
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai, parodos bei virtualios veiklos 2022 m. kovo mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 1-31 d. Spaudos fotografo, fotožurnalisto 

Pauliaus Lileikio (Vilnius) fotografijų 

paroda „1991 Sausis“ 

Lietuvos istorijos įvykių įamžinimui. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Žvilgsnis į Vydūno 

gyvenimo ir kūrybos gelmes“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, filosofo, publicisto, 

chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)  

154-osioms gimimo metinėms ir 

Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

1-31 d. Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ 

kartu su partneriais organizuoto 

respublikinio karpinių plenero 

„Tautodailė vydūniška dvasia“ darbų 

paroda 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, filosofo, publicisto, 

chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)  

154-osioms gimimo metinėms paminėti. 

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Istorijos tiltais: 

keliaujanti knygų šviesa“ 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai, Knygnešio dienai ir Lietuvos 

vardo dienai paminėti. 

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

„Pasakaitės iš paukštelių gyvenimo...“ 

Rašytojos, pedagogės Birutės 

Lengvenienės 80-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

1-31 d.  Tauragės meno mokyklos dailės studijos 

,,Koloritas“ paroda ,,Spalvoti 

pasakojimai“ (mokyt. Jolita Ogintaitė) 

Jaunosios kartos meninės saviraiškos 

skatinimui. 

4 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-pažintinis rytmetis 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

„Kokia graži ir turtinga ta mūsų 

kalba“, dalyvaujant Pagėgių 

savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 

„Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniams  

Tarptautinei rašytojų dienai ir Lietuvių 

kalbos dienoms paminėti. 

Nuo 21 d. 

 

Virtuali Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešosios bibliotekos parengta  

kraštotyrinė fotografijų paroda „Bronės 

Savickienės 100-metis: kūrybinio laiko 

spiralės“, publikuojama Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos „Facebook“ puslapyje ir 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje. 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės 

Savickienės 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

22 d.  

11.00 val. 

Tradicinis edukacinis-žaidybinis-

kraštotyrinis protmūšis 7-10 kl. 

mokiniams „Vydūno keliais keleliais...“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, filosofo, publicisto, 

chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)  

154-osioms gimimo metinėms,  

Tarptautinei rašytojų dienai bei 

Lietuvos jaunimo metams paminėti. 



24 d. 

17.00 val. 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės Savickienės 

100-ųjų gimimo metinių minėjimas 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės 

Savickienės 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

24-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Bronės Savickienės  

100-metis: kūrybinio laiko spiralės“ 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės 

Savickienės 100-osioms gimimo 

metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai 

paminėti. 

Nuo 25 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos parengto dokumentinio filmo 

„Pagėgių miesto himno autorei 

atminti“ demonstracija, vyksianti 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje, Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos „Facebook“ puslapyje bei 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos „Youtube“ kanale. 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės 

Savickienės 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

 

 

 

 

 

 

RENGINIAI, PARODOS BEI VIRTUALIOS VEIKLOS 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ 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. 

2.  1-31 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pakruojo 

skyriaus parengta Pakruojo rajono malūnų 

nuotraukų paroda „Ar dar pamos malūnai 

sparnais?“  
(Kultūros tarybos ir LR Kultūros ministerijos 

dalinai finansuotas projektas „Ar dar pamos 

malūnai sparnais?“) 

Pakruojo rajono vėjo malūnų  

įamžinimui. 

3.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Vydūno minčių atgarsiai...“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, 

publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas 

Storostas) 154-osioms gimimo metinėms  

ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

4.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Neužmirštami širdies atbalsiai...“ 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės Savickienės  

100-osioms gimimo metinėms, Pasaulinei 

poezijos dienai ir Tarptautinei rašytojų 

dienai paminėti. 

5.  4 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė suaugusiems „Gimtoji kalba 

kiekvienam tik viena...“ 

Lietuvių kalbos dienoms, Lietuvos vardo 

dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Žalias, didis ir gražus – mūsų 

kraštas nuostabus!“ 

Lietuvos vardo dienai ir Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti. 



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

„Dvasinio taurėjimo keliu – su Vydūnu“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, 

publicisto, filosofo, kultūros veikėjo, 

chorvedžio, švietėjo Vydūno  

(tikr. Vilhelmas Storostas) 154-osioms 

gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų 

dienai paminėti. 

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

„Skaitymėliai linksmiems vaikučiams“ 

Rašytojos, pedagogės Birutės 

Langvenienės 80-osioms gimimo 

metinėms, Pasaulinei poezijos dienai  

ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

4.  7 d. 

15.00 val. 

Literatūrinis Lumpėnų kaimo gyventojų rašytinės 

kūrybos sklaidos vakaras suaugusiems „Apie 

kalbą, knygą ir... Žmogų“ 

Lietuvių kalbos dienoms, Tarptautinei 

rašytojų dienai ir Pasaulinei poezijos 

dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva – 

Vilties, Tvirtybės ir Nepriklausomybės kelyje“ 

Lietuvos vardo dienai ir Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

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

pasakaitės iš knygelių giraitės“ 

Rašytojos, pedagogės Birutės 

Lengvenienės 80-osioms gimimo 

metinėms, Pasaulinei poezijos dienai  

ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

3.  1-31 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pakruojo 

skyriaus parengta Pakruojo rajono malūnų 

nuotraukų paroda „Ar dar pamos malūnai 

sparnais?“  
(Kultūros tarybos ir LR Kultūros ministerijos 

dalinai finansuotas projektas „Ar dar pamos 

malūnai sparnais?“) 

Pakruojo rajono vėjo malūnų  

įamžinimui. 

4.  10 d. 

12.00 val. 

Literatūrinis-kraštotyrinis vidudienis 5-8 kl. 

mokiniams „Knygnešiai – gimtąją kalbą 

saugantys tautos šviesuliai“ 

Knygnešio dienai, Tarptautinei rašytojų 

dienai ir Lietuvių kalbos dienoms 

paminėti. 

5.  10-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Mano miestas – Pagėgiai žali“ 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės Savickienės 

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

„Vydūno šviesos apsupty...“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, 

publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas 

Storostas) 154-osioms gimimo metinėms 

ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

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

„Gyvenimo keliai – atminimo ženkluose“ 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės Savickienės 

100-osioms gimimo metinėms ir 

Pasaulinei poezijos dienai paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Šatrijos 

Raganai – 145-eri“ 

Rašytojos, prozininkės, vertėjos, 

pedagogės Marijos Pečkauskaitės 

(slapyv. – Šatrijos Ragana) 145-osioms 

gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų 

dienai paminėti. 

4.  1-31 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Žirgai, 

atvedę laisvę...“ 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 



5.  1-31 d. Įvairias klases lankančių jaunųjų bibliotekos 

skaitytojų dailės darbų paroda „Kai spalvos 

puošia Laisvę...“ 

Lietuvos vardo dienai ir Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

6.  18 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Te Žemę apglėbia žiedai...“ 

Pasaulinei Žemės dienai paminėti. 

 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-15 d. 

 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Dobilų ir ežerų krašte – mano gimtinė“ 

Kraštietės, poetės, dailininkės Aldonos 

Gustas 90-ies metų sukakčiai paminėti. 

 

2.  1-31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos buvusių mokinių dailės darbų paroda                      

„Lietuva – spalvinga, brangi ir... sava!“ 

(mokytoja – Liucija Bungardienė)  

Lietuvos vardo dienai, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir 

Pagėgių krašto jaunosios kartos kūrybos 

sklaidai.  

3.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Tegul mūsų širdys žemėj meilę skleis...“ 

Lietuvos vardo dienai, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai, 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės Savickienės 

100-osioms gimimo metinėms, 

Tarptautinei rašytojų dienai ir Pasaulinei 

poezijos dienai paminėti. 

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

nunerta eilėraštukų skara“ 

Rašytojos, pedagogės Birutės 

Lengvenienės 80-osioms gimimo 

metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai  

ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti..  

5.  3 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė laboratorija 5-8 kl. 

mokiniams „Laiškelį Lietuvai skiriu...“ 

Lietuvos vardo dienai, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Kraštietės Danguolės Alaburdienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) siuvinėtų ir nertų darbų paroda 

„Kūrybos šaltinis – tėvynė mano“ 

Lietuvos vardo dienai, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai, 

kraštiečių kūrybos ir tautodailės tradicijų 

sklaidai. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Visi atsakymai 

slepiasi knygose...“ 

Bibliotekininko, knygotyrininko, kultūros 

istoriko, mokslininko Levo Vladimirovo 

110-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Harmonijos paieškos knygų puslapiuose“ 

Pagėgių miesto himno autorės, krašto 

rašytojos, pedagogės Bronės Savickienės 

100-osioms gimimo metinėms, 

Tarptautinei rašytojų dienai ir Pasaulinei 

poezijos dienai paminėti. 

4.  3 d.  

12.00 val. 

Literatūrinė viktorina įvairaus amžiaus vaikams 

„Lietuva: mano žinios apie ją“, dalyvaujant 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos 1 ir 2 kl. mokiniams ir jų mokytojoms 

Gitanai Baužaitei bei Vidai Gečienei. 

Lietuvių kalbos dienoms, Lietuvos vardo 

dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Gamtos 

grožio apsupty...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 



2.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Tauta – 

istorijos vingiuose...“ 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai, Tarptautinei rašytojų dienai ir 

Knygnešio dienai paminėti. 

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

mokiniams ir suaugusiems „Būties esmė – 

gyvenimo prasmė“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, 

publicisto, filosofo, chorvedžio, švietėjo 

kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas 

Storosta) 154-osioms gimimo  metinėms, 

Tarptautinei rašytojų dienai ir Knygnešio 

dienai paminėti. 

4.  9 d. 

11.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvėlės ikimokyklinio amžiaus 

vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Iš rankelių 

darbščių Lietuvėlei skiriu“ 

Lietuvos vardo dienai, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Dacijonų bendruomenės (Tauragės rajono 

savivaldybė) narių molio dirbinių paroda „Balto 

molio slėpiniai“ 

Tautodailės tradicijų sklaidai. 

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

„Knygose – taurus palikimas Lietuvai ir 

pasauliui“ 

Mažosios Lietuvos dramaturgo, rašytojo 

publicisto, filosofo, chorvedžio, kultūros 

veikėjo, švietėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas 

Storostas) 154-osioms gimimo metinėms, 

Tarptautinei rašytojų dienai ir Lietuvių 

kalbos dienoms paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Te 

Lietuvos vardas lūpose skamba!“ 

 

Lietuvos vardo dienai, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

4.  9 d. 

14.00 val. 

 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems 

„Vydūnas: Lietuvai, už Lietuvą ir apie 

Lietuvą“ 

Mažosios Lietuvos dramaturgo, rašytojo 

publicisto, filosofo, chorvedžio, kultūros 

veikėjo, švietėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas 

Storostas) 154-osioms gimimo metinėms, 

Tarptautinei rašytojų dienai ir Lietuvių 

kalbos dienoms 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 ir 

filmuojami, medžiaga viešinama bibliotekos reprezentaciniais tikslais. 
 

http://www.pagegiusvb.lt/

