
 

 

Ignė Zarambaitė. Skudurinukė 

 

     Ignė Zarambaitė – šilutiškė, kuri gyvenimo išminties ir aukštųjų mokslų sėmėsi Vilniuje. Tačiau 
po keletos metų gyvenimo sostinėje suprato, kad nei įgyti ekonomikos mokslai, nei konkursu 
laimėta solidi tarnyba, kuria ne vienas didžiuotųsi, – ne jos pašaukimas. Tad susirinkusi savo 
daiktus vieną dieną tiesiog ėmė ir sugrįžo į gimtąjį miestą. O po kiek laiko pradėjo dirbti Šilutės 
F.Bajoraičio bibliotekoje, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje. Tai darbas, kuris jai teikia malonumą, 
nes, bendraudama su žmonėmis, Ignė turi galimybes pažinti daugelį skaitytojų, padėti rasti jiems 
tinkamą knygą. O tuo pačiu, kaip sakė – semtis jų žinių ir energijos.  
     Šioji knygelė – apie mergaitę Anelę, kuriai mama pasiuva skudurinę lėlytę ir pavadina Uršule. 
Tai pasakojimas apie draugystę, laiką ir ištikimybę. Nes viena namuose likusi Uršulė mąsto, kiek 
trunka VISADA, nes prasidėjus judviejų draugystei Anelė buvo pasižadėjusi visada ją mylėti. 

 

Savickytė, Ramunė. Adelės dienoraštis. Žiema 

 
Adelės dienoraštis. Žiema: apsakymas / Ramunė Savickytė; iliustracijos autorės. – Vilnius: 
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016. – 89 p.: iliustr. – (Vaikų bibliotekėlė). – 
Ciklo 2-oji knyga. – ISBN 978-609-8161-13-7 
   Tai antroji Ramunės Savickytės knygelė apie Adelę. Ketvirtokė Adelė dienoraštyje aprašo 
spalvingą savo kasdienybę, santykius su draugais, mokytojais ir tėvais, aptaria įvairiausius vaikui 
kylančius klausimus: ar yra Kalėdų Senelis, kas yra Kalėdos, meilė, atsakomybė, netektis. 

 



Rebeka Una. Aš esu Tomas, seklys 

 
Aš esu Tomas, seklys: apysaka / Rebeka Una; iliustravo Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė. – Vilnius: 
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016. – 136 p.: iliustr. – (Vaikų bibliotekėlė). – 
ISBN 978-609-8161-16-8 
    Knygoje aprašomi seklio Tomo nuotykiai kaime 1986 m. vasarą. Regis, vaikai labai linksmai 
gyveno ir tada, kai neturėjo nei kompiuterių, nei išmaniųjų telefonų, o kramtomoji guma ir bananai 
buvo didžiausia retenybė. Perskaitę sužinosite, kaip atrodo kietas kisielius, kas yra gazuoto vandens 
automatas, kaip kvepia stori flomasteriai ir ką daryti, kad laidant strėles būtų išvengta kraujo... O 
gal vėliau ir patys panorėsite tapti sekliais ir visa užrašyti. 

 

Gaja Guna Eklė. Brolis, kurio nereikėjo 

 
Brolis, kurio nereikėjo: apysaka / Gaja Guna Eklė; iliustravo Asta Skujytė. – Vilnius: Labdaros ir 
paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016. – 116 p.: iliustr. – (Vaikų bibliotekėlė). – Knyga – 
trečiojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso (2016 m.) antrosios premijos laimėtoja. – ISBN 
978-609- 8161-15-1 
     „Turėsi brolį!“ – devynmečiam Gvidui vieną dieną praneša tėvai. Jie, neatsiklausę sūnaus, 
nusprendžia įsivaikinti tokio pat amžiaus berniuką Tomą iš vaikų namų. 



       Gvidui skaudu ir pikta, kad nei mama, nei tėtis su juo nepasitarė, berniukas nesupranta, kodėl 
tėvams neužtenka jo vieno. Priešindamasis tokiam tėvų poelgiui, jis ryžtasi padaryti viską, kad tik 
Tomas netaptų jų šeimos nariu. 

 

Ežerinytė, Ilona. Šunojaus diena. 

 
  Šunojaus diena: trys pasakos / Ilona Ežerinytė; dailininkas Raimondas Gnižinskas. – Vilnius: 
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016. – 93 p.: iliustr. – (Vaikų bibliotekėlė). – 
Knyga – trečiojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso (2016 m.) pirmosios premijos laimėtoja. – 
ISBN 978-609-8161-17-5 
   Knygelė pasakoja, kas mažajai Adelei padeda įgyvendinti svajonę, kodėl vieną dieną Dovydo šuo 
ir kalė prabyla žmonių kalba ir su kokiomis būtybėmis susipažįsta Vilius  bei jo sesuo, 
atostogaudami senelių sodyboje. 

 

Marcinkevičius, Marius. Voro koja 

 
   Voro koja: eilėraščiai / Marius Marcinkevičius; iliustravo Elena Launikonytė. – Vilnius: 
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016. – 70 p.: iliustr. – (Vaikų bibliotekėlė). – 
ISBN 978-609-8161-18-2 
    Eilėraščių knyga vaikams. 



 

Rakauskienė, Giedrė. Dramblys ir antis 

 
     Dramblys ir antis: pasaka / Giedrė Rakauskienė; dailininkė Jurga Šulskytė. – Vilnius: Labdaros 
ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016. – 36 p.: iliustr. – (Vaikų bibliotekėlė). – ISBN 978-
609-8161-14-4 
     Paveikslėlių knygelė apie dramblio ir anties draugystę. 

 

Darbutaitė, Lina. Baltas dangus 

 
     Baltas dangus: eilėraščiai / Lina Darbutaitė; iliustravo Virginijus Malčius. – Vilnius: Labdaros 
ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016. – 62 p.: iliustr. – (Vaikų bibliotekėlė). – ISBN 978- 
609-8161-20-5 
    Poezijos knyga yra trečiojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso debiuto premijos laimėtoja. 


