genėjimo ypatumai ir 

principai. 

 Dekoratyvinių augalų priežiūra, 

genėjimas ir formavimo ypatumai. 

 Gyvatvorių tipai, jų priežiūra, 

genėjimo laikas ir būdai. 

 Lektorės patirtis šeimos verslo 

apželdinimo srityje  

 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85822750969?p

wd=bzdJQkJmT2dTQmpXNzU1OE52RzJ4

QT09 

Stebėkite youtube kanale:  

https://youtu.be/v4C8NVeBwuQ 

19 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. „Kaip išsaugoti 

smegenų jaunystę ir išvengti Alzheimerio 

ligos“ 

 

Dalyvaukite Zoom aplinkoje: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/86342320661?p

wd=UDlRbUs1S3REenNORmxTeVMwZF

23 d., 

15 val. 

Virtuali 

aplinka 
dr. Kęstutis Skauminas, 

Saviugdos ir sveikatingumo 

akademijos, MB vadovas, 

neuromokslininkas, gydytojas 

neurochirurgas 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė, 

J. Adomkus 

Tiesioginė 

paskaitos 

transliacija 

internetu. 

 

Prie 

paskaitos 

junkitės 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82301895734%3Fpwd%3DMmNOSjFEbjNGRHRuRC9JTC9SVGNmZz09&sa=D&ust=1611490852886000&usg=AOvVaw0WUDBsRxYOmjjLbI7YLR6c
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82301895734%3Fpwd%3DMmNOSjFEbjNGRHRuRC9JTC9SVGNmZz09&sa=D&ust=1611490852886000&usg=AOvVaw0WUDBsRxYOmjjLbI7YLR6c
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82301895734%3Fpwd%3DMmNOSjFEbjNGRHRuRC9JTC9SVGNmZz09&sa=D&ust=1611490852886000&usg=AOvVaw0WUDBsRxYOmjjLbI7YLR6c
https://youtu.be/-5s1i59HGwM
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85822750969%3Fpwd%3DbzdJQkJmT2dTQmpXNzU1OE52RzJ4QT09&sa=D&ust=1611998782606000&usg=AOvVaw1jt__uJrvwVe7Hm_ft8_Uo
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85822750969%3Fpwd%3DbzdJQkJmT2dTQmpXNzU1OE52RzJ4QT09&sa=D&ust=1611998782606000&usg=AOvVaw1jt__uJrvwVe7Hm_ft8_Uo
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85822750969%3Fpwd%3DbzdJQkJmT2dTQmpXNzU1OE52RzJ4QT09&sa=D&ust=1611998782606000&usg=AOvVaw1jt__uJrvwVe7Hm_ft8_Uo
https://youtu.be/v4C8NVeBwuQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86342320661%3Fpwd%3DUDlRbUs1S3REenNORmxTeVMwZFMvQT09&sa=D&ust=1612090990255000&usg=AOvVaw0NDbF2q3a6NCA6LSyLyRZt
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86342320661%3Fpwd%3DUDlRbUs1S3REenNORmxTeVMwZFMvQT09&sa=D&ust=1612090990255000&usg=AOvVaw0NDbF2q3a6NCA6LSyLyRZt
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MvQT09 

Stebėkite youtube kanale:   

https://youtu.be/AY4IhOhl28I 

 

Jums 

patogiausiu 

būdu. 

Dalyvaukite 

Zoom 

aplinkoje 

arba 

stebėkite 

youtube 

kanale 

6 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/norint

iems-pagilinti-

zinias/?fbclid=IwAR1W9wQ6-

RBbHNc5Ijp7AwDI88ycM9RnR3EPKIC9

Bb4z0uxaaRxEsTMrHZQ 

 

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 

7 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=QmJIrjl

RwL4 

 

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 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86342320661%3Fpwd%3DUDlRbUs1S3REenNORmxTeVMwZFMvQT09&sa=D&ust=1612090990255000&usg=AOvVaw0NDbF2q3a6NCA6LSyLyRZt
https://youtu.be/AY4IhOhl28I
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.prisijungusi.lt/mokymai/norintiems-pagilinti-zinias/?fbclid=IwAR1W9wQ6-RBbHNc5Ijp7AwDI88ycM9RnR3EPKIC9Bb4z0uxaaRxEsTMrHZQ
https://www.youtube.com/watch?v=QmJIrjlRwL4
https://www.youtube.com/watch?v=QmJIrjlRwL4
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8 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 

Lankučio viešosios  bibliotekos  projektas 

„MISIJA KNYGNEŠYS“ Klaipėdos 

rajono bibliotekose“. 

 

Edukacinis renginys „Kelionė į  

Agluonėnų seniūniją“. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=5X0em

zvSxyY 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 

dr. Silva Pocytė, misijos herojė, 

istorikė, humanitarinių mokslų 

daktarė, Klaipėdos universiteto 

Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos instituto vyresnioji 

mokslo darbuotoja, docentė, 

dviejų I. Simonaitytės vardo 

premijų 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 Veiviržėnų 

seniūniją“. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=ea9O_

A2xpUA 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 

Mindaugas Valiukas, misijos 

herojus, poetas ir dramaturgas 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės 

Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

10 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 

Lankučio viešosios  bibliotekos  projektas 

„MISIJA KNYGNEŠYS“ Klaipėdos 

rajono bibliotekose“. 

 

Edukacinis renginys „Kelionė į  Gargždų 

seniūniją“. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

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

2-pG9Mk 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 

Agnija Šeiko, misijos herojė, 

choreografė, šokio pedagogė ir 

šiuolaikinio šokio kūrėja, Šeiko 

šokio teatro vadovė 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės 

Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

stebėkite 

youtube 

kanale 

11 Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 

Lankučio viešosios  bibliotekos  projektas 

„MISIJA KNYGNEŠYS“ Klaipėdos 

rajono bibliotekose“. 

 

Stebėkite 

Jums 

patogiu 

laiku 

Virtuali 

aplinka 

Redita Dominaitytė,  misijos 

herojė, aktorė,  režisierė, „Knygos 

teatro“ vadovė 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Prie renginio 

junkitės 

Jums 

patogiausiu 

laiku ir  

https://www.youtube.com/watch?v=5X0emzvSxyY
https://www.youtube.com/watch?v=5X0emzvSxyY
https://www.youtube.com/watch?v=ea9O_A2xpUA
https://www.youtube.com/watch?v=ea9O_A2xpUA
https://www.youtube.com/watch?v=ByAM2-pG9Mk
https://www.youtube.com/watch?v=ByAM2-pG9Mk
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Edukacinis renginys „Kelionė į 

Kretingalės seniūniją“. 

 

Stebėkite youtube kanale: 

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

ttJ6dk 

 

stebėkite 

youtube 

kanale 

12 Kultūros laidų ciklo „SAULĖ SODĄ 

SODINO“,  antra  laida. 

 

Tautodailininkas Zenonas Skinkys apie 

savo kūrybą.  

Etnologė Vida Šatkauskienė apie „Aukso 

vainiko“ konkursą 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=PIgZ3

YsF54Y&list=PL1whvj7KjqL55ZrA-

13qvR_Z4kZCOKc8H&index=5 

 

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 

SODINO“,  trečia  laida. 

 

Audimas yra viena seniausių lietuvių 

liaudies meno šakų ir paplitęs visoje 

Lietuvoje. Garsiosių Lietuvos audėjų 

Janinos  Blažukienės ir jos dukros Editos  

kūryba 

 

Stebėkite youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=BRv4k

2DlAmU&list=PL1whvj7KjqL55ZrA-

13qvR_Z4kZCOKc8H&index=7 

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 

 

2021-01-28 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEHJCttJ6dk
https://www.youtube.com/watch?v=ZEHJCttJ6dk
https://www.youtube.com/watch?v=PIgZ3YsF54Y&list=PL1whvj7KjqL55ZrA-13qvR_Z4kZCOKc8H&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PIgZ3YsF54Y&list=PL1whvj7KjqL55ZrA-13qvR_Z4kZCOKc8H&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PIgZ3YsF54Y&list=PL1whvj7KjqL55ZrA-13qvR_Z4kZCOKc8H&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=BRv4k2DlAmU&list=PL1whvj7KjqL55ZrA-13qvR_Z4kZCOKc8H&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BRv4k2DlAmU&list=PL1whvj7KjqL55ZrA-13qvR_Z4kZCOKc8H&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BRv4k2DlAmU&list=PL1whvj7KjqL55ZrA-13qvR_Z4kZCOKc8H&index=7

