
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2021 m. spalio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 1-31 d. Autorinė Anedos Antanavičiūtės 

(Klaipėda) fotografijos darbų paroda 

„Versmių sukurti paveikslai“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1 d. 

17.00 val. 

Kūrybinių ieškojimų vakaras su kavos 

prieskoniu 

Pagėgių krašto kūrėjų kūrybos sklaidai 

ir poeto Vytauto Mačernio metams 

paminėti. 

 1-15 d. Tradicinis piešinių konkursas 

ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. 

mokiniams „Akimirka su augintiniu“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

 1-31 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Žmogus“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

 1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Apie 

visa tai, kas virtualu ir interaktyvu“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

 1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Mažoji Lietuva – laiko ir 

lemčių vitražuose“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

 

1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

3a kl. mokinės Augustės Miliauskaitės 

dailės darbų paroda „Paslaptingas 

pasaulis“ 

Jaunosios kartos meninės saviraiškos 

skatinimui. 

 

1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

mokytojos Janetos Vidraitės-

Marozienės vitražų paroda 

Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. 

 

1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Raidžių namuose žodžiai gimsta“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

 

13 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis rytmetis įvairaus 

amžiaus vaikams „Stryk pastryk 

takučiu...“, dalyvaujant   

tauragiškiui vaikų poetui Jonui 

Jakštaičiui. 

Skaitymo skatinimui ir meilės knygai 

ugdymui. 

 

18-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto piešinių 

konkurso „Akimirka su augintiniu“ 

darbų paroda 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

 

20 d. 

11.00 val. 

Skaitmeninio raštingumo lavinimo 

laboratorija suaugusiems „Virtualaus 

pasaulio lobių beieškant...“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENGINIAI BEI PARODOS 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Kentrių kaimo bendruomenės parengta 

fotografijos darbų paroda „Vienybė dirbti ir 

kurti kartu...“ 

Informacijos apie Kentrių kaimą sklaidai. 

2.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Jie 

išliks amžinai atminty...“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Pažinkime − eiliuota knyga“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

4.  4 d. 

14.00 val. 

Kūrybinės origamio dirbtuvėlės įvairaus amžiaus 

vaikams „Mano mažasis popierinis draugas“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

5.  22 d. 

14.00 val. 

Informacinių technologijų sklaidos popietė 

suaugusiems „Naudokitės  internetu − tai greita, 

patikima ir saugu...“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Elenos Raštutienės (Šilutė) kryželiu siuvinėtų 

darbų paroda „Paskendę spalvų vandenyne...“  

Tautodailės tradicijų sklaidai, Lumpėnų 

bibliotekos įkūrimo 70-mečiui bei 

Lumpėnų seniūnijos įkūrimo 20-mečiui 

paminėti.  

2.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Mažoji Lietuva – vienybės apsupta“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kas 

eiliuota, karūnuota..?“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

4.  6 d.  

14.00 val. 

Edukacinė-kūrybinė popietė 1-4 kl. mokiniams 

„Mano dienos su mažuoju draugu“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Ir džiaugsmo 

siautuly, ir sielvartų gausybėje“ 

Poeto, prozininko, vertėjo, dramaturgo, 

aktoriaus Kazio Inčiūros 115-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

2.  1-31 d. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių 

paroda „Vaikystės dienų šypsenos“ 

Tarptautinei mokytojų dienai paminėti  

ir jaunosios kartos kūrybiškumui skatinti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai 

žvaigždės padangėj dainuodamos žaidžia...“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

4.  5 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė-kūrybinė popietė 1-4 kl. 

mokiniams „Susipažinkime: aš – Jūsų 

augintinis“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Nuo vieversio 

virvėjimo skambaus...“ 

Poeto, prozininko, vertėjo, dramaturgo, 

aktoriaus Kazio Inčiūros 115-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Metas, 

kai nykštukai įsitaiso galvoje...“ 

Austrų rašytojos, literatūros kritikės, 

filmų scenarijų autorės Kristinos 

Niostlinger 85-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

3.  1-31 d. Kraštotyrinė fotografijų paroda iš buvusios 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. 



mokyklos archyvo „Bėgančio laiko sustabdytos 

akimirkos“ 

4.  27 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė popietė 1-6 kl. mokiniams 

„Rudenėlis jau suvėrė vasaros uogeles...“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. 

 

Iš Stoniškių (Pagėgių sav.) kilusios Romos 

Krenciuvienės (Šiauliai) dailės darbų paroda 

„Spalvingo įkvėpimo skrydis“ 

Vaizduojamojo meno krypčių įvairovės  

ir kraštiečių kūrybos darbų sklaidai. 

2.  1-31 d.  Literatūrinė paroda suaugusiems „Sapnuojas 

šulinys prie Nemuno lygaus...“ 

Poeto, prozininko, vertėjo, dramaturgo, 

aktoriaus Kazio Inčiūros 115-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-31 d. 

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Istorijose 

– džiaugsmo perlai vaikams“   

Austrų rašytojos, literatūros kritikės, 

filmų scenarijų autorės Kristinos 

Niostlinger 85-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

4.  26 d. 

15.00 val. 

Literatūros kūrinių garsinio skaitymo popietė  

1-6 kl. mokiniams „Sidabrinės gijos tviska –  

rudenėliui puošia mišką“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kazio Inčiūros 

kūrybos lyriniai vingiai“ 

Poeto, prozininko, vertėjo, dramaturgo, 

aktoriaus Kazio Inčiūros 115-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Margaspalvių eilėraščių laukai“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

3.  1-31 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Žirgai ir 

mano kaimas“ 

Informacijos apie Šilgalius ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai 

4.  28 d.  

15.00 val. 

Literatūrinė popietė įvairaus amžiaus vaikams 

„Knygelės, paženklintos gerumu“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių k., 

Pagėgių sav.) tapybos ant šilko darbų paroda 

„Šilkinės spalvų gamos“ 

Tautodailės tradicijų ir kraštiečių kūrybos 

sklaidai. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai 

medžiuose žvaigždės ir pasakos tviska...“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 9-12 kl. 

mokiniams ir suaugusiems „Pagėgių krašto 

žmonės ir įvykiai“ 

Vietos savivaldos dienai paminėti. 

4.  6 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams   

„Mano mylimuko vardas yra...“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

5.  20-21 d. 

11.00 val. 

Interaktyvūs užsiėmimai suaugusiems 

„Moderniosios technologijos ir aš“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Netekčių, lemčių ir praradimų vingiais“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

2.  1-31 d. 

 

Dacijonų bendruomenės narių molio dirbinių 

paroda „Balto molio slėpiniai“ 

Tautodailės tradicijų sklaidai. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Aš Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti 



 nupiešiu letenėlę artimiausio draugo“ 

4.  28 d. 

14.00 val. 

Literatūrinis rytmetis 1-6 kl. mokiniams  

„Susipažinkime su aviečių kvapu ir klajojančiu 

sapnu“ 

Poetės, dramaturgės, vertėjos Ramutės 

Skučaitės 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

 

Pastaba:  

* Parodų ir renginių datos gali keistis. Maloniai kviečiame sekti bibliotekos naujienas Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt bei Vydūno viešosios bibliotekos, 

vaikų erdvės ir filialų socialinio tinklo „Facebook“ puslapiuose. Renginiai bus fotografuojami, nuotraukos 

viešinamos bibliotekos reprezentaciniais tikslais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pagegiusvb.lt/

