
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2023 m. vasario mėn. 
 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 1-28 d. Dailės pedagogių Vidos Karbauskienės 

ir Jurgitos Navickienės vadovaujamos 

Tauragės Suaugusiųjų dailės studijos 

„MMM“ (moterys mokosi meno, meno 

mokyklos moterys) tapybos darbų paroda 

„Interpretacijos“ 

Tauragės Suaugusiųjų dailės studijos 

„MMM“ 12-os metų veiklos sukakčiai 

paminėti. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-17 d. Pagėgių savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės 

metrikacijos skyriaus kartu su Pagėgių 

savivaldybės antikorupcijos komisija 

organizuoto kūrybinių darbų konkurso 

„Už skaidrią Lietuvą“ darbų paroda  

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai  

ir jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

1-28 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Mažosios Lietuvos 

šviesuoliui Kristupui Vilkui atminti“ 

Mažosios Lietuvos poeto, archyvaro, 

pedagogo Kristupo Vilko 425-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Poetų 

eilėmis išpuošta Lietuva“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

1-28 d. Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) 

Kauno skyriaus tekstilės grupės 

,,ESAME“ (vadovė – Birutė Sarapienė) 

tekstilės kūrinių paroda „Pradžioje buvo 

ženklas…“ (iš ciklo „Kitokia tekstilė“) 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, filosofo, 

švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)  

155-osioms gimimo metinėms paminėti. 

1-28 d. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto 

mokyklos mokinių (mokyt. Liucija 

Bungardienė ir Lina Ambarcumian) 

piešinių paroda ,,Ieškojimai ir 

atradimai“ 

Jaunosios kartos meninės saviraiškos 

skatinimui. 

1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Pirmūnų šventė kartu su Knyga!“ 

Prozininkės Bitės Vilimaitės  

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

7 d.  

12.00 val. 

Teatralizuota pamokėlė 1-4 kl. 

mokiniams „Susipažinkime: neatsargus 

elgesys interneto platybėse“ 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto dienai 

paminėti. 

8-10 d. 

9.00 val. 

Pradedančiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymai suaugusiems temomis 

„Geriausias laikas patobulinti savo 

skaitmenines žinias – dabar!“  

bei „Kaip apsisaugoti nuo grėsmių 

internete?“ 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto dienai 

paminėti. 

17-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

I ir II g klasių mokinių (mokytoja – Lina 

Jonelienė) kūrybinių darbų paroda „Tas 

įdomus siūlo gyvenimas“ 

Jaunosios karto kūrybiškumo 

skatinimui. 

22 d. 

10.00 val. 

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 

viešosios bibliotekos įgyvendinamo 

Skaitymo skatinimui. 



projekto „Inovatyvūs Lietuvos 

bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių 

santykių kūrimui su aplinka“ žaidimo 

pristatymo renginys 

23-24 d. 

12.00 val. 

Literatūrinių-edukacinių renginių ciklas 

įvairaus amžiaus vaikams „Spalvinėje 

raidžių kompozicijoje...“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

 

 

 

 

RENGINIAI BEI PARODOS  

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d.  Kraštotyrinė fotografijų paroda iš buvusios 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos archyvo „Sugrįžimai į laiko 

sustabdytas akimirkas“ 

Krašto istorijos atminimo ženklų 

plėtojimu ir Klaipėdos krašto metams 

paminėti. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Čia didi 

Lietuva...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai,  

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Skrynelė, 

pilna ypatingų istorijų...“ 

Prozininkės Bitės Vilimaitės  

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  10 d. 

14.00 val. 

Edukacija įvairaus amžiaus vaikams „Būk saugus 

interneto erdvėse...“ 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto dienai 

paminėti. 

5.  20 d. 

14.00 val. 

Skaitymo skatinimo popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Tegul gimtieji žodžiai skamba...“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Žvilgsnis į 

mokslinės fantastikos pradžią“ 

Prancūzų rašytojo, mokslinės fantastikos 

žanro pradininko Žiulio Verno  

195-osioms gimimo metinėms paminėti. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Užburiančios Sigito Gedos knygos“ 

Poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros 

kritiko, publicisto, vertėjo Sigito Gedos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  10 d.  

11.00 val. 

Informacinė-edukacinė valandėlė suaugusiems 

„Mano duomenų saugumas virtualioje erdvėje“ 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto dienai 

paminėti. 

4.  17 d. 

16.00 val. 

Kraštietės Indrės Chaidarovos (Lumpėnų k., 

Pagėgių sav.) tapybos darbų parodos „Ten, kur 

Mes“ pristatymas, dalyvaujant autorei 

Kraštiečių kūrybos ir vaizduojamojo 

meno sklaidai. 

5.  17-28 d. Kraštietės Indrės Chaidarovos (Lumpėnų k., 

Pagėgių sav.) tapybos darbų paroda „Ten, kur 

Mes“ 

Kraštiečių kūrybos ir vaizduojamojo 

meno sklaidai. 

6.  20 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė garsinio skaitymo popietė 5-8 kl. 

mokiniams „Lietuva pražysta žodžių gražume“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių k., 

Pagėgių sav.) tapybos ant šilko darbų paroda 

Pagėgių krašto gyventojų kūrybos  

ir vaizduojamojo meno sklaidai. 



„Šilkinės spalvų gamos“ 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Graži Tu 

mano, brangi Tėvyne...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai,  

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Balto 

popieriaus žmogučiai“ 

Poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros 

kritiko, publicisto, vertėjo Sigito Gedos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  8 d. 

15.00 val. 

Interaktyvi žinių viktorina įvairaus amžiaus 

vaikams „Testas-žaidimas: išbandyk save!“ 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto dienai 

paminėti. 

5.  23 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė popietė įvairaus amžiaus vaikams 

„Išrinki draugui eiliuotą knygą!“ 

Poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros 

kritiko, publicisto, vertėjo Sigito Gedos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kai metai 

pradingsta už horizonto...“ 

Poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros 

kritiko, publicisto, vertėjo Sigito Gedos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

2.  1-28 d. Įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos lankytojų 

piešinių paroda „Mes saugom istorijos ir kalbos 

atmintį“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl.. mokiniams „Aplink 

pasaulį ir.. Mėnulį!“ 

Prancūzų rašytojo, mokslinės fantastikos 

žanro pradininko Žiulio Verno  

195-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  1-28 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda 

„Potvyniai Pagėgių krašte“ 

Pagėgių krašto garsinimui ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai. 

5.  9 d. 

9.00 val. 

Virtuali pamokėlė 4 kl. mokiniams „Kaip išlikti 

saugiam virtualioje erdvėje?“, dalyvaujant 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 4 kl. 

mokiniams ir mokytojai Daliai Kuisienei.  

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto dienai 

paminėti. 

6.  23 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Kaip gerbiame ir puoselėjame savo 

kalbos skambesį?“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. 

 

Laimos Šiaudvytienės (Kavolių k., Usėnų sen., 

Šilutės raj. sav.) fotografijos darbų paroda 

„Gyvūnai gamtoje“  

Mažosios Lietuvos gyventojų kūrybos 

sklaidai. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Didinga, 

skambanti, neužmirštama...“  

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Žodžiai – 

paslaptingi vijokliai...“ 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros 

kritiko, publicisto, vertėjo Sigito Gedos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  9 d. 

13.00 val. 

Informacinis-šviečiamasis vidudienis 

suaugusiems „Ar visada galima būti atviru?“ 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto dienai 

paminėti. 

5.  17 d. 

14.00 val. 

 

Literatūrinė-muzikinė popietė suaugusiems „Šitą 

žodžių pynę Tau skiriu, Gimtine!“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

 



ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Apie buvimą 

savimi ir saviraišką“ 

Poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros 

kritiko, publicisto, vertėjo Sigito Gedos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kūrėjos 

realybė ir paslaptis“ 

Prozininkės Bitės Vilimaitės 80-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-28 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda 

„Nesenkanti meilė gimtinei“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

kraštiečių kūrybos sklaidai ir Klaipėdos 

krašto metams paminėti. 

4.  8 d. 

11.00 val. 

Informacinė edukacija suaugusiems „Mąstau, 

mokausi ir tobulėju“ 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto dienai 

paminėti. 

5.  24 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kraštotyrinė viktorina suaugusiems 

„Užburianti žodžio galia“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Pagėgiškiai... Saulius“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  1-28 d. Literatūrinė  paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Lietuvių tautos galybė – istorijos 

vingiuose...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Pasivaikščiokim ratu su batuotu šuneliu!“ 

Poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros 

kritiko, publicisto, vertėjo Sigito Gedos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  8 d. 

9.00 val. 

Skaitmenino raštingumo lavinimo pamokėlė 5-8 

kl. mokiniams ,,NE – patyčioms elektroninėje 

erdvėje!“, dalyvaujant Pagėgių savivaldybės 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 6 kl. 

mokiniams ir mokytojai Rasai Šlajienei.  

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto dienai 

paminėti. 

5.  21 d.  

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis-edukacinis rytmetis 5-8 kl. 

mokiniams ,,Gimtoji kalba – kiekvieną dieną 

drauge...“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių 

piešinių paroda „Mano minčių ornamentai“ 

Vaikų kūrybiškumo skatinimui  

ir sklaidai. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Lietuva – laiko kryžkelėse“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams ,,Su aukso 

karietaite – į pelyčių pilaitę...“ 

Poeto, dramaturgo, eseisto, literatūros 

kritiko, publicisto, vertėjo Sigito Gedos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  10 d. 

11.00 val. 

Praktinė edukacija ,,Privatumo svarba 

internete“ 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2023“ ir Saugesnio interneto 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. 

http://www.pagegiusvb.lt/

