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Suaugusiųjų mokymosi savaitės 
„Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ 

programa Klaipėdos mieste 
2019 m. lapkričio 18–24 dienomis 

 
Organizatoriai:  
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras  
Kontaktinis asmuo: Violeta Lideikytė, Baltijos pr. 51, (mob. tel. 8 657 52 135), el. paštas violeta.lideikyte@gmail.com  
Partneriai:  
Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė 
 

Data, laikas Renginys (pavadinimas) Renginio vieta, adresas Kontaktai registracijai 
LAPKRIČIO 18 D. 
10.00 val.  Mokymų ciklas suaugusiems tema „Skaitmeninio 

raštingumo mokymai pradedantiesiems “ 
Klaipėdos apskrities 
viešoji Ievos Simonaitytės 
biblioteka (Herkaus Manto 
g. 9A) 

Daiva Stasaitienė,  
tel. (8 46) 41 03 45 
Būtina išankstinė registracija iki 
lapkričio 13 d. el paštu: 
d.stasaitiene@klavb.lt 

10.40 val.  Tolerancijos uostas Klaipėdos suaugusiųjų 
gimnazija  (Ievos 
Simonaitytės g. 24) 

Eglė Morozova,  
mob. tel.8 686 73 623 
 

17.00 val. Floristikos kūrybinės dirbtuvės „Papuoškime namus 
adventui“ 

Klaipėdos technologijų 
mokymo centras, 201 kab. 

Nijolė Žiupkienė, 
Evelina Vyšniauskaitė, 
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(Puodžių g. 10) tel. (8 46) 48 48 25 
17.30 val. Šiaurietiškojo ėjimo mokymai Sąjūdžio parkas Alina Bocman, 

mob. tel. 8 640 93 343 
Būtina išankstinė registracija 
nurodytu mobiliuoju telefonu 

18.00 val. Klaipėdos miesto šokių ansamblio kolektyvas 
„Sidabrinė gija“ 

Bendruomenės namai 
(Debreceno g. 48) 

Valerija Miliauskienė,  
mob. tel. 8 680 38 261 

LAPKRIČIO 19 D. 
8.30 val.   Kalanetika Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 
biuras, III aukštas, 19 salė 
(Taikos pr. 76)  

Gintarė Baštunova, 
mob. tel. 8 640 93 342 
Būtina išankstinė registracija 

10.00 val.  Mokymų ciklas suaugusiems tema: „Skaitmeninio 
raštingumo mokymai pradedantiesiems“ 

Klaipėdos apskrities 
viešoji Ievos Simonaitytės 
biblioteka (Herkaus Manto 
g. 9A) 

Daiva Stasaitienė,  
tel. (8 46) 41 03 45 
Būtina išankstinė registracija iki 
lapkričio 13 d. el paštu: 
d.stasaitiene@klavb.lt 

10.40 val. Funkcinė treniruotė + subalansuotos mitybos 
principai  

Klaipėdos suaugusiųjų 
gimnazija, aktų salė  
(Ievos Simonaitytės g. 24) 

Eglė Morozova,  
mob. tel.8 686 73 623 

 11.00 val. Užsiėmimas „Dailė kaip terapija“ VšĮ Meno psichologijos 
centras, 3 aukštas 
(Paryžiaus komunos g. 
25A)  

Svetlana Bliudžienė, 
mob. tel. 8 618 54 673 

13.30  val. 

 

Seminaras „Liežuvio nesulaužysi: greitakalbės 
anglų kalboje. Europos dainos“ (1,5 val.) 

Klaipėdos valstybinės 
kolegijos Verslo fakulteto 
Pedagogikos katedra, 216 
aud. ( Jaunystės g. 1) 

Jūratė Danielienė, 
Giedrė Tumosienė,  
mob. tel. 8 630 07 720                           
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16.00 val. Mankšta su iPulsus sistema Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos 
biuras, III aukštas, 19 salė 
(Taikos pr. 76) 

Alina Bocman, 
mob. tel. 8 640 93 343 
Būtina išankstinė registracija 
nurodytu mobiliuoju telefonu 

16.00 val. Kuriančių ir kūryba besidominčių klaipėdiečių 
susitikimas: kūrybos skaitymai; diskusija 
„Šiuolaikinis žmogus ir poezija: kūrybos vertė ir 
laikas“ 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės Imanuelio 
Kanto viešoji biblioteka 
(Turgaus g. 8) 

Loreta Liutkutė, 
tel. (8 46) 31 47 23 

16.30 val. Paskaita „Meditacija – kas tai?“ 
Lektorius ZenSho TADAS KAZLAUSKAS, 20 
metų praktikuojantis meditacijos meistras, 
mentorius, iniciatorius, vedantis individualias ir 
grupines meditacijos ir energines praktikas. 
Paskaitoje išgirsite apie: Proto rimdymo technikas; 
Aiškų situacijų matymą; Teisingo santykio su 
aplinka kūrimą; Dalyvavimą savo paties gyvenime; 
Instrumentus asmeninei kasdienei praktikai 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės  Imanuelio 
Kanto viešosios 
bibliotekos Pempininkų 
padalinys (Taikos pr. 81A) 

Sandra Joneikienė, 
tel. (8 46) 34 63 01 

17.00 val.  Paskaita „Būk stilingas ir gražus“ Klaipėdos technologijų 
mokymo centras, 435 kab. 
(Puodžių g. 10)  

Deividas Janulis, 
Matilda Žukauskaitė, 
Ona Gedrimienė 
tel. (8 46) 48 48 25 

17.30 val. Mokslo laboratorijos „Pasaulio krypčių vedami“ Klaipėdos suaugusiųjų 
gimnazija, aktų salė  
(Ievos Simonaitytės g. 24) 

Eglė Morozova,  
mob. tel.8 686 73 623 
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LAPKRIČIO 20 D. 
10.00 val.  Mokymų ciklas suaugusiems tema: „Skaitmeninio 

raštingumo mokymai pradedantiesiems “ 
Klaipėdos apskrities 
viešoji Ievos Simonaitytės 
biblioteka (Herkaus Manto 
g. 9A) 

Daiva Stasaitienė,  
tel. (8 46) 41 03 45 
Būtina išankstinė registracija iki 
lapkričio 13 d. el paštu: 
d.stasaitiene@klavb.lt 
 

14.00 val. Konsultacijos skaitmeninio raštingumo klausimais: 
pagalba siunčiant elektroninius laiškus; kaip iškelti 
nuotraukas iš telefono ar planšetės į kompiuterį; 
kaip rezervuoti knygą internetu ar kt. 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės Imanuelio 
Kanto viešosios 
bibliotekos Pempininkų 
padalinys (Taikos pr. 81A) 

Jūratė Mirauskytė-Karvelienė, 
tel. (8 46) 34 63 01  
Būtina išankstinė registracija 
nurodytu mobiliuoju telefonu 

15.00 val.  Seminaras-praktikumas „Sveikatai palankių 
patiekalų ruošimas žemoje temperatūroje” 

Klaipėdos turizmo 
mokykla, 112 kab. (Taikos 
pr. 69)  

Indrė Globienė, 
mob. tel. 8 602 81 478 

15.30 val.  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programos „Atverkime tautinių kultūrų 
skrynią“ užsiėmimas „Tautodailės raštai“ 
(Organizatorius Klaipėdos miesto savivaldybės 
Tautinių kultūrų centras)  

Klaipėdos Maksimo 
Gorkio progimnazija, 116 
kab. (Simono Daukanto g. 
7) 

Rita Banevičienė, 
mob. tel. 8 652 42 822 

16.00 val. Poezijos popietė „Po putino uogų karoliais“. 
Dalyvauja poetė Gerda Jankevičiūtė, muzikuos 
fleitininkė Akvilina Gaubienė 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės Imanuelio 
Kanto viešosios 
bibliotekos Miško 
padalinys (Kretingos g. 
61)  

Angelė Skarienė, 
tel. (8 46) 31 47 26 

16.00 val. Mankšta su slystančiais kilimėliais  Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos 

Alina Bocman, 
 mob. tel. 8 640 93 343 
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biuras, III aukštas, 19 salė 
(Taikos pr. 76)  

Būtina išankstinė registracija 
nurodytu mobiliuoju telefonu 

17.00 val. Siuvimo pradmenų praktinis užsiėmimas „Iškarpų 
išėmimas iš pasirinktų žurnalų“ 

Klaipėdos technologijų 
mokymo centras, 435 kab. 
(Puodžių g. 10) 

Diana Klumbienė, 
tel. (8 46) 48 48 25 

17.00 val. Paskaita: „Senasis Klaipėdos miesto komunalinis 
ūkis“, lektorius Doc.  Dr.  Arūnas Baublys, 
(Vokietijos Federacinės Respublikos Garbės 
konsulas). 
Kultūros paveldo departamento finansuojamas 
projektas „Ne/užmirštas miestas“ 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės  Imanuelio 
Kanto viešosios 
bibliotekos Jaunimo 
skyrius (Tilžės g. 9) 

Akvilina Niedvaraitė, 
tel. ( 8 46) 31 47 30 

17.30 val. Įvadinė sveikatos stiprinimo programos ,,Širdies 
ritmu“ paskaita, skirta širdies ir kraujagyslių ligų ir 
cukrinio diabeto rizikos grupių 40–65 m. amžiaus 
asmenims 

Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos 
biuras, III aukštas, 7 kab. 
(Taikos pr. 76)  

Vitalija Mikutytė, 
mob. tel. 8 615 16 155 
Būtina išankstinė registracija 
nurodytu mobiliuoju telefonu 

18.00 val. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programos „Atverkime tautinių kultūrų 
skrynią“ užsiėmimas „Rusų liaudies šokiai“ 
(Organizatorius Klaipėdos miesto savivaldybės 
Tautinių kultūrų centras) 

Klaipėdos „Santarvės“ 
progimnazijos aktų salė 
(Gedminų g. 7) 

Rita Banevičienė, 
mob. tel. 8 652 42 822 

18.00 val. Kūrybinės dirbtuvės „Amatų slėnis“ Klaipėdos suaugusiųjų 
gimnazija, aktų salė  
(Ievos Simonaitytės g. 24) 

Eglė Morozova,  
mob. tel.8 686 73 623 

LAPKRIČIO 21 D. 
9.00 val.  Seminaras „Savirealizacija – kelias į sėkmę“ (2 

akad. val.) 
 

Klaipėdos valstybinės 
kolegijos Sveikatos 
mokslų fakultetas  
(Dariaus ir Girėno 8) 

Nemira Gaižutienė,  
mob. tel. 8 656 99 589 
Būtina išankstinė registracija 
n.gaizutiene@kvk.lt 

10.00 val.  Mokymų ciklas suaugusiems tema „Skaitmeninio Klaipėdos apskrities Daiva Stasaitienė,  
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raštingumo mokymai pradedantiesiems “ viešoji Ievos Simonaitytės 
biblioteka ( Herkaus 
Manto g. 9A) 

tel. (8 46) 41 03 45 
Būtina išankstinė registracija iki 
lapkričio 13 d. el paštu: 
d.stasaitiene@klavb.lt 

11.00 val. Kalanetika  

 

Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos 
biuras, III aukštas, 19 salė 
(Taikos pr. 76) 

Gintarė Baštunova, 
mob. tel. 8 640 93 342 
Būtina išankstinė registracija 
nurodytu mobiliuoju telefonu 

11.00 val. Užsiėmimas „Norite harmonijos? Pieškime 
mandalas“ 

 

VšĮ Meno psichologijos 
centras, 3 aukštas 
(Paryžiaus komunos g. 
25A) 

Ingrida Lingė, 
mob. tel. 8 636 11 766 

14.00 val. Konsultacijos skaitmeninio raštingumo klausimais: 
pagalba siunčiant elektroninius laiškus; kaip iškelti 
nuotraukas iš telefono ar planšetės į kompiuterį; 
kaip rezervuoti knygą internetu ar kt. 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės Imanuelio 
Kanto viešosios 
bibliotekos Pempininkų 
padalinys, (Taikos pr. 
81A) 

Jūratė Mirauskytė-Karvelienė, 
tel. (8 46) 34 63 01 

Būtina išankstinė registracija 
nurodytu mobiliuoju telefonu 

17.00 val. Siuvimo pradmenų praktinis užsiėmimas „Iškarpų 
pritaikymas individualiai figūrai“ 

Klaipėdos technologijų 
mokymo centras, 435 kab. 
(Puodžių g. 10) 

Birutė Domeikienė, 
tel. (8 46) 48 48 25 

17.00 val.  

 

 

Ekskursija „Paslaptingi užkulisiai“  Klaipėdos Švyturio arena 
(Dubysos g.10) 

Eglė Morozova,  
mob. tel.8 686 73 623 
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17.30 val. Saugaus eismo mokymai ,,Būk saugus ir atsargus 
eismo dalyvis“ 

Klaipėdos Ernesto 
Galvanausko profesinio 
mokymo centras 
(Taikos pr. 67) 

Dalia Budginienė,  
mob. 8 612 58 714 

17.30 val. Lėto tempo viso kūno treniruotė 

 

Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos 
biuras III aukštas, 19 salė 
(Taikos pr. 76) 

Gintarė Baštunova, 
mob. tel. 8 640 93 342 
Būtina išankstinė registracija 
nurodytu mobiliuoju telefonu 

18.00 val. Klaipėdos miesto šokių ansamblio kolektyvas 
„Sidabrinė gija“ 

Bendruomenės namai 
(Debreceno g. 48) 

Valerija Miliauskienė,  
(mob. tel. 8 680 38 261) 

LAPKRIČIO 22 D. 
10.00 val. Užsiėmimas „Sėkmingos karjeros keliai“ VšĮ Meno psichologijos 

centras, 3 aukštas 
(Paryžiaus komunos g. 
25A ) 

Živilė Filipovienė,  
mob. tel. 8 601 20 077 
 

10.00 val.  Mokymų ciklas suaugusiems „Skaitmeninio 
raštingumo mokymai pradedantiesiems “ 

Klaipėdos apskrities 
viešoji Ievos Simonaitytės 
biblioteka (Herkaus Manto 
g. 9A) 

Daiva Stasaitienė,  
tel. (8 46) 41 03 45 
Būtina išankstinė registracija iki 
lapkričio 13 d. el paštu: 
d.stasaitiene@klavb.lt 

14.00 val. Konsultacijos skaitmeninio raštingumo klausimais: 
pagalba siunčiant elektroninius laiškus; kaip iškelti 
nuotraukas iš telefono ar planšetės į kompiuterį; 
kaip rezervuoti knygą internetu ar kt. 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės Imanuelio 
Kanto viešosios 
bibliotekos Pempininkų 
padalinys (Taikos pr. 81A) 

Jūratė Mirauskytė-Karvelienė, 
tel. (8 46) 34 63 01  

Būtina išankstinė registracija 
nurodytu mobiliuoju telefonu 

14.00 val. 

 

Paskaita „Sportas – ne tik kūno grožis, bet sveikata 
ir stipri siela“ 
Savo žiniomis dalinsis prof. Albertas Skurvydas, 
habilituotas biologijos mokslų daktaras, Lietuvos 
sporto universiteto profesorius ir knygų „Judesių 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės Imanuelio 
Kanto viešosios 
bibliotekos Kalnupės 
padalinys (Kalnupės g. 13) 

Milda Skutulaitė-Gaubė, 
tel. (8 46) 36 65 42 
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mokslas“, „Modernioji neuroreabilitacija“, „Senasis 
ir naujasis mokslas“, „Apie mokslą, tiesą ir 
pažangą” autorius 
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