
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2019 m. gegužės mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Patal

pa 
Skyrius 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

 
Biblioteka 

2-31 d. Vilniaus analoginės fotografijos ir kino 

festivalio fotografijų paroda 

Fotografijos technikų ir 

metodų įvairovės atskleidimui. 

 
 

9 d. 

16.00 val. 

16-asis Pagėgių literatūrinis pavasaris 

„Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ 

Pasaulio lietuvių metams 

paminėti. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 

2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

„Lietuvininkų žodi, neužgesk...“ 

Mažosios Lietuvos poeto, 

kalbininko, lietuviškos 

gramatikos ir žodyno kūrėjo, 

redaktoriaus, leidėjo, 

evangelikų liuteronų kunigo, 

mokslininko Danieliaus Kleino  

410-osioms gimimo metinėms. 

  

27-31 d. 

9.00-13.00 

val. 

Pradedančiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymo programa „Skaitmeninės 

technologijos TAU: ateik, sužinok, 

išmok“ (projektas „Prisijungusi 

Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių 

lavinimui. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2-15 d. Tarptautinė ekslibrisų paroda „Atkurtai 

Lietuvai – 100“. Parodos iniciatorius ir 

koordinatorius – dailininkas, grafikas, 

keliautojas, žurnalistas Alfonsas 

Čepauskas (Vilnius) 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti. 

  

2-31 d. Literatūrinė paroda „Žmonijos išminties 

spinduliai – raštas, knyga ir kalba“ 

Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai bei Pasaulinei 

spaudos laisvės dienai 

paminėti. 

  

15-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos 

darbų paroda „Pažįstama, 

nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

102 
Tylioji 

skaitykla 

8 d. 

12.00 val. 

Informacinis renginys „Europos 

parlamentas – Lietuvai“ (Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos įgyvendinamas projektas 

„Europos parlamentas – Lietuvai“) 

Europos dienai, Lietuvos 

įstojimo į Europos Sąjungą  

15-os metų sukakčiai ir 

artėjančiams Europos 

Parlamento rinkimams 

paminėti. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

2-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto poeto, kunigo  

dr. Valdo Aušros eilėraščių iliustravimo 

konkurso piešinių paroda 

Jaunosios kartos meninių 

gebėjimų ugdymui. 

  

2-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

gimnazistų piešinių paroda „Pasaulis 

vaikų akimis“ (dailės mokytoja 

metodininkė Virginija Karinauskienė) 

Jaunosios kartos meninės 

saviraiškos skatinimui. 

  
2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Atostogų įspūdžių sūkuryje“ 

Prozininkės, dramaturgės, 

vertėjos Aistės Ptakauskės  



40-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

  

16-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

III ag klasės gimnazistės Emilijos 

Skirmantaitės fotografijos darbų paroda 

(vadovas – vyresnysis technologijų 

mokytojas Valdas Gečas) 

Pagėgių krašto jaunosios kartos 

kūrybiškumo atskleidimui ir 

skatinimui. 

  

16 d. 

14.30 val. 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

III ag klasės gimnazistės Emilijos 

Skirmantaitės fotografijos darbų 

parodos (vadovas – vyresnysis 

technologijų mokytojas Valdas Gečas) 

pristatymas 

Pagėgių krašto jaunosios kartos  

kūrybos darbų populiarinimui. 

  

28 d. 

11.00 val. 

Edukacinis-žaidybinis rytmetis įvairaus 

amžiaus vaikams „Žiūrėkite, tai mano 

vaikystė...“ 

Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai ir Tarptautinei agresijos 

prieš vaikus dienai paminėti. 
 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

,,Tolimi ir artimi laisvo žodžio keliai“ 

Mažosios Lietuvos poeto, kalbininko, 

lietuviškos gramatikos ir žodyno 

kūrėjo, redaktoriaus, leidėjo, 

evangelikų liuteronų kunigo, 

mokslininko Danieliaus Kleino  

410-osioms gimimo metinėms, 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai paminėti.  

2.  2-31 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos įvairių klasių mokinių piešinių paroda 

„Žinau keturis bėgančius metų laikus...“ 

Tarptautinei žavėjimosi augalais 

dienai ir Tarptautinei biologinės 

įvairovės dienai paminėti. 

3.  3 d. 

14.00 val. 

Edukacinė-kūrybinė popietė 1-4 kl. mokiniams „Esi 

visas pasaulis mūsų delnuose“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

4.  10 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-informacinė popietė suaugusiems 

„Europos Sąjunga ir Lietuva: jau 15 metų 

drauge!“ 

Europos dienai ir Lietuvos įstojimo į 

Europos Sąjungą 15-os metų 

sukakčiai paminėti. 

5.  15-31 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Pinsiu Motulei spalvingą vainiką“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių k., 

Pagėgių sav.) tapybos ant šilko darbų paroda 

„Šilkinės spalvų gamos“ 

Vaizduojamojo meno ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai, Motinos dienai bei 

Tarptautinei šeimos dienai paminėti. 

2.  2-31 d. Kraštietės Jadvygos Oberauskienės (Lumpėnų k., 

Pagėgių sav.) nėrinių ir mezginių paroda „Kūryboje 

– spalvingos svajos“ 

Vaizduojamojo meno ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai, Motinos dienai bei 

Tarptautinei šeimos dienai paminėti. 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Europos šalių 

platybėse“ 

Europos dienai ir Lietuvos įstojimo į 

Europos Sąjungą 15-os metų 

sukakčiai paminėti. 

4.  2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Su Knyga – 

per pasaulį margą“ 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai paminėti. 



5.  14 d. 

13.00 val. 

Literatūrinė popietė 1-6 kl. mokiniams „Laiškai iš 

elnių miško“ 

Rašytojo, žurnalisto-gamtininko, 

redaktoriaus Leonardo Grudzinsko  

80-osioms gimimo metinėms. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. 

 

Literatūrinė paroda suaugusiems „Kiekviena diena – 

su knyga rankoje“ 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai paminėti. 

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

pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių 

paroda „Saulės spinduliai ir pirmieji žiedai – 

Mamai...“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

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

„Šniokščiantys bebrų upelio pasakojimai“ 

Rašytojo, žurnalisto-gamtininko, 

redaktoriaus Leonardo Grudzinsko  

80-osioms gimimo metinėms. 

4.  7 d 

15.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-4 kl. mokiniams 

„Visos gėlytės Tau, mano Mamyte...“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva – 

Europos Sąjungos šalių panoramoje“ 

Europos dienai ir Lietuvos įstojimo į 

Europos Sąjungą 15-os metų 

sukakčiai paminėti. 

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

takais, takeliais“ 

Rašytojo, žurnalisto-gamtininko, 

redaktoriaus Leonardo Grudzinsko 

80-osioms gimimo metinėms. 

3.  2-31 d. Kraštiečio, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijos dailės ir kūno kultūros vyr. 

mokytojo Eligijaus Kriaučiūno (Lumpėnų k., 

Pagėgių sav.) dailės darbų paroda „Pagėgių krašto 

vaizdai“ 

Pagėgių krašto garsinimui ir 

vaizduojamojo meno sklaidai. 

4.  3 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis išradingasis vidudienis įvairaus amžiaus 

vaikams „Kam rašomi laiškai giriose?“ 

Rašytojo, žurnalisto-gamtininko, 

redaktoriaus Leonardo Grudzinsko 

80-osioms gimimo metinėms. 

5.  20-24 d. 

13.00-

17.00 val. 

Suaugusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai 

pradedantiesiems (projektas „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių ugdymui. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų 

paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“ 

Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai 

ir vaizduojamojo meno krypčių 

įvairovės atskleidimui. 
2.  2-31 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos 

Gečienės kūrybos darbų paroda „Ačiū Tau, kad esi 

šalia“ 

Motinos dienai paminėti. 

3.  2-31 d. 

 

Literatūrinė paroda suaugusiems „Gyvenimas, 

paskirtas lietuvių kalbai ir raštijai“ 

 

Mažosios Lietuvos poeto, kalbininko, 

lietuviškos gramatikos ir žodyno 

kūrėjo, redaktoriaus, leidėjo, 

evangelikų liuteronų kunigo, 

mokslininko Danieliaus Kleino  

410-osioms gimimo metinėms. 

 



4.  2-31 d. 

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Pasakojimai 

apie šeimą“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 
5.  7 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė 5-8 kl. mokiniams „Lietuviškas 

žodis per amžius gyvuos“ 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Danieliaus Kleino 

kultūrinis palikimas“ 

Mažosios Lietuvos poeto, kalbininko, 

lietuviškos gramatikos ir žodyno 

kūrėjo, redaktoriaus, leidėjo, 

evangelikų liuteronų kunigo, 

mokslininko Danieliaus Kleino  

410-osioms gimimo metinėms, 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai paminėti. 

2.  2-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų 

paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“ 

Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai 

ir vaizduojamojo meno sklaidai. 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Gamta kaip 

spalvinga knygelė“ 

Rašytojo, žurnalisto-gamtininko, 

redaktoriaus Leonardo Grudzinsko  

80-osioms gimimo metinėms. 

4.  6-16 d. 

10.00-

12.00 val. 

Suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo mokymai 

pradedantiesiems „Skaitmeninės technologijos 

TAU: darbui ir pramogoms“ (projektas 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“) 

Kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio ugdymui. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų 

paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“ 

Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai 

ir vaizduojamojo meno krypčių 

įvairovės atskleidimui. 

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

suaugusiems „Lietuvių tautosaka – Vlado 

Abramavičiaus poezijos vaizdiniuose“ 

Poeto, vertėjo, kultūros istoriko, 

bibliografo, žurnalisto Vlado  

Abramavičiaus 110-osioms gimimo  

metinėms, Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai bei Spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos dienai paminėti. 

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

Europa ir... pasaulis!“ 

Europos dienai ir Lietuvos įstojimo į 

Europos Sąjungą 15-os metų 

sukakčiai paminėti. 

4.  22-23 d. 

10.00 val. 

Interaktyvūs užsiėmimai senjorams „Nepasiklyskit 

interneto platybėse!“ 

Pasaulio informacinės visuomenės 

dienai paminėti ir kompiuterinio 

raštingumo ugdymui. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kai nuotykis 

nuotykį veja...“  

Anglų rašytojo Artūro Konano Doilio  

160-osioms gimimo metinėms. 

2.  2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Knyga ir Kalba – 

šviesos tiltas į ateitį“ 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės 

dienai paminėti. 

3.  2-31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos 

Gečienės kūrybos darbų paroda „Sušildyta 

Kraštiečių kūrybiškumo atskleidimui 

ir skatinimui. 



rankomis šventė“ 

4.  2-31 d. Įvairaus amžiaus bibliotekos jaunųjų lankytojų 

rankdarbių ir piešinių paroda „Bibliotekoje smagu, 

čia nuveikta daug darbų“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

5.  10 d. 

15.00 val. 

Kūrybinė-edukacinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Aš, mama ir... biblioteka!“ 

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti. 
 


