
ETNOGRAFINIO MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONO INSTITUCIJŲ VYKDOMOS PRIEMONĖS, 

SKIRTOS REFORMACIJOS METAMS, IEVOS SIMONAITYTĖS 120 -ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMUI, TAUTINIO 

KOSTIUMO METAMS IR PILIAKALNIŲ METAMS ĮPRASMINTI 

2017 M.  

EIL. 

NR. 

VEIKLOS/PROJEKTO/ PRIEMONĖS PAVADINIMAS VYKDYMO LAIKAS VYKDYTOJAS IR KONTAKTAI 

REFORMACIJOS 500-OSIOMS METINĖMS SKIRTOS PRIEMONĖS 

 Klaipėdos universitetas 

1. Surengti Klaipėdoje ir Biržuose tarptautinę mokslinę 

konferenciją ,,Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir 

Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“ 

Rugsėjo 7–9 d. 

 

Klaipėdos universitetas ir partneriai  

tel. 869932895 

2. Skenuoti Lietuvos protestantiškų bažnyčių archyvinius 

dokumentus ir formuoti skaitmeninį archyvą  
 

I-IV ketvirtis Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 

institutas, tel.846 398804  

el. p. silva.pocyte@briai.ku.lt 

3. Dalyvauti organizuojant Vilniuje tarptautinę mokslinę 

konferenciją „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros 

atsinaujinimui“ ir išleidžiant konferencijos pranešimų leidinį  
 

Spalio mėnuo 
 

Klaipėdos universitetas,  

Lietuvos edukologijos universitetas, 

 el.p.dainora.pociute@flf.vu.lt 

Šilutės r. sav. 

4. Parengti 3D projekciją ir maketą, atkuriantį sunaikintą 

Verdainės bažnyčią, ir pristatyti jį Šilutėje  

 

Kovo 1 – gruodžio15 

 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus ir partneriai  

tel. 865757152, monika.zasytiene@gmail.com, 

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios 

konsistorija  

5. Surengti Rusnėje dailininkų plenerą „Klaipėdos krašto 

sakraliosios architektūros ypatybės kraštovaizdyje“, 

skirtą reformacijos 500-osioms metinėms paminėti  
 

  

 

III ketvirtis Salos etnokultūros ir informacijos centras 

tel. 8441 50010 

el.p.rusnessala.etno@gmail.com  

6.  Organizuoti Vasaros festivalio „Muzikinė verdenė“ koncertą, 

skirtas Reformacijos metams. Dalyvauja valstybinis choras 

„Vilnius“, solistas L. Mikalauskas, aktorius V. Rumšas 

Birželio 17 

Šilutės evangelikų 

liuteronų bažnyčioje 

Šilutės kultūros ir pramogų centras  

tel. 8 441 77113,  

el.p. silutekultura@gmail.com 

7. Iš ciklo „Žymūs Pamario kraštiečiai”. Susitikimas su kraštiete, 

literatūrologe prof. habil. dr. Dainora Pociūte ir jos naujos 

knygos "Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir 

idėjos"pristatymas F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. 

Spalio mėn. F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

tel.8 441 78214, el. p.: 

nijole.budreckiene@silutevb.lt 

 

8. Organizuoti renginį „Rusnės evangelikų liuteronų Rugsėjo 21 VB Rusnės filialas 
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bendruomenės istorija ir dabartis“. Susitikimas su evangelikų 

bažnyčios kunigu Valdu Miliausku Rusnės filiale. 

tel. 8 441 58 146  

el. p.: aukse.cesniene@silutevb.lt 

9. Organizuoti tarptautinį plenerą „Klaipėdos krašto sakraliosios 

architektūros ypatybės kraštovaizdyje“ 

Liepos 29 d.- rugpjūčio 

5 d. 

Rusnės Salos etnokultūros ir informacijos centras 

tel. 8441 50010 

el.p.rusnessala.etno@gmail.com 

Neringos sav. 

10. Organizuoti Martyno Liudviko Rėzos 241-asias gimimo 

metines: kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus oratorija 

„Paskutinės pagonių apeigos“ ir vieša paskaita „Pagonybė, 

krikščionybė, reformacija: religiniai kontekstai B. Kutavičiaus 

kūryboje“. 

Birželio 10 d. Liudviko Rėzos kultūros centras 

www.lrezoskc.lt 

 

 

11. Surengti Evangeliškų giesmių šventę ir paskaitą Rugsėjo16 d.(arba 17 d.) Liudviko Rėzos kultūros centras 

www.lrezoskc.lt 

12. Organizuoti mokslinį seminarą „Reformacija ir kultūrų 

komunikacija Rytų Prūsijoje“ 

Spalio 6-7 d. VŠĮ Thomo Manno kultūros centras, Neringos 

muziejai www.mann.lt, www.neringosmuziejai.lt 

Klaipėdos r. sav. 

13. Pristatyti Reformacijos 500 metų jubiliejaus šviesoje 

pirmuosius katalikybės reformatorius ir Priekulės kunigo prof. 

Dr. Vilhelmo Gaigalaičio veiklą ,,Sandoros“ draugijoje, knygų 

leidyboje, Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios 

veikloje. Pranešėjai kunigas dr. D. Petkūnas, kunigas A. 

Latužis, teologijos prof. H. Arnašius 

Vasario 24 d. Priekulės liuteronų parapijos bendruomenė 

(informaciją pateikė Edita Barauskienė)  

tel. 846454438  

el. p. ebarauskiene@gmail.com 

 

14. Organizuoti apskritą stalą „Reformacija ir J.F.Kelkis“ Gegužės 4 d. Dovilų etninės kultūros centras, tel. 861192466 

el.p. dovilai@yahoo.com 

15. Organizuoti Kisinių kapinių šventę. Birželio 25 d. Dovilų etninės kultūros centras 

el. p. dovilai@yahoo.com 

16. Organizuoti renginį „Spaudos svarba lietuvių kalbos 

išsaugojime: “Aušros“ ir „Varpo“ leidyba bei knygnešių 

indėlis“. 

Gegužės 12 d. Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ 

pirmininkė Edita Barauskienė 

tel.846 454438 

el.p. ebarauskiene@gmail.com 

 Pagėgių sav. 

17. Organizuoti Bitėnų kapinaičių šventę Gegužės mėn. Rambyno regioninio parko administracija 

Lankytojų centro mob.8 614 10285  

el p. kulturologas@rambynoparkas.lt 
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18. Kartu su VŠĮ „Augustana“, Pasaulio lietuvių organizacija 

organizuoti konferenciją, skirtą Reformacijos 500 m. jubiliejui. 

Supažindinti su Mažosios Lietuvos krašto istorija, papročiais, 

tradicijomis, krašto savitumu. 

Liepos mėn. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 

tel. 8441 57328 

el.p. pagegiusvb@takas.lt 

 

Jurbarko sav. 

19. Organizuoti koncertą ir religinę konferenciją,  skirtą 

Reformacijos 500 jubiliejui 

Rugpjūčio 25  Kun. Mindaugas Kairys 

Tel.: 8 682 50982 

el.p.: mkairys3@gmail.com 

(informaciją pateikė Arvydas Griškus) 

20. Surengti Hermano Zudermano 160-osiosms metinėms skirtą 

popietę „Lietuvininkais mes esam gimę“ Smalininkų miestelio 

bibliotekoje. 

Rugpjūčio 29 d. Smalininkų miestelio biblioteka 

el.p. smalininkubibl@gmail.com 

Tauragės sav. 

 

21. Surengti tradicijų puoselėjimo popietę „Nuo konflikto iki 

bendrystės“, skirtą 500-osiosms Reformacijos metinėms 

Balandžio 12 d. Tauragės kultūros centro Dapkiškių skyrius 

tel. 865624014 

Klaipėdos m. sav. 

22. Surengti Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės 

bibliotekoje parodą ir organizuoti paskaitų ciklą apie 

reformacijos istoriją ir protestantiškas tradicijas 

Klaipėdos krašte. Paroda „Senieji Prūsijos žemėlapiai“. 

  

 

I ketv. 

Vasario 14 d.-kovo 10 d. 

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės 

biblioteka, tel. 846412529 

23. Surengti Mažosios Lietuvos liuteroniškų giesmių programą. Kovo mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros 

centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis 

„Vorusnėlė“, vadovės tel. 868855649 

IEVOS SIMONAITYTĖS 120 -OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI SKIRTOS PRIEMONĖS 

 Klaipėdos r. sav. 

1. Vesti ekskursiją Ievos Simonaitytės takais Kovo 31 Lietuvininkų bendrijos ,,Mažoji Lietuva“ 

pirmininkė Edita Barauskienė 

tel. 846 454438 

el.p. ebarauskiene@gmail.com 

2. Organizuoti pokalbį su Klaipėdos III a. universiteto 

intelektualais tema „Ieva Simonaitytė - Mažosios Lietuvos 

rašytoja ir metraštininkė“ 

Vasario 23 Lietuvininkų bendrijos ,,Mažoji Lietuva“ 

pirmininkė Edita Barauskienė 

tel. 454438, el.p.ebarauskiene@gmail.com 
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3. Įgyvendinti meninę - edukacinę programą „Šventvakarių Ėvės 

stotis“, skirtą Ievos Simonaitytės 120-ųjų gimimo metinių 

sukakčiai Priekulėje. 

I-IV ketv. www.priekulekulturossostine.lt 
Priekulės kultūros centras, tel. 868541668 

el. p. priekuleskc@gmail.com 

4. Surengti pažintinį maršrutą „Evės takais“ II-III ketv. Gargždų krašto muziejaus filialo  

I. Simonaitytės memorialinio muziejus 

tel. 846 452214 

el. p. gargždu.muziejus@gmail.com 

5.  Organizuoti šventę, skirtą Ievos Simonaitytės gimimo metinėms 

paminėti, įteikti rašytojos I.Simonaitytės vardo 21-ąją premiją. 

Sausio 23d. 

 

Priekulės kultūros centras  

tel. 868541668 

el.p.priekuleskc@gmail.com 

www.priekuleskc.lt 

6. Parengti kilnojamąją fotografijų parodą-galeriją, skirtą 

I.Simonaitytės premijos (Klaipėdos r.) laureatams ir išleisti 

leidinį „Rašytojos Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos 

laureatai (1997-2017)“ 

II-III ketv. J. Lankučio viešoji biblioteka  

tel. 846 452772 

el.p.krastotyravb@gmail.com 

Pagėgių sav. 

7. Organizuoti Knygnešio dienos renginį, skirtą Ievos 

Simonaitytės kūrybai, kalbos kultūros metams 

Kovo 16 d. Rambyno regioninio parko administracija 

Lankytojų centro mob.8 614 10285  

el p. kulturologas@rambynoparkas.lt 

8. Organizuoti sueigą pas Martyną Jankų, skirtą Ievos 

Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti 

Rugpjūčio 11d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus 

tel. 8 656 15021 

el. p. m.jankausmuz@gmail.com 

9. Organizuoti renginį, skirtą Nacionalinei bibliotekų savaitei, 

minint Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos įkūrimo 80-

metį, Ievos Simonaitytės 120-asias gimimo metines. 

Balandžio mėn. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 

tel. 8441 57328 

el.p. pagegiusvb@takas.lt 

 

Jurbarko r. sav. 

10. Organizuoti popietę "Mūsų Ėvikė", skirtą rašytojai Ievai 

Simonaitytei, Smalininkų miestelio bibliotekoje 

Vasario 23 d. Smalininkų miestelio biblioteka 

el.p.smalininkubibl@gmail.com 

Šilutės r. sav. 

11. Iš ciklo „Lietuvių rašytojų sukaktys“. Bibliotekų filialuose Sausio 20 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialai 
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pristatyti: literatūros parodą „XIX a. pab. – XX a. pr. 

Klaipėdos krašto metraštininkė Ieva Simonaitytė“  Kintų 

filiale, literatūros ir dokumentų parodą „Etnografinis 

Klaipėdos krašto savitumas Ievos Simonaitytės prozoje“ 

Vainuto filiale 

tel.8 441 47219  

el. p.: nijole.justiene@silutevb.lt 

tel.8 441 44334,  

el. p.: gene.gofmaniene@silutevb.lt 

12. Iš LRT archyvų. Organizuoti filmo ,,Vilius Karalius“ peržiūrą 

ir aptarimą Pašyšių filiale. Dokumentinio filmo ,,Klaipėdos 

krašto rašytoja Ieva Simonaitytė (1897 m. sausio 23 d. – 1978 

m. rugpjūčio 27 d.) peržiūra ir aptarimas Degučių filiale 

Sausio 21d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialai 

tel.8 441 75701,  

el. p.: danute.adomaviciene@silutevb.lt 

tel.8 441 70113, 

 el. p.: elena.draguniene@silutevb.lt 

13. Organizuoti literatūros popietę „Ieva Simonaitytė – rašytoja‚ 

įamžinusi lietuvininkų gyvenimą“. Literatūros ir dokumentikos 

paroda „Mūsų Evikė“. Dokumentinio filmo apie Klaipėdos 

krašto rašytoją Ievą Simonaitytę peržiūra ir aptarimas Rusnės 

filiale 

Sausio 23d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialas 

tel.8 441 58146, el. p.: aukse.cesniene@silutevb.lt 

 

 

14. Įgyvendinti projektą - keliaujanti dokumentikos paroda  „IEVA 

SIMONAITYTĖ.   Raskime akimirką stabtelti ties ja...“ 

(virtualus gidas), Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

Sausio 23d. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

tel.8 441 45968,  

el. p.: daiva.jucikaite@silutevb.lt 

15. Organizuoti literatūros ir dokumentų parodą „O buvo taip“ 

Vilkyčių filiale, literatūros parodą „Klaipėdos krašto 

metraštininkė Ieva Simonaitytė“ Žemaičių Naumiesčio filiale 

Sausio 23d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialai 

tel.8 441 44867,  

el. p.: sandra.geniene@silutevb.lt 

tel.8 441 58101,  

el. p.: danute.bruziene@silutevb.lt 

16. Organizuoti literatūros valandą  „Ievos Simonaitytės kūryba ir 

biografijos vingiai“Traksėdžių filiale, pristatyti virtualią parodą 

„Ieva Simonaitytė – Klaipėdos krašto rašytoja“Usėnų filiale 

Sausio 24d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialai 

tel.8 441 46643, el. p.: 

vida.paldauskiene@silutevb.lt 

tel.8 441 40262, 

el. p.: onute.miliauskiene@silutevb.lt 

17. Organizuoti intelektualų žaidimą vyresnių klasių moksleiviams 

„O buvo taip...“ F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, Vainuto, 

Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio filialuose 

Kovo 22 d. 

Spalio 11,24 d. 

Lapkričio mėn. (data 

tikslinama) 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

tel. 8 441 77137, 

el. p.: sandra.jablonskiene@silutevb.lt 

18. Organizuoti edukacinį renginį F. Bajoraičio viešojoje  Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 
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bibliotekoje„Literatūrinių dirbtuvių vitrinoje – Ievos 

Simonaitytės kūrybos atspindžiai“ (literatūrinė žinių viktorina, 

ekspedicija – pažintis su I. Simonaitytės memorialiniu 

muziejumi(Priekulėje, Klaipėdos r.).  

Kovo-lapkričio mėn. tel. 8 441 45965,  

el. p.: vita.geruliene@silutevb.lt 

19. Įgyvendinti projektą „Kilnojamoji dokumentikos paroda „Ieva 

Simonaitytė. Raskime akimirką stabtelėti ties ja...“. Renginių 

išlydėtuvės į viešosios bibliotekos filialusGardamo, Laučių, 

Šylių, Usėnų, Pašyšių, Degučių, Juknaičių, Katyčių, Švėkšnos, 

Ramučių. Dalinai remia Kultūros ministerija. 

Kovo 2 d.  

Kovo-gruodžio mėn. 

F. Bajoraičio viešoji biblioteka 

tel.8 441 45963,  

el. p.: aldona.norbutiene@silutevb.lt 

tel.8 441 78214,  

el. p.: nijole.budreckiene@silutevb.lt 

20. Įgyvendinti Lietuvos kultūros kelio „Vėtrungių kelias“ 2017 

metų projektą „Kitoks literatūrinis maršrutas“. Dalyviams bus 

siūloma aplankyti, atrasti vietas, susijusius su žymiais šio 

krašto kūrėjais. Vienas iš tokių -pažintis su rašytojos Ievos 

Simonaitytės gyvenimo akcentais 

Birželio 26 - rugsėjo 27 Šilutės kultūros ir pramogų centras  

tel. 8 441 77113, el.p. silutekultura@gmail.com 

21. Įgyvendinti edukacinių užsiėmimų projektą „Ievos 

Simonaitytės keliais“ 

Kovo 1 – gruodžio15 

 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus  

tel.nr. 8 441 62207  

el.p. direktore@silutesmuziejus.lt 

Klaipėdos miesto sav. 

22. Surengti teatralizuotus Ievos Simonaitytės kūrybos vakarus II-IV ketv. Klaipėdos miesto savivaldybės Ievos 

Simonaitytės viešoji biblioteka 

 tel. 846 412529 

23. Surengti istorinę parodą ir akademinę paskaitą „Lietuvininkų 

tradicinės aprangos atspindžiai Ievos Simonaitytės kūryboje“ 

I-IV ketv. Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus 

tel.846 410525, el.p.zita.geniene@mlimuziejus.lt 

24 Paruošti Klaipėdos krašto tautosakos programą Rugsėjo mėn. Klaipėdos miesto etnokultūros centro vaikų įr 

jaunimo folkloro ansamblis „Vorusnėlė“, vadovės 

tel. 868855649  

Tauragės r. sav. 

25. Organizuoti renginių ciklą „Susitikimai su Ievos Simonaitytės 

premijos laureatais“  

I-IV ketv. Tauragės r. sav. Birutės Baltrušaitytės viešoji 

biblioteka, tel.8446 62003, el.p.infsk@takas.lt 

Klaipėdos universitetas 

26. Organizuoti kultūrinį renginį „Keli žvilgsniai į Ievos I-IV ketv. Klaipėdos universitetas 
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Simonaitytės kūrybą“ 

TAUTINIO KOSTIUMO METAMS SKIRTOS PRIEMONĖS 

 Neringos sav. 

1. Organizuoti tradicinę“ Stintapūkio šventę“, pristatyti Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro sukurtą XIV a. archeologinių 

kostiumų kolekciją 

Vasario 3-5 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras 

„Agila“, www.visitneringa.com 

2. Organizuoti tradicinę“ Žiobrinių šventę“ Balandžio 28-30d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras 

„Agila“, 

www.visitneringa.com 

3. Surengti dokumentų parodą „Tautinis kostiumas Lietuvoje ir 

Mažojoje Lietuvoje“ 

Gegužės mėn. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji 

biblioteka 

www.neringosvb.lt 

4. Organizuoti parodą „Tradicija ir dabartis. Baltų ženklai 

tekstilėje“ ir „Tautinio ornamento interpretacija šiuolaikinėje 

tekstilėje“( Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus narių 

tekstilės darbų paroda) 

Birželio 6d.-liepos 4d. Liudviko Rėzos kultūros centras 

www.lrezoskc.lt 

5. Organizuoti XIX-tą tarptautinį folkloro festivalį „Tek saulužė 

ant maračių“ 

Birželio 23-25 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras 

„Agila“, www.visitneringa.com 

6. Organizuoti festivalį „Senųjų amatų dienos Neringoje“ Rugpjūčio 4-6 d. Neringos muziejai 

www.neringosmuziejai.lt 

7. Organizuoti folkloro festivalį „Pūsk, vėjuži“ Rugpjūčio 25-27d. Liudviko Rėzos kultūros centras 

www.lrezoskc.lt 

8. Surengti tautinio kostiumo tapybos parodą (dailininkės Ilonos 

Daujotaitės Janulienės nutapyti kostiumai istoriškai 

atspindintys tam tikrą Lietuvos regioną, kartu su to krašto 

žmonių portretais) 

Spalio 16d.-lapkričio 

30d. 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras 

„Agila“,  www.visitneringa.com 

Klaipėdos m. sav. 

9. Organizuoti lietuvių tautinio kostiumo „Išausta tapatybė“ 

konkurso Mažosios Lietuvos regiono turą 

Gegužės-birželio mėn. Klaipėdos miesto sav. etnokultūros centras 

tel. 865068863 

Šilutės r. sav. 

10.  Organizuoti mokinių kūrybinių darbų konkursą ,,Tautinio 

kostiumo ornamentikos interpretacija“, konkursinių darbų 

parodos atidarymas 

Kovo11 d. 

(parodos pagal atskirą 

grafiką) 

Šilutės kultūros ir pramogų centras  

tel. 8 441 77113, el. p. siluteskultura@gmail.com 

mailto:siluteskultura@gmail.com


11. Organizuoti edukacinį užsiėmimą „Tautinis kostiumas – 

madinga puošmena“: riešinių mezgimas, dalyvaujant 

tautodailininkei Nijolei Titienei. Virtualios parodos „Mažosios 

Lietuvos etnografinis kostiumas“ pristatymas F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje 

Gegužės 18 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

tel.8 441 45967  

el. p.: grazvyde.liutkeviciene@silutevb.lt 

12. Bendradarbiaujant su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi   

atidaryti parodą apie Mažosios Lietuvos kostiumą 

Rugsėjo 10- lapkričio 30 Šilutės Hugo Šojaus muziejaus  

tel. nr.8 441 62207, 

el.p. direktore@silutesmuziejus.lt 

Indrė Skablauskaitė 

13. Organizuoti pažintinę popietę „Tautinis kostiumas –  mūsų 

paveldo atspindys“, dalyvaujant Degučių kaimo folkloro 

kolektyvui „Pilutė“ (vadovė A. Baltutienė), Degučių filiale, 

Šylių filiale. 

Data planuojama Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji bibliotekos 

filialai 

tel.8 441 70113  

el. p.: elena.draguniene@silutevb.lt 

tel.8 441 68006,  

el. p.: vida.miseikiene@silutevb.lt 

14. Atidaryti foto dokumentikos parodą ,,Spalvų ir raštų pynė 

tautiniame kostiume“ Pašyšių filiale,  Juknaičių filiale 

Spalio3  

Lapkričio 2  

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji bibliotekos 

filialai 

tel.8 441 45701,  

el. p.: danute.adomaviciene@silutevb.lt; 

tel.8 441 58658, 

el. p.: rasa.vaiciuliene@silutevb.lt 

15. Organizuoti protų mūšį „Mažosios Lietuvos etnografinio 

regiono tautinis kostiumas“ Rusnės filiale 

Spalio 13  Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji bibliotekos 

filialai 

tel.8 441 58146  

el. p.: aukse.cesniene@silutevb.lt 

16. Vykdyti edukacinius-praktinius užsiėmimus „Raštų labirintai“. 

Užsiėmimą veda D.Adomavičienė  Juknaičių filiale 

Lapkričio 15 Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji bibliotekos 

filialai 

tel.8 441 58658, 

el. p.: rasa.vaiciuliene@silutevb.lt 

17. Organizuoti muziejų naktį K. Banio etnografinėje sodyboje 

pagal I.Simonaitytę „Lietuvininks jau toks žmogus, kuris viską 

myli, kas prie jo“ 

Gegužės 19 d. Salos etnokultūros ir informacijos centras 

tel. 8441 50010 

El.p.rusnessala.etno@gmail.com 

18. Surengti tautodailininkės Eglės Pečiurienės tradicinių riešinių Vasario3-28 d. Kintų Vydūno kultūros centras 
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parodą-edukaciją „Tūkstantis žėrūnėlių“ tel. 8441 47379 

el.p.vidunaskintai@gmail.com 

19. Surengti seminarą „Mažosios Lietuvos tautinis rūbas istorijos 

kelyje“ Katyčiuose 

Kovo mėn. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras,  

tel. 844149622 

el.p.tradcentre@gmail.com 

22. Organizuoti renginį „Dvi Lietuvos“- Mažosios ir Didžiosios 

Lietuvos tautinio kostiumo panašumai ir skirtumai 

Rugsėjo mėn. Švėkšnos tradicinių amatų centras 

Tel. 844168035 

23. Surengti folkloro kolektyvų vakarą „Eisva mudu abudu“ Lapkričio mėn. Kintų Vydūno kultūros centras 

Tel. 8441 47379, el.p.vydunaskintai@gmail.com 

24. Organizuoti regioninį festivalį „Pažinsi tautosaką –atrasi save“ Lapkričio mėn. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, 

 tel. 8441 49622, el.p. tradcentre@gmail.com 

Pagėgių sav. 

25. Eksponuoti parodą, skirtą Tautinio kostiumo metams, 

lankytojų centre 

Birželio – rugpjūčio 

mėn. 

Rambyno regioninio parko administracija 

Lankytojų centro mob.8 614 10285  

el. p. kulturologas@rambynoparkas.lt 

26. Organizuoti edukacines dirbtuves „Nepabuvus siuvėjėle, 

nebus gera šokėjėlė“ 

Rugsėjo 11-15 d. Pagėgių sav. kultūros centras 

tel. 844157240, 865068732 

el.p. pagegiukultura@gmail.com 

27. Pristatyti ir eksponuoti M. Jankaus muziejaus parengtą parodą 

„Tautinis kostiumas-etninio tapatumo simbolis“ ir skaityti 

paskaitą „Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo genezė“ 

Liepos 3-rugpjūčio11d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus 

tel. 865615021 

el.p.m.jankausmuziejus@gmail.com 

28. Organizuoti tarptautinį profesionalių dailininkų plenerą 

„Mažosios Lietuvos ženklai“, skirtą Tautinio kostiumo 

metams paminėti 

Rugpjūčio 1-11 d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus 

tel. 865615021 

el.p.m.jankausmuziejus@gmail.com 

29. Organizuoti renginį, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai, 

Tautinio kostiumo metams paminėti. Surengti literatūrinę-

edukacinę popietę vaikams ir tėveliams “Knygos keičiančios 

pasaulį“ 

Balandžio mėn. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 

tel. 844157328, el.p. pagegiusvb@takas.lt 

Klaipėdos r. sav. 
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30. Surengti mokymus „Tautinio kostiumo detalių panaudojimas 

nūdienoje II“ 

Vasario-kovo mėn. Kretingalės kultūros centro Girkalių skyrius 

tel. 865637163 

el.p.svajuneanuziene@gmail.com 

www.kretingalekc.lt 

31. Surengti seminarą „Tautinis kostiumas- etnokultūros 

veidrodis“ 

Kovo 15 d. Kretingalės kultūros centro Girkalių skyrius tel. 

861215055, www.kretingalekc.lt 

el.p.e.skarbalius@gmail.com 

32. Surengti paskaitą „Darbelio įdėsiu-delmonėlį turėsiu“ Gegužės 4, 8,11 d. Priekulės kultūros centro Drevernos skyrius 

tel. 869929126 

el.p.drevernos.kulturosnamai@gmail.com 

www.priekulekc.lt 

33. Organizuoti šventę, skirtą Valstybės dienai „Žemė, kurioje 

gyvenu“ 

Liepos 6 d. Dovilų etnokultūros centras, tel. 861192466 

el.p.dovilai@yahoo.com 

www.etnodovilai.lt 

34. Organizuoti šventę „Viena šeima-viena tauta“ ir pristatyti 

tautinio kostiumo motyvais kolekciją 

Liepos 6 d. Kretingalės kultūros centras 

tel.860758600  

35. Surengti tautinio kostiumo fotografijų parodą „Paprotynė 2“ Rugsėjo 22 d. Kretingalės kultūros centras, tel. 860758600 

el.p.kretingaleskc@gmail.com 

www.kretingaleskc.lt 

36. Pristatyti Irenos Armonienės megztų tradicinių Mažosios 

Lietuvos pirštinių parodą 

Sausio 27 d. J. Lankučio viešosios bibliotekos Dauparų filialas 

tel. 861885907 

el.p.dauparaivb@gmail.com 

www.gargzdaivb.lt 

Tauragės r. sav. 

37. Organizuoti šventę „Į Martyno karčemą“ Lapkričio 10 d. Tauragės kultūros centro Lauksargių skyrius 

tel. 865170909 

PILIAKALNIŲ METAMS SKIRTOS PRIEMONĖS 

Pagėgių sav. 

1. Organizuoti Kultūros dieną. Gobelenų parodos  „Baltų 

ženklai“ atidarymas  

Balandžio 15d.  Rambyno regioninio parko administracija 

Lankytojų centro mob.8 614 10285  

El. p. kulturologas@rambynoparkas.lt 

2. Organizuoti renginį „Palaunagė“ Rugpjūčio 24d. Rambyno regioninio parko administracija 

Lankytojų centro mob.8 614 10285  
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 el. p. kulturologas@rambynoparkas.lt 

3. Organizuoti skulptūros plenerą, skirtą Piliakalnių metams 

paminėti 

Balandžio mėn. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 

tel. 844157328,  el.p.pagegiusvb@takas.lt 

4. Organizuoti Baltų vienybės dieną Rugsėjo 22d. Rambyno regioninio parko administracija 

Lankytojų centro mob.8 614 10285  

el. p. kulturologas@rambynoparkas.lt 

5. Surengti tautodailės parodą „Piliakalnių legendos tautodailės 

darbuose“ 

Rugpjūčio 18 d. Pagėgių kultūros centras 

tel. 844157240   mob.865068732 

 el.p. pagegiukultura@gmail.com 

Klaipėdos r. sav. 

6. Organizuoti Europos paveldo dienas, skirtas Piliakalnių 

metams 

Rugsėjo 15-17 d. Klaipėdos r. savivaldybės administracijos 

Kultūros skyrius, tel. 846 471566 

el.p.sonata.smatauskiene@klaiprdos-r.lt 

7. Aplankyti Klaipėdos rajono piliakalnius, dalyvaujant 

archeologui G. Zabielai 

Rugsėjo 23 Lietuvininkų bendrijos ,,Mažoji Lietuva“ 

pirmininkė, tel. 454438 

el.p.ebarauskiene@gmail.com 

8. Organizuoti Baltų vienybės dieną ir laužų sąšauką Kretingalės 

seniūnijoje  

Rugsėjo 22 d. Kretingalės kultūros centro Girkalių skyrius  

tel. 861215055 

el.p.e.skarbalius@gmail.com 

www.kretingaleskc.lt 

9. Organizuoti Klaipėdos rajone vaizduojamojo meno konkursą 

„Mano piliakalnis“, parengti konkurso dalyvių darbų virtualią 

galeriją bei kilnojamąją parodą ekspoziciją 

I-IV ket. VŠĮ Žemaičių tapatybės instituto direktorius 

tel. 861215055 

el.p.e.skarbalius@gmail.com 

Šilutės r. sav. 

10. Vesti edukacines  pamokas „Šilutės rajono piliakalniai“. Veda 

Šilutės H. Šojaus muziejininkas -archeologas M. Užgalis 

Sausis- gruodis Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

tel. nr.  8 441 62207 

el.p. info@silutesmuziejus.lt 
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11. Organizuoti išvyką į Vanagių piliakalnį ir vesti pašnekesius 

„Ką žmuonis šnek tap api Naumiesti“. Organizuoja Žemaičių 

Naumiesčio filialas, dalyvauja Žemaičių Naumiesčio 

mokyklos-darželio dramos būrelis (vadovė S. Vilčiauskienė) 

Gegužės 12 d. Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos Žemaičių 

Naumiesčio filialas 

tel.8 441 59101 

el. p.: danute.bruziene@silutevb.lt 

 

12. Bibliotekų lankytojai kviečiami dalyvauti kraštotyrinėse- 

pažintinėse kelionės, aplankant: 

1. Eidaičių piliakalnį lankymas Ramučių apylinkėse 

2.Alkos piliakalnį Juknaičių apylinkėse 

3. Akmeniškių piliakalnį Katyčių apylinkėse 

4. Juodžių piliakalnį Degučių apylinkėse 

5. Šylių (Brokorių) piliakalnį 

6. Gardamo apylinkių piliakalnius 

7. Lazduonėnų piliakalnį Balčių apylinkėse 

8. Jomantų piliakalnį  Inkaklių apylinkėse 

 

 

Gegužės 13d.  

Gegužės mėn.  

Birželio 22 d. 

Birželio23 d. 

Liepos 4 d. 

Liepos 1d. 

Liepos 7d. 

Rugpjūčio 8d. 

Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos filialai 

 

el. p.: raimonda.lomsargyte@silutevb.lt 

el. p.: rasa.vaičiuliene@silutevb.lt 

el. p.: marina.lodusova@silutevb.lt 

el. p.: elena.draguniene@silutevb.lt 

el. p.: vida.miseikiene@silutevb.lt 

el. p.: diana.formanikaite@silutevb.lt 

el. p.: gene.gofmaniene@silutevb.lt 

el. p.: daiva.milkeriene@silutevb.lt 

13. Surengti Kintų pagrindinės mokyklos mokinių piešinių parodą 

„Kintų piliakalnis“ (mokytojas A. Liekis) Kintų filiale 

Rugsėjo 7 d. Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos filialas 

tel.8 441 47219,  

el. p.: vaida.nausedaite@silutevb.lt 

14. Organizuoti interaktyvų žaidimą „Piliakalnių aidai“ Kovo 10 d. Salos etnokultūros ir informacijos centras 

tel. 844150010 

Pastaba: dėl objektyvių priežasčių organizatoriai pasilieka teisę keisti programą. 
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