
 Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai“ 

2022 m. lapkričio 21–25 dienomis vyko Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai“, 

kurią inicijavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Šių metų temą įkvėpė avangardinio kino 

kūrėjo Jono Meko mintys apie prasmės ieškojimą kasdieniuose, paprastuose dalykuose, apie 

mokymąsi – kasdienybės prasmę. 

F. Bajoraičio bibliotekoje ir jos filialuose bei Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre 

vyko užsiėmimai, kurių metu suaugusieji dalyvavo mokymosi, kūrybinėse bei intelektualiose 

veiklose. 

Lapkričio 22 dieną Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtas Sonatos 

Jokubauskienės edukacinis floristikos užsiėmimas „Namų puošybos tendencijos“. Patyrusi floristė 

mokė kurti išskirtines ir stilingas kalėdines kompozicijas. Kalbėta apie tai, kaip pasirinkti 

dominuojančias spalvas, formas ar medžiagas kuriant kompozicijos stilių. S. Jokubauskienė 

pademonstravo vaizdinę medžiagą, kurioje dalyviai galėjo išvysti jos sukurtus floristikos darbus. 

 

 



 

Tą pačią dieną Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje Vaikų aptarnavimo skyriaus 

vyriausioji bibliotekininkė Kristina Kelmelienė suaugusiųjų auditorijai pravedė kūrybines dirbtuves 

„Taip buvo rišamos knygos senovėje“. Jų metu dalyviai susipažino su senuoju knygrišystės 

amatu, jo istorija, šio amato didybe ir reikšme. Užsiėmimo metu visi įsirišo po vieno lanko mažytę 

knygelę, vaišinosi kava, arbata, pyragaičiais, šiltai bendravo. 

 

 



Lapkričio 24-ąją Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Grabupių filiale vyko edukacinis 

užsiėmimas ,,Jau kvepia Kalėdomis“. Popietės metu dalyviai gamino advento vainikus, žvakides 

bei įvairias kitas stalo dekoracijas.  

 

 

 

Lapkričio 25 d. inkakliškiai rinkosi į Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Inkaklių 

filialą, kur vyko edukacinis užsiėmimas „Adventinio vainiko pynimas“.  Edukatorė Danguolė 

Nausėdienė mokė keliais būdais pinti, rišti vainikus iš eglės, pušų šakelių. Vėliau nupintus vainikus 



puošė įvairiomis gamtinėmis ir pirktinėmis puošmenomis. Kiekvienas vainikėlis gavosi 

individualus, savaip mielas. Visi renginio dalyviai išėjo nešini savo pačių pasidarytais advento 

vainikais, kuriais pasipuoš savo namus. 

 



 

 

             Lapkričio 25-osios darganotą ir šaltą vakarą Saugų bendruomenės namuose susirinkę 

saugiškiai bei svečiai iš Žemaitkiemio ir Vilkyčių šildėsi dalyvaudami intelektualiose žaidynėse 



„IQ testas“. Renginio vedėjai Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos komanda pasistengė, kad 

vakaras taptų įsimintinu bei prasmingu. Žaidėjams buvo paruošti klausimai, susiję su Mažąja 

Lietuva, Saugų gyvenvietės istorija. Dalyviai tikrinosi ir matematikos, technologijų, literatūros, 

užsienio kalbos, sveikatos gerinimo žinias.  

 

 

 



 

 

Lapkričio 25 d. popietę vyko kasmetinės suaugusiųjų savaitės renginys su TAU dailės būrelio 

studentais. Šių metų tema buvo „Spalvotyros laboratorija“. 

Užsiėmimo metu studentai kūrė įvairias spalvines monotipijas, improvizavo, išbandė 

skirtingus atspaudų kūrimo būdus ant įvairių tekstūrų popieriaus. Iš sukurtų tapybinių ruošinių 

vėlesnių užsiėmimų metu komponavo kūrybines kompozicijas. Darbui vadovavo dailės mokytojas 

metodininkas Aurimas Liekis. 

 

 

        
 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

Lapkričio 25-osios vakarą iš naujo atrasti rašytoją Ievą Simonaitytę bei prisiminti  jos 

asmenybę ir kūrybą Šilutės trečiojo amžiaus universiteto klausytojus pakvietė Skaudvilės literatų 

klubo ,,Laiko lašai’’ poetės, pristačiusios literatūrinę-muzikinę dedikaciją „Pasivaikščiojimas su 

Šventvakarių Ėve“ 

Ėtmė Simonaitytė neištekėjo už dukters tėvo turtingo ūkininko Jurgio Stubros, tad su ne 

santuokoje gimusia Ėvike, neturėdamos savo namų, keliavo iš trobos į trobą. 



Gyvenime I. Simonaitytė taip ir liko ,,vieniša uola staugiančios jūros pakrantėje’’, 

prisiminimuose rašė bičiulė Ona Pajedaitė. 

Trečiojo amžiaus universiteto studentai buvo dėkingi Skaudvilės literatų klubui už naujomis 

spalvomis nupieštą rašytojos Ievos Simonaitytės, paskutinės Mažosios Lietuvos metraštininkės, 

unikalios, talentingos rašytojos, savo kūriniuose vaizdavusios išskirtinius lietuvninkų likimus ir 

garsinusios Klaipėdos krašto etnografinį savitumą, paveikslą. Šis renginys vainikavo 2022 metus, 

kurie buvo paskelbti Ievos Simonaitytės metais. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

Suaugusiųjų savaitę vainikavo Suaugusiųjų Šokių festivalis „Pramoga 2022 m.“, 

kuriame dalyvavo Šilutės Trečiojo amžiaus šokių kolektyvas „Aukštumala“.  

 

 



 

 


