
BIBLIOTEKOS VEIKLA SPAUDOJE 2013 M. 

 

Abišalaitė, Mantė ; Banytė, Paulina. Vydūno gimnazijos jubiliejus : [apie Šilutės Vydūno 

gimnazijos 20 metų jubiliejų, šia proga organizuotas veiklas, tarp kurių ir Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykęs Vydūno gimnazijos pristatymas  M. Jankaus pagrindinės mokyklos 

aštuntokams]. – Iliustr. // Pamarys, 2013, rugsėjo 27, nr. 75, p. 5. 

Apdovanojimas – Traksėdžių bibliotekininkei : [apie Nacionalinės bibliotekų savaitės proga 

Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos įsteigtas nominacijas, kurių viena – 

„Jonvabalio“  nominacija – apdovanota Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Traksėdžių filialo 

bibliotekininkė Vida Paldauskienė] // Šilutės naujienos, 2013, balandžio 26, nr. 31, p. 5.  

Astrauskienė, Violeta. Kiaušinių marginimas švėkšniškius įtraukė į pavasario meditaciją : [apie 

Švėkšnos neįgaliųjų draugijos pirmininkės I. Riterienės ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Švėkšnos filialo bibliotekininkės Danutės Litvinienės iniciatyva surengtą smagią atrakciją – pažintį 

su Velykų tradicijomis ir kiaušinių marginimo vašku pamokėlę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, 

kovo 19, nr. 21, p. 7. 

Astrauskienė, Violeta. Saugų bibliotekoje pavasariška paroda : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Saugų filiale atidarytą J. Mikšo pagrindinės mokyklos 2-4 klasių dailės būrelio kūrinių 

parodą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, balandžio 4, nr. 25, p. 8. 

Astrauskienė, Violeta. Apie aistrą virbalams ir laimės receptą : [apie 13-osios Nacionalinės 

bibliotekų savaitės metu Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Saugų filiale surengtą susitikimą 

– edukacinį užsiėmimą su mezgėja Birute Nedzinskiene]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, 

gegužės 3, nr. 33, p. 8. 

Astrauskienė, Violeta. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Saugose : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Saugų filiale paminėtą Šiaurės šalių bibliotekų savaitę]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2013, lapkričio 15, nr. 86, p. 7. 

Baltutienė, Jolita. Jaunieji Šilutės bibliotekininkai aplankė Pagėgius, Jurbarką, Panemunę : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos jaunųjų bibliotekininkų grupės studijinę - pažintinę 

kelionę po kaimynines Pagėgių, Jurbarko ir Tauragės apylinkes]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2013, spalio 22, nr. 80, p. 6. 

Belokopytova, Gerda ; Bielskis, Stasys ; Vileikienė, Daiva. Prie atminimo laužų – Laisvės gynėjų 

dienos paminėjimas : [apie Šilutės rajone paminėtą sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną ir šiai 

dienai skirtus Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos renginius]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2013, 

sausio 15, nr. 4, p. 3. 

Belokopytova, Gerda. Pabūkime prieteliais, bičiuliais, Klaipėdos krašto ambasadoriais : [apie 

Šilutėje surengtus renginius, skirtus paminėti sausio 15-ąją, Klaipėdos krašto sukilimo dieną, tarp 

kurių ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos surengtas protų turnyras „Kol esam lietuviai, to 

krašto nenustosim“]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2013, sausio 18, nr. 5, p. 8. 



Belokopytova, Gerda. 24-erių S. Kasparavičienė – naujoji Kintų bendruomenės pirmininkė : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo bibliotekininkę Sigitą Kasparavičienę, 

tapusią Kintų bendruomenės pirmininke]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2013, vasario 1, nr. 9, p. 8. 

Belokopytova, Gerda. Geriausia 2012 m. pamario krašto bibliotekininkė – saugiškė R. Juškienė : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą Geriausio Pamario krašto bibliotekininko 

šventę ir geriausia 2012 m. bibliotekininke tapusią Saugų filialo bibliotekininkę Reginą Juškienę]. –

Iliustr. // Šilokarčema, 2013, gegužės 3, nr. 33, p. 7. 

Belokopytova, Gerda. Pagerbtas Juknaičių seniūnijos garbės pilietis Z. Dokšas : [apie Šilutės r. 

Juknaičiuose įvykusią šios seniūnijos gyventojo Zigmanto Dokšo pagerbimo šventę, taip pat apie 

Juknaičių išskirtinumą, gyventojų tradicijas]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2014, gegužės 14, nr. 36, p. 

6. 

Belokopytova, Gerda. O. Miliauskienė „dega“ noru ieškoti krašto praeities : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkės Onutės Miliauskienės ir ūkininko 

Richardo Lolat veiklą ieškant senųjų evangelikų liuteronų kapinių, jų fiksavimą ir tvarkymą]. – 

Iliustr. // Šilokarčema, 2013, birželio 7, nr. 43, p. 11. 

Belokopytova, Gerda. Daukšų ir Baltučių giminių susitikimas – jau vienuoliktasis : [apie Šilutės r. 

Žemaičių Naumiestyje įvykusį Daukšų ir Baltučių giminių susitikimą, kuriame dalyvavo ir Šilutės 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialo bibliotekininkė Nijolė Rimkienė]. – 

Iliustr. // Šilokarčema, 2013, liepos 5, nr. 50, p. 5. 

Belokopytova, Gerda. Usėniškiai ir klaipėdiečiai ekspedicijoje „Mūsų krašto praeities beieškant“ : 

[apie Usėnuose įvykusią  edukacinę - pažintinę ekspediciją „Mūsų krašto praeities beieškant“, 

kurios iniciatoriai ir organizatoriai – vietos gyventojai  ūkininkas Richardas Lolat ir  Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkė Onutė Miliauskienė]. – Iliustr. // 

Šilokarčema, 2013, liepos 5, nr. 50, p. 4. 

Belokopytova, Gerda. Kintų bendruomenei jau 10 metų! : [apie paminėtą Kintų bendruomenės, 

kurios dabartinė pirmininkė – Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo 

bibliotekininkė Sigita Kasparavičienė,  gyvavimo 10 metų sukaktį] // Šilokarčema, 2013, liepos 9, 

nr. 51, p. 7. 

Belokopytova, Gerda. Šilutės r. savivaldybėje – svečiai iš Gruzijos : [apie Šilutės rajono 

savivaldybėje apsilankiusią bibliotekininkų delegaciją iš Gruzijos ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos atstovus]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2013, liepos 16, nr. 53, p. 2. 

Belokopytova, Gerda. Žemaičių Naumiestyje šurmuliavo Dagotuvių jomarkas : [apie tradicinę 

Žemaičių Naumiesčio miestelio šventę – Dagotuves, kurios metu Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Ž. Naumiesčio filiale surengta mini konferencija „Tradicinis kraštiečių susitikimas“]. – 

Iliustr. // Šilokarčema, 2013, spalio 1, nr. 76, p. 6. 

Belokopytova, Gerda. Šyliuose – želdinių sodinimo šventė : [apie Šilutės r. Šyliuose vykusią 

neeilinę sueigą – Šylių kaimo bendruomenės parko želdinių sodinimo šventę, kurios metu kalbėta ir 

apie bibliotekos reikšmę šyliškiams]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2013, spalio 18, nr. 80, p.11.  



Belokopytova, Gerda. Traksėdiškiai ruošėsi šv. Kalėdoms : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Traksėdžių filiale įvykusią advento popietę „Kūrybos džiaugsmai“]. – Iliustr. // 

Šilokarčema, 2013, gruodžio 13, nr. 95, p. 6.  

Belokopytova, Gerda. Ramybe alsuojantis diabeto klubo „Margainis“ advento vakaras : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą advento vakarą „Tarp žodžio ir muzikos“]. – 

Iliustr. // Šilokarčema, 2013, gruodžio 17, nr. 96, p. 9. 

Bendikaitė, Aušra. „Protų mūšis“ Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos iniciatyva Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje surengtą renginį 

„Pažink savo kraštą“] // Šilutės naujienos, 2013, gruodžio 13, nr. 94, p. 8.  

Biblioteka gavo beveik 30 tūkst. Lt vertės kompiuterinės įrangos : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešąją 

biblioteką pasiekusią kompiuterinę įrangą, kurią perdavė Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo 

biblioteka] // Šilutės naujienos, 2013, balandžio 4, nr. 25, p. 3. 

Biblioteka augina aktyvų skaitytoją : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos dalyvavimą 

Pamario pagrindinėje mokykloje vykusioje respublikinėje konferencijoje „Mokinių skaitymo 

kompetencijų ugdymas: patirtys, pamokos, iššūkiai“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, lapkričio 

5, nr. 83, p. 8. 

Bibliotekoje – auksakalių kūriniai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje atidaromą 

asociacijos „Klaipėdos krašto auksakalių cechas“ narių kūrybos darbų parodą „Pri-su-at-jungimai“, 

skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-osioms metinėms]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2013, liepos 30, nr. 57, p. 3.  

Bibliotekos projektui skirta 6000 litų : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektą 

„Mokykla +Biblioteka=Žinios XXL‘2013“] // Šilutės naujienos, 2013, sausio 25, nr. 7, p. 6. 

Bibliotekos renginiai : [bibliotekos renginių anotacijos, kuriose didesnis dėmesys skiriamas 

Augustino Našlėno fotomontažų parodai „Rekviem posovietiniam sapnui“]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2013, liepos 16, nr. 53, p. 8.  

Bibliotekininkai kuria naujus projektus : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos tarptautinį 

tęstinį projektą „Donelaitika: Knyga, žodis, konfesija ir menas epochų kultūriniuose 

perskaitymuose“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, sausio 8, nr. 2, p. 5. 

Bibliotekininkė taps jaunimo savanorių mentore : [apie 2013–2015 m. besitęsiantį Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos dalyvavimą VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centro“, Lietuvos 

apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos  ir kitų partnerių projekte „Neformaliojo švietimo paslaugų 

plėtra  per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose: „Bibliotekos jaunimui“]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2013, lapkričio 8, nr. 84, p. 2.  

Bičiulių dėmesys „Šilutės naujienas“ pakylėjo naujoms veiklos bangoms : [apie laikraščio „Šilutės 

naujienos“ 10 metų gyvavimo šventę, į kurią pasveikinti bičiulių atvyko ir Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos atstovai]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, vasario 22, nr. 15, p. 2.  



Bielskis, Statys. Informatikos inžinierius tapo mėsinės galvininkystės ūkio savininku : [apie Šilutės 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierių Donatą  

Dobilinską, kuris yra ir jaunasis ūkininkas]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2013, rugpjūčio 27, nr. 65, p. 

5. 

Bliūdžiuvienė, Aldona ; Degutienė, Virginija. Lietuvos vardas – mažose širdelėse : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Miesto filiale vaikams surengtas pilietiškumo pamokas]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2013, kovo 14, nr. 20, p. 5. 

Budreckienė, Nijolė. Konferenciją „Kristijonas Donelaitis ir laikas“ modernuos garsios kraštietės : 

[informacija apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje numatytą surengti tarptautinę 

konferenciją „Kristijonas Donelaitis ir laikas“] // Šilutės naujienos, 2013, gegužės 17, nr. 37, p. 3.  

Budreckienė, Nijolė. Konferencija „Kristijonas Donelaitis ir laikas“ : [informacija apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje numatytą surengti tarptautinę konferenciją „Kristijonas Donelaitis 

ir laikas“] // Pamarys, 2013, gegužės 21, nr. 39, p. 3.  

Budreckienė, Nijolė. Švėkšnos filialo įkurtuvių fragmentai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Švėkšnos filialo įkurtuvių šventę „Užsuk į biblioteką ir tapk jos pakeleiviu“ naujose 

patalpose]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2013, rugsėjis, nr. 9, p. 31. 

Budrikienė, Vilija. Šilutėje kalakutų nedovanojo, bet šventiniai vakarėliai vyko : [apie Kalėdines 

dovanas, pradžiuginusias Šilutės dirbančiuosius, taip pat ir apie kalėdinį šventinį rytmetį F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, sausio 4, nr. 1, p. 3. 

Budrikienė, Vilija. Devintojoje „Dvasios turtų skrynioje“ – visų metų kultūros perlai“ : [apie 

devintą kartą surengtus laikraščio „Šilutės naujienos“ inicijuotus „Dvasios turtų skrynios“ 

apdovanojimus, nominacijas, nominantus, tarp kurių ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, sausio 29, nr. 8, p. 2, 3. 

Budrikienė, Vilija. Usėnai didžiuojasi seniūnaičiais, tvarko kapines ir sporto aikšteles : [apie Šilutės 

rajono vadovų susitikimą su Usėnų seniūnijos gyventojais, išskirtinę gyventojų veiklą, kuria 

užsiima ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkė Onutė 

Miliauskienė] // Šilutės naujienos, 2013, balandžio 19, nr. 29, p. 5. 

Budrikienė, Vilija. Kelionė arkliais iš Anykščių į Vainutą – A. Baranausko keliu : [apie poeto 

Antano Baranausko kelionės į jo pirmąją darbovietę Vainute 160 metų sukakčiai paminėti surengtą 

žygį arklio traukiamu vežimu iš Anykščių į Vainutą. Taip pat apie šia proga Vainute surengtą 

unikalią šventę, kurioje savo programą pristatė ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

bibliotekininkai]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, balandžio 26, nr. 31, p. 8.  

Budrikienė, Vilija. Bikavėnuose kūrė verpėjai, kalviai, dailininkai, pynėjai : [apie Bikavėnų kaime 

surengtą 11-ąją liaudies amatų stovyklą, kurioje sūrių slėgimo ir kepimo receptais dalinosi ir Šilutės 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų filialo bibliotekininkė Daiva Puidokienė]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2013, birželio 21, nr. 47, p. 8. 



Budrikienė, Vilija. Kintų šventėje – marių ir aplodismentų audros : [apie Šilutės r. Kintų miestelyje 

surengtą Marių šventę, kurioje dalyvavo ir Kintų bendruomenės pirmininkė, Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos bibliotekininkė Sigita Kasparavičienė]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, 

liepos 23, nr. 55, p. 1-2.  

Budrikienė, Vilija. Dvaro šventėje – jubiliejai ir pagarba saviškiams : [apie Šilutės r. Švėkšnos 

miestelyje įvykusią Dvaro šventę, kurios metu atidarytas Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Švėkšnos filialas]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, liepos 30, nr. 57, p. 2. 

Budrikienė, Vilija. Švėkšniškiai žinių ieško naujuose knygos namuose : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Švėkšnos filialo įkurtuves naujose patalpose]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2013, rugpjūčio 2, nr. 58, p. 5. 

Budrikienė, Vilija. Savivaldos dieną kuriame tradicijas : [apie Šilutės kultūros ir pramogų centre 

surengtą konferenciją  „Vėtrungių ištakos, istorija, kultūrinis paveldas, meninė reikšmė šiandienai“, 

kurioje dalyvavo ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovai]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2013, spalio 15, nr. 78, p. 5. 

Budrikienė, Vilija. Katyčių neįgalieji prisiminė keliones ir dėkojo pirmininkams : [apie paminėtą 

Šilutės neįgaliųjų draugijos Katyčių poskyrio veiklos 20 metų sukaktį bei išsakytus padėkos 

žodžius, kurių sulaukė ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių filialo bibliotekininkė 

Marina Lodusova]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, gruodžio 6, nr. 92, p. 7. 

Bukontienė Algaudė Emilija. Seminaras pamario krašte : [apie šįkart Pamario krašte surengtą 

tradicinį 8-ąjį lietuvių kalbos, etnokultūros ir muzikos mokytojų seminarą, kurio dalyviai lankėsi ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Mokslo Lietuva, 2013, spalio 3, nr. 17, p. 4-

5. 

„Dėkoju Jums, kad Jūs mane prisimenate...“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką 

pasiekusią kraštiečio prof. A. Piročkino dovaną – vertingą, autorių kolektyvo parengtą knygą 

„Visaverčio gyvenimo vadovas“]. – Iliustr. // Pamarys, 2013, sausio 18, nr. 5, p. 5.  

Dovana : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai kaunietės gydytojos Birutės Tiknevičiūtės 

padovanotą jos knygą „Tėvas Stanislovas – mažutėlių tarnas“] // Pamarys, 2013, vasario 22, nr. 15, 

p. 1. 

Elektroninių paslaugų vadybininkai – kompetentingi bibliotekininkai : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos ir filialų specialistams surengtus mokymus pagal Kultūros ministerijos 

Bibliotekų plėtros programos finansuotą projektą „Elektroninių paslaugų vadybininkai – 

kompetentingi bibliotekininkai“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, lapkričio 5, nr. 83, p. 7. 

Ežerinskė, Rūta. Gedminaičių grafas J. Pliateris Lietuvos kultūros turtus kaupė savo unikalioje 

bibliotekoje : [apie grafą Jurgį Platerį bei apie šią asmenybę ir jo palikimą išleistą prof. Domo 

Kauno knygą „BIBLIOTHECA GEORGII COMITIS DE PLATER. Jurgio Platerio biblioteka – 

Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“, kurios sutiktuvės įvyko ir Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, vasario 5, nr. 10, p. 7.   



Ežerinskė, Rūta. A. Juozaičio „Gyvųjų teatre“ prisikelia istorinės Lietuvos asmenybės“ : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį įžymaus visuomenės veikėjo, politiko, filosofo, 

humanitarinių mokslų daktaro, olimpiečio, Nepriklausomybės akto signataro, rašytojo Arvydo 

Juozaičio istorinių pjesių rinkinio „Gyvųjų teatras“ sutiktuves]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2013, 

kovo 1, nr. 17, p. 8. 

Festivalis „Pramoga” kasmet kintiškius sukviečia į teatralizuotą „restoraną” : [apie Kintuose 

surengtą kasmetinį suaugusiųjų ir jaunimo pramoginių šokių festivalį „Pramoga“, kuriame vieną 
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Information Technologies in Adult Education (Inovatyvios informacinės technologijos suaugusiųjų 
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fotomontažų parodą „Rekviem posovietiniam sapnui“] // Pamarys, 2013, liepos 9, nr. 52, p. 1. 
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akcijos dalyvę – Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką ir jai dovanotas knygas]. – Iliustr. // Šilutės 
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veiklą]. – Iliustr. // Pamarys, 2013, balandžio 19, nr. 30, p. 3-4. 

Jaunius, Jonas. „Pamario ožka – 2013“ – vis dar be bilietų: [apie tradiciškai Šilutės F. Bajoraičio 
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metų sukakčiai paminėti surengtą žygį arklio traukiamu vežimu iš Anykščių į Vainutą. Taip pat apie 

šia proga Vainute surengtą unikalią šventę, kurioje savo programą pristatė ir Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos bibliotekininkai]. – Iliustr. // Pamarys, 2013, gegužės 14, nr. 37, p. 1-2, 4. 
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„Rekviem posovietiniam sapnui“]. – Iliustr. // Pamarys, 2013, liepos 19, nr. 53, p. 8. 
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parke pastatytą tautodailininko Vytauto Raukčio sukurtą ir dovanotą kryžių, iškilmes ir šia proga 
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Pužaitė, Simona. Senųjų atvirukų albumas vedžioja po Šilutę : [apie verslininko, politiko Sauliaus 
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2012“ : [apie devintą kartą laikraščio „Šilutės naujienos“ ir Šilutės rajono savivaldybės surengtą 

ryškiausių rajono kultūros renginių organizatorių pagerbimo šventę, reikšmingiausius kultūros 
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rinkimus 2012“]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2013, vasario 12, nr. 12, p. 7. 
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Sodonis, Saulius. Daugiausia diskusijų Tarybos posėdyje – dėl Ažukaitienės: [apie vieną iš Šilutės 
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