
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2022 m. gegužės mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 2-31 d. Dailininkės, keramikės Irenos 

Šliuželienės (Šiauliai) kūrybos darbų 

paroda „Daina rankoms“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai.  

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2-10 d. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto 

mokyklos bei Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos parengta 

literatūros-dailės darbų parengta 

„Tikrovė kūrybos detalėj“ 

Kraštiečio rašytojo Algimanto Mackaus 

90-osioms gimimo metinėms paminėti. 

2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Pasiaukojimo teikiama stiprybė ir 

džiaugsmas“ 

Rašytojo, publicisto, kultūros, 

visuomenės bei politiko veikėjo Jono 

Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

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

„Keliauk su knyga į žvaigždžių 

karalystę!“ 

Rašytojo, kino ir teatro režisieriaus 

Vytauto V. Landsbergio 60-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

2-31 d. Jungtinė Lietuvos fotografų fotografijos 

darbų paroda „be pavadini[MO]“  

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Raštija – dvasinių pasaulio turtų 

saugotoja“ 

Pasaulinei spaudos laisvės dienai  

bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai paminėti. 

11-31 d.  Pagėgių savivaldybės meno ir sporto 

mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda 

„Spalvotas pavasaris“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

12 d. 

17.00 val. 

Rašytojo, istoriko, TV laidų vedėjo, 

sporto komentatoriaus Roberto 

Petrausko naujausios istorinės knygos 

„Poltava“ (2022 m.) sutiktuvės, 

dalyvaujant autoriui. 

Lietuvių rašytojų darbų populiarinimui 

ir skaitymo skatinimui. 

17 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis įvairaus 

amžiaus vaikams „Kurkime svajonių 

knygą kartu!“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

25 d. 

17.00 val. 

18-asis Pagėgių literatūrinis pavasaris 

„Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos įkūrimo 85-erių metų 

jubiliejui paminėti. 
 

 

 

 

RENGINIAI BEI PARODOS  

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Esi mano rankų stiprybė, 

Mama...“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 



2.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Didingos 

istorijos ‒ lietuvių liaudžiai...“ 

Rašytojo, publicisto, kultūros, 

visuomenės ir politikos veikėjo Jono 

Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Obuolių, 

tinginių ir... kiaušinių pasakaitės!“ 

Rašytojo, kino ir teatro režisieriaus 

Vytauto V. Landsbergio 60-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

4.  6 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė suaugusiems „Ką mena 

gimtoji kalba ir... knyga?“ 

Pasaulinei spaudos laisvės dienai  

bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Kraštiečio, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio gimnazijos fizinio ugdymo-

dailės vyresn. mokytojo Eligijaus Kriaučiūno 

dailės darbų paroda „Pagėgių krašto vaizdai“ 

Pagėgių krašto pažinimo skatinimui  

ir kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Jokie niūrūs 

vėjai nenupūs mūsų siekių būti Europos 

Sąjungos dalimi“ 

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 

dienai ir Europos dienai paminėti. 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Mėgstu 

knygeles kaip saldžias dovanėles“ 

Pasaulinei spaudos laisvės dienai  

bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai paminėti. 

4.  13 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė popietė 1-6 kl. mokiniams „Mūsų 

šeimynėlė: laiminga, graži ir kūrybinga!“ 

 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

„Branginkime, puoselėkime kalbą ir knygą“ 

Pasaulinei spaudos laisvės dienai  

bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai paminėti. 

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

Zitos istorijų...“ 

Rašytojo, kino ir teatro režisieriaus 

Vytauto V. Landsbergio 60-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

3.  2-31 d. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių 

paroda „Spalvotu pavasario taku“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

4.  16 d. 

14.00 val. 

 

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-4 kl. mokiniams 

„Mano rankytėm sukurtos gėlytės – Tau, 

brangi Mamyte“ 

 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  13-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Ko liūdnos 

vienišos sodybos?..“ 

Rašytojo, publicisto, kultūros, 

visuomenės bei politikos veikėjo Jono 

Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

2.  13-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Gyvenimiškos istorijos, išpasakotos vaikams“ 

Rašytojo, kino ir teatro režisieriaus 

Vytauto V. Landsbergio 60-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

3.  13-31 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Žiedų 

žiedai – pavasario šaukliai...“ 

 

Pagėgių krašto gamtos pažinimo 

skatinimui ir Motinos dienai paminėti. 



STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-15 d. 

 

Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Žmogus“ 

Kraštiečių kūrybos ir vaizduojamojo 

meno sklaidai. 

2.  2-31 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos 

Gečienės šiaudinių sodų paroda „Tarp dangaus 

ir žemės“ 

Motinos dienai, Tarptautinei šeimos 

dienai ir kraštiečių kūrybos sklaidai. 

 

3.  2-31 d.  Literatūrinė paroda suaugusiems „Gyvenimas 

niekada nepaliovė stebinti“ 

Prozininkų, publicistų Jono Mikelinsko  

ir Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

4.  2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Spaudoj 

ir knygose gyvena mūsų gražūs žodžiai...“ 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai paminėti. 

5.  24 d.  

13.00 val. 

Literatūrinis-muzikinis vidudienis 1-6 kl. 

mokiniams „Neša pasakos sparnai...“ 

Rašytojo, kino ir teatro režisieriaus 

Vytauto V. Landsbergio 60-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda 

„Potvyniai Pagėgių krašte“ 

Pagėgių krašto pažinimo skatinimui, 

kraštiečių kūrybos ir vaizduojamojo 

meno sklaidai. 

2.  2-31 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos 

Gečienės kūrybos darbų paroda „Su švente, 

mielos Mamos!“ 

Pagėgių krašto tautodailininkų kūrybos 

sklaidai. 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kūrėjų laimės 

ieškojimai“ 

Prozininkų, publicistų Jono Mikelinsko  

ir Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

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

būki mano spinduliu šiltu...“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

5.  25 d. 

13.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis vidudienis įvairaus 

amžiaus vaikams „Takais į pasakų pasaulį...“ 

Rašytojo, kino ir teatro režisieriaus 

Vytauto V. Landsbergio 60-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda ,,Gamtos 

grožio apsupty...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai ir Pagėgių 

krašto gamtos pažinimo skatinimui. 

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

,,Rudnosiuko raštų margumynai“ 

Rašytojo, kino ir teatro režisieriaus 

Vytauto V. Landsbergio 60-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems ,,Tautos išlikimo pastangos – per 

knygų veikėjų idealus“ 

Rašytojo, publicisto, kultūros, 

visuomenės bei politikos veikėjo Jono 

Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms, 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai paminėti. 

4.  12 d. 

10.00 val. 

Interaktyvūs užsiėmimai senjorams ,,Internetas 

bei kitos informacinės ir ryšių technologijos“ 

Pasaulio ryšių ir informacinės 

visuomenės dienai paminėti. 

5.  24 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

,,Lapiuko Pūkio nuotykių takeliais“ 

Rašytojo, kino ir teatro režisieriaus 

Vytauto V. Landsbergio 60-ies metų 

sukakčiai paminėti. 



ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

Tėvynės meilė“ 
 

Prozininkų, publicistų Jono Mikelinsko  

ir Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

2.  2-31 d. 

 

Tautodailininko Stanislovo Meškausko 

(Juknaičių k., Šilutės raj. sav.) drožinėtų 

Užgavėnių kaukių paroda „Iš liepos medžio 

gimę...“ 

Mažosios Lietuvos kūrėjų darbų 

populiarinimui, tautodailės tradicijų  

ir vaizduojamojo meno sklaidai. 

3.  2-31 d. 

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Mano 

širdelėje – tavo gerumas“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

4.  18 d. 

14.00 val. 

Pažintinė-edukacinė popietė suaugusiems 

„Grožiadienio žavesys ir paslaptys“ 

Tarptautinei žavėjimosi augalais dienai  

ir Tarptautinei biologinės įvairovės dienai 

paminėti. 
 

 

Pastabos:  

* 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. 

* Iki gegužės mėnesio vidurio atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų 

filialo darbuotoja. 

* Gegužės 16-20 dienomis atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo 

darbuotoja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pagegiusvb.lt/

