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ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS 

              Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, 288204620 

BIBLIOTEKOS VIZIJA 

 

           Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka - savivaldybės biudžetinė kultūros, 

švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi, saugomi ir teikiami rajono visuomenei naudotis 

dokumentai – knygos, periodiniai leidiniai, elektroniniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose 

užfiksuotos žinios. Tai modernus rajono kultūros – švietimo centras, pasižymintis: 

 teikiamų paslaugų ir informacijos įvairove; 

 aukšta aptarnavimo kultūra; 

 modernių informacijos technologijų naudojimu; 

 partneryste su rajono, Lietuvos, Europos institucijomis; 

 geromis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui. 

 

BIBLIOTEKOS MISIJA 

 

            Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos misija – būti modernių, 

prieinamai išdėstytų rajone padalinių sistema, vietinės bendruomenės informacijos centru, teikiančiu miesto 

ir kaimo gyventojams galimybę naudotis ne tik dokumentų fondais, bet ir šiuolaikinėmis informacijos ir 

komunikacijos technologijomis. Savo veiklą sieti su Europos integracijos pokyčiais ir demokratiškos, laisvos 

ir atviros visuomenės kūrimo, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančio 

mokymosi perspektyvoje – tenkinti Pakruojo rajono gyventojų ir į jį atvykstančių svečių informacinius ir 

kultūrinius poreikius: 

- užtikrinant informacijos išteklių kaupimą, organizavimą ir prieigą; 

- diegiant naujas informacijos technologijas; 

- ugdant lankytojų informacinį raštingumą; 

- tobulinant ir plečiant teikiamas paslaugas; 

- siejant savo veiklą su visą gyvenimą trunkančiomis studijomis. 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorinės aplinkos analizė 

 

          Teisiniai veiksniai. Savivaldybės viešoji biblioteka pagal LR Vietos savivaldos įstatymą priskiriama 

savivaldos riboto savarankiškumo funkcijoms. Todėl jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymas, Bibliotekų įstatymas, kiti LR įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, 

kiti norminiai dokumentai. 

          Politiniai veiksniai. Lietuvos pasirinktos demokratinės plėtros ir informacinės bei žinių visuomenės 

kūrimo kryptys tiesiogiai siejasi su bibliotekos misija: sukurti lygias galimybes visiems visuomenės nariams 

naudotis informacijos ištekliais, dalyvauti išsilavinusios visuomenės kūrime. Savivaldybės viešoji biblioteka 

siekia plėtoti veiklą pagal Lietuvos Respublikos ir Pakruojo rajono savivaldybės kultūros politikos nuostatas 

bei ES gaires,  pagal kurias tradicinė biblioteka transformuojama į modernią biblioteką. 

          Ekonominiai veiksniai. Rinkos ekonomikos sąlygomis informacija, žinios, skatina verslumą, ūkio 

raidą, materialinę gerovę. Bibliotekų reikšmė didėja. Ekonomiškai stipriose šalyse viešųjų bibliotekų 

paslaugos yra nemokamos. Dėl nepakankamai bibliotekai skiriamų biudžetinių asignavimų, nuo 2000 m. 

birželio mėn. pradėtos teikti kai kurios mokamos paslaugos vartotojams. Bibliotekos mokamų paslaugų 

kainos nėra barjeras vartotojams naudotis biblioteka, nes: vartotojas sumoka už elektroninį pažymėjimą 

vienkartinį mokestį ir įgyja teisę neribotą laiką naudotis visų šalies bibliotekų, LIBIS dalyvių paslaugomis, 

organizuojami nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai. Didėjant vartotojų ir lankytojų srautams ir 

mažėjant lėšų knygoms įsigyti, bibliotekų dokumentų fondai neatitinka vartotojų reikmių. Kompiuterinės ir 

programinės įrangos atnaujinimas reikalauja didelių investicijų. Biblioteka turi įdirbį fondo ieškos, 

projektinės veiklos srityse. 

          Socialiniai veiksniai. Bibliotekose sudarytos sąlygos viešai prieigai prie informacijos ir interneto visų 

socialinių ir amžiaus grupių žmonėms. Bendrojoje Lietuvos Respublikos ir Pakruojo rajono savivaldybės 

kultūros politikoje ir ES politikoje svarbus dėmesys skiriamas interaktyvioms paslaugoms ir jų 

prieinamumui. Viešoji interneto prieiga, skaitmeninio raštingumo skatinimas, mokymosi visą gyvenimą 
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palaikymas per neformalųjį švietimą yra bibliotekos veiklos kryptys, kuriančios prielaidas spartesniam 

perėjimui į žinių ekonomiką ir žinių visuomenę. Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų skaičius kasmet 

mažėja. 2019 m. pabaigoje Pakruojo rajone gyveno 19071 gyventojas. Palyginus su 2018 m. gyventojų 

sumažėjo 2,5%. Per paskutiniuosius dešimt metų Pakruojo rajone gyventojų skaičius sumažėjo 29,5%. Tėvų 

kartą keičia beveik perpus mažesnė vaikų karta, o dėl darbo vietų trūkumo, nepakankamos galimybės 

užsidirbti žmonės priversti ieškoti darbo svetur. Geresnės darbo sąlygos užsienyje skatina ne tik rajono 

gyventojų emigraciją, bet atsiliepia ir profesionalių darbuotojų kaitai. Maži bibliotekininkų atlyginimai, 

neskatina į rajono bibliotekas atvykti dirbti bibliotekos specialistų su aukštuoju išsilavinimu. 

          Gyventojų mažėjimo tendencija artimiausius metus nesikeis. Dėl emigracijos bei kitų priežasčių 

stipriai nukentės didesnė dalis šalies regionų. Šios niūros prognozės pateikiamos Vilniaus universiteto 

Geografijos ir kraštotvarkos katedros docento Rolando Tučo atliktame prognostiniame gyventojų kaitos 

tyrime. Kaip Lietuva atrodys po penkerių metų? Kuriuose šalies miestuose bei rajonuose gyventojų daugės, o 

kurie bus pasmerkti lėtai agonijai? Šiuos klausimus nagrinėjęs mokslininkas, paskelbė nieko gera 

nežadančias tyrimo išvadas. Jo skaičiavimais, per penkerius metus šalis neteks 5,43% gyventojų, o 2022 

metais Lietuvoje bus galima suskaičiuoti tik 2 mln. 693 tūkst. 160 žmonių. Rolando Tučo demografinės 

prognozės ir Pakruojo rajoną priskiria labiausiai ištuštėsiančioms vietovėms.Teigiama, kad per per penkerius 

metus pakruojiečių sumažės dar 12,9%.  
          Technologiniai veiksniai. Naujų technologijų įtaka lemia naujų bibliotekos paslaugų atsiradimą ir 

prieinamumą. Biblioteka dėl palankių rajono politinių sprendimų ir nuolatinio dalyvavimo įvairių fondų bei 

programų finansuojamų projektų konkursuose, nuosekliai turtina materialinę bazę ir apsirūpina 

šiuolaikinėmis technologijomis, taip sudarydama sąlygas geresniam rajono gyventojų bibliotekiniam 

aptarnavimui, spartesniems kūrybiniams procesams. Viešoji biblioteka yra LIBIS (Lietuvos integralios 

bibliotekų informacijos sistemos) projekto dalyvė nuo 2003 m. birželio mėn., projekto „Bibliotekos 

pažangai“ dalyvė nuo 2008 m., projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalyvė nuo 2013 m. Nuo 2018 metų 

balandžio mėn. biblioteka aktyviai įsijungė į projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi Lietuva“), kurio tikslas – padėti gyventojams išmokti 

efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis 

galimybėmis. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ susijęs su kitu iš tos pačios priemonės finansuojamu projektu 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“, kurio metu bus atnaujinta 

daugiau nei 1200 viešųjų bibliotekų kompiuterinė ir programinė įranga. Regionų centruose esančios 

bibliotekos turės galimybę pasiūlyti tokias technologijas, kurių gyventojai ar namų ūkiai dar neturi: bus 

sukurtos naujos darbo vietos darbui su vaizdo ir garso ir (ar) grafine medžiaga, asmenų inžinerinius 

gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais, taip pat darbui su virtualiosios realybės ir kt. 

įrenginiais. 

           Sukurtas ir naujais analiziniais aprašais pildomas elektroninis katalogas. Veikia Komplektavimo 

(įrašas, egzempliorius, apskaita, administravimas, FPI, parametrai, skaitytojai, pagalba), Katalogavimo 

(įrašas, parametrai, pagalba), Katalogavimo darbo apskaitos (katalogavimas, komplektavimas, skaitytojų 

aptarnavimas), Skaitytojų aptarnavimo ataskaitos (vartotojų apskaita, dokumentų apskaita, skaitomų 

dokumentų analizė, paieškų apskaita ir neigiamų atsakymų analizė), Skaitytojų registracijos (koduoti 

duomenys, administravimas, bendroji skaitytojų DB, savitarna, pagalba), Tarpbibliotekinio abonemento (BĮ 

paieška, abonentai, skaitytojai, apskaita, formuliaras, dokumentai, parametrai, biudžetas), Kompiuterinių 

resursų, Dizainerio, Administravimo, OPAC (asmeninis katalogas, parametrai, užsakymų duomenys) 

posistemiai. Nuo 2012 m. veikia paslauga „Klausk bibliotekininko“. Kompiuterizuoti visi 23 viešosios 

bibliotekos padaliniai. Šalies ir užsienio bibliotekose egzistuoja automatizuotos dokumentų fondų apsaugos 

sistemos, skaitytojų savitarnos, grąžinamų knygų rūšiavimo įranga, kitos modernios technologijos, kurios dėl 

lėšų trūkumo nėra taikomos Pakruojo rajono bibliotekose. Teikiamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo, 

skenavimo, įrišimo, laminavimo būtinosios paslaugos. Bibliotekos specialistai moko vartotojus naudotis 

naujomis informacijos technologijomis, juos konsultuoja. 

 

Vidinės aplinkos analizė  

 

          Teisinė bazė. Pagrindiniai, ilgalaikiai bibliotekos veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, žmoniškieji 

ištekliai numatyti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T – 210 

patvirtintame „Pakruojo rajono savivaldybės 2014 – 2020 metų strateginiame  plėtros plane“, Pakruojo 

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T – 317 patvirtintame „Pakruojo rajono 

savivaldybės 2020 – 2022 metų strateginiame veiklos plane“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014-12-

18 sprendimu Nr. T-373 patvirtintuose bibliotekos nuostatuose „Dėl Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos nuostatų patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T-374 
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patvirtintame „Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos didžiausias leistinas pareigybių skaičiaus 

nustatymas“, kuriame patvirtinta 50,25 etato. Vadovaujamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymais bibliotekos darbo klausimais. 

Savivaldybės funkcijas bibliotekų srityje apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. 

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas nustato Lietuvos bibliotekų sistemą, ryšius tarp bibliotekų, 

bibliotekų finansavimą ir valstybinį reguliavimą, apibūdina Lietuvos bibliotekų dokumentų fondą ir jo 

apsaugą. 

          Organizacinė struktūra. Viešoji biblioteka – centralizuota sistema. Jos struktūrą sudaro: 

Administracija -  Direktorė, vyr. buhalterė, vyr. metodininkė ir IT specialistas. Yra 2 skyriai - Skaitytojų  

aptarnavimo  skyrius, kuriame yra abonementas, skaitykla, bibiliografinis ir kraštotyros fondai. Skyrius turi 

vedėją, dirba 2 vyresniosios bibliotekininkės ir vyresnioji bibliografė. Knygų  komplektavimo  ir  tvarkymo  

skyrius turi vedėją, dirba 2 vyresniosios bibliotekininkės.Vaikų erdvė (nuo 2017 m. vasario 1 d. pakeistas 

buvęs vaikų literatūros sektoriaus pavadinimas, viešosios bibliotekos direktorės įsakymas Nr. 1-4, 2017-01-

19). Dirba 3 vyresniosios bibliotekininkės. Sinagoga (Pagal projektą „Pakruojo žydų sinagogos pastato 

tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“ buvo restauruota seniausia Lietuvoje medinė 

sinagoga (1801 m.) ir nuo 2017 m. gegužės mėn. Pakruojo rajono savivaldybės sprendimu, jos patalpos buvo 

perduotos viešosios bibliotekos Vaikų erdvei). Dirba 1 vyresnioji bibliotekininkė. Ūkinė dalis (5 

darbuotojai). Rajono gyventojus aptarnauja Viešoji biblioteka ir 23 jos padaliniai: 1 – Linkuvos mieste, 22 – 

kaime. Viešojoje bibliotekoje veikia 10 darbo vietų suaugusiųjų Interneto skaitykla, 1 darbo vieta yra skirta 

vartotojams paieškos vykdymui Suvestiniame kataloge OPAC, 6 darbo vietų  periodikos skaitykla, 50 vietų 

konferencijų salė, kurioje yra eksponuojamos įvairios meno parodos. Vaikų erdvėje yra įkurtas Užsienio 

kalbų mokymosi centras, bei 5 darbo vietų vaikų Interneto skaitykla, „Žaisloteka“, IRT kilnojamasis ir 

Verslo centrai. Gautos sinagogos patalpos įpareigojo pateisinti bibliotekos lankytojų bei rajono vadovų 

lūkesčius – tikslingai naudoti naujas erdves. Tai lėmė  naujų bibliotekos veiklų bei paslaugų sukūrimą. 

Lankytojų gausa lėmė ekskursijų vedimo (gido) paslaugos sukūrimą. Šiandien priimami užsakymai 

ekskursijoms iš įvairiausių Lietuvos vietovių. Darbo sinagogoje metu (pagal poreikį) lankytojams visada 

suteikiama informatyvi ir išsami informacija rūpimais klausimais (sinagogos istorija, interjeras, restauravimo 

darbai ir kita). Sinagogą gali lankyti įvairaus amžiaus grupės. Moksleiviams paruošta speciali programa 

„Apie sinagogą, žydų kultūrą ir papročius“ (žaidimai, žydų tautos papročių apžvalga, ekskursijos 

apibendrinimo  testai ir kita). Įvertinus pakruojiečių poreikius, skatinant bendruomeniškumą, 2017-ųjų 

vasarą sinagogoje pradėta teikti dar viena Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos paslauga – mokami 

kassavaitiniai kino seansai. 

          Interneto prieigą turi visi viešosios bibliotekos padaliniai. 

          Žmogiškieji ištekliai. Biblioteką administruoja bibliotekos direktorius, vadovaudamasis Pakruojo 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T – 210 patvirtintu „Pakruojo rajono 

savivaldybės 2014 – 2020 metų strateginiu  plėtros planu“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T – 317 patvirtintu „Pakruojo rajono savivaldybės 2020 – 2022 metų 

strateginiu veiklos planu“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T-373 

patvirtintais bibliotekos nuostatais „Dėl Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos nuostatų 

patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T-374 patvirtintu „Pakruojo 

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos didžiausias leistinas pareigybių skaičiaus nustatymas“, kuriame 

patvirtinta 50,25 etato. Rajono bibliotekose dirba 37 bibliotekininkai, iš kurių: 16 bibliotekininkų turi 

aukštąjį ir 11 aukštesnįjį bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą; bibliotekininkai, įgyję 

profesijos įgūdžius ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 6 turi aukštąjį, 3 aukštesnįjį ir 1 kitą išsilavinimą. Taip 

pat yra 3 kvalifikuoti specialistai, turintys aukštąjį išsimokslinimą ir 3 techniniai darbuotojai, turintys kitą 

išsimokslinimą. Bibliotekininkai nuolat kelia savo kvalifikaciją ir profesinio pasirengimo lygį. 2019 m. 

seminaruose, pasitarimuose, konferencijose naujų žinių įgijo bei kvalifikaciją kėlė 38 tinklo darbuotojai, t. y. 

88,4% visų dirbančiųjų. Įgytos žinios pritaikomos dirbant savo srities darbą, rengiant strateginius 

dokumentus ir projektus.  

          Bibliotekininkai dirba intensyviai: vidutiniškai vienas specialistas per metus aptarnauja 164 vartotojus 

ir 3080 lankytojų, apskaito 4,8 tūkst. fiz.vnt. išduotų-priimtų dokumentų, surengia per 27 žodinius ir 

vaizdinius renginius. Bibliotekose per metus tradiciniu ir elektroniniu būdu atsakoma daugiau kaip į 12,6 

tūkst. užklausų. Vidutiniškai kasmet kompiuteriniame kataloge įregistruojama per 1,7 tūkst. bibliografinių 

dokumentų įrašų ir 556 analiziniai aprašai. Bibliotekininkai rengia ir įgyvendina projektus, apskaito savo 

darbą, atsako už materialųjį turtą, vykdo finansines operacijas. Darbo organizavimas, analizė, vertinimas, 

prognozės vykdomos pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, aprobuojant ir rengiant projektus. Būtina 

tobulinti  darbuotojų užsienio kalbų gebėjimus bei toliau stiprinti projektų rengimo įgūdžius programų ir 

fondų daliniam finansavimui gauti, tobulintis strateginio planavimo, rinkodaros, aplinkos analizės srityse. 
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          2012 m. pagal projektą “Bibliotekos pažangai” buvo atnaujinama mokymo medžiaga 

bibliotekininkams ir gyventojams, stiprinama būsimų bibliotekininkų dėstytojų kompetencija, planuojama 

atnaujinti ir pertvarkyti mokymo kursams skirtą interneto svetainę. 2013 metų gruodį startavo tris metus 

trukęs projektas „Bibliotekos pažangai 2“, kurį įgyvendino Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka. Projekto šūkiu – „SU BIBLIOTEKA PRASIDEDA ATRADIMAI“ buvo siekiama pabrėžti 

bibliotekas kaip stiprius, savarankiškus vietos bendruomenės mediatorius, gebančius spręsti iškilusias 

problemas inovatyviais metodais ir įgyvendinant įvairius projektus bei veiklas. Projekto „Bibliotekos 

pažangai 2“ tikslas – sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės 

poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos 

žmonių gyvenimo kokybę. Projekto metu buvo skatinamas ir plečiamas viešųjų bibliotekų 

bendradarbiavimas su verslu, vietos valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, taip 

stiprinamas bibliotekų tinklas Lietuvoje. Projekto dėka Pakruojo viešosios bibliotekos vaikų erdvėje buvo 

įkurtas IRT kilnojamais centras, kuris keliavo per Balsių, Klovainių, Lygumų, Žeimelio ir Linkuvos miesto 

padalinius. Įsigyta įranga ir priemonės: 3D spausdintuvas, skaitmeninis pjaustymo/ploteriavimo aparatas, 2 

žaidimų konsolės su žaidimais, interaktyvus stalas, garso sistema, 2 televizoriai, priemonių ir žaidimų 

rinkinys žalingų įpročių prevencijai, stacionarus kompiuteris, 4 planšetiniai kompiuteriai, priemonės 

skrebinimo darbams. 40 rajono bibliotekininkų ir 1425 lankytojai išmoko naudotis įsigyta nauja įranga, 

sukurta metodinė mokymų medžiaga. Projekto įgyvendinimo metu įvyko 113 įvairių renginių – vykdomos 

veiklos pristatymo, parodų, filmų peržiūrų, literatūrinių renginių, paskaitų, viktorinų, konkursų, kūrybinių 

dirbtuvių, kūrybinių ir žaidimų popiečių, rytmečių bei diskusijų. Vaikai sukūrė 5 filmukus apie betikslio 

laiko leidimo ir žalingų įpročių žalą bei bibliotekos naudą. Apie projekto įgyvendinimą sukurtas 30 

min.trukmės informacinis filmas. Renginiuose ir užsiėmimuose dalyvavo daugiau nei 2 tūkst. lankytojų. 

Projekto metu vykdomų veiklų dėka į bibliotekas atėjo net 314 naujų vartotojų. Sulaukta 20% daugiau 

lankytojų. Iš važinėjančių į mokyklas vaikų, bibliotekose lankėsi 42,6%, iš kurių kiekvienas vidutiniškai net 

18 kartų dalyvavo organizuojamose projekto veiklose. 

          IRT kilnojamasis centras veiklą tęsė ir 2017, 2018 bei 2019 metais. Viešosios bibliotekos Vaikų 

erdvėje lankytojai naudojosi Žaidimų konsole ir Interaktyviuoju stalu.Vyko užsiėmimai, naudojant rankinį 

skrebinimo aparatą ir kitas skrebinimo priemones. Vyko prevenciniai renginiai, kuriuose buvo naudojamos 

žalingų įpročių prevencinės priemonės. IRT kilnojamojo centro priemonėmis ir įranga pasinaudojo ir Balsių, 

Bardiškių, Gačionių, Guostagalio, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, Pamūšio, Pašvitinio, Rimkūnų, 

Rozalimo, Stačiūnų, Titonių ir Žeimelio padalinių lankytojai.            

          2018 metų balandį startavo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi Lietuva“), kurio tikslas – padėti gyventojams išmokti 

efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis 

galimybėmis. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ susijęs su kitu iš tos pačios priemonės finansuojamu projektu 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“, kurio metu bus atnaujinta 

daugiau nei 1200 viešųjų bibliotekų kompiuterinė ir programinė įranga. Regionų centruose esančios 

bibliotekos turės galimybę pasiūlyti tokias technologijas, kurių gyventojai ar namų ūkiai dar neturi: bus 

sukurtos naujos darbo vietos darbui su vaizdo ir garso ir (ar) grafine medžiaga, asmenų inžinerinius 

gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais, taip pat darbui su virtualiosios realybės ir kt. 

įrenginiais.  
          Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija 

„Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės 

plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Skaitmeninio raštingumo mokymus 

organizuoja asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ kartu su partneriais UAB „Baltijos kompiuterių 

akademija”, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir VŠĮ „Informacinių technologijų institutas”. 

          Projekte „Prisijungusi Lietuva“ dalyvauja ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, jos 

padaliniai kartu su rajono bendruomenėmis. Dalyvauti projekte užsiregistravo 20 bendruomenių: 

Linkuvos miesto, Ūdekų, Gačionių, Triškonių, Degesių, Šukionių, Lygumų, Rimkūnų, Pašvitinio, Klovainų, 

Žalgirio (Medikoniai), Titonių, Bardiškių, Žvirblonių, Mikoliškio, Stačiūnų, Pamūšio, Pakruojo centro, 

Žeimelio, Rozalimo.   
          Pakruojo rajone dėsto aštuoniolika kvalifikuotų bibliotekos darbuotojų, turinčių skaitmeninių įgūdžių 

ugdymo patirties. Pirmieji skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams prasidėjo 2019 m. kovo mėnesį ir 

visus metus buvo organizuoti viešojoje bibliotekoje ir 19 jos padalinių. Rajono bibliotekose pagal 

pradedančiųjų mokymų programą „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok!“ (18 val.) 

suorganizuotos 28 grupės ir apmokyti 293 gyventojai. Pagal pažengusiųjų mokymo programas 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 
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saugus dalijimasis“, „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Efektyvus laiko 

planavimas ir bendravimas“, „E. bendruomenės TAU: Atsakingas turinio publikavimas internete ir saugus 

naršymas“, „Karjeros galimybės TAU: Inovatyvus savęs pristatymas“, „Sumaniau apsipirkime ir 

atsiskaitykime internetu“(6 val.) suorganizuotos 36 grupės ir apmokyta 369 gyventojai. Nemokamus 

skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 3,31% rajono gyventojų. Mokėsi senjorai, jaunimas bei ieškantys 

darbo asmenys. Visiems dalyviams įteikti baigimo pažymėjimai. 

           2019 metais „Prisijungusi Lietuva“ sėkmingai įsibėgėjo ir su nauja projekto kryptimi – e. 

skautais. Pakruojo rajone prie e. skautų tinklo veiklos prisijungė 15 jaunuolių. Šiais aktyviais e. skautais 

džiaugėsi Guostagalio, Rimkūnų, Medikonių, Žeimelio, Gačionių, Bardiškių, Balsių, Grikpėdžių gyventojai. 

           Projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ dėka buvo 

gauti programavimo, inžinerinis ir kūrybinis paketai. Vaikų erdvėje vyko specifinių informacinių 

technologijų (IT) įrangos paketų pristatymai. Didžiulio susidomėjimo sulaukė gebėjimus lavinantys 

konstruktoriai, robotikos rinkiniai, 3D spausdintuvas ir dronai. 

           2019 m. buvo įgyvendinti projektai: Kultūros rėmimo fondo finansuoti projektai - „Mylėkime savo 

krašto literatūrą“, parengė viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė; „Tarpkultūriniai tiltai“, 

parengė Vaikų erdvės sinagogoje vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė ir „Ateik! Bendrauk, kurk, 

tobulėk!“, parengė Žeimelio, Bardiškių, Guostagalio, Linkuvos miesto padalinių vyresn. bibliotekininkės 

(projekto vadovė – Linkuvos miesto padalinio vyresn. bibliotekininkė Rasma Grigienė). Europos Komisijos 

atstovybės Lietuvoje remtas projektas „Vienu ritmu su Europa“, skirtas Europos dienai paminėti. Parengė 

VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė Urbienė. Pakruojo rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės projektas „Susivok“. Parengė Vaikų 

erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė. LBD Pakruojo skyriaus Pakruojo rajono savivaldybės 

administracijos nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai teiktas projektas „BIBLIOTEKA 

KVIEČIA: ATRASK PAMIRŠTĄ RAJONO ISTORIJĄ“. Projektą parengė  LBD Pakruojo skyriaus 

pirmininkė Vida Grigaliūnienė.  

           2019 m. įgyvendinant projektą „Mylėkime savo krašto literatūrą“, skirtą kraštiečio rašytojo Juozo 

Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms pažymėti buvo išleista viešosios bibliotekos direktorės Romualdos 

Kulšytės sudaryta knyga „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūros premijos laureatai“. 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ISTORIJOJE, TAI PIRMOJI JOS IŠLEISTA KNYGA.  
          Dalyvauta „Skaitymo iššūkyje“ kurį priėmė 286 pakruojiečiai. Visas užduotis įveikė 170 skaitytojų, 

perskaitė 1140 knygų.  Pagal perskaitytų knygų ir visas užduotis įveikusių dalyvių skaičių Šiaulių regione 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka su savo padaliniais užėmė antrąją vietą. 

Aktyviausiai dalyvavo Šukionių padalinio (vyresn. bibliotekininkė Jolanda Tamošaitienė) – visas užduotis 

įveikė 32 skaitytojai. 

          Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko Didžiojo Knygų pristatymo konkurso 

2019 finalas. Linkuvos miesto padalinio bibliotekininkės paskatino dalyvauti ir paruošė savanorę, Linkuvos 

gimnazijos gimnazistę Gabrielę Meškonytę, kurią lydėjo didelė sėkmė - IX–XII klasių amžiaus kategorijoje 

ji tapo nugalėtoja. Mergina pristatė Laurent’o Gaunelle’io knygą „Dievas visada keliauja incognito“. 

           2019 metais į konkursą  „Atsakingas skaitytojas“  įsijungė, vienintelė rajone, Mikoliškio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė Almutė Armonavičienė. Surinko 2514 kg. elektroninių atliekų ir gavo 150 eurų 

prizą. Nupirktos knygos bibliotekai, kurios labai pradžiugino jos lankytojus. Gauta Padėka bibliotekai „Už 

socialinę atsakomybę ir svarų indėlį saugojant gamtą“. 

          Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka jau trečius metus vykdo Lietuvos kultūros tarybos 

finansuojamą projektą Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“. 2019-aisiais projekto 

pagrindiniais partneriais tapo Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka.     

Susumavus nuveikto darbo rezultatus, galima pasidžiaugti, kad jie pranoko visus lūkesčius: rajono 

bibliotekininkių ekspedicijos metu,  nufotografuoti ir aprašyti net 249 sakralinės architektūros objektai! 

Surinkta medžiaga sugulė į solidų 560 puslapių kraštotyros darbą, su kuriuo, besidomintys rajono kultūros 

paveldu, gali susipažinti Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir elektroninio paveldo 

sistemose  epaveldas.lt bei europeana.eu. Atsakinga už visos medžiagos, gautos iš padalinių 

bibliotekininkių, sutvarkymą, kraštotyros darbo parengimą buvo paskirta Klovainių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė, kuri pavestą darbą atliko puikiai! 

          Planavimo sistema. Biblioteka savo perspektyvą planuoja vadovaudamasi Pakruojo rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T – 210 patvirtintu „Pakruojo rajono 

savivaldybės 2014 – 2020 metų strateginiu  plėtros planu“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T – 317 patvirtintu „Pakruojo rajono savivaldybės 2020 – 2022 metų 

strateginiu veiklos planu“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T-373 

patvirtintais bibliotekos nuostatais „Dėl Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos nuostatų 
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patvirtinimo“. Taip pat atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas vyriausybinių 

programų įgyvendinimo priemones. Trejų metų laikotarpyje bibliotekos veikla planuojama atsižvelgiant į 

savivaldybės strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiamos programinės ir finansinės bibliotekos priemonių 

įgyvendinimo sąlygos. Vadovaujantis strategijomis, bibliotekos skyrių vedėjai, padalinių bibliotekininkai 

rengia einamųjų metų veiklos programą, viešosios bibliotekos skyrių vedėjai pateikia mėnesio veiklos 

planus, žiniasklaidos priemonėse ir interneto svetainėse skelbia savaitės, mėnesio renginių planus, kasmet 

rengia pajamų ir išlaidų sąmatas ir atsiskaito už gautų finansinių asignavimų panaudojimą. Už bibliotekų 

veiklą atsiskaito steigėjui, Kultūros ministerijai, Nacionalinei Martyno Mažvydo ir Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešajai bibliotekoms, rengiant metinę statistinę ir tekstinę ataskaitas. Rodikliai ir veikla stebima, 

analizuojama ir aptariama bibliotekininkų metodiniuose pasitarimuose. 

          Finansiniai ištekliai. Bibliotekos finansinius išteklius sudaro jos steigėjo ir Valstybės biudžeto lėšos, 

lėšos surenkamos už mokamas paslaugas bei fizinių ir juridinių asmenų parama. Sėkmingai pasinaudota 

Kultūros ministerijos programomis, asociacijos “Langas į ateitį”, projekto „Bibliotekos pažangai“, 

„Bibliotekos pažangai 2“, Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje (OSFL), Nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos LIBIS centro, Pakruojo rajono savivaldybės NVO fondo programomis, 

Agentūros – Visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondo parama. Projekto „Bibliotekos 

pažangai“ dėka įrengta/modernizuota vieša interneto prieiga visose rajono bibliotekose, sukurtos/pagerintos 

69 kompiuterinės darbo vietos darbuotojams ir vartotojams, gautas serveris, įranga akliesiems ir 

silpnaregiams, suteikta programinės įrangos VIP ir ją prižiūrintiems darbuotojams daugiau, nei už 143 tūkst. 

Eur. Projekto dėka parengta ir išplatinta visose bibliotekose medžiaga bibliotekininkų ir gyventojų mokymui, 

bibliotekininkai baigė bazinius kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių, specialius suaugusiųjų 

mokymo, viešųjų ryšių, „Žiniatinklis 2.0“, bendravimo su žiniasklaida kursus, bibliotekininkai pradėjo 

planinį gyventojų skatinimą, mokymą ir konsultacijas įsisavinant informacinių technologijų galimybes, taip 

pat įgyvendinta plataus masto komunikavimo kampanija, kurios metu buvo organizuotos gyventojų 

pritraukimo į bibliotekas ir aktyvesnio naudojimosi vieša interneto prieiga akcijos: konkursai 

bibliotekininkams ir visuomenei, akcijos vyresnio amžiaus žmonėms, bedarbiams, vaikams iš socialinės 

rizikos šeimų ir vaikams, kurių tėvai išvykę į užsienį. Darbo kompiuteriu ir interneto išteklių klausimais 

apmokyta 2,5% rajono gyventojų, 2019 m. mokomuosiuose renginiuose dalyvavo 4078 rajono gyventojai. 

Pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai ir teiktos konsultacijos 2135 lankytojams. Ekskursijose 

dalyvavo 2290 dalyvių, trukmė – 105 val. Viešosios bibliotekos 2019 m. biudžete reikia numatyti lėšas, 

skirtas mokesčiui už interneto ryšį. Per metus už interneto ryšį rajono bibliotekose reikia sumokėti daugiau, 

nei 10 tūkst. eur. Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dėka buvo gauta 22545 EUR. parama ir Pakruojo 

viešosios bibliotekos vaikų erdvėje buvo įkurtas IRT kilnojamais centras, kuris keliavo per Balsių, 

Klovainių, Lygumų, Žeimelio ir Linkuvos miesto padalinius. Įsigyta įranga ir priemonės: 3D spausdintuvas, 

skaitmeninis pjaustymo/ploteriavimo aparatas, 2 žaidimų konsolės su žaidimais, interaktyvus stalas, garso 

sistema, 2 televizoriai, priemonių ir žaidimų rinkinys žalingų įpročių prevencijai, stacionarus kompiuteris, 4 

planšetiniai kompiuteriai, priemonės skrebinimo darbams. 

         2019 metais Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai buvo skirti finansavimai 6 projektams 

(12570,00 Eur.). 

         Per Kultūros ministerijos naujų dokumentų bibliotekoms įsigijimo programą, knygoms pirkti 2019 m. 

buvo skirta 16559 EUR., po 0,83 EUR. 1 gyventojui. Riboti biudžetiniai asignavimai funkcijoms 

vykdyti: naujiems dokumentams ir duomenų bazėms įsigyti, periodikos leidiniams prenumeruoti, sutartims 

su interneto bei kompiuterinės įrangos priežiūros paslaugų tiekėjais sudaryti, turtui drausti ir apsaugoti, diegti 

padaliniuose LIBIS, kompiuterinei ir programinei įrangai atnaujinti, specialistų kvalifikacijai kelti.  

          Bibliotekos kultūrinė šviečiamoji veikla, numatyta bibliotekos nuostatuose, organizuojama projektinės 

veiklos pagrindu. Už mokamas paslaugas surinktos lėšos naudojamos paslaugų palaikymui ir plėtrai. 

Bibliotekos rėmėjų  paaukoti 2 proc. pajamų mokesčio lėšų skiriami spaudiniams pirkti.  

          Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 2019 

m. pab. įrengta 147 kompiuterizuotos darbo vietos, iš kurių 41 - bibliotekų specialistams, 106 - vartotojams. 

Linkuvos miesto ir 22 kaimo padaliniuose - 104 kompiuterizuotos darbo vietos, iš kurių 22 – 

bibliotekininkams. Bibliotekos skyriai sujungti į vieningą kompiuterių tinklą. Komunikacijai naudojamasi 45 

elektroninio pašto adresais, iš jų 27 - kaimo padaliniuose. Viešojoje bibliotekoje įdiegta LIBIS sistema 

leidžia vartotojams susirasti reikiamą informaciją, pateikti užklausas, pratęsti dokumento skaitymo laiką, 

susikurti asmeninį katalogą. Veikia bibliotekos internetinė svetainė http://www.pakruojis.rvb.lt/. Svetainėje 

pateikta informacija skaitytojui, bibliotekininkui, viešieji pirkimai, VSAKIS, WWW katalogas, LIBIS, 

bibliotekos istorija, darbo laikas, struktūra, premijos, klubai, renginiai, darbo užmokestis, paslaugos, 

leidiniai, taisyklės, paslaugos neįgaliesiems, paslaugų įkainiai, kalendorius, vaikams, nuorodos, katalogai ir 

DB, kontaktai. Rajono bibliotekininkai projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dėka turi galimybę tarpusavyje ir 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
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su administracija bendrauti specialiai sukurta programa „Skype verslui“. Biblioteka kuria savo įvaizdį. Apie 

bibliotekų veiklą, vykstančius renginius, pokyčius ir įdiegtas naujoves informuojama spaudoje. Rajono 

laikraštyje „Auksinė varpa“, respublikiniame dienraštyje „Šiaulių kraštas“ bei internetinėje erdvėje 2019 

metais paskelbta 332 straipsniai ir 904 žinutės bei informaciniai pranešimai. Parengti 22 bibliotekai skirti 

informaciniai reklaminiai leidiniai bei lankstinukai ir 1152 vienetai įvairių kitų priemonių. Žodiniams, 

kompleksiniams renginiams daromi kvietimai, rašomi skelbimai. Skelbimai apie renginius platinami ir 

iškabinami mokyklose, savivaldybėje ir kitose labiau gyventojų lankomose vietose, kur yra skelbimo lentos. 

Bibliotekos lankytojams ruošiami stendai, kuriuose talpinama informacija apie renginius, iškilių žmonių ir 

kraštiečių jubiliejus, įvairias šventes.  

          Viešosios bibliotekos direktorės Romualdos Kulšytės iniciatyva, siekiant įprasminti bibliotekai 

suteiktą kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio vardą, 2018-aisiais abonemento sieną papuošė stendas 

„Rašytojas nuo Mūšos krantų“. Stendas iliustruotas nuotraukomis, jame atsispindi svarbesni faktai apie 

rašytojo gyvenimą, kūrybą.      
 

 
 

          Telefonizuota viešoji biblioteka ir 5 jos padaliniai. 

          Vidaus darbo kontrolė. Bibliotekos veiklą reglamentuoja bibliotekos, jos padalinių nuostatai ir 

darbuotojų pareigybių aprašymai. Vidaus darbo kontrolė vykdoma vadovaujantis bibliotekos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta tvarka, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir atskirų darbo procesų organizavimo 

reglamentais bei taisyklėmis. Viešosios bibliotekos ir jos padalinių bibliotekinio darbo kontrolė vykdoma 

pagal parengtą viešosios bibliotekos veiklos planavimo ir atsiskaitymo tvarką. 

 

SSGG analizė 

 

Stiprybės.  
1. Vykdant modernizavimą biblioteka atitinka IFLA, ES PULMAN programoje numatomas viešosios 

bibliotekos veiklos gaires, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T – 

210 patvirtintą „Pakruojo rajono savivaldybės 2014 – 2020 metų strateginį  plėtros planą“, „Pakruojo rajono 

savivaldybės 2020 – 2022 metų strateginį veiklos planą“. 

2. Suformuotas optimalus bibliotekos padalinių tinklas su 23 padaliniais. 

3. Biblioteka teikia nemokamas ir mokamas paslaugas vartotojams.  

4. Biblioteka per įvairius šalies, užsienio fondus ir programas projektinio finansavimo būdu veiklai pritraukia 

vidutiniškai iki 5 tūkst. Eur. 

5. Biblioteka pripažinta bendruomenėje, žinoma šalyje ir užsienyje.  

6. Viešojoje bibliotekoje realizuota galimybė koordinuoti ir plėsti paslaugų spektrą atskirų socialinių sričių 

vartotojams, pagerėjo lankytojų ir personalo darbo sąlygos viešojoje bibliotekoje ir 23 padaliniuose. 

7. Auga specialistų kompetencija, atnaujinamos žinios. 

8. Aktyvūs rėmėjai (1,2 %) savo pajamų skiria bibliotekos veiklai remti. 

9. Susiformavę bendradarbiavimo ryšiai su įvairiomis profesionalaus meno, kultūros institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

10. Dalyvavimas įvairioje projektinėje veikloje leidžia įgyvendinti įdomius knygos renginių ir naujų knygų 

įsigijimo, modernizavimo, paslaugų plėtros ir gerinimo, bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo 

projektus. 

11. Gautos sinagogos patalpos lėmė  naujų bibliotekos veiklų bei paslaugų sukūrimą. Lankytojų gausa lėmė 

ekskursijų vedimo (gido) paslaugos sukūrimą. Šiandien priimami užsakymai ekskursijoms iš įvairiausių 

Lietuvos vietovių. Įvertinus pakruojiečių poreikius, skatinant bendruomeniškumą, 2017-ųjų vasarą 

Sinagogoje pradėta teikti dar viena Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos paslauga – mokami kassavaitiniai 

kino seansai. 

Silpnybės.  
1. Nėra Lietuvos nacionalinės bibliotekininkystės ilgalaikės strategijos.  

2. Nėra bibliotekininkų atestacijos sistemos ir apmokėjimo pagal atestavimo rodiklius.  

3. Neįdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) kaimo padaliniuose. 

4. Politinių sprendimų kaita įtakoja mokyklose, bendruomenių, seniūnijų pastatuose veikiančių viešosios 

bibliotekos padalinių patalpų eksploatavimą, šildymą. 

5. Nesukurta funkcionali bibliotekinių ir informacinių paslaugų vartotojams sistema. 

6. Nepakankama tarpžinybinė bibliotekų sąveika komplektavimo, bibliotekinio darbo naujovių, pasikeitimo 

vartotojams naudinga informacija srityse. 

7. Riboti biudžetiniai asignavimai bibliotekos funkcijoms vykdyti.   

8. Žemas bibliotekininko apmokėjimo už darbą vidurkis neskatina jaunų specialistų įsidarbinti. 
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Galimybės.  
1. Šalies ir užsienio fondai ir  programos  leidžia viešajai bibliotekai integruotis į informacines sistemas. 

2. Elektroninis vartotojo pažymėjimas suteikia galimybę bibliotekos lankytojams naudotis 16 didžiųjų šalies 

bibliotekų, dirbančių LIBIS programa, paslaugomis. 

3. Bibliotekų veiklą galima sparčiau modernizuoti įvairių fondų, programų, konkursų lėšomis. 

4. Partnerystės ryšiai su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis suteikia galimybę tobulinti bibliotekininkų 

teorinio ir praktinio darbo įgūdžius. 

5. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete ir Šiaulių Valstybinėje kolegijoje galima pagerinti 

kvalifikacinį pasirengimą. 

6. Intensyvėjanti bibliotekos išorinė reklama vartotojus supažindins su bibliotekos galimybėmis.        

7. Žinių, informacinės visuomenės kūrimas, viso gyvenimo mokymosi programos, visuomenės iššūkiai 

formuoja  nuolatinį informacijos poreikį ir taip pritraukia į biblioteką vartotojus. 

8. Bendruomenės, verslininkų ir aplinkos pripažintos paslaugos yra bibliotekos galimybė gauti paramą. 

9. Projektai „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“ sudarė galimybes mokytis bibliotekos 

specialistams ir vartotojams. 

Grėsmės.  
1. Politinių sprendimų kaita gali įtakoti veiklos tęstinumą ir tradicijas. 

2. Neišspręsta kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimo bibliotekose problema. 

3. Projektų finansavimo stoka slopina motyvaciją rengti tarptautinius projektus. 

4. Dėl nepatenkinamos socialinės žmonių padėties vyksta jų aktyvi emigracija į užsienį, didėja nedarbas ir 

socialinė įtampa.  

5. Nedideli atlyginimai, motyvacijos stoka neskatina atvykti dirbti aukštos kvalifikacijos darbuotojus.  

6. Yra grėsmė netekti kvalifikuotų ir pagal specializaciją dirbančių darbuotojų. 

                                                                                                                                Kodas                                                         

Strateginio tikslo pavadinimas: Transformuoti tradicinę biblioteką į atvirą, 

modernų žinijos, kultūros ir edukacijos centrą su kintančiu paslaugų spektru,        01 

aukšta aptarnavimo kultūra. 

Strateginio tikslo aprašymas: Rajono gyventojus aptarnauja Viešoji biblioteka ir 23 jos padaliniai: 1 – 

Linkuvos mieste, 22 – kaime. Rajone vidutinis nuotolis tarp padalinių – 8 km. Dėl mažo gyventojų tankumo 

beveik kiekviename kaimo padalinio aptarnaujamame mikrorajone yra gyvenamų vietovių, nutolusių nuo 

bibliotekos per 10-15 kilometrų. Didžiausias atstumas, kuriuo bibliotekos nutolusios viena nuo kitos – 17 

km. Mažiausias atstumas tarp bibliotekų – 3 km. Vienai rajono bibliotekai tenka 834 gyventojai. Bibliotekoje 

– 50,25 etatai, iš jų – 34 profesionalūs bibliotekininkai, iš kurių 25 etatai (73,5%) su bibliotekiniu 

išsilavinimu. Transformuojant tradicinę biblioteką į modernią, veiklos rodikliai gerėjo. Lankytojų skaičius 

nuo 76 tūkst. (2001) išaugo iki 95,0 tūkst. (2019). Knygų fondai per metus atnaujinami tik apie 3,9%. 

Atsakytų užklausų skaičius išaugo nuo 11,5 tūkst. (2001) iki 12,6 tūkst. (2019). Viešoji biblioteka, išbuvusi 

beveik 40 metų kultūros namų pastate, 1998 m. spalio mėn. įkelta į miesto centre suremontuotas patalpas. 

Tais pačiais metais rajono valdybos sprendimu bibliotekai suteiktas kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio 

vardas. Tačiau sukūrus optimalų bibliotekų tinklą, dar neįdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos 

sistema (LIBIS) 16 padalinių, nelygiavertė padalinių teikiamų paslaugų kokybė. Ieškodami įvairių 

finansavimo šaltinių, bibliotekininkai sieks sukurti estetišką, patogią aplinką padaliniuose, kur vartotojams 

būtų prieinama ne tik spausdinta, bet ir skaitmeninė informacija, internetas, LIBIS duomenų bazės. Siekiant 

suteikti kokybiškesnes paslaugas vartotojams, bus tobulinama turimos informacijos sklaidos vartotojams 

sistema, stiprinami partnerystės ryšiai su informacijos išoriniais teikėjais, teikiamos interaktyvios paslaugos, 

kaupiami ir saugomi bibliotekų fondai, integruojamasi į pasaulio bibliotekų tinklus, leidžiami leidiniai, dar 

labiau plečiamos visuomenės priėjimo prie interneto viešosiose bibliotekose galimybės. Per kultūrinius, 

informacinius, edukacinius renginius, skaitymo skatinimą aktyvės skaitymas, gerės informacinis raštingumas 

ir bendroji kultūra. 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:  
1. Bibliotekos dokumentų fondo, administravimo ir paslaugų bendruomenei programa. 

2. Kultūros, knygos paveldo, meno, literatūrinės kūrybos ir leidybos programa. 

3. Bibliotekos materialinės bazės gerinimo ir naujų technologijų programa. 

 

PRIORITETAS. PAŽANGIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS 

 

Viešosios bibliotekos veiklos tikslas – sudaryti aptarnaujamos bendruomenės nariams kuo geresnes 

priėjimo prie informacijos sąlygas, tuo prisidedant prie informacinės visuomenės kūrimo, skirtumo tarp 

miesto ir kaimo bei socialinės atskirties mažinimo. 
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Išskirtina tokios kryptys, kad bibliotekos tikslas būtų įgyvendintas: 

1. Skatinti žinių visuomenės formavimąsį. 

2. Plėsti tradicinės ir modernios bibliotekos paslaugas pagal pažangios visuomenės reikmes. 

3. Gerinti lankytojų ir personalo darbo sąlygas. 

4. Plėsti bibliotekos ryšius ir užtikrinti veiklos sklaidą. 

 

1. Tikslas: Skatinti žinių visuomenės formavimąsį. 

Uždaviniai: 

- Kaupti, tvarkyti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, informaciją, skatinti 

nuolatinį mokymąsį, žinių atsinaujinimą, kultūrinę veiklą, prisidedant prie žinių visuomenės kūrimo. 

Populiarinti skaitymą, sudaryti palankias sąlygas visuomenės savišvietai, skatinančias jos narius bendrauti, 

dalyvauti pilietiniuose ir kultūriniuose renginiuose; 

- Sudaryti palankias sąlygas nuotolinei ir vietinei prieigai prie informacijos išteklių ir 

paslaugų. Tobulinti paslaugų vartotojams įgūdžius bei kompetencijas, maksimaliai išnaudojant naująsias 

informacijos technologijas, įgyvendinti naujų paslaugų teikimą vartotojams, gerinti tradicinių paslaugų 

kokybę; 

- Tobulinti bibliotekos darbuotojų profesinę kompetenciją, motyvaciją, įgūdžius. Tęsiant 

bendradarbiavimą su bendruomenės partneriais, skatinti nuolatinį bibliotekos darbuotojų profesinį 

tobulinimąsį, kuris atsispindėtų bibliotekos valdyme ir veikloje. 

Tikslo pagrindimas:  

Vis sudėtingėjančioje visuomenėje žmonėms reikalingi nauji įgūdžiai. Biblioteka turi teikti 

medžiagą tinkamose laikmenose, kad paremtų formalaus ir neformalaus mokymosi procesus. Būtina 

sėkmingo lavinimosi sąlyga yra informacijos prieinamumas ir efektyvus jos naudojimas. Turi būti užtikrintas 

nuoseklus požiūris į dokumentų fondo komplektavimą ir išsaugojimą bei prieigą prie bibliotekos išteklių. 

Reikia sukurti modernią kompiuterinę ir informacinę infrastruktūrą, leisiančią greitai ir tinkamai valdyti ir 

naudoti informaciją.  

Tikslo įgyvendinimas skatins informacinių technologijų diegimą rajono bibliotekose, plės 

gyventojų prieigos prie interneto galimybes, kels visų visuomenės sluoksnių kompiuterinį raštingumą, 

sudarys galimybę naudotis informacinių technologijų paslaugomis. 

 

1.1. Uždavinys. Užtikrinti sukauptų vertybių ilgalaikį išsaugojimą ir panaudojimą, toliau formuoti universalų 

dokumentų (rašytinių, garsinių, regimųjų) fondą.  

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Atlikti išsamią 

dokumentų fondo 

sudėties ir panaudojimo 

analizę 

Nustatytas nepaklausių 

dokumentų skaičius 

2020–2022 metai  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka  

Dokumentų įsigijimui ir 

periodinių leidinių 

užsakymui kasmet skirti       

tam tikrą dalį  lėšų nuo 

viešosios bibliotekos 

biudžeto 

Sukomplektuotas 

dokumentų fondas, 

atitinkantis skaitytojų 

poreikius 

Kasmet Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Plėsti bibliotekos 

etnokultūros fondą, 

įsigyti tarpukario 

Lietuvoje išleistus 

spaudinius,  plėsti 

rankraštyno fondą 

Papildytas kraštotyros 

dokumentų fondas 

Kasmet  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 
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Pradėti paveldo 

skaitmeninimą ir 

skaitmeninio paveldo 

naudojimo 

kompetencijas 

Suskaitmenintas kultūros 

paveldas sustiprins 

kultūros paveldo 

bibliotekoje sukurtą 

naują nacionalinio 

lygmens teminį 

kompetencijų centrą, 

mokyti atminties 

institucijose dirbančius 

paveldo skaitmeninimo 

specialistus, organizuoti 

skaitmeninio paveldo 

vartotojų ir 

kompiuterinio 

raštingumo mokymus 

2020-2022 Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

 

1.2. Uždavinys. Plėsti rajono gyventojų galimybes naudotis informacinėmis technologijomis. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Užprenumeruoti 

informacines duomenų 

bazes viešojoje 

bibliotekoje, aprūpinti 

elektroniniais 

dokumentais 

Galimybė naudotis 

įvairiais elektroniniais 

ištekliais 

Kasmet  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Užsienio kalbų skaityklą 

aprūpinti modernia 

technika 

Sudaryta galimybė 

mokytis užsienio kalbų 

2020–2022 metai Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Informacinių 

technologijų diegimą 

pritaikyti prie ES 

standartų 

Informacinių 

technologijų diegimo 

atitikimas prie ES 

standartų 

2020–2022 metai  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

 

1.3. Uždavinys. Formuoti nuolatinio nepertraukiamo mokymosi ir kvalifikacinio ugdymo sistemą. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Sudarytos sąlygos 

viešajai bibliotekai ir 

padaliniams tapti 

mokymosi centrais 

bendruomenės nariams 

Kompiuteriais 

besinaudojančių 

vartotojų skaičius 

Kasmet  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka ir padaliniai 

Sudaryti sąlygas 

darbuotojams kelti 

kvalifikaciją  

Kvalifikaciją pakėlusių 

bibliotekininkų skaičius 

Kasmet  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka ir padaliniai 

 

2. Tikslas: Plėsti tradicinės ir modernios bibliotekos paslaugas pagal pažangios visuomenės reikmes. 

Tikslo pagrindimas: 

Sparčiai besikeičianti visuomenė verčia keistis ir bibliotekas, plėsti ir modernizuoti teikiamas jų 

paslaugas. Būtina sukurti modernią bibliotekos paslaugų sistemą, kompiuterizuojant visus bibliotekos darbo 

procesus. Modernių technologijų naudojimu turėtų būti pagrįsta ir bibliotekos, kaip bendruomenės kultūros 

bei meninio gyvenimo centro, padedančio formuoti ir palaikyti bendruomenei kultūrinį tapatumą, veikla. 

Ypatinga bibliotekos socialinė pareiga turėtų būti vaikų ir jaunimo poreikių tenkinimas, neįgaliųjų 

integravimas į sveikųjų visuomenę. Tai ypač akcentuojama IFLA ir UNESCO „Viešųjų bibliotekų 

manifeste“ – nusakančiame pagrindinius bibliotekos paslaugų teikimo principus. 

Šis tikslas sudarys sąlygas teikiamų paslaugų plėtrai, skatins modernių technologijų naudojimą, jų 

paslaugų kokybės gerinimą. 

 

2.1. Uždavinys. Sukurti modernią bibliotekos paslaugų lankytojams sistemą. 
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Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Kompiuterizuoti visus 

bibliotekos darbo 

procesus, pilnai 

įsisavinant LIBIS 

programinę įrangą 

Įdiegtos LIBIS 

programos posistemės, 

pagerėjusi vartotojų 

aptarnavimo kokybė 

Pastoviai Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Papildyti viešosios 

bibliotekos svetainę 

internete naujomis 

rubrikomis,  užtikrinti 

operatyvų ir kokybišką 

priėjimą prie 

informacijos 

Bibliotekos pateikimas 

virtualioje erdvėje, 

apsilankiusiųjų skaičius 

2020-2022 metai Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Plėsti netradicines darbo 

formas ir paslaugas 

rajono bibliotekose  

Įrengta videoteka,  

žaisloteka, pirštininių 

lėlyčių teatriukas, 

kompiuteriniai žaidimai, 

IRT ir Verslo informacijos 

centrai viešosios 

bibliotekos vaikų erdvėje, 

padaliniuose veikiančios 

žaislotekos, dramos 

būreliai, knygos bičiulių 

būreliai, klubai, 

kompiuteriniai žaidimai, 

vaikų ir paauglių 

laisvalaikio praleidimo 

centrai, lankytojų skaičius 

2020-2022 metai  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka ir padaliniai 

 

2.2. Uždavinys. Vystyti kultūrinę – šviečiamąją veiklą. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Organizuoti renginius, 

skirtus Juozo Paukštelio 

atminimui įamžinti 

Renginiuose dalyvavusių 

lankytojų skaičius 

 Kas  penki metai Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Organizuoti susitikimus 

su žymiais krašto 

žmonėmis, naujų knygų 

pristatymus, spaudinių 

parodas 

Renginių skaičius, 

dalyvavusiųjų lankytojų 

skaičius  

Kasmet  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka ir padaliniai 

Kasmet organizuoti 

tradicinę Vaikų knygos 

šventę 

Šventėje dalyvavusiųjų 

vaikų skaičius  

Kasmet  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Kasmet organizuoti 

pirmokėlių savaitę 

Naujų vartotojų  

skaičius, susidomėjimas 

knyga, žaidimais, 

bendravimas su  

bendraamžiais 

Kasmet Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka ir padaliniai 

Rengti Jaunojo literato 

Prano Kasperavičiaus  

Kasperaičio vardo 

literatūrinį konkursą, 

skatinantį jaunųjų rajono 

moksleivių ir jaunimo 

iki 29 m. kūrybinius 

sugebėjimus 

Renginių skaičius, 

išaugęs jaunųjų 

skaitytojų kūrybiškumas  

Kas trys metai Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 
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Plėtoti bibliotekos 

pirštininių lėlyčių teatro 

veiklą 

Įsigytos naujos lėlės, 

priemonės scenografijai, 

spektaklių skaičius, 

žiūrovų skaičius 

Nuolat Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešosios 

bibliotekos vaikų erdvė 

Organizuoti įkurtų 

„Vaikų ir paauglių 

laisvalaikio praleidimo 

centrų“ veiklą 

Naujų vartotojų  

skaičius, susidomėjimas 

knyga, žaidimais, 

bendravimas su  

bendraamžiais, įsigytos 

naujos knygos, 

priemonės, renginių 

skaičius, išaugęs jaunųjų 

skaitytojų kūrybiškumas, 

lankomumo didėjimas 

Nuolat Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešosios 

bibliotekos vaikų erdvė, 

padaliniai 

Pažymėti renginiais  

krašto žymių  

žmonių jubiliejus  

 

Primenami įžymūs 

krašto žmonės. Išaugęs 

lankytojų skaičius, 

domintis krašto  

neeilinėmis 

asmenybėmis 

Nuolat Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka ir padaliniai 

 

Kraštotyros veiklos ir  

bibliotekos renginių 

sklaida spaudoje 

Šviečiamoji veikla, 

ugdant jaunąją kartą apie 

savo kraštą, žmones ir  

bibliotekos reklama apie 

įvykusius ir būsimus  

renginius 

Nuolat Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka ir padaliniai 

 

3. Tikslas:  Gerinti lankytojų ir personalo darbo sąlygas. 

Tikslo pagrindimas: 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka turi tapti pagrindiniu informacinės visuomenės 

ugdymo centru, tačiau ji neatitinka šiuolaikinei bibliotekai  keliamų reikalavimų.  Biblioteka neturi savo 

atskiro pastato, trūksta vietos įrengti skaityklas, saugyklas, darbuotojos priverstos saugoti savo fondus 

nesilaikydamos dokumentų saugojimo režimo. Nėra rūbinės, lifto. Tikslo įgyvendinimas pagerins lankytojų 

ir darbuotojų darbo sąlygas, pagerins aptarnavimo kokybę. 

 
3.1. Uždavinys. Suteikti gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Pačių naujausių 

informacinių 

technologijų įdiegimas, 

aprūpinti savitarnos 

dokumentų išdavimo 

įranga 

Naujos technologijos, 

žmonių aptarnavimo 

kokybė 

2020–2022 Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

 

3.2. Uždavinys. Gerinti bibliotekų pastatų ir patalpų būklę. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Įrengti liftą viešojoje 

bibliotekoje, pritaikant  

patekimą į patalpas 

neįgaliesiems ir senyvo 

amžiaus žmonėms, 

turintiems judėjimo 

sutrikimų 

Neįgaliųjų,  senyvo 

amžiaus  žmonių 

pagerėjusi  aptarnavimo 

kokybė 

2020–2022 Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

 

4. Tikslas:  Plėsti bibliotekos ryšius ir užtikrinti veiklos sklaidą. 
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Tikslo pagrindimas:  

Nuolat besikeičiantis politinis, ekonominis, socialinis bei kultūrinis gyvenimas Lietuvoje sukuria 

bibliotekoms ne vien problemų, bet ir galimybių. Pagrindinė galimybė, atsiverianti bibliotekai šiandien, yra 

galimybė keistis. Bibliotekų darbuotojų ir vadovų mokymas, profesinis ugdymas, keitimasis patyrimu ir 

idėjomis yra vienas svarbiausių pokyčių, diegimo kelių.  

 

4.1. Uždavinys. Informuoti visuomenę apie bibliotekos veiklą, kurti ir skleisti teigiamą jos įvaizdį. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Informuoti visuomenę 

apie bibliotekos veiklą, 

reklamuoti paslaugas 

spaudoje, elektroninėje 

erdvėje 

Parašytų straipsnių 

skaičius, geras 

bibliotekos įvaizdis  

Kasmet Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 
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Eil. 
Nr. 

Darbo turinys 

2020 metai Planas 

Planas Įvyk-
dyta 

Skir-
tu-
mas  

Plano 
įvyk-
dymo 
proc. 

 

2021 
metai 

 

2022 

metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ 

APTARNAVIMAS IR 

BIBLIOTEKOS REKLAMA 

      

1.1. Gyventojų sutelkimo proc.:       

 - bendras 25,4    25,4 25,3 

 - viešojoje bibliotekoje 23,8    23,9 23,9 

 - miesto padaliniuose 25,3    25,4 25,4 

 - kaimo padaliniuose 26,4    26,4 26,3 

1.2. Vaikų sutelkimo proc.:       

 - bendras 57,2    57,3 57,3 

 - viešojoje bibliotekoje 57,9    57,8 57,8 

 - miesto padaliniuose 36,4    36,5 36,5 

 - kaimo padaliniuose 62,4    62,3 62,2 

1.3. Vartotojų skaičius:       

 - bendras 5095    5120 5140 

 - viešojoje bibliotekoje 1580    1580 1590 

 - miesto padaliniuose 515    520 530 

 - kaimo padaliniuose 3000    3020 3020 

1.4. Vartotojų vaikų skaičius:       

 -viso 1475    1490 1500 

 -viešojoje bibliotekoje 420    430 430 

 -miesto padaliniuose 145    150 150 

 -kaimo padaliniuose 910    910 920 

1.5. Apsilankymų skaičius:       

 -viso 95520    95530 95540 

 -viešojoje bibliotekoje 37930    37930 37920 

 -miesto padaliniuose 8120    8130 8140 

 -kaimo padaliniuose 49470    49470 49480 

1.6. Lankytojų vaikų:       

 -viso 41485    41500 41510 

 -viešojoje bibliotekoje 18850    18855 18860 

 -miesto padaliniuose 3480    3485 3490 

 -kaimo padaliniuose 19155    19160 19160 

1.7. Lankomumas:       

 - bendras 18,7    18,7 18,6 

 -viešojoje bibliotekoje 24,0    24,0 23,8 

 - miesto padaliniuose 15,8    15,6 15,4 

 -kaimo padaliniuose 16,5    16,4 16,4 

1.8. Vartotojų  vaikų lankomumas:       

 -viso 28,1    27,9 27,7 

 -viešojoje bibliotekoje 44,9    43,8 43,9 

 -miesto padaliniuose 24,0    23,2 23,3 

 -kaimo padaliniuose 21,0    21,1 20,8 

1.9. Išduotis:       

 -viso 149340    149370 149400 

 -viešojoje bibliotekoje 36410    36420 36430 

 - miesto padaliniuose 13580    13590 13600 
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 -kaimo padaliniuose 99350    99360 99370 

1.10. Išduotis vietoje:       

 -viso 53305    53330 53360 

 -viešojoje bibliotekoje 8760    8770 8780 

 - miesto padaliniuose 6685    6690 6700 

 -kaimo padaliniuose 37860    37870 37880 

1.11. Išduoti vartotojams vaikams:       

 -viso 37965    37990 38020 

 -viešojoje bibliotekoje 8060    8070 8080 

 -miesto padaliniuose 4720    4730 4740 

 -kaimo padaliniuose 25185    25190 25200 

1.12. Vidutinis skaitomumas:       

 -bendras 29,3    29,2 29,1 

 -viešojoje bibliotekoje 23,0    23,1 22,9 

 -miesto padaliniuose 26,4    26,1 25,7 

 -kaimo padaliniuose 33,1    32,9 32,9 

1.13. Vartotojų  vaikų skaitomumas:        

 -bendras 25,7    25,5 25,3 

 - viešojoje bibliotekoje 19,2    18,8 18,8 

 -miesto padaliniuose 32,6    31,5 31,6 

 - kaimo padaliniuose 27,7    27,7 27,4 

1.14. 
Vartotojų  aptarnavimas 

nestacionarinėse bibliotekose: 

      

 -nestacionarių bibliotekų skaičius -    - - 

 - vartotojų skaičius -    - - 

 -išduotis -    - - 

1.15. Vartotojų  aptarnavimas namuose:       

 -vartotojų skaičius 135    140 145 

 -išduotis 5050    5100 5200 

1.16. 
Bibliotekos fondo populiarinimas 

ir  bibliotekos  įvaizdžio  formavimas. 

      

1.16.1. Renginiai. Iš  viso: 845    865 898 

 -iš jų vaikams 375    386 412 

1.16.1.1. Kompleksiniai renginiai. Iš viso: 200    210 222 

 - iš jų vaikams 103    108 120 

 -viešojoje bibliotekoje 55    55 60 

 -iš jų vaikams 30    30 35 

 -miesto padaliniuose 25    25 27 

 -iš jų vaikams 18    18 20 

 - kaimo padaliniuose 120    130 135 

 -iš jų vaikams 55    60 65 

1.16.1.2. Žodiniai renginiai. Iš viso: 265    270 280 

 -iš jų vaikams 133    135 144 

 -viešojoje bibliotekoje 30    32 35 

 -iš jų vaikams 18    20 22 

 -miesto padaliniuose 12    13 15 

 -iš jų vaikams 5    5 7 

 -kaimo padaliniuose 223    225 230 

 -iš jų vaikams 110    110 115 

1.16.1.3. Vaizdiniai renginiai. Iš viso: 374    378 388 

 -iš jų vaikams 139    143 148 

 -viešojoje bibliotekoje 50    53 53 

 -iš jų vaikams 22    25 25 

 -miesto padaliniuose 24    25 25 

 -iš jų vaikams 7    8 8 
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 -kaimo padaliniuose 300    300 310 

 -iš jų vaikams 110    110 115 

1.16.1.4. Virtualūs renginiai. Iš viso: 6    7 8 

 -iš jų vaikams -    - - 

 -viešojoje bibliotekoje 2    3 4 

 -iš jų vaikams -    - - 

 -miesto padaliniuose 1    1 1 

 -iš jų vaikams -    - - 

 -kaimo padaliniuose 3    3 3 

 - iš jų vaikams -    - - 

1.16.2. Leidiniai. Iš viso: 15    16 16 

 
-bibliotekai skirti informaciniai 

reklaminiai  leidiniai bei lankstinukai 
 

8 

    

9 

 

9 

 -bibliografijos leidiniai 1    1 1 

 -kraštotyros leidiniai 1    1 1 

 -kiti leidiniai 5    5 5 

1.16.3. Straipsniai. Iš viso: 340    355 375 

 -respublikinėje spaudoje 10    10 15 

 -vietinėje spaudoje 80    85 90 

 -internetinėje erdvėje 250    260 270 

2. 
INFORMACINIS IR 

KRAŠTOTYROS DARBAS 

      

2.1. Informacinė veikla       

2.1.1. Atsakytos užklausos. Iš viso: 12710    12825 12940 

 Iš jų:       

 -viešoje bibliotekoje 5440    5445 5450 

 -miesto padaliniuose 1070    1080 1090 

 -kaimo padaliniuose 6200    6300 6400 

2.1.2. Kartotekų papildymas kortelėmis:       

 -viešoje bibliotekoje 1980    1990 1990 

 
-vidutiniškai viename miesto 

padalinyje 
 

200 

    

220 

 

230 

 
-vidutiniškai viename kaimo 

padalinyje 
 

100 

    

110 

 

120 

2.1.3 
Atrankiniu būdu aptarnaujamų 

abonentų skaičius 

 

2 

    

2 

 

2 

2.1.4. 
Atrankinės informacijos temų 

skaičius 

 

5 

    

5 

 

5 

2.2. Kraštotyros darbas       

2.2.1. 
Kraštotyros kartotekos papildymas 

kortelėmis: 

      

 -viešoje bibliotekoje 30    30 30 

 
-vidutiniškai viename miesto 

padalinyje 
 

100 

    

110 

 

120 

 
-vidutiniškai viename kaimo 

padalinyje 
 

30 

    

30 

 

30 

2.2.2. Kraštotyros darbai. Iš  viso: 7    9 11 

 -viešosios bibliotekos darbuotojų 3    4 5 

 -miesto padalinių darbuotojų 1    1 1 

 - kaimo padalinių darbuotojų 3    4 5 

2.3. Kompiuterio paslaugos       

2.3.1. 
Interneto vartotojų skaičius. Iš viso: 

 Iš jų: 
1870    1990 2110 

 - viešojoje bibliotekoje 570    580 590 

 - Linkuvos miesto padalinyje 200    210 220 



19 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 - kaimo padaliniuose (VIPT) 1100    1200 1300 

2.3.2. 
Interneto lankytojų skaičius. Iš viso:  

Iš jų: 
32470    32550 32630 

 - viešojoje bibliotekoje 10250    10300 10350 

 - Linkuvos miesto padalinyje 3330    3350 3370 

 - kaimo padaliniuose (VIPT) 18890    18900 18910 

2.3.3. 

Interneto paslaugomis pasinaudota 

kartų. Iš viso: 

 Iš jų: 

 

37660 

    

37750 

 

37840 

 - viešojoje bibliotekoje 10230    10250 10270 

 - Linkuvos miesto padalinyje 3320    3350 3370 

 - kaimo padaliniuose (VIPT) 24110    24150 24200 

2.3.4. 

Kitomis kompiuterio paslaugomis 

pasinaudota kartų. Iš viso: 

 Iš jų: 

 

1860 

    

1900 

 

1950 

 - viešojoje bibliotekoje 410    420 430 

 - Linkuvos miesto padalinyje 130    150 170 

 - kaimo padaliniuose (VIPT) 1320    1330 1350 

2.3.5. 

Vartotojų internete praleistų valandų 

skaičius. Iš viso: 

 Iš jų: 

 

35090 

    

35140 

 

35180 

 - viešojoje bibliotekoje 9050    9060 9070 

 - Linkuvos miesto padalinyje 2340    2350 2360 

 - kaimo padaliniuose (VIPT) 23700    23730 23750 

2.3.6. 
Vartotojams padaryti kopijų. Iš viso: 

 Iš jų: 
9960    9990 10020 

 - viešojoje bibliotekoje 3410    3420 3430 

 - Linkuvos miesto padalinyje 1370    1380 1390 

 - kaimo padaliniuose (VIPT) 5180    5190 5200 

2.4. Vartotojų orientavimas ir 

apmokymas. 

      

2.4.1. Per metus apmokyti ir konsultuoti 

gyventojai. Iš viso: 
 

4000 

    

3800 

 

3700 

2.4.2. Gyventojų mokymas grupėse. Iš viso: 600    500 400 

2.4.3. Individualiai mokytų gyventojų 

skaičius. Iš viso: 
 

200 

    

180 

 

180 

3. FONDO FORMAVIMAS       

3.1. 
Gauti ir sutvarkyti dokumentų. Iš viso: 

Iš jų: 
6050    5950 5850 

 -viešojoje bibliotekoje 2000    1950 1900 

 -miesto padaliniuose 750    720 700 

 -kaimo padaliniuose 3300    3280 3250 

 
-vidutiniškai gauti viename mieto 

padalinyje 
 

1375 

    

1335 

 

1300 

 
-vidutiniškai gauti viename kaimo 

padalinyje 
 

158 

    

156 

 

155 

3.2. 
Gauti ir sutvarkyti periodinių leidinių 

pavadinimų: 

 

105 

    

95 

 

90 

 -viešojoje bibliotekoje 105    95 90 

 
-vidutiniškai  viename mieto 

padalinyje 
 

46 

    

40 

 

35 

 
-vidutiniškai  viename kaimo 

padalinyje 
 

34 

    

32 

 

30 

3.3. 
Nurašyti dokumentų. Iš viso: 

 Iš jų: 
23900    21910 17570 

 -viešojoje bibliotekoje 4950    4900 4050 



20 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 -miesto padaliniuose 4700    3570 3400 

 -kaimo padaliniuose 14250    13440 10120 

3.4. Bendras fondo apyvartos rodiklis: 0,75    0,76 0,77 

 -viešojoje bibliotekoje 0,70    0,73 0,75 

 -miesto padaliniuose 0,70    0,75 0,75 

 - kaimo padaliniuose 0,79    0,80 0,82 

4. METODINĖ VEIKLA       

4.1. Išvykos:       

 -išvykti kartų 2    2 2 

 
-vidutiniškai vieną padalinį aplankyti 

kartų 
 

2 

    

2 

 

2 

4.2. Pranešimų skaičius 8    9 10 

4.3. Metodinės rekomendacijos 2    2 3 

4.4. Straipsniai 3    3 3 

4.5. 
Renginiai, skirti bibliotekininkų 

profesionalumui ugdyti 

 

3 

    

3 

 

3 

5. PERSONALAS       

5.1 Etatų skaičius. Iš viso: 50,25    50,25 50,25 

 Iš jų:       

 -viešojoje bibliotekoje 22,50    22,50 22,50 

 -miesto padaliniuose 3,0    3,0 3,0 

 -kaimo padaliniuose 24,75    24,75 24,75 

5.2. 
Bibliotekininkų etatų skaičius. Iš 

viso: 
34,0 

   
34,0 34,0 

 Iš jų:       

 -viešojoje bibliotekoje 14,0    14,0 14,0 

 -miesto padaliniuose 2,0    2,0 2,0 

 -kaimo padaliniuose 18,0    18,0 18,0 

5.3. Darbuotojų skaičius. Iš viso: 44    44 44 

 Iš jų:       

 -viešojoje bibliotekoje 20    20 20 

 -miesto padaliniuose 2    2 2 

 -kaimo padaliniuose 22    22 22 

5.4. 
Bibliotekininkai, dirbantys visą darbo 

dieną. Iš viso: 

 

26 

    

26 

 

26 

 Iš jų:       

 -viešojoje bibliotekoje 14    14 14 

 -miesto padaliniuose 2    2 2 

 -kaimo padaliniuose 10    10 10 

5.5. 
Bibliotekininkai, dirbantys ne visą 

darbo dieną. Iš viso: 

 

11 

    

11 

 

11 

 Iš jų:       

 -viešojoje bibliotekoje -    - - 

 -miesto padaliniuose -    - - 

 -kaimo padaliniuose 11    11 11 

5.6. 
Siunčiamų keti kvalifikaciją 

darbuotojų skaičius. Iš viso: 

 

39 

    

39 

 

39 

 Iš jų:       

 -į kvalifikacinius seminarus 29    29 29 

 -į stažuotes 5    5 5 

 
-į kitus renginius, skirtus kvalifikacijai 

kelti 
 

5 

    

5 

 

5 

6. LĖŠOS IR MATERIALINĖ BAZĖ       

6.1. Darbo užmokestis 416000    417000 417000 

6.2. Dokumentų įsigijimas 23000    24000 25000 
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6.2.1. 
Savivaldybės lėšos skirtos 

spaudiniams įsigyti. Iš viso: 

 

5500 

    

6600 

 

6700 

 Iš jų:       

 -knygoms 500    600 700 

 -periodikai 5000    6000 6000 

6.2.2. 
Lietuvos kultūros ministerijos 

skiriamos lėšos spaudiniams įsigyti 

 

18800 

    

19000 

 

20000 

6.3. Automatizacija 3400    3500 3600 

6.4. Programų, projektų lėšos 29000    29000 30000 

6.5. Specialiosios lėšos. Iš viso: 8900    9000 9500 

 Iš jų:       

 -gautos už mokamas paslaugas 8900    9000 9500 

7. PROJEKTINĖ  VEIKLA       

7.1. 
Dalyvavimas KM ir nacionalinės 

bibliotekos projektuose  
+    + + 

7.2. 

Dalyvavimas įvairiose programose, 

kitų institucijų parengtuose 

projektuose 

+    + + 

7.3. Kiti projektai +    + + 

 

 

 

 
 

   Vyr. metodininkė Regyna Rakauskė 

   Tel. 8 421 6 16 87; 

   El. paštas: regyna0122@gmail.com 
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VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEIKLA  2020 m. 

 

Tikslas: Organizuoti vartotojų aptarnavimą, skolinant jiems laikinam naudojimui bibliotekos dokumentus, 

teikiant skaitybos paslaugas bibliotekoje ir namuose, konsultacinę pagalbą, vykdant informacijos, žinių ir 

kūrybos sklaidą. 

Uždaviniai: 

-  Aprūpinti vartotojus reikalingais dokumentais, naudojantis vieningu Viešosios bibliotekos fondu, 

tarpbibliotekiniu skolinimusi šalies viduje, organizuojant bibliotekos paslaugų prieinamumą socialiai 

pažeidžiamiems vartotojams, teikiant prioritetą besimokančiųjų vartotojų skaitybos reikmėms; 

-  Tęsti knygos ir žinių sklaidos tradicijas, ieškoti naujų veiklos formų skaitymo skatinimui, užmegzti ir 

puoselėti partnerystės ryšius su kitomis institucijomis, vykdant bendrus projektus, įsijungti į organizuojamas 

akcijas, paminėti svarbias sukaktis, populiarinti biblioteką skleidžiant informaciją, telkiant potencialius jos 

vartotojus; 

-  Užtikrinti bibliotekos lankytojams galimybę interaktyviai naudotis elektroninėmis paslaugomis ir 

įgyvendinti savitarną užtikrinančių technologijų diegimą dokumentų užsakymo, išdavimo/grąžinimo 

procese. 

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas.   

1.1. Rodikliai: aptarnauti (abonemente, periodikos, 

informacijos, kraštotyros skaityklose)  

- vartotojų  - 1000; 

- lankytojų – 14500; 

- išduoti dokumentų – 24000 fiz.vnt. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

1.2. Aptarnauti 70 senyvo amžiaus ir judėjimo 

sutrikimų turinčius vartotojus, nunešant 

spaudinius į namus (pagal individualius 

poreikius). 

1k./ mėn. SAS vedėja Judita Jereckienė 

1.3. Palaikyti ryšį su bibliotekai talkinančiais 

knygnešiais. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS vedėja Judita Jereckienė, 

Rima Livanienė 

1.4. Dirbti su skolininkais, reikalauti, kad knygos 

butu grąžintos laiku, vykdyti elektroninį 

susirašinėjimą su skaitytojais. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

priežiūra. 

  

2.1. Papildyti fondą naujai gautais dokumentais: 

knygomis – 2600 fiz.vnt.; 

periodika – 120 pav. 

Papildyti elektroniniais įrašais NBDB – 600. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

2.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus. 2020-11 mėn. SAS – Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

3. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdžio formavimas. 

  

3.1. Organizuoti  renginius, skirtus populiarinti 

knygą, skaitymą, paminėti iškilių žmonių, 

kraštiečių sukaktis, atmintinus įvykius ir 

datas, ypatingą dėmesį skiriant šioms, LR 

Vyriausybės numatytoms datoms: 

- LR Seimas 2020-uosius paskelbė 

Ateitininkų metais! Ateitininkų federacija 

šiais metais minės savo veiklos 110 metų 

sukaktį; 

- 2020-ieji paskelbti ir UNESCO Pasaulio 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS Visos darbuotojos 
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paveldo Lietuvoje metais. Šiais metais 

Vilniaus istorinis centras mini 25 metų, 

Kernavės archeologinė vietovė – 15 

metų, 2020 metais Kuršių nerija minės 

20 metų, Struvės geodezinis lankas –15 

metų įrašymo į UNESCO Pasaulio 

paveldo sąrašą sukaktis; 

- 2020 metus LR Seimas paskelbė Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais;  

- Seimas paskelbė 2020-uosius metus 

habilituotos biologijos mokslų daktarės, 

vaistininkės, žolininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės metais.Tokiu būdu siekiama 

pažymėti E. Šimkūnaitės 100 metų 

gimimo jubiliejų, skatinti Lietuvos 

visuomenę domėtis vaistiniais augalais. 

- Japonijos konsulo Sugiharos metais; 

- Tautodailės metais; 

- Mokyklų bendruomenių metais; 

- 2020 metais minėsime ir  Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, 

Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metį, 

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio  Žygimanto Augusto 500-

ąsias, poeto, literatūros ir meno kritiko, 

vertėjo Henriko Nagio ir poeto Pauliaus 

Širvio 100-ąsias, prozininkės, 

dramaturgės Julijos Beniuševičiūtės 

Žymantienės Žemaitės 175-ąsias, LDK 

didikės, Lenkijos karalienės, Žygimanto 

Augusto žmonos Barboros Radvilaitės 

500-ąsias, publicisto, 1918 m. vasario 16 

d. Nepriklausomybės Akto signataro 

Jono Smilgevičiaus 150-ąsias gimimo 

metines, Lietuvos nacionalinio operos ir 

baleto teatro 100-metį, Lietuvos 
metraščio (Bychovco kronikos) 500-metį. 

3.2. Organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginius kartu su LBD Pakruojo skyriumi. 

2020-04 mėn. 23-

30 d. 

Visos SAS darbuotojos 

3.3. Redaguoti ir sudaryti skyriaus atmintines 

vartotojams (Knygų išdavimas, grąžinimas. 

Periodikos skaitykla), pateikiant jose naujausią 

informaciją apie teikiamas paslaugas ir 

galimybes jomis naudotis. Vykdyti jų sklaidą 

VB padaliniuose, bibliotekos interneto 

svetainėje www.pakruojis.rvb.lt 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS -  Rima Livanienė, Genė 

Urbienė 

 

 

 

 

3.4. Informaciją apie bibliotekos veiklą, vykstančius 

renginius pateikti bibliotekos svetainėje 

www.pakruojis.rvb.lt, Facebook'o profilyje 

adresu: 

https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioVie

sojiBiblioteka, rajono savivaldybės svetainėje 

www.pakruojis.lt, svetainėje 

www.pakruojietis.lt, vietinėje ir respublikinėje 

spaudoje, stenduose, informaciniuose ir 

reklaminiuose leidiniuose, bei lankstinukuose. 

Apie bibliotekos veiklą parašyti 70 straipsnių. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Visos SAS darbuotojos 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
http://www.pakruojis.lt/
http://www.pakruojietis.lt/
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4. Informacinis ir kraštotyros darbas.   
4.1. Pastoviai rinkti  medžiagą apie Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus veiklą, parengti veiklos metraštį už 

2019 metus. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS vedėja Judita Jereckienė  

4.2.  Teikti vartotojams konsultacijas, atliekant  

 informacijos paieškas dokumentų fonde,  

 internete, elektroniniuose kataloguose,  

 kartotekose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Visos SAS darbuotojos 

4.3. Atsakyti į vartotojų pateiktas užklausas žodžiu,  

raštu, telefonu, el. paštu (pagal pageidavimus)  

iš viso – 5000. 

 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Visos SAS darbuotojos 

4.4. Kartotekų papildymas kortelėmis: iš viso –  

1400. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Visos SAS darbuotojos 

4.5. Aptarnauti interneto vartotojų -    400; 

                                 lankytojų – 4000; 

Vartotojų internete praleistų valandų skaičius 

– 4000. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Judita Jereckienė, Genė 

Juodytė, Genė Urbienė 

5. Bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis, organizacijomis. 

  

5.1. Tęsti bendradarbiavimą su: 

- Pakruojo švietimo skyriumi; 

  - Pakruojo miesto seniūnija; 

  - „Atžalyno“ gimnazija;                                        

  - „Žemynos“ pagrindine mokykla; 

  - J. Pakalnio muzikos mokykla; 

- Pakruojo Samariečių draugija; 

 - Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru; 

- Pakruojo sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija „Pakruojo Viltis“. 

     Integruoti jų moksleivius, darbuotojus, 

mokytojus į VB renginių programą.  

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

5.2. Plėtoti ryšius su rajono NVO, jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“,  

literatų klubu „Židinys“, LASS Pakruojo 

skyriumi, karate klubu „Cunamis“, 

Pakruojo suaugusiųjų, bei vaikų ir jaunimo 

dailės studijomis, kviečiant jų narius į 

renginius, sudarant sąlygas jų kūrybinei 

raiškai. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS – Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė  

 

 

 

5.3. Toliau palaikyti bendradarbiavimo ryšius, 

ieškant naujų idėjų, rengiant ir įgyvendinant 

bendrus projektus su: 

- Šiaulių universiteto Menų fakultetu; 

- Leidykla „Šiaurės Lietuva“; 

- Leidykla „Žiemgala“; 

- Leidykla „Naujoji Romuva“; 

- Pakruojo Linkuvos specialiąja mokykla; 

- Agentūros – Visos Lietuvos Vaikai 

Pakruojo labdaros ir paramos fondu; 

- Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo 

organizacijų koordinatore D. Samuityte; 

- J. Pakalnio muzikos mokyklos Atviro 

jaunimo  centro jaunimu. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS – Judita Jereckienė 

 

 

 

 

 

6. SAS dokumentacija. 
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6.1. Parengti 2021 m. individualius veiklos planus. 

Juos pateikti savo skyriaus vedėjui. 

Iki 2020-11-10 

 

SAS bibliotekininkės, 

atsakingos už atskirus darbo 

barus  

6.2. Parengti bendrą VB skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus ir vaikų erdvės 2021 m. veiklos 

planą, pateikti vyr.metodininkei. 

Iki 2020-12-01 SAS vedėja Judita Jereckienė 

6.3. Parengti 2020 m. VB statistinę veiklos 

ataskaitą ir pateikti  vyr.metodininkei. 

Iki 2021-01-10 SAS vedėja Judita Jereckienė 

6.4. Parengti 2020 m. atskirų VB padalinių veiklos 

ataskaitas ir pateikti  SAS vedėjai. 

Iki 2021-01-10 SAS bibliotekininkės, 

atsakingos už atskirus darbo 

barus 

6.5. Parengti 2020 m. VB veiklos ataskaitą ir 

pateikti vyriausiajai metodininkei. 

Iki 2021-01-30 SAS vedėja Judita Jereckienė 

6.6. Parengti ketvirčio žinių ataskaitas ir pateikti 

SAS vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki mėn.15 d. SAS padalinių bibliotekininkės, 

atsakingos už atskirus darbo 

barus 

6.7. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą, pateikti SAS vedėjai. 

Iki  mėn. 20 d. SAS padalinių bibliotekininkės, 

atsakingos už atskirus darbo 

barus 

6.8. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą ir pateikti vyr. metodininkei. 

Iki mėn. 25 d. SAS vedėja Judita Jereckienė 

6.9. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS visos darbuotojos 

6.10. Registruoti periodinius leidinius. 2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS - vedėja Judita Jereckienė 

6.11. Koordinuoti veiklą SAS padaliniuose. 2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS vedėja Judita Jereckienė 

7. Projektinė veikla.   

7.1. Dalyvauti įvairiose programose, kitų 

institucijų parengtuose projektuose: „Metų 

knygos rinkimai“ - partneris - LNB; „Šiaurės 

šalių literatūros savaitė“ - partneris – Šiaurės 

šalių asociacijų Norden sąjunga; Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos organizuojamame „Vasaros 

skaitymo iššūkyje“, Didžiojo Knygų 

pristatymo konkurse; Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotose ir toliau 

globojamose „Knygų Kalėdose“; Lietuvos 

leidėjų asociacijos (LLA) ir Lietuvos 

spaustuvininkų asociacijos (LISPA) 

inicijuojamoje skaitymo skatinimo akcijoje 

„Lietuva skaito“; projekte „Prisijungusi 

Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“, kurį įgyvendina 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

kartu su partneriais: asociacija „Langas į 

ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline 

Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerija. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS  visos darbuotojos 

 

8. Gyventojų kompiuterinio raštingumo 

mokymai. Konsultacijos. 

  

8.1. Kompiuterinio raštingumo mokymai 

suaugusių, pagyvenusių žmonių grupėms: 

- Pažintis su kompiuteriu; Informacijos 

tvarkymas; 

- Mokomės dirbti Microsoft Word 2010 m. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Genė Urbienė 
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programa; 

- Internetas. Informacijos ieška; 

- Elektroninis bendravimas; 

- E- paslaugos; 

- Interneto galimybės ir ištekliai; 

- Elektroninės  bibliotekų paslaugos; 

-     Duomenų bazės; 

-     Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 

saugus dalijimasis; 

-      Efektyvus laiko planavimas ir 

bendravimas; 

-     Atsakingas turinio publikavimas 

internete ir saugus naršymas; 

-      Inovatyvus savęs pristatymas; 

-      Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime 

internetu ir kt. 

Gyventojų mokymai grupėse pagal 

pradedančiųjų ir pažengusiųjų mokymų 

programas – 180 žmonių; 

Individualus gyventojų mokymas – 100. 

8.2. Teikti vartotojams konsultacijas, atliekant  

informacijos paieškas internete, prenumeruoja- 

 mose duomenų bazėse, elektroniniuose  

 kataloguose, kartotekose, informacijos  

 kopijavimo ir išsaugojimo į pageidaujamą  

 laikmeną, elektroninio pašto sukūrimo,  

 dokumentų siuntimo elektroniniu paštu ir kt.  

 klausimais. 

Gyventojams suteikti konsultacijų – 300. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS - Genė Urbienė  

 

9. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

9.1. Dalyvauti bibliotekininkų kvalifikacijos 

kėlimo ir profesinės kompetencijos 

tobulinimui skirtuose mokymuose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Visos SAS darbuotojos 

9.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Visos SAS darbuotojos 

10. Metodinė veikla.   
10.1. Rajono bibliotekininkus konsultuoti 

bibliotekinio darbo klausimais, pagal 

galimybę išvykti į padalinius praktinei 

pagalbai ir konsultacijoms. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Visos SAS darbuotojos 

11. Bibliotekos interneto svetainės priežiūra.   

11.1. Redaguoti, pildyti nauja informacija 

bibliotekos svetainę www.pakruojis.rvb.lt 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS – Rima Livanienė,  

Kompiuterių inžinierius Mantas 

Petraitis 
 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ ERDVĖS VEIKLA  2020 m. 

 
Tikslas: Kryptingai organizuoti Vaikų erdvės lankytojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, 

sudominti vaikus ir jaunimą knyga, skaitymu, ugdyti gebėjimus naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis 

technologijomis. 

Uždaviniai: 

- Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su panašių interesų bendraamžiais, tėveliais, kartu 

formuojant jų emocinę, socialinę informacijos gavimo ir suvokimo patirtį; 

- Panaudojant skaitymą, elektroninę informaciją, teatralizuotas pirštininių lėlyčių inscenizacijas, 

reklamines naujų knygų popietes, pirmokėlių savaites, pritraukti naujų vartotojų; 

- Siekti, kad knyga liktų vienu iš pagrindinių informacijos ir žmogaus kultūrinio, bei dvasinio 

tobulėjimo šaltinių; 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
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- Reklamuoti  ir aktyviai skatinti dalyvauti  „Metų knygos rinkimuose 2020“. Surengti tarptautinę 

      vaikų knygos dieną, prisidėti prie Skaitymo skatinimo programos įgyvendinimo; 

- Moksleiviams iki 14 metų amžiaus sudaryti palankias sąlygas gauti reikiamą informaciją ir lavinti 

       kūrybinius įgūdžius; 

-     Glaudžiai bendradarbiauti su ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigomis. 

- Kurti paslaugų sistemą, atsižvelgiant į vaikų poreikius, bei laikmečio aktualijas. 

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas.   
1.1. Rodikliai:  

- aptarnauti vartotojų  - 610,  

t.sk. suaugusiųjų – 200; 

- lankytojų – 19000; 

- išduoti dokumentų – 12500. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

1.2. Paruošti vaikų lopšelių – darželių lankymosi 

bibliotekoje grafikus (iš viso 4). Per metus šis 

skaičius gali keistis pagal šių įstaigų poreikį. Per 

metus surengti 12 užsiėmimų: pažintinių – 4; 

lavinamųjų – 4; kūrybinių – 4. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

 

 

1.3. Kviesti pirmų  klasių moksleivius į biblioteką – 

pirmokėlių savaitę. Organizuoti 4 susitikimus. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

1.4. Vesti konsultacines valandas V- VIII klasių 

moksleiviams: dokumentų paieška 

elektroniniame kataloge, dokumentų  

rezervavimas internetu. Dokumentų paieška 

fonde. Naujiems vartotojams  nuolat  rengti 

apmokymus. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

 

 

1.5. Suteikti galimybę  tobulinti užsienio kalbas 

veikiančiame „Informacijos ir užsienio kalbų 

mokymosi centre“  

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

1.6. Dirbti su skolininkais, reikalauti, kad knygos 

butu grąžintos laiku, vykdyti elektroninį 

susirašinėjimą su skaitytojais. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

1.7. Netradicinės darbo formos: 

Veiklos populiarinimui, darbo formų 

tobulinimui yra įkurtas saviveiklinis lėlių 

teatriukas, 125 įvairių tautų lėlių kolekcija, 

teminiai segtuvai, „Žaisloteka“, kurioje 2020 m. 

numatoma aptarnauti 2000 lankytojų ir išduoti  

2300 žaidimų.  

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

1.8. IRT ir Verslo centrų veikla, jos tobulinimas 2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

priežiūra. 
  

2.1. Papildyti fondą naujai gautais dokumentais: 

knygomis – 500 fiz.vnt.; 

periodika – 10 pav. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

2.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus. 2020 m. IV ketv. Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 

organizacijomis. 

  

3.1. Tęsti bendradarbiavimą su visomis miesto 

mokyklomis, lopšeliais – darželiais, įstaigomis, 

dirbančiomis su vaikais, Agentūros – Visos 

Lietuvos Vaikai Pakruojo labdaros ir paramos 

fondu. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 
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3.2. Tęsti bendradarbiavimą su  LASS Pakruojo 

skyriumi, organizuojant renginius, skirtus 

Baltosios lazdelės dienai paminėti. 2 

susitikimai. 

2020 m. IV ketv. Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

4. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdžio formavimas. 
  

4.1. Organizuoti  renginius, skirtus populiarinti 

knygą, skaitymą, paminėti iškilių žmonių, 

kraštiečių sukaktis, atmintinus įvykius ir datas, 

ypatingą dėmesį skiriant šioms, LR Vyriausybės 

numatytoms datoms: 

- LR Seimas 2020-uosius paskelbė 

Ateitininkų metais! Ateitininkų federacija 

šiais metais minės savo veiklos 110 metų 

sukaktį; 

- 2020-ieji paskelbti ir UNESCO Pasaulio 

paveldo Lietuvoje metais. Šiais metais 

Vilniaus istorinis centras mini 25 metų, 

Kernavės archeologinė vietovė – 15 metų, 

2020 metais Kuršių nerija minės 20 metų, 

Struvės geodezinis lankas –15 metų 

įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo 

sąrašą sukaktis; 

- 2020 metus LR Seimas paskelbė Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais;  

- Seimas paskelbė 2020-uosius metus 

habilituotos biologijos mokslų daktarės, 

vaistininkės, žolininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės metais.Tokiu būdu siekiama 

pažymėti E. Šimkūnaitės 100 metų gimimo 

jubiliejų, skatinti Lietuvos visuomenę 

domėtis vaistiniais augalais. 

- Japonijos konsulo Sugiharos metais; 

- Tautodailės metais; 

- Mokyklų bendruomenių metais; 

- 2020 metais minėsime ir  Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, 

Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metį, 

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio  Žygimanto Augusto 500-

ąsias, poeto, literatūros ir meno kritiko, 

vertėjo Henriko Nagio ir poeto Pauliaus 

Širvio 100-ąsias, prozininkės, dramaturgės 

Julijos Beniuševičiūtės Žymantienės 

Žemaitės 175-ąsias, LDK didikės, Lenkijos 

karalienės, Žygimanto Augusto žmonos 

Barboros Radvilaitės 500-ąsias, publicisto, 

1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės 

Akto signataro Jono Smilgevičiaus 150-

ąsias gimimo metines, Lietuvos 

nacionalinio operos ir baleto teatro 100-

metį, Lietuvos metraščio (Bychovco 

kronikos) 500-metį. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

4.2. Organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginius kartu su LBD Pakruojo skyriumi. 

2020 m. balandžio 

mėn. 23-30 d. 

Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

4.3. Redaguoti ir sudaryti sektoriaus atmintines, 

lankstinukus vartotojams,  pateikiant juose 

naujausią informaciją apie teikiamas paslaugas ir 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 
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galimybes jomis naudotis. Vykdyti jų sklaidą 

lankytojams, bibliotekos interneto svetainėje 

www.pakruojis.rvb.lt 

 

 

4.4. Informaciją apie vaikų erdvės veiklą, vykstančius 

renginius pateikti bibliotekos svetainėje 

www.pakruojis.rvb.lt, Facebook'o profilyje 

adresu: 

https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioVieso

jiBiblioteka, rajono savivaldybės svetainėje 

www.pakruojis.lt, svetainėje www.pakruojietis.lt, 

vietinėje ir respublikinėje spaudoje, stenduose, 

informaciniuose ir reklaminiuose leidiniuose, bei 

lankstinukuose. 

Apie vaikų erdvės veiklą parašyti 65 straipsnius. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 

5. Veiklos dokumentacija.   
5.1. Parengti 2021 m. vaikų literatūros sektoriaus 

veiklos planą. Jį pateikti SAS vedėjai ir vyr. 

metodininkei. 

Iki 2020-11-10 

 

Vaikų erdvė - 

Birutė Šlivinskienė 

5.2. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitą ir pateikti  

SAS vedėjai,  vyr. metodininkei. 

Iki 2021-01-10 Vaikų erdvė - 

Birutė Šlivinskienė 

5.3. Parengti 2020 m. statistinę veiklos ataskaitą ir 

pateikti  SAS vedėjai,  vyr. metodininkei. 

Iki 2021-01-05 Vaikų erdvė - 

Birutė Šlivinskienė 

5.4. Parengti ketvirčio žinių ataskaitas ir pateikti 

SAS vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki mėn.15 d. Vaikų erdvė - 

Birutė Šlivinskienė 

5.5. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą, pateikti SAS vedėjai. 

Iki  mėn.20 d. Vaikų erdvė - 

Birutė Šlivinskienė 

5.6. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

5.7. Registruoti periodinius leidinius. 2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

5.8. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

6. Projektinė veikla.   
6.1. Dalyvauti projektinėje veikloje, vykdyti  juos, 

parengti jų dalykines ataskaitas, įvykdymo 

faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų 

sąrašus, ir kt. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos  

6.2. Dalyvauti įvairiose programose, kitų institucijų 

parengtuose projektuose: „Metų knygos 

rinkimai“ - partneris - LNB; „Šiaurės šalių 

literatūros savaitė“ - partneris – Šiaurės šalių 

asociacijų Norden sąjunga; Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

organizuojamame „Vasaros skaitymo iššūkyje“, 

Didžiojo Knygų pristatymo konkurse; 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotose ir 

toliau globojamose „Knygų Kalėdose“; 

Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) ir Lietuvos 

spaustuvininkų asociacijos (LISPA) 

inicijuojamoje skaitymo skatinimo akcijoje 

„Lietuva skaito“; projekte „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“, kurį įgyvendina 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos  

http://www.pakruojis.rvb.lt/
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
http://www.pakruojis.lt/
http://www.pakruojietis.lt/
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Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerija. 

7. Informacinis ir kraštotyros darbas.   
7.1. Pastoviai rinkti  medžiagą apie Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos vaikų erdvės veiklą, 

parengti veiklos metraštį už 2019 metus. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

7.2.  Teikti vartotojams konsultacijas, atliekant  

informacijos paieškas dokumentų fonde, internete,  

 elektroniniuose kataloguose, kartotekose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos  

7.3. Atsakyti į vartotojų pateiktas užklausas   

žodžiu, raštu, telefonu, el. paštu, iš viso – 1000. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

7.4. Kartotekų papildymas kortelėmis: iš viso –  

600. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

7.5. Interneto skaityklos vartotojų skaičius – 230; 

Internete praleistų valandų skaičius 

- 5100. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

8. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   
8.1. Dalyvauti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo 

ir profesinės kompetencijos tobulinimui 

skirtuose mokymuose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos  

8.2. Planuojama 4 stažuotės į ŠAVB darbo su 

vartotojais vaikais klausimais. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

8.3. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vaikų erdvė - 

visos darbuotojos 

9. Metodinė veikla.   
9.1. Rajono bibliotekininkus konsultuoti darbo su 

vartotojais vaikais klausimais, pagal galimybę 

išvykti į padalinius praktinei pagalbai ir 

konsultacijoms. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vaikų erdvė - visos 

darbuotojos 

 
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS INFORMACINIS IR BIBLIOGRAFINIS DARBAS 2020 m. 

                                                                                                                                                                                                    
Tikslas: Teikti informacines paslaugas įvairaus amžiaus grupių vartotojams. Plėsti prieigą prie 

elektroninių išteklių, naudojant LIBIS posistemę. 

Uždaviniai: 

- Suteikti galimybę Viešosios bibliotekos lankytojams interaktyviai naudotis elektroninėmis 

paslaugomis, elektroninėmis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, informaciniu fondu; 

- Stiprinti bibliotekinę kompetenciją informacinių technologijų ir elektroninės informacijos srityse, 

dalyvaujant tęstiniuose mokymuose, pasirenkant pagal galimybes tiesioginį, nuotolinį ar 

savarankišką mokymąsį; 

- Įgytą kompetenciją panaudoti vietos bendruomenės suaugusiųjų švietimui įsisavinant naujų 

informacinių technologijų galimybes; 

- Teikti vartotojams konsultacijas atliekant informacijos paieškas internete, prenumeruojamose  

       duomenų bazėse, elektroniniuose kataloguose, kartotekose, informacijos kopijavimo ir išsaugojimo  

       į pageidaujamą laikmeną, elektroninio pašto sukūrimo, dokumentų siuntimo elektroniniu paštu ir kt.; 

- Mokyti gyventojus kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų (individualiai, grupėmis); 

- Atsakyti į skaitytojų pateiktas užklausas žodžiu, raštu, telefonu, el. paštu (pagal pageidavimus); 

- Ugdyti vartotojų bibliografinį raštingumą dirbant individualiai.  

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas ir informacijos 

sklaida. 

  

1.1. Rodikliai:  

- aptarnauti vartotojų  - 30; 

- lankytojų – 70; 

- išduoti dokumentų – 200 fiz.vnt. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS - Genė Urbienė  
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1.2. Skleisti atrankinę informaciją, pagal poreikį el. 

paštu siųsti naujienas,  informaciją apie 

bibliotekoje įvyksiančius renginius į „Atžalyno“ 

gimnaziją, „Žemynos“ pagrindinę mokyklą, 

Pakruojo seniūnijos seniūnui, rajono 

savivaldybės tarybos nariams. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS - Genė Urbienė  

 

 

 

 

 

1.3. Atvirų durų dienos Viešojoje bibliotekoje:  

- Konsultacijos lankytojams. 

- Elektroninių duomenų bazių pristatymai. 

2020 m. balandžio 

24-30 d. 

SAS - Genė Urbienė  

 

1.4. Pastoviai informuoti skaitytojus (sudarant  

sąrašus) apie Informacijos skaitykloje gautus  

naujus informacinius diskus (CD-ROM). 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS - Genė Urbienė  

 

1.5. Teikti naują ir aktualią informaciją  apie 

viešojoje bibliotekoje vykstančias akcijas, 

mokymus ir renginius interneto svetainei 

www.pakruojis.rvb.lt., Facebook'o profilyje 

adresu: 

https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioVies

ojiBiblioteka 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS - Genė Urbienė  

 

2. Užklausos. Kartotekų organizavimas. 

Kompiuterinės paslaugos. 

  

2.1. Atsakyti į vartotojų pateiktas užklausas   

žodžiu, raštu, telefonu, el. paštu  

(pagal pageidavimus) iš viso – 420. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS - Genė Urbienė  

 

2.2. Kartotekų papildymas kortelėmis: iš viso – 50; 

 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS - Genė Urbienė  

 

2.3. Interneto skaityklos vartotojų skaičius – 350; 

Interneto lankytojų – 3700; 

Interneto paslaugomis pasinaudota kartų - 

3700; 

Kitomis kompiuterio paslaugomis pasinaudota 

kartų – 410; 

Internete praleistų valandų skaičius 

- 4000. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS - Genė Urbienė  

 

2.4. Elektroninės paslaugos:  

Interneto seansų trukmė – 9050; 

Interneto seansų skaičius – 3680; 

Virtualių apsilankymų skaičius – 5050; 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 5180. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS - Genė Urbienė  

 

3. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

priežiūra. 

  

3.1. Papildyti fondą naujai gautais  informaciniais 

dokumentais: 60 fiz.vnt. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Genė Urbienė 

3.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus 2020-01 mėn. SAS – Genė Urbienė 

4. Gyventojų kompiuterinio raštingumo 

mokymai. Konsultacijos. 

  

4.1. Kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusių, 

pagyvenusių žmonių grupėms: 

- Pažintis su kompiuteriu; Informacijos 

tvarkymas; 

- Mokomės dirbti Microsoft Word 2010 m. 

programa; 

- Internetas. Informacijos ieška; 

- Elektroninis bendravimas; 

- E- paslaugos; 

- Interneto galimybės ir ištekliai; 

- Elektroninės  bibliotekų paslaugos; 

-     Duomenų bazės; 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS - Genė Urbienė  

 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
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-     Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 

saugus dalijimasis; 

-      Efektyvus laiko planavimas ir 

bendravimas; 

-     Atsakingas turinio publikavimas internete 

ir saugus naršymas; 

-      Inovatyvus savęs pristatymas; 

-      Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime 

internetu ir kt. 

Gyventojų mokymai grupėse pagal 

pradedančiųjų ir pažengusiųjų mokymų 

programas – 180 žmonių; 

Individualus gyventojų mokymas – 100. 

4.2. Teikti vartotojams konsultacijas, atliekant  

informacijos paieškas internete, prenumeruoja- 

 mose duomenų bazėse, elektroniniuose  

 kataloguose, kartotekose, informacijos  

 kopijavimo ir išsaugojimo į pageidaujamą  

 laikmeną, elektroninio pašto sukūrimo,  

 dokumentų siuntimo elektroniniu paštu ir kt.  

 klausimais. 

Gyventojams suteikti konsultacijų – 300. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS - Genė Urbienė  

 

5. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdžio formavimas. 

  

5.1. Organizuoti informacines dokumentų parodas. 2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė Urbienė 

5.2. Rengti informacinius straipsnius apie 

informacijos prieigą, tiek rašytiniuose 

dokumentuose, tiek elektroniniuose ištekliuose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė Urbienė 

 

5.3. Parengti reklaminį lankstinuką apie bibliotekoje 

teikiamas elektronines paslaugas 2020 metais. 

2020 m. 01 mėn. SAS - Genė Urbienė  

 

6. Veiklos dokumentacija.   

6.1. Parengti 2021 m. individualios veiklos planą. Jį 

pateikti SAS vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki 2020-11-10 

 

SAS -  Genė Urbienė 

 

6.2. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitą ir pateikti  

SAS vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki 2021-01-10 SAS -  Genė Urbienė 

 

6.3. Parengti ketvirčio žinių ataskaitas ir pateikti 

SAS vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki mėn.15 d. SAS -  Genė Urbienė 

 

6.4. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą, pateikti SAS vedėjai. 

Iki  mėn.20 d. SAS -  Genė Urbienė 

  

6.5. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė Urbienė  

6.6. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė Urbienė 

7. Projektinė veikla.   

7.1. Dalyvauti įvairiose programose, kitų institucijų 

parengtuose projektuose: „Metų knygos 

rinkimai“ - partneris - LNB; Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

organizuojamame „Vasaros skaitymo iššūkyje“; 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotose ir 

toliau globojamose „Knygų Kalėdose“; projekte 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir 

atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, 

kurį įgyvendina Informacinės visuomenės 

plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija 

„Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė Urbienė  
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reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline 

Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerija. 

8. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

8.1. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinės 

kompetencijos tobulinimui skirtuose 

mokymuose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė Urbienė 

8.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė Urbienė 

9. Metodinė veikla.   

9.1. Rajono bibliotekininkus konsultuoti 

informacinio ir bibliografinio darbo klausimais. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė Urbienė 

 
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KRAŠTOTYRINIS DARBAS 2020 m. 

 
Tikslas: Kaupti, saugoti, sisteminti, analizuoti ar kitaip skleisti ir populiarinti rašytinius ir rankraštinius 

krašto knygos ir rašto paveldo dokumentus, duomenis ir informaciją apie juos elektroninėse laikmenose 

bei tradiciniu būdu. 

Uždaviniai: 

- Organizuoti bibliotekos vartotojų aptarnavimą, tenkinant jų informacinius ir skaitymo  

      poreikius, susijusius su Pakruojo krašto istorine raida ir dabartimi, analizuoti jų reikmes,  

      teikti jiems mokamas ir nemokamas paslaugas; 

- Vykdyti VB kraštotyrinę veiklą: kaupti kraštotyros fondą, atitinkantį bibliotekos vartotojų 

      poreikius, atspindintį rajono istorinę praeitį ir šiandieną, kultūros paveldą, etnokultūrą,  

      iškilių krašto žmonių gyvenimą ir jų darbus; 

- Įvairiomis bibliotekinio darbo formomis pažymėti svarbius rajono istorijos ir kultūros 

      įvykius, iškilių kraštiečių jubiliejus. Rengti rankraščių, retų spaudinių parodas, edukacinius 

      paveldo apsaugos klausimais renginius; 

- VB padaliniuose vykdyti bibliotekinės kraštotyrinės profesinės veiklos priežiūrą ir konsultacines 

funkcijas; 

- Palaikyti ryšius su iškiliais Pakruojo krašto žmonėmis, Kultūros paveldo tarnyba, Žeimelio 

     „Žiemgalos“ bei kaimyninių (Joniškio, Pasvalio) kraštų muziejais, rajono mokyklomis, bei  

      kultūrinėmis istaigomis. Domėtis kraštotyros darbo patirtimi kaimyniniuose Joniškio,  

      Pasvalio, Radviliškio rajonuose; 

- Tęsti bendradarbiavimą su Panevežio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos kraštotyros  

      skyriumi. 

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas ir informacijos 

sklaida. 

  

1.1. Rodikliai:  

- aptarnauti vartotojų  - 35; 

- lankytojų – 80; 

- išduoti dokumentų – 360 fiz.vnt. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS - Genė Juodytė 

 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

priežiūra. 

  

2.1. Papildyti fondą naujai gautais  dokumentais: 80 

fiz.vnt. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS –  Genė Juodytė 

2.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus 2020-01 mėn. SAS –  Genė Juodytė 

3. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdžio formavimas. 

  

3.1. Rengti  dokumentų parodas ir įvariomis darbo 

formomis pažymėti kraštiečių jubiliejus, 

įvykius, kraštui svarbias datas                                       

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS -   Genė Juodytė 

 

3.2. Kraštotyros darbai: 

-  -       Biografinis žinynas „Iškilieji pakruojiečiai“ 

 

2020 m. sausis - 

SAS – Genė Juodytė 
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lokalinei monografijai „Pakruojis“ (80 psl.). gruodis 

 - Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos kultūrinių renginių kronika (20 

psl.). 

2020 m. I ketv. SAS – Genė Juodytė 

 - Iškilių Pakruojo krašto žmonių sukakčių 

kalendorius 2021m. (15 psl.). 

2017 m. spalio 

mėn. 

SAS – Genė Juodytė 

3.3. Parengti 5 straipsnius spaudai: 

- Proto mūšis vieno iškiliausio 

kraštotyrininko Juozo Šliavo 90-mečiui 

(„Auksinė varpa“) 

2020 m. sausio 2-

oji pusė 

SAS – Genė Juodytė 

 - Trečioji pienių žydėjimo šventė truks tris 

dienas („Auksinė varpa“) 

2020 m. balandžio 

2-oji pusė 

SAS – Genė Juodytė 

 - Kraštiečio atminimui – jo kūrybos paroda 

Pakruojyje (apie kraštiečio dailininko 

Adolio Jono Krištopaičio tapybos parodą 

„Kelionė“ Pakruojyje) („Auksinė varpa“) 

2020 m. liepos 

mėn. pirmoji pusė 

SAS – Genė Juodytė 

 - Atminties vakaras išėjusiems kraštiečiams 

(Auksinė varpa) 

2020 m. spalio 

mėn. 2-oji pusė 

SAS – Genė Juodytė 

 - Šventė, kuri prigijo Pakruojyje  

(žurnalas „Tarp knygų“) 

2020 m. I-II ketv.  SAS – Genė Juodytė 

4. Užklausos. Elektroniniai įrašai.   

4.1. Atsakyti į pateiktas vartotojų užklausas 

kraštotyros klausimais. Iš viso: 210. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Genė Juodytė 

4.2. Sukurti įrašų iš rajono laikraščių ir nusiųsti į NB 

DB – 600. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Genė Juodytė 

5. Veiklos dokumentacija.   

5.1. Parengti 2021 m. individualios veiklos planą. Jį 

pateikti SAS vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki 2020-11-10 

 

SAS -   Genė Juodytė 

 

5.2. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitą ir pateikti  

SAS vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki 2021-01-10 SAS -   Genė Juodytė 

 

5.3. Parengti ketvirčio žinių ataskaitas ir pateikti 

SAS vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki mėn.15 d. SAS -   Genė Juodytė 

 

5.4. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą, pateikti SAS vedėjai. 

Iki  mėn.20 d. SAS -   Genė Juodytė 

  

5.5. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -   Genė Juodytė 

5.6. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -   Genė Juodytė 

6. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

6.1. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinės 

kompetencijos tobulinimui skirtuose 

mokymuose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė  Juodytė 

6.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
SAS -  Genė  Juodytė 

7. Metodinė veikla.   

7.1. Rajono bibliotekininkus konsultuoti 

kraštotyrinio darbo klausimais. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS -   Genė Juodytė 

7.2. Organizuoti  stažuotes kraštotyrinio darbo 

klausimais padalinių darbuotojoms. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

SAS – Genė Juodytė 

 

 

7.3. Pranešimas rajono bibliotekininkams apie poetą 

Henriką Radauską ir jo ryšius su Pakruojo 

kraštu. Pranešimas iliustruojamas skaidrėmis. 

2020 m. II ketv. 

 

SAS – Genė Juodytė 

 

 

7.4. Iškilių Pakruojo krašto žmonių sukaktys 2021 

metams ir jų apžvalga. 

2020 m. IV ketv. SAS – Genė Juodytė 
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VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KNYGŲ KOMPLEKTAVIMO IR TVARKYMO SKYRIAUS VEIKLA  

2020 m. 

 

Tikslas: Rajono bibliotekose komplektuoti pačius įvairiausius dokumentus bei išteklius skirtingose 

laikmenose, neatsilikti nuo laikmečio reikalavimų, užtikrinti galimybę dokumentų formų ir laikmenų 

įvairove pasinaudoti visiems bendruomenės nariams. 

Uždaviniai: 

-  Stengtis, kad bibliotekos fondo dydis, teminė sudėtis ir kokybė atspindėtų bendruomenės informacijos 

    reikmes; 

 -  Komplektuojant fondus taikyti naujausius informacijos, vietos poreikių įvertinimo metodus, kitų 

    bibliotekų artumą, reikšmingumą regiono mastu, keitimosi dokumentais su kitomis bibliotekomis politiką; 

 -  Pildyti LIBIS kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų įrašais; 

 -  Nurašyti senas, susidėvėjusias ir pasenusio turinio knygas, nespausdintinius dokumentus ir informacijos 

     šaltinius; 

- Tvarkyti fondų apskaitą ir saugoti spaudinius, vadovaujantis „Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais“. 

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. LIBIS programos administravimas.   

1.1. Koordinuoti SAS darbuotojų darbą su 

patobulintomis LIBIS posistemėje įdiegiamomis 

naujovėmis, šalinti atsiradusias problemas. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Kompiuterių inžinierius 

Mantas Petraitis, 

KKTS – Birutė Vinciūnienė 

2. LIBIS PĮ diegimas.   

2.1. - BĮ skaičius VB elektroniniame kataloge – 

64500; 

- per metus įdiegti BĮ į VB elektroninį 

katalogą (be analizinių įrašų) – 2200. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

KKTS – visos darbuotojos 

3. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

priežiūra. Katalogų ir kartotekų 

organizavimas. 

  

3.1. Įsigyti ir sutvarkyti naujų dokumentų – 6050 

fiz.vnt.; 

Įsigyti ir sutvarkyti periodinių leidinių  - 105 pav. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

KKTS – visos darbuotojos 

3.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus, juos 

sutvarkyti – 23900 fiz.vnt. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
KKTS – visos darbuotojos 

3.3. Užsakyti knygas iš „Ekspreinformacijos“ ir 

leidyklų, užsakymus išsiųsti tiekėjams. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
KKTS – Birutė Vinciūnienė 

3.4. Tvarkyti gautų knygų sąskaitas ir apskaitą. 2020 m. sausis - 

gruodis 
KKTS – Birutė Vinciūnienė 

3.5. Pastoviai pildyti kortelėmis „Pagrindinį 

katalogą“. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
KKTS – visos darbuotojos 

3.6. Pastoviai pildyti „Einamąją  komplektavimo 

kartoteką“. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
KKTS – visos darbuotojos 

3.7. Pastoviai organizuoti „Periodinių leidinių 

kartoteką“. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
KKTS – visos darbuotojos 

3.8. Nurašyti dokumentus iš „Pagrindinio katalogo“, 

dokumentų Inventoriaus knygų ir VB 

elektroninio katalogo. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
KKTS – visos darbuotojos 

4. Metodinė veikla.   

4.1. Rajono bibliotekininkus konsultuoti fondų 

komplektavimo ir tvarkymo  klausimais, suteikti 

praktinę pagalbą. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

KKTS – visos darbuotojos 

4.2. Patikrinti dokumentų fondą Grikpėdžių, 

Pamūšio, Ūdekų ir Pašvitinio padaliniuose. 

2020 m. I – II 

ketv. 

KKTS – visos darbuotojos 

4.3. Išvykti patikrinimui ir praktinei pagalbai į 

kaimo padalinius. Vidutiniškai vieną padalinį 

aplankyti 1 kartą metuose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

KKTS – Birutė Vinciūnienė 
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4.4. Patikrinti padalinių apskaitos dokumentus 

(Inventoriaus knygą, Visuminę apskaitos knygą) 

2020-12 mėn. KKTS – Birutė Vinciūnienė 

5. KKTS dokumentacija.   

5.1. Parengti 2021 m. KKTS veiklos planą. Jį 

pateikti vyr. metodininkei. 

Iki 2020-11-25 KKTS – Birutė Vinciūnienė 

5.2. Parengti 2020 m. KKTS veiklos ataskaitą ir 

pateikti vyr. metodininkei. 

Iki 2021-01-17 KKTS – Birutė Vinciūnienė 

6. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

6.1. Dalyvauti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo 

ir profesinės kompetencijos tobulinimui 

skirtuose mokymuose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
KKTS – visos darbuotojos 

6.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
KKTS – visos darbuotojos 

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METODINIS DARBAS 2020 m. 

 

Tikslas: Organizuoti metodinį darbą rajono bibliotekose, vykdant organizacinę, informacinę, pedagoginę, 

tyrimo, technologinę ir konsultacinę funkcijas. 

Uždaviniai: 

- Informuoti bibliotekininkus apie šalies bei užsienio bibliotekininkystės teorijos ir praktikos pasiekimus, 

inovacijų diegimo būdus, mokyti žinias taikyti praktikoje; 

- Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, jų tęstinio mokymo organizavimas; 

- Bibliotekų veiklos analizavimas, planavimas bei bibliotekų plėtros prognozavimas, norminių 

dokumentų rengimas bei juose keliamų reikalavimų kontrolė, darbo normavimas; 

- Bibliotekos įvaizdžio formavimas; 

- Pagalba kitų žinybų bibliotekoms. 

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdžio formavimas. 

  

1.1. Prisidėti, organizuojant  renginius, skirtus 

populiarinti knygą, skaitymą, paminėti iškilių 

žmonių, kraštiečių sukaktis, atmintinus įvykius 

ir datas, ypatingą dėmesį skiriant šioms, LR 

Vyriausybės numatytoms datoms: 

- LR Seimas 2020-uosius paskelbė 

Ateitininkų metais! Ateitininkų federacija 

šiais metais minės savo veiklos 110 metų 

sukaktį; 

- 2020-ieji paskelbti ir UNESCO Pasaulio 

paveldo Lietuvoje metais. Šiais metais 

Vilniaus istorinis centras mini 25 metų, 

Kernavės archeologinė vietovė – 15 metų, 

2020 metais Kuršių nerija minės 20 metų, 

Struvės geodezinis lankas –15 metų 

įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo 

sąrašą sukaktis; 

- 2020 metus LR Seimas paskelbė Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais;  

- Seimas paskelbė 2020-uosius metus 

habilituotos biologijos mokslų daktarės, 

vaistininkės, žolininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės metais.Tokiu būdu siekiama 

pažymėti E. Šimkūnaitės 100 metų gimimo 

jubiliejų, skatinti Lietuvos visuomenę 

domėtis vaistiniais augalais. 

- Japonijos konsulo Sugiharos metais; 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
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- Tautodailės metais; 

- Mokyklų bendruomenių metais; 

- 2020 metais minėsime ir  Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, 

Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metį, 

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio  Žygimanto Augusto 500-

ąsias, poeto, literatūros ir meno kritiko, 

vertėjo Henriko Nagio ir poeto Pauliaus 

Širvio 100-ąsias, prozininkės, dramaturgės 

Julijos Beniuševičiūtės Žymantienės 

Žemaitės 175-ąsias, LDK didikės, Lenkijos 

karalienės, Žygimanto Augusto žmonos 

Barboros Radvilaitės 500-ąsias, publicisto, 

1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės 

Akto signataro Jono Smilgevičiaus 150-

ąsias gimimo metines, Lietuvos 

nacionalinio operos ir baleto teatro 100-

metį, Lietuvos metraščio (Bychovco 

kronikos) 500-metį. 

1.2. Organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginius, akcijas. 

2020 m. balandžio 

mėn. 23- 30 d. 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

1.3. Informaciją apie bibliotekų veiklą, vykstančius 

renginius, dalyvavimą projektinėje veikloje, 

bendradarbiavimą ir kt. pateikti bibliotekos 

svetainėje www.pakruojis.rvb.lt, Facebook'o 

profilyje adresu: 

https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioVies

ojiBiblioteka, rajono savivaldybės svetainėje 

www.pakruojis.lt, svetainėje 

www.pakruojietis.lt, vietinėje ir respublikinėje 

spaudoje. Parašyti 4 straipsnius. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondo 

priežiūra. 

  

2.1. Papildyti fondą naujai gautais  dokumentais – 

20 fiz.vnt. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
2.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus 2020 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
3. Kartotekų pildymas, redagavimas.Užklausos.   

3.1. Atsakyti į bibliotekininkių pateiktas užklausas  

žodžiu, raštu, telefonu, el. paštu  

(pagal pageidavimus) iš viso – 60. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

3.2. Redaguoti ir papildyti turimas kartotekas: 

„Duomenų“, „Padalinių veiklos“ - 200 aprašų 

kortelių. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

4. Išvykos.   

4.1. Išvykti į padalinius praktinei pagalbai, bei 

veiklos patikrinimui ir įvertinimui. Per metus 

kiekvieną filialą aplankyti po 1 kartą. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

5. Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis, 

institucijomis, organizacijomis. 

  

5.1. Bendradarbiauti ir toliau plėtoti, bei palaikyti 

bendradarbiavimo ryšius, ieškant naujų idėjų, 

rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus su 

 vietos valdžia, bendruomenėmis, seniūnijomis, 

įvairiomis organizacijomis, klubais, mokyklomis, 

bažnyčiomis.  

 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
http://www.pakruojis.lt/
http://www.pakruojietis.lt/
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5.2. Bendradarbiauti ir dalintis patirtimi, naujovėmis 

bibliotekinio darbo ir metodinės veiklos srityse 

su šalies bibliotekomis, LNB, Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešąja biblioteka. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

5.3. Bendradarbiauti ir teikti metodinę pagalbą 

rajono Švietimo skyriui ir mokyklų 

bibliotekininkams. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

6. Veiklos atskaitomybė.   

6.1. Parengti 2021-ųjų metų minėtinų datų ir 

sukakčių kalendorių. 

2020-11-01 Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
6.2. Parengti 2021 - 2023 m. viešosios bibliotekos ir 

jos padalinių strateginį veiklos planą.  

2021-01-20 Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
6.3. Parengti 2020 m. viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių statistines veiklos ataskaitas ir pateikti  

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai 

bibliotekai, LNB Bibliotekininkystės skyriui, 

statistinius duomenis automatizuotai pateikti 

LIBIS bibliotekų statistikos modulyje. 

Iki 2021-01-20 

(pagal grafiką) 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

6.4. Parengti 2020 m. viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių tekstinę veiklos ataskaitą ir pateikti  

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai 

bibliotekai, LNB Informacijos mokslų 

departamento Bibliotekininkystės skyriui, 

Pakruojo rajono savivaldybei. 

2021-04-01 Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

6.5. Kiekvieno mėnesio viešosios bibliotekos 

renginių planą pateikti  Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos Kultūros, 

paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjai. 

Iki mėn.25 d. Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

6.6. Vesti ir analizuoti viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių  ketvirčio veiklos ataskaitas. 

Iki sekančio ketv. 

pirmo mėn. 25 d. 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
6.7. Planuoti, analizuoti, apibendrinti rajono 

bibliotekų veiklą, diegti naujas darbo formas, 

bei metodus. 

2020 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

6.8. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
6.9. Esant reikalui, teikti informaciją apie bibliotekų 

veiklą ir jų problemas LR Kultūros ministerijai, 

LNB, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešajai bibliotekai, rajono savivaldybei ir 

kitoms suinteresuotoms institucijoms. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

6.10. Teikti pasiūlymus VB direktorei dėl viešosios 

bibliotekos ir padalinių darbuotojų skatinimo ir 

nuobaudų skyrimo. 

2020 m. sausis – 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

6.11. Atlikti padalinių darbuotojų veiklos vertinimą 

už 2020 m. ir pateikti vertinimo pagrindimą ir 

siūlymus viešosios bibliotekos direktorei. 

Iki 2021-01-31 Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

7. Projektinė veikla.   

7.1. Dalyvauti įvairiose programose, kitų institucijų 

parengtuose projektuose: „Metų knygos 

rinkimai“ - partneris - LNB; „Šiaurės šalių 

literatūros savaitė“ - partneris – Šiaurės šalių 

asociacijų Norden sąjunga; Pagal galimybes 

dalyvauti bendruose projektuose su kaimo 

bendruomenėmis, mokyklomis, kitomis 

institucijomis ir organizacijomis; Lietuvos 

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

projektuose; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešosios bibliotekos organizuojamame„Vasaros 

2020 m. sausis – 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
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skaitymo iššūkyje“, Didžiojo Knygų pristatymo 

konkurse; Prezidentės Dalios Grybauskaitės 

inicijuotose ir toliau globojamose „Knygų 

Kalėdose“; Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) 

ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) 

inicijuojamoje skaitymo skatinimo akcijoje 

„Lietuva skaito“; LNB projektuose 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir 

atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” 

(„Prisijungusi Lietuva“), „Gyventojų skatinimas 

išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

infrastruktūroje“ ir kt. 
8. Renginiai, skirti bibliotekininkų 

profesionalumui ugdyti. 

  

8.1. Teorinių žinių gilinimui, bei praktinių įgūdžių 

įvaldymui, veiklos patobulinimui išvykti 

stažuotis į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešąją biblioteką. 2 stažuotės. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

8.2. Dalyvauti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo 

ir profesinės kompetencijos tobulinimui 

skirtuose mokymuose. 

Siunčiamų kelti kvalifikaciją darbuotojų 

skaičius: 

- į kvalifikacinius seminarus  – 29; 

- į stažuotes – 5; 

- į kitus renginius, skirtus kvalifikacijai kelti – 

5. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė, 

Visi rajono bibliotekininkai 

8.3. Veiklos, gamybinių problemų aptarimui ir 

sprendimui, einamiesiems klausimams aptarti 

suorganizuoti metodinius pasitarimus – 6. 

2020 m. sausis – 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

8.4. Profesionalumo ugdymui, profesinių žinių 

atnaujinimui suorganizuoti 2 seminarus. 

2020 m. III – IV 

ketv. 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
8.5. Konsultuoti rajono bibliotekininkus įvairiais 

veiklos klausimais, patarti, sprendžiant įvairias 

problemas, įgyvendinant tam tikras idėjas, 

metodinius, technologinius sprendimus, 

išaiškinti, kaip diegti efektyvias darbo formas ir 

metodus, nusakyti tam tikrų problemų 

sprendimo būdus. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė, 

VB padalinių 

bibliotekininkės 

8.6. Organizuoti pradinio mokymo kursus, suteikti 

žinių minimumą darbuotojams, neturintiems 

specialaus išsilavinimo, praktinių užsiėmimų 

pagalba išugdyti įgūdžius, reikalingus vienam ar 

kitam darbo procesui atlikti. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė, 

VB padalinių 

bibliotekininkės 

8.7. Studijuoti kitų šalių metodinę darbo patirtį ir 

pritaikyti ją savo darbe. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
8.8. Organizuoti darbo apžiūras, konkursus. 2020 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
9. Viešųjų pirkimų organizavimas.   

9.1. Vykdyti pirkimų planavimą. Iki 2020-12-31 Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
9.2. Vykdyti perkančiosios organizacijos 

administravimą CVP IS ir pirkimų dokumentų 

registro tvarkymą. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

9.3. Vykdyti prekių, paslaugų ar darbų, reikalingų 

įstaigos funkcionalumui užtikrinti, pirkimų 

organizavimą. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
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VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PADALINIŲ VEIKLA  2020 m. 

 

Tikslas: Kryptingai organizuoti veiklą, kad kaimo biblioteka būtų visiems prieinama, šiuolaikiška, 

moderni, patraukli, pajėgi tenkinti gyventojų informacinius ir skaitymo poreikius, vaidintų pagrindinį 

vaidmenį kaimo žmonių švietime, informavime, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. 

Uždaviniai: 

- Užtikrinti lankytojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, prieigą prie informacijos ir bibliotekos 

teikiamų paslaugų, sudominti knyga, skaitymu, ugdyti gebėjimus naudotis šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis; 

- Viešoji interneto prieiga, skaitmeninio raštingumo skatinimas, mokymosi visą gyvenimą palaikymas 

per neformalųjį švietimą; 

-     Kaupti ir dalintis gerąja patirtimi; 

 -     Nuolatinis vartotojų poreikių ir užklausų tyrinėjimas; 

 -     Vartotojui teikiamų paslaugų nomenklatūros plėtimas ir jų lygio kėlimas; 

 -     Vartotojų informacinės ir skaitymo kultūros formavimas; 

 -    Skaitymo populiarinimas tarp neskaitančių bendruomenės narių; 

 -    Sudaryti galimybes gyventojams pagerinti gyvenimo kokybę, suteikti nemokamą, lygią ir  

       laisvą, demokratišką prieigą prie kokybiškos informacijos; 

- Dalyvauti projektinėje veikloje; 

- Organizuoti nemokamus kompiuterinio raštingumo mokymus gyventojams; 

- Bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, mokyklomis, kitomis institucijomis, 

organizacijomis. 

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas ir informacijos 

sklaida. 

  

1.1. Rodikliai:  

- aptarnauti vartotojų  - 3000; vidutiniškai 201 - 

350 vartotojų padaliniuose, dirbančiuose pilnu 

etatu, 151 – 200 vartotojų, dirbančiuose 0,75 

etato ir 120 – 150 vartotojų, dirbančiuose 0,5 

etato. 

- lankytojų – 49470; vidutiniškai 5001 – 8000 

lankytojų padaliniuose, dirbančiuose pilnu etatu, 

3001 – 5000 lankytojų, dirbančiuose 0,75 etato 

ir 1500 – 3000 lankytojų, dirbančiuose 0,5 etato; 

- išduoti dokumentų – 99350 fiz.vnt. 

vidutiniškai 6001 – 11000 fiz.vnt. padaliniuose, 

dirbančiuose pilnu etatu, 5001 – 6000 fiz.vnt., 

dirbančiuose 0,75 etato ir 3000 – 5000 fiz.vnt., 

dirbančiuose 0,5 etato. 

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

1.2. Aptarnauti 70 senyvo amžiaus ir judėjimo 

sutrikimų turinčių vartotojų, nunešant 

spaudinius į namus (pagal individualius 

poreikius). 

1k./ mėn. VB padaliniai 

1.3. Palaikyti ryšį su bibliotekai talkinančiais 

knygnešiais. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

1.4. Dirbti su skolininkais, reikalauti, kad knygos 

butu grąžintos laiku, vykdyti elektroninį 

susirašinėjimą su skaitytojais. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

 

1.5. Netradicinės darbo formos: 

Veiklos populiarinimui, darbo formų 

tobulinimui padaliniuose veikia „Žaislotekos“, 

kuriose 2020 m. numatoma aptarnauti 3480 

lankytojų ir išduoti 7340 žaidimų. 

Bus organizuojamas lankytojų užimtumas ir 

Balsiuose veikiančiame „Šviesuolių“ klube, 

2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 
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Bardiškiuose veikiančiame lėlių teatriuke, 

Guostagalyje veikiančiuose dramos mėgėjų 

kolektyve ir vaikų dramos būrelyje, 

Medikoniuose veikiančiuose bibliotekos bičiulių 

klube ir suaugusių bibliotekos bičiulių klube 

„Baltasis Topolis“. 

Toliau bus organizuojama 13 padalinių įkurtų 

„Vaikų ir paauglių laisvalaikio praleidimo 

centrų“ ir IRT kilnojamojo centro veikla. 

3. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdžio formavimas. 

  

3.1. Organizuoti  renginius, skirtus populiarinti 

knygą, skaitymą, paminėti iškilių žmonių, 

kraštiečių sukaktis, atmintinus įvykius ir datas, 

ypatingą dėmesį skiriant šioms, LR Vyriausybės 

numatytoms datoms: 

- LR Seimas 2020-uosius paskelbė 

Ateitininkų metais! Ateitininkų federacija 

šiais metais minės savo veiklos 110 metų 

sukaktį; 

- 2020-ieji paskelbti ir UNESCO Pasaulio 

paveldo Lietuvoje metais. Šiais metais 

Vilniaus istorinis centras mini 25 metų, 

Kernavės archeologinė vietovė – 15 metų, 

2020 metais Kuršių nerija minės 20 metų, 

Struvės geodezinis lankas –15 metų 

įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo 

sąrašą sukaktis; 

- 2020 metus LR Seimas paskelbė Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais;  

- Seimas paskelbė 2020-uosius metus 

habilituotos biologijos mokslų daktarės, 

vaistininkės, žolininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės metais.Tokiu būdu siekiama 

pažymėti E. Šimkūnaitės 100 metų gimimo 

jubiliejų, skatinti Lietuvos visuomenę 

domėtis vaistiniais augalais. 

- Japonijos konsulo Sugiharos metais; 

- Tautodailės metais; 

- Mokyklų bendruomenių metais; 

- 2020 metais minėsime ir  Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, 

Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metį, 

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio  Žygimanto Augusto 500-ąsias, 

poeto, literatūros ir meno kritiko, vertėjo 

Henriko Nagio ir poeto Pauliaus Širvio 100-

ąsias, prozininkės, dramaturgės Julijos 

Beniuševičiūtės Žymantienės Žemaitės 175-

ąsias, LDK didikės, Lenkijos karalienės, 

Žygimanto Augusto žmonos Barboros 

Radvilaitės 500-ąsias, publicisto, 1918 m. 

vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto 

signataro Jono Smilgevičiaus 150-ąsias 

gimimo metines, Lietuvos nacionalinio 

operos ir baleto teatro 100-metį, Lietuvos 

metraščio (Bychovco kronikos) 500-metį. 

 

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 
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3.2. Organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginius, akcijas. 

2020-04 mėn. 23- 

30 d. 

VB padaliniai 

3.3. Informaciją apie bibliotekos veiklą, vykstančius 

renginius pateikti bibliotekos svetainėje 

www.pakruojis.rvb.lt, Facebook'o profilyje 

adresu: 

https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioVies

ojiBiblioteka, rajono savivaldybės svetainėje 

www.pakruojis.lt, svetainėje 

www.pakruojietis.lt, vietinėje ir respublikinėje 

spaudoje, stenduose, informaciniuose ir 

reklaminiuose leidiniuose, bei lankstinukuose. 

Apie bibliotekos veiklą parašyti 80 straipsnių. 

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

4. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

priežiūra. 

  

4.1. Papildyti fondą naujai gautais dokumentais: 

-vidutiniškai gauti viename miesto padalinyje  – 

1375 fiz.vnt.; 

-vidutiniškai gauti viename kaimo padalinyje – 

158 fiz.vnt.; 

-vidutiniškai gauti viename miesto padalinyje  

periodikos – 46 pav.; 

-vidutiniškai gauti viename kaimo padalinyje 

periodikos – 34 pav. 

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

4.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus 2020-01 mėn. VB padaliniai 
5. Informacinis ir kraštotyros darbas. 

Kompiuterinės paslaugos. 

  

5.1. Atsakyti į vartotojų pateiktas užklausas   

žodžiu, raštu, telefonu, el. paštu  

(pagal pageidavimus) iš viso – 6200. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

5.2. Kartotekų papildymas kortelėmis: vidutiniškai 

viename padalinyje turimas kartotekas papildyti 

100 aprašų kortelių. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

5.3. Pastoviai rinkti  medžiagą apie aptarnaujamo 

mikrorajono istoriją, iškilius kraštiečius, 

bibliotekos veiklą. Parengti veiklos metraštį už 

2019 metus. 

2020-01 mėn. VB padaliniai 

5.4. Duomenis apie aptarnaujamo mikrorajono 

istoriją, iškilius kraštiečius, bibliotekos veiklą 

aprašyti ir kaupti kraštotyros kartotekoje. 

Vidutiniškai viename padalinyje turimas 

kartotekas papildyti 30 aprašų kortelių. 

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

5.5. Padaliniuose teikti naudojimosi kompiuteriu 

paslaugas. Interneto vartotojų skaičius – 1100; 

Interneto lankytojų – 18890; 

Vartotojams padaryti kopijų – 5180; 

Internete praleistų valandų skaičius - 23700. 

2020 m. sausis – 

gruodis  
VB padaliniai 

6. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 

organizacijomis. 

  

6.1. Bendradarbiauti ir toliau plėtoti, bei palaikyti 

bendradarbiavimo ryšius, ieškant naujų idėjų, 

rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus su 

 vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, 

  įvairiomis organizacijomis, klubais, 

 mokyklomis, bažnyčiomis. Integruoti jų  

 moksleivius, darbuotojus, mokytojus į  

 organizuojamų renginių programą, sudaryti 

sąlygas jų kūrybinei raiškai.  

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
http://www.pakruojis.lt/
http://www.pakruojietis.lt/
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7. Veiklos dokumentacija dokumentacija.   

7.1. Parengti 2021 m. individualius veiklos planus. 

Juos pateikti vyr. metodininkei. 

2020-11-25  VB padaliniai 

7.2. Parengti 2020 m. statistines veiklos ataskaitas ir 

pateikti vyr. metodininkei. 

2021-01-04-10  

pagal grafiką 

VB padaliniai 

7.3. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitas ir pateikti 

vyr. metodininkei. 

2020-02-01  VB padaliniai 

7.4. Parengti ketvirčio žinių ataskaitas ir pateikti vyr. 

metodininkei. 

Iki mėn.15 d. VB padaliniai 

7.5. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

7.6. Registruoti periodinius leidinius. 2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

7.7. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

8. Projektinė veikla.   

8.1. Dalyvauti įvairiose programose, kitų institucijų 

parengtuose projektuose: „Metų knygos 

rinkimai“ - partneris - LNB; „Šiaurės šalių 

literatūros savaitė“ - partneris – Šiaurės šalių 

asociacijų Norden sąjunga; Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

organizuojamame „Vasaros skaitymo iššūkyje“, 

Didžiojo Knygų pristatymo konkurse; 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotose ir 

toliau globojamose „Knygų Kalėdose“; 

Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) ir Lietuvos 

spaustuvininkų asociacijos (LISPA) 

inicijuojamoje skaitymo skatinimo akcijoje 

„Lietuva skaito“; projekte „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“, kurį įgyvendina 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerija. 

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

8.2. Pagal galimybes dalyvauti bendruose 

projektuose su kaimo bendruomenėmis, 

mokyklomis, kitomis institucijomis ir 

organizacijomis. 

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

9. Gyventojų kompiuterinio raštingumo 

mokymai. Konsultacijos. 

  

9.1. Kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusių, 

pagyvenusių žmonių grupėms: 

- Pažintis su kompiuteriu; Informacijos 

tvarkymas; 

- Mokomės dirbti Microsoft Word 2010 m. 

programa; 

- Internetas. Informacijos ieška; 

- Elektroninis bendravimas; 

- E- paslaugos; 

- Interneto galimybės ir ištekliai; 

- Elektroninės  bibliotekų paslaugos; 

-     Duomenų bazės; 

-     Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 

saugus dalijimasis; 

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 
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-      Efektyvus laiko planavimas ir 

bendravimas; 

-     Atsakingas turinio publikavimas internete 

ir saugus naršymas; 

-      Inovatyvus savęs pristatymas; 

-      Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime 

internetu ir kt. 

Gyventojų mokymai grupėse pagal 

pradedančiųjų ir pažengusiųjų mokymų 

programas – 1800 žmonių; 

Individualus gyventojų mokymas – 500. 

9.2. Teikti vartotojams konsultacijas, atliekant  

informacijos paieškas internete,  

prenumeruojamose duomenų bazėse,  

elektroniniuose kataloguose, kartotekose, 

 informacijos kopijavimo ir išsaugojimo į  

pageidaujamą laikmeną, elektroninio  

pašto sukūrimo, dokumentų siuntimo  

elektroniniu paštu ir kt. klausimais. 

Gyventojams suteikti konsultacijų – 900. 

2020 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

10. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

10.1. Dalyvauti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo 

ir profesinės kompetencijos tobulinimui 

skirtuose mokymuose. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

 

10.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2020 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 
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VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

 

Eil. 

Nr. 
 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 

forma 

 

Numatoma 

data 
 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
   

1. 
„Prisimenant Sausio 13-tą...“ 

Susitikimai, paroda, 

filmo peržiūra 

2020 m. sausis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

2. „90 klausimų apie Pakruojo 

kraštą“, skirta žymaus 

kraštotyrininko Juozo Šliavo 90-

osioms gimimo metinėms 

Protų mūšis 2020 m. I ketv. 

(vasario mėn. 

pirmoji pusė) 

 

Genė Juodytė 

3-5. 
„Aš nestatau  namų, aš nevedu 

tautos, aš sėdžiu po šakom 

akacijos baltos...“ (apie kraštietį 

poetą Henriką Radauską) 

Trys edukacinės 

pamokos Pakruojo 

„Atžalyno“ 

gimnazijos 

vyresnių klasių 

moksleiviams 

2020 m. I, II 

ketv. (kovas, 

balandis) 

Genė Juodytė 

6.  „Spalvoti margučiai ritas“ Margučių kūrimo 

edukacija, 

margučių paroda 

2020-04-01 

iki  04-30 

Genė  Urbienė, 

bendrija „Pakruojo 

Viltis“ 

7. Nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginys - „Kelionių paviliotas“, 

susitikimas su pakruojiečiu, 

pedagogu, keliautoju Mindaugu 

Kėbliumi 

Susitikimas 

Fotografijų paroda 

2020-04-24 Judita Jereckienė 

 Pienių žydėjimo šventės renginiai:  2020 m. 

gegužės 7-9 d. 

Genė Juodytė 

8. Rajono medžio drožėjų darbų 

paroda (skiriama Tautodailės 

metams ir kraštiečio, vieno 

žymiausio medžio drožėjų Jono 

Danausko 165-osioms gimimo 

metinėms) žydinčių pienių lauke 

(prieš Pakruojo sinagogą) ir 

Pakruojo kultūros centro 

etnografinio ansamblio „Verdenė“ 

koncertas 

 

Paroda, 

koncertas 

 

 

 

2020-05-07 

 

 

 

Genė Juodytė 

9. Susitikimas su poetu, fotografu, 

pedagogu Algirdu Kontrimu ir jo 

fotografijų parodos „Tėviškės 

spalvos“ atidarymas Pakruojo 

sinagogoje 

Susitikimas, 

fotografijų parodos 

atidarymas 

 

 

2020-05-08 

 

 

Genė Juodytė 

10. „Kai aš prisimenu anas dienas...“ Skaidrių, 

iliustruojančių 

poeto Henriko 

Radausko ryšius su 

Gikonių kaimu, 

pristatymas 

 

 

2020-05-09 

 

Genė Juodytė 
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1 2 3 4 5 

11. „Man mūzos neša dovanų“, skirta 

kraštiečio poeto Henriko 

Radausko 110-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūrinė-

muzikinė popietė 

2020-05-09 

 

Genė Juodytė 

12. Skaitome  Žemaitės kūrybą... 

(Lietuvių literatūros klasikės, 

prozininkės, realistės, 

dramaturgės Julijos 

Beniuševičiūtės – Žymantienės 

(slapyv. Žemaitės) 175 – osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Koncertas, 

garsinis skaitymas 

aikštėje 

2020-06... 

 

Rima Livanienė 

Judita Jereckienė 

13. Keramikos darbų parodos 

atidarymas. Dalyvauja 

panevėžietė menininkė, pedagogė 

Deimantė Skurdenienė 

Keramikos darbų 

paroda 

2020 m. II 

ketv. 

Judita Jereckienė 

14. „Juoda/balta kava“, susitikimas su 

dailininku, iliustratoriumi, 

pieštuko virtuozu Andriumi  

Seselskiu ir jo žmona pedagoge 

Jurgita 

Susitikimas, 

knygos pristatymas, 

piešinių paroda 

2020 m. II 

ketv. 

Judita  Jereckienė 

15. Susitikimas su VU Istorijos 

fakulteto profesoriumi Alfredu 

Bumblausku 

Susitikimas 

2020 m. 

birželis 

(data tikslinama) 

Gitana Maasienė 

16. „Kelionė“, skiriama kraštiečio 

dailininko Adolio Jono 

Krištopaičio 90-osioms gimimo ir 

20-osioms mirties metinėms 

Tapybos parodos 

atidarymas 

 

2020 m. III 

ketv. (liepos 

mėn.) 

Genė Juodytė 

17. Giedrius Drukteinis. 

„Žydiška pedagogika: kaip 

auginami genijai ir milijonieriai“ 

Susitikimas 

2020 m. 

rugpjūtis 

(data tikslinama) 

Gitana Maasienė 

18. Europos žydų kultūros dienų 

(EŽKD) šventė 
Šventė 

2020 m. rugsėjis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

19. Žydų kultūros paveldo kelio 

asociacijos parengta paroda 

(pavadinimas tikslinamas) 

Parodos 

pristatymas 

2020 m. rugsėjis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

20. Lietuvos žydų genocido atminimo 

dienos paminėjimas 
Minėjimas 

2020 m. rugsėjis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

21. „Šviesk ir šildyk, kiekvieno širdį“ Žibintų kūrimo 

edukacija, 

sukurtų žibintų 

paroda 

2020-10-20 

iki 11-20 

Genė Urbienė, 

bendrija „Pakruojo 

Viltis“ 

 

22. „Išėjusiems atminti...“, skirtas 

2019 lapkričio - 2020 m. spalio 

mėn. Amžinybėn išėjusiems 

kraštiečiams 

Literatūrinis -

muzikinis vakaras 

2020 m. IV 

ketv. (spalio 

mėn.) 

Genė Juodytė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 
   

1.(23.) „Kartą Pakruojyje“. Skirta Vaikų 

knygos dienai 

 

Šventė 

 

2020 m. 

balandis 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė 

2.(24.) „Stebuklingi senelio batai“. 

Dalyvauja vaikų rašytoja Ignė 

Zarambaitė  

Pastaba: įvyks, jei bus gautas 

finansavimas 

 

Knygos pristatymas 2020 m. 

gegužė 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė 
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3.(25.) „Vaikai vaistažolių pasaulyje“. 

Savo knygą „Vaikai vaistažolių 

pasaulyje“ pristato žolininkas, 

lektorius Marius Lasinskas  

Pastaba: įvyks, jei bus gautas 

finansavimas 

Knygos 

pristatymas, 

edukacinė pamoka 

2020 m. 

lapkritis 

Sigyta Kavaliauskienė, 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė 

 

 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 
   

1.(26.) „Metų knygos 2019 rinkimai“ Apvalusis stalas 2020 m. 

vasaris 

Judita Jereckienė 

2.(27.) „Vakaro tyloje skambant 

poetiškam žodžiui“, skirta 

paminėti  poeto, literatūros 

kritiko, vertėjo Algimanto 

Baltakio 90–ąsias gimimo metines 

Poezijos skaitymo 

popietė 

2020 m. 

vasaris 

Judita Jereckienė 

3.(28.) Kraštiečio, technologijos mokslų 

daktaro Vytauto Venckevičiaus 

naujos knygos „Juos Mūša viliojo: 

Pociūnai ir jų apylinkės“ 

pristatymas 

Knygos pristatymas 2020 m. II ketv. 

(balandžio 

mėn.) 

 

Genė Juodytė 

4.(29.) „Karjeros diena“. Susitikimo tema 

– bibliotekininko profesija 

Susitikimas 2020 m. 

lapkritis 

Rima Livanienė, 

Judita  Jereckienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1.(30.) “Įdomiausių knygų penketukas“. 

Skirta „Metų knygų rinkimams“ 

Literatūrinis 

teismas 

2020 m. 

sausio mėnuo 

Lina Ramonienė, 

Gitana Maasienė 

2.(31.) „„Apie biblioteką ir knygas“. 

Skirta Nacionalinei bibliotekų 

savaitei 

Spektaklis 2020 m. 

balandžio 

paskutinė savaitė 

Lina Ramonienė, 

Gitana Maasienė 

3.(32.) „Iš knygų skrynelės“. Vasaros 

skaitymo konkurso „Iš knygų 

skrynelės“ dalyvių apdovanojimai. 

Konkurso apžvalga 

Šventė 2020 m. 

rugpjūčio 

mėnuo 

Lina Ramonienė 

4.(33.) „Žalio miško istorijos“. Dalyvauja 

rašytojas, gamtininkas Selemonas 

Paltanavičius 

Pastaba: Įvyks, jei bus laimėtas 

projektas 

Susitikimas 2020 m. 

rugsėjo mėnuo 

Sigyta 

Kavaliauskienė 

 

5.(34.) „Mano tėtis rašo knygą“. 

Dalyvauja rašytojas Tomas Dirgėla 

ir aktorius Giedrius Arbačiauskas  

Pastaba: Įvyks, jei bus laimėtas 

projektas 

Susitikimas 2020 m. 

rugsėjo mėnuo 

Birutė Šlivinskienė 

 

6.(35.) „Stebuklinga slyva“. Dalyvauja 

rašytojas Paulius Juodišius 

Pastaba: Įvyks, jei bus laimėtas 

projektas 

Susitikimas 2020 m. spalio 

mėnuo 

Sigyta 

Kavaliauskienė 

 

7.(36.) „Geriausią knygą tikiuosi parašyti 

ateityje“. Dalyvauja vaikų 

rašytojas Virgis Šidlauskas 

Pastaba: Įvyks, jei bus laimėtas 

projektas 

Susitikimas 2020 m. spalio 

mėnuo 

Birutė Šlivinskienė 

 

8.(37.) „Knygų vaikai“ – vaikams“. 

Dalyvauja vaikų rašytojų grupė 

„Knygų vaikai“ 

Pastaba: Įvyks, jei bus laimėtas 

projektas 

Koncertas 2020 m. 

lapkritičio 

mėnuo 

Birutė Šlivinskienė 
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1.(38.) 
VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 
   

2.(39.) 

Kalėdinių  ir Naujametinių 

atvirukų ekspozicija iš įvairių 

pasaulio šalių 

Ekspozicija 2019-12-20 

iki 2020-02-05 

Judita Jereckienė 

3.(40.) 
„Metų knygos rinkimai 2019“ Penketuko 

ekspozicija 

2020-01-03 

iki 02- 20 

Rima Livaniernė 

4.(41.) 
Nauji informaciniai leidiniai Spaudinių paroda 2020-01-02  

iki 01-31 

Genė  Urbienė 

5.(42.) 

„Krantams tolstant“, skirta 

kraštiečio pedagogo ir 

kraštotyrininko Juozo Šliavo 90-

osioms gimimo metinėms 

Dokumentų paroda 2020 m. sausio 

2-oji pusė 

Genė Juodytė 

6.(43.) 
Elenos Sakalauskaitės tapybos 

paroda „Sužeista vieta“ 

Parodos 

pristatymas 

2020 m. 

vasaris 

(data tikslinama) 

Gitana Maasienė 

7.(44.) 
„Internetas. Junkis, naršyk, 

dalinkis saugiai ir atsakingai“ 

Spaudinių paroda 2020-02-05 

iki 02-29 

Genė  Urbienė 

8.(45.) 

„Didžioji Lietuvos „Žiniuonė“, 

skirta Eugenijos Šimkūnaitės - 

žiniuonės, žolininkės, botanikės, 

geografės, etnografės – 100-

osioms gimimo metinėms 

Spaudinių paroda 2020-03-15 

iki 03-30 

Judita Jereckienė 

9.(46.) 

„Išsiuvinėtos svajos“ (bendrijos 

„Pakruojo Viltis“ lankytojo Arūno 

Trumpio siuvinėtų darbelių 

paroda) 

Siuvinėtų darbelių 

paroda 

 

2020-04-20 

iki 05-30 

Genė Urbienė, 

bendrija „Pakruojo 

Viltis“ 

 

10.(47.) 

Iš  bibliotekininkės Vilijos 

Jocienės  kolekcijos “Pelėdos“ 

Ekspozicija 2020 m. 

balandžio 

2-oji pusė 

Judita Jereckienė 

11.(48.) 

Bibliografei, visuomenės veikėjai, 

rašytojai Marijai Mašiotaitei- 

Urbšienei – 125 m. 

Spaudinių paroda 2020-06-10 

iki 07-01 

Genė Urbienė 

12.(49.) 

„Skulptorius iš šiaudinės 

pastogės“, skirta vieno žymiausių 

Pakruojo krašto medžio drožėjų, 

dievdirbio Jono Danausko 165-

osioms gimimo metinėms 

Dokumentų paroda 2020 m. 

birželio mėn. 

2-oji pusė 

Genė Juodytė 

13.(50) 
Gražiausi architektūros paminklai 

penkiuose pasaulio kontinentuose 

Spaudinių paroda 2020-07-01 

iki 07-31 

Genė Urbienė 

14.(51.) 

„Pakruojietis – vienas 

brandžiausių ir novatoriškiausių 

menininkų“, skirta dailininko 

Stasio Ušinsko 115-osioms 

gimimo metinėms 

Dokumentų paroda  2020 m. liepos 

mėn. 2-oji 

pusė 

Genė Juodytė 

15.(52.) 

Žydų kultūros paveldo kelio 

asociacijos parengta paroda 

(pavadinimas tikslinamas) 

Paroda 

2020 m. 

rugsėjis 

(data tikslinama) 

Gitana Maasienė 

16.(53.) 
„Daugiakalbė Europa“ (rugsėjo 

26 – Europos kalbų diena) 

Spaudinių paroda 2020-09-15 

iki 10-15 

Genė Urbienė 

 
VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
   

1.(54.) 

„Ašara vėjyje“. (Vaikų poetės 

Almos Karosaitės 75-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

 

Literatūros paroda 2020-01-06 Lina Ramonienė 
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2.(55.) 

„Aštuoni vaikai ir...“. (Norvegų 

rašytojos Anne – Catharina Vestly 

100-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-01-03 Sigyta 

Kavaliauskienė 

3.(56.) 

„Vaistažolių taku“. (Gydytojos, 

žolininkės, etnografės, žiniuonės, 

botanikės, vaistininkės, geografės 

Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-03-02 Birutė Šlivinskienė 

4.(57.) 

„Per minkštutį sniegą pasaka 

atbėga“. (Poeto, dramaturgo, 

prozininko, vertėjo, akademiko, 

„Poezijos pavasario laureato“, 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir 

meno premijos laureato  Justino 

Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-03-02 Birutė Šlivinskienė 

 

5.(58.) 

„Didis pasakininkas Hansas 

Kristianas Andersenas“. (Danų 

poeto, rašytojo, pasakininko Hanso 

Kristiano Anderseno  215-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-04-01 Lina Ramonienė 

 

6.(59.) 

„Krakatukų kelionės“. (Prozininkės, 

poetės, dramaturgės, literatūros 

kritikės Renatos Šerelytės 50-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-05-04 Sigyta 

Kavaliauskienė 

7.(60.) 

„Pasaulio klausiukas –

Kodėlčiukas“. (Prozininko, 

literatūrinių pasakų vaikams kūrėjo 

Vytauto Petkevičiaus 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-05-25 Birutė Šlivinskienė 

 

8.(61.) 

„Žemaitės perliukai“.       

(Lietuvių literatūros klasikės, 

prozininkės, realistės, dramaturgės 

Julijos Beniuševičiūtės – 

Žymantienės (slapyv. Žemaitės) 175 

– osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-06-01 Lina Ramonienė 

 

9.(62.) 

„Žemė – neeilinė planeta!“. 

(Prancūzų rašytojo, lakūno Antoine 

de Saint –Exupery  120 – osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-06-29 Sigyta 

Kavaliauskienė 

10.(63.) 

„Kakė Makė“. (Prieš 10 metų 

išleistos pirmosios rašytojos, 

dailininkės Linos Žutautės ciklo 

knygos „Kakė Makė ir Netvarkos 

nykštukas“ sukakčiai paminėti) 

Literatūros paroda 2020-07-01 Birutė Šlivinskienė 

 

11.(64.) 

„Istorijos truputėlį kitokiems 

vaikams“. (Fiziko, rašytojo 

Gendručio Morkūno 60-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-08-03 Lina Ramonienė 

 

12.(65.) 

„Pasakėlės vaikams, vanagams ir 

sliekams“. (Prozininko, dramaturgo 

Rimanto Černiausko 70-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

 

 

Literatūros paroda 2020-09-07 Sigyta 

Kavaliauskienė 
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13.(66.) 

„Mamulės Mū istorijos“. 

(Švedų muziko, dailininko, vaikų 

knygų kūrėjo Tomo Wieslander 80-

osioms gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-10-01 Birutė Šlivinskienė 

 

14.(67.) 

„Kad visiems vaikams užtektų 

torto“ (Italų rašytojo, literatūrinių 

pasakų kūrėjo Gianni Rodari 100- 

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-10-23 Lina Ramonienė 

 

15.(68.) 
„Kalėdų laukimas“ Literatūros paroda 2020-12-02 Sigyta 

Kavaliauskienė 

16.(69.) 

„Knyga be vaiko negyvens“ 

(Prozininkės, humoristės, 

publicistės, vaikų literatūros 

kūrėjos, vertėjos Vytautės 

Žilinskaitės  90- osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Literatūros paroda 2020-12-07 Birutė Šlivinskienė 

 

LINKUVOS MIESTO PADALINYS 

 
Eil. 

Nr. 
 

 
Renginio pavadinimas 

 
Renginio 

forma 

 
Numatoma 

data 
 

 
Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
   

1.(70.) „Anykščių šilelio autorius“. 

Lietuvių poeto, kalbininko, Seinių 

vyskupo Antano Baranausko 185-

osioms gimimo metinėms 

paminėti  

Literatūrinė popietė 2020-01 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

2.(71.) „Moliūgas ir moliūgiškos 

tradicijos“. Skirta Helovyno 

tradicijų aptarimui 

Edukacinė paskaita 2020-10 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė, 

Pagyvenusių žmonių 

klubas „Pabūkime 

kartu“ 

3.(72.) „Kaip gimsta žvakės?“. 

Vėlinių tematikai skirtas 

edukacinis užsiėmimas, gaminant 

žvakes pagal knygas ir pagal 

išmaniąsias technologijas 

Edukacinis 

užsiėmimas 

2020-10 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė, 

Linkuvos kultūros 

namų dailininkė Rūta 

Valionienė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 
   

1.(73.) „Užgavėnės – bibliotekoje“ Kaukių gaminimas 2020-02 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė, 

Moterų klubas 

„Bitutės“ 

2.(74.) Kviečiame paminėti Pasaulinę 

poezijos dieną 

Skaitiniai. 

Viktorina. 

Konkursas 

2020-03-21 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė, 

Linkuvos gimnazijos 

mokytojai 

3.(75.) „Knyga padeda neskubėti“. 

Tarptautinė vaikų knygos diena. 

Hanso Christijano Anderseno 

gimtadienio šventė. 

 

Literatūrinė 

viktorina 

2020-04-02 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 
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4.(76.) „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“ Komiksų knygelių 

kūrimas 

2020-05 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

5.(77.) „Skaitymo duobė: kaip paauglius 

sudominti knygomis?“ 

Diskusija 2020-06 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

6.(78.) „Su pavasarine saule margutis 

atrieda“. 

Veikla, skirta Velykoms 

Edukacinė 

paskaitėlė apie 

margučių dažymą 

2020-04 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė, 

Linkuvos kultūros 

namų dailininkė Rūta 

Valionienė 

7.(79.) „Tau, mano mamyte, pirmieji 

žiedai“ 

Popierinė dovana 

mamai, darbeliai 

2020-05 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė, 

Kanklių muzikos 

mokytoja Palmyra 

Jasilionienė 

8.(80.) „Tau, mano mokytojau“. 

Eilėraščių skaitymo konkursas, 

Mokytojo dienos proga 

Raiškaus skaitymo 

konkursas 

2019-10-05 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

9.(81.) „Linksmos knygos vaikams“. 

Lietuvių vaikų literatūros tėvu 

vadinamo P. Mašioto kūrinių 

garsiniai skaitymai 

Literatūriniai 

skaitiniai 

2020-12 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė, 

Linkuvos spec. 

mokyklos mokytojai 

10.(82.) „Kuo kvepia Kalėdos?“ Rankdarbių 

pamokėlė su 

darželio-lopšelio 

vaikais 

2020-12 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė, 

Linkuvos kultūros 

namų dailininkė Rūta 

Valionienė 

11.(83.) „Angeliukai iš siūlų“. Dalyvauja 

specialiosios mokyklos mokiniai 

Edukacinė pamoka 2020-12 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 
   

1.(84.) Rytmetys, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai 

paminėti 

Popietė 2020-02-13 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

2.(85.) „Laisvo, lietuviško žodžio nešėjų 

atminimui“. Renginys knygnešio 

dienai 

Popietė 2018-04-14 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

3.(86.) „Lietuviški kalendoriai“. Lauryno 

Ivinskio 210-ųjų gimimo metinių 

paminėjimas 

Popietė 2020-08 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

4.(87.) „Metų knygos rinkimai 2020: ar 

balsuosime?“ 

Paskaita 2020-09 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

5.(88.) „Knygos, kurios padeda 

nepasiklysti“ 

Diskusija 2020-10 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

6.(89.) „Prie puodelio arbatos“. Vakaro 

pašnekesiai, naujų knygų 

pristatymas, aptarimas 

Paskaita. 

Pokalbiai. 

2020-11 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1.(90.) „Valentinas kitaip“. 

Valentino dienai 

Popietė 2020-02 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

2.(91.) „Pražydo rudeninės gėlės“. 

Dalyvauja Linkuvos lopšelio-

darželio vaikų grupė 

Edukacinė piešimo 

pamoka 

2020-03 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

3.(92.) „Muzikos galios terapija“ Edukacinė terapija 2020-04 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 
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4.(93.) „Prie kalėdinės eglutės“. 

Eglutės puošimas, lempučių 

įžiebimas 

Šventinė popietė 2019-12 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

 
VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 
   

1.(94.) Lietuvių kalbininko, dialektologo, 

baltistikos tyrinėtojo Zigmo 

Zinkevičiaus 95-osios gimimo 

metinėms paminėti 

Literatūros paroda 2020-01 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

2.(95.) Lietuvių rašytojo, poeto, politikos 

veikėjo Kazio Borutos 115-ųjų 

gimimo metinių  paminėjimas 

Literatūros paroda  2020-01 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

3.(96.) „Kuo įdomios A. N. Niliūno 

knygos?“. Vieno didžiausių, 

moderniausių XX a. lietuvių poetų, 

vertėjo, literatūros kritiko, Lietuvos 

nacionalinės premijos laureato, 

VDU garbės daktaro Alfonso Nyko 

Niliūno 5-osios mirties metinės 

 

Literatūros paroda 

2020-01 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

4.(97.) „Gyva gamtos akimirka, iš kūno ir 

kraujo – poetės eilėse“. Lietuvių 

poetės, vėlyvosios lyrikos 

romantikės, eilėraščių vaikams 

autorės Janinos Degutytės 30-osios 

mirties metinės 

Literatūros paroda 2020-02 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

5.(98.) „Koks yra ir koks nėra Sigitas 

Parulskis“. Poeto, eseisto, 

dramaturgo, kritiko, vertėjo Sigito 

Parulskio 55-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-02 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

6.(99.) „Kai gyvenimas eina pro šalį“. 

Lietuvių poetas, literatūros kritikas, 

redaktoriaus, vertėjas Algimantas 

Baltakis, 90-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-02 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

7. 

(100.) 

„Metų ir raštų ratas“. Evangelikų 

liuteronų kunigo, Mažosios 

Lietuvos lietuvių grožinės 

literatūros pradininko Kristijono 

Donelaičio 240-osios mirties 

metinės 

Teminė lentyna 2020-02 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

8. 

(101.) 

„Perėjimas prozoje – nuo 

objektyvaus vaizdavimo iki lyrinio, 

poetiško pasakojimo“. Lietuvių 

prozininko, vertėjo, redaktoriaus 

Juozo Apučio 10-osios mirties 

metinės 

Literatūros paroda 2020-02 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

9. 

(102.) 

„Maištingos prigimties kūrėjas“. 

Lietuvos rašytojo, poeto, politikos 

veikėjo Kazio Borutos 55-osioms 

mirties metinėms paminėti 

Literatūros paroda 2020-03 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

10. 

(103.) 

„Tėvynė ir žmogus“. Poeto, 

dramaturgo, prozininko, vertėjo 

Justino Marcinkevičiaus 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 2020-03 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

11. 

(104.) 

„Raudoni šermukšniai“. Lietuvos 

poeto, vertėjo, publicisto Jono 

Strielkūno 10-ųjų mirties metinių 

paminėjimas 

Literatūros paroda 2020-05 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 
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12. 

(105.) 

„Lietuvių literatūros pradininkas“. 

Lietuvių rašytojo, pirmosios 

lietuviškos knygos „Katekizmas“ 

autoriaus Martyno Mažvydo 510-

ųjų gimimo metinių paminėjimas 

Literatūros paroda 2020-05 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

13. 

(106.) 

„Apie darbštumą nūdienos 

lietuviui“. Žemaičių vyskupo, 

švietėjo, rašytojo, istoriko, 

blaivybės sąjūdžio organizatoriaus 

Motiejaus Valančiaus 145-ųjų 

mirties metinių paminėjimas 

Literatūros paroda 2020-05 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

14. 

(107.) 

„Buvo naktys švento Jono“. 

Joninių tematika 

Teminė lentyna 2019-06-24 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

15. 

(108.) 

„Šatrijos Raganos asmenybė ir 

kūryba“. Lietuvių rašytojos Marijos 

Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos 

90-ųjų mirties metinių paminėjimas 

Literatūros paroda 2020-07 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

16. 

(109.) 

„Metas, kai susitinka vasara su 

rudeniu“. Žolinė 

Teminė lentyna 2019-08-15 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

17. 

(110.) 

„Jį įkvėpė žemė“. Lietuvių poeto, 

vertėjo, pirmojo modernisto, 

egzodo autoriaus Henriko 

Radausko 50-ųjų mirties metinių 

paminėjimas 

Literatūros paroda 2020-08 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

18. 

(111.) 

„Aš beržas, lietuviškas beržas“. 

Lietuvių poeto, žurnalisto, 

redaktoriaus poeto Pauliaus Širvio 

100-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-09 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

19. 

(112.) 

„Audringas „Robinzono Kruzo“ 

autoriaus gyvenimas“. Anglų 

šnipo, rašytojo, žurnalisto Danielio 

Defo 360-ųjų gimimo metinių 

paminėjimas 

Literatūros paroda 2020-09 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

20. 

(113.) 

„Geriausia detektyvų rašytoja“. 

Anglų rašytojos, daugelio žinomų 

detektyvų autorės Agatos Kristi 

130-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-09 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

21. 

(114.) 

„Gerai sveikatai ir savijautai“. 

Apie sveiką gyvenimo būdą, sportą 

ir maistą 

Teminė leidinių 

paroda 

2020-10 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

22. 

(115.) 

„Jo laikas yra dabar“. Lietuvių 

prozininko, dramaturgo, 

publicisto, fiziko Ričardo Gavelio 

70-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-11 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

23. 

(116.) 

„Mirčių, išsiskyrimo ir skurdo 

paženklintas rašytojas“. Lietuvių 

išeivijos rašytojo, prozininko, 

dramaturgo, literatūros kritiko, 

aktoriaus, režisieriaus, modernizmo 

atstovo, didžiausio novatoriaus 

lietuvių literatūroje Antano Škėmos 

110-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-11 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

24. 

(117.) 

„Žymiausias egzodo 

prozininkas“. Lietuvių išeivijos 

rašytojo Mariaus Katiliškio 40-

osios mirties metinės 

 

Literatūros paroda 2020-12 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 
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25. 

(118.) 

„Stiprioji tautinė savimonė 

Sauliaus Šaltenio tekstuose“. 

Prozininko, dramaturgo, Kovo 

11-osios akto signataro Sauliaus 

Šaltenio 75-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-12 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

 
VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
   

1. 

(119.) 

„Pakalbėkim apie vaikų poeziją“. 

Poetės Almos Karosaitės 75-

osioms gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 2020-01 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

2. 

(120.) 

„Šmaikštaus žodžio meistrė“. 

Dramaturgės, prozininkės Aldonos 

Liobytės105-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-02 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

3. 

(121.) 

„Vaikų ir paauglių literatūra 

Lietuvoje. 2020 metai“ 

Naujų knygų 

paroda 

2020-03 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

4. 

(122.) 

„Pasakos vaikams“. Danijos poeto, 

rašytojo Hanso Kristijano 

Anderseno 215-osios gimimo 

metinės 

Literatūros paroda 2020-04 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

5. 

(123.) 

„Sieksnis - Sprindžio vaikas“. 

Prozininko, dramaturgo Vytauto 

Petkevičiaus 90-osios gimimo 

metinės 

Literatūros paroda 2020-05 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

6. 

(124.) 

„Mažasis princas – legenda gyva“. 

Prancūzų piloto, humanisto ir 

rašytojo Antuano de Sent-

Egziuperi 120-osios gimimo 

metinės 

Literatūros paroda 2020-06 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

7. 

(125.) 

„Smėlio nameliai“. Poeto, 

prozininko, vertėjo, žurnalisto 

Jono Šiožinio 105-osios gimimo 

metinės 

Literatūros paroda 2020-07 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

8. 

(126.) 

„Zuikių knygų kolekcija“. 

Skirta mūsų mažiausiems 

skaitytojams 

Paroda - kolekcija 2020-08 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

9. 

(127.) 

„Protas ir širdis“. Lietuvos 

pedagogo, vaikų rašytojo, publicisto, 

vertėjo, vadovėlių autoriaus, 

visuomenės bei kultūros veikėjo 

Prano Mašioto 80-osios mirties 

metinės 

Literatūros paroda 2020-09 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

10. 

(128.) 

„Atsiminimai iš vaikystės“. Rusų 

rašytojo Vladimiro Železnikovo 

85-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-10 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

11. 

(129.) 

„Jis – vaikų literatūros klasikas“. 

Amerikiečių rašytojo Marko 

Tveno 185-osios gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-11 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

12. 

(130.) 

„Auksinis rudenėlis“ Teminė lentyna 2019-10 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

13. 

(131.) 

„Literatūrinių pasakų kūrėja“. 

Lietuvos prozininkės, humoristės, 

vaikų literatūros rašytojos Vytautės 

Žilinskaitės 90-osios gimimo 

metinės 

Literatūros paroda 2020-12 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 

14. 

(132.) 

„Žiemos pasaka“ Teminė lentyna 2019-12 Rasma Grigienė, 

Nijolė Lipinskienė 
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BALSIŲ PADALINYS 

 

Eil. 
Nr. 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 
forma 

 

Numatoma 
data 

 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
   

1. 

(133.) 

„Iš mūsų kaimo istorijos“ Popietė 2020-05-12 
Rita Prialgauskienė 

2. 

(134.) 

Tradicinis renginys „Minime tuos, 

kurie išėjo...“, skirtas Vėlinėms 

Popietė 2020-10-27 
Rita Prialgauskienė 

 
KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

  
 

1. 

(135.) 

„Žinai tautosaką – pažįsti savo 

kraštą“. Nacionalinei bibliotekų 

savaitei 

Popietė ir  knygų  

parodėlė 
2020-04-24 Rita Prialgauskienė 

2. 

(136.) 

Tradicinis renginys „Šviesos ir 

žodžio šventė“, skirtas  Šiaurės 

šalių literatūros  savaitei 

Popietė. 

Piešinių ir knygų  

parodėlė 

2020-11-13 Rita Prialgauskienė 

 
ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 
   

1. 

(137.) 

Kuriame papuošalus  iš odos Edukacinis 

renginys 

2020-02-14 Rita Prialgauskienė 

2. 

(138.) 

„Prisikėlimo šventės 

belaukiant“. 

Velykinės dekoracijos namams 

Edukacinis 

renginys 

2020-02-07 Rita Prialgauskienė 

3. 

(139.) 

„Iš dvarų istorijos“, Europos 

paveldo dienai 

Popietė 2020-09-22 Rita Prialgauskienė 

4. 

(140.) 

„Vaistažolių įtaka mūsų 

sveikatai“ 

Popietė 2020-10-18 Rita Prialgauskienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(141.) 

Vaikų knygos dienai pasakų 

skaitymo popietė. Pasaka „Voro 

vestuvės“ 

Garsiniai skaitymai 2020-04-02 Rita Prialgauskienė 

2. 

(142.) 

Garsiniai skaitymai. Pasaka 

„Marlio Kalėdos“ 
Garsiniai skaitymai 2020-12-03 Rita Prialgauskienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(143.) 

„Sausio 13 –oji – Laisvės gynėjų 

diena“ 
Literatūros paroda 

2020 01-10 

2020-01-20 
Rita Prialgauskienė 

2. 

(144.) 

„Kraštotyrininkui Juozui Šliavui – 

90“ 
Literatūros paroda 

2020-02-03 

2020-02-28 
Rita Prialgauskienė 

3. 

(145.) 

„Kai mūzos prabyla...“. Poetui, 

dramaturgui, visuomenės veikėjui 

Justinui Marcinkevičiui – 90 

Literatūros paroda 
2020-03-02 

2020-04-10 
Rita Prialgauskienė 

4. 

(146.) 

„Gyviesiems laikrodis skaičiuoja 

laiką...“. Lietuvių poetui, vertėjui 

Henrikui Radauskui – 110 

Literatūros paroda 
2020- 04-15 

2020-05-25 
Rita Prialgauskienė 

5. 

(147.) 

„Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų ir didikų 

portretai“. Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienai 

Literatūros paroda 
2020-06-22 

2020-07-31 
Rita Prialgauskienė 

6. 

(148.) 

„Knygnešių dvasia gyva“. 

Knygnešiui I. Bitaičiui atminti 
Literatūros paroda 

2020-08-10 

2020-09-01 
Rita Prialgauskienė 
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7. 

(149.) 

„Spindėjo beržas tolumoj...“. 

Poetui, žurnalistui P. Širviui-100 
Literatūros paroda 

2020-09-02 

2020-10-12 
Rita Prialgauskienė 

8. 

(150.) 

„Lietuvos vyskupui Kazimierui 

Paltarokui – 145“ 
Literatūros paroda 

2020-10-13 

2020-11-23 
Rita Prialgauskienė 

9. 

(151.) 
„Ir ateina Kalėdos į mūsų namus“ Literatūros paroda 

2020-12-01 

2020-12-31 
Rita Prialgauskienė 

 
VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
   

1. 

(152.) 

„Almos Karosaitės eilėraščių 

skrynelė“. Poetei A. Karosaitei – 

75 

Literatūros   paroda 
2020-01-15 

2020-02-14 
Rita Prialgauskienė 

2. 

(153.) 
„Mano augintinis“ Nuotraukų   paroda 

2020-10-05 

2020-11-09 
Rita Prialgauskienė 

BARDIŠKIŲ PADALINYS 

 

Eil. 

Nr. 
 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 

forma 

 

Numatoma 

data 
 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(154.) 

„Mes tikrai mylim Lietuvą“ 

(Lietuvos Valstybės atkūrimo 

diena) 

Koncertas, 

minėjimas 

2020-02-14 Gitana 

Norgailienė, 

Stačiūnų daugiafunkcio 

centro renginių 

organizatorė 

Kristina Mačiūnienė 

2. 

(155.) 

„Suvenyras Lietuvai“ 

(Skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai 

paminėti ir tautodailės metams) 

Edukacija 2020-03-11 Gitana Norgailienė, 

edukatorė – 

tautodailininkė Daiva 

Katlauskienė 

3. 

(156.) 

Tradicinė: Teatrų šventė 

„Auksinis kiaušinis“ 

Paroda  „Kuždesiai apie Linkuvą“ 

 

Teatrų šventė, 

Paveikslų paroda 

2020-03-21 Gitana Norgailienė, 

Linkuvos KC 

direktorius Methardas 

Zubas, dailininkė Rūta 

Valionienė 

Ūdekų, Mikoliškio, 

Guostagalio, Pasvalio 

rajono Nairių artistai 

4. 

(157.) 

Tradicinis: „Biblioteka ir jos 

vartotojai 2019–aisiais“ (skirtas 

Nacionalinei bibliotekų savaitei) 

 

2019 m. ataskaita, 

diskusija, 

apdovanojimai, 

atvirukų paroda, 

susitikimas 

2020-04-24 Gitana Norgailienė, 

Linkuvos KC 

dailininkė Rūta 

Valionienė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(158.) 

„Sausio 13-oji gyva atmintyje“ 

(Laisvės gynėjų diena) 

Paroda, žvakučių 

deginimas, laužo 

deginimas 

2020-01-13 Gitana Norgailienė 

 

2. 

(159.) 

Tradicinis: „Užgavėnės 

Bardiškiuose“ 

 

Kaukių paroda, 

eitynės po kaimą, 

Morės deginimas, 

žaidimai, vaišės 

 

 

2020-02-25 Gitana Norgailienė 
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3. 

(160.) 

„Vasaros palydėtuvės“ Popietė, projekto 

„Vasara su knyga“ 

baigiamasis renginys, 

žaidimai 

2020-08-28 Gitana Norgailienė 

4. 

(161.) 

„Tegul Kalėdos laimę neša“ 

(Kalėdinė popietė vaikams) 

Vaikų dramos būrelio 

spektaklis, susitikimas 

su Kalėdų seneliu, 

žiburėlis 

2020-12-19 Gitana Norgailienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(162.) 

„Skaitiniuose atrandu save“ Knygų aptarimas 2020-11-27 

 

Gitana Norgailienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(163.) 

„Kelionė į pasakų pasaulį “ 

(Vaikiškos knygos dienai) 

Garsiniai skaitymai, 

viktorina 

2020-04-03 Gitana Norgailienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(164.) 

„Kazys Boruta - maištingos dvasinės 

prigimties kūrėjas“ 

(Prozininkui, poetui, vertėjui, 

politikui K. Borutai - 115) 

Lit. paroda 2020-01-01 

2020-01-30 

Gitana Norgailienė 

2. 

(165.) 

„Žymiausias šiaurės Lietuvos 

kraštotyrininkas“ 

(90-osios gimimo metinės Juozui 

Šliavui - pedagogui, literatui, 

kraštotyrininkui, redaktoriui) 

Lit. paroda 2020-02-03 

2020-03-02 

Gitana Norgailienė 

3. 

(166.) 

„Tautos poetas“ 

(90-osios gimimo metinės Justinui 

Marcinkevičiui - poetui, 

dramaturgui, prozininkui, vertėjui) 

Lit. paroda 2020-03-02 

2020-03-31 

Gitana Norgailienė 

 

4. 

(167.) 

„Nuoširdesnis už maldą“ 

(110-osios gimimo metinės poetui, 

vertėjui Henrikui Radauskui) 

Lit. paroda 2020-04-01 

2020- 04-30 

Gitana Norgailienė 

5. 

(168.) 

„Gyvenimas be tabako“ 

Pasaulinė nerūkymo diena 

Lit. paroda 2020-05-04 

2020-05-31 

Gitana Norgailienė 

6. 

(169.) 

„Tomas Manas ir Nida“ 

(145-osios gimimo metinės vokiečių 

rašytojui, kritikui Tomui Manui) 

Lit.paroda 2020-06-01 

2020-07-01 

Gitana Norgailienė 

7. 

(170.) 

„Kelias į Laisvę“ 

(Juodojo kaspino diena) 

Lit. paroda 2020-08-03 

2020-08-31 

Gitana Norgailienė 

8. 

(171.) 

130-osios gimimo metinės anglų 

kriminalinės literatūros rašytojai 

Agatai Kristi 

Lit. paroda 2020-09-01 

2020-09-30 

Gitana Norgailienė 

9. 

(172.) 

„Keturi metų laikai“ Paslėpta paroda 2020-10-01 

2020-11-02 

Gitana Norgailienė, 

Linkuvos KC 

dailininkė Rūta 

Valionienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

 

1. 

(173.) 

„Kas, mažas neišdykęs?“ 

(75–osios gimimo metinės vaikų 

poetei Almai Karosaitei) 

Lit. paroda 2020-01-01 

2020-02-01 

Gitana Norgailienė 

 

2. 

(174.) 

„Mano kaimo portretai“. 

Žeimelio daugiafunkcio centro 

fotografijos būrelis „Blykstė“  

Nuotraukų paroda 2020-10-01 

2020-10-31 

Gitana Norgailienė, 

Būrelio vadovė 

Larisa Kazakevičienė 
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3. 

(175.) 

„Advento belaukiant“ 

 

Advento kalendorių 

paroda 

2020-11-01 

2020-12-01 

Gitana Norgailienė, 

Linkuvos KC 

dailininkė Rūta 

Valionienė 

GAČIONIŲ PADALINYS 

 
Eil. 

Nr. 

 

 
Renginio pavadinimas 

 
Renginio 

forma 

 
Numatoma 

data 

 

 
Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI 
   

1. 

(176.) 

,,Joninės“ (tradicinė šventė) 

,,Vaistažolių galios“ 

 

Vakaronė 

Literatūros paroda 

2020-06-23 

2020-06-10 

 

Daiva Gabriūnienė, 

Gačionių kaimo 

bendruomenės taryba 

2. 

(177.) 

,,Dėkojame žemei...“ 

(tradicinė šventė) 

„Mūsų derliaus išdaigos“ 

Vakaronė 

 

Nuotraukų  paroda 

2020-11-07 

 

2020-10-28 iki 

2020-11-16 

Daiva Gabriūnienė, 

Gačionių kaimo 

bendruomenės taryba 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(178.) 

„Knyga –geriausias patarėjas“ 

(akcijos „Metų knygos rinkimai“ 

pristatymas) 

Knygų pristatymas 

 

2020-01-21 Daiva Gabriūnienė 

2. 

(179.) 

,,Uždekime Vėlinių žvakelę“ 

(Vėlinėms paminėti) 

Popietė 2020-10-27 Daiva Gabriūnienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(180.) 

„Ruošiamės Šv. Velykoms“ 

(Velykinės puokštės darymas) 

Edukacinė 

valandėlė 

2020-03-25 Daiva Gabriūnienė 

2. 

(181.) 

„Paslaptis knygoje, knyga – 

paslaptis“. Skaitymo 

iššūkio  „Vasara su knyga“ 

pristatymas 

Popietė 2020-05-29 Daiva Gabriūnienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(182.) 

„Diplomatas ir rašytojas“ 

(Igno Šeiniaus lietuvių ir švedų 

rašytojo, Lietuvos diplomato, 

spaudos darbuotojo 130-osioms 

gimimo metinėms pažymėti) 

Literatūros paroda 2020-01-07 iki 

2020-02-26 

Daiva Gabriūnienė 

2. 

(183.) 

„Kiek daug mes užmirštame, kiek 

daug spalvų ir garsų užgesta...“ 

(Justino Marcinkevičiaus - poeto, 

dramaturgo, vertėjo, akademiko, 

visuomenės veikėjo 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-03-05 iki 

2020-04-21 

Daiva Gabriūnienė 

3. 

(184.) 

,,Pasakų šalyje“ 

(Hanso Kristijano Anderseno -  danų 

rašytojo 215-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-09-05 iki 

2020-10-22 

Daiva Gabriūnienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
   

1. 

(185.) 

„Ačiū Mokytojai...“ 

(Tarptautinei mokytojo dienai) 

Literatūros paroda 2020-10-01 iki 

2020-10-30 

Daiva Gabriūnienė 
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2. 

(186.) 

,,Laukiame Šv. Kalėdų“ Literatūros paroda 2020-12-12 iki 

2020-12-30 

 

Daiva Gabriūnienė 

GRIKPĖDŽIŲ PADALINYS 

 

Eil. 

Nr. 
 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 

forma 

 

Numatoma 

data 
 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(187.) 

,,Keli žvilgsniai į Borutos šalį“ 

(Prozininko, poeto, vertėjo, 

politiko Kazio Borutos 115-

osioms gimimo metinėms bei 

knygos ,,Baltaragio malūnas“ 75-

osioms parašymo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda, 

kūrinio ,,Baltaragio 

malūnas“ 

pristatymas ir kino 

filmo „Velnio 

nuotaka“ peržiūra 

2020-01-10 Stanislava 

   Martinaitienė 

2. 

(188.) 

,,Žibuoklėm, mama, žydi tavo 

akys, O rankos – obelų žiedais“ 

(Motinos dienos minėjimas) 

Poezijos ir muzikos 

popietė 

2020 m. 

gegužės mėn. 

1 sav. 

Stanislava 

Martinaitienė, 

Grikpėdžių 

bendruomenės taryba 

3. 

(189.) 

,,Vasara į šventę Joninių lyg 

nuotaka atėjo...“ 

(Joninių šventė) 

Šventinis renginys 2020-06-23 Stanislava 

Martinaitienė, 

Grikpėdžių 

bendruomenės taryba 

4. 

(190.) 

,,Spindėjo beržas tolumoj...“ 

(Poeto, ,,Poezijos pavasario“ 

laureato (1973) Pauliaus Širvio 

100-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Poezijos ir  

muzikos valanda 

2020-09-11 Stanislava 

Martinaitienė 

 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(191.) 

Atsargaus elgesio internete 

taisyklės. 

(Skirta saugesnio interneto 

savaitei paminėti) 

Pokalbis ir 

edukacinis 

užsiėmimas 

2020 m. 

vasario mėn. 2 

sav. 

Stanislava 

Martinaitienė 

2. 

(192.) 

,,Skaitau ir iliustruoju H. K. 

Anderseno pasaką“ 

(Skirta Tarptautinei vaikų knygos 

dienai ir danų poeto, rašytojo 

pasakininko H. K. Anderseno 215-

osioms gimimo metinėms paminėti) 

Pokalbis ir garsinis 

pasirinktos pasakos 

skaitymas, 

iliustravimas. 

Vaikų piešinių paroda 

2020-04-02 Stanislava 

Martinaitienė 

3. 

(193.) 

,,Kalėdų pasaką angelas sekė...“ 

(Edukacinis užsiėmimas) 

Pokalbis. 

Edukacinis 

užsiėmimas – 

karpymas iš 

popieriaus 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

2 sav. 

Stanislava 

Martinaitienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(194.) 

,,Kryždirbystė ir kryžių simbolika – 

vienas iš septynių UNESCO objektų 

Lietuvoje“ (Skirta UNESCO 

Pasaulio paveldo Lietuvoje metams 

paminėti) 

Kraštotyros 

ekspedicijos -

projekto „Kur liūdi 

kryžiai pakelėm“ 

pristatymas 

2020-02-14 Stanislava 

Martinaitienė. 
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2. 

(195.) 

,,Grikpėdžiai-Čikaga-

Grikpėdžiai“ (Kraštiečio, pirmojo 

Pakruojo r. Garbės piliečio, 

Lietuvos antinacinio ir 

antitarybinio pasipriešinimo 

dalyvio, JAV lietuvių visuomenės 

veikėjo Broniaus Nainio 100-

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Kraštotyrinė 

popietė 

2020-11-15 Stanislava 

Martinaitienė 

 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(196.) 

,,Tas nenuorama Nežiniukas“. 

(Skirta E. I. Nosovo – rusų 

rašytojo, eseisto, dailininko 95-

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Knygelės ,,Nežiniuko 

ir jo draugų 

nuotykiai“ 

pristatymas naudojant 

Kamašibai teatrą 

2020-01-21 Stanislava 

Martinaitienė 

2. 

(197.) 

,,Arkliukas Kupriukas“ – niekada 

nepasens“ (Skirta rusų poeto, 

dramaturgo, pasakininko Piotro 

Jeršovo 205-osioms gimimo 

metinėms ir knygos 186 metams 

paminėti) 

Garsinis skaitymas 2020-03-06 

 

 

Stanislava 

Martinaitienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(198.) 

,,Sausio 13-oji užmarštin 

negrimzta” (skirta 1991 m. sausio 

13-osios tautos žygdarbiui ir 

aukoms atminti) 

Literatūros paroda 2020-01-13 – 

27 

 

Stanislava 

Martinaitienė 

2. 

(199.) 

,,Akimirkos su Antanu 

Baranausku“ (skirta ,,Anykščių 

šilelio“ autoriaus, poeto, 

kalbininko, vyskupo Antano 

Baranausko 185-osioms gimimo 

metinėms) 

Literatūros paroda 2020-01-17 – 

02-17 

Stanislava 

Martinaitienė 

3. 

(200.) 

,,Vyskupas Motiejus Valančius ir 

jo nuopelnai Lietuvai“ (skirta 

rašytojo, lietuvybės ir blaivybės 

platintojo, vyskupo Motiejaus 

Valančiaus 115-osioms gimimo 

metinėms bei Vasario 16-ajai, 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-02-16 – 

03-16 

Stanislava 

Martinaitienė 

4. 

(201.) 

,,Įžymūs Lietuvos kalbininkai“ 

(skirta Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai bei kalbininkų – Zigmo 

Zinkevičiaus 95-osioms ir Jono 

Jablonskio 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-02-21- 

03-20 

Stanislava 

Martinaitienė 

5. 

(202.) 

,,Žiniuonė iš Tauragnų“ 

(Habilituotos biologijos mokslų 

daktarės, vaistininkės, žolininkės 

Eugenijos Šimkūnaitės metams 

paminėti) 

 

 

 

 

Literatūros paroda 2020-03-09 – 

04-04 

 

Stanislava 

Martinaitienė 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/JAV_lietuviai
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6. 

(203.) 

,,Čia būta mano lūpų ir akių. 

Čia mano rankų klaidžiota. Po 

žodžiais ir po tyla gyventa“. (Skirta 

poeto, dramaturgo, prozininko, 

vertėjo, akademiko, ,,Poezijos 

pavasario“ laureato (1965), Lietuvos 

nacionalinės kultūros ir meno 

premijos laureato (2001) Justino 

Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-03-10– 

04-10 

Stanislava 

Martinaitienė 

7. 

(204.) 

,,Menininkas – tai tas, kuris 

jaudina ir erzina“.  

(Skirta prozininko E. Z. Malūko 

75 metų jubiliejui paminėti) 

Literatūros paroda 2020-04-15– 

05-15 

Stanislava 

Martinaitienė 

8. 

(205.) 

„Martynas Mažvydas – lietuvių 

literatūros pradininkas, 

produktyviausias XVI a. lietuvių 

rašytojas“. (Skirta Martyno 

Mažvydo, evangelikų liuteronų 

kunigo, lietuvių raštijos pradininko, 

pirmosios lietuviškos knygos 

„Katekizmo prasti žodžiai“ (1547 

m.) ir kitų leidinių parengėjo 510-

osioms gimimo metinėms ir spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-05-07– 

06-05 

Stanislava 

Martinaitienė 

9. 

(206.) 

,,Rašytojos Žemaitės pasakojimai 

mažiems ir dideliems“ (Skirta 

lietuvių literatūros klasikės, 

prozininkės, dramaturgės Žemaitės 

175-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-06-04– 

07-03 

Stanislava 

Martinaitienė 

10. 

(207.) 

,,Skaudžių likimų aidas“ (Gedulo 

ir vilties dienai paminėti) 

Literatūros paroda 2020-06-12 – 

30 

Stanislava 

Martinaitienė 

11. 

(208.) 

,,Jis turėjo savo mėlyną dangų, 

kuriame nuolat plasnojo jo 

numylėtas sakalas – svajonė“ (Skirta 

poeto žemininko, prozininko, 

filologijos daktaro, vertėjo, 

literatūros ir meno kritiko Henriko 

Nagio 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-10-12 – 

11-12 

Stanislava 

Martinaitienė 

12. 

(209.) 

,,Mirčių, išsiskyrimo ir skurdo 

paženklintas rašytojas ir 

režisierius Antanas Škėma“ 

(Skirta lietuvių išeivijos rašytojo, 

prozininko ir dramaturgo Antano 

Škėmos 110-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-11-7 – 

12-23 

Stanislava 

Martinaitienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(210.) 

,,Mes juk broliai, broliai Grimai“ 

(pasakininko Jacobo Liudviko 

Grimo 235-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

 

 

Literatūros paroda 2020-01-03 – 

02-03 

Stanislava 

Martinaitienė 
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2. 

(211.) 

,,Helenos Keler talentas stipresnis 

nei negalios“ (Skirta amerikiečių 

rašytojos, lektorės, visuomenės 

veikėjos Helenos Keler 140-

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Vienos knygos ir 

informacijos apie 

autorę paroda 

2020-06-26 –

07-24 

Stanislava 

Martinaitienė 

3. 

(212.) 

,,Nuo bankrutavusio pirklio iki 

rašytojo“ (Skirta anglų rašytojo, 

publicisto Danielio Defo 360-

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Vienos knygos ir 

informacijos apie 

autorių paroda 

2020-09-11–

10-09 

Stanislava 

Martinaitienė 

4. 

(213.) 

,,Marko Tveno knygų uždangą 

praskleidus“ (Amerikiečių 

rašytojo, publicisto Marko Tveno 

185-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-11-30–

12-30 

Stanislava 

Martinaitienė 

5. 

(214.) 

,,Vytautės Žilinskaitės kūrinių 

iliustracijos“ (Skirta vaikų 

literatūros kūrėjos, prozininkės, 

humoristės, publicistės, vertėjos 

V. Žilinskaitės 90-ies metų 

jubiliejui paminėti) 

Vytautės 

Žilinskaitės knygų 

iliustracijų paroda. 

2020-12-13 –

2021-01-13 

Stanislava 

Martinaitienė 

GUOSTAGALIO PADALINYS 

 
Eil. 

Nr. 
 

 
Renginio pavadinimas 

 
Renginio 

forma 

 
Numatoma 

data 
 

 
Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(215.) 

„Guostagalio bibliotekos dramos 

mėgėjų kolektyvui – 15-ka“. Skirta 

paminėti dramos mėgėjų kolektyvo 

15-kos metų kūrybinės veiklos 

jubiliejų. Spektaklio Al. Tarasonio 

„Nesusipratimas dėl kelnių“ 

premjera, nuotraukų paroda 

„Penkiolika dramos mėgėjų 

kolektyvo gyvavimo akimirkų“ 

Popietė. Spektaklio 

premjera. 

Nuotraukų paroda  

2020-02-22 Zita Venclovienė 

2. 

(216.) 

„Niekada nepamiršk!“. Skirta 

Lietuvos žydų genocido aukų 

atminimo dienai ir Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metams paminėti 

Paminėjimas –  

žydų genocido aukų 

kapų lankymas   

Dvariukų kaime, 

leidinių ir nuotraukų 

paroda 

2020-09-23 Zita Venclovienė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(217.) 

„Hansas Kristianas Andersenas – 

pasakų karalius“ – danų poeto, 

rašytojo, pasakininko 215-osioms 

gimimo metinėms ir Tarptautinei 

vaikų knygos dienai paminėti 

Leidinių ir 

nuotraukų paroda ir 

pasakų 

inscenizacija 

2020-04-02 Zita Venclovienė 

2. 

(218.) 

„Su šypsena einu į rudenį“ – 

atsisveikinimas su vasara, 

geriausių skaitytojų pagerbimas 

Popietė - garsinis 

skaitymas, piešinių 

paroda, žaidimai 

2020-08-20 Zita Venclovienė 
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 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(219.) 

„Liaudies medicinos žinovė – 

Eugenija Šimkūnaitė“ – 

žiniuonės, žolininkės, botanikės, 

etnografės, vaistininkės, 

gydytojos 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Susitikimas – 

diskusija apie 

liaudies mediciną. 

Leidinių ir 

nuotraukų paroda 

2020-03-12 Zita Venclovienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

  Zita Venclovienė 

1. 

(220.) 

„Eini su manimi“ – poetės Almos 

Karosaitės 75-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Poetės kūrybos 

skaitymas ir labiausiai 

patikusius eilėraščių 

iliustravimas savo 

piešiniais 

2020-01-17 Zita Venclovienė 

2. 

(221.) 

„Su meile širdyje“. 

 Magnetukų su Lietuvos 

simbolika gaminimas 

Edukacinis 

užsiėmimas 

2020-02-14 Zita Venclovienė, 

Šiaulių krašto Eglės 

draugovės skautai 

3. 

(222.) 

„Vaikai: tai mūsų sparnai“ – poeto, 

dramaturgo, visuomenės veikėjo 

Justino Marcinkevičiaus  90-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Garsinis skaitymas 2020-03-09 Zita Venclovienė 

4. 

(223.) 

„Jau skamba Velykų varpeliai“ Diskusija, atvirukų 

gamyba 

2020-04-09 Zita Venclovienė 

5. 

(224.) 

„Vaikų piešiniai M. K. Čiurlioniui“ 

– dailininko, kompozitoriaus, 

kultūros veikėjo Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio 145-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Piešimo popietė 2020-09-22 Zita Venclovienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(225.) 

„Gedučių mokslininkas – 

Teodoras Grotus“ – sukanka 235 

metai, kai Leipcige (Vokietija) 

gimė žymiausias Lietuvos fizikas 

chemikas Teodoras Grotus 

Dokumentų ir 

nuotraukų paroda 

2020-01-04 Zita Venclovienė 

2. 

(226.) 

„Kraštotyrininkas, mokytojas, 

literatas“ – Juozo Šliavo 90-

osioms gimimo metinės paminėti 

Dokumentų ir 

nuotraukų paroda 

2020-02-03 Zita Venclovienė 

3. 

(227.) 

„Mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi“ 

– Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui ir poeto, 

dramaturgo, prozininko, vertėjo 

Justino Marcinkevičiaus 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2020-03-01 Zita Venclovienė 

4. 

(228.) 

„Lietuvos kalba širdinga“ – 

Spaudos atgavimo kalbos ir 

knygos dienai 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2020-05-07 Zita Venclovienė 

5. 

(229.) 

„Povilo Višinskio ir Žemaitės 

gyvenimo pėdsakais“  – minint 

knygnešio, prozininko, publicisto, 

literatūros kritiko Povilo Višinskio 

145-ąsias ir prozininkės, 

dramaturgės Žemaitės 175-ąsias 

gimimo metines 

 

 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2020-06-01 Zita Venclovienė 
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6. 

(230.) 

„Tu likai amžinai“ – poeto 

Pauliaus Širvio 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2020-09-01 Zita Venclovienė 

7. 

(231.) 

„Ričardas Gavelis – legendinė 

lietuvių literatūros figūra“ – 

prozininko, dramaturgo, publicisto 

70-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2020-11-03 Zita Venclovienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
  Zita Venclovienė 

1. 

(232.) 

„O esi Tu, mano Motina, esi“ – 

Motinos dienai 

Literatūros paroda 2020-05-01 Zita Venclovienė 

2. 

(233.) 

„Laiškas ant šalpusnio lapo“ – 

rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, bei 

visuomenės veikėjo Algirdo Pociaus 

90-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2020-08-04 Zita Venclovienė 

3. 

(234.) 

„Kuriu protu ir širdimi“ – 

prozininkės, humoristės, publicistės, 

vaikų literatūros kūrėjos, vertėjos 

Vytautės Žilinskaitės 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2020-12-02 Zita Venclovienė 

KLOVAINIŲ PADALINYS 

 

Eil. 
Nr. 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 
forma 

 

Numatoma 
data 

 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(235.) 

„Pilnas ilgesio gyvenimas“ 

(kraštietei, politinei kalinei, 

rašytojai ir vertėjai Anastazijai 

Kanoverskytei-Sučylienei 

sukanka 95-eri) 

Popietė 2020-01-07 Vida Grigaliūnienė 

2. 

(236.) 

„Laukiame šv. Velykų“ Tradicinė kūrybinė 

popietė 

2020-03-24 

 

Vida Grigaliūnienė, 

Raminta Valinčiūtė, 

laisvalaikio klubo 

koordinatorė 

3. 

(237.) 

Oninės Tradicinė miestelio 

šventė 

2020-07-25,26 Vida Grigaliūnienė, 

Klovainių 

bendruomenės taryba, 

Dainius Poškus, 

seniūnas, 

Rita Kirkilienė, 

Audrius Jezdauskas, 

Pakruojo KC Klovainių 

sk. kultūrinio darbo 

organizatoriai 

4. 

(238.) 

„Laukiame Šv. Kalėdų“ Tradicinė kūrybinė 

popietė 

2020-12-14 Vida Grigaliūnienė, 

Raminta Valinčiūtė, 

laisvalaikio klubo 

koordinatorė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
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1. 

(239.) 

„Biblioteka – knygos, žaisliukai ir 

informacija“ 

Popietė 2020-04-25 Vida Grigaliūnienė 

2. 

(240.) 

Tarptautinė vaikų gynimo diena Kūrybinės 

dirbtuvėlės, 

žaidimų popietė 

2020-06-01 Vida Grigaliūnienė, 

Sonata Danielienė, 

Pakruojo KC Klovainių 

sk. kultūrinio darbo 

organizatorė 

3. 

(241.) 

„Šv. Kalėdų laukiant“ Tradicinė kūrybinė 

valandėlė 

2020-12 Vida Grigaliūnienė 

 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(242.) 

„Pedagogas ir švietėjas Juozas 

Gobis“ (kraštiečio pedagogo, 

publicisto, vadovėlių ir 

psichologinių leidinių autoriaus, 

vertėjo Juozo Gobio 125-osioms 

gimimo metinėms) 

Dokumentų paroda 2020-01-06 

iki 2020-02-06 

Vida Grigaliūnienė 

2. 

(243.) 

„Kai širdin pataiko Amūro strėlė“ 

(lietuvių poetų meilės lyrika) 

Dokumentų paroda 2020-02-07 

iki 2020-03-01 

Vida Grigaliūnienė 

3. 

(244.) 

„Pelėda - išminties, erudicijos, 

intuicijos simbolis“ 

Dirbinių su 

pelėdomis paroda  

(klovainiečių 

asmeninė kolekcija) 

2020-05-18 

iki 2020-06-02 

Vida Grigaliūnienė 

4. 

(245.) 

„Netekčių ir vilties puslapius 

praskleidus“ (Gedulo ir vilties 

dienai) 

Dokumentų paroda 2020-06-03 

iki 2020-07-01 

Vida Grigaliūnienė 

5. 

(246.) 

„Amžinai, amžinai neramus“ 

(Poeto Pauliaus Širvio 100-

osioms gimimo metinėms) 

Dokumentų paroda 2020-09-02 

iki 2020-09-25 

Vida Grigaliūnienė 

6. 

(247.) 

„Juosta - senovinis ir amžinas 

požiūris į žmogaus ir gamtos ryšį, 

atsiskleidžiantis spalvų ir 

simbolių kompozicijomis“ (2020 

m. paskelbti tautodailės metais) 

Tautinių, rankomis 

pintų juostų paroda 

2020-09-26 

iki 2020-10-23 

Vida Grigaliūnienė 

7. 

(248.) 

„Nepaprasta meilės istorija,    

meilės ir grožio triumfas, kurioje 

paskutinį žodį taria mirtis“ 

(istorinio įvykio įprasminimas - 

500 metų Žygimantui Augustui, 

Lietuvos DK ir Lenkijos karaliui 

bei Barborai Radvilaitei –  LDK 

didikei, Lenkijos karalienei, 

Žygimanto Augusto žmonai 

Dokumentų paroda 2020-10-24 

iki 2020-11-30 

Vida Grigaliūnienė 

8. 

(249.) 

„Jau skamba Kalėdos“ Dokumentų paroda 2020-12-01 

iki 2020-12-31 

Vida Grigaliūnienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(250.) 

„Lietuva – šalis gimtoji!“ 

(Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

Piešinių paroda 2020-02-10 

iki 2020-03-16 

Vida Grigaliūnienė 

2. 

(251.) 

„Jie nešė lietuvišką žodį“ 

(Klovainių krašto knygnešiams 

atminti) 

Knygnešių medis - 

paroda 

2020-03-02 

iki 2020-04-02 

Vida Grigaliūnienė 

3. 

(252.) 

„Margučių alėja“ (Velykoms) Piešinių paroda 2020-04-03  

iki 2020-04-20 

 

Vida Grigaliūnienė 
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1 2 3 4 5 

4. 

(253.) 

„Fantazijos, užburiančių 

nuotykių, šviesaus liūdesio ir 

tyliai slypinčios  išminties 

lobynas...“ (Danų vaikų rašytojo 

Hanso Kristijano Anderseno  215-

osioms gimimo  metinėms) 

Dokumentų paroda 2020-03-22 

iki 2020-04-30 

Vida Grigaliūnienė 

5. 

(254.) 

„Mama – geriausia, mieliausia, 

švelniausia“ 

Dokumentų paroda 2020-04-20 

iki 2020-05-28 

Vida Grigaliūnienė 

6. 

(255.) 

„Mokslo stebuklai ir paslaptys“ 

(Mokslo ir žinių dienai) 

Dokumentų paroda 2020-08-28 

iki 2020-09-24 

Vida Grigaliūnienė 

LYGUMŲ PADALINYS 

 
Eil. 

Nr. 
 

 
Renginio pavadinimas 

 
Renginio 

forma 

 
Numatoma 

data 
 

 
Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
   

1. 

(256.) 

2018 m. perskaitytos knygos 

rinkimai „Geriausia knyga“ 
Popietė 

2020-02-20 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

2. 

(257.) 

Poezijos skaitymai 

„Pabūkime ir vėl kartu“ 

Poezijos 

popietė 
2020-11-20 

Raimonda 

Miškūnienė 

3. 

(258.) 

„Kuriame pačios...!“ 

 

Kūrybinis 

užsiėmimas 

2020 m. I, II, 

IV ketv. 

Raimonda 

Miškūnienė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 
   

1. 

(259.) 

Tarptautinė vaikų gynimo diena 

„Vaikystė – šviesiausias pasaulis” 

Viktorina 

Žaidimai 
2020-06-01 

Raimonda 

Miškūnienė 

2. 

(260.) 

„Šiaurės šalių literatūros savaitė 

2020“ 

„Skaitymai žvakių šviesoje“ 

Popietė 
2020-11-09 

Raimonda 

Miškūnienė 

3. 

(261.) 

 

„Sužinok ir išmok bibliotekoje!“ 

Kūrybinis 

užsiėmimas 

2020 m. I, II, 

IV ketv. 

Raimonda 

Miškūnienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(262.) 

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų 

savaitė „Geriausias skaitytojas“ 
Popietė 

2020-04-23 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

2. 

(263.) 

Adventas 

„Susikaupimo valandėlė!“ 
Popietė 2020-12-04 

Raimonda 

Miškūnienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(264.) 

Nacionalinė bibliotekų savaitė 

„Šauniausias skaitytojas“ 
Popietė 

2020-04-23 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

2. 

(265.) 

Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos diena 

„Pasitikrinam žinias, ar tikrai 

skaitai knygas?“ 

Viktorina 2020-05-07 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

 

   

1. 

(266.) 

Poeto, prozininko, vertėjo 

 Kazio Borutos 115–osioms 

gimimo metinėms paminėti 

„Maištingos prigimties poetas“ 

 

Literatūros paroda 
2020-01-06 

2020-02-06 

Raimonda 

Miškūnienė 
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1 2 3 4 5 

2. 

(267.) 

 

Poeto, literatūros kritiko, vertėjo 

Algimanto Baltakio 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

„Kai gyvenimas eina pro šalį...“ 

Literatūros paroda 
2020-02-15 

2020-03-15 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

3. 

(268.) 

 

Farmacininkės, žolininkės, 

habilituotos biologijos mokslų 

daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 

100-osioms gimimo metinėms 

paminėti  

„Didžioji Lietuvos žiniuonė“ 

Literatūros paroda 
2020-03-11 

2020-04-11 

Raimonda 

Miškūnienė 

4. 

(269.) 

Poeto, vertėjo Henriko Radausko 

110-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

„Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“ 

Literatūros paroda 
2020-04-23 

2020-05-23 

Raimonda 

Miškūnienė 

5. 

(270.) 

Poeto, prozininko, žurnalisto Antano 

Drilingos 85-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

„O gyvenimas eina...!“ 

Literatūros paroda 
2020-05-16 

2020-06-16 

Raimonda 

Miškūnienė 

6. 

(271.) 

Lietuvių literatūros klasikės  

Žemaitės (Julija Beniuševičiūtė-

Žymantienė) 175–osioms gimimo 

metinėms paminėti 

„Pirmoji lietuvių realizmo 

pradininkė“ 

Literatūros paroda 
2020-06-04 

2020-07-04 

Raimonda 

Miškūnienė 

7. 

(272.) 

 

Poeto, dramaturgo, vertėjo Petro 

Vaičiūno 130–osioms gimimo 

metinėms paminėti 

„XX a. pirmosios pusės lietuvių 

poetas, dramaturgas ir vertėjas“ 

Literatūros paroda 

 

2020-07-11 

2020-08-11 

 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

 

8. 

(273.) 

Rašytojo Algirdo  Pociaus 90 – 

osioms gimimo metinėms paminėti 

„Rašytojo kūriniai ir biografija“ 

Literatūros paroda 

 

2020-08-28 

2020-09-28 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

9. 

(274.) 

Poeto, žurnalisto Pauliaus Širvio 

100-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

„Talentingiausias pokario poetas“ 

Literatūros paroda 

 

2020-09-06 

2020-10-06 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

10. 

(275.) 

Literatūrologės, habilituotos 

humanitarinių mokslų daktarės 

Viktorijos Daujotytės 75–osioms 

gimimo metinėms paminėti 

„Lietuvos literatūros tyrinėtoja“ 

Literatūros paroda 

 

2020-10-01 

2020-11-01 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

11. 

(276.) 

Rašytojo, Kovo 11-osios 

akto signataro Sauliaus Šaltenio 

75–osioms gimimo metinėms 

paminėti 

„Jaunatviškos dvasios rašytojas“ 

Literatūros paroda 

 

2020-12-24 

2021-01-24 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

 

 
Parodų lentynose 

„Lygumų krašto žmonės“ 

 

 

 

 

 

 

12. 

(277.) 

Kunigo, literato Pranciškaus 

Stanskio 205–osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-03-20 

2020-04-20 

Raimonda 

Miškūnienė 

13. 

(278.) 

 

Prozininko, publicisto, žurnalisto 

Antano Čalnario 85–osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 2020-09-21 

2020-10-21 

Raimonda 

Miškūnienė 

14. 

(279.) 

Gydytojo oftalmologo Edvardo 

Meko 120–osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-10-13 

2020-11-13 

Raimonda 

Miškūnienė 
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15. 

(280.) 

Žydų švietėjo, kalbininko Becalel 

Mordekhai Šneider 155–osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-12-01 

2020-12-31 

Raimonda 

Miškūnienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
   

1. 

(281.) 

Poetės Almos Karosaitės 75–osioms 

gimimo metinėms paminėti 

„Kūryba - šilumos ir gėrio kraitis...!“ 

Literatūros paroda 
2020-01-19 

2020-02-19 

Raimonda 

Miškūnienė 

2. 

(282.) 

Prozininkės, dramaturgės Emilijos 

Liegutės 90–osioms gimimo 

metinėms paminėti 

„Nėra to blogo, kas neišeitų į 

gerą...!“ 

 

Literatūros paroda 

 

2020-02-21 

2020-03-21 

Raimonda 

Miškūnienė 

3. 

(283.) 

Poeto, dramaturgo, vertėjo Justino 

Marcinkevičiaus  90–osioms 

gimimo metinėms paminėti 

„Eilėraščių rinktinė vaikams!“ 

 

Literatūros paroda 

 

 

2020-03-10 

2020-04-10 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

4. 

(284.) 

Prozininko, dramaturgo, politiko 

Vytauto Petkevičiaus  90–osioms 

gimimo metinėms paminėti 

„Kūryba – ypatingas indėlis 

vaikams!“ 

 

Literatūros paroda 

 

 

2020-05-28 

2020-06-28 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

5. 

(285.) 

ŠV. BALTRAMIEJUS 

(Gandrų išskridimo diena) 

„Išskrendam žiemoti...!“ 

 

Piešinių  paroda 

 

2020-08-24 

2020-09-24 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

6. 

(286.) 

Rašytojo, pirmojo lietuviško 

istorinio romano „Algimantas“ 

autoriaus Vinco Pietario 170–osioms 

gimimo metinėms paminėti 

„Pasakų ciklas vaikams...!“ 

 

Literatūros paroda 

 

 

2020-10-09 

2020-11-09 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

7. 

(287.) 

Prozininkės, humoristės, vaikų 

literatūros rašytojos Vytautės 

Žilinskaitės 90–osioms  gimimo 

metinėms paminėti 

„Kūriniai – didelis gėrio medis...“ 

 

Literatūros paroda 

 

 

2020-12-13 

2021-01-13 

 

Raimonda 

Miškūnienė 

 

MEDIKONIŲ PADALINYS 

 
Eil. 

Nr. 

 

 
Renginio pavadinimas 

 
Renginio 

forma 

 
Numatoma 

data 

 

 
Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

   

1.  

(288.) 

„Renkame geriausią poezijos 

knygą“, geriausių 2015 – 2019 

metų poezijos knygų paroda 

Susitikimas, 

literatūros paroda 

2020-02-  

2 sav. 

Vida Kuzminskienė 

2. 

(289.) 

Pakruojietės tautodailininkės 

Rožės Džiaugienės tapybos darbų 

paroda, parodos pristatymas 

Tapybos darbų 

paroda, susitikimas 

su autore 

2020-04-01/ 

05-31 

Vida Kuzminskienė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(290.) 

Tarptautinė vaikų gynimo diena 

(tradicinis) 

Žaidimų popietė, 

piešiniai ant asfalto, 

darbelių paroda 

 

2020-06-01 Vida Kuzminskienė 
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1 2 3 4 5 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 
   

1. 

(291.) 

„Sutemų valanda“, teksto 

skaitymas, Šiaurės šalių 

literatūros savaitei 

Skaitymai 

 

2020-11-2 sav. 

 

Vida Kuzminskienė 

 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
   

1. 

(292.) 

Eilėraščių konkursas,  Lietuvos 

Nacionalinei bibliotekų savaitei 
Konkursas 2020-04-4 sav. Vida Kuzminskienė 

2. 

(293.) 

Sporto šventė Šventė 

 

2020-06-4 sav. 

 

Vida Kuzminskienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 
   

1. 

(294.) 

„Pirmosios romantinės poemos 

kūrėjas“, poeto, kalbininko, vyskupo 

Antano Baranausko (1835-1902) 

185-osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-01-02/ 

01-31 

 

 

Vida Kuzminskienė 

2. 

(295.) 

„Mūsų tautos istorikė ir etnografė“, 

etnologės, habilituotos 

humanitarinių mokslų daktarės 

Pranės Dundulienės (1910-1991) 

gimimo 110-čiui 

Literatūros paroda 2020-02-01/ 

02-29 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

3. 

(296.) 

„Vaistinių augalų, liaudies 

medicinos, kraštotyros tyrėja“, 

gydytojos, žolininkės, etnografės, 

habilituotos gamtos mokslų 

daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 

(1920-1996) 100-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-03-01/ 

03-31 

 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

 

4. 

(297.) 

„Aš nestatau namų, aš nevedu 

tautos“ (H. Radauskas), lietuvių 

poeto, vertėjo, pirmojo modernisto, 

egzodo autoriaus Henriko 

Radausko (1910-1970) gimimo 

110-čiui 

Literatūros paroda 2020-04-01/ 

04-30 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

5. 

(298.) 

„Nobelio literatūros premijos 

laureatas“, vokiečių rašytojo, 

kritiko, vieno žymiausių XX a. 

literatūros kūrėjo Tomo Mano 

(1875-1955) 145-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-06-01/ 

06-30 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

6. 

(299.) 

„Už mano tamsos žydi sodai 

baltai“, (V. Areima), kraštiečio, 

poeto, prozininko Vaclovo 

Areimos (1935-2013) gimimo 85-

čiui 

Literatūros paroda 
2020-09-01/ 

09-30 

 

 

Vida Kuzminskienė 

7. 

(300.) 

„Unikalus muzikos ir tapybos 

meistras“, kompozitoriaus, 

dailininko, chorų dirigento 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

(1875-1911) 145-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-10-01/ 

10-31 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

8. 

(301.) 

„Nepaprastas gyvenimas ir meilė 

knygoms“, lietuvių rašytojos Alės 

Rūtos (tikr. Elena Viktorija Nakaitė 

Arbačiauskienė-Arbienė) (1915-

2011) gimimo 105-čiui 

Literatūros paroda 2020-11-02/ 

11-30 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 
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1 2 3 4 5 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
   

1. 

(302.) 

„Mano poezija nieko negali 

pakeisti“, (A. Puišytė), lietuvių 

poetės, eseistės, vertėjos Aldonos 

Puišytės (g. 1930) gimimo 90-čiui 

Literatūros paroda 2020-01-02/ 

01-31 

 

 

Vida Kuzminskienė 

2. 

(303.) 

„Įdomi, neįkalintos sielos moteris“ 

(K. Saja), lietuvių vaikų rašytojos, 

dramaturgės, vertėjos Aldonos 

Liobytės (1915-1985), 105-osioms 

gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-02-01/ 

02-29 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

3. 

(304.) 

„Žūtbūtinė lietuvių tautos kova už 

gimtąjį žodį“, knygnešio dienai 

Literatūros paroda 2020-03-01/ 

03-31 

 

Vida Kuzminskienė 

4. 

(305.) 

„Baisiausia dėl kūrybos prarasti 

savąjį AŠ“, lietuvių rašytojo, 

visuomenės veikėjo Vytauto 

Petkevičiaus (1930-2008) gimimo 

90-čiui 

Literatūros paroda 2020-05-02/ 

05-31 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

5. 

(306.) 

„Apdovanotas įvairiais talentais“, 

prancūzų lakūno, humanisto ir 

rašytojo Antuano de Sent Egziuperi 

(1900-1944) 120-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-06-01/ 

06-30 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

6. 

(307.) 

„Aš - aras. 

Vėl sparnuotas. 

Vėl drumsti 

Debesis galiu!“, lietuvių poeto, 

žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus 

Širvio (1920-1979) gimimo 100-čiui 

Literatūros paroda 2020-09-01/ 

09-30 

 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

7. 

(308.) 

„Pirmojo lietuviško romano 

autorius“, gydytojo, lietuvių 

rašytojo Vinco Pietario (1850-

1902) 170-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-10-01/ 

10-31 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

8. 

(309.) 

„Charakterių meistras, puikus 

pasakotojas“, amerikiečių 

rašytojo, žurnalisto, visuomenės 

veikėjo Marko Tveno (tikr. 

Samuelis Langhornas Klemensas) 

(1835-1910) gimimo 185-čiui 

Literatūros paroda 2020-11-02/ 

11-30 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

9. 

(310.) 

„Kuriu protu ir širdimi“ (V. 

Žilinskaitė), lietuvių prozininkės, 

humoristės, vaikų literatūros 

rašytojos Vytautės Žilinskaitės (g. 

1930) 90-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-12-01/ 

12-31 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 MIKOLIŠKIO PADALINYS

 

 

Eil. 
Nr. 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 
forma 

 

Numatoma 
data 

 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI  

   

1. 

(311.) 

„Geltona, žalia ir raudona - tai 

Lietuva“ (skirta kovo 11-ajai) 

Edukacinė popietė 

(tautinės juostos 

pynimas). Paroda 

2020-03-05 

2020-03-12 

Almutė 

Armonavičienė 

 

2. 

(312.) 

„Vaikystės pašaukta atbėga pas 

vaikus knyga“ (H. Christianui 

Andersenui - 215) 

Popietė 

Paroda 

2020-

balandžio 

mėnuo 

Almutė 

Armonavičienė 

 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

 

1. 

(313.) 

„Perskaitytą knygą siūlau draugui 

paskaityti“ (Nacionalinei 

bibliotekų savaitei) 

Popietė 

 

2020-04-23 

 

Almutė 

Armonavičienė 

 

2. 

(314.) 

 

,,Padovanok knygą - pasidalink 

gerumu“ (Nacionalinei bibliotekų 

savaitei) 

Popietė 2020-04-30 Almutė 

Armonavičienė 

3. 

(315.) 

,,Biblioteka: informacija ir žinios 

-kokių mums reikia“ 

Diskusija apie 

bibliotekos 

paslaugas su kaimo 

bendruomene 

2020-

balandžio 

mėnuo 

Almutė 

Armonavičienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(316.) 

,,Mokomės naudotis elektroniniu 

katalogu“ (LIBIS katalogo 

galimybių pristatymas vyresn. 

klasių mokiniams) 

Supažindini 

mas su LIBIS 

2020-

balandžio 

mėnuo 

Almutė 

Armonavičienė 

2. 

(317.) 

„O, mūsų vėjavaikiška vasara“ 

 

Popietė, 

paroda 

2020-07-01 

2020-07-14 

Almutė 

Armonavičienė 

3. 

(318.) 

,,Piešimas ant vandens“ (Ebru 

menas) 

Edukacinė 

pamokėlė 

2020-III 

ketvirtis 

Almutė 

Armonavičienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(319.) 

,,Paparčio žiedo palytėta“ 

(žiniuonei, žolininkei, botanikei 

Eugenijai Šimkūnaitei -100) 

Literatūros paroda 2020-03-02 

2020-03-16 

Almutė 

Armonavičienė 

 

2. 

(320.) 

„Tapyti = mąstyti“ 

(Dailininko ir kraštiečio A. J. 

Krištopaičio 95-ečiui) 

Literatūros paroda 2020-06-04 

2020-06-18 

 

Almutė 

Armonavičienė 

3. 

(321.) 

„Aš beržas. Lietuviškas beržas, 

išbridęs iš pievų nakties...“ 

(Pauliui Širviui – 100) 

Literatūros paroda 2020-09-02 

2020-09-16 

 

Almutė 

Armonavičienė 

4. 

(322.) 

„Ir liūdnos buvo godos 

vakarykštės“ (Lietuvos literatūros 

klasikei, prozininkei, dramaturgei 

Julijai Beniūševičiūtei-

Žymantienei (slap. Žemaitei) – 

175-eri) 

Literatūros paroda 2020-05-28 

2020-06-11 

 

Almutė 

Armonavičienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
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1 2 3 4 5 

1. 

(323.) 

 

Kas, mažas neišdykęs?...( skirta 

vaikų rašytojos Almos Karosaitės 

75-osioms gimimo metinėms) 

Literatūros paroda 2020-01-19 Almutė 

Armonavičienė 

2. 

(324.) 

,,Piešiu pasaką“ (Tarptautinei 

vaikų knygos dienai) 

Piešinių paroda 2020-04 

mėnuo 

Almutė 

Armonavičienė 

3. 

(325.) 

,,Kakės Makės nuotykiai“ (Linos 

Žutautės knygutės) 

Literatūros paroda 2020-III 

ketvirtis 

Almutė 

Armonavičienė 

4. 

(326.) 

,,Tik niekam nesakyk“ (Vaikų 

rašytojos, vertėjos, prozininkės 

Vytautės Žilinskaitės 90-mečiui) 

Literatūros paroda 2020-12-13 Almutė 

Armonavičienė 

PAŠVITINIO PADALINYS 

 
Eil. 

Nr. 

 

 
Renginio pavadinimas 

 
Renginio 

forma 

 
Numatoma 

data 

 

 
Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(327.) 

„Su Lietuva širdy“ 

(Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai paminėti) 

Šventinis 

minėjimas 

2020-02-16 Jovita Martišienė, 

Vadovė kultūrinei 

veiklai Danutė 

Maižuvienė 

2. 

(328.) 

„Giedokime drauge“ 

(Valstybės dienai paminėti) 

Valstybės dienos 

šventė 

2020-07-06 Jovita Martišienė, 

Vadovė kultūrinei 

veiklai Danutė 

Maižuvienė 

3. 

(329.) 

„Mes – Baltai“ 

(Baltų Vienybės dienai paminėti) 

Baltų Vienybės 

dienos minėjimas 

2020-09-22 Jovita Martišienė, 

Vadovė kultūrinei 

veiklai Danutė 

Maižuvienė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(330.) 

„Mūsų mėgstamiausios pasakos“ 

(Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti) 

Garsinis skaitymas 

Piešinių konkursas 

 

2020-04-03 Jovita Martišienė, 

Pašvitinio 

pagrindinės 

mokyklos pradinių 

klasių mokytoja 

Loreta Stasiūnienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(331.) 

„Mezginių raštai“ 

(Tautodailės metams paminėti) 

Kraštietės Juzefos 

Šachovos 

rankdarbių parodos 

pristatymas 

2020-06-02 Jovita Martišienė 

2. 

(332.) 

„Tiesiu toliams rankas“ 

(Poeto Pauliaus Širvio 100-

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Muzikinė popietė 2020-09-18 Jovita Martišienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(333.) 

„Draugauju su biblioteka“ 

(Nacionalinei bibliotekų savaitei 

paminėti) 

Pažintinė popietė 2020-04-24 Jovita Martišienė 

2. 

(334.) 

„Gamtos formų antspaudai“ Kūrybinės 

dirbtuvės 

2020-09-18 Jovita Martišienė 
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1 2 3 4 5 

3. 

(335.) 

„Tu irgi gali būti bibliotekininku“ 

 

Informacinė 

popietė 

2020-10-16 Jovita Martišienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(336.) 

„Ypatinga asmenybė – Sofija 

Chodakauskaitė – Smetonienė“ 

(Visuomenės veikėjos, prezidento 

A. Smetonos žmonos 135–osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-01-03 

2020-01-31 

Jovita Martišienė 

2. 

(337.) 

„Žiemgalos tyrinėtojas“ 

(Pedagogo, kraštotyrininko Juozo 

Šliavo 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-02-04 

2020-02-29 

Jovita Martišienė 

3. 

(338.) 

„Genialus kūrėjas“ 

(Poeto, dramaturgo, prozininko, 

vertėjo, akademiko Justino 

Marcinkevičiaus 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-03-03 

2020-03-31 

Jovita Martišienė 

4. 

(339.) 

„Spalvinga asmenybė“ 

(Prozininko, dramaturgo, politiko 

Vytauto Petkevičiaus 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-05-04 

2020-05-31 

Jovita Martišienė 

5. 

(340.) 

„Mezginių raštai“ 

(Tautodailės metams paminėti) 

Rankdarbių paroda 2020-06-02 

2020-06-30 

Jovita Martišienė 

6. 

(341.) 

„Žolynų takais“ 

(Habilituotos biologijos mokslų 

daktarės, vaistininkės, žolininkės 

Eugenijos Šimkūnaitės metams 

paminėt) 

Literatūros paroda 2020-08-03 

2020-08-31 

Jovita Martišienė 

7. 

(342.) 

 

„Poetas – neišdavęs savo esmės“ 

(Poeto Pauliaus Širvio 100-

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-09-01 

2020-09-30 

Jovita Martišienė 

8. 

(343.) 

 

 

„Ryškiausias ir įdomiausias 

prozos kūrėjas“ 

(Prozininko, dramaturgo, 

publicisto Ričardo Gavelio 70-

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-11-02 

2020-11-30 

Jovita Martišienė 

9. 

(344.) 

„Kurianti protu ir širdimi“ 

(Prozininkės, publicistės, vaikų 

literatūros kūrėjos, vertėjos 

Vytautės Žilinskaitės 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-12-01 

2020-12-31 

Jovita Martišienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(345.) 

„Pasakų juvelyras“ 

(Danų poeto,  rašytojo, pasakų 

kūrėjo Hanso Kristiano 

Anderseno 215-osioms gimimo 

metinėms) 

Literatūros paroda 2020-04-01 

2020-04-30 

Jovita Martišienė 

2. 

(346.) 

„Knyga – mano draugas“ 

(Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

Vaikiškų knygučių 

paroda 

2020-06-02 

2020-06-30 

Jovita Martišienė 

3. 

(347.) 

„Gėlės žiedas“ 

 

Piešinių paroda 2020-08-11 

2020-08-31 

Jovita Martišienė 
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PLAUČIŠKIŲ PADALINYS 

 

Eil. 
Nr. 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 
forma 

 

Numatoma 
data 

 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(348.) 

„Tegul per amžius skamba varpas 

Lietuvos“ 

Paroda, popietė 2020-01-13 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 

2. 

(349.) 

Ar knyga yra geriausias mano 

draugas? 

Paroda, popietė 2020-04-02 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 

3. 

(350.) 

Margaspalvė margučių kraitė Paroda, popietė 2020-04-14 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 

4. 

(351.) 

„Viltis sugrįžta“ Išvažiuojamasis 

renginys 

2020-06-12 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(352.) 

„Yra tokia šalis“, Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos  

paminėjimas 

Popietė 2020-02-15 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 
2. 

(353.) 

Kaziuko kermošius Popietė 2020-03-07 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 
3. 

(354.) 

„Mūsų čia žemė...“ (Dimšos eilės) Popietė 2020-03-11 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 
4. 

(355.) 

„Tu numegzk man mama kelią“ Popietė 2020-05-01 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 
5. 

(356.) 

„Kalėdų naktis, žvaigždžių 

deimantai žiba“ 

Vakaronė 2020-12-22 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 
 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(357.) 

„Paskutinis Morės balius“ Popietė 2020-02-25 Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo KC 

Plaučiškių skyrius 
 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(358.) 

„Anykščių šilelis“ - A. 

Baranausko poezijos perlas“ 

Literatūros paroda 2020-01-15 

2020-02-27 

Orinta Maksimavičienė 

2. 

(359.) 

„Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“, 

H. Radausko 110-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Literatūros paroda 2020-03-20 

2020-04-30 

Orinta Maksimavičienė 

3. 

(360.) 

„Aš – beržas. Lietuviškas beržas“, 

P. Širviui - 100 

Literatūros paroda 2020-09-02 

2020-10-31 

Orinta Maksimavičienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
   

1. 

(361.) 

„Anderseno pasakų pasaulis“ 

 

Literatūros paroda 2020-05-20 

2020-06-20 

Orinta Maksimavičienė 
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RIMKŪNŲ PADALINYS 

 

Eil. 
Nr. 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 
forma 

 

Numatoma 
data 

 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(362.) 

„Po darbų – pasibūkime kartu“ Vakaronė 2020-11-21 

 

 

Jovita Martišienė, 

Bendruomenės 

pirmininkė Daiva 

Lipskienė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(363.) 

„Mes padūkę, pašėlę ir linksmi“ 

(Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

Žaidimų popietė- 

viktorina 

2020-06-01 Jovita Martišienė 

Bendruomenės 

pirmininkė Daiva 

Lipskienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(364.) 

„Margučių marginimo ypatumai“ Edukacinė 

popietė 

2020-04-09 Jovita Martišienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(365.) 

„Saugus ir draugiškas internetas“ 

(Saugesnio interneto savaitei) 

Informacinė popietė 2020-04-24 Jovita Martišienė 

2. 

(366.) 

„Ką aš žinau apie knygas“ 

(Akcijai „Vasara su knyga“) 

Literatūrinis protų 

mūšis 

2020-07-02 Jovita Martišienė 

3. 

(367.) 

„Naktis bibliotekoje“ 

 

Skaitymas žvakių 

šviesoje 

Filmų peržiūra 

2020-10-29 Jovita Martišienė 

4. 

(368.) 

„Kalėdinių vainikų gamyba“ 

 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

2020-12-10 Jovita Martišienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(369.) 

„Profesija – prezidentienė“ 

(Visuomenės veikėjos, prezidento 

A. Smetonos žmonos Sofijos 

Chodakauskaitės-Smetonienės 

135–osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-01-02 

2020-01-31 

Jovita Martišienė 

2. 

(370.) 

„Pasišventęs savo krašto 

praeičiai“ 

(Pedagogo, kraštotyrininko Juozo 

Šliavo 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-02-03 

2020-02-29 

Jovita Martišienė 

3. 

(371.) 

„Mano  kolekcija“ 

 

Dekoratyvinių 

drambliukų 

paroda 

2020-03-02 

2020-03-31 

Jovita Martišienė 

4. 

(372.) 

„Pirštinių ir riešinių raštai“ 

(Tautodailės metams paminėti) 

Rankdarbių paroda 2020-05-04 

2020-05-31 

Jovita Martišienė 

5. 

(373.) 

„Lietuvių prozos klasikė“ 

(Prozininkės, realistės, 

dramaturgės Julijos 

Beniuševičiūtės- Žymantienės 

175–osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-06-01 

2020-06-30 

Jovita Martišienė 
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1 2 3 4 5 

6. 

(374.) 

„Sveiko gyvenimo paslaptys“ 

(Habilituotos biologijos mokslų 

daktarės, vaistininkės, žolininkės 

Eugenijos Šimkūnaitės metams 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-08-03 

2020-08-31 

Jovita Martišienė 

7. 

(375.) 

„Ir nusinešė saulę miškai“ 

(Poeto Pauliaus Širvio 100-

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-09-03 

2020-09-30 

Jovita Martišienė 

8. 

(376.) 

„Mus supantys gyvūnai“ 

(Pasaulinei gyvūnijos dienai 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-10-01 

2020-10-31 

Jovita Martišienė 

9. 

(377.) 

„Kalėdų belaukiant“ 

(Kalėdinių papročių, tradicijų ir 

valgių receptų paroda) 

Literatūros paroda 2020-12-03 

2020-12-31 

Jovita Martišienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(378.) 

„Galima  žaisti ir skaityti“ 

(Tarptautinei vaikų knygos 

dienai) 

Žaislinių knygučių 

paroda 

2020-04-01 

2020-04-30 

Jovita Martišienė 

2. 

(379.) 

„Kvepianti vasara“ 

 

Darbelių paroda 2020-06-02 

2020-06-30 

Jovita Martišienė 

3. 

(380.) 

„Tik niekam nesakyk“ 

(Prozininkės, publicistės, vaikų 

literatūros kūrėjos, vertėjos 

Vytautės Žilinskaitės 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2020-12-03 

2020-12-31 

Jovita Martišienė 

ROZALIMO PADALINYS 

 

Eil. 

Nr. 
 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 

forma 

 

Numatoma 

data 
 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(381.) 

„Tu palikusiuose posmuose ramus  

ir vienišas stovėsi...“ (Henrikas 

Radauskas) 

(Poetui, vertėjui Henrikui  

Radauskui – 110 metų) 

Literatūros paroda 

ir literatūrinė 

valandėlė 

2020-04-20 

2020-05-29 

Sandra Stanevičienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(382.) 

„Nes myliu širdžia aš, ne akimis“ 

(Vaclovas Areima) 

(Poetui, prozininkui Vaclovui 

Areimai - 85 metai) 

Poeto kapo 

pagerbimas 

2020-09-03 Sandra Stanevičienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(383.) 

„Aš – smilgos paukštelis, giesmelė 

žolės...“ (Alma Karosaitė) 

(Poetei Almai Karosaitei – 75 metai) 

Popietė 2020-sausio 

mėn. antra 

pusė 

Sandra Stanevičienė 

2. 

(384.) 

„Knyga – mano palydovė“ 

(Tarptautinei vaikų knygos 

dienai) 

Popietė 2020-04-02 Sandra Stanevičienė, 

Rozalimo pagrindinės 

mokyklos pradinių 

klasių mokytojos 
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1 2 3 4 5 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(385.) 

„Aš artistas – man nieko nereikia, 

tik negęstančios toly žvaigždės...“ 

(Violeta Sagaitytė) 

(Aktoriui, pedagogui Algimantui 

Zigmantavičiui – 75 metai) 

Literatūros paroda 2020-01-02 

2020-01-31 

Sandra Stanevičienė 

2. 

(386.) 

„Žiemgalių kraujas tebeverda 

manyje...“ (Juozas Šliavas) 

(Pedagogui, kraštotyrininkui 

Juozui Šliavui – 90 metų) 

Literatūros paroda 2020-02-03 

2020-03-06 

Sandra Stanevičienė 

3. 

(387.) 

„Eugenija Šimkūnaitė – Lietuvos 

žolių karalienė“ 

(Farmacininkei, žolininkei, 

habilituotai biologijos mokslų 

daktarei Eugenijai Šimkūnaitei – 

100 metų) 

Literatūros paroda 2020-03-09 

2020-04-17 

Sandra Stanevičienė 

4. 

(388.) 

„Įstabioji žemaitiško žodžio 

audėja“ (Aleksys Churginas) 

(Lietuvių literatūros klasikei 

Žemaitei – 175 metai) 

Literatūros paroda 2020-06-01 

2020-07-17 

Sandra Stanevičienė 

5. 

(389.) 

„Įkvėpęs medžiui gyvastį“ 

(Dievdirbiui Jonui Danauskui – 

165 metai) 

Literatūros paroda 2020-07-20 

2020-08-31 

Sandra Stanevičienė 

6. 

(390.) 

„Tu nešiojais tiek meilės 

giedoriaus širdy...“ (Vincas 

Giedra) 

(Poetui, žurnalistui Pauliui Širviui 

– 100 metų) 

Literatūros paroda 2020-09-01 

2020-10-09 

Sandra Stanevičienė 

7. 

(391.) 

„Bandau prakalbinti žemę, 

vandenį, vėją...“ (Henrikas 

Nagys) 

(Poetui, literatūros ir meno 

kritikui Henrikui Nagiui – 100 

metų) 

Literatūros paroda 2020-10-12 

2020-11-20 

Sandra Stanevičienė 

8. 

(392.) 

„Laukas, kelias, pieva, kryžius...“ 

(Antanas Miškinis) 

(Tautodailės metams) 

Fotografijų paroda 2020-11-23 

2020-12-31 

Sandra Stanevičienė 

STAČIŪNŲ PADALINYS 

 

Eil. 
Nr. 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 
forma 

 

Numatoma 
data 

 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(393.) 

Užgavėnės Stačiūnuose 

 

Žaidimai, 

kiemų lankymas, 

vaišės, laužas 

2020-02-25 Laura Žurauskaitė, 

Stačiūnų UDC 

renginių organizatorė 

Kristina Mačiūnienė 

2. 

(394.) 

 

„Gražios šalies - gražūs darbai“ 

(Skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai 

paminėti“ 

 

Edukacija 2020-03-07 Laura Žurauskaitė, 

edukatorė 

Erika Balčiūnienė 
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1 2 3 4 5 

3. 

(395.) 

„Tau, pavasariai dainom 

pražysta..“. 

Motinos dienai 

Paroda, koncertas, 

sveikinimai 

2020-04-30 Laura Žurauskaitė, 

Stačiūnų UDC 

renginių organizatorė 

Kristina Mačiūnienė 

4. 

(396.) 

„Pabūkime kartu“. 

Tarptautinei šeimos dienai 

Varžytuvės, 

pasibuvimas, 

šokiai, vaišės 

2020-05-15 Laura Žurauskaitė, 

Stačiūnų UDC 

renginių organizatorė 

Kristina Mačiūnienė 

5. 

(397.) 

„Smagūs mūsų vakarai“. 

Tradicinė kaimo šventė 

Paroda, 

koncertas, 

sportinės varžybos, 

apdovanojimai, 

gegužinė 

2020-06-27 Laura Žurauskaitė, 

Stačiūnų UDC 

renginių organizatorė 

Kristina Mačiūnienė, 

kaimo bendruomenės 

taryba 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(398.) 

„Tai užmiršti negalima", 

(Laisvės gynėjų dienai) 

Paroda, žvakučių 

deginimas, 

skaitymas 

2020-01-13 Laura Žurauskaitė, 

Stačiūnų UDC 

renginių organizatorė 

Kristina Mačiūnienė 

2. 

(399.) 

Atvelykis „Kur margutis 

nuriedėjo“ 

Margučių paroda, 

žaidimai, vaišės 

2020-04-17 Laura Žurauskaitė, 

Stačiūnų UDC 

renginių organizatorė 

Kristina Mačiūnienė 

3. 

(400.) 

„Mes daugiau šypsokimės“ 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

Piešimas, 

žaidimai, 

vaišės, atminimo 

dovanėlės 

2020-06-01 Laura Žurauskaitė, 

Stačiūnų UDC 

renginių organizatorė 

Kristina Mačiūnienė 

4. 

(401.) 

„Ateina Kalėdos, ateina... “ 

(Kalėdinė popietė vaikams) 

Vaikų 

spektaklis, susitikimas 

su Kalėdų seneliu, 

žiburėlis 

2020-12-18 Laura Žurauskaitė, 

Stačiūnų UDC 

renginių organizatorė 

Kristina Mačiūnienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(402.) 

„ Graudžiai svajingos meilės 

jausmas“/ Lietuvos poeto,  

žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus 

Širvio 100 – sioms gimimo 

metinėms 

Eilių skaitymas, 

aptarimas 

2020-08-18 

 

Laura Žurauskaitė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(403.) 

„Pasakos, tarsi skraidantys 

paukščiai“. 

Vaikiškos knygos dienai ir 

pasaulinei paukščių dienai 

Garsiniai skaitymai, 

viktorina 

2020-04-03 Laura Žurauskaitė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(404.) 

„Kažkur toli - mudviejų vakaras“. 

Lietuvos poeto, literatūros kritiko, 

redaktoriaus, vertėjo Algimanto 

Baltakio 90-osioms gimimo 

metinėms. 

Literatūros paroda 2020-02-01 

2020-02-29 

Laura Žurauskaitė 

2. 

(405.) 

„Ėjimas prie visų lyg tautos 

poeto“. Poeto, dramaturgo, 

prozininko, vertėjo Justino 

Marcinkevičiaus 90-osioms 

gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-03-01 

2020-03-31 

Laura Žurauskaitė 
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3. 

(406.) 

„Jo poezija tarsi įvairiapusė 

srovė...“. Lietuvių poeto, vertėjo, 

pirmojo modernisto, egzodo 

autoriaus Henriko Radausko 110-

osioms gimimo metinės 

Literatūros paroda 2020-04-01 

2020- 04-30 

Laura Žurauskaitė 

4. 

(407.) 

„Kraštietis Petras Veblaitis-

Veblauskas“. Kunigo, istoriko 

Petro Veblaičio-Veblausko 125- 

osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-05-01 

2020-05-31 

Laura Žurauskaitė 

5. 

(408.) 

„Moters paveikslas Žemaitės 

kūryboje“. Lietuvių rašytojos ir 

švietėjos Žemaitės (tikr. Julijos 

Beniuševičiūtės-Žymantienės 

175-osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-06-01 

2020-06-30 

Laura Žurauskaitė 

6. 

(409.) 

„Mindaugas - pirmasis ir 

vienintelis  Lietuvos karalius“. 

Valstybės dienai 

Literatūros paroda 2020-07-01 

2020-07-31 

Laura Žurauskaitė 

7. 

(410.) 

„Kelias į literatūrą lyg iš anksto 

nulemtas“. Rašytojo, Lietuvos 

politinio ir visuomenės veikėjo 

Algirdo Pociaus 90-osioms 

gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-08-01 

2020-08-31 

Laura Žurauskaitė 

8. 

(411.) 

„Novatorė, kuri  sulaužė 

detektyvo rašymo taisykles“. 

Anglų rašytojos, daugelio  

žinomų detektyvų autorės Agatos 

Kristi 130-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-09-01 

2020-09-30 

Laura Žurauskaitė 

9. 

(412.) 

„Į grindinį stuksendami baltom 

lazdelėm...“. Pasaulinei baltosios 

lazdelės dienai 

Literatūros paroda 2020-10-01 

2020-10-31 

Laura Žurauskaitė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

Literatūros paroda   

1. 

(413.) 

„Mokomės ABC su gyvūnais“. 

Vaikų poetės Almos Karosaitės  

75-osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-01-01 

2020-02-01 

Laura Žurauskaitė 

2. 

(414.) 

„Sveika MITYBA, sveikas TU“. 

Europos sveikos mitybos dienai 

Literatūros paroda 2020-11-01 

2020-11-30 

Laura Žurauskaitė 

3. 

(415.) 

„Tik niekam nesakyk“. Lietuvos 

prozininkės, vaikų literatūros 

rašytojos Vytautės Genovaitės 

Žilinskaitės  90–osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-12-01 

2020-12-31 

Laura Žurauskaitė 

ŠUKIONIŲ PADALINYS 

 

Eil. 

Nr. 
 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 

forma 

 

Numatoma 

data 
 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(416.) 

„Istorinė Sausio 13 – oji (Laisvės 

gynėjų diena). Prisiminkim, 

paminėkim, pagerbkim...“  

Vakaras 

 

 

2020-01-13 

 

 

 

Jolanda Tamošaitienė 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Detektyvas
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2. 

(417.) 

,,Ko mes dar nežinojome apie 

Vasario 16-ąją?“ (teminis – „Su 

Lietuva širdy...“  - renginys 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti) 

Vakaras 2020-02-07 Jolanda Tamošaitienė 

3. 

(418.) 

,,Kuo skiriasi Vasario 16-oji ir 

Kovo 11-oji?“ (tęstinis teminis – 

„Su Lietuva širdy...“ -  renginys 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti) 

Vakaras 2020-03-11 Jolanda Tamošaitienė 

4. 

(419.) 

,,Ačiū Tau, Mama...“ (renginys 

Motinos dienai paminėti) 
Vakaras 2020-04-30 Jolanda Tamošaitienė 

5. 

(420.) 

,,Tėvo žodis, tėvo rankos, tėvo 

širdis – pasauliui augti...“ 

(renginys Tėvo dienai paminėti) 

Vakaras 2020-06-05 Jolanda Tamošaitienė 

6. 

(421.) 

 

Joninių (Rasos) šventė Įvairūs šventiniai ir 

sporto renginiai 

2020-06-22,23 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

7. 

(422.) 

,,Ko dar nežinojome apie Valstybės, 

Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo, Tautiškos giesmės 

dieną?“ (tęstinis teminis – „Su 

Lietuva širdy...“  -  renginys 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti) 

Vakaras 2020-07-03 Jolanda Tamošaitienė 

8. 

(423.) 

,,Vasaros palydėtuvės - 2020“ 

(tradicinis renginys atsisveikinimui 

su vasara, Tarptautinei jaunimo 

dienai paminėti) 

Įvairių laisvalaikio 

pramogų, sportinių 

varžybų diena 

2020-08-22 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

9. 

(424.) 

„Pabūkime kartu...“ (tradicinis 

renginys Tarptautinei pagyvenusių 

žmonių dienai paminėti) 

Vakaras 2020-10-03 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

10. 

(425.) 

Tradicinis kalėdinis renginys Vakaras 2020-12-19 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(426.) 

„Istorinė Sausio 13 – oji (Laisvės 

gynėjų diena). Prisiminkim, 

paminėkim, pagerbkim...“ (renginys 

su leidinių, skirtų Laisvės gynėjų 

dienai, ištraukų skaitymu, Laisvės 

gynėjų atminimo pagerbimu tylos 

minute, uždegtomis žvakutėmis...) 

Vakaras 2020-01-13 

 

Jolanda Tamošaitienė 

2. 

(427.) 

,,Ko mes dar nežinojome apie 

Vasario 16-ąją?“ (teminis – „Su 

Lietuva širdy...“  - renginys Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti) 

Skaitinių, teminių 

kryžiažodžių 

sprendimo, piešinių 

piešimo vakaras 

2020-02-07 

 

Jolanda Tamošaitienė 

 

3. 

(428.) 

,,Kuo skiriasi Vasario 16-oji ir 

Kovo 11-oji?“ (tęstinis teminis – 

„Su Lietuva širdy...“ -  renginys 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti) 

Skaitinių, teminių 

kryžiažodžių 

sprendimo, piešinių 

piešimo ir įvairių 

pramogų vakaras 

2020-03-11 Jolanda Tamošaitienė  

4. 

(429.) 

,,Ačiū Tau, Mama...“ (renginys 

Motinos dienai paminėti) 

Skaitinių, teminių 

kryžiažodžių 

sprendimo, piešinių 

piešimo vakaras 

2020-04-30 Jolanda Tamošaitienė 
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5. 

(430.) 

,,Tėvo žodis, tėvo rankos, tėvo 

širdis – pasauliui augti...“ 

(renginys Tėvo dienai paminėti) 

Skaitinių, teminių 

kryžiažodžių 

sprendimo, piešinių 

piešimo vakaras 

2020-06-05 Jolanda Tamošaitienė 

6. 

(431.) 

Joninių (Rasos) šventė Įvairūs šventiniai 

pramogų ir sporto 

renginiai 

2020-06-22,23 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

7. 

(432.) 

,,Ko dar nežinojome apie 

Valstybės, Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo, Tautiškos 

giesmės dieną?“ (tęstinis teminis 

– „Su Lietuva širdy...“  -  renginys 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti) 

Skaitinių, teminių 

kryžiažodžių 

sprendimo, piešinių 

piešimo ir įvairių 

kitokių pramogų 

vakaras 

2020-07-03 Jolanda Tamošaitienė 

 

 

8. 

(433.) 

,,Vasaros palydėtuvės -2020“ 

(tradicinis renginys atsisveikinimui 

su vasara, Tarptautinei jaunimo 

dienai paminėti) 

Įvairių 

laisvalaikio 

pramogų ir sporto 

varžybų diena 

2020-08-22 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

9. 

(434.) 

„Pabūkime kartu...“ (tradicinis 

renginys Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai 

paminėti) 

 
 

Skaitinių, teminių 

kryžiažodžių 

sprendimo, piešinių 

piešimo, atrakcionų 

ir įvairių  pramogų 

vakaras 

2020-10-03 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės 

taryba 

10. 

(435.) 

Tradicinis kalėdinis renginys 
 
 
 

 

Skaitinių, teminių 

kryžiažodžių 

sprendimo, piešinių 

piešimo, atrakcionų 

ir įvairių  pramogų 

vakaras 

2020-12-19 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(436.) 

„K. Borutos romano ,,Baltaragio 

malūnas“ gimimas, kritikai apie šio 

kūrinio ypatumus ir prasmę“ 

(skaitinių vakaras lietuvių literatūros 

klasiko K. Borutos 115–osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

2020-01-06 Jolanda Tamošaitienė  

2. 

(437.) 

,,Skaitytas ir... neskaitytas Justinas 

Marcinkevičius“ (skaitinių vakaras 

lietuvių literatūros klasiko Just. 

Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

2020-03-20 Jolanda Tamošaitienė 

3. 

(438.) 

Renginys su vaizdinės medžiagos 

peržiūra farmacininkės, žolininkės, 

habilituotos mokslų daktarės 

Eugenijos Šimkūnaitės 100–osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

 

2020-03-27 Jolanda Tamošaitienė 

4. 

(439.) 

„Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu...“ 

(renginys poeto klasiko, vertėjo 

Henriko Radausko 110-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

 

2020-04-25 Jolanda Tamošaitienė 

5. 

(440.) 

„Aš – beržas, lietuviškas 

beržas...“ (renginys poeto klasiko, 

žurnalisto Pauliaus Širvio 100-

osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

 

2020-09-06 Jolanda Tamošaitienė 
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6. 

(441.) 

,,Vieną kartą sugrįšiu vėl namo...“ 

(renginys poeto klasiko, 

literatūros ir meno kritiko, vertėjo 

Henriko Nagio 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

 

2020-10-24 Jolanda Tamošaitienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(442.) 

„Ji yra chrestomatinė, vadovėlinė 

autorė...“ (K. Urba)  (renginys 

rašytojos, kultūros veikėjos, vertėjos 

Aldonos Liobytės-Paškevičienės 

105-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

2020-02-21 Jolanda Tamošaitienė 

2. 

(443.) 

„Į gyvenimą – su rašytojo Vytauto 

Petkevičiaus knygomis vaikams...“ 

(renginys prozininko, dramaturgo, 

politiko Vytauto Petkevičiaus 90-

osioms gimimo metinėms paminėti) 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

2020-05-28 Jolanda Tamošaitienė 

3. 

(444.) 

„Vincas Pietaris – kūrinių „Lapės 

gyvenimas ir mirtis“, „Algimantas“ 

autorius“ (renginys  rašytojo Vinco 

Pietario 170-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

2020-10-16 Jolanda Tamošaitienė 

4. 

(445.) 

„... Ir „stebuklo iš dangaus“ 

nebūdavo...“ (renginys  vaikų 

literatūros rašytojos, prozininkės, 

humoristės Vytautės Žilinskaitės,  

90-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Paskaita su 

edukaciniu 

užsiėmimu 

2020-12-13 Jolanda Tamošaitienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(446.) 

,,Poemos „Anykščių šilelis“ 

autoriui, poetui, vyskupui Antanui 

Baranauskui – 185“ 

Literatūros paroda 2020-01-15 iki 

01 - 31 
Jolanda Tamošaitienė 

2. 

(447.) 

,,Poetui, literatūros kritikui, vertėjui 

Algimantui Baltakiui - 90“ 
Literatūros paroda 2020-02-03 iki 

02-23 

Jolanda Tamošaitienė 

3. 

(448.) 

,,Kovo 16-oji – knygnešio diena“ Literatūros paroda 2020-03-09 iki 

03-31 

Jolanda Tamošaitienė 

4. 

(449.) 

 

„Danų rašytojui H. K. Andersenui 

– 2015“ 

Literatūros paroda 2020-04-02 iki 

04-19 

Jolanda Tamošaitienė 

5. 

(450.) 

„Gegužės 7-oji – spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos diena“ 

Literatūros paroda 2020-05-07 iki 

05-17 

Jolanda Tamošaitienė 

6. 

(451.) 

„Literatūros klasikei Žemaitei 

(Julijai Beniuševičiūtei-

Žymantienei) – 175“ 

Literatūros paroda 2020-06-01 iki 

06-15 

Jolanda Tamošaitienė 

7. 

(452.) 

„Liepos 15-oji – Žalgirio mūšio 

diena“ 

Literatūros paroda 2020-07-13 iki 

07-26 

Jolanda Tamošaitienė 

8. 

(453.) 

„Rašytojui Algirdui Pociui – 90“ Literatūros paroda 2020-08-24 iki 

08-31 

Jolanda Tamošaitienė 

9. 

(454.) 

„Rašytojai Agatai Kristi – 130“ Literatūros paroda 2020-09-14 iki 

09-28 

Jolanda Tamošaitienė 

10. 

(455.) 

„Spalio 1-oji – Tarptautinė 

pagyvenusių žmonių diena“ 

Literatūros paroda 2020-10-01 iki 

10-12 

Jolanda Tamošaitienė 

11. 

(456.) 

„Lapkričio 16-oji – Tarptautinė 

tolerancijos diena“ 

Literatūros paroda 2020-11-16 iki 

11-31 

Jolanda Tamošaitienė 
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12. 

(457.) 

„Rašytojui Sauliui Šalteniui – 75“ Literatūros paroda 2020-12-21 iki 

12-31 

Jolanda Tamošaitienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(458.) 

,,Poetei Almai Karosaitei – 75“ 
 

Literatūros paroda 2020-01-15 iki 

01-27 
Jolanda Tamošaitienė 

2. 

(459.) 

Užgavėnių tradicijos Literatūros paroda 2020-02-01 iki 

02-28 

Jolanda Tamošaitienė 

3. 

(460.) 

„Pavasario pirmosios gėlės – 

mamai“ (Kovo 8-ajai – 

Tarptautinei moterų solidarumo 

(moters) dienai paminėti) 

Literatūros paroda 2020-03-01 iki 

03-16 

Jolanda Tamošaitienė 

4. 

(461.) 

„Balandžio 2-oji – Tarptautinė 

vaikų knygos diena“ 

Literatūros paroda 2020-04-01 iki 

04-13 

Jolanda Tamošaitienė 

5. 

(462.) 

„Gegužės 18-oji – Tarptautinė 

muziejų diena“ 

Literatūros paroda 2020-05-18 iki 

05-25 

Jolanda Tamošaitienė 

6. 

(463.) 

„Birželio 1-oji – Tarptautinė 

vaikų gynimo diena“ 

Literatūros paroda 2020-06-01 iki 

06-10 

Jolanda Tamošaitienė 

7. 

(464.) 

 

„Liepos 17-oji – Pasaulio lietuvių 

vienybės diena“ 

Literatūros paroda 2020-07-13 iki 

07-20 

Jolanda Tamošaitienė 

8. 

(465.) 

„Rugpjūčio 12-oji – Tarptautinė 

jaunimo diena“ 

Literatūros paroda 2020-08-10 iki 

08-24 

Jolanda Tamošaitienė 

9. 

(466.) 

„Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių 

diena“ 

Literatūros paroda 2020-09-01 iki 

09-14 

Jolanda Tamošaitienė 

10. 

(467.) 

„Spalio 4-oji – Tarptautinė 

gyvūnijos diena“ 

Literatūros paroda 2020-10-01 iki 

10-12 

Jolanda Tamošaitienė 

11. 

(468.) 

„Rašytojui Markui Tvenui – 185“ Literatūros paroda 2020-11-16 iki 

11-30 

Jolanda Tamošaitienė 

12. 

(469.) 

„Rašytojai Vytautei Žilinskaitei – 

90“ 

Literatūros paroda 2020-12-07 iki 

12-14 

Jolanda Tamošaitienė 

 VIRTUALŪS RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(470.) 

„Tas Laikas...“ (apie Šukionių ir 

aplinkinius kaimus 1998 – 2020 

metais) 

Virtualioji paroda 2020-01-02 iki 

12-21 
Jolanda Tamošaitienė 

 

 VIRTUALŪS RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

2. 

(471.) 

 

„Kęstučio Kasparavičiaus knygos 

ir jų  skaitymas Šukionių 

bibliotekoje“ 

Virtualioji paroda 2020-01-02 iki 

12-21 
Jolanda Tamošaitienė 

 

 

TITONIŲ PADALINYS 

 

Eil. 
Nr. 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 
forma 

 

Numatoma 
data 

 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
   

1. 

(472.) 

„Knygnešys pravarde „Kaltūnas“ 

– Igno Bitaičio 145-osios (1875-

1900) gimimo metinės, 

knygnešys, draudžiamos lietuvių 

spaudos platintojas 

Literatūros paroda, 

popietė 

2020-07-09 Virginija Auksutienė 
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 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(473.) 

„Gyveno kartą didis pasakininkas 

Hansas Christianas Andersenas“ – 

(1805-1875) H. K. Anderseno 215 

gimimo metinės (danų poetas, 

rašytojas, pasakininkas) 

Literatūros paroda, 

piešinių konkursas 

pagal rašytojo 

pasakas, pasakų 

skaitymas 

2020-04-02 Virginija Auksutienė 

 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(474.) 

„Po Tėviškės beržais“ - skirta 

Žiemgalos krašto tyrinėtojo, 

pedagogo, kraštotyrininko, 

literato Juozo Šliavo 90–osioms 

gimimo metinėms 

Literatūrinė popietė 2020-02-08 Virginija Auksutienė 

 

 

 

 

2. 

(475.) 

„Didžioji Lietuvos „žiniuonė“ – 

skirta žiniuonės, žolininkės, 

botanikės, geografės Eugenijos 

Šimkūnaitės 100-osioms gimimo 

metinėms  

Popietė 2020-03-11 Virginija Auksutienė 

 

 

 

 

3. 

(476.) 

„Aš - beržas. Lietuviškas beržas“- 

skirta poeto Pauliaus Širvio 100-

osioms gimimo metinėms  

Literatūrinė popietė 2020-09-06 Virginija Auksutienė 

 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(477.) 

„Kelionė į nuostabią knygų šalį“ 

– aktyviausių skaitytojų 

apdovanojimai, labiausiai 

patikusios knygelės rinkimai 

Literatūrinė popietė 2020-01-13 Virginija Auksutienė 

 

 

 

2. 

(478.) 

,,Kur gyvena knygos?” - knygos 

atsiradimo istorija, mažųjų 

bibliotekos lankytojų 

supažindinimas su biblioteka 

Literatūrinė popietė  2020-02-20 Virginija Auksutienė 

 

 

 

3. 

(479.) 

„Meilė knygai prasideda 

vaikystėje…“ - skirta Tarptautinei 

Knygos dienai paminėti 

Pasirinktos 

knygelės skaitymai 

2020-03-24 
Virginija Auksutienė 

 

4. 

(480.) 

„Vėl dega Vėlinių žvakelė“ - apie 

Vėlinių šventės prasmę 

Popietė  2020-10-30 Virginija Auksutienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(481.) 

,,Tauta rinkosi laisvę” - skirta 

Sausio 13–ajai 

Literatūros paroda 2020-01-13 
Virginija  Auksutienė 

2. 

(482.) 

„Lietuvių literatūros pradininkas“ 

– Martyno Mažvydo  510-osios 

gimimo metinės (1510-1563), 

Mažosios Lietuvos (Prūsijos) 

produktyviausias XVI a. lietuvių 

kilmės rumunų dramaturgas, 

novelistas, eseistas, publicistas 

Literatūros paroda 2020-05-21 Virginija Auksutienė 

 

 

 

 

 

 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(483.) 

„Aizekas Azimovas – rašytojas 

fantastas, ateities gyvenimo 

kontūrų kūrėjas“ (JAV rašytojo, 

istoriko, biochemiko A. Azimovo 

95-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Literatūros paroda 2020-01-10 – 

2020-02-10 

Virginija Auksutienė 
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2. 

(484.) 

,,Nešę lietuvišką žodį”  - skirta 

Knygnešio dienai 

Literatūros paroda 2020-03-16- 

2020-04-15 
Virginija Auksutienė 

3. 

(485.) 

„Gražiausias gėles skiriu mamai“ 

(skirta Motinos dienai paminėti) 

Piešinių paroda 2020-04-25-

2020-05-15 
Virginija Auksutienė 

4. 

(486.) 

„Dangus margučių raštuose“ – 

Šv. Velykos 

Piešinių paroda 2020-03-20 Virginija Auksutienė 

5. 

(487.) 

„Kalėdinės svajonės“  - 

naujametinių piešinėlių parodėlė 

Piešinių paroda 2020-12-15 Virginija Auksutienė 

TRIŠKONIŲ PADALINYS 

 

Eil. 
Nr. 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 
forma 

 

Numatoma 
data 

 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
   

1. 

(488.) 

„Tieskim staltiesę balčiausią“ 

Kūčios ir Kalėdos 
Vakaronė 2020-12-22 

Rūta Martyšienė, 

Triškonių 

bendruomenė, 

daugiafunkcis centras 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(489.) 

„Čigonėliui duos, duos, prisirišę 

prie tvoros“ 

Užgavėnės 

Popietė - kaukių 

gaminimas, 

žaidimai prie laužo, 

blynų balius 

2020-02-17 

Rūta Martyšienė, 

Triškonių 

bendruomenė, 

daugiafunkcis centras, 

vaikų dienos centras 

2. 

(490.) 
„Velykos atėjo!“ 

Popietė - kiaušinių 

marginimas, 

ridenimas, žaidimai 

2020-04-14 

Rūta Martyšienė, 

Triškonių 

bendruomenė, vaikų 

dienos centras 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(491.) 

„Esame gamtos dalis“. 

Skirta daktarės, žiniuonės, 

žolininkės, vaistininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės  100-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Literatūrinė popietė 2020-03-11 Rūta Martyšienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(492.) 

„Būkime saugūs internete“ 

Tarptautinei saugesnio interneto 

dienai paminėti 

Popietė - viktorina 2020-02-10 

 

Rūta Martyšienė 

2. 

(493.) 

„Ne gražūs žodžiai „gimdo“ 

eilėraštį“. 

Rašytojos Emilijos Liegutės 90-

osioms gimimo metinėms paminėti 

Literatūrinė popietė 2020-03-06 

 

Rūta Martyšienė 

3. 

(494.) 

„Toli, toli už jūrų marių“ 

Hanso Kristiano Anderseno kūryba - 

Tarptautinei vaikiškos knygos 

 dienai paminėti 

Literatūrinė popietė 2020-04-02 

 

Rūta Martyšienė 

4. 

(495.) 

„Garbingą vardą pateisino“ 

Rašytojos Vytautės Žilinskaitės 90-

osioms gimimo metinėms paminėti 

 

Literatūrinė popietė 2020-12-11 

 

Rūta Martyšienė 

http://www.delfi.lt/temos/marguciai
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 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(496.) 

„Moterys meluoja geriau, bet 

vyrai daugiau“. Rašytojos, 

publicistės, scenaristės Daivos 

Vaitkevičiūtės 50-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-01-18 

2020-02-18 
Rūta Martyšienė 

2. 

(497.) 

„Kerėtoja paslaptinga liko net 

draugams“. Gydytojos, žiniuonės, 

žolininkės, botanikės, vaistininkės 

Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-03-11 

2020-04-11 
Rūta Martyšienė 

3. 

(498.) 

„Į džiaugsmą didelį, kurio nėra“. 

Poeto Henriko Radausko 110-

osioms gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-04-23 

2020-05-20 
Rūta Martyšienė 

4. 

(499.) 

„Imkit mane ir skaitykit“. 

Rašytojo, pirmosios lietuviškos 

knygos „Katekizmas“ autoriaus 

Martyno Mažvydo 510-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-05-10 

2020-05-28 
Rūta Martyšienė 

5. 

(500.) 

„Kartais negailestingas pats sau“. 

Prozininko, dramaturgo, politiko 

Vytauto Petkevičiaus 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-05-29 

2020-06-03 
Rūta Martyšienė 

6. 

(501.) 

„Realistinės prozos klasikė“. 

Lietuvių literatūros klasikės, 

prozininkės, dramaturgės Žemaitės – 

Julijos Beniuševičiūtės - 

Žymantienės 175-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-06-04 

2020-06-29 
Rūta Martyšienė 

7. 

(502.) 

„Jo kūryba teka kaip rami ir 

vandeninga upė“. Rusų rašytojo, 

prozininko, dramaturgo Antono 

Pavlovičiaus Čechovo 160-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-06-29 

2020-08-22 
Rūta Martyšienė 

8. 

(503.) 

„Kiekvienas žmogus sau – vienas 

vienintelis pasaulyje“. Amerikiečio 

rašytojo, prozininko, dramaturgo 

100-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Literatūros paroda 
2020-08-22 

2020-09-15 
Rūta Martyšienė 

9. 

(504.) 

„Moteris -  legenda“. Anglų 

rašytojos Agatos Kristi 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-09-15 

2020-10-15 
Rūta Martyšienė 

10. 

(505.) 

„Marko Tveno kūriniai buvo ilgam 

užrakinti seife“. Amerikiečių 

rašytojo, publicisto Marko Tveno 

185-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Literatūros paroda 
2020-11-20 

2020-12-10 
Rūta Martyšienė 

11. 

(506.) 

„Nueitas sudėtingas gyvenimo 

kelias, bet ištikimas savo idealams“. 

Kalbininko, kritiko, publicisto, 

profesoriaus Jono Jablonskio 160-

osioms gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-12-10 

2020-12-30 
Rūta Martyšienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
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1 2 3 4 5 

1. 

(507.) 

„Didžiais pasakininkais iš karto 

netampama“. Danų rašytojo Hanso 

Christiano Anderseno 215-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-04-01 

2020-04-29 
Rūta Martyšienė 

2. 

(508.) 

„Jei abejojate, sakykite tiesą“. 

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno 

185-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Literatūros paroda 
2020-11-30 

2020-12-13 
Rūta Martyšienė 

3. 

(509.) 

„Mažiesiems rašyti įdomiau, 

prasmingiau“. Rašytojos, vaikų 

literatūros kūrėjos Vytautės 

Žilinskaitės  90-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Literatūros paroda 
2020-12-11 

2021-01-11 
Rūta Martyšienė 

ŪDEKŲ PADALINYS 

 
Eil. 

Nr. 

 

 
Renginio pavadinimas 

 
Renginio 

forma 

 
Numatoma 

data 

 

 
Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(510.) 

„Draugystė tęsiasi“ 

Šiaurės šalių literatūros savaitei 

Knygų paroda, 

garsiniai skaitymai 

2020-11-12 Nijolė Guževičienė 

 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(511.) 

„Atverskim knygelę į pasakų šalį“ 

Vaikų knygos dienai 

Knygų paroda, 

popietė 

2020-04-02 Nijolė Guževičienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(512.) 

„Gerbkime iškovotą laisvę“ 

Laisvės gynėjų dienai 

 

Popietė 2020-01-13 Nijolė Guževičienė,  

kultūros namų vadovė 

Vitalija Vareikienė 

2. 

(513.) 

„Esame gamtos dalis“ 

Biologijos mokslų daktarės, 

vaistininkės, žolininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės metams 

Knygos aptarimas 2020-03-12 Nijolė Guževičienė 

 

3. 

(514.) 

„Kol laša ilgesio medus“ 

Kraštietės literatės Vilijos 

Kaškelytės Narvydienės kūrybai 

paminėti 

Naujos knygos 

pristatymas 

2020-06-12 Nijolė Guževičienė,  

kultūros namų vadovė 

Vitalija Vareikienė 

4. 

(515.) 

„Šaukiu aš tautą“ 

Valstybės dienai 

Akcija 2020-07-06 Nijolė Guževičienė, 

kultūros namų  vadovė 

Vitalija Vareikienė, 

kaimo bendruomenės 

taryba 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(516.) 

„Šalta žiema, užleisk vietą“ 

Užgavėnių renginys 

Popietė 2020-02-25 Nijolė Guževičienė, 

kultūros namų  vadovė 

Vitalija Vareikienė, 

kaimo bendruomenės 

taryba 

2. 

(517.) 

„Aš piešiu vaikystę“ 

Tarptautinei vaikų  gynimo dienai 

 

Popietė 2020-06-01 Nijolė Guževičienė, 

kultūros namų  vadovė 

Vitalija Vareikienė 
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3. 

(518.) 

„Šiltas gražus rudenėlis“ 

Derliaus dienai 

Popietė 2020-09-29 Nijolė Guževičienė, 

kultūros namų  vadovė 

Vitalija Vareikienė 

4. 

(519.) 

„Kalėdų belaukiant“ 

 

Eglutės žaisliukų 

gamyba 

2020-12-15 Nijolė Guževičienė 

 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(520.) 

„Lietuviško miško dainius“ 

Antano Baranausko 185-osioms  

gimimo metinėms 

1 knygos 

ekspozicija 

2020-01-17 

2020-02-17 

Nijolė Guževičienė 

 

2. 

(521.) 

„Kas suteikia talentui sparnus“ 

Lietuvių rašytojo Algimanto 

Baltakio 90-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-02-15 

2020-03-15 

Nijolė Guževičienė 

 

3. 

(522.) 

„Pasaulis vis dar noksta manyje“ 

Lietuvių rašytojo Justino 

Marcinkevičiaus  90-osioms 

gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-03-15 

2020-04-15 

Nijolė Guževičienė 

4. 

(523.) 

„Žemaitę prisiminus“ 

Lietuvių rašytojos Julijos 

Žymantienės Žemaitės 175-osioms 

gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-06-04 

2020-07-04 

Nijolė Guževičienė 

5. 

(524.) 

„Tvirtai gyveniman įėjus“ 

Halinos Korsakienės 110-osioms 

gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-08-30 

2020-09-30 

Nijolė Guževičienė 

6. 

(525.) 

„Kol Nemunas bus“ 

Lietuvių poeto Pauliaus Širvio 

100-osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-09-06 

2020-10-06 

Nijolė Guževičienė 

7. 

(526.) 

„Didžioji detektyvų karalienė“ 

Anglų rašytojos Agatos Kristi 

130-osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-09-15 

2020-10-15 

Nijolė Guževičienė 

8. 

(527.) 

„Darbščios rankos kuria grožį“ 

Pagyvenusių žmonių dienai 

Rankdarbių paroda 2020-10-01 

2020-11-01 

Nijolė Guževičienė 

9. 

(528.) 

„Kaip ramunių srautas per širdį“ 

Lietuvių rašytojo Stasio Anglickio 

115-osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-12-09 

2020-12-31 

Nijolė Guževičienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(529.) 

„Kas mažas neišdykęs?“ 

Lietuvių poetės Almos Karosaitės 

75-osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-01-19 

2020-02-19 

Nijolė Guževičienė 

2. 

(530.) 

„Teisybei ir pasakai ištikimas“ 

Lietuvių rašytojo Vytauto 

Petkevičiaus  90-osioms gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-05-28 

2020-06-28 

Nijolė Guževičienė 

3. 

(531.) 

„Vaikams rašyti sunku“ 

Lietuvių rašytojos Emilijos Liegutės 

90-osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-11-21 

2020-12-21 

Nijolė Guževičienė 

4. 

(532.) 

„Linksmiausi dalykai – uždrausti 

dalykai“ 

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno 

185-osioms gimimo metinėms 

Literatūros paroda 2020-11-30 

2020-12-30 

Nijolė Guževičienė 

5. 

(533.) 

„Juokas su pasakos sparnais“ 

Lietuvių rašytojos Vytautės 

Žilinskaitės  90-osioms  gimimo 

metinėms 

Literatūros paroda 2020-12-10 

2020-12-31 

Nijolė Guževičienė 
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ŽEIMELIO PADALINYS 

 

Eil. 
Nr. 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 
forma 

 

Numatoma 
data 

 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

   

1. 

(534.) 

„Stebuklingas vaistažolių 

pasaulis“. 

Vaistininkės, žolininkės 

Eugenijos Šimkūnaitės 100-

osioms gimimo metinėms  

paminėti 

Literatūros paroda, 

pokalbis apie 

vaistažoles, arbatos 

gėrimas 

2020-03-06 

 

Virginija Balčiūnienė, 

Sonata Montvidaitė, 

kultūrinio darbo 

organizatorė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(535.) 

„Paslaptingame knygų labirinte“ 

Bardiškių bibliotekos dramos 

būrelio spektaklis pagal I. 

Zarambaitės pasaką "Emilio laiškas" 

Spektaklis, 

knygų pristatymas 

mažiesiems 

skaitytojams 

2020-04-02 Virginija Balčiūnienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(536.) 

„Žodžiu suvirpink širdį“ 

(Skirta Tarptautinei poezijos 

dienai) 

Poezijos popietė 2020-03-20 Virginija Balčiūnienė 

 

2. 

(537.) 

„Skaitiniuose atrandu save“. 

Pasidalijimas mintimis apie 

perskaitytas knygas 

Diskusija 2020-11-06 Virginija Balčiūnienė 

 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(538.) 

„Knygos atsiradimo istorija“ Informacinė 

pamokėlė 

vaikams 

2020-01-30 Virginija Balčiūnienė 

2. 

(539.) 

„Ką aš žinau apie Lietuvą?“ Protų mūšis 

vaikams 

2020-02-14 Virginija Balčiūnienė 

3. 

(540.) 

„Savanoris bibliotekoje“ 

 

Savanorystės 

bibliotekoje 

skatinimo akcija 

2020-03-20 Virginija Balčiūnienė 

4. 

(541.) 

„Stipri biblioteka – stipri 

visuomenė“ 

Valandėlė - 

disputas 

2020-04-27 Virginija Balčiūnienė 

5. 

(542.) 

„Lobio ieškojimas bibliotekoje“ Popietė 2020-05-21 Virginija Balčiūnienė 

6. 

(543.) 

„Susipažinkime – aš pasaka“ Pasakų rytmetys 2020-10-02 Virginija Balčiūnienė 

7. 

(544.) 

„Paguodžiu, užjaučiu, draugauju“ 

Skirta tarptautinei tolerancijos 

dienai 

Valandėlė 2020-11-16 Virginija Balčiūnienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(545.) 

„Teodoro Grothuso takais“. 

Lietuvos išradėjui ir mokslininkui 

Teodorui Grothusui – 235 

Literatūros paroda 2020-01-06 

2020-02-04 

Virginija Balčiūnienė 

2. 

(546.) 

„Žvilgsnis atgal“. 

Pedagogo, kraštotyrininko, 

literato Juozo Šliavo 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

 

Literatūros paroda 2020-02-05 

2020-03-05 

Virginija Balčiūnienė 
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3. 

(547.) 

„Eilėraštis gimsta - kaip vėjas“. 

Poeto, vertėjo Henriko Radausko 

110–osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Literatūros paroda 2020-04-15 

2020-05-23 

Virginija Balčiūnienė 

4. 

(548.) 

„Martynas Mažvydas - lietuvių 

literatūros pradininkas“.  

Skirta   Martynui Mažvydui -  

rašytojui, pirmosios lietuviškos 

knygos  autoriui 

Literatūros paroda 2020-05-07 

2020-06-05 

Virginija Balčiūnienė 

5. 

(549.) 

„Iš žeimeliečių rankdarbių 

kraitės“. 

Skirta Tautodailės metams 

paminėti 

Rankdarbių  paroda 2020-06-06 

2020-07-01 

Virginija Balčiūnienė 

6. 

(550.) 

„Kelionė po Lietuvą“ Literatūros paroda 2020-07-02 

2020-09-01 

Virginija Balčiūnienė 

7. 

(551.) 

„Žeimelio žydai“. 

Lietuvos žydų istorijos metams 

paminėti 

Literatūros paroda 2020-09-10 

2020-11-20 

Virginija Balčiūnienė 

8. 

(552.) 

„Vandens ženklai“ 

Fotografijos būrelio „Blykstė“ 

paroda 

Fotografijų paroda 2020-12 Virginija Balčiūnienė, 

Larisa Kazakevičienė, 

fotografijos būrelio 

vadovė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(553.) 

„Žmogus – žemės valdovas“ 

(Pasaulinei Žemės dienai 

paminėti) 

Fotografijų paroda 2020-03-05 

2020-03-24 

Virginija Balčiūnienė 

2. 

(554.) 

„Pro vasaros langą“ 

 

Piešinių  konkursas 2020-07-03 

2020-08-03 

Virginija Balčiūnienė 

3. 

(555.) 

„Jaunimas – Lietuvos ateitis“ 

(Skirta Jaunimo dienai paminėti) 

Literatūros paroda 2020-08-04 

2020-09-01 

Virginija Balčiūnienė 

4. 

(556.) 

„Skamba, skamba mokyklinis 

varpelis“ 

Literatūros paroda 2020-09-01 

2020-10-01 

Virginija Balčiūnienė 

ŽVIRBLONIŲ PADALINYS 

 

Eil. 

Nr. 
 

 

Renginio pavadinimas 

 

Renginio 

forma 

 

Numatoma 

data 
 

 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
   

1. 

(557.) 

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau“ 

(Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena) 

Kultūrinis renginys 2020-02-16 Aušra Kasparienė 

2. 

(558.) 

„Švento Jono naktį“ Kultūrinis renginys 2020-06-23 Aušra Kasparienė 

 KOMPLEKSINIAI 

RENGINIAI VAIKAMS 

   

1. 

(559.) 

„Su Velykų kraitele“ Popietė 2020-04-14 Aušra Kasparienė 

2. 

(560.) 

„Neužtektų žodžių, mama, tau 

dėkoti“ 

Popietė 2020-05-05 Aušra Kasparienė, 

kaimo bendruomenė 

3. 

(561.) 

„Išdaigų krašte“ 

(Tarptautinė vaikų gynimo diena) 

 

Popietė 2020-06-01 Aušra Kasparienė, 

kaimo bendruomenė 
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4. 

(562.) 

„Sveikas, Rugsėji“ Popietė 2020-08-31 Aušra Kasparienė, 

kaimo bendruomenė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(563.) 

„Aš sergėtoja židinio namų“ Popietė 2020-03-10 Aušra Kasparienė 

2. 

(564.) 

„Žolynų galia“ Popietė 2020-08-14 Aušra Kasparienė 

 ŽODINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 

   

1. 

(565.) 

„Gimtųjų žodžių apkabintas, aš 

gyvas kalboje“ 

(Tarptautinė gimtosios kalbos 

diena) 

Popietė 2020-02-21 Aušra Kasparienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

SUAUGUSIEMS 

   

1. 

(566.) 

„Prikelsiu senobę iš amžino 

miego“ 

(poetui, kalbininkui Antanui 

Baranauskui - 185 m.) 

Literatūros paroda 2020-01-17 – 

2020-02-14 

 

Aušra Kasparienė 

   2. 

(567.) 

„Nei per anksti, nei per vėlai“ 

(poetui, literatūros kritikui, 

redaktoriui, vertėjui Algimantu 

Baltakiui - 90 m.) 

Literatūros paroda 2020-02-14 – 

2020-03-10 

Aušra Kasparienė 

3. 

(568.) 

„Gamta neklysta“ 

(gydytojai, žolininkei, etnografei, 

habilituotai gamtos mokslų 

daktarei Eugenijai Šimkūnaitei - 

100 m.) 

Literatūros paroda 2020-03-10 -  

2020-04-15 

Aušra Kasparienė 

    4. 

(569.) 

„Kiekviena diena yra ypatinga“ 

(rašytojui Edmundui Malūkui -75 

m.) 

Literatūros paroda 2020-04-15 – 

2020-05-11 

Aušra Kasparienė 

    5. 

(570.) 

„Tapusi savimi“ 

(poetei, prozininkei, eseistei, 

dramaturgei, literatūros kritikei 

Renatai Šelerytei - 50 m.) 

Literatūros paroda 2020-05-11 – 

2020-07-24 

Aušra Kasparienė 

    6. 

(571.) 

„Dainų dainoje“ 

(poetui, dainų tekstų autoriui 

Edvardui Drėgvai - 95 m.) 

Literatūros paroda 2020-07-24- 

2020-08-14 

Aušra Kasparienė 

7. 

(572.) 

„Lietuviško kalendoriaus tėvas“ 

(poetaui, publicistui, vertėjui 

Laurynui Ivinskiui - 210 m.) 

Literatūros paroda 2020-08-14 – 

2020-09-08 

 

Aušra Kasparienė 

8. 

(573.) 

„Aš - beržas. Lietuviškas beržas“ 

(poetui Pauliui Širviui -100 m.) 

Literatūros paroda 2020-09-08 – 

2020-11-27 

 

Aušra Kasparienė 

9. 

(574.) 

„Paslaptyje gimę kūriniai“ 

(prozininkui Edvinui Kalėdai - 55 

m.) 

Literatūros paroda 2020-11-27 – 

2020-12-08 

Aušra Kasparienė 

10. 

(575.) 

„Tyrų dukters gyvenimo patirtis“ 

(rašytojai Bronei Buivydaitei –  

125 m.) 

Literatūros paroda 2020-12-08 -

2020-12-31 

Aušra Kasparienė 

 VAIZDINIAI RENGINIAI 

VAIKAMS 
   

1. 

(576.) 

„Stebuklų šalyje“ 

(rašytojui – pasakų kūrėjui 

Jakobui L. K. Grimui - 235 m.) 

 

Literatūros paroda 2020-01-04 – 

2020-02-21  

Aušra Kasparienė 
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2. 

(577.) 

„Čia laimę suradau“ 

(rašytojai, dramaturgei Emilijai 

Liegutei - 90 m.) 

Literatūros paroda 2020-02-21 – 

2020-04-02 

Aušra Kasparienė 

3. 

(578.) 

„Su nepaprasta vaizduote ir 

jautria širdimi“ 

(poetui, rašytojui, pasakininkui 

Hansui Kristijonui Andersenui - 

215 m.) 

Literatūros paroda 2020-04-02 -

2020-09-24 

Aušra Kasparienė 

4. 

(579.) 

„Gyva poezijos kalba“ 

(poetui Aidui Marčėnui - 60 m.) 

Literatūros paroda 2020-09-24 – 

2020-10-23 

Aušra Kasparienė 

 KRAŠTOTYROS RENGINIAI     

1. 

(580.) 

„Viena iškiliausių to laikmečio  

Lietuvos visuomeninė veikėja“ 

(Sofijai Chodakauskaitei-

Smetonienei - 135 m.) 

Literatūros paroda 2020-01-11 – 

2020-02-11 

Aušra Kasparienė  

2. 

(581.) 

„Nepalūžti, nepavargti ir gyventi“ 

(Algirdas Ražauskas – Lietuvos ir 

Pakruojo rajono savivaldybės 

ūkio, visuomenės ir politinis 

veikėjas) 

Literatūros paroda 2020-03-30- 

2020-04-30 

Aušra Kasparienė 

3. 

(582.) 

„Po eilėraščių meno plunksna“ 

(poetui, vertėjui Henrikui 

Radauskui - 110 m.) 

Literatūros paroda 2020-04-23 – 

2020-05-22 

Aušra Kasparienė 

4. 

(583.) 

„Žvirblonių kaimo praeitis ir 

dabartis“ 

Literatūros paroda 2020-08-10 – 

2020-09-10 

Aušra Kasparienė 

 
Eil. 

Nr. 
 

 
Renginio pavadinimas 

 
Renginio 

forma 

 
Numatoma 

data 
 

 
Rengėjas 

1 2 3 4 5 

 RENGINIAI    

1. Prisimenant Sausio 13-tą... 
Susitikimai, paroda, 

filmo peržiūra 

2020-Sausis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

2. 
Elenos Sakalauskaitės tapybos 

paroda „Sužeista vieta“ 

Parodos 

pristatymas 

2020-Vasaris 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

4. 

Susitikimas su VU Istorijos 

fakulteto profesoriumi Alfredu 

Bumblausku 

Susitikimas 
2020-Birželis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

5. 

Giedrius Drukteinis. 

„Žydiška pedagogika: kaip 

auginami genijai ir milijonieriai“ 

Susitikimas 
2020-Rugpjūtis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

6. 
Europos žydų kultūros dienų 

(EŽKD) šventė 
Šventė 

2020-Rugsėjis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

7. 

Žydų kultūros paveldo kelio 

asociacijos parengta paroda 

(pavadinimas tikslinamas) 

Parodos 

pristatymas 

2020-Rugsėjis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

8. 
Lietuvos žydų genocido atminimo 

dienos paminėjimas 
Minėjimas 

2020-Rugsėjis 

(data tikslinama) 
Gitana Maasienė 

 EKSKURSIJOS    

1. „Diaspora. Pakruojo štetlas“ Mokymai Sausis Gitana Maasienė 



93 

 

1 2 3 4 5 

2. „Pakruojo sinagoga“ Mokymai Sausis Gitana Maasienė 

3. „Diaspora. Pakruojo štetlas“ Mokymai Vasaris Gitana Maasienė 

4. „Pakruojo sinagoga“ Mokymai Vasaris Gitana Maasienė 

5. „Diaspora. Pakruojo štetlas“ Mokymai Kovas Gitana Maasienė 

6. „Pakruojo sinagoga“ Mokymai Kovas Gitana Maasienė 

7. „Diaspora. Pakruojo štetlas“ Mokymai Balandis Gitana Maasienė 

8. „Pakruojo sinagoga“ Mokymai Balandis Gitana Maasienė 

9. “Diaspora. Pakruojo štetlas” Mokymai Gegužė Gitana Maasienė 

10. „Pakruojo sinagoga“ Mokymai Gegužė Gitana Maasienė 

11. „Diaspora. Pakruojo štetla” Mokymai Birželis Gitana Maasienė 

12. „Pakruojo sinagoga“ Mokymai Birželis Gitana Maasienė 

13. „Pakruojo sinagoga“ Mokymai Liepa Gitana Maasienė 

14. 
„Apie sinagogą, žydų kultūrą ir 

papročius“ 
Mokymai Liepa 

Sigyta 

Kavaliauskienė 

15. 
„Apie sinagogą, žydų kultūrą ir 

papročius” 
Mokymai Rugpjūtis 

Sigyta 

Kavaliauskienė 

16. „Diaspora. Pakruojo štetlas” Mokymai Rugpjūtis Gitana Maasienė 

17. „Pakruojo sinagoga“ Mokymai Rugpjūtis Gitana Maasienė 

18. „Diaspora. Pakruojo štetlas“ Mokymai Rugsėjis Gitana Maasienė 

19. „Pakruojo sinagoga“ Mokymai Rugsėjis Gitana Maasienė 

20. „Pakruojo sinagoga” Mokymai Spalis Gitana Maasienė 

21. „Pakruojo sinagoga” Mokymai Lapkritis Gitana Maasienė 

22. „Pakruojo sinagoga” Mokymai Lapkritis Gitana Maasienė 

                     

 

Eil. 
Nr. 

 

Pavadinimas Autorius 
Darbo 

apimtis 

1 2 3 4 

1. 

„Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

vaikų erdvės veiklos metraštis už 2019 

metus“ 

Sigyta Kavaliauskienė 

 (Vaikų erdvė) 

100 psl. 

2. 

Biografinis žinynas „Iškilieji 

pakruojiečiai“ lokalinei monografijai 

„Pakruojis“ 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

80 psl. 

3. 
Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos kultūrinių renginių kronika 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

20 psl. 

4. 
Iškilių Pakruojo krašto žmonių sukakčių 

kalendorius 2021 m. 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

15 psl. 

5. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Linkuvos miesto padalinio 

veiklos metraštis už 2019 m.” 

Nijolė Lipinskienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

 

40 psl. 

6. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Balsių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 m.” 

Rita Prialgauskienė 

(Balsių padalinys) 
15 psl. 

7. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Bardiškių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 m.” 

Gitana Norgailienė 

(Bardiškių padalinys) 
15 psl. 

8. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Gačionių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 m.” 

 

Daiva Gabriūnienė 

(Gačionių padalinys) 
18 psl. 
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9. 

„Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos 

Grikpėdžių padalinio veiklos  metraštis už 

2019 m.“ 

Stanislava Martinaitienė 

(Grikpėdžių padalinys) 

 

 

12 psl. 

 

10. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Guostagalio padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Zita Venclovienė 

(Guostagalio padalinys) 
18 psl. 

11. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Klovainių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Vida Grigaliūnienė 

(Klovainių padalinys) 
30 psl. 

12. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Lygumų padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Raimonda Miškūnienė 

(Lygumų padalinys) 
10 psl. 

13. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Medikonių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Vida Kuzminskienė 

(Medikonių padalinys) 
20 psl. 

14. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Mikoliškio padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Almutė Armonavičienė 

(Mikoliškio padalinys) 
10 psl. 

15. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Pamūšio padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Justina Matijošienė 

(Pamūšio padalinys) 
20 psl. 

16. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Pašvitinio padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Jovita Martišienė 

(Pašvitinio padalinys) 
20 psl. 

17. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Plaučiškių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 m.” 

Orinta Maksimavičienė 

(Plaučiškių padalinys) 
10 psl. 

18. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Rimkūnų padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Jovita Martišienė 

(Rimkūnų padalinys) 
15 psl. 

19. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Rozalimo padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Sandra Stanevičienė 

(Rozalimo padalinys) 
10 psl. 

20. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Stačiūnų padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Laura Žurauskaitė 

(Stačiūnų padalinys) 
15 psl. 

21. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Šukionių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Jolanda Tamošaitienė 

(Šukionių padalinys) 
20 psl. 

22. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Titonių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Virginija Auksutienė 

(Titonių padalinys) 
10 psl. 

23. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Triškonių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Rūta Martyšienė 

(Triškonių padalinys) 
20 psl. 

24. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Ūdekų padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Nijolė Guževičienė 

(Ūdekų padalinys) 
20 psl. 

25. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Žeimelio padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Virginija Balčiūnienė 

(Žeimelio padalinys) 
30 psl. 

26. 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Žvirblonių padalinio veiklos 

metraštis už 2019 metus” 

Aušra Kasparienė 

(Žvirblonių padalinys) 
30 psl. 
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Eil. 

Nr. 
 

Pavadinimas Autorius Atlikimo data 

1 2 3 4 

1. 

Proto mūšis vieno iškiliausio 

kraštotyrininko Juozo Šliavo 90-mečiui 

(„Auksinė varpa“) 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2020 m. I ketv. 

(sausio 2-oji pusė) 

2. 

Trečioji pienių žydėjimo šventė truks tris 

dienas 

(„Auksinė varpa“) 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2020 m. II ketv. 

(balandžio 2-oji 

pusė) 

3. Kraštiečio atminimui – jo kūrybos paroda 

Pakruojyje (apie kraštiečio dailininko 

Adolio Jono Krištopaičio tapybos parodą 

„Kelionė“ Pakruojyje) („Auksinė varpa“) 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2020 m. III ketv. 

(liepos mėn. 1-oji 

pusė) 

4. Atminties vakaras išėjusiems kraštiečiams 

(„Auksinė varpa“) 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2020 m. IV ketv. 

(spalio mėn. 2-oji 

pusė) 

5. 
Šventė, kuri prigijo Pakruojyje 

(žurnalas „Tarp knygų“) 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2020 m. I - II ketv. 

6. 
Informacinės žinutės į bibliotekos 

svetainę 

Birutė Šlivinskienė  

(Vaikų erdvė) 

2020-01-31 

2020-12-31 

7. 

Informaciniai  pranešimai į bibliotekos 

internetinę svetainę, Facebook paskyrą, kt.  

Gitana Maasienė 

(Vaikų erdvė sinagogoje) 

 

2020-01-31 

2020-12-31; 24 

informaciniai 

pranešimai 

8. 

Straipsniai į bibliotekos internetinę 

svetainę, kt.  

Gitana Maasienė 

(Vaikų erdvė sinagogoje) 

2020-01-31 

2020-12-31; 4 

straipsniai 

9. 

Kino filmų reklama  Gitana Maasienė 

(Vaikų erdvė sinagogoje) 

2020-01-31 

2020-12-31; 40 

informacinių 

pranešimų 

10. 
„Skaitymo duobė: kaip paauglius 

sudominti knygomis?“ 

Rasma Grigienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2020-06 

11. 
Straipsnis kraštiečio apsilankymui 

bibliotekoje 

Rasma Grigienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2020-07 

12. 
Skaitmeninio raštingumo apmokymų 

bibliotekoje analizė ir rodikliai 

Rasma Grigienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2020-08 

13. 
„Kuo kvepia Kalėdos“ Rasma Grigienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2020-12 

14. 
„Pražydo rudeninės gėlės“ Rasma Grigienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2020-10 

15. 
„Didysis knygų pristatymo konkursas“ Rasma Grigienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2020-11 

16. 
„Rudens skaitymai prie žvakės“ Rasma Grigienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2020-11 

17. 
„Kuo kvepia Šv. Kalėdos mūsų 

bibliotekoje“ 

Rasma Grigienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2020-12 

18. 
„Iš mūsų kaimo istorijos“ Rita Prialgauskienė 

(Balsių padalinys) 

2020-05-20 
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19. 
Apie kultūrinius renginius Bardiškiuose Gitana Norgailienė  

(Bardiškių padalinys) 

2020-01-31 

2020-12-31 

20. 
Apie Gačionių tradicinę šventę 

„Dėkojame žemei...“ 

Daiva Gabriūnienė 

(Gačionių padalinys) 

2020 m. IV ketv. 

21. 
Apie kultūrinius renginius Grikpėdžiuose 

 

Stanislava Martinaitienė 

(Grikpėdžių padalinys) 

2020 m. sausis - 

gruodis 

22. 
„Guostagalio bibliotekos dramos mėgėjų 

kolektyvui – 15-ka“ 

Zita Venclovienė 

(Guostagalio padalinys) 

2020-02-25 

23. 
Apie bibliotekos darbą Vida Kuzminskienė 

(Medikonių padalinys) 

2020 m. sausis - 

gruodis 

24. Apie bibliotekos darbą 
Almutė Armonavičienė 

(Mikoliškio padalinys) 

2020 m. sausis - 

gruodis 

25. 
„Tautodailės darbų paroda bibliotekoje“ Jovita Martišienė 

(Pašvitinio padalinys) 

2020-06-26 

26. 
„Baltų Vienybės diena prie Peleniškių 

piliakalnio“ 

Jovita Martišienė 

(Pašvitinio padalinys) 

2020-09-29 

27. 
„Tarptautinės Vaikų gynimo dienos 

šventė Rimkūnuose“ 

Jovita Martišienė 

(Rimkūnų padalinys) 

2020-06-09 

28. 
Apie parodą „Mamos skarelė“, skirtą 

Motinos dienai 

Laura Žurauskaitė 

(Stačiūnų padalinys) 

2020-05 

29. 
„Į biblioteką – į knygų pasaulį“ Jolanda Tamošaitienė 

(Šukionių padalinys) 
2020-12-01 

iki 12-30 

30. 
„Sugužėjo vaikučiai, riedėjo margučiai“ 

 

Rūta Martyšienė 

(Triškonių padalinys) 
2020-04-15 

31. Apie bibliotekos veiklą 
Nijolė Guževičienė 

(Ūdekų padalinys) 

2020 m. sausis - 

gruodis 

32. 

Apie Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos Žeimelio 

padalinyje vykusį renginius 

Virginija Balčiūnienė 

(Žeimelio padalinys) 

2020 m. sausis – 

gruodis 

 

 
 

Eil. 

Nr. 
 

Darbo turinys Atsakingas asmuo Atlikimo data 

1 2 3 4 

1. Seminarai rajono bibliotekininkams 
Romualda Kulšytė, Regyna 

Rakauskė 

2020 m. sausis - 

gruodis 

2. Metodinės dienos 
Romualda Kulšytė, Regyna 

Rakauskė 

2020 m. sausis - 

gruodis 

3. 

Pranešimas apie poetą Henriką Radauską 

ir jo ryšius su Pakruojo kraštu. 

Pranešimas iliustruojamas skaidrėmis 

 

Genė Juodytė 

 

2020 m. II ketv. 

(balandis) 

4. 
Iškilių Pakruojo krašto žmonių sukaktys 

2021 metams ir jų apžvalga 

Genė Juodytė 2020 m. IV ketv. 

(spalis) 

7. 
Redaguoti bibliotekos svetainę 

www.pakruojis.rvb.lt 

Mantas Petraitis, Rima 

Livanienė 

Visus metus 

8. 

LIBIS programos administravimas. 

Koordinuoti SAS darbuotojų darbą su 

patobulintomis LIBIS posistemėje 

įdiegiamomis naujovėmis, šalinti 

atsiradusias problemas 

 

Birutė Vinciūnienė, Mantas 

Petraitis, Rima Livanienė 

Visus metus 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
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9. 

Teikti naują ir aktualią  bibliotekinę 

informaciją savivaldybės interneto svetainei 

www.pakruojis.lt  apie viešojoje bibliotekoje 

vykstančias akcijas, mokymus ir renginius 

Regyna Rakauskė, Rima 

Livanienė, Judita  Jereckienė, 

Gitana Maasienė 

 

Visus metus 

10. 

Pagal poreikį el. paštu siųsti naujienas, 

informaciją apie bibliotekoje įvyksiančius 

renginius į gimnaziją, pagrindinę mokyklą, 

seniūnui, savivaldybės tarybos nariams 

Genė Urbienė Visus metus 

11. 
Pildyti naujai gautais spaudiniais Europos 

Sąjungai skirtą lentyną 

Genė Urbienė Visus metus 

12. 

Rengti informacinius straipsnius apie 

informacijos prieigą, tiek rašytiniuose 

dokumentuose, tiek elektroniniuose 

ištekliuose. Parengti reklaminį lankstinuką 

apie bibliotekoje teikiamas elektronines 

paslaugas 

Genė Urbienė Visus metus 

13. 

Atostogų, ligos atveju, išvykus į  

mokymus kraštotyros darbuotojai, kurti 

analizinius įrašus iš rajoninio laikraščio 

„Auksinė varpa“ 

Genė Urbienė Pagal poreikį 

14. 

Kompiuterinio raštingumo mokymai 

suaugusių, pagyvenusių žmonių grupėms  

ir individualiai 

Genė Urbienė Visus metus 

15. 

Skelbti informaciją apie naujai gautus 

bibliografinius ir informacinius leidinius 

bibliotekos tinklapyje 

www.pakruojis.rvb.lt 

Genė Urbienė Visus metus 

16. 

Teikti dokumentų įrišimo bei kūrinių 

atgaminimo reprografijos būdu paslaugas. 

Teikti TBA paslaugą ir už ją atsikaityti. 

Analizuoti informacinio darbo veiklą 

Genė Urbienė Visus metus 

17. 

Registruoti vartotojus, vaikus registruoti  

pateikus tėvų prašymą, redaguoti 

vartotojų registracijos kartoteką 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

18. 

Pildyti pinigų priėmimo kvitus už 

skaitytojų bilietus, delspinigius. Vesti 

apskaitą 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

19. 
Pildyti bibliotekos dienoraštį Lina Ramonienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

20. 
Naujai gautas knygas įrašyti į bendrosios 

apskaitos knygą 

Birutė Šlivinskienė Visus metus 

21. Registruoti spaudą Birutė Šlivinskienė Visus metus 

22. 

Registruoti bibliografines užklausas Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė. Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

23. 

Nurašyti periodinę spaudą, pasenusias, 

susidėvėjusias knygas, skaitytojų 

prarastas knygas 

Birutė Šlivinskiemė 

 

I ketvirtis 

24. 

Dirbti su vartotojais skolininkais Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

25. 
Registruoti interneto vartotojus ir 

lankytojus, vesti jų apskaitą 

Birutė Šlivinskienė 

 

Visus metus 

26. 

Registruoti lankytojus prie interaktyvaus 

stalo 

 

Birutė Šlivinskienė 

 

Visus metus 

http://www.pakruojis.lt/
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27. 
Registruoti lankytojus prie žaidimų 

konsolės 

Sigyta Kavaliauskienė Visus metus 

28. 
Įveiklinti IT įrangą Sigyta Kavaliauskienė 

Birutė Šlivinskienė 

Visus metus 

29. 
Registruoti žaislotekos vartotojus ir 

lankytojus, vesti jų apskaitą 

Lina Ramonienė Visus metus 

30. 

Žaidimų ir žaislų pagalba populiarinti 

knygą 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Gitana Maasienė 

Visus metus 

31. 

Rengti informacinius, kultūrinius, 

edukacinius renginius 

Lina Ramonienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Birutė 

Šlivinskienė, Gitana Maasienė 

Visus metus 

32. 

Kurti, talpinti, maketuoti skelbimus 

(įrašus ) bibliotekos internetinės svetainės  

meniu punkte „Vaikams“ 

Birutė Šlivinskienė Visus metus 

33. 

Rengti ir vykdyti projektus Lina Ramonienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Birutė 

Šlivinskienė, Gitana Maasienė 

Visus metus 

34. 

Tvarkyti bibliotekos, sinagogos interjerą, 

puošti šventėms 

Sigyta Kavaliauskienė, Lina 

Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Gitana Maasienė 

Visus metus 

35. 

Pasirengti Nacionalinei bibliotekų savaitei Birutė Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Lina 

Ramonienė, Gitana Maasienė 

2020 m. balandis 

36. 
Rengti meninių darbų parodas, eksponuoti 

asmenines kolekcijas 

Gitana Maasienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

37. 
Informuoti visuomenę apie vyksiančius ir 

įvykusius  renginius, kino filmus 

Gitana Maasienė Visus metus 

38. 
Platinti bilietus, budėti kino seansų metu Gitana Maasienė 

 

Visus metus 

39. 
Vesti ekskursijas sinagogoje Sigyta Kavaliauskienė, 

Gitana Maasienė 

Visus metus 

40. 

Parengti Vaikų erdvės veiklos žinias už 

ketvirtį ir pateikti skyriaus vedėjai ir 

vyriausiajai metodininkei iki mėnesio 20-

tos dienos 

Birutė Šlivinskienė Iki naujo ketvirčio 

pirmo mėnesio 20-

tos dienos 

41. 

Apie Vaikų erdvės planuojamus mėnesio 

renginius teikti informaciją skyriaus 

vedėjai iki mėnesio 20-tos, o vyr. 

metodininkei – iki   mėnesio 25-tos 

dienos 

Birutė Šlivinskienė Visus metus 

42. 

Individualius  metinės veiklos planus 

pateikti skyriaus vedėjai 

Sigyta Kavaliauskienė, Lina 

Ramonienė, Birutė Šlivinskienė 

Gitana Maasienė 

Iki 2020-11-25 

43. 

Patikrinti padalinių apskaitos dokumentus 

(inventoriaus knygą, visuminę apskaitos 

knygą) 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

44.. 
Suteikti praktinę pagalbą padalinių 

darbuotojams 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

45. 
Užsakyti knygas iš „Ekspresinformacijos“ 

ir leidyklų, užsakymus išsiųsti tiekėjams 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
2020 m. kovas – 

gruodis 

46. 
Tvarkyti gautų knygų sąskaitas ir apskaitą Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

47. 

Pastoviai pildyti kortelėmis „Pagrindinį 

katalogą“ 

 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 



99 

 

1 2 3 4 

48. 
Pastoviai  registruoti periodinius leidinius 

VB elektroniniame kataloge 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

49. 
Tvarkyti ir paskirstyti  naujai gautus 

spaudinius skyriams ir padaliniams 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

50. 

Nurašyti knygas iš „Pagrindinio 

katalogo“, dokumentų inventoriaus knygų 

ir VB elektroninio katalogo 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

51. 

Patikrinti dokumentų fondą Grikpėdžių, 

Pamūšio, Ūdekų ir Pašvitinio 

padaliniuose 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 

2020 m. kovas – 

birželis 

52. Toliau tęsti ir sistemingai papildyti 

naujomis aprašų kortelėmis Abėcėlinį 

katalogą 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

53. Pastoviai pildyti naujomis aprašų 

Antraščių kartoteką 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

54. Registruoti bibliografines užklausas Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

55. Dirbti su skolininkais Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

56. Rinkti medžiagą literatūros parodoms, 

skirtoms pažymėti rašytojų jubiliejus 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

57. Tvarkyti bibliotekos fondą, vartotojų 

apskaitą ir registraciją 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

58. Tvarkyti ir klijuoti suplyšusias knygas Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

59. Supažindinti vartotojus su naujai gauta 

literatūra, parodomis 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

60. Tvarkyti naujų knygų apskaitą Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

61. Metų pabaigoje subalansuoti Visuminės 

apskaitos knygą, sutikrinti su 

komplektavimo skyriumi 

Padalinių bibliotekininkės 2020 m. gruodis  

62. Naujiems vartotojams vesti bibliografines 

pamokėles 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

63. Pagal galimybes kelti kvalifikaciją Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

64. Registruoti ir sutvarkyti periodinius 

leidinius 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

60. Padėti vartotojams  rasti fonde 

pageidaujamą literatūrą 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

61. Analizuoti bibliotekos veiklą, vartotojų 

poreikius 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

 

62. Bendradarbiauti su  seniūnijomis, kultūros 

namais, bendruomene, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir kitomis institucijomis 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

63. Sutikslinti gyventojų kartoteką Padalinių bibliotekininkės 2020 m. gruodis  

64. Apmokyti lankytojus kompiuterio 

pradžiamokslio pagrindų 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

65. 

 

Padėti kompiuterio vartotojams rasti 

reikiamą informaciją 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

 

66. Dalyvauti seminaruose, pasitarimuose, 

mokymuose 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

67. Tvarkyti žaisloteką Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

68. Tvarkyti bibliotekos interjerą, puošti 

patalpas šventėms 

Padalinių bibliotekininkės Visus metus 

 

 

 

 

 

 


