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ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS 

              Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, 288204620 

BIBLIOTEKOS VIZIJA 

 

           Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka - savivaldybės biudţetinė 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 

uţfiksuotos ţinios. Tai modernus rajono kultūros – švietimo centras, pasiţymintis: 

 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 ţinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančio 

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

kultūrinius poreikius: 

- uţtikrinant 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 ţinių 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, ţinios, skatina verslumą, ūkio 

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

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

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

kainos nėra barjeras vartotojams naudotis biblioteka, nes: vartotojas sumoka uţ elektroninį paţymėjimą 

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

organizuojami nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai. Didėjant vartotojų ir lankytojų poreikiams, 

brangstant knygoms ir trūkstant lėšų joms įsigyti, bibliotekų dokumentų fondai neatitinka vartotojų reikmių. 

Kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimas reikalauja didelių investicijų. Biblioteka turi įdirbį fondo 

ieškos, projektinės veiklos, gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų, kraštotyrinės veiklos, įvairių 

renginių, edukacinių uţsiėmimų organizavimo srityse. 

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

socialinių ir amţiaus grupių ţmonėms. Bendrojoje Lietuvos Respublikos ir Pakruojo rajono savivaldybės 

kultūros politikoje ir ES politikoje svarbus dėmesys skiriamas interaktyvioms paslaugoms ir jų 
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prieinamumui. Viešoji interneto prieiga, skaitmeninio raštingumo skatinimas, mokymosi visą gyvenimą 

palaikymas per neformalųjį švietimą yra bibliotekos veiklos kryptys, kuriančios prielaidas spartesniam 

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

maţėja. 2020 m. pabaigoje Pakruojo rajone gyveno 18607 gyventojai. Palyginus su 2019 m. gyventojų 

sumaţėjo 2,5%. Per paskutiniuosius dešimt metų Pakruojo rajone gyventojų skaičius sumaţėjo 32,8%. Tėvų 

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

uţsidirbti ţmonės priversti ieškoti darbo svetur. Geresnės darbo sąlygos uţsienyje skatina ne tik rajono 

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

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

          Gyventojų maţėjimo tendencija artimiausius metus nesikeis. Dėl emigracijos bei kitų prieţasčių 

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 

neţadančias 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 ţmonių. Rolando Tučo demografinės 

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

metus pakruojiečių sumaţės 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. birţelio mėn., projekto „Bibliotekos 

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

balandţio 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 medţiaga, asmenų inţinerinius 

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, biudţetas), Kompiuterinių 

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

posistemiai. Nuo 2012 m. veikia paslauga „Klausk bibliotekininko“. Kompiuterizuoti 22 viešosios 

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

sistemos, skaitytojų savitarnos, grąţinamų 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, uţdaviniai ir priemonės, ţmoniškieji 

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

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

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodţio 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 
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bibliotekos nuostatų patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T-374 

patvirtintame „Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos didţiausias 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 apibrėţia 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 ţydų sinagogos pastato 

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

sinagoga (1801 m.) ir nuo 2017 m. geguţės 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 Uţsienio 

kalbų mokymosi centras, bei 5 darbo vietų vaikų Interneto skaitykla, „Ţaisloteka“, 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 uţsakymai 

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 amţiaus grupės. Moksleiviams paruošta speciali programa 

„Apie sinagogą, ţydų kultūrą ir papročius“ (ţaidimai, ţydų tautos papročių apţvalga, 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. 

          Ţmogiškieji ištekliai. Biblioteką administruoja bibliotekos direktorius, vadovaudamasis Pakruojo 

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

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

gruodţio 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 didţiausias leistinas pareigybių skaičiaus nustatymas“, kuriame 

patvirtinta 50,25 etato. Rajono bibliotekose dirba 34 bibliotekininkai, iš kurių: 14 bibliotekininkų turi 

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

profesijos įgūdţius ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 5 turi aukštąjį, 2 aukštesnįjį ir 2 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. 2020 m. 

seminaruose, pasitarimuose, konferencijose naujų ţinių įgijo bei kvalifikaciją kėlė 37 tinklo darbuotojai, t. y. 

92,5% visų dirbančiųjų. Įgytos ţinios pritaikomos dirbant savo srities darbą, rengiant strateginius 

dokumentus ir projektus.  

          Bibliotekininkai dirba intensyviai: vidutiniškai vienas specialistas per metus aptarnauja 154 vartotojus 

ir 2044 lankytojus, apskaito 3,7 tūkst. fiz.vnt. išduotų-priimtų dokumentų, surengia per 20 ţodinių ir 

vaizdinių renginių. Bibliotekose per metus tradiciniu ir elektroniniu būdu atsakoma daugiau kaip į 15,3 tūkst. 

uţklausų. Vidutiniškai kasmet kompiuteriniame kataloge įregistruojama per 2,9 tūkst. bibliografinių 

dokumentų įrašų ir 560 analizinių aprašų. Bibliotekininkai rengia ir įgyvendina projektus, apskaito savo 

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

prognozės vykdomos pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, aprobuojant ir rengiant projektus. Būtina 
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tobulinti  darbuotojų uţsienio kalbų gebėjimus bei toliau stiprinti projektų rengimo įgūdţius programų ir 

fondų daliniam finansavimui gauti, tobulintis strateginio planavimo, rinkodaros, aplinkos analizės srityse. 

          2012 m. pagal projektą “Bibliotekos paţangai” buvo atnaujinama mokymo medţiaga 

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 paţangai 2“, kurį įgyvendino Lietuvos nacionalinė Martyno Maţvydo 

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

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

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

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

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

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

bendradarbiavimas su verslu, vietos valdţios 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, Ţeimelio ir Linkuvos miesto 

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

ţaidimų konsolės su ţaidimais, interaktyvus stalas, garso sistema, 2 televizoriai, priemonių ir ţaidimų 

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

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

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

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

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

laiko leidimo ir ţalingų įpročių ţalą bei bibliotekos naudą. Apie projekto įgyvendinimą sukurtas 30 

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

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

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

18 kartų dalyvavo organizuojamose projekto veiklose. 

          IRT kilnojamasis centras veiklą tęsė ir 2017-2020 metais. Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje 

lankytojai naudojosi Ţaidimų konsole ir Interaktyviuoju stalu.Vyko uţsiėmimai, naudojant rankinį 

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

ţalingų 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 Ţeimelio 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 medţiaga, asmenų inţinerinius 

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 Maţvydo 

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

plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto 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 uţsiregistravo 20 bendruomenių: 

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

Ţalgirio (Medikoniai), Titonių, Bardiškių, Ţvirblonių, Mikoliškio, Stačiūnų, Pamūšio, Pakruojo centro, 

Ţeimelio, Rozalimo.   
          Pakruojo rajone dėsto aštuoniolika kvalifikuotų bibliotekos darbuotojų, turinčių skaitmeninių įgūdţių 

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.) 
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suorganizuotos 28 grupės ir apmokyti 293 gyventojai, 2020 m. – 36 grupės ir apmokyta 360 gyventojų. 

Pagal paţengusiųjų mokymo programas „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: 

Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 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, 2020 m. – 96 grupės ir apmokyta 960 gyventojų. Nemokamus skaitmeninio raštingumo 

mokymus jau baigė 10,7% rajono gyventojų. Mokėsi senjorai, jaunimas bei ieškantys darbo asmenys. 

Visiems dalyviams įteikti baigimo paţymėjimai.  

          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 ir 

2020 m. dţiaugėsi Guostagalio, Rimkūnų, Medikonių, Ţeimelio, Gačionių, Bardiškių, Balsių, Grikpėdţių 

gyventojai. 

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

gauti programavimo, inţinerinis ir kūrybinis paketai. Vaikų erdvėje vyksta specifinių informacinių 

technologijų (IT) įrangos paketų pristatymai. Didţiulio susidomėjimo sulaukia gebėjimus lavinantys 

konstruktoriai, robotikos rinkiniai, 3D spausdintuvas ir dronai. 

           2020 m. buvo įgyvendintas Kultūros rėmimo fondo finansuotas projektas  „Ar dar pamos malūnai 

sparnais?“, kurį parengė Klovainių, Plaučiškių, Rozalimo, Medikonių, Balsių, Gačionių ir Ţvirblonių 

padaliniai. LBD Pakruojo skyriaus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nevyriausybinių 

organizacijų rėmimo programai teiktas projektas „Kad galėtum padėti – reikia paţinti“. Projektą parengė  

LBD Pakruojo skyriaus pirmininkė Vida Grigaliūnienė.  

          2020 m. pabaigoje į Kultūros paso paslaugų rinkinį buvo įtraukta ir edukacinė programa „Ţąsies 

plunksna ant berţo tošies“, kurią parengė Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė.           

          Jau penktą kartą dalyvauta „Skaitymo iššūkyje“, kurį priėmė 348 pakruojiečiai. Visas uţduotis įveikė 

259 skaitytojai, perskaitė 1535 knygas.  Aktyviausiai, kaip ir praėjusiais metais, dalyvavo Šukionių padalinio 

(vyresn. bibliotekininkė Jolanda Tamošaitienė) – visas uţduotis įveikė 44 skaitytojai.  

          Planavimo sistema. Biblioteka savo perspektyvą planuoja vadovaudamasi Pakruojo rajono 

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

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

gruodţio 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“. Taip pat atsiţvelgiama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas vyriausybinių 

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

savivaldybės strateginį veiklos planą, kuriame apibrėţiamos 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, ţiniasklaidos priemonėse ir interneto svetainėse skelbia savaitės, mėnesio renginių planus, kasmet 

rengia pajamų ir išlaidų sąmatas ir atsiskaito uţ gautų finansinių asignavimų panaudojimą. Uţ bibliotekų 

veiklą atsiskaito steigėjui, Kultūros ministerijai, Nacionalinei Martyno Maţvydo 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 biudţeto lėšos, 

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

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

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

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

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

paţangai“ 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 priţiūrintiems darbuotojams daugiau, nei uţ 143 tūkst. 

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

bibliotekininkai baigė bazinius kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių, specialius suaugusiųjų 

mokymo, viešųjų ryšių, „Ţiniatinklis 2.0“, bendravimo su ţiniasklaida 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 
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bibliotekininkams ir visuomenei, akcijos vyresnio amţiaus ţmonėms, bedarbiams, vaikams iš socialinės 

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

apmokyta 10,7% rajono gyventojų, 2020 m. mokomuosiuose renginiuose dalyvavo 2706 rajono gyventojai. 

Pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai ir teiktos konsultacijos 1982 lankytojams. Ekskursijose 

dalyvavo 1252 dalyviai, trukmė – 63 val.  

          Viešosios bibliotekos 2021 m. biudţete reikia numatyti lėšas, skirtas mokesčiui uţ interneto ryšį. Per 

metus uţ interneto ryšį rajono bibliotekose reikia sumokėti daugiau, nei 10 tūkst. eur.  

          Projekto „Bibliotekos paţangai 2“ dėka buvo gauta 22545 EUR. parama ir Pakruojo viešosios 

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

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

skaitmeninis pjaustymo/ploteriavimo aparatas, 2 ţaidimų konsolės su ţaidimais, interaktyvus stalas, garso 

sistema, 2 televizoriai, priemonių ir ţaidimų rinkinys ţalingų įpročių prevencijai, stacionarus kompiuteris, 4 

planšetiniai kompiuteriai, priemonės skrebinimo darbams. 

         2020 metais Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai buvo skirti finansavimai 2 projektams 

(1800,00 Eur.). 

         Per Kultūros ministerijos naujų dokumentų bibliotekoms įsigijimo programą, knygoms pirkti 2020 m. 

buvo skirta 32315 EUR., po 1,74 EUR. 1 gyventojui. Riboti biudţetiniai asignavimai funkcijoms 

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

su interneto bei kompiuterinės įrangos prieţiūros 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. Uţ mokamas paslaugas surinktos lėšos naudojamos paslaugų palaikymui ir plėtrai. 

Bibliotekos rėmėjų  paaukoti 1,2 proc. pajamų mokesčio lėšų skiriami spaudiniams pirkti.  

          Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 2020 

m. pab. įrengta 153 kompiuterizuotos darbo vietos, iš kurių 45 - bibliotekų specialistams, 108 - vartotojams. 

Linkuvos miesto ir 21 kaimo padaliniuose - 111 kompiuterizuotų darbo vietų, iš kurių 23 – 

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

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

leidţia vartotojams susirasti reikiamą informaciją, pateikti uţklausas, 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 uţmokestis, paslaugos, 

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

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

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 2020 

metais paskelbta 322 straipsniai ir 804 ţinutės bei informaciniai pranešimai. Parengti 8 bibliotekai skirti 

informaciniai reklaminiai leidiniai bei lankstinukai ir 722 vienetai įvairių kitų priemonių. Ţodiniams, 

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 ţmonių 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 

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


9 

 

bibliotekos veiklos gaires, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandţio 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, uţsienio fondus ir programas projektinio finansavimo būdu veiklai pritraukia 

vidutiniškai iki 5 tūkst. Eur. 

5. Biblioteka pripaţinta bendruomenėje, ţinoma šalyje ir uţsienyje.  

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 ţinios. 

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 leidţia 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 uţsakymai 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 tarpţinybinė bibliotekų sąveika komplektavimo, bibliotekinio darbo naujovių, pasikeitimo 

vartotojams naudinga informacija srityse. 

7. Riboti biudţetiniai asignavimai bibliotekos funkcijoms vykdyti.   

8. Ţemas bibliotekininko apmokėjimo uţ darbą vidurkis neskatina jaunų specialistų įsidarbinti. 

Galimybės.  
1. Šalies ir uţsienio fondai ir  programos  leidţia viešajai bibliotekai integruotis į informacines sistemas. 

2. Elektroninis vartotojo paţymėjimas suteikia galimybę bibliotekos lankytojams naudotis 16 didţiųjų šalies 

bibliotekų, dirbančių LIBIS programa, paslaugomis. 

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

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

teorinio ir praktinio darbo įgūdţius. 

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

kvalifikacinį pasirengimą. 

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

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

formuoja  nuolatinį informacijos poreikį ir taip pritraukia į biblioteką vartotojus. 

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

9. Projektai „Bibliotekos paţangai“ ir „Bibliotekos paţangai 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 ţmonių padėties vyksta jų aktyvi emigracija į uţsienį, 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. 
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                                                                                                                                Kodas                                                         

Strateginio tikslo pavadinimas: Transformuoti tradicinę biblioteką į atvirą, 

modernų ţinijos, 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 maţo gyventojų tankumo 

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

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

km. Maţiausias 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. Biblioteka modernėja. Lankytojų skaičius 63,3 tūkst. (2020). Knygų fondai per metus 

atnaujinami tik apie 4,7%. Atsakytų uţklausų skaičius išaugo nuo 11,5 tūkst. (2001) iki 15,3 tūkst. (2020). 

Nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus jau baigė 10,7% rajono gyventojų. 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, 

leidţiami 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. PAŢANGIOS 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 maţinimo. 

Išskirtina tokios kryptys, kad bibliotekos tikslas būtų įgyvendintas: 

1. Skatinti ţinių visuomenės formavimąsį. 

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

3. Gerinti lankytojų ir personalo darbo sąlygas. 

4. Plėsti bibliotekos ryšius ir uţtikrinti veiklos sklaidą. 

 

1. Tikslas: Skatinti ţinių visuomenės formavimąsį. 

Uždaviniai: 

- Kaupti, tvarkyti, saugoti ir skleisti dokumentuose uţfiksuotas ţinias, informaciją, skatinti nuolatinį 

mokymąsį, ţinių atsinaujinimą, kultūrinę veiklą, prisidedant prie ţinių 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 įgūdţius bei kompetencijas, maksimaliai išnaudojant naująsias informacijos 

technologijas, įgyvendinti naujų paslaugų teikimą vartotojams, gerinti tradicinių paslaugų kokybę; 

- Tobulinti bibliotekos darbuotojų profesinę kompetenciją, motyvaciją, įgūdţius. Tęsiant bendradarbiavimą 

su bendruomenės partneriais, skatinti nuolatinį bibliotekos darbuotojų profesinį tobulinimąsį, kuris 

atsispindėtų bibliotekos valdyme ir veikloje. 

Tikslo pagrindimas:  

          Vis sudėtingėjančioje visuomenėje ţmonėms reikalingi nauji įgūdţiai. Biblioteka turi teikti medţiagą 

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

lavinimosi sąlyga yra informacijos prieinamumas ir efektyvus jos naudojimas. Turi būti uţtikrintas nuoseklus 

poţiūris į dokumentų fondo komplektavimą ir išsaugojimą bei prieigą prie bibliotekos išteklių. Reikia sukurti 
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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. Uţtikrinti 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 

2021–2023 metai  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka  

Dokumentų įsigijimui ir 

periodinių leidinių 

uţsakymui kasmet skirti       

tam tikrą dalį  lėšų nuo 

viešosios bibliotekos 

biudţeto 

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 

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 

2021-2023 Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

 

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

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Uţprenumeruoti 

informacines duomenų 

bazes viešojoje 

bibliotekoje, aprūpinti 

elektroniniais 

dokumentais 

Galimybė naudotis 

įvairiais elektroniniais 

ištekliais 

Kasmet  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Uţsienio kalbų skaityklą 

aprūpinti modernia 

technika 

Sudaryta galimybė 

mokytis uţsienio kalbų 

2021–2023 metai Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Informacinių 

technologijų diegimą 

pritaikyti prie ES 

standartų 

Informacinių 

technologijų diegimo 

atitikimas prie ES 

standartų 

2021–2023 metai  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 
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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 paţangios 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. 

 

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,  uţtikrinti 

operatyvų ir kokybišką 

priėjimą prie 

informacijos 

Bibliotekos pateikimas 

virtualioje erdvėje, 

apsilankiusiųjų skaičius 

2021-2023 metai Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Plėsti netradicines darbo 

formas ir paslaugas 

rajono bibliotekose  

Įrengta videoteka,  

ţaisloteka, pirštininių 

lėlyčių teatriukas, 

kompiuteriniai ţaidimai, 

IRT ir Verslo informacijos 

centrai viešosios 

bibliotekos vaikų erdvėje, 

padaliniuose veikiančios 

ţaislotekos, dramos 

būreliai, knygos bičiulių 

būreliai, klubai, 

kompiuteriniai ţaidimai, 

vaikų ir paauglių 

laisvalaikio praleidimo 

centrai, lankytojų skaičius 

2021-2023 metai  Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka ir padaliniai 

 

2.2. Uždavinys. Vystyti kultūrinę – šviečiamąją veiklą. 
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Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Organizuoti renginius, 

skirtus Juozo Paukštelio 

atminimui įamţinti 

Renginiuose dalyvavusių 

lankytojų skaičius 

 Kas  penki metai Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

Organizuoti susitikimus 

su ţymiais krašto 

ţmonėmis, 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, ţaidimais, 

bendravimas su  

bendraamţiais 

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 

Plėtoti bibliotekos 

pirštininių lėlyčių teatro 

veiklą 

Įsigytos naujos lėlės, 

priemonės scenografijai, 

spektaklių skaičius, 

ţiūrovų skaičius 

Nuolat Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešosios 

bibliotekos vaikų erdvė 

Organizuoti įkurtų 

„Vaikų ir paauglių 

laisvalaikio praleidimo 

centrų“ veiklą 

Naujų vartotojų  

skaičius, susidomėjimas 

knyga, ţaidimais, 

bendravimas su  

bendraamţiais, įsigytos 

naujos knygos, 

priemonės, renginių 

skaičius, išaugęs jaunųjų 

skaitytojų kūrybiškumas, 

lankomumo didėjimas 

Nuolat Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešosios 

bibliotekos vaikų erdvė, 

padaliniai 

Paţymėti renginiais  

krašto ţymių  

ţmonių jubiliejus  

 

Primenami įţymūs 

krašto ţmonės. 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, ţmones 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 
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nesilaikydamos dokumentų saugojimo reţimo. 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, 

ţmonių aptarnavimo 

kokybė 

2021–2023 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 

amţiaus ţmonėms, 

turintiems judėjimo 

sutrikimų 

Neįgaliųjų,  senyvo 

amţiaus  ţmonių 

pagerėjusi  aptarnavimo 

kokybė 

2021–2023 Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka 

 

4. Tikslas:  Plėsti bibliotekos ryšius ir uţtikrinti veiklos sklaidą. 

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 

2021 metai Planas 

Planas Įvyk-
dyta 

Skir-
tu-

mas  

Plano 
įvyk-
dymo 
proc. 

 

2022 
metai 

 

2023 

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 5080    5120 5140 

 - viešojoje bibliotekoje 1600    1610 1620 

 - miesto padaliniuose 480    490 500 

 - 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 66120    68130 70140 

 -viešojoje bibliotekoje 25000    26000 27000 

 -miesto padaliniuose 8120    8130 8140 

 -kaimo padaliniuose 33000    34000 35000 

1.6. Lankytojų vaikų:       

 -viso 24300    24600 24900 

 -viešojoje bibliotekoje 10000    10100 10200 

 -miesto padaliniuose 2600    2700 2800 

 -kaimo padaliniuose 11700    11800 11900 

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 119000    121000 121600 

 -viešojoje bibliotekoje 33000    34000 34000 

 - miesto padaliniuose 13000    13500 13600 
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 -kaimo padaliniuose 73000    73500 74000 

1.10. Išduotis vietoje:       

 -viso 27500    27800 28100 

 -viešojoje bibliotekoje 4900    5000 5100 

 - miesto padaliniuose 5000    5100 5200 

 -kaimo padaliniuose 17600    17700 17800 

1.11. Išduoti vartotojams vaikams:       

 -viso 27800    28100 28300 

 -viešojoje bibliotekoje 7000    7100 7200 

 -miesto padaliniuose 3500    3600 3600 

 -kaimo padaliniuose 17300    17400 17500 

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  įvaizdţio  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 100    100 100 

 
-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 
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 - 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: 

 

70 

    

70 

 

70 

 -viešojoje bibliotekoje 70    70 70 

 
-vidutiniškai  viename mieto 

padalinyje 
 

36 

    

36 

 

36 

 
-vidutiniškai  viename kaimo 

padalinyje 
 

24 

    

24 

 

24 

3.3. 
Nurašyti dokumentų. Iš viso: 

 Iš jų: 
11400    10150 10100 

 -viešojoje bibliotekoje 2100    1800 1800 
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 -miesto padaliniuose 2250    1500 1500 

 -kaimo padaliniuose 7050    6850 6800 

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 staţuotes 5    5 5 

 
-į kitus renginius, skirtus kvalifikacijai 

kelti 
 

5 

    

5 

 

5 

6. LĖŠOS IR MATERIALINĖ BAZĖ       

6.1. Darbo užmokestis 463400    463500 463600 

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 32000    33000 34000 

6.5. Specialiosios lėšos. Iš viso: 8900    9000 9500 

 Iš jų:       

 -gautos už mokamas paslaugas 4000    5000 5000 

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  2021 m. 

 

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

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

kūrybos sklaidą. 

Uždaviniai: 

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

tarpbibliotekiniu skolinimusi šalies viduje, organizuojant bibliotekos paslaugų prieinamumą socialiai 

paţeidţiamiems vartotojams, teikiant prioritetą besimokančiųjų vartotojų skaitybos reikmėms; 

-  Tęsti knygos ir ţinių sklaidos tradicijas, ieškoti naujų veiklos formų skaitymo skatinimui, uţmegzti ir 

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

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

vartotojus; 

-  Uţtikrinti bibliotekos lankytojams galimybę interaktyviai naudotis elektroninėmis paslaugomis ir 

įgyvendinti savitarną uţtikrinančių technologijų diegimą dokumentų uţsakymo, išdavimo/grąţinimo 

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 – 19000 fiz.vnt. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

1.2. Aptarnauti 70 senyvo amţiaus ir judėjimo 

sutrikimų turinčius vartotojus, nunešant 

spaudinius į namus (pagal individualius 

poreikius). 

1k./ mėn. Judita Jereckienė 

1.3. Palaikyti ryšį su bibliotekai talkinančiais 

knygnešiais. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė 

1.4. Dirbti su skolininkais, reikalauti, kad knygos 

butu grąţintos laiku, vykdyti elektroninį 

susirašinėjimą su skaitytojais. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

prieţiūra. 

  

2.1. Papildyti fondą naujai gautais dokumentais: 

knygomis – 1160 fiz.vnt.; 

periodika – 70 pav. 

Papildyti elektroniniais įrašais NBDB – 620. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

2.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus. 2021-11 mėn. Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

3. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdţio formavimas. 

  

3.1. Organizuoti  renginius, skirtus populiarinti 

knygą, skaitymą, paminėti iškilių ţmonių, 

kraštiečių sukaktis, atmintinus įvykius ir 

datas, ypatingą dėmesį skiriant LR 

Vyriausybės numatytoms datoms. 

2021 metai bus skirti nusipelniusioms 

asmenybėms – poetams, rašytojams, 

mokslininkams, Baţnyčios atstovams, 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 
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visuomenės veikėjams ir ypatingą reikšmę 

mūsų šalių ir tautų istorijai turėjusiems 

įvykiams atminti. 

- Atsiţvelgdamas į tai, kad šiemet sukanka 

garsaus Lietuvos ir Lenkijos karo vado ir 

Lietuvos valstybės veikėjo Jono Karolio 

Chodkevičiaus 400-osios mirties metininės, 

LR Seimas paskelbė 2021 metus vieno 

iškiliausių XVII amţiaus Europos karo vadų 

Jono Karolio Chodkevičiaus metais. 

- 2021 metus Lietuvos Seimas paskelbė 

Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais, 

atsiţvelgdamas į tai, kad šiemet sukanka 700 

metų nuo didţiojo kunigaikščio Gedimino 

sąjungos su totoriais sudarymo ir siekdamas 

paminėti bendrą lietuvių ir totorių kovą su 

Kryţiuočių ordinu. 

- Minint 100-ąsias pirmojo valstybės archyvo 

įkūrimo Lietuvos Respublikoje metines 2021 

metai paskelbti Archyvų metais. 

- Minint 100-ąsias gimimo metines, 2021 

metai paskelbti partizano, vieno Lietuvos 

pasipriešinimo sovietų okupaciniam reţimui 

lyderių Juozo Lukšos-Daumanto metais. 

- Lapkričio 18 dieną bus minimos dvi 

sukaktys – 140 metų, kai gimė vienas pirmųjų 

profesionalių Lietuvos skulptorių profesorius 

Juozas Zikaras ir 100 metų, kai sukurtas 

vienas iškiliausių Lietuvos nepriklausomybės 

simbolių J. Zikaro skulptūra „Laisvė“. 2021 

metai paskelbti Juozo Zikaro metais. 

- Šių metų birţelio 5 d. sukanka 100 metų, kai 

gimė poetas Vytautas Mačernis. Įvertindamas 

jo filosofinės, intelektualios poezijos svarbą 

lietuvių kultūrai, Seimas paskelbė 2021 metus 

Vytauto Mačernio metais. 

- Prasidėjusių metų globėjai bus ir du 

mokslininkai – Jurgis Ambraziejus Pabrėža 

(minėsime 250-ąsias jo gimimo metines) ir 

Marija Gimbutienė. Kunigas pranciškonas J. 

A. Pabrėţa buvo botanikas, pedagogas, 

lietuvių kultūrinio sąjūdţio dalyvis, ţemaičių 

raštijos veikėjas, mokslo terminų kūrėjas. 

Savo ruoţtu baltų ir indoeuropiečių kultūros 

tyrinėtoja, archeologė, antropologė M. 

Gimbutienė padėjo pagrindus naujajai 

Senosios Europos istorijos koncepcijai. 100-

ąsias jos gimimo metines Lietuva minės 

sausio 23 dieną. 

- 2021-uosius metus Seimas paskelbė ir 

kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. 

Lietuvai nusipelniusios asmenybės, visą savo 

gyvenimą paskyrusios Lietuvai ir jos kovai uţ 

laisvę, 100-osios metinės sukako 2020 metų 

rugpjūčio 20 dieną. 

- Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus 

paskelbė Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 

Tarpusavio įžado metais. 
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3.2. Organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginius kartu su LBD Pakruojo skyriumi. 

2021-04 mėn. 23-

30 d. 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

3.3. Redaguoti ir sudaryti skyriaus atmintines 

vartotojams (Knygų išdavimas, grąţinimas. 

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 

2021 m. sausis - 

gruodis 

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/JuozoPaukstelioVi

esojiBiblioteka, 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 30 straipsnių. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

4. Informacinis ir kraštotyros darbas.   
4.1. Pastoviai rinkti  medţiagą apie Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus veiklą, parengti veiklos metraštį uţ 

2020 metus. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė  

4.2.  Teikti vartotojams konsultacijas, atliekant  

 informacijos paieškas dokumentų fonde,  

 internete, elektroniniuose kataloguose,  

 kartotekose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

4.3. Atsakyti į vartotojų pateiktas uţklausas ţodţiu,  

raštu, telefonu, el. paštu (pagal pageidavimus)  

iš viso – 6000. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

4.4. Kartotekų papildymas kortelėmis: iš viso –  

100. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

4.5. Aptarnauti interneto vartotojų -    400; 

                                 lankytojų – 3000; 

Vartotojų internete praleistų valandų skaičius 

– 3000. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Genė 

Juodytė, Genė Urbienė 

5. Bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis, organizacijomis. 

  

5.1. Tęsti bendradarbiavimą su: 

- Pakruojo švietimo skyriumi; 

  - Pakruojo miesto seniūnija; 

  - „Atţalyno“ gimnazija;                                        

  - „Ţemynos“ progimnazija; 

  - J. Pakalnio muzikos mokykla; 

- Pakruojo Samariečių draugija; 

 - Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės  

sveikatos biuru; 

- Pakruojo sutrikusio intelekto ţmonių globos 

bendrija „Pakruojo Viltis“. 

     Integruoti jų moksleivius, darbuotojus, 

mokytojus į VB renginių programą.  

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

5.2. Plėtoti ryšius su rajono NVO, jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“,  

literatų klubu „Ţidinys“, LASS Pakruojo 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė  

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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skyriumi, karate klubu „Cunamis“, 

Pakruojo suaugusiųjų, bei vaikų ir jaunimo 

dailės studijomis, kviečiant jų narius į 

renginius, sudarant sąlygas jų kūrybinei 

raiškai. 

 

 

 

5.3. Toliau palaikyti bendradarbiavimo ryšius, 

ieškant naujų idėjų, rengiant ir įgyvendinant 

bendrus projektus su: 

- Šiaulių universiteto Menų fakultetu; 

- Leidykla „Šiaurės Lietuva“; 

- Leidykla „Ţiemgala“; 

- 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. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Judita Jereckienė 

 

 

 

 

 

6. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

dokumentacija. 

  

6.1. Parengti 2022 m. individualius veiklos planus. 

Juos pateikti savo skyriaus vedėjai. 

Iki 2021-11-25 

 

Rima Livanienė,  Genė Juodytė, 

Genė Urbienė  

6.2. Parengti bendrą VB skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus ir vaikų erdvės 2022 m. veiklos 

planą, pateikti vyr. metodininkei. 

Iki 2021-12-01 Judita Jereckienė 

6.3. Parengti 2020 m. VB statistinę veiklos 

ataskaitą ir pateikti  vyr. metodininkei. 

Iki 2021-01-08 Judita Jereckienė 

6.4. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitas ir pateikti  

skyriaus vedėjai. 

Iki 2021-01-10 Rima Livanienė,  Genė Juodytė, 

Genė Urbienė 

6.5. Parengti 2020 m. VB veiklos ataskaitą ir 

pateikti vyr. metodininkei. 

Iki 2021-02-01 Judita Jereckienė 

6.6. Parengti ketvirčio ţinių ataskaitas ir pateikti 

skyriaus vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki mėn.15 d. Rima Livanienė,  Genė Juodytė, 

Genė Urbienė 

6.7. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą, pateikti skyriaus vedėjai. 

Iki  mėn. 20 d. Rima Livanienė,  Genė Juodytė, 

Genė Urbienė 

6.8. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą ir pateikti vyr. metodininkei. 

Iki mėn. 25 d. Judita Jereckienė 

6.9. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė  

6.10. Registruoti periodinius leidinius. 2021 m. sausis - 

gruodis 
Judita Jereckienė 

6.11. Koordinuoti skyriaus veiklą. 2021 m. sausis - 

gruodis 
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“, Didţiojo Knygų 

pristatymo konkurse; Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotose ir toliau 

globojamose „Knygų Kalėdose“; Lietuvos 

leidėjų asociacijos (LLA) ir Lietuvos 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė  
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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 Maţvydo biblioteka, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerija. 

8. Gyventojų kompiuterinio raštingumo 

mokymai. Konsultacijos. 

  

8.1. Kompiuterinio raštingumo mokymai 

suaugusių, pagyvenusių ţmonių grupėms: 

- Paţintis 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; 

-      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 paţengusiųjų mokymų 

programas – 200 ţmonių; 

Individualus gyventojų mokymas – 100. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Urbienė 

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 – 260. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Urbienė  

 

9. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

9.1. Dalyvauti bibliotekininkų kvalifikacijos 

kėlimo ir profesinės kompetencijos 

tobulinimui skirtuose mokymuose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė 

9.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė  

10. Metodinė veikla.   
10.1. Rajono bibliotekininkus konsultuoti 

bibliotekinio darbo klausimais, pagal 

galimybę išvykti į padalinius praktinei 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Judita Jereckienė, Rima 

Livanienė,  Genė Juodytė, Genė 

Urbienė  
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pagalbai ir konsultacijoms.  

11. Bibliotekos interneto svetainės prieţiūra.   

11.1. Redaguoti, pildyti nauja informacija 

bibliotekos svetainę www.pakruojis.rvb.lt 

 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Rima Livanienė,  

Kompiuterių inţinierius Mantas 

Petraitis 
 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ ERDVĖS VEIKLA  2021 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 bendraamţiais, 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 ţmogaus kultūrinio, bei dvasinio 

tobulėjimo šaltinių; 

- Reklamuoti  ir aktyviai skatinti dalyvauti  „Metų knygos rinkimuose“. Surengti tarptautinę 

      vaikų knygos dieną, prisidėti prie Skaitymo skatinimo programos įgyvendinimo; 

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

       kūrybinius įgūdţius; 

-     Glaudţiai bendradarbiauti su ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigomis; 

- Kurti paslaugų sistemą, atsiţvelgiant į vaikų poreikius, bei laikmečio aktualijas; 

- Organizuoti veiklą sinagogoje. 

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas.   
1.1. Rodikliai:  

- aptarnauti vartotojų  - 600,  

t.sk. suaugusiųjų – 180; 

- lankytojų – 10000; 

- išduoti dokumentų – 9000. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

 

1.2. Paruošti vaikų lopšelių – darţelių lankymosi 

bibliotekoje grafikus (iš viso 4). Per metus šis 

skaičius gali keistis pagal šių įstaigų poreikį. Per 

metus surengti 6 uţsiėmimus: paţintinius – 2; 

lavinamuosius – 2; kūrybinius – 2. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

 

 

1.3. Kviesti pirmų  klasių moksleivius į biblioteką – 

pirmokėlių savaitę. Organizuoti 3 susitikimus. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

1.4. Vesti konsultacines valandas V- VIII klasių 

moksleiviams: dokumentų paieška 

elektroniniame kataloge, dokumentų  

rezervavimas internetu. Dokumentų paieška 

fonde. Naujiems vartotojams  nuolat  rengti 

apmokymus. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

1.5. Suteikti galimybę  tobulinti uţsienio kalbas 

veikiančiame „Informacijos ir uţsienio kalbų 

mokymosi centre“  

2021 m. sausis – 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

1.6. Dirbti su skolininkais, reikalauti, kad knygos 

būtų grąţintos laiku, vykdyti elektroninį 

susirašinėjimą su skaitytojais. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

1.7. Netradicinės darbo formos: 

Veiklos populiarinimui, darbo formų 

tobulinimui yra įkurtas saviveiklinis lėlių 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
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teatriukas, 125 įvairių tautų lėlių kolekcija, 

teminiai segtuvai, „Ţaisloteka“, kurioje 2021 m. 

numatoma aptarnauti 570 lankytojų ir išduoti  

1200 ţaidimų.  

1.8. IRT ir Verslo centrų veikla, jos tobulinimas 2021 m. sausis – 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

1.9. Aptarnauti sinagogos lankytojus. Planuojamas 

lankytojų skaičius – 5000. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

Gitana Maasienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

prieţiūra. 
  

2.1. Papildyti fondą naujai gautais dokumentais: 

knygomis – 350 fiz.vnt.; 

periodika – 5 pav. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

2.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus. 2021 m. IV ketv. Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 

organizacijomis. 

  

3.1. Tęsti bendradarbiavimą su visomis miesto 

mokyklomis, lopšeliais – darţeliais, įstaigomis, 

dirbančiomis su vaikais, Agentūros – Visos 

Lietuvos Vaikai Pakruojo labdaros ir paramos 

fondu, Šiaulių apskrities Ţydų bendruomene, kt. 

įstaigomis. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Gitana 

Maasienė 

 

4. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdţio formavimas. 
  

4.1. Organizuoti  renginius, skirtus populiarinti 

knygą, skaitymą, paminėti iškilių ţmonių, 

kraštiečių sukaktis, atmintinus įvykius ir datas, 

ypatingą dėmesį skiriant LR Vyriausybės 

numatytoms datoms. 

2021 metai bus skirti nusipelniusioms 

asmenybėms – poetams, rašytojams, 

mokslininkams, Baţnyčios atstovams, 

visuomenės veikėjams ir ypatingą reikšmę mūsų 

šalių ir tautų istorijai turėjusiems įvykiams 

atminti. 

- Atsiţvelgdamas į tai, kad šiemet sukanka 

garsaus Lietuvos ir Lenkijos karo vado ir 

Lietuvos valstybės veikėjo Jono Karolio 

Chodkevičiaus 400-osios mirties metininės, LR 

Seimas paskelbė 2021 metus vieno iškiliausių 

XVII amţiaus Europos karo vadų Jono Karolio 

Chodkevičiaus metais. 

- 2021 metus Lietuvos Seimas paskelbė 

Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais, 

atsiţvelgdamas į tai, kad šiemet sukanka 700 

metų nuo didţiojo kunigaikščio Gedimino 

sąjungos su totoriais sudarymo ir siekdamas 

paminėti bendrą lietuvių ir totorių kovą su 

Kryţiuočių ordinu. 

- Minint 100-ąsias pirmojo valstybės archyvo 

įkūrimo Lietuvos Respublikoje metines 2021 

metai paskelbti Archyvų metais. 

- Minint 100-ąsias gimimo metines, 2021 metai 

paskelbti partizano, vieno Lietuvos 

pasipriešinimo sovietų okupaciniam reţimui 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Gitana 

Maasienė 

 

 



28 

 

lyderių Juozo Lukšos-Daumanto metais. 

- Lapkričio 18 dieną bus minimos dvi sukaktys 

– 140 metų, kai gimė vienas pirmųjų 

profesionalių Lietuvos skulptorių profesorius 

Juozas Zikaras ir 100 metų, kai sukurtas vienas 

iškiliausių Lietuvos nepriklausomybės simbolių 

J. Zikaro skulptūra „Laisvė“. 2021 metai 

paskelbti Juozo Zikaro metais. 

- Šių metų birţelio 5 d. sukanka 100 metų, kai 

gimė poetas Vytautas Mačernis. Įvertindamas jo 

filosofinės, intelektualios poezijos svarbą 

lietuvių kultūrai, Seimas paskelbė 2021 metus 

Vytauto Mačernio metais. 

- Prasidėjusių metų globėjai bus ir du 

mokslininkai – Jurgis Ambraziejus Pabrėža 

(minėsime 250-ąsias jo gimimo metines) ir 

Marija Gimbutienė. Kunigas pranciškonas J. A. 

Pabrėţa buvo botanikas, pedagogas, lietuvių 

kultūrinio sąjūdţio dalyvis, ţemaičių raštijos 

veikėjas, mokslo terminų kūrėjas. Savo ruoţtu 

baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtoja, 

archeologė, antropologė M. Gimbutienė padėjo 

pagrindus naujajai Senosios Europos istorijos 

koncepcijai. 100-ąsias jos gimimo metines 

Lietuva minės sausio 23 dieną. 

- 2021-uosius metus Seimas paskelbė ir 

kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. 

Lietuvai nusipelniusios asmenybės, visą savo 

gyvenimą paskyrusios Lietuvai ir jos kovai uţ 

laisvę, 100-osios metinės sukako 2020 metų 

rugpjūčio 20 dieną. 

- Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus 

paskelbė Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 

Tarpusavio įžado metais. 

4.2. Organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginius kartu su LBD Pakruojo skyriumi. 

2021 m. balandţio 

mėn. 23-30 d. 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Gitana 

Maasienė 

4.3. Redaguoti ir sudaryti erdvės atmintines, 

lankstinukus vartotojams,  pateikiant juose 

naujausią informaciją apie teikiamas paslaugas ir 

galimybes jomis naudotis. Vykdyti jų sklaidą 

lankytojams, bibliotekos interneto svetainėje 

www.pakruojis.rvb.lt 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

4.4. Informaciją apie Vaikų erdvės 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, kitoje internetinėje erdvėje, 

vietinėje ir respublikinėje spaudoje, stenduose, 

informaciniuose ir reklaminiuose leidiniuose, 

bei lankstinukuose. 

Apie vaikų erdvės veiklą parašyti 12 straipsnių. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

4.5. Informuoti visuomenę apie vyksiančius ir 

įvykusius  renginius, kino filmus.  

Parengti informacinių pranešimų, straipsnių, 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Gitana Maasienė 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
http://www.pakruojis.lt/
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reklamos įvairiose internetinėse svetainėse, 

Facebook paskyroje ir kt. – 100. 

Kino filmų reklama – 20. 

4.6. Vesti ekskursijas sinagogoje. Per metus pravesti 

20 ekskursijų. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Sigyta Kavaliauskienė, 

Gitana Maasienė 

5. Veiklos dokumentacija.   
5.1. Parengti 2022 m. Vaikų erdvės veiklos planą. Jį 

pateikti skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai 

ir vyr. metodininkei. 

Iki 2021-12-01 

 

Birutė Šlivinskienė 

5.2. Parengti 2022 m. sinagogos veiklos planą. Jį 

pateikti skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai 

ir vyr. metodininkei. 

Iki 2021-12-01 

 

Gitana Maasienė 

5.3. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitą ir pateikti  

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai,  vyr. 

metodininkei. 

Iki 2021-02-01 Birutė Šlivinskienė 

5.4. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitą ir pateikti  

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai,  vyr. 

metodininkei. 

Iki 2021-02-01 Gitana Maasienė 

5.5. Parengti 2020 m. statistinę veiklos ataskaitą ir 

pateikti  skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

vedėjai,  vyr. metodininkei. 

Iki 2021-01-08 Birutė Šlivinskienė 

5.6. Parengti ketvirčio ţinių ataskaitas ir pateikti 

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai ir vyr. 

metodininkei. 

Iki mėn.15 d. Birutė Šlivinskienė 

5.7. Parengti ketvirčio ţinių ataskaitas ir pateikti 

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai ir vyr. 

metodininkei. 

Iki mėn.15 d. Gitana Maasienė 

5.8. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą, pateikti skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki  mėn.25 d. Birutė Šlivinskienė 

5.9. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą, pateikti skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vedėjai ir vyr. metodininkei. 

Iki  mėn.25 d. Gitana Maasienė 

5.10. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2021 m. sausis - 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

5.11. Registruoti periodinius leidinius. 2021 m. sausis - 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

5.12. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Gitana 

Maasienė 

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

parengti jų dalykines ataskaitas, įvykdymo 

faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų 

sąrašus, ir kt. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Gitana 

Maasienė 

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“, 

Didţiojo Knygų pristatymo konkurse; 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotose ir 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Gitana 

Maasienė 
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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 Maţvydo biblioteka, 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija;  projekte „Autizmo spektro ir kitų 

kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų 

turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo 

diegimas“, kurį įgyvendina Lietuvos apskričių 

viešųjų bibliotekų asociacija su partneriais 

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ ir 

asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“. 

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

viešosios bibliotekos vaikų erdvės veiklą, 

parengti veiklos metraštį uţ 2020 metus. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

7.2. Pastoviai rinkti  medţiagą apie sinagogos 

veiklą, parengti veiklos kroniką uţ 2020 metus. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Gitana Maasienė 

7.3.  Teikti vartotojams konsultacijas, atliekant  

informacijos paieškas dokumentų fonde, internete,  

 elektroniniuose kataloguose, kartotekose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

7.4. Atsakyti į vartotojų pateiktas uţklausas   

ţodţiu, raštu, telefonu, el. paštu, iš viso – 650. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

7.5. Interneto skaityklos vartotojų skaičius – 170; 

Internete praleistų valandų skaičius 

- 2700. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

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

ir profesinės kompetencijos tobulinimui 

skirtuose mokymuose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Gitana 

Maasienė 

8.2. Planuojama 3 staţuotės į ŠAVB darbo su 

vartotojais vaikais klausimais. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

8.3. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Gitana 

Maasienė 

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

vartotojais vaikais klausimais, pagal galimybę 

išvykti į padalinius praktinei pagalbai ir 

konsultacijoms. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

 
9.2. Rajono bibliotekininkus konsultuoti ekskursijų 

vedimo klausimais. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

Gitana Maasienė 
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VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS INFORMACINIS IR BIBLIOGRAFINIS DARBAS 2021 m. 

                                                                                                                                                                                                    
Tikslas: Teikti informacines paslaugas įvairaus amţiaus 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 uţklausas ţodţiu, 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  - 40; 

- lankytojų – 80; 

- išduoti dokumentų – 160 fiz.vnt. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Urbienė  

 

1.2. Skleisti atrankinę informaciją, pagal poreikį el. 

paštu siųsti naujienas,  informaciją apie 

bibliotekoje įvyksiančius renginius į „Atţalyno“ 

gimnaziją, „Ţemynos“ progimnaziją, Pakruojo 

seniūnijos seniūnui, rajono savivaldybės tarybos 

nariams. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Urbienė  

 

 

 

 

 

1.3. Atvirų durų dienos Viešojoje bibliotekoje:  

- Konsultacijos lankytojams. 

- Elektroninių duomenų bazių pristatymai. 

2021 m. balandţio 

24-30 d. 

Genė Urbienė  

 

1.4. Pastoviai informuoti skaitytojus (sudarant  

sąrašus) apie Informacijos skaitykloje gautus  

naujus informacinius diskus (CD-ROM). 

2021 m. sausis - 

gruodis 
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 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė  

 

2. Uţklausos. Kartotekų organizavimas. 

Kompiuterinės paslaugos. 

  

2.1. Atsakyti į vartotojų pateiktas uţklausas   

ţodţiu, raštu, telefonu, el. paštu  

(pagal pageidavimus) iš viso – 380. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė  

 

2.2. Kartotekų papildymas kortelėmis: iš viso – 50. 

 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė  

 

2.3. Interneto skaityklos vartotojų skaičius – 310; 

Interneto lankytojų – 2800; 

Interneto paslaugomis pasinaudota kartų - 

2800; 

Kitomis kompiuterio paslaugomis pasinaudota 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė  

 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka
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kartų – 300; 

Internete praleistų valandų skaičius 

- 3000; 

Interneto seansų skaičius – 3000. 

3. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

prieţiūra. 

  

3.1. Papildyti fondą naujai gautais  informaciniais 

dokumentais: 40 fiz.vnt. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Urbienė 

3.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus 2021-01 mėn. Genė Urbienė 

4. Gyventojų kompiuterinio raštingumo 

mokymai. Konsultacijos. 

  

4.1. Kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusių, 

pagyvenusių ţmonių grupėms: 

- Paţintis 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; 

-      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 paţengusiųjų mokymų 

programas – 200 ţmonių; 

Individualus gyventojų mokymas – 100. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Urbienė  

 

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 – 260. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Urbienė  

 

5. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdţio formavimas. 

  

5.1. Organizuoti informacines dokumentų parodas. 2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė 

5.2. Rengti informacinius straipsnius apie 

informacijos prieigą, tiek rašytiniuose 

dokumentuose, tiek elektroniniuose ištekliuose. 

2020 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė 

 

5.3. Parengti reklaminį lankstinuką apie bibliotekoje 

teikiamas elektronines paslaugas 2021 metais. 

2020 m. 01 mėn. Genė Urbienė  

 

6. Veiklos dokumentacija.   

6.1. Parengti 2022 m. individualios veiklos planą. Jį 

pateikti skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai 

Iki 2021-11-10 

 

Genė Urbienė 
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ir vyr. metodininkei. 

6.2. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitą ir pateikti  

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai ir vyr. 

metodininkei. 

Iki 2021-01-10 Genė Urbienė 

 

6.3. Parengti ketvirčio ţinių ataskaitas ir pateikti 

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai ir vyr. 

metodininkei. 

Iki mėn.15 d. Genė Urbienė 

 

6.4. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą, pateikti skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vedėjai. 

Iki  mėn.20 d. Genė Urbienė 

  

6.5. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė  

6.6. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
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 

reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline 

Martyno Maţvydo biblioteka, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerija. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė  

8. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

8.1. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinės 

kompetencijos tobulinimui skirtuose 

mokymuose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė 

8.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė 

9. Metodinė veikla.   

9.1. Rajono bibliotekininkus konsultuoti 

informacinio ir bibliografinio darbo klausimais. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Urbienė 

 
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KRAŠTOTYRINIS DARBAS 2021 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 ţmonių gyvenimą ir jų darbus; 

- Įvairiomis bibliotekinio darbo formomis paţymėti 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 prieţiūrą ir konsultacines 

funkcijas; 



34 

 

- Palaikyti ryšius su iškiliais Pakruojo krašto ţmonėmis, Kultūros paveldo tarnyba, Ţeimelio 

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

      kultūrinėmis istaigomis. Domėtis kraštotyros darbo patirtimi kaimyniniuose Joniškio,  

      Pasvalio, Radviliškio rajonuose; 

- Tęsti bendradarbiavimą su Paneveţio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos kraštotyros  

      skyriumi. 

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas ir informacijos 

sklaida. 

  

1.1. Rodikliai:  

- aptarnauti vartotojų  - 20; 

- lankytojų – 45; 

- išduoti dokumentų – 150 fiz.vnt. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Juodytė 

 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

prieţiūra. 

  

2.1. Papildyti fondą naujai gautais  dokumentais: 75 

fiz.vnt. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Juodytė 

2.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus. 2021-01 mėn. Genė Juodytė 

3. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdţio formavimas. 

  

3.1. Rengti  dokumentų parodas ir įvariomis darbo 

formomis paţymėti kraštiečių jubiliejus, 

įvykius, kraštui svarbias datas.                                       

2021m. sausis - 

gruodis 

Genė Juodytė 

 

3.2. Kraštotyros darbai: 

-  -       Biografinis ţinynas „Iškilieji pakruojiečiai“ 

lokalinei monografijai „Pakruojis“ (30 psl.). 

 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Juodytė 

 - Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos kultūrinių renginių kronika (20 

psl.). 

2021 m. I ketv. Genė Juodytė 

 - Iškilių Pakruojo krašto ţmonių sukakčių 

kalendorius 2022 m. (15 psl.). 

2021 m. spalio 

mėn. 

Genė Juodytė 

3.3. Parengti 6 straipsnius spaudai: 

- Šįmetinėje Pienių ţydėjimo šventėje 

rengiamos ir kūrybinės dirbtuvės.  

2021 m. geguţės 

mėn. 1-oji pusė 

Genė Juodytė 

 - Ţymiausias Pašvitinio krašto šnektos 

tyrinėtojas Juozas Bilevičius. 

2021 m. geguţės 

mėn. 2-oji pusė 

Genė Juodytė 

 - Archeologės Marijos Gimbutienės metams 

– viešnagė pas Kaireliuose gyvenantį 

archeologą, habil. daktarą Algirdą 

Girininką. 

2021 m. birţelio 

mėn. 

 

Genė Juodytė 

 - Primiršti vardai: pedagogas, muziejininkas, 

kraštotyrininkas Vladas Trinka. 

2021 m. liepos 

mėn. 

Genė Juodytė 

 - Kraštietis Kazimieras Ragulskis – 

ryškiausias XX a. 2-osios pusės Lietuvos 

mokslininkas. 

2021 m. spalio 

mėn. 

Genė Juodytė 

 - Literatūrinė-muzikinė popietė Amţinybėn 

išėjusiems kraštiečiams atminti. 

2021 m. spalio 

mėn. 

Genė Juodytė 

3.4. Kraštotyros archyvų tvarkymas: sukauptos 

dokumentinės medţiagos perţiūrėjimas, 

nuotraukų metrikos pateikimas. Darbai skiriami 

Archyvų metams. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Juodytė 

4. Uţklausos. Elektroniniai įrašai.   

4.1. Atsakyti į pateiktas vartotojų uţklausas 

kraštotyros klausimais. Iš viso: 140. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Juodytė 

4.2. Sukurti įrašų iš rajono laikraščio ir nusiųsti į NB 2021 m. sausis - Genė Juodytė 
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DB – 620. gruodis 

5. Veiklos dokumentacija.   

5.1. Parengti 2022 m. individualios veiklos planą. Jį 

pateikti skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai 

ir vyr. metodininkei. 

Iki 2021-11-10 

 

Genė Juodytė 

 

5.2. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitą ir pateikti  

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai ir vyr. 

metodininkei. 

Iki 2021-01-10 Genė Juodytė 

 

5.3. Parengti ketvirčio ţinių ataskaitas ir pateikti 

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai ir vyr. 

metodininkei. 

Iki mėn.15 d. Genė Juodytė 

 

5.4. Patikslinti kiekvieno mėnesio numatomų 

renginių planą, pateikti skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vedėjai. 

Iki  mėn.20 d. Genė Juodytė 

  

5.5. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Juodytė 

5.6. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė Juodytė 

6. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

6.1. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinės 

kompetencijos tobulinimui skirtuose 

mokymuose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė  Juodytė 

6.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Genė  Juodytė 

7. Metodinė veikla.   

7.1. Rajono bibliotekininkus konsultuoti 

kraštotyrinio darbo klausimais. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Juodytė 

7.2. Organizuoti  staţuotes kraštotyrinio darbo 

klausimais padalinių darbuotojoms. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Genė Juodytė 

 

 
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KNYGŲ KOMPLEKTAVIMO IR TVARKYMO SKYRIAUS VEIKLA  

2021 m. 

 

Tikslas: Rajono bibliotekose komplektuoti pačius įvairiausius dokumentus bei išteklius skirtingose 

laikmenose, neatsilikti nuo laikmečio reikalavimų, uţtikrinti 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 darbuotojų darbą su patobulintomis 

LIBIS posistemėje įdiegiamomis naujovėmis, 

šalinti atsiradusias problemas. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Kompiuterių inţinierius 

Mantas Petraitis, 

Birutė Vinciūnienė 

2. LIBIS PĮ diegimas.   

2.1. - BĮ skaičius VB elektroniniame kataloge – 

62500; 

- per metus įdiegti BĮ į VB elektroninį 

katalogą (be analizinių įrašų) – 2000. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Birutė Vinciūnienė, Graţina 

Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 
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3. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

prieţiūra. Katalogų ir kartotekų 

organizavimas. 

  

3.1. Įsigyti ir sutvarkyti naujų dokumentų – 5500 

fiz.vnt.; 

Įsigyti ir sutvarkyti periodinių leidinių  - 70 pav. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Birutė Vinciūnienė, Graţina 

Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

3.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus, juos 

sutvarkyti – 17010 fiz.vnt. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Birutė Vinciūnienė, Graţina 

Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

3.3. Uţsakyti knygas iš „Ekspreinformacijos“ ir 

leidyklų, uţsakymus išsiųsti tiekėjams. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Birutė Vinciūnienė 

3.4. Tvarkyti gautų knygų sąskaitas ir apskaitą. 2021 m. sausis - 

gruodis 
Birutė Vinciūnienė 

3.5. Tvarkyti ir paskirstyti naujai gautus spaudinius 

skyriams ir padaliniams. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Graţina Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

3.6. Pastoviai pildyti „Einamąją  komplektavimo 

kartoteką“. 

2021m. sausis - 

gruodis 
Birutė Vinciūnienė, Graţina 

Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

3.7. Registruoti periodinius leidinius Bibliotekos 

elektroniniame kataloge. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Graţina Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

3.8. Nurašyti dokumentus iš dokumentų 

Inventoriaus knygų ir VB elektroninio katalogo. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Birutė Vinciūnienė, Graţina 

Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

3.9. Naujas knygas reklamuoti bibliotekos 

internetinėje svetainėje. 

 Birutė Vinciūnienė 

4. Metodinė veikla.   

4.1. Rajono bibliotekininkus konsultuoti fondų 

komplektavimo ir tvarkymo  klausimais, suteikti 

praktinę pagalbą. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Birutė Vinciūnienė, Graţina 

Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

4.2. Patikrinti dokumentų fondą Balsių, Bardiškių, 

Ţeimelio ir Pašvitinio padaliniuose. 

2021 m. I – II 

ketv. 

Birutė Vinciūnienė, Graţina 

Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

4.3. Išvykti patikrinimui ir praktinei pagalbai į 

kaimo padalinius. Vidutiniškai vieną padalinį 

aplankyti 1 kartą metuose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Birutė Vinciūnienė 

4.4. Patikrinti padalinių apskaitos dokumentus 

(Inventoriaus knygą, Visuminę apskaitos knygą) 

2021-12 mėn. Birutė Vinciūnienė 

5. Knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus 

dokumentacija. 

  

5.1. Parengti 2022 m. Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus veiklos planą. Jį pateikti vyr. 

metodininkei. 

Iki 2021-11-25 Birutė Vinciūnienė 

5.2. Parengti 2020 m. Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus veiklos ataskaitą ir pateikti 

vyr. metodininkei. 

Iki 2021-02-01 Birutė Vinciūnienė 

6. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

6.1. Dalyvauti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo 

ir profesinės kompetencijos tobulinimui 

skirtuose mokymuose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Birutė Vinciūnienė, Graţina 

Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

6.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Birutė Vinciūnienė, Graţina 

Vilemaitė, Birutė 

Maksimavičienė 

7. Kiti darbai.   

7.1. Vesti VB trumpalaikio turto apskaitą. 2021 m. sausis - 

gruodis 

Birutė Vinciūnienė 

7.2. Tvarkyti Bibliotekos archyvą. 2021 m. sausis - 

gruodis 

Graţina Vilemaitė 
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7.3. Slenkančiu darbo grafiku dirbti Sinagogoje. 2021 m. sausis - 

gruodis 

Graţina Vilemaitė 

7.4. Slenkančiu darbo grafiku dirbti Vaikų erdvėje. 2021 m. sausis - 

gruodis 

Birutė Maksimavičienė 

7.5. Suteikti Bibliotekos trumpalaikiam turtui inv. 

Nr. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Birutė Maksimavičienė 

7.6. Vesti Bibliotekos medţiagų sunaudojimo 

ţiniaraštį. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Birutė Maksimavičienė 

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METODINIS DARBAS 2021 m. 

 

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

tyrimo, technologinę ir konsultacinę funkcijas. 

Uždaviniai: 

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

inovacijų diegimo būdus, mokyti ţinias 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 įvaizdţio formavimas; 

- Pagalba kitų ţinybų bibliotekoms. 

 

Eil.

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdţio formavimas. 

  

1.1. Prisidėti organizuojant  renginius, skirtus 

populiarinti knygą, skaitymą, paminėti iškilių 

ţmonių, kraštiečių sukaktis, atmintinus įvykius 

ir datas, ypatingą dėmesį skiriant LR 

Vyriausybės numatytoms datoms. 

2021 metai bus skirti nusipelniusioms 

asmenybėms – poetams, rašytojams, 

mokslininkams, Baţnyčios atstovams, 

visuomenės veikėjams ir ypatingą reikšmę mūsų 

šalių ir tautų istorijai turėjusiems įvykiams 

atminti. 

- Atsiţvelgdamas į tai, kad šiemet sukanka 

garsaus Lietuvos ir Lenkijos karo vado ir 

Lietuvos valstybės veikėjo Jono Karolio 

Chodkevičiaus 400-osios mirties metininės, LR 

Seimas paskelbė 2021 metus vieno iškiliausių 

XVII amţiaus Europos karo vadų Jono Karolio 

Chodkevičiaus metais. 

- 2021 metus Lietuvos Seimas paskelbė 

Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais, 

atsiţvelgdamas į tai, kad šiemet sukanka 700 

metų nuo didţiojo kunigaikščio Gedimino 

sąjungos su totoriais sudarymo ir siekdamas 

paminėti bendrą lietuvių ir totorių kovą su 

Kryţiuočių ordinu. 

- Minint 100-ąsias pirmojo valstybės archyvo 

įkūrimo Lietuvos Respublikoje metines 2021 

metai paskelbti Archyvų metais. 

- Minint 100-ąsias gimimo metines, 2021 metai 

paskelbti partizano, vieno Lietuvos 

pasipriešinimo sovietų okupaciniam reţimui 

lyderių Juozo Lukšos-Daumanto metais. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
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- Lapkričio 18 dieną bus minimos dvi sukaktys 

– 140 metų, kai gimė vienas pirmųjų 

profesionalių Lietuvos skulptorių profesorius 

Juozas Zikaras ir 100 metų, kai sukurtas vienas 

iškiliausių Lietuvos nepriklausomybės simbolių 

J. Zikaro skulptūra „Laisvė“. 2021 metai 

paskelbti Juozo Zikaro metais. 

- Šių metų birţelio 5 d. sukanka 100 metų, kai 

gimė poetas Vytautas Mačernis. Įvertindamas jo 

filosofinės, intelektualios poezijos svarbą 

lietuvių kultūrai, Seimas paskelbė 2021 metus 

Vytauto Mačernio metais. 

- Prasidėjusių metų globėjai bus ir du 

mokslininkai – Jurgis Ambraziejus Pabrėža 

(minėsime 250-ąsias jo gimimo metines) ir 

Marija Gimbutienė. Kunigas pranciškonas J. A. 

Pabrėţa buvo botanikas, pedagogas, lietuvių 

kultūrinio sąjūdţio dalyvis, ţemaičių raštijos 

veikėjas, mokslo terminų kūrėjas. Savo ruoţtu 

baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtoja, 

archeologė, antropologė M. Gimbutienė padėjo 

pagrindus naujajai Senosios Europos istorijos 

koncepcijai. 100-ąsias jos gimimo metines 

Lietuva minės sausio 23 dieną. 

- 2021-uosius metus Seimas paskelbė ir 

kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. 

Lietuvai nusipelniusios asmenybės, visą savo 

gyvenimą paskyrusios Lietuvai ir jos kovai uţ 

laisvę, 100-osios metinės sukako 2020 metų 

rugpjūčio 20 dieną. 

- Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus 

paskelbė Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 

Tarpusavio įžado metais. 

1.2. Organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginius, akcijas. 

2021 m. balandţio 

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 2 straipsnius. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondo 

prieţiūra. 

  

2.1. Papildyti fondą naujai gautais  dokumentais – 

20 fiz.vnt. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
2.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus 2021 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
3. Kartotekų pildymas, redagavimas.Uţklausos.   

3.1. Atsakyti į bibliotekininkių pateiktas uţklausas  

ţodţiu, raštu, telefonu, el. paštu  

(pagal pageidavimus). 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

3.2. Redaguoti ir papildyti turimas kartotekas: 

„Duomenų“, „Padalinių veiklos“ - 100 aprašų 

kortelių. 

2021 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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4. Išvykos.   

4.1. Išvykti į padalinius praktinei pagalbai, bei 

veiklos patikrinimui ir įvertinimui. Per metus 

kiekvieną padalinį aplankyti po 1 kartą. 

2021 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 valdţia, bendruomenėmis, seniūnijomis, 

įvairiomis organizacijomis, klubais, mokyklomis, 

baţnyčiomis ir kt. įstaigomis. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

5.2. Bendradarbiauti ir dalintis patirtimi, naujovėmis 

bibliotekinio darbo ir metodinės veiklos srityse 

su šalies bibliotekomis, LNB, Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešąja biblioteka. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

5.3. Bendradarbiauti ir teikti metodinę pagalbą 

rajono Švietimo skyriui ir mokyklų 

bibliotekininkams. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

6. Veiklos atskaitomybė.   

6.1. Parengti 2022-ųjų metų minėtinų datų ir 

sukakčių kalendorių. 

2021-11-01 Vyr. metodininkė Regyna 

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

jos padalinių strateginį veiklos planą. Įkelti į 

bibliotekos svetainę www.pakruojis.rvb.lt.  

2021-02-01 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 Informacijos ir komunikacijos 

mokslų departamento Bibliotekininkystės ir 

bibliografijos tyrimų skyriui, statistinius 

duomenis automatizuotai pateikti LIBIS 

bibliotekų statistikos modulyje. 

Iki 2021-01-15 

(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 ir 

komunikacijos mokslų departamento 

Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų 

skyriui, Pakruojo rajono savivaldybei. Įkelti į 

bibliotekos svetainę www.pakruojis.rvb.lt. 

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. 

2021 m. sausis - 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

6.8. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2021 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. 

2021 m. sausis - 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

6.10. Teikti pasiūlymus VB direktorei dėl viešosios 2021 m. sausis – Vyr. metodininkė Regyna 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
http://www.pakruojis.rvb.lt/
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bibliotekos ir padalinių darbuotojų skatinimo ir 

nuobaudų skyrimo. 

gruodis Rakauskė 

 

6.11. Atlikti padalinių darbuotojų veiklos vertinimą 

uţ 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 Maţvydo bibliotekos 

projektuose; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešosios bibliotekos organizuojamame„Vasaros 

skaitymo iššūkyje“, Didţiojo 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. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

8. Renginiai, skirti bibliotekininkų 

profesionalumui ugdyti. 

  

8.1. Teorinių ţinių gilinimui, bei praktinių įgūdţių 

įvaldymui, veiklos patobulinimui išvykti 

staţuotis į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešąją biblioteką. 2 staţuotės. 

2021 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  – 35; 

- į staţuotes – 3; 

- į kitus renginius, skirtus kvalifikacijai kelti – 

5. 

2021 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. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

8.4. Profesionalumo ugdymui, profesinių ţinių 

atnaujinimui suorganizuoti 2 seminarus. 

2021m. III – IV 

ketv. 

Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
8.5. Konsultuoti rajono bibliotekininkus įvairiais 

veiklos klausimais, patarti, sprendţiant įvairias 

problemas, įgyvendinant tam tikras idėjas, 

metodinius, technologinius sprendimus, 

išaiškinti, kaip diegti efektyvias darbo formas ir 

metodus, nusakyti tam tikrų problemų 

sprendimo būdus. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė, 

VB padalinių 

bibliotekininkės 

8.6. Organizuoti pradinio mokymo kursus, suteikti 

ţinių minimumą darbuotojams, neturintiems 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė, 
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specialaus išsilavinimo, praktinių uţsiėmimų 

pagalba išugdyti įgūdţius, reikalingus vienam ar 

kitam darbo procesui atlikti. 

VB padalinių 

bibliotekininkės 

8.7. Studijuoti kitų šalių metodinę darbo patirtį ir 

pritaikyti ją savo darbe. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
8.8. Organizuoti darbo apţiūras, konkursus. 2021 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
9. Viešųjų pirkimų organizavimas.   

9.1. Vykdyti pirkimų planavimą. Iki 2021-02-01 Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 
9.2. Vykdyti perkančiosios organizacijos 

administravimą CVP IS ir pirkimų dokumentų 

registro tvarkymą. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

9.3. Vykdyti prekių, paslaugų ar darbų, reikalingų 

įstaigos funkcionalumui uţtikrinti, pirkimų 

organizavimą. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
Vyr. metodininkė Regyna 

Rakauskė 

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PADALINIŲ VEIKLA  2021 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 ţmonių švietime, informavime, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. 

Uždaviniai: 

-    Uţtikrinti 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 uţklausų 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 – 33000; 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 – 73000 fiz.vnt. 

vidutiniškai 6001 – 11000 fiz.vnt. padaliniuose, 

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

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

2021 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 
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dirbančiuose 0,5 etato. 

1.2. Aptarnauti 70 senyvo amţiaus ir judėjimo 

sutrikimų turinčių vartotojų, nunešant 

spaudinius į namus (pagal individualius 

poreikius). 

1k./ mėn. VB padaliniai 

1.3. Palaikyti ryšį su bibliotekai talkinančiais 

knygnešiais. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

1.4. Dirbti su skolininkais, reikalauti, kad knygos 

butu grąţintos laiku, vykdyti elektroninį 

susirašinėjimą su skaitytojais. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

 

1.5. Netradicinės darbo formos: 

Veiklos populiarinimui, darbo formų 

tobulinimui padaliniuose veikia „Ţaislotekos“, 

kuriose 2021 m. numatoma aptarnauti 3480 

lankytojų ir išduoti 7340 ţaidimų. 

Bus organizuojamas lankytojų uţimtumas ir 

Balsiuose veikiančiame „Šviesuolių“ klube, 

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. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

 

 

3. Renginiai. Bibliotekos populiarinimas ir 

įvaizdţio formavimas. 

  

3.1. Organizuoti  renginius, skirtus populiarinti 

knygą, skaitymą, paminėti iškilių ţmonių, 

kraštiečių sukaktis, atmintinus įvykius ir datas, 

ypatingą dėmesį skiriant LR Vyriausybės 

numatytoms datoms. 

2021 metai bus skirti nusipelniusioms 

asmenybėms – poetams, rašytojams, 

mokslininkams, Baţnyčios atstovams, 

visuomenės veikėjams ir ypatingą reikšmę mūsų 

šalių ir tautų istorijai turėjusiems įvykiams 

atminti. 

- Atsiţvelgdamas į tai, kad šiemet sukanka 

garsaus Lietuvos ir Lenkijos karo vado ir 

Lietuvos valstybės veikėjo Jono Karolio 

Chodkevičiaus 400-osios mirties metininės, LR 

Seimas paskelbė 2021 metus vieno iškiliausių 

XVII amţiaus Europos karo vadų Jono Karolio 

Chodkevičiaus metais. 

- 2021 metus Lietuvos Seimas paskelbė 

Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais, 

atsiţvelgdamas į tai, kad šiemet sukanka 700 

metų nuo didţiojo kunigaikščio Gedimino 

sąjungos su totoriais sudarymo ir siekdamas 

paminėti bendrą lietuvių ir totorių kovą su 

Kryţiuočių ordinu. 

- Minint 100-ąsias pirmojo valstybės archyvo 

įkūrimo Lietuvos Respublikoje metines 2021 

metai paskelbti Archyvų metais. 

- Minint 100-ąsias gimimo metines, 2021 metai 

paskelbti partizano, vieno Lietuvos 

2021 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 
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pasipriešinimo sovietų okupaciniam reţimui 

lyderių Juozo Lukšos-Daumanto metais. 

-Lapkričio 18 dieną bus minimos dvi sukaktys – 

140 metų, kai gimė vienas pirmųjų profesionalių 

Lietuvos skulptorių profesorius Juozas Zikaras ir 

100 metų, kai sukurtas vienas iškiliausių 

Lietuvos nepriklausomybės simbolių J. Zikaro 

skulptūra „Laisvė“. 2021 metai paskelbti Juozo 

Zikaro metais. 

- Šių metų birţelio 5 d. sukanka 100 metų, kai 

gimė poetas Vytautas Mačernis. Įvertindamas jo 

filosofinės, intelektualios poezijos svarbą lietuvių 

kultūrai, Seimas paskelbė 2021 metus Vytauto 

Mačernio metais. 

- Prasidėjusių metų globėjai bus ir du 

mokslininkai – Jurgis Ambraziejus Pabrėža 

(minėsime 250-ąsias jo gimimo metines) ir 

Marija Gimbutienė. Kunigas pranciškonas J. A. 

Pabrėţa buvo botanikas, pedagogas, lietuvių 

kultūrinio sąjūdţio dalyvis, ţemaičių raštijos 

veikėjas, mokslo terminų kūrėjas. Savo ruoţtu 

baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtoja, 

archeologė, antropologė M. Gimbutienė padėjo 

pagrindus naujajai Senosios Europos istorijos 

koncepcijai. 100-ąsias jos gimimo metines 

Lietuva minės sausio 23 dieną. 

- 2021-uosius metus Seimas paskelbė ir kardinolo 

Vincento Sladkevičiaus metais. Lietuvai 

nusipelniusios asmenybės, visą savo gyvenimą 

paskyrusios Lietuvai ir jos kovai uţ laisvę, 100-

osios metinės sukako 2020 metų rugpjūčio 20 

dieną. 

- Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus 

paskelbė Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 

Tarpusavio įžado metais. 

3.2. Organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginius, akcijas. 

2021-04 mėn. 23- 

30 d. 

VB padaliniai 

3.3. Informaciją apie bibliotekos veiklą, vykstančius 

renginius pateikti bibliotekos svetainėje 

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

rajono savivaldybės svetainėje 

www.pakruojis.lt, vietinėje ir respublikinėje 

spaudoje, stenduose, informaciniuose ir 

reklaminiuose leidiniuose, bei lankstinukuose. 

Apie bibliotekos veiklą parašyti 60 straipsnių. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

4. Gautų dokumentų registravimas, fondų 

prieţiūra. 

  

4.1. Papildyti fondą naujai gautais dokumentais: 

-vidutiniškai gauti viename miesto padalinyje  – 

640 fiz.vnt.; 

-vidutiniškai gauti viename kaimo padalinyje – 

100 fiz.vnt.; 

-vidutiniškai gauti viename miesto padalinyje  

periodikos – 36 pav.; 

-vidutiniškai gauti viename kaimo padalinyje 

periodikos – 24 pav. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

4.2. Nurašyti netinkamus naudoti dokumentus 2021-01 mėn. VB padaliniai 
5. Informacinis ir kraštotyros darbas.   

http://www.pakruojis.rvb.lt/
http://www.pakruojis.lt/
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Kompiuterinės paslaugos. 

5.1. Atsakyti į vartotojų pateiktas uţklausas   

ţodţiu, raštu, telefonu, el. paštu  

(pagal pageidavimus) iš viso – 6400. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

5.2. Kartotekų papildymas kortelėmis: vidutiniškai 

viename padalinyje turimas kartotekas papildyti 

100 aprašų kortelių. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

5.3. Pastoviai rinkti  medţiagą apie aptarnaujamo 

mikrorajono istoriją, iškilius kraštiečius, 

bibliotekos veiklą. Parengti veiklos metraštį uţ 

2020 metus. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
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. 

2021 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. 

2021 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, baţnyčiomis. Integruoti jų  

 moksleivius, darbuotojus, mokytojus į  

 organizuojamų renginių programą, sudaryti 

sąlygas jų kūrybinei raiškai.  

2021 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

7. Veiklos dokumentacija dokumentacija.   

7.1. Parengti 2022 m. individualius veiklos planus. 

Juos pateikti vyr. metodininkei. 

2021-12-01  VB padaliniai 

7.2. Parengti 2020 m. statistines veiklos ataskaitas ir 

pateikti vyr. metodininkei. 

2021-01-07-10  

pagal grafiką 

VB padaliniai 

7.3. Parengti 2020 m. veiklos ataskaitas ir pateikti 

vyr. metodininkei. 

2021-02-01  VB padaliniai 

7.4. Parengti ketvirčio ţinių ataskaitas ir pateikti vyr. 

metodininkei. 

Iki mėn.15 d. VB padaliniai 

7.5. Pildyti „Bibliotekos dienoraštį“. 2021 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

7.6. Registruoti periodinius leidinius. 2021 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

7.7. Tvarkingai, pagal reikalavimus pildyti veiklos 

dokumentaciją. 

2021 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“, 

Didţiojo Knygų pristatymo konkurse; 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotose ir 

2021 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 
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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 Maţvydo biblioteka, 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. 

8.2. Pagal galimybes dalyvauti bendruose 

projektuose su kaimo bendruomenėmis, 

mokyklomis, kitomis institucijomis ir 

organizacijomis. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

9. Gyventojų kompiuterinio raštingumo 

mokymai. Konsultacijos. 

  

9.1. Kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusių, 

pagyvenusių ţmonių grupėms: 

- Paţintis 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; 

-      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 paţengusiųjų mokymų 

programas – 1800 ţmonių; 

Individualus gyventojų mokymas – 500. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

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. 

2021 m. sausis – 

gruodis 

VB padaliniai 

10. Profesinės kvalifikacijos kėlimas.   

10.1. Dalyvauti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo 

ir profesinės kompetencijos tobulinimui 

skirtuose mokymuose. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 

 

10.2. Dalyvauti metodiniuose pasitarimuose, 

seminaruose, konferencijose. 

2021 m. sausis – 

gruodis 
VB padaliniai 
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VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

 Pienių žydėjimo šventės renginiai:    

1. Kraštiečio muziko, profesoriaus, 

tautodailininko Valento Leimonto 

(1926-2018) akvarelės parodos 

atidarymas. 

Skaidrių 

demonstravimas, 

Juozo Pakalnio 

muzikos mokyklos 

moksleivių koncertas 

2021-05-13 Genė Juodytė 

2. Poetės, prozininkės, poezijos 

terapeutės Jūratės Sučylaitės 

kūrybos vakaras. 

Kūrybos vakaras 

 

2021-05-13 Genė Juodytė 

3. Poetės, prozininkės, 

psichoterapeutės Jūratės 

Sučylaitės kūrybos dirbtuvės. 

Kūrybos dirbtuvės 2021-05-14 Genė Juodytė 

4. Ansamblio „Ašalia“ iš Joniškio 

romansų vakaras. 

Romansų vakaras 2021-05-14 

 

Genė Juodytė 

5. Archeologės Marijos Gimbutienės 

metų paminėjimas. Viešnagė pas 

archeologą, habil. dr. Algirdą 

Girininką jo sodyboje Kairelių 

kaime. Viešnagės tikslas - 

susipaţinti su senovės Kairelių 

gyvenviete, jos ţvalgomaisiais 

archeologiniais tyrimais. 

Renginys Marijos 

Gimbutienės metų 

paminėjimui 

 

 

2021 m. 

birţelio mėn. 

 

 

 

 

 

Genė Juodytė, 

Pakruojo gidų 

asociacija 

 

 

 

 

 

 Renginių ciklas „Poetiniu Vytauto 

Mačernio keliu“, skirtas poeto 

100–osioms gimimo metinėms 

paminėti: 

   

6. Reţisieriaus Henriko Šablevičiaus 

dokumentinio filmo „Aš paţinau 

karalių tavyje“ (1989 m.) perţiūra. 

Kino filmo perţiūra 

 

2021-06-04 

 

Judita Jereckienė 

7. Skaitymai miesto aikštėje prie 

fontanų. Vytautą Mačernį skaitys 

aktorius Andrius Bialobţeskis, 

trimitu gros trimitininkas, 

kompozitorius Linas Rupšlaukis. 

(Pastaba: projektinis renginys, 

vyks, jei bus gautas finansavimas) 

Literatūrinė – 

muzikinė popietė 

2021-06-11 Judita Jereckienė, 

Asociacijos 

„Pakruojo gidai“  

narė Aušra Rukienė 

8. „Gelmėj tavų akių Ţvaigţdėtų“. 

Atlikėjas aktorius, reţisierius, 

skaitovas Petras Venslovas. 

(Pastaba: projektinis renginys, 

vyks, jei bus gautas finansavimas) 

Literatūrinė 

muzikinė dedikacija 

 

2021-06-31 Judita Jereckienė, 

Rima Livanienė 

9. Pakruojo kultūros centro 

suaugusiųjų dailės studijos pleneras 

Gintaro Šurnos sodyboje. 

 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

2021m. 

liepos-

rugpjūčio 

mėn. 

Judita Jereckienė, 

Pakruojo KC 

suaugusiųjų dailės 

studija (vadovė 

Laimutė Veličkienė) 
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10. Tapybos darbų paroda  „Vizijos“. 

 

Tapybos darbų 

parodos  atidarymas ir 

eksponavimas 

Pakruojo sinagogoje 

2021 m. 

liepos mėn. 

 

Judita Jereckienė, 

Pakruojo KC 

suaugusiųjų dailės 

studija (vadovė 

Laimutė Veličkienė) 

11. Išvyka į poeto gimtinę Šarnelę 

(kaimas netoli Ţemaičių 

Kalvarijos), aplankant muziejų ir 

nuveţant tapybos darbus dovanų. 

(Pastaba: projektinis renginys, 

vyks, jei bus gautas finansavimas) 

Išvyka 2021 m. 

rugsėjo mėn. 

 

Judita Jereckienė, 

Pakruojo KC 

suaugusiųjų dailės 

studija (vadovė 

Laimutė Veličkienė) 

 

12. „Išėjusiems atminti“. Skirta 

prisiminti 2020 m. lapkričio – 

2021 m. spalio mėn. Amţinybėn 

išėjusius iškilius Pakruojo krašto 

ţmones. 

Literatūrinis-

muzikinis vakaras 

2021 m. 

spalio mėn. 

2-oji pusė 

Genė Juodytė  

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(13.) 

 

 

 

„Juozas Marcinkevičius – 

prozininkas, poetas ir 

dramaturgas“, skirta 75–osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Knygų ekspozicija 2021-01-02 Judita Jereckienė 

2.(14.) 

 

„Nauji informaciniai leidiniai. 

Susipaţinkite!“. 

Spaudinių paroda 2021-01-02 – 

01-20 

Genė  Urbienė 

3.(15.) „Sausio 13-ąją prisimenant“. Dokumentų paroda 2021-01-12 Judita Jereckienė 

4.(16.) 

 

 

 

„Archeologei ir antropologei, 

archeomitologijos pradininkei, 

profesorei Marijai Alseikaitei-

Gimbutienei –100“. 

Spaudinių paroda 2021-01-22 -

02-28 

Genė  Urbienė 

5.(17.) 

 

 

 

„Kelias į muzikos olimpą: nuo 

batsiuvio iki kompozitoriaus“. Skirta 

kraštiečio kompozitoriaus Juliaus 

Juzeliūno gyvenimui ir veiklai. 

Dokumentų paroda 2021-02-02 

 

 

Genė Juodytė 

6.(18.) 

 

 

„Mandalos – dailės saviraiška“. Bendrijos „Pakruojo 

Viltis“ lankytojų 

darbų paroda 

2021-03-01-

04-10 

Genė  Urbienė, 

Bendrija „Pakruojo 

Viltis“ 

7.(19.) 

 

 

 

„Iš gyvenimo į knygą“, skirta 

rašytojo, vertėjo, poeto Vytauto 

Sirijos Giros 110–osioms gimimo 

metinėms. 

Dokumentų paroda 2021-04-12 Judita Jereckienė 

8.(20.) 

 

„Be tavęs nebūtų mūsų...“, skirta 

Motinos dienai paminėti. 

Ekspozicija 2021-05-02 Judita Jereckienė 

9.(21.) 

 

„Europos šalys iš arčiau“ 

(skirta Geguţės 9 - Europos dienai). 

Spaudinių paroda 2021-05-03 – 

05-31 

Genė  Urbienė 

10.(22.) 

 

 

 

„Birbynės stebukladaris“. Skirta 

kraštiečio birbynininko Povilo 

Samuičio 125-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Dokumentų paroda 2021-05-25 Genė Juodytė 

11.(23.) „Kai Tėvo rankos apkabina...“. Ekspozicija 2021-06-06 Judita Jereckienė 

12.(24.) 

 

„Prozininkui, vertėjui, redaktoriui 

Juozui Apučiui – 85“. 

Ekspozicija 2021-06-06 Judita Jereckienė 

13.(25.) 

 

 

„Liaudies skulptorius Antanas 

Nesavas“. Skirta 125-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Dokumentų paroda  2021m. 

rugpjūčio mėn. 

2-oji pusė 

Genė Juodytė 

14.(26.) 

 

 

„Lietuvos fotografija“ (rugpjūčio 

19 - Pasaulinei fotografijos 

dienai). 

Albumų paroda 2021-08-16 –

09-15 

Genė  Urbienė 



48 

 

1 2 3 4 5 
15.(27.) 

 

 

 

„Iš jų mokėsi mūsų senoliai“.  Vadovėlių iš 

bibliotekos fondų ir 

privačių kolekcijų 

paroda 

2021-09-01– 

10  

Genė  Urbienė 

16.(28.) 

 

“Mano  geriausias draugas”, skirta 

Pasaulinei gyvūnų dienai. 

 Ekspozicija 2021-10-04 Judita Jereckienė 

17.(29.) 

 

 

 „Kas aš būčiau šiandien jei... jei 

ne Tu - Mokytojau?“, skirta 

Tarptautinei Mokytojų dienai. 

Ekspozicija 2021-10-05 Judita Jereckienė 

18.(30.) 

 

Iš pakruojiečio mokytojo, istoriko 

Juozo Vėdaro kolekcijos “Varlės“ 

Ekspozicija 2021-10-29  Judita Jereckienė 

19.(31.) 

 

 

„Lietuvos Prezidentui, JAV 

lietuvių visuomenės veikėjui, 

ekologui  Valdui Adamkui – 95“. 

Knygų ekspozicija 2021-11-03 Judita Jereckienė 

20.(32.) 

 

„Rašytojui, keliautojui, ţurnalistui 

Algimantui Čekuoliui – 90“. 

Spaudinių paroda 2021-11-10 –

30 

Genė  Urbienė 

VIRTUALŪS RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(33.) 

 

 

„Kraštietis kompozitorius, 

Nacionalinės premijos laureatas 

Julius Juzeliūnas“. 

Video pristatymas 2021 m. 

vasario mėn. 

Genė Juodytė 

2.(34.) 

 

 

 

„Kūrybingos Pakruojo moterys“, 

skirta Pakruojo kultūros centro 

Suaugusiųjų dailės studijos  

jubiliejui. 

Paroda 2021-03-10 

mėn. 

Judita Jereckienė 

3.(35.) 

 

 

 

„NUFIO nuotykiai ţemėje“, 

karikatūros, iš prie bibliotekos 

veikusio fantastų klubo „Selija“ 

leisto leidinio „Varūna“. 

Karikatūrų paroda 2021-04-01 Judita Jereckienė 

4.(36.) 

 

„Apie biblioteką ir 

bibliotekininkus linksmai“. 

Virtuali karikatūrų 

paroda 

2021-04-30 Judita Jereckienė 

5.(37.) 

 

„Birbynės stebukladaris“. Virtuali paroda 2021 m. 

geguţės mėn. 

Genė Juodytė 

6.(38.) 

 

 

„Kraštietis muzikas, profesorius ir 

tautodailininkas Valentas 

Leimontas“. 

Virtuali paroda. 

Video pristatymas 

2021 m. 

geguţės mėn. 

Genė Juodytė 

7.(39.) 

 

Iš pakruojiečio mokytojo, istoriko 

Juozo Vėdaro kolekcijos “Varlės“. 

 Paroda 2021 m. 

birţelio mėn. 

Judita Jereckienė 

8.(40.) 

 

 

 

„Pakruojiečiui, buvusiam pedagogui, 

ilgamečiui kultūros darbuotojui, 

publicistui, visuomenininkui 

Alfredui Šimkui – 85“. 

Virtuali paroda 2021 m. 

liepos mėn. 

Genė Urbienė 

9.(41.) 

 

„Vienam gale kablys“, skirta 

Tarptautinei ţvejų dienai 

Fotografijų paroda 2021 m. 

liepos mėn. 

Judita Jereckienė 

10.(42.) 

 

 

 „Vizijos“. 

 

Virtuali tapybos 

darbų paroda   

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

 

Judita Jereckienė, 

Rima Livanienė,  

Genė Urbienė 

11.(43.) 

 

 

„Išėjusiems atminti“. Skirta 2020 

m. lapkritį – 2020 m. spalį 

išėjusius kraštiečius atminti. 

Video pristatymas 2021 m. 

spalio mėn. 

2-oji pusė 

Genė Juodytė 

12.(44.) 

 

 

 

„Ir tam laike išbarstęs savo turtą“, 

skirta kraštiečiui Vaclovui 

Areimai ir Baltosios lazdelės 

dienai paminėti“. 

Paroda 2021 m. 

spalio mėn. 

 

Judita Jereckienė 

13.(45.) 

 

 

„Knygos su autorių autografais“. 

 

Virtuali paroda 2021 m. 

gruodţio 

mėn. 

Genė Urbienė 



49 

 

VAIKŲ ERDVĖ 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(46.) 

 

 

 

„Dangus griūva“.  Lėlių spektaklis 

 

2021 m. 

geguţės mėn. 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė, 

Gitana Maasienė 

2.(47.) 

 

 

 

 

„Stebuklingi senelio batai“. 

Dalyvauja vaikų rašytoja Ignė 

Zarambaitė. 

(Pastaba: projektinis renginys, vyks, 

jei bus gautas finansavimas) 

Susitikimas. 

Knygos 

pristatymas. 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

2021 m. 

birţelio mėn. 

Lina Ramonienė,  

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė 

3.(48.) 

 

 

 

 

„Ponas Kampas Pakruojyje“. Beno 

Bėranto knygos „Ponas Kampas“ 

pristatymas.  

(Pastaba: projektinis renginys, vyks, 

jei bus gautas finansavimas) 

Mini mono 

spektaklis 

2021 m. 

liepos mėn. 

Lina Ramonienė,  

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė 

4.(49.) 

 

 

 

Vaikų rašytojų grupės „Knygų 

vaikai“ koncertas. 

(Pastaba: projektinis renginys, 

vyks, jei bus gautas finansavimas) 

Koncertas 2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Lina Ramonienė,  

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė 

5.(50.) 

 

 

 

 

„Vaikams vanagams“. Rašytojos, 

vertėjos, Nacionalinės kultūros ir 

meno premijos laureatės Ramutės 

Skučaitės 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Edukacinė 

programa 

2021m. 

lapkritis 

Sigyta Kavaliauskienė, 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Gitana Maasienė 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(51.) 

 

 

„Knygų vaikams ir paaugliams 

penketukų pristatymai“. Skirta 

„Metų knygų rinkimams“. 

Tetralizuotas 

knygų pristatymas 

2021 m. 

sausio mėn. 

Lina Ramonienė, 

Gitana Maasienė 

2.(52.) 

 

 

„Knygų vaikams ir paaugliams 

penketukų pristatymai“. Skirta 

„Metų knygų rinkimams“. 

Tetralizuotas 

knygų pristatymas 

2021 m. 

vasario mėn. 

 

Lina Ramonienė, 

Gitana Maasienė 

3.(53.) 

 

 

„Svečiuose pirmokai“. Bibliotekos 

paslaugas pristato lapė Snapė. 

Teatralizuotas 

bibliotekos 

pristatymas 

2021 m. 

geguţės mėn. 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Gitana Maasienė 

4.(54.) 

 

 

„Istorijos prasideda bibliotekoje“. 

Vasaros skaitymėlių pristatymas. 

Popietė 2021 m. 

birţelio mėn. 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Gitana Maasienė 

5.(55.) 

 

 

Vasaros skaitymėlių dalyvių 

pagerbimas. 

Rytmetys 2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Gitana Maasienė 

6.(56.) 

 

„Peliukas Mikis ir ančiukas 

Donaldas“ (Amerikiečių dailininko 

animatoriaus ir filmų kūrėjo Walt 

Disney 120-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Knygų 

pristatymas 

2021 m. 

gruodţio mėn. 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Gitana Maasienė 

 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(57.) 

 

 

 

 

 

„Takas per girią“ (Gamtininko, 

rašytojo Selemono Paltanavičiaus 

65-osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

 

 

Literatūros paroda 2021-01-07 Sigyta Kavaliauskienė 
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2.(58.) 

 

 

„Po saulutės delnu“ (Poetės Zitos 

Gaiţauskaitės 70-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-02-08 Birutė Šlivinskienė 

 

  3.(59.) 

 

 

 

„Nevykėlio dienoraščiai“. 

(Amerikiečių rašytojo, dailininko 

Patrick Jeffrey Kinney 50-osioms 

gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-03-09 Lina Ramonienė 

4.(60.) 

 

„Graţiausios Vaikų knygos 

švenčių akimirkos“ 

Literatūros paroda 2021-04-01 Sigyta Kavaliauskienė 

 

5.(61.) 

 

„Laimingi tėvai ir vaikai“ 

(Tarptautinei šeimos dienai 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-05-10 Birutė Šlivinskienė 

 

6.(62.) 

 

„Biblioteka visiems“ (Apie 

autizmo spektro sutrikimus). 

Literatūros paroda 2021-06-01 Lina Ramonienė 

7.(63.) 

 

 

 

„Dievdirbys Jonas Danauskas“.  

(Kraštiečio dievdirbio Jono 

Danausko 165–osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-07-01 Sigyta Kavaliauskienė 

 

8.(64.) 

 

 

„Suprask gamtos šneką“ (Apie 

nuostabų vaistaţolių pasaulį. 

Paroda skirta Ţolinės šventei). 

Literatūros ir 

ţolynų paroda 

2021-08-03 Birutė Šlivinskienė 

 

9.(65.) 

 

 

„Gudručiams“ (Vaikiškos mokslinės 

paţintinės literatūros 

populiarinimui). 

Literatūros paroda 2021-09-01 Lina Ramonienė 

10.(66.) „Gero elgesio ABC“. Literatūros paroda 2021-10-01 Sigyta Kavaliauskienė 

11.(67.) 

 

 

„Alisa“ (Prieš 150 metų išleista 

antroji Lewiso Carrollio knyga apie 

Alisą Veidrodžio karalystėje). 

Literatūros paroda 2021-12-01 Birutė Šlivinskienė 

 

12.(68.) 

 

„Peliukas Mikis ir ančiukas 

Donaldas“ (Amerikiečių 

dailininko animatoriaus ir filmų 

kūrėjo Walt Disney 120-osioms 

gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-12-01 Lina Ramonienė 

MOKYMAI, EDUKACINIAI IR KŪRYBINIAI UŢSIĖMIMAI, VIKTORINOS 

1.(69.) „Sensorinio gesintuvo“ (autizmo 

priemonių rinkinio) pristatymas 

vaikams. 

Edukacinis 

uţsiėmimas 

2021 m. 

sausio mėn. 

Sigyta Kavaliauskienė 

 

2.(70.) Veiklos su „Fischertechnik“ 

konstruktoriais. 

Kūrybinis 

uţsiėmimas 

2021 m. 

vasario mėn. 

Sigyta Kavaliauskienė 

 

3.(71.) „Kompiuteris, ar gyvas 

bendravimas?“. Skirta saugesnio 

interneto savaitei. 

Viktorina 2021m. 

vasario mėn. 

Birutė Šlivinskienė 

4.(72.) Veiklos su 3D spausdintuvu 

„Zortax M200“. 

 

Kūrybinis 

uţsiėmimas - 

Velykinių simbolių 

gamyba 

2021 m. 

kovo mėnuo 

Sigyta Kavaliauskienė, 

Birute Šlivinskienė 

5.(73.) „Dovanėlė mamytei“. Kūrybinis 

uţsiėmimas 

2021 m. 

balandţio mėn. 

Sigyta Kavaliauskienė 

 

6.(74.) „Skraidiname dronus“. Kūrybinis 

uţsiėmimas 

2021 m. 

geguţės mėn. 

Sigyta Kavaliauskienė 

 

7.(75.) Veiklos su „Fischertechnik“ 

konstruktoriais. 

Kūrybinis 

uţsiėmimas 

2021 m. liepos 

mėn. 

Birutė Šlivinskienė 

8.(76.) „Teatras dėţutėje“.  Kūrybinis 

uţsiėmimas - 

„Dėţutės–scenos“ 

dekoravimas 

2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

Lina Ramonienė 

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė 
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9.(77.) „Teatras dėţutėje“.  Kūrybinis 

uţsiėmimas - lėlių 

kūrimas 

2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė 

10.(78.) „Teatras  dėţutėje“.  Kūrybinis 

uţsiėmimas - 

istorijos repetavimas 

2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė 

11.(79.) „Teatras  dėţutėje“.  Spektakliukai 2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

Lina Ramonienė, 

Birutė Šlivinskienė, 

Sigyta Kavaliauskienė 

12.(80.) „Dvariškas gyvenimas – špyga 

taukuota“. Vyks dvare.  

(Pastaba: projektinis renginys, 

vyks, jei bus gautas finansavimas) 

Edukacinė 

programa 

2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

Lina Ramonienė 

 

13.(81.) Veiklos su 3D spausdintuvu 

Zortax M200“. 

 

Kūrybinis 

uţsiėmimas - 

Kalėdinių 

papuošimų gamyba 

2021 m. 

lapkričio mėn. 

Sigyta Kavaliauskienė 

 

14.(82.) „Puoškime eglutę“.  Kūrybinis 

uţsiėmimas - 

eglutės papuošimų 

gamyba 

2021 m. 

gruodţio mėn. 

Birutė Šlivinskienė 

 

SINAGOGA 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI  

1.(83.) Šiaulių ţydų bendruomenės foto 

parodos „Apie šalia gyvenantį 

ţmogų“ atidarymas. Susitikimas su 

parodos autoriumi, fotografijos 

mokytoju, ţurnalistu, fotografu 

Rolandu Parafinavičiumi. 

Susitikimas. Foto 

parodos atidarymas, 

eksponavimas 

Pakruojo sinagogoje 

2021 m. sausis Gitana Maasienė 

2.(84.) Ryčio Sabo knygos „Gaono kodas“ 

pristatymas. Paskaita-diskusija apie 

ţydų įtaką Lietuvos valstybės 

kūrimui, šalies ekonomikai, mokslui 

ir kultūrai. Dalyvaus autorius.  

(Pastaba: projektinis renginys, vyks, 

jei bus gautas finansavimas) 

Susitikimas. 

Knygos 

pristatymas. 

Paskaita-diskusija 

2021 m. 

rugpjūtis 

Gitana Maasienė 

3.(85.) Edukacinė programa „Viena ţydo 

gyvenimo diena“. Edukatorė – ţydų 

tautos tyrinėtoja Asia Gutermanaitė. 

Skirta  Europos ţydų kultūros dienos 

(EŢKD) šventei. 

Edukacinė 

programa 

2021 m. 

rugsėjis 

Gitana Maasienė 

4.(86.) Lietuvos ţydų genocido aukų 

atminimo dienos minėjimas. 
Minėjimas 2021-09-23 Gitana Maasienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI 

1.(87.) „Pakruojo krašto rabinai“.  Parodos 

rengėjas – Kauno ţydų religinės 

bendruomenės vadovas Mauša 

Bairakas. 

Tapybos paroda 

 

 

 

2021 m. 

rugsėjis 

 

 

Gitana Maasienė 

 

 

 

2.(88.) Ţydų kultūros paveldo kelio 

asociacijos parengta paroda 

„Diaspora“.  

Paroda 

 

 

2021 m. spalis 

 

 

Gitana Maasienė 
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LINKUVOS MIESTO PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(89.) „Skamba pavasariu laukai“. 

Šv. Motiejaus, vieversio dienai 

skirtas renginys. 

Teminių knygų 

aptarimas 

2021-02 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

 

2.(90.) „Ką kalba velykinių kiaušinių 

raštai?“. 

Velykų tradicijos, papročiai, 

marginimo būdai. 

Edukacinis 

uţsiėmimas 

2021-04 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

3.(91.) „Postrosingas Jums“. 

Renginys skirtas pasaulinei pašto 

dienai paminėti ir susipaţinti su 

pasauline laiškų mainų svetaine – 

postrosingu. 

Edukacinis, 

paţintinis 

renginys 

2021-10 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

4.(92.) „Kaip gimsta ţvakės?“. 

Vėlinių tematikai skirtas 

edukacinis uţsiėmimas, gaminant 

ţvakes pagal knygas ir pagal 

išmaniąsias technologijas. 

Edukacinis 

uţsiėmimas 

2021-10 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė, 

Linkuvos kultūros 

centro dailininkė 

Rūta Valionienė 

5.(93.) „Pyragų diena mūsų bibliotekoje“. Edukacinis 

uţsiėmimas 

2021-11-06 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

6.(94.) „Kalėdinė eglutė kitaip“. 

 

Edukacinis 

uţsiėmimas 

2021-12 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

7.(95.) „Prie kalėdinio arbatos puodelio“. Šventinė popietė 2021-12 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(96.) „Gamtos istorijos kitaip“. 

Gamtininko, aplinkosaugininko, 

rašytojo, fotografo Selemono 

Paltanavičiaus 65-asis jubiliejus. 

Ţaidţiamasis 

renginys – 

literatūrinis 

teismas. 

2021-01 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė  

2.(97.) „Ne aš plaku, o verba plaka“. 

Verbų galia, tradicija ir dabartis. 

Diskusija, 

aptarimas 

2021-03 Rasma Mieliauskaitė 

3.(98.) „Apgaulingas laiškas“. 

Juokų dienai skirta edukacija. 

Slapto laiško 

rašymas 

2021-04 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

4.(99.) „Kova prieš ţalingus įpročius“. 

Ţaidimas, konkursas su kahho 

programa. 

Viktorina 2021-05 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

5.(100.) Filmo ţiūrėjimas. Diskusija, skirta 

Tarptautinei šeimos dienai. 

Diskusija 2021-05 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

6.(101.) „Kaip ošia Baltija?“. 

Baltijos jūros dienai skirtas 

piešinių konkursas. 

Konkursas 2021-09 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

7.(102.) „Moliūgų moliūgas“. Konkursas 2021-10 Rasma Mieliauskaitė 

8.(103.) „Angelai, snieguolės, seniai 

besmegeniai – viskas jūsų 

rankomis“. 

Edukacinis 

uţsiėmimas, 

rankdarbiai. 

2021-12 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

9.(104.) „Prie kalėdinės knygų eglutės“. Šventinė popietė 2021-12 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
1.(105.) Rytmetys, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai 

paminėti. 

 

Popietė 2021-03 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 
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1 2 3 4 5 
2.(106.) „Laisvo, lietuviško ţodţio nešėjų 

atminimui“. 

Renginys knygnešio dienai. 

Popietė 2021-03 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

3.(107.) „Meile ir gerumu ţmogui“. 

Poetės Zitos Gaiţauskaitės 80-

osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Vakaro skaitymai 

su skaitytojų 

klubu „Linkis“ 

2021-02 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

4.(108.) „Proga, pamastyti dar kartą apie 

sveikatą“. 

Renginys, skirtas paţymėti 

Pasaulinę sveikatos dieną. 

Diskusija su 

pagyvenusių 

moterų klubu. 

2021-04 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

5.(109.) „Brandumą liudijantys ţenklai – 

kalba, knygų leidyba, spauda, 

laisvas ţodis“. 

Renginys, skirtas spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai. 

Konferencija 2021-05 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

6.(110.) „Vardan tos, Lietuvos“. 

Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienai paminėti. 

Ţaidţiamasis 

skaitymo ir 

deklamavimo 

renginys su 

skaitovų klubu 

„Linkis“ 

2021-07 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

7.(111.) „Supratingi, išmintingi, 

pareigingi“. 

Tarptautinei pagyvenusių ţmonių 

dienai paminėti. 

Apskritojo stalo 

pokalbis 

2021-10 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(112.) „Valentinas kitaip“. 

Valentino dienai. 

Popietė 2021-02 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

2.(113.) „Su pasaka į pasakų pasaulį“. 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. 

Garsiniai 

skaitymai 

2021-04 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

3.(114.) „Kaip pasveikinsiu mamą?“. 

Skirtas Motinos dienai. 

Garsiniai 

skaitymai 

2021-05 Rasma Mieliauskaitė 

4.(115.) „Gal ten, plačiame pasaulyje, kas 

nors manęs laukia?“. 

Austrų rašytojos Christine 

Nostlinger 85-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Apskritojo stalo 

popietė 

2021-10 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

5.(116.) „Angelai sargai, arba 

policininkai“. 

Svečiuose policijos atstovai. 

Diskusija, 

viktorina 

2021-10 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(117.) „Neleisk numirti vasarą“. 

Prozininko, poeto, dramaturgo 

Juozo Marcinkevičiaus 75-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 2021-01 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

2.(118.) „Apsaugoti savo vidinę laisvę“. 

Poeto, prozininko, dramaturgo 

Balio Sruogos 115-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 2021-02 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

3.(119.) Lietuvių groţinės prozos 

pradininkas“ 

Dvasininko, istoriko, švietėjo 

Motiejaus Valančiaus 220-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 2021-02 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 
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1 2 3 4 5 
4.(120.) „Nesirūpink per daug migiu ir 

jovalu. Ne tam mes sau ţmogaus 

vardą įsidėjome!“. 

Rašytojos, publicistės, visuomenės 

veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės 160-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Literatūros paroda 2021-03 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

5.(121.) „Poeto misija, ištikimybė tautai ir 

išlikimo filosofija“. 

Poeto, eseisto, vertėjo, visuomenės 

veikėjo Marcelijaus Martinaičio 85-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 2021-04 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

6.(122.) „Savas pasaulio groţis“. 

Prozininko, vertėjo Juozo Apučio 

85-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Literatūros paroda 2021-06 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

7.(123.) „Amuletai: eilėraščiai“. 

Poeto, vertėjo, dramaturgo Gintaro 

Patacko 70-čiui paminėti. 

Literatūros paroda 2021-07 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

8.(124.) „Graţi tu mano“. 

Rašytojo, poeto, aktoriaus, 

dramaturgo, prozininko, vertėjo 

Kazio Inčiūros 115-ųjų gimimo 

metinių proga. 

Literatūros paroda 2021-09 Rasma Mieliauskaitė 

 

9.(125.) „Bitės pabėgėlės“. 

Poeto, vertėjo Vlado Šimkaus 65-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 2021-10 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

10.(126.) „Stebuklinga spanguolė“. 

Prozininkės, dramaturgės, 

dailininkės Jurgos Ivanauskaitės 60-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 2021-11 Rasma Mieliauskaitė 

 

11.(127.) „Stiliaus ir saiko jausmas S. 

Černiauskaitės kūriniuose“. 

Prozininkės, dramaturgės Sintijos 

Černiauskaitės 45-asis jubiliejus. 

Literatūros paroda 2021-12 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(128.) „Gyvosios gamtos stebuklai 

knygoje“. 

Lietuvių rašytojo, fotografo 

Selemono Paltanavičiaus 65-asis 

jubiliejus. 

Literatūros paroda 2021-01 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

2.(129.) „Eilėraščiai skrynelėje“. 

Lietuvių poetės Zitos Gaiţauskaitės 

70-asis jubiliejus. 

Literatūros paroda 2021-02 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

3.(130.) Vaikų rašytojo Jeronimo Lauciaus 

75– osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Literatūros paroda 2021-04 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

4.(131.) „Šaunusis penketukas“. 

Anglų rašytojos, ţurnalistės Enid 

Blyton 125-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 2021-08 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

5.(132.) „Visai nesvarbu kaip tu atrodai, 

jei kas nors tave myli“. 

Norvegų kilmės anglų rašytojo 

Roaldo Dahlo 105-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 2021-09 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 
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1 2 3 4 5 
6.(133.) „Eilėraščiai iš sielos“. 

Poetės Ramunės Skučaitės 85-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 2021-10 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

7.(134.) „Medinio berniuko istorijos“. 

Italų rašytojo Karlo Kolodţio 

195-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Literatūros paroda 2021-11 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

8.(135.) „Ţiemos pasaka“. 

Teminė knygų lentyna apie ţiemą 

ir šventes. 

Teminė lentyna 2021-12 Rasma Mieliauskaitė, 

Nijolė Lipinskienė 

BALSIŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(136.) 

 

 

 Tradicinis renginys „Minime 

tuos, kurie išėjo...“, skirtas 

Vėlinėms. 

Popietė 2021-10-28 Rita Prialgauskienė 

 

 

2.(137.) 

 

„Kad neprailgtų Advento 

vakarai...“. 

Popietė 2021-12-07 Rita Prialgauskienė 

 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(138.) 

 

 

„Paţinkime ir mylėkime savo 

gimtąjį kraštą“.  

Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

Popietė ir  knygų  

parodėlė 

 

2021-04-27 

 

      

Rita Prialgauskienė 

 

 

2.(139.) 

 

 

 Tradicinis renginys „Šviesos ir 

ţodţio šventė“, skirtas  Šiaurės 

šalių literatūros savaitei. 

Popietė. 

Piešinių ir knygų  

parodėlė 

2021-11-09 

 

      

Rita Prialgauskienė 

 

 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(140.) 

 

„Kuriame papuošalus Machrame 

technika“. 

Edukacinis 

renginys 

2021-03-16 Rita Prialgauskienė 

2.(141.) 

 

 

„Kas raštų graţumas, kas 

margučio per margumas“. 

Kiaušinių marginimo pamokėlė. 

Edukacinis 

renginys 

2021-04-01 Rita Prialgauskienė 

3.(142.) „Viskas iš moliūgų“.   Popietė 2021-10-05 Rita Prialgauskienė 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(143.) 

 

 

Vaikų knygos dienai pasakų 

skaitymo popietė. Pasaka 

„Stebuklingas akmeniukas“. 

Garsiniai 

skaitymai 

 

2021-04-02 

 

 

Rita Prialgauskienė 

 

 

2.(144.) 

 

 

Garsiniai skaitymai. Apsakymas 

„Laukiam Kalėdų“. 

 

Garsiniai 

skaitymai 

 

2021-12-07 

 

 

Rita Prialgauskienė 

 

 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(145.) 

 

 

„Sausio 13–oji – skausmo ir 

vilties  diena“.  

Laisvės gynėjų dienai. 

Literatūros paroda 

 

 

2021-01-07 

2021-01-15 

 

Rita Prialgauskienė 

 

 

2.(146.) 

 

 

 

 

„Palytėjusi tūkstantmečius“. 

Lietuvių kilmės archeologei, 

antropologei, archeomitologijos 

pradininkei Birutei Gimbutienei – 

100. 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

2021-01-18 

2021-02-12 

 

 

 

Rita Prialgauskienė 

 

 

 

 

3.(147.) 

 

 

 

„Ţmonės, Lietuvą vedę į 

Nepriklausomybę“.  

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-02-12 

2021-03-19 

 

 

Rita Prialgauskienė 
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4.(148.) 

 

„Sveiki, sulaukę šventų Velykų“. 

 

Atvirukų paroda 

 

2021-03-22 

2021-04-12 

Rita Prialgauskienė 

 

5.(149.) 

 

 „Graţiausi ţodţiai Motinai“. 

 

Literatūros paroda 

 

2021-04-26 

2021-05-07 

Rita Prialgauskienė 

 

6.(150.) 

 

„Vytauto Mačernio kelias“. Poetui 

V. Mačerniui – 100. 

Literatūros paroda 

 

2021-05-24 

2021-06-12 

Rita Prialgauskienė 

 

7.(151.) 

 

„Tremties pėdsakais“.  

Gedulo ir vilties dienai atminti. 

Literatūros paroda 

 

2021-06-01 

2021-07-21 

Rita Prialgauskienė 

 

8.(152.) 

 

 

 

 

„Jonui Basanavičiui – 170“ 

(gydytojas, istorikas, tautinio 

judėjimo veikėjas, Lietuvos 

nepriklausomybės akto signataras). 

 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

2021-11-08 

2021-12-03 

 

 

 

Rita Prialgauskienė 

 

 

 

 

9.(153.) 

 

„Adventas – laukimo metas“.  

 

Literatūros paroda 

 

2021-12-06 

2021-12-31 

Rita Prialgauskienė 

 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(154.) 

 

Uţgavėnių kaukės. 

 

Piešinių paroda 

 

2021-02-08 

2021-02-26 

Rita Prialgauskienė 

 

2.(155.) 

 

 

„Graţiu savu ţodţiu ţaidţiu“, 

poetei Ramutei Skučaitei – 90. 

 

Literatūros paroda 

 

2021-10-12 

2021-11-12 

 

Rita Prialgauskienė 

 

BARDIŠKIŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(156.) „Prie laisvės lauţo“ (Laisvės 

gynėjų diena). 

Muzikinė 

kompozicija 

2021-01-12 Gitana Norgailienė 

2.(157.)  „Auksinis kiaušinis“. 

 

„Ar dar pamos malūnai sparnais“. 

 

Tradicinė Teatrų 

šventė. 

 Paroda  

2021-03-20 Gitana Norgailienė, 

Linkuvos KC 

direktorius 

Methardas Zubas, 

Ūdekų, Mikoliškio, 

Guostagalio, 

Pasvalio rajono 

Nairių kaimų artistai 

3.(158.) „Biblioteka ir jos vartotojai 2020–

aisiais“, skirta Nacionalinei 

bibliotekų savaitei. 

Tradicinis 

renginys, 

diskusija, 

apdovanojimai 

2021-04-23 Gitana Norgailienė 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(159.) „Vasaros palydėtuvės“. Tradicinė popietė, 

projekto „Vasara 

su knyga“ 

baigiamasis 

renginys, ţaidimai 

2021-08-27 Gitana Norgailienė 

 

2.(160.) „Spindėk Kalėdine eglute“. 

 

Popietė, vaikų 

dramos būrelio 

spektaklis, 

susitikimas su 

Kalėdų seneliu, 

ţiburėlis 

2021-12-23 Gitana Norgailienė 

 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(161.) „Skaitau aš - skaityk ir tu“. Knygų aptarimas 2021-11-19 Gitana Norgailienė 
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1 2 3 4 5 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(162.) „Nei dienelės, be knygelės“, skirta 

vaikiškos knygos dienai. 

Garsiniai 

skaitymai, 

viktorina 

2021-04-02 Gitana Norgailienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(163.) „Krepšininkas iš Steigvilių“. 

Sukanka 95 m., kai gimė 

krepšininkas, treneris, pedagogas 

Kazys Petkevičius. 

Literatūros paroda 2021-01-01 

2021-01-30 

Gitana Norgailienė 

2.(164.) „Motiejus Valančius – Lietuvos 

švietėjas“.  

Sukanka 220 m., kai gimė rašytojas, 

vertėjas, istorikas, lietuvybės ir 

blaivybės platintojas, Ţemaičių 

vyskupas Motiejus Valančius. 

Literatūros paroda 2021-02-03 

2021-03-01 

Gitana Norgailienė 

3.(165.) „Jurgis Bielinis – Knygnešių 

karalius“. 

Sukanka 175 m., kai gimė Lietuvos 

knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir 

„Varpo“ bendradarbis Jurgis 

Bielinis. 

Literatūros paroda 2021-03-02 

2021-03-31 

Gitana Norgailienė 

 

4.(166.) „Sveikata - brangiausias turtas“ 

(Pasaulinė sveikatos diena). 

Literatūros paroda 2021-04-01 

2021-04-30 

Gitana Norgailienė 

5.(167.)  „Kuţdesiai apie Linkuvą. 2020“. Vasaros plenero 

tapybos darbų 

paroda 

2021-05-04 

2021-05-31 

Gitana Norgailienė, 

Linkuvos KC 

dailininkė Rūta 

Valionienė 

6.(168.) „Vytautui Mačerniui - 100“. 

Skirta poetui Vytautui Mačerniui. 

Literatūros paroda 2021-06-01 

2021-07-01 

Gitana Norgailienė 

7.(169.) „Rudens gėrybės ant vaišių stalo“. Literatūros paroda 2021-08-03 

2021-08-31 

Gitana Norgailienė 

8.(170.) Pakruojietės Janinos Šaparnienės 

piešinių paroda  „Juoda, balta, 

mėlyna“. 

Piešinių paroda 2021-09-01 

2021-09-30 

Gitana Norgailienė, 

Janina Šaparnienė 

9.(171.) „Motiejaus Čepo gyvenimo 

puslapiai“. 

Sukanka 155 m., kai gimė 

teisininkas, knygnešys, visuomenės 

veikėjas Motiejus Čepas. 

Literatūros paroda 2021-10-01 

2021-11-02 

Gitana Norgailienė 

 

10.(172.) „Kalėdų belaukiant“.  Kalėdinių 

atvirukų paroda 

2021-12-01 

2021-12-31 

Gitana Norgailienė 

 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(173.) „Širdelė Valentinui“. Darbelių paroda 2021-02-01 

2021-03-01 

Gitana Norgailienė, 

Linkuvos KC  

dailininkė Rūta 

Valionienė 

2.(174.) „Aš neturėjau vaikystės...“. 

Skirta paminėti 1941 m. birţelio 

14 d. prasidėjusio masinio 

Lietuvos piliečių trėmimo liūdną 

80-ąją sukaktį. Gedulo ir Vilties 

diena. 

Literatūros paroda 2021-06-01 

2021-07-01 

Gitana Norgailienė 
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GAČIONIŲ PADALINYS 
Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI 
1.(175.) ,,Joninės“.  

,,Augalų stiprybė“ 

(Vaistaţolių įvairovė Lietuvoje). 

Tradicinė 

vakaronė 

Literatūros paroda 

2021-06-23 

2021-06-10 

 

Daiva Gabriūnienė, 

Gačionių kaimo 

bendruomenės taryba 

2.(176.) ,,Dėkojame ţemei uţ gėrybes“. 

„Patiekalai iš darţovių“. 

 

Tradicinė 

vakaronė 

Literatūros paroda 

2021-11-06 

2021-10-20 iki 

2021-11-19 

Daiva Gabriūnienė, 

Gačionių kaimo 

bendruomenės taryba 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(177.) „Ar dar pamos malūnai sparnais“. Projekto apie 

Pakruojo rajono 

malūnus 

pristatymas, 

nuotraukų paroda 

2021-04-09 Daiva Gabriūnienė 

2.(178.) ,,Skaudi istorija primena“. 

Skirta paminėti 1941 m. birţelio 

14 d. prasidėjusio masinio 

Lietuvos piliečių trėmimo liūdną 

80-ąją sukaktį. 

Popietė 2021-06-14 Daiva Gabriūnienė 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 
1.(179.) ,,Dovana draugui“ 

(Dekoratyvinio muilo darymas). 

Edukacinė 

valandėlė 

2021-02-08 Daiva Gabriūnienė 

2.(180.) „Europos kalbų diena“. Popietė 2021-09-29 Daiva Gabriūnienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(181.) ,,Lietuva 1991-01-13. 

Dokumentai, liudijimai, atgarsiai“. 

(Laisvės gynėjų diena) 

Literatūros paroda 

 

2021-01-08 iki 

2021-02-26 

Daiva Gabriūnienė 

2.(182.) „Ţinau, kad ţemėje yra vieni namai“ 

(Literatūros klasiko, naujosios 

lietuvių poezijos pradininko Vytauto 

Mačernio 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-09-03 iki 

2021-10-29 

Daiva Gabriūnienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(183.) „Medis uţauga didelis“ 

(Prozininko, gamtininko, 

fotografo, aplinkosaugininko, 

radijo laidų vedėjo Selemono 

Paltanavičiaus 65-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-03-01 iki 

2021-03-30 

Daiva Gabriūnienė 

2.(184.) ,,Yra pasauly keistas sapnas“ 

(Poetės, dramaturgės, operų 

libretų autorės ir vertėjos, 

publicistės, reporterės Ramutės 

Skučaitės 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti).  

Literatūros paroda 2021-10-02 iki 

2021-11-30 

 

Daiva Gabriūnienė 
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GRIKPĖDŽIŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(185.) „Atmintis gyva, nes liudija“: 

Atminimo ţvakučių įţiebimas ir 

Grikpėdţių kaimo jaunuolių, 

kritusių nuo okupantų rankos 1941 

ir 1945 m. pagerbimas. 

,,Prie atminimo lauţo pabūkime 

kartu“. (Skirta Sausio 13-osios, 

Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui 

paminėti). 

Pilietinė akcija  

 

 

 

 

Popietė 

2021-01-13 Stanislava 

Martinaitienė, 

Grikpėdţių 

bendruomenės taryba 

2.(186.) ,,Uţ viską tau dėkojam, Mama“ 

(Motinos dienos minėjimas). 

Poezijos ir 

muzikos popietė 

2021-05-02 Stanislava 

Martinaitienė, 

Grikpėdţių 

bendruomenės taryba 

3.(187.) ,,Liepsnokit, Joninių lauţai“ 

(Joninių šventė). 

Šventė 2021-06-23 Stanislava 

Martinaitienė, 

Grikpėdţių 

bendruomenės taryba 

4.(188.) ,,Tautiška giesmė keliauja per 

pasaulį. 

Akcija 2021-07-06 Stanislava 

Martinaitienė, 

Grikpėdţių 

bendruomenės taryba  

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(189.) „Nepaparasta Baltosios ilties 

istorija“ (Skirta Dţeko Londono 

knygos ,,Baltoji iltis“ 115-ai metų 

nuo išleidimo (1906 m.) 

paminėti). 

Animacinio filmo 

,,Baltoji iltis“ 

perţiūra ir 

aptarimas 

2021-01-15 Stanislava 

Martinaitienė 

2.(190.) „Sveikinimo atvirukas Lietuvai“. 

 

Konkursas 

 

2021-02-01 – 

02-16 

Stanislava 

Martinaitienė 

3.(191.) ,,Dovana Tėčiui“ (Skirta Tėvo 

dienai paminėti). 

 

Literatūros paroda ir 

edukacinis 

uţsiėmimas 

2021-06-04 Stanislava 

Martinaitienė 

4.(192.) ,,Po langais iš ryto, obuolių 

prikrito“ (Skirta poetės Ramutės 

Skučaitės 90-mečiui paminėti). 

Literatūrinė popietė 

ir edukacinis 

uţsiėmimas 

2021-10-27 Stanislava 

Martinaitienė 

5.(193.) ,,Snaigių pasaka“. Edukacinis 

uţsiėmimas 

2021-12-10 Stanislava 

Martinaitienė 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(194.) „Juozas Lukša-Daumantas. ,,Laiškai 

mylimosioms“ (Skirta J. Lukšos- 

Daumanto 100-osiosms gimimo 

metinėms, 60-osioms mirties 

metinėms bei Juozo Lukšos-

Daumanto metams paminėti). 

Skaitymai 2021-02-12 Stanislava 

Martinaitienė 

2.(195.) ,,Aš atnešiu Jums saulės patekėjimą“ 

(Skirta Vytauto Mačernio 100-

osioms gimimo metinėms ir 2021-

iesiems Vytauto Mačernio metams 

paminėti). 

Poezijos 

skaitymai, popietė 

2021-05-14 Stanislava 

Martinaitienė 
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1 2 3 4 5 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(196.) „Mikės melagėlio melagystės“, 

skirta M. Valančiaus 220-osioms 

gimimo metinėms. 

Literatūrinė popietė 2021-02-26 Stanislava 

Martinaitienė 

2.(197.) ,,Pasaka laukia tavęs“ (Skirta 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti). 

Garsinis H. K. 

Anderseno pasakų 

skaitymas 

2021-04-02 Stanislava 

Martinaitienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(198.) ,,Šakota, kaip medis, Balio Sruogos 

kūryba“ (Skirta rašytojo Balio 

Sruogos 125-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-02- 02 – 

03-02 

Stanislava 

Martinaitienė 

2.(199.) ,,Gimtoji ţemė Lietuva“ (Skirta 

Vasario 16-ajai ir kovo 11-ajai, 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti). 

Foto albumų 

paroda 

2021-02-15 – 

03-15 

Stanislava 

Martinaitienė 

3.(200.) ,,Kuo yra graţi lietuvių kalba?“ 

(Skirta Tarptautinei gimtosios 

kalbos ir Knygnešių dienai 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-02-22 – 

03-22 

Stanislava 

Martinaitienė 

4.(201.) ,,Gimę tą pačią dieną“ (Skirta 

rašytojo Juozo Balčiūno Švaisto 

130-osioms ir Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės, rašytojos, 

švietėjos, pedagogės, filantropės, 

kultūros ir visuomenės veikėjos, 

Lietuvos Steigiamojo Seimo narės, 

160-osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-03-18 – 

04 -16 

Stanislava 

Martinaitienė 

5.(202.) „Skulptorius iš Lietuvos ir Latvijos 

paribio - Antanas Nesavas“ (Skirta 

liaudies skulptoriaus Antano Nesavo 

125-osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Kraštotyrinė 

paroda 

2021-09-01 – 

10-01 

Stanislava 

Martinaitienė 

6.(203.) ,,Išėjusiems...“ (Skirta Vėlinėms). Literatūros paroda 2021-10-25 – 

11-03 

Stanislava 

Martinaitienė 

7.(204.) ,,Nelengvas ,,Dţeinės Eir“ autorės 

likimas“ (Skirta anglų rašytojos, 

poetės, vienos iš garsiųjų seserų 

Brontės Šarlotės Brontės 205-

osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-04-21 – 

05-21 

Stanislava 

Martinaitienė 

8.(205.) ,,Lietuvių kalba ir ţymiausi  

kalbininkai“ (Skirta spaudos 

atgavimo, klabos ir knygos dienai). 

Literatūros paroda 2021-05-03 – 

05-28 

Stanislava 

Martinaitienė 

9.(206.) ,,Tremtinio dalia“ (Gedulo ir vilties 

dienai paminėti). 

Literatūros paroda 2021-06-11 – 

30 

Stanislava 

Martinaitienė 

10.(207.) „Lietuvos diplomatas, rašytojas, 

vertėjas – Antanas Vaičiulaitis“ 

(Skirta rašytojo Antano 

Vaičiulaičio 115-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-06-23 – 

07-23 

Stanislava 

Martinaitienė 

11.(208.) „Išeivijos rašytojas Jurgis Gliauda“ 

(Skirta Rašytojo Jurgio Gliaudos 

115-osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-07-05 – 

30 

Stanislava 

Martinaitienė 
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1 2 3 4 5 
12.(209.) ,,Rašau, kad rašau“ (Jurgis Jankus) 

(Skirta išeivijos rašytojo Jurgio 

Jnakaus 115-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-08-09 – 

30 

Stanislava 

Martinaitienė 

13.(210.) ,,Visas gyvenimas tėra kelionė“ 

(Skirta rašytojos, dailininkės, 

fotografės, visuomenės veikėjos 

Jurgos Ivanauskaitės 60-mečiui 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-11-03 – 

12-03 

Stanislava 

Martinaitienė 

14.(211.) „Nuo Advento iki Kalėdų“. Literatūros paroda 2021-12-06 – 

12-31 

Stanislava 

Martinaitienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(212.) „Knygas ir po šimto metų galima 

skaityti!“ 

(Skirta J. Stivensono ,,Guliverio 

kelionės“, G. A. Biurgerio ,,Baronas 

Miunhauzenas“, E. T. A. Hofmano 

,,Spragtukas ir Pelių karalius“, S. 

Daukanto ,,Rubinaičio Peliūzės 

gyvenimas“, M. Tveno ,,Tomo 

Sojerio nuotykiai“, F. H. Burnett 

,,Maţasis lordas Fontlerojus“, E. de 

Amičis ,,Širdis“, S. Lagerliof 

,,Stebuklingos Nilso kelionės“, 

Šatrijos Raganos ,,Nepasisekė 

Marytei“ bei ,,Vincas Stonis“ vaikų 

laikraštis ,,Šaltinėlis“, A. A. Milno 

,,Mikė pūkuotukas“, B. Buivydaitė 

,,Auksinis batelis“, A.Tolstojaus 

,,Auksinis raktelis, arba Buratino 

nuotykiai“, A. Lindgren ,,Didysis 

seklys Bliumkvistas“, T. Janson 

,,Kometa artėja“, O. Preusslerio 

,,Maţasis vandenis“, E. Uspenskis 

,,Krokodilas Gena ir jo draugai“ 

sukūrimo ir pasirodymo jubiliejams 

paminėti). 

Teminė paroda 2021-01-02 – 

12-31 

Stanislava 

Martinaitienė 

2.(213.) „Selemonas Paltanavičius pasakoja 

vaikams“. (Skirta gamtininko, 

rašytojo, fotografo, IBBY Lietuvos 

skyriaus nario 65-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Literatūros paroda 2021-01-10 – 

02-10 

Stanislava 

Martinaitienė 

3.(214.) ,,Sveikinimo atvirukas Lietuvai“. Vaikų darbelių 

paroda 

2021-03-01 – 

03-30 

Stanislava 

Martinaitienė 

4.(215.) ,,Rieda margi margučiai“. Literatūros ir vaikų 

darbelių paroda 

2021-04-01 – 

04-30 

Stanislava 

Martinaitienė 

5.(216.) „Vokiečių rašytojui, H. K. 

Anderseno premijos laureatui 

Dţeimsui Kriusui – 95“. 

Literatūros paroda 2021-05-31 – 

06-31 

Stanislava 

Martinaitienė 

6.(217.) ,,Tegyvuoja vasara su knyga!“ 

(Skirta Skaitymo iššūkiui 2021). 

Knygų paroda 2021-06-01 –

08-31 

Stanislava 

Martinaitienė 

7.(218.) ,,Siekęs parašyti mokyklinį vadovėlį, 

sukūrė romaną”. (Italų rašytojo, 

poeto bei ţurnalisto Edmondo De 

Amiči 175-ajam gimimo jubiliejui 

bei jo knygos ,,Širdis” išleidimo 

135-osioms metinėms paminėti). 

Vienos knygos 

paroda 

2021-10-15 – 

11-15 

Stanislava 

Martinaitienė 
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1 2 3 4 5 
8.(219.) „Christianas Bieniekas - 

mėgstamiausias, populiariausias 

vaikų ir jaunimo literatūros 

rašytojas“ (Skirta rašytojo 65-

osioms gimimo, jo knygos ,,Dabar 

bučiuok mane“ 20-osioms 

išleidimo ir tos pačios knygos 

vertimo į lietuvių kalbą 15-osioms 

metinėms paminėti). 

Vienos knygos 

paroda 

2021-12-26 – 

2022-01-26 

Stanislava 

Martinaitienė 

GUOSTAGALIO PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(220.) „Tarsi varpo aidas“ – minint 

rašytojos, publicistės, švietėjos, 

knygnešių talkininkės Liudvikos 

Didţiulienės-Ţmonos 165-ąsias 

gimimo metines. 

Popietė – 

paminėjimas, 

paroda, rašytojos 

spektaklio 

„Paskubėjo“ 

premjera 

2021-04-17 Zita Venclovienė 

2.(221.) „Tragiškas ţydų tautos likimas“ – 

Lietuvos ţydų genocido dienai 

paminėti. 

Paminėjimas, 

paroda, atminimo 

vietos lankymas 

2021-09-23 Zita Venclovienė 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(222.) „Knyga. Kalba. Tarmė“ – Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai. 

Viktorina. Senų 

knygų ir ţurnalų 

paroda 

2021-05-07 Zita Venclovienė 

2.(223.) „Ramutė Skučaitė: Kol ţodis 

gyvas – bus gyva jį dovanojus 

Lietuva“ – poetės, dramaturgės 

90-osioms gimimo metinės 

paminėti. 

Garsinis kūrybos 

skaitymas, paroda 

2021-10-27 Zita Venclovienė 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

1.(224.) „Dainos apie save“ – Seimo 

paskelbtiems Vytauto Mačernio  

metams ir 100-osioms poeto 

gimimo metinėms paminėti. 

Sukakties 

paminėjimas, 

kūrybos 

skaitymas 

2021-06-03 Zita Venclovienė 

2.(225.) „Kiekvienam Jonui po skrybėlę“. Edukacinis 

uţsiėmimas - 

skrybėlių pynimas iš 

klevo lapų Joninių 

šventei 

2021-06-23 Zita Venclovienė,  

S. Sabalytė 

3.(226.) „Sukurk originalią dovaną sau ir 

artimiesiems“. 

Edukacinis 

uţsiėmimas - 

puodukų 

dekoravimas Kalėdų 

tematika 

2021-12-08 Zita Venclovienė 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 
1.(227.) „Zita Gaiţauskaitė: basas angelas 

vaikšto po širdį “ – vaikų poetės 

70-oioms gimimo metinėms 

paminėti.                                                                            

Popietė. Garsinis 

kūrybos skaitymas, 

video įrašų perţiūra 

iš susitikimų su 

rašytoja 

 

2021-02-12 Zita Venclovienė 
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1 2 3 4 5 
2.(228.) „LIETUVA, tavim dţiaugiuosi ir 

didţiuojuos!..“ – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai. 

Paminėjimas, 

edukacinis 

uţsiėmimas - 

tautinių juostų 

marginimas 

2021-03-09 Zita Venclovienė 

 

3.(229.) „Pasaką skaitau, pasaką piešiu“ – 

Tarptautinei vaikų knygos dienai ir 

H. K. Anderseno gimtadieniui 

paminėti. 

Pasakų popietė 2021-04-02 Zita Venclovienė 

4.(230.) „Po gimtinės medţiais“. Viktorina apie 

Guostagalio 

kraštą 

2021-08-27 Zita Venclovienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(231.) „Laisvės ţiedas“ – Laisvės gynėjų 

dienos 30-mečiui paminėti.         

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2021-01-05 Zita Venclovienė 

2.(232.)  „Motiejus Valančius: norėčiau ir 

numiręs būti jums naudingas...“  – 

dvasininko, istoriko, švietėjo, 

lietuvių groţinės prozos 

pradininko 220-osioms gimimo 

metinėms paminėti.                                        

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2021-02-01 Zita Venclovienė 

3.(233.) „Dirbo ne sau, kitiems, dėl kitų“ – 

rašytojos, publicistės, visuomenės 

bei politinės veikėjos Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 160-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2021-03-01 Zita Venclovienė 

4.(234.) „Lietuvos kalba širdinga“ – 

Spaudos atgavimo kalbos ir 

knygos dienai. 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2020-05-07 Zita Venclovienė 

5.(235.) „Tremtis knygose ir 

prisiminimuose“ – Gedulo ir vilties 

dienos 80-ties metų sukakties 

paminėjimas. 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2021-06-02 Zita Venclovienė 

6.(236.) „Valentas Leimontas: Muzika ir 

akvarelė buvo ir liko mano 

dvasios prieglobsčiu“ – 95 metai, 

kai Vaškuose gimė ir Butniūnuose 

gyveno dirigentas, pedagogas, 

profesorius, tautodailininkas, 

akvarelistas Valentas Leimontas. 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2021-08-01 Zita Venclovienė 

7.(237.) „Ar dar pamos malūnai sparnais“ Nuotraukų paroda 

Pakruojo rajono 

malūnai 

2021-10-01 Zita Venclovienė 

8.(238.) „Dirbo Lietuvos labui“ – gydytojo, 

istoriko, Tautinio judėjimo veikėjo, 

Lietuvos Nepriklausomybės akto 

signataro Jono Basanavičiaus 170-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2021-11-03 Zita Venclovienė 

9.(239.) „Juozas Grušas: Tik viltis palaiko, 

leidţia gyventi...“ –  prozininkui, 

dramaturgui Juozui Grušui – 120 m. 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2021-11-29 Zita Venclovienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(240.) „Tie patys ţodţiai“ – poetui, 

eseistui, vertėjui, visuomenės 

veikėjui Marcelijui Teodorui 

Martinaičiui 85-eri.                                                 

Literatūros ir 

nuotraukų paroda 

2021-04-01 Zita Venclovienė 



64 

 

1 2 3 4 5 
2.(241.) „Tu vasaros diena esi“ – Motinos 

dienai paminėti. 

Leidinių ir 

darbelių paroda 

2021-04-25 Zita Venclovienė 

3.(242.) „Tos ţemės vardas – Mūšos kraštas“ 

– Pasaulinei turizmo dienai  

paminėti. 

Guostagalio 

seniūnijos 

įsimintinų vietų 

nuotraukų paroda 

2021-08-25 Zita Venclovienė 

4.(243.) „Tuoj Kalėdos, tuoj Naujieji“. Kalėdinių 

dekoracijų paroda 

2021-12-01 Zita Venclovienė 

VIRTUALŪS RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(244.) „Jas skaitė mūsų tėvai ir seneliai“ 

– Knygnešių dienai paminėti. 

Virtuali senų 

knygų ir ţurnalų 

paroda 

2021-03-04 Zita Venclovienė 

VIRTUALŪS RENGINIAI VAIKAMS 

1.(245.) „Spalvotas pasaulis: vakar ir 

šiandien“ - Vaikų gynimo dienai 

paminėti.  

Virtuali piešinių 

paroda 

2021-06-01 Zita Venclovienė 

KLOVAINIŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

1.(246.) „Laukiame šv. Velykų“.  Tradicinė 

kūrybinė popietė 

2021-03 

 

Vida Grigaliūnienė,  

Raminta Sluckuvienė, 

laisvalaikio klubo 

koordinatorė 

2.(247.) „Oninės“.  Tradicinė 

miestelio šventė 

2021-07-23 Vida Grigaliūnienė, 

Klovainių 

bendruomenės taryba,  

Dainius Poškus, 

seniūnas, 

Sonata Liukpetrienė, 

Rita Kirkilienė, 

Pakruojo KC Klovainių 

skyriaus kultūrinio 

darbo organizatoriai 

3.(248.) „Laukiame šv. Kalėdų“. Tradicinė 

kūrybinė popietė 

2021-12-09 Vida Grigaliūnienė,  

Raminta Sluckuvienė, 

laisvalaikio klubo 

koordinatorė 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(249.) „Mes – bibliotekos draugai“.   Popietė  2021-04-22 Vida Grigaliūnienė 

2.(250.) Tarptautinė vaikų gynimo diena. Kūrybinės 

dirbtuvėlės, 

ţaidimų popietė 

2021-06-01 Vida Grigaliūnienė, 

Sonata Danielienė, 

Pakruojo KC Klovainių 

skyriaus kultūrinio 

darbo organizatorė 

3.(251.) „Šv. Kalėdų laukiant“. Tradicinė kūrybinė 

valandėlė  

2021-12 Vida Grigaliūnienė 

 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(252.) „Sausio 13-ta gyva atmintyje“.  Literatūros paroda 2021-01-04 -

2021-02-08 

Vida Grigaliūnienė 

2.(253.) „Iš Klovainių muziejaus lobynų“. Literatūros paroda 2021-04-15 – 

2021-06-07 

 

Vida Grigaliūnienė 
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1 2 3 4 5 
3.(254.) „Išgyvenimo kelionės“   

(Gedulo ir vilties dienai). 

Literatūros paroda 2021-06-08 – 

2021-07-12 

Vida Grigaliūnienė 

4.(255.) „Akademikas Kazimieras Ragulskis: 

nepailstama tarnystė Lietuvai“ (95 

metai, kai Klovainiuose gimė 

inţinierius mechanikas, precizinės 

vibromechanikos ir vibrotechnikos 

mokslinės mokyklos kūrėjas, 

technologijos mokslų habilituotas 

daktaras, profesorius emeritas, 

akademikas Kazimieras Ragulskis). 

Literatūros paroda 2021-10-01- 

2021-10-25 

Vida Grigaliūnienė 

5.(256.) „Į gyvenimą nešė tėviškės ţirgai“ 

(90 metų, kai Klovainiuose gimė 

JAV lietuvių išeivijos dailinininkė 

Ada Korsakaitė-Sutkuvienė).  

Literatūros paroda 2021-10-26- 

2021-12-14 

Vida Grigaliūnienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(257.) „Širdele mano“. Piešinių paroda  2021-02-09 – 

2021-03-05 

Vida Grigaliūnienė 

2.(258.) „Klovainių krašto knygnešiai“.  Knygnešių medis 

- paroda  

2021-03-08 – 

2021-03-22 

Vida Grigaliūnienė 

3.(259.) „Margučių medis“ (Velykoms). Piešinukų-

darbelių  paroda 

2021-03-23-

2021-04-14 

Vida Grigaliūnienė 

4.(260.) „Rugsėjis ant gimtinės tako“ 

(Mokslo ir ţinių dienai). 

Literatūros paroda 2021-08-22 – 

2021-09-30 

Vida Grigaliūnienė 

5.(261.) „Uţ lango kalėdos“. Literatūros paroda 2021-12-15 – 

2021-12-31 

Vida Grigaliūnienė 

VIRTUALŪS RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(262.) „Rašytojai Jonai ir Janinos“. Viktorina 2021-06 Vida Grigaliūnienė 

2.(263.) „Besidomintiems Klovainių 

istorija“. 

Paroda 2021-05 Vida Grigaliūnienė 

3.(264.) „Tolerancija – Knyga – 

Biblioteka“. 

Paroda 2021-11 Vida Grigaliūnienė 

VIRTUALŪS RENGINIAI VAIKAMS 

1.(265.) „Iš kokios mes pasakos?“. Viktorina 2021-04 Vida Grigaliūnienė 

2.(266.) „Ar atpaţinsite Velykų Bobutę?“. Viktorina 2021-04 Vida Grigaliūnienė 

LYGUMŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
1.(267.) Laisvės gynėjų diena. 

„Iškovotai laisvei - 30 m.“. 

Popietė 

 

2021-01-13 Raimonda Miškūnienė 

 

2.(268.) Poezijos skaitymai 

„Pakviesk į širdį poetų eiles...!“. 

Poezijos popietė 

 

2021-11-26 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

3.(269.) „Kuriame ir kursime pačios...!“. Kūrybinis 

uţsiėmimas 

2021 m. I, II, 

IV ketv. 

Raimonda Miškūnienė 

 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(270.) Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

„Vaikai – gyvenimas, viltis, 

tikėjimas, stiprybė!“. 

 

 

Viktorina, ţaidimai 

 

 

 

2021-06-01 

 

 

 

Raimonda Miškūnienė 
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1 2 3 4 5 
2.(271.) Šiaurės šalių literatūros savaitė  

„Šiaurietiškas kampelis 

bibliotekoje!“. 

Popietė 

 

 

2021-11-08 

 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

 

3.(272.) „Nori - ateik, išmok!“. Kūrybinis 

uţsiėmimas 

2021 m. I, II, 

IV ketv. 

Raimonda Miškūnienė 

 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(273.) Verbų sekmadienis. 

„Liaudies tradicijos apie verbas“. 

Popietė 

 

2021-03-26 

 
Raimonda Miškūnienė 

2.(274.) Nacionalinė Lietuvos bibliotekų 

savaitė. „Skaitymas - kelias į 

sveikatą ir gerovę!“. 

Popietė 

 

 

2021-04-23 

 

 

Raimonda Miškūnienė 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(275.) Tarptautinė vaikų knygos diena. 

„Pasakų veikėjai“. 

Viktorina 

 

 

2021-04-02 

 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

 

2.(276.) Nacionalinė Lietuvos bibliotekų 

savaitė. „Knygų pasaulio  

paslaptys“. 

Popietė, viktorina 

 

 

2021-04-23 

 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(277.) Poeto, prozininko, dramaturgo   

 Juozo Marcinkevičiaus 75 – 

osioms gimimo metinėms 

paminėti. „Esu aš kelias...“. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-01-01 

2021-02-01 

 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

2.(278.) 

 

Dvasininko, istoriko, švietėjo 

lietuvių groţinės prozos  

pradininko Motiejaus Valančiaus 

220-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

„Lietuvos švietėjas, blaivybės 

skleidėjas!“. 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

2021-02-28 

2021-03-28 

 

 

 

 

 

 Raimonda Miškūnienė 

 

 

 

3.(279.) 

 

 

 

Rašytojos, publicistės, 

visuomenės bei politinės veikėjos 

Gabrielės Petkevičaitės –Bitės 

160-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

„Prisiminkime rašytojos gyvenimą, 

kūrybą...“. 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

 

2021-03-18 

2021-04-18 

 

 

 

 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

 

 

4.(280.) Poeto,  eseisto, vertėjo, 

visuomenės veikėjo Marcelijaus 

Teodoro Martinaičio 85-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

„Knyga svarbiausia – proto šviesa...“ 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-04-01 

2021-05-01 

 

 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

 

5.(281.) Europos diena. „Mes ir ES“. 
Literatūros paroda 

2021-05-09 

2021-06-09 
Raimonda Miškūnienė 

6.(282.) Poeto Vytauto Mačernio 100-

osioms gimimo metinėms 

paminėti. „Jauniausias klasikas“. 

Literatūros paroda 

 

2021-06-05 

2021-07-05 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

7.(283.) Poeto, vertėjo Vacio Reimerio 

100–osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

 „O gyvenimas vis dar nenuobodus“. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-08-03 

2021-09-03 

 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

 

8.(284.) Rašytojo, poeto, aktoriaus, 

dramaturgo, prozininko Kazio 

Inčiūros 115–osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

„Prisiminimai apie Kazį Inčiūrą!“. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-09-25 

2021-10-25 

 

 

Raimonda Miškūnienė 
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1 2 3 4 5 
9.(285.) Vytauto Didţiojo mirties diena. 

„Vytautas – Lietuvos valdovas“. 

Literatūros paroda 2021-10-27 

2021-11-27 

Raimonda Miškūnienė 

 

10.(286.) Prozininkės, dramaturgės, 

dailininkės Jurgos Ivanauskaitės 60–

osioms gimimo metinėms paminėti. 

„Išplėšta laiko gyventi...!“. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-11-14 

2021-12-14 

Raimonda Miškūnienė 

 

11.(287.) Prozininkės, dramaturgės Lauros 

Sintijos Černiauskaitės 45– osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

„Prozininkė – literatūros premijų 

laureatė“. 

Literatūros paroda 

 

2021-12-08 

2022-01-08 

Raimonda Miškūnienė 

 

 

 
Parodų lentynose 

„Lygumų krašto ţmonės“ 

 

 

 

 

 

 

12.(288.) Kunigui monsinjorui, 2002-2018 

m. Kauno kunigų seminarijos 

rektoriui Aurelijui Ţukauskui - 50. 

Literatūros paroda 

 

 

2021-06-07 

2021-07-07 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

13.(289.) 

 

Kraštotyrininkui, muziejininkui, 

pedagogui Vladui Trinkai -115. 

Literatūros paroda 

 

2021-07-10 

2021-08-10 
Raimonda Miškūnienė 

14.(290.) Biofizikui, biomedicinos mokslų 

habilituotam daktarui Raimundui 

Lekui – 80. 

Literatūros paroda 

 

 

2021-08-30 

2021-09-30 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(291.) Lietuvos prozininko, gamtininko, 

fotografo, aplinkosaugininko, 

radijo laidų vedėjo Selemono 

Paltanavičiaus 65–osioms gimimo 

metinėms paminėti 

„Laiškai iš girios...!“ 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

2021-01-14 

2021-02-14 

 

 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

 

2.(292.) Vaikų poetės Zits Gaiţauskaitės- 

Vokietaitienės 70–osioms gimimo  

metinėms paminėti. 

„Poetės posmai - vaikams!“. 

Literatūros paroda 

 

 

2021-02-12 

2021-03-12 

 

Raimonda Miškūnienė 

 

 

3.(293.) Knygnešio diena. 

„Priglaudęs ţodį - knygą prie 

širdies“.  

 

Literatūros paroda 

 

2021-03-16 

2021-04-16 

 Raimonda Miškūnienė 

4.(294.) Tarptautinė šeimos diena. 

„Šeima, brangiausia, - ką turime!“. 

Piešinių paroda 

 

2021-05-15 

2021-06-15 

 Raimonda Miškūnienė 

 

5.(295.) Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo (valstybės) diena. 

„Lietuvos istorijos nuotrupos...“. 

 Literatūros paroda 2021-07-05 

2021-08-05 

Raimonda Miškūnienė 

6.(296.) Tarptautinė raštingumo diena. 

„Kalba, raštas, skaitymas!“. 

Rašto darbų 

paroda 

2021-09-08 

2021-10-08 

 Raimonda Miškūnienė 

 

7.(297.) Poetės, dramaturgės, vertėjos  

Ramutės Skučaitės  

 90–osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

„Poetei, premijos laureatei – 90“. 

Literatūros paroda 

 

2021-10-27 

2021-11-27 

 Raimonda Miškūnienė 

 

8.(298.)  JAV kino filmų prodiuserio, 

reţisieriaus, scenarijų rašytojo, 

įgarsintojo bei animatoriaus Volto 

Disnėjaus 120–osioms  gimimo 

metinėms paminėti. 

„Gyvenimas ir pasakos...!“. 

Literatūros paroda 

 

2021-12-05 

 2022-01-05 

Raimonda Miškūnienė 
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MEDIKONIŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
1.(299.) „Renkame geriausią poezijos 

knygą“. 

 

Susitikimas, 

literatūros paroda 

 

2021-02-02 sav. 

 

 

Vida Kuzminskienė 

2.(300.) Rajono tautodailininko tapytų 

darbų paroda, parodos pristatymas. 

 

Darbų paroda, 

parodos pristatymas 

 

2021-04-01/ 

05-31 

 

Vida Kuzminskienė 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(301.) Ţaidimų popietė, vaikų piešinių 

paroda, piešiniai ant asfalto. 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 

Ţaidimų popietė, 

piešinių paroda 

(tradicinis) 

2021-06-01 

 

Vida Kuzminskienė 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(302.) „Sutemų valanda“. Šiaurės šalių 

literatūros savaitei. 

Skaitymai 

 

2021-11-02 sav. 

 

Vida Kuzminskienė 

 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(303.) Eilėraščių konkursas.  Lietuvos 

Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

Konkursas 

 

2021-04-04 sav. 

 

Vida Kuzminskienė 

 

2.(304.) Sporto šventė. 

 

Sportinės varţybos 

 

2021-06-04 sav. 

 

Vida Kuzminskienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(305.) „Kai esi rašytojas, negali 

atostogauti“, poeto, rašytojo Alvydo 

Šlepiko (g. 1966) gimimo 55-čiui. 

Literatūros paroda 

 

 

2021-01-02/ 

01-31 

 

Vida Kuzminskienė 

2.(306.) 

 

 

 

 

„Maištininkas, perėjęs pragarą“, 

poeto, prozininko, dramaturgo, 

teatrologo, literatūros ir tautosakos 

tyrinėtojo Balio Sruogos 125-osioms 

gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-02-01/ 

02-29 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

3.(307.) 

 

„XIX a. Lietuvos istorijos 

fenomenas“, knygnešio dienai. 

Literatūros paroda 2021-03-01/ 

03-31 

Vida Kuzminskienė 

 

4.(308.) 

 

 

 

„Pilietis ir kūrėjas epochų 

sankirtoje“, poeto, eseisto, vertėjo, 

visuomenės veikėjo Marcelijaus 

Martinaičio gimimo 85-čiui. 

Literatūros paroda 2021-04-01/ 

04-30 

 

 

Vida Kuzminskienė 

5.(309.) 

 

 

„Įvairiapusis talentas“, pedagogo, 

dailininko, literato Jono Švėgţdos 

110-osioms gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-05-01/ 

05-31 

 

Vida Kuzminskienė 

6.(310.) 

 

 

„Pagarbos ţodţiui meistras“, 

prozininko, vertėjo, redaktoriaus 

Juozo Apučio gimimo 85-čiui. 

Literatūros paroda 2021-06-01/ 

06-30 

 

Vida Kuzminskienė 

7.(311.) 

 

 

 

„Lyriškos, dainiškos poezijos 

kūrėjas“, poeto, kunigo Antano 

Vienaţindţio 180-osioms gimimo 

metinėms. 

Literatūros paroda 2021-09-01/ 

09-30 

 

 

Vida Kuzminskienė 

8.(312.) 

 

 

 

 

 

„Visus metus paskyriau literatūrai ir 

scenai“, rašytojo, poeto, dramaturgo, 

operų libretų autoriaus Kazio 

Inčiūros 115-osioms gimimo 

metinėms. 

 

Literatūros paroda 2021-10-01/ 

10-31 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 
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1 2 3 4 5 
9.(313.) „Lietuvos išminčius“, ţurnalisto, 

rašytojo, keliautojo, laidų vedėjo 

Algimanto Čekuolio 90-osioms 

gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-11-02/ 

11-30 

 

 

Vida Kuzminskienė 

10.(314.) „Viena ryškiausių tarpukario 

Lietuvos asmenybių“, Lietuvos 

Respublikos prezidento, gydytojo, 

publicisto, varpininko Kazio 

Griniaus 155-osioms gimimo 

metinėms. 

Literatūros paroda 2021-12-01/ 

12-31 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(315.) 

 

 

 

 

„Gyveno kartą dėdė Selemonas“, 

prozininko, gamtininko, fotografo, 

aplinkosaugininko, radijo laidų 

vedėjo Selemono Paltanavičiaus   

gimimo 65-čiui. 

Literatūros paroda 2021-01-02/ 

01-31 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

2.(316.) 

 

 

 

 

„Nusipelnęs gamtos apsaugos 

darbuotojas“, rašytojo, miškininko, 

publicisto, gamtininko, ţurnalisto 

Gedimino Isoko 90-osioms gimimo 

metinėms. 

Literatūros paroda 2021-02-01/ 

02-28 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

3.(317.) 

 

 

 

 

 

„Visos tautos mokytoja“, rašytojos, 

visuomenės veikėjos, literatūros ir 

meno kritikės, dramaturgės, poetės, 

vertėjos Sofijos Kymantaitės-

Čiurlionienės 135-osioms gimimo 

metinėms.  

Literatūros paroda 2021-03-01/ 

03-31 

 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

4.(318.) 

 

 

 

„Kūrybiškai bręsti man padėjo 

literatų būrelis“, prozininko Kazio 

Maruko (tikr. Marijonas Krasauskas) 

gimimo 100-čiui. 

Literatūros paroda 2021-05-02/ 

05-31 

 

 

Vida Kuzminskienė 

5.(319.) 

 

 

„Kūryba su genijaus dvelksmu“, 

poeto Vytauto Mačernio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-06-01/ 

06-30 

 

Vida Kuzminskienė 

6.(320.) 

 

 

 

„Indėniškosios literatūros klasikė“, 

vokiečių rašytojos, istorikės 

Lizelotės Velskopf-Henrich  gimimo 

120-čiui. 

Literatūros paroda 2021-09-01/ 

09-30 

 

 

Vida Kuzminskienė 

7.(321.) 

 

 

 

„...poezija man – artima 

muzikai...“, poetės, dramaturgės 

Ramutės Skučaitės 90-osioms 

gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-10-01/ 

10-31 

 

 

Vida Kuzminskienė 

8.(322.) 

 

 

 

 

„Aktyvus visuomenės veikėjas“, 

gydytojo, istoriko, tautinio judėjimo 

veikėjo, Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signataro Jono Basanavičiaus 

gimimo 170-čiui. 

Literatūros paroda 2021-11-02/ 

11-30 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 

9.(323.) 

 

 

 

 

„Neeilinis kovotojas ir vadas“, 

Lietuvos rezistento, kovotojo uţ 

Lietuvos laisvę Juozo Lukšos-

Daumanto 100-osioms gimimo 

metinėms. 

Literatūros paroda 2021-12-01/ 

12-31 

 

 

 

Vida Kuzminskienė 
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 MIKOLIŠKIO PADALINYS
 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI  

1.(324.) „Ką ţinai apie knygą? 

(Nacionalinei bibliotekų savaitei). 

Popietė, paroda 2021 m. 

balandţio mėn. 

Almutė 

Armonavičienė 

2.(325.) 

 

,,Biblioteka: informacija ir ţinios  

- kokių mums reikia?“. 

Diskusija apie 

bibliotekos 

paslaugas su kaimo 

bendruomene 

2021 m. 

balandţio mėn. 

Almutė 

Armonavičienė 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
1.(326.) 

 

 

„Perskaitytą knygą siūlau draugui 

paskaityti“ (Nacionalinei 

bibliotekų savaitei). 

Popietė 

 

2021-04-26 

2021-04-30 

Almutė 

Armonavičienė 

 

2.(327.) 

 

„Dega ţvakės kapų rimty“ 

(Vėlinėms). 

 

Lankymas 

Petronėlių, 

Meldţiūnų kapinių 

2021-11-02 Almutė 

Armonavičienė 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(328.) „Kas klausosi lietučio?“ 

(Vaikų poetės, dramaturgės 

Ramutės Skučaitės 90-mečiui). 

Popietė, paroda 

 

2021 m. spalio 

mėn. 

 

Almutė 

Armonavičienė 

2.(329.) ,,Piešimas ant vandens“ (Ebru 

menas). 

Edukacinė 

pamokėlė 

2021 m. III 

ketv. 

Almutė 

Armonavičienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(330.) ,,Marijai Birutei Alseikaitei- 

Gimbutienei – 100“ (Archeologei 

ir antropologei, archeomitologijos 

pradininkei, profesorei Marijai 

Alseikaitei-Gimbutienei –100). 

Literatūros paroda 2021-01-19 Almutė 

Armonavičienė 

 

2.(331.) „Lauko ramybė paskendo meilėje“ 

(Poetui, prozininkui, dramaturgui, 

literatūros ir tautosakos tyrinėtojui 

Baliui Sruogai - 125). 

Literatūros paroda 2021-02-02 

2021-02-18 

 

Almutė 

Armonavičienė 

3.(332.) „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: 

gyvenimas Tėvynei ir ţmogui“ 

(Rašytojos, publicistės, visuomenės 

bei politikos veikėjos G. 

Petkevičaitės-Bitės160-mečiui). 

Literatūros paroda 2021-0310 

2021-03-21 

 

Almutė 

Armonavičienė 

4.(333.) „Ieškant meilės, tikėjimo, vilties“ 

(Rašytojai Jurgai Ivanauskaitei - 60). 

Literatūros paroda 2021-11-04 

2021-11-25 

Almutė 

Armonavičienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(334.) 

 

„Gyvenimo neįsivaizduoju be 

gamtos“ (Gamtininko, rašytojo 

Selemono Paltanavičiaus 65-

mečiui). 

Literatūros paroda 2021-01-11 Almutė 

Armonavičienė 

2.(335.) ,,Į spalvingą vaikystės pasaulį“ 

(Vaikų rašytojai Zitai Gaiţauskaitei-

Vokietaitienei - 70). 

Literatūros paroda 2021-02-05 Almutė 

Armonavičienė 

3.(336.) ,,Norisi tikėti vaikyste“ (Vaikų 

poetės Dalios Kudţmaitės- 

Balsienės 65-mečiui). 

Literatūros paroda 2021-06-25 

2012-07-16 

Almutė 

Armonavičienė 
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 PAMŪŠIO PADALINYS
 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS  
1.(337.) ,,Tik Tau“ (skirta mamos dienai). Muzikinė-

literatūrinė popietė 

2021-04-30 Birutė Jonkuvienė, 

Rasa Ţemaitienė -

Vaikų dienos centras, 

Regina Šopienė -

Pamūšio kultūros 

namai 

2.(338.) 

 

,,Ištverti padėjo malda“ (skirta 

Gedulo ir Vilties dienai). 

Muzikinė-

literatūrinė popietė 

2021-06-14 Birutė Jonkuvienė, 

Rasa Ţemaitienė -

Vaikų dienos centras, 

Regina Šopienė -

Pamūšio kultūros 

namai 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(339.) ,,Eik taip, kaip eina Laisvė“ 

(skirta Laisvės gynėjų dienai).  

Popietė 2021-01-13 Birutė Jonkuvienė, 

Rasa Ţemaitienė -

Vaikų dienos centras 

2.(340.) ,,Šalis ta, Lietuva vadinas“ (skirta 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai). 

Literatūrinė popietė 2021-03-10 Birutė Jonkuvienė, 

Rasa Ţemaitienė -

Vaikų dienos centras 

3.(341.) ,,Vaikystės spalvos“ (skirta 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai). 

Popietė 2021-06-01 Birutė Jonkuvienė, 

Rasa Ţemaitienė -

Vaikų dienos centras 

4.(342.) ,,Kalėdų laukiant...“. Kalėdinių ţaisliukų 

gaminimas 

2021 m. 

gruodţio mėn. 

Birutė Jonkuvienė, 

Rasa Ţemaitienė -

Vaikų dienos centras 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 
1.(343.) ,,Knygų šalies paslaptys“. Kryţiaţodţių, 

mįslių, ţaidimų 

popietė 

2021-03-26 Birutė Jonkuvienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
1.(344.) ,,Eik taip, kaip eina Laisvė“ 

(skirta Laisvės gynėjų dienai). 

Literatūros paroda 2021-01-06-

2021-01-22 

Birutė Jonkuvienė 

2.(345.) ,,Maištininkas, perėjęs pragarą“ 

(skirta poeto, prozininko Balio 

Sruogos 125-osioms gimimo 

metinėms). 

Literatūros paroda 2021-01-25-

2021-02-12 

Birutė Jonkuvienė 

3.(346.) ,,Lietuvos istorija“ (skirta Lietuvos 

nepriklausomybės dienai ir istoriko 

Adolfo Šapokos 115-osioms gimimo 

metinėms). 

Literatūros paroda 2021-02-15-

2021-03-15 

Birutė Jonkuvienė 

4.(347.) ,,Lietuviškas ţodis. Knygnešiai“ 

(skirta Knygnešio dienai). 

Literatūros paroda 2021-03-15-

2021-03-31 

Birutė Jonkuvienė 

5.(348.) 

 

 

,,Julių Janonį atsimenant“ (skirta 

poeto, prozininko Juliaus Janonio 

125-osioms gimimo metinėms). 

Literatūros paroda 2021-04-01-

2021-04-30 

Birutė Jonkuvienė 

6.(349.) 

 

 

,,Lietuviško ţodţio laisvė“ (skirta 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai). 

Literatūros paroda 2021-05-03-

2021-05-14 

Birutė Jonkuvienė 

7.(350.) 

 

 

,,Partizaninis karas Lietuvoje 1944-

1953“. 

Literatūros paroda 2021-05-15-

2021-05-31 

Birutė Jonkuvienė 
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1 2 3 4 5 
8.(351.) 

 

 

 

Naujosios lietuvių poezijos 

pradininkas V. Mačernis (skirta 

poeto Vytauto Mačernio 100-osioms 

gimimo metinėms). 

Literatūros paroda 2021-06-01-

2021-06-30 

Birutė Jonkuvienė 

9.(352.) 

 

,,Ištvert padėjo malda“ (skirta 

Gedulo ir vilties dienai). 

Literatūros paroda 2021-06-14-

2021-06-23 

Birutė Jonkuvienė 

10.(353.) ,,Keliaukim po Lietuvą“. Literatūros paroda 2021-07-01-

2021-07-31 

Birutė Jonkuvienė 

11.(354.) ,,Tas kalnas yra gyvenimas“ (skirta 

poeto Vacio Reimerio 100-osioms 

gimimo metinėms). 

Literatūros paroda 2021-08-02-

2021-08-31 

Birutė Jonkuvienė 

12.(355.) „Saulės mūšis - 785 metai“. Literatūros paroda 2021-09-01-

2021-09-31 

Birutė Jonkuvienė 

13.(356.) ,,Medţių apţavuose“ (skirta 

Lietuvos miškams, gamtai). 

Literatūros paroda 2021-10-01-

2021-11-03 

Birutė Jonkuvienė 

14.(357.) ,,Vien meilės maţa, ji turi pasireikšti 

darbais“ (skirta rusų rašytojo 

Fiodoro Dostojevskio 200-osioms 

gimimo metinėms). 

Literatūros paroda 2021-11-03-

2021-11-30 

Birutė Jonkuvienė 

15.(358.) ,,Laukiant Šv. Kalėdų“. Literatūros paroda 2021-12-01-

2021-12-27 

Birutė Jonkuvienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(359.) 

 

,,Perskaityk knygą apie gamtą“ 

(skirta Lietuvos prozininko, 

gamtininko Selemono Paltanavičiaus 

65-osioms gimimo metinėms). 

Literatūros paroda 2021-01-04-

2021-01.29 

Birutė Jonkuvienė 

2.(360.) ,,Margaspalvis pasaulis“ (skirta 

vaikų poetės Zitos Gaiţauskaitės-

Vokietaitienės 70-osioms gimimo 

metinėms). 

Literatūros paroda 2021-02-01-

2021-02-26 

Birutė Jonkuvienė 

3.(361.) ,,Knygelės juokiasi“-,,Knygelės 

verkia“. 

Literatūros paroda 2021-03-01-

2021-03-31 

Birutė Jonkuvienė 

4.(362.) ,,Kelionė pasakų takais“ (skirta 

tarptautinei vaikų knygos dienai). 

Literatūros paroda 2021-04-01-

2021-04-30 

Birutė Jonkuvienė 

5.(363.) 

 

,,Ką ţinau apie Europą?“. Literatūros paroda 2021-05-03-

2021-05-31 

Birutė Jonkuvienė 

6.(364.) 

 

,,Vaikystės spalvos“ (skirta 

tarptautinei vaikų gynimo dienai). 

Literatūros paroda 2021-06-01-

2021-06-30 

Birutė Jonkuvienė 

7.(365.) 

 

,,Vasaros pasakojimai“. Literatūros paroda 2021-07-01-

2021-08-31 

Birutė Jonkuvienė 

8.(366.) 

 

,,Keliauju į mokyklą“. Literatūros paroda 2021-09-01-

2021-10-04 

Birutė Jonkuvienė 

9.(367.) 

 

 

,,Jei nereikėtų skubėti“ (skirta poetės 

Ramutės Skučaitės 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-10-05-

2021-11-20 

Birutė Jonkuvienė 

10.(368.) ,,Ţmogus, nemokėjęs nupiešti 

Peliuko Mikio“ (skirta animatoriaus 

Volto Disnėjaus 120-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-11-22-

2021-12-31 

Birutė Jonkuvienė 

 

 

 



73 

 

PAŠVITINIO PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

1.(369.) „Atminimo lauţai“ 

(Sausio 13-osios Laisvės gynėjų 

dienos 30–osioms metinėms). 

Laisvės gynėjų 

dienos minėjimas 

2021-01-13 Jovita Martišienė, 

Vadovė kultūrinei 

veiklai Danutė 

Maiţuvienė 

2.(370.) „Mano gimtinė esi“ 

(Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai). 

Šventinis 

minėjimas, 

viktorina 

2021-03-11 Jovita Martišienė, 

Vadovė kultūrinei 

veiklai Danutė 

Maiţuvienė 

3.(371.) „Baltų vienybės ugnis“ 

(Baltų Vienybės dienai paminėti). 

Baltų Vienybės 

dienos minėjimas 

2021-09-22 Jovita Martišienė, 

Vadovė kultūrinei 

veiklai Danutė 

Maiţuvienė 

4.(372.) „Moliūgų fiesta“. 

 

Rudens šventė 2021-10-29 Jovita Martišienė, 

Vadovė kultūrinei 

veiklai Danutė 

Maiţuvienė, 

Seniūnija 

5.(373.) 

 

 

 

 

„Pyragų diena“. 

 

Gerumo akcija 2021-11-05 Jovita Martišienė, 

Vadovė kultūrinei 

veiklai Danutė 

Maiţuvienė, 

Seniūnija 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(374.) „Atėję iš knygų“ 

(Nacionalinei bibliotekų savaitei). 

Viktorina 2021-04 Jovita Martišienė, 

Pašvitinio pagrindinė 

mokykla 

ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(375.) „Po ūkanotu neţinios dangum“ 

(Vytauto Mačernio metams 

paminėti). 

Poezijos 

popietė 

2021-06-18 Jovita Martišienė 

ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 
1.(376.) „Saugių slaptaţodţių kūrimo 

dirbtuvės“ 

(Saugesnio interneto savaitei). 

Informacinė- 

edukacinė popietė 

2021-02-12 Jovita Martišienė 

2.(377.) „Gamta ir knyga“ 

(Akcijai „Vasara su knyga“). 

Skaitymo 

popietės gamtoje 

2021-05-27/28 

2021-06-10/11 

Jovita Martišienė 

3.(378.) „Rudenėlio juokas“. 

 

Literatūrinės – 

kūrybinės popietės 

2021-10-21/22 Jovita Martišienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(379.) „Sausio 13-osios prisiminimai“ 

(Laisvės gynėjų dienai paminėti). 

Literatūros paroda 2021-01-04 

2021-01-31 

Jovita Martišienė 

2.(380.) „Lietuvių tautos ţadintojas“ 

(Dvasininko, istoriko, švietėjo, 

lietuvių groţinės prozos pradininko 

Motiejaus Valančiaus 220–osioms 

gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-02-01 

2021-02-28 

Jovita Martišienė 

3.(381.) „Davusi pradţią lietuviškajai prozai“ 

(Rašytojos, publicistės, visuomenės 

bei politinės veikėjos Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 160-osioms 

gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-03-01 

2021-03-31 

Jovita Martišienė 
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1 2 3 4 5 
4.(382.) „Monsinjoras – Juozapas 

Antanavičius“ 

(Kraštiečio, kunigo, monsinjoro 

Juozapo Antanavičiaus 90- osioms 

gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-04-01 

2021-04-30 

Jovita Martišienė 

5.(383.) „Senos knygos puslapius 

praskleidus“ 

(Spaudos atgavimo kalbos ir knygos 

dienai). 

Senų leidinių, 

dokumentų, 

paroda 

2021-05-03 

2021-05-31 

Jovita Martišienė 

6.(384.) „Ţmogaus apnuoginta širdis“ 

(Vytauto Mačernio metams 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-06-01 

2021-06- 30 

Jovita Martišienė 

7.(385.) 

 

„Įdėkim ţiedelį  į ţolinės puokštę“ 

(Ţolinei paminėti). 

Fotografijų 

paroda 

2021-08-01 

2021-08-30 

Jovita Martišienė 

8.(386.) 

 

 

„Noriu suţinoti“ 

(Mokslo ir ţinių dienai  paminėti). 

Ţinynų, 

enciklopedijų, 

vadovų paroda 

2021-09-01 

2021-09-30 

Jovita Martišienė 

9.(387.) „Senus albumus atvertus“ 

(Archyvų metams paminėti). 

Senų fotografijų 

paroda 

2021-11-03 

2021-11-30 

Jovita Martišienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 
1.(388.) „Mano pirmoji kolekcija“ 

 

Senovinių pinigų 

paroda 

2021-06-02 

2021-06-30 

Jovita Martišienė 

2.(389.) „Pasaką skaitau, pasaką piešiu“ 

(Poetės, dramaturgės Ramutės 

Skučaitės 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-10-01 

2021-10-31 

Jovita Martišienė 

3.(390.) „Sukūręs pasakų pasaulį“ 

(kino filmų prodiuserio, 

reţisieriaus, scenarijų rašytojo,  

bei animatorius Volto Disnėjaus 

120-osioms gimimo metinėms). 

Literatūros paroda 2021-12-01 

2021-12-31 

Jovita Martišienė 

VIRTUALŪS RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(391.) „Senieji leidiniai bibliotekoje“ 

(Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai) 

Virtuali 

literatūros paroda 

2021-05-07 Jovita Martišienė 

RIMKŪNŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS  
1.(392.) „Atsipūtę po darbų“. Vakaronė 2021-11-27 

 

 

Marijus Alenčikas, 

Bendruomenės 

pirmininkė Daiva 

Lipskienė 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(393.) „Mes padūkę, pašėlę ir linksmi“ 

(Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai). 

Ţaidimų popietė- 

viktorina 

2020-06-01 Marijus Alenčikas, 

Bendruomenės 

pirmininkė Daiva 

Lipskienė 

  ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(394.) „Aš atnešiau jums saulės 

patekėjimą“ 

(Skirta Vytauto Mačernio 100-

osioms gimimo metinėms paminėti). 

V. Mačernio eiles 

skaitys Simonas 

Kylius 

2021-06-04 Marijus Alenčikas 
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1 2 3 4 5 

  ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(395.) „Vaikų Velykėlės“ 

(Atvelykio minėjimas). 

Piešimas 2021-04-16 Marijus Alenčikas 

2.(396.) „Profesija - medikas“ 

(Apie mediko darbą pasakos 

Rimkūnų felčerė Sigita Pėţelienė). 

Paskaita 2021-08-20 Marijus Alenčikas 

3.(397.) „Naktis bibliotekoje“. 

 

Skaitymas ţvakių 

šviesoje 

2021-10-29 Marijus Alenčikas 

4.(398.) „Kalėdinių vainikų gamyba“. 

 

Kūrybinės dirbtuvės 2021-12-17 Marijus Alenčikas 

  VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(399.) „Atstovėję laisvę“ 

(Tragiškų 1991 m. sausio 13 įvykių 

30-mečiui paminėti). 

Literatūros paroda 2021-01-04 

2021-01-29 

Marijus Alenčikas 

2.(400.) „Savęs nevaidinu – aš juk graţesnis“ 

(Aktoriaus, reţisieriaus Sigito 

Račkio 70-osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-02-01 

2021-02-26 

Marijus Alenčikas 

3.(401.) „Atplėštas nuo tėvynės, bet ne nuo 

Lietuvos istorijos“ 

(Istoriko Adolfo Šapokos 115-

osioms gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-02-01 

2021-02-26 

Marijus Alenčikas 

4.(402.) „Nuo lietuvių švietimo iki Tautų 

Sąjungos“ (Rašytojos, literatūros ir 

meno kritikės, vertėjos, visuomenės 

veikėjos Sofijos Kymantaitės – 

Čiurlionienės 135-osioms gimimo 

metinėms paminėti).  

Literatūros paroda 2021-03-01 

2021-03-31 

Marijus Alenčikas 

5.(403.) „Kai neliepsnojo tik vanduo“ 

(Rašytojo, vertėjo Vytauto Sirijos 

Giros 110-osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-04-01 

2021-04-30 

Marijus Alenčikas 

6.(404.) „Mano kolekcija“. 

 

Tulpių ţiedų 

paroda 

2021-05-03 

2021-05-14 

Marijus Alenčikas 

7.(405.) „Geguţė ant nulūţusio berţo“ 

(Rašytojo, vertėjo, redaktoriaus 

Juozo Apučio 85-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-06-01 

2021-06-30 

Marijus Alenčikas 

8.(406.) „Šiaudinė pasaka“ (Genovaitės 

Stankaitienės dirbiniai iš šiaudelių). 

Paveikslų iš 

šiaudelių paroda 

2021-07-01 

2021-07-30 

Marijus Alenčikas 

9.(407.) „Agnijos magija“ (Prozininkės, 

dramaturgės, dailininkės Jurgos 

Ivanauskaitės 60-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-11-03 

2021-11-30 

Marijus Alenčikas 

  VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(408.) „Pasek man pasaką“ 

(Vaikų rašytojo Jeronimo Lauciaus 

75-osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-01-04 

2020-01-29 

Marijus Alenčikas 

2.(409.) „Kvepianti vasara“. 

 

Darbelių paroda 2021-06-01 

2021-06-30 

Marijus Alenčikas 

3.(410.) „Uogelės ant smilgos“ 

(Poetės, dramaturgės vaikų 

literatūros kūrėjos Ramutės 

Skučaitės 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-10-01 

2021-10-29 

Marijus Alenčikas 
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ROZALIMO PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

1.(411.) „Sausio 13-oji: nepalauţiama 

drąsa, vienybė ir meilė Lietuvai“ 

(Laisvės gynėjų dienai). 

 

Dokumentinio filmo 

perţiūra ir 

aptarimas; 

literatūros paroda 

2021-01-11 

2021-01-29 

Sandra Stanevičienė 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 
1.(412.) „Mokytojas Jonas Švėgţda - mūsų 

krašto šviesuolis“  

(Pedagogui, dailininkui, literatui 

Jonui Švėgţdai – 110 metų). 

Popietė ir 

literatūros paroda 

2021-05-24 – 

2021-06-11 

Sandra Stanevičienė 

  ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(413.) „Knygos ţino viską“ 

(Tarptautinei vaikų knygos dienai). 

Popietė 2021-04-02 Sandra Stanevičienė ir 

Rozalimo pagrindinės 

mokyklos pradinių 

klasių mokytojos 

  VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(414.) „Balys Sruoga: maištaujanti siela ir 

sukrečianti lagerio patirtis“ 

(Poetui, prozininkui, dramaturgui, 

teatrologui, literatūros ir tautosakos 

tyrinėtojui Baliui Sruogai – 125 

metai). 

Literatūros paroda 2021-02-01 – 

2021-02-26 

Sandra Stanevičienė 

2.(415.) „Pakruojyje buvo didţioji gyvenimo 

mokykla“ (Gydytojui pediatrui, 

medicinos mokslų daktarui, docentui 

Algimantui Vingrui – 80 metų). 

Literatūros paroda 2021-03-01 – 

2021-04-16 

Sandra Stanevičienė 

3.(416.) „Mano darbai tai yra mano laiškai 

Jums...“ (Dailininkui tapytojui, 

grafikui, pedagogui Algimantui 

Švėgţdai – 80 metų). 

Literatūros paroda 2021-04-19 – 

2021-05-21 

Sandra Stanevičienė 

4.(417.) „Tiek skausmo ašarų sugėrus Inta, 

Uchta ir Vorkuta“  

(Gedulo ir Vilties dienai). 

Literatūros paroda 2021-06-14 – 

2021-07-16 

Sandra Stanevičienė 

5.(418.) „Kultūrai pašvęsti dešimtmečiai“ 

(Pedagogui, kultūros darbuotojui, 

ilgamečiam Pakruojo rajono 

Kultūros skyriaus vedėjui, 

visuomenininkui, kraštotyrininkui 

Alfredui Šimkui – 85 metai). 

Literatūros paroda 2021-07-19 – 

2021-08-20 

Sandra Stanevičienė 

6.(419.) „Knyga Tau“ 

(Tarptautinei jaunimo dienai). 

Literatūros paroda 2021-08-23 – 

2021-09-17 

Sandra Stanevičienė 

7.(420.) „1236-ųjų metų rugsėjo 22-oji – 

iškili Lietuvos istorijos data“ 

(Saulės mūšio dienai). 

Literatūros paroda 2021-09-20 – 

2021-10-22 

Sandra Stanevičienė 

8.(421.) „Kiekviena diena yra didţiausia 

dovana“ (Prozininkei, dramaturgei, 

dailininkei Jurgai Ivanauskaitei – 60 

metų). 

Literatūros paroda 2021-11-15 – 

2021-12-31 

Sandra Stanevičienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(422.) „Esu laiminga, kad rašau vaikams“  

(Poetei, dramaturgei Ramutei 

Skučaitei – 90 metų). 

Literatūros paroda 2021-10-25 – 

2021-11-12 

Sandra Stanevičienė 
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ŠUKIONIŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

1.(423.)  „Istorinė Sausio 13 – oji (Laisvės 

gynėjų diena). Prisiminkim, 

paminėkim, pagerbkim...“.  

Tęstinis renginys  

 

 

2021-01-13 

 

Jolanda Tamošaitienė 

 

2.(424.) ,,Ko mes dar neţinojome apie 

Vasario 16-ąją?“ (Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

paminėti). 

Tęstinis renginys  

 

2021-02-12 Jolanda Tamošaitienė 

3.(425.) ,,Kuo skiriasi Vasario 16-oji ir 

Kovo 11-oji?“ (Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti). 

Tęstinis renginys  

 

2021-03-10 Jolanda Tamošaitienė 

4.(426.)      ,,Ačiū Tau, Mama...“ ( Motinos 

dienai paminėti).  
Tęstinis renginys  2021-04-30 Jolanda Tamošaitienė 

5.(427.) ,,Tėvo ţodis, tėvo rankos, tėvo 

širdis – pasauliui augti...“ (Tėvo 

dienai paminėti). 

Tęstinis renginys  2021-06-04 Jolanda Tamošaitienė 

6.(428.) 

 

Joninių (Rasos) šventė. Diena su 

įvairiais šventiniais 

ir sporto 

uţsiėmimais 

2021-06-23 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

7.(429.) ,,Ko dar neţinojome apie Valstybės, 

Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo, Tautiškos giesmės 

dieną?“ (Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti). 

Tęstinis renginys 2021-07-05 Jolanda Tamošaitienė 

8.(430.) ,,Vasaros palydėtuvės -2021“ 

(tradicinis renginys atsisveikinimui 

su vasara, Tarptautinei jaunimo 

dienai paminėti). 

 

Įvairių laisvalaikio 

pramogų, sporto  

varţybų 

diena ir diena su 

popiete spektaklio 

perţiūrai 

2021-08-21, 

22 

Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(431.)   „Istorinė Sausio 13 – oji (Laisvės 

gynėjų diena). Prisiminkim, 

paminėkim, pagerbkim...“. 

Tęstinis renginys 2021-01-13 

 
Jolanda Tamošaitienė 

2.(432.)   ,,Ko mes dar neţinojome apie 

Vasario 16-ąją?“ (Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti). 

Teminių skaitinių,  

kryţiaţodţių 

sprendimo, 

piešinių piešimo 

popietė 

2021-02-16 

 
Jolanda Tamošaitienė 

 

3.(433.)    ,,Kuo skiriasi Vasario 16-oji ir 

Kovo 11-oji?“ (Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti). 

Teminių skaitinių,  

kryţiaţodţių 

sprendimo, piešinių 

piešimo ir įvairių 

kitokių pramogų 

popietė 

2021-03-11 Jolanda Tamošaitienė  

4.(434.) ,,Ačiū Tau, Mama...“ ( Motinos 

dienai paminėti). 

Teminių skaitinių,  

kryţiaţodţių 

sprendimo, 

piešinių piešimo 

popietė 

2021-04-29 Jolanda Tamošaitienė 
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1 2 3 4 5 
5.(435.) ,,Tėvo ţodis, tėvo rankos, tėvo 

širdis – pasauliui augti...“ (Tėvo 

dienai paminėti). 

Teminių skaitinių, 

kryţiaţodţių 

sprendimo, 

piešinių piešimo 

popietė 

2021-06-03 Jolanda Tamošaitienė 

6.(436.) Joninių (Rasos) šventė. Diena su 

įvairiais šventiniais 

ir sporto 

uţsiėmimais 

2021-06-22,23 Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

7.(437.) ,,Ko dar neţinojome apie 

Valstybės, Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo, Tautiškos 

giesmės dieną?“ ( Lietuvos 

Valstybės dienai paminėti). 

Teminių skaitinių, 

kryţiaţodţių 

sprendimo, 

piešinių piešimo 

popietė 

2021-07-02 Jolanda Tamošaitienė 

 

 

8.(438.) ,,Vasaros palydėtuvės -2021“ 

(tradicinis renginys 

atsisveikinimui su vasara, 

Tarptautinei jaunimo dienai 

paminėti). 

 

Įvairių laisvalaikio 

pramogų, sporto  

varţybų 

diena ir diena su 

popiete spektaklio 

perţiūrai 

2021-08-21, 

22 

Jolanda Tamošaitienė, 

Šukionių kaimo 

bendruomenės taryba 

9.(439.) Tradicinis kalėdinis renginys. 
 

Teminių atrakcionų 

ir įvairių  pramogų 

popietė 

2021-12-18 

 

 

Jolanda Tamošaitienė  
 

10.(440.) Tradicinis kalėdinis renginys. 
 
 
 

 

Skaitinių, teminių 

kryţiaţodţių 

sprendimo, piešinių 

piešimo, atrakcionų 

ir įvairių  pramogų 

vakaras 

2021-12-19 Jolanda Tamošaitienė  

  ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(441.) „Kas įdomaus literatūros istorijoje 

įrašyta apie Balį Sruogą – poetą, 

dramaturgą, teatrologą, literatūros 

ir tautosakos tyrinėtoją?“ (Balio 

Sruogos 125-osioms gimimo 

metinėms). 

Literatūrinė 

popietė 
2021-01-29 

 

 

 

 

Jolanda Tamošaitienė  

2.(442.) „Kas įdomaus literatūros istorijoje 

įrašyta apie poetą Vytautą Mačernį 

(Vytauto Mačernio 100-osioms 

gimimo metinėms). 

Literatūrinė 

popietė 

2021-06-04 

 

 

 

Jolanda Tamošaitienė 

3.(443.)  „Algimantas Čekuolis ir jo 

enciklopedinė publicistika“ 

(ţurnalisto, rašytojo, keliautojo, 

laidų vedėjo, gido Algimanto 

Čekuolio 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūrinė 

popietė 

2021-11-12 

 

Jolanda Tamošaitienė 

  ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(444.) „Aš jus kviečiu“ (vaikų poetės Zitos 

Gaiţauskaitės 70-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūrinė 

popietė 
2021-02-11 

 
Jolanda Tamošaitienė 

2.(445.) „Gyvenimas, kaip pasaka ir, kaip 

poezija“ (vaikų poetės Dalios 

Kudţmaitės 65-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūrinė 

popietė 

2021-07-02 

 

Jolanda Tamošaitienė 

3.(446.) „Kaip laiškas sekmadieniui“ (poetės, 

dramaturgės Ramutės Skučaitės 90-

osioms gimimo metinėms paminėti). 

Literatūrinė 

popietė 

2021-10-22 

 

Jolanda Tamošaitienė 
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1 2 3 4 5 

  VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(447.) ,,Marijai Gimbutienei – 100“ 

(archeologės, archeomitologijos 

pradininkės Marijos Birutės 

Alseikaitės Gimbutienės 100-

osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-01-18 iki 

01-31 
Jolanda Tamošaitienė 

2.(448.) ,,Pranui Vaičaičiui – 145“ (poeto, 

vertėjo, teisininko Prano 

Vaičaičio 145-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-02-08 iki 

02-28 

Jolanda Tamošaitienė 

3.(449.) ,,Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 

160“ (rašytojos, publicistės, 

visuomenės bei politinės veikėjos 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-

osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-03-15 iki 

03-29 

Jolanda Tamošaitienė 

4.(450.) 

 

,,Marcelijui Teodorui Martinaičiui 

– 85“ (poeto, eseiso, vertėjo, 

visuomenės veikėjo Marcelijaus 

Teodoro Martinaičio 85-osioms 

gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-03-29 iki 

04-17 

Jolanda Tamošaitienė 

5.(451.) ,,Michailui Bulgakovui – 130“ 

(rusų rašytojo Michailo 

Bulgakovo 130-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-05-01 iki 

05-22 

Jolanda Tamošaitienė 

6.(452.) ,,Juozui Apučiui – 85“ 

(prozininko, vertėjo, redaktoriaus 

Juozo Apučio 85-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-06-07 iki 

06-21 

Jolanda Tamošaitienė 

7.(453.) ,,Gintarui Patackui – 70“ (poeto, 

vertėjo, dramaturgo Gintaro 

Patacko 70-mečiui paminėti). 

Literatūros paroda 2021-07-12 iki 

07-31 

Jolanda Tamošaitienė 

8.(454.) ,,Kaziui Inčiūrai – 115“ (rašytojo, 

poeto, aktoriaus, dramaturgo, 

vertėjo Kazio Inčiūros 115-

osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-09-20 iki 

09-30 

Jolanda Tamošaitienė 

9.(455.) ,,Vladui Šimkui – 85“ (poeto, 

vertėjo Vlado Šimkaus 85-osioms 

gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-10-04 iki 

10-23 

Jolanda Tamošaitienė 

10.(456.) ,,Jurgai Ivanauskaitei – 60“ 

(prozininkės, dramaturgės, 

dailininkės Jurgos Ivanauskaitės 

60-osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-11-02 iki 

11-22 

Jolanda Tamošaitienė 

11.(457.) ,,Laurai Sintijai Černiauskaitei – 

45“ (prozininkės, dramaturgės 

Lauros Sintijos Černiauskaitės 45-

mečiui paminėti). 

Literatūros paroda 2021-12-06 iki 

12-18 

Jolanda Tamošaitienė 

  VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(458.) ,,Selemonui Paltanavičiui – 65“ 

(prozininko, gamtininko, 

fotografo, aplinkosaugininko, 

radijo laidų vedėjo Selemono 

Paltanavičiaus 65-mečiui 

paminėti). 

Literatūros paroda 2021-01-11 – 

01-25 
Jolanda Tamošaitienė 
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1 2 3 4 5 
2.(459.) „Aš jus kviečiu“ (vaikų poetės 

Zitos Gaiţauskaitės 70-osioms 

gimimo metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-02-08 – 

02-22 

Jolanda Tamošaitienė 

3.(460.) ,,Jurgiui Bieliniui – 175“ 

(knygnešio, publicisto, ,,Aušros“ 

ir „Varpo“ bendradarbio Jurgio 

Bielinio 175-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-03-15 – 

03-31 

Jolanda Tamošaitienė 

4.(461.) „Balandţio 22 –oji – Tarptautinė 

Motinos Ţemės diena“. 

Literatūros paroda 2021-04-12 – 

04-30 

Jolanda Tamošaitienė 

5.(462.) „Geguţės 15-oji – Tarptautinė 

šeimos diena“. 

Literatūros paroda 2021-05-03 – 

05-24 

Jolanda Tamošaitienė 

6.(463.) „Birţelio 1-oji – Tarptautinė 

vaikų gynimo diena“. 

Literatūros paroda 2021-06-01 – 

06-14 

Jolanda Tamošaitienė 

7.(464.) 

 

„Gyvenimas, kaip pasaka ir, kaip 

poezija“ (vaikų poetės Dalios 

Kudţmaitės 65-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-07-01 – 

07-17 

Jolanda Tamošaitienė 

8.(465.) „Rugsėjo 22-oji – rudens 

lygiadienis“. 

Literatūros paroda 2021-09-13 - 

09-30 

Jolanda Tamošaitienė 

9.(466.) „Kaip laiškas sekmadieniui“ 

(poetės, dramaturgės Ramutės 

Skučaitės 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti). 

Literatūros paroda 2021-10-18 - 

10-31 

Jolanda Tamošaitienė 

10.(467.) ,,Valdui Adamkui – 95“ (politiko, 

Lietuvos Respublikos Prezidento, 

JAV lietuvių visuomenės veikėjo, 

ekologo Valdo Adamkaus 95-

mečiui paminėti). 

Literatūros paroda 2021-11-03 - 

11-17 

Jolanda Tamošaitienė 

11.(468.) „Gruodţio 21-oji – ţiemos 

saulėgrįţa“. 

Literatūros paroda 2021-12-13 - 

12-31 

Jolanda Tamošaitienė 

VIRTUALŪS RENGINIAI SUAUGUSIEMS 
1.(469.) „Projektų vasaros saulėgrįţos 

pagerbimo tradicijų puoselėjimui 

ir Joninių (Rasos) šventės 

organizavimui įgyvendinimas 

2018 – 2020 metais“. 

Virtuali paroda 2021-01-04 – 

12-31 
Jolanda Tamošaitienė 

 

VIRTUALŪS RENGINIAI VAIKAMS 

1.(470.) 

 

„Mūsų vasaros su knygomis...“. Virtuali paroda 2021-01-04 – 

12-31 
Jolanda Tamošaitienė 

 

TITONIŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(471.) ,,Skamba, skamba mokyklinis 

varpelis“ (Mokslo ir ţinių dienai) 

Laiškas mokytojams. 

Literatūros 

paroda, popietė 

2021-08-25 Virginija Auksutienė 

 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(472.) Kino filmo  „Knygnešys“ 

perţiūra, aptarimas, skirta 

Knygnešio dienai paminėti. 

Knygnešių likimai. 

 

Literatūros 

paroda, piešinių 

konkursas  

2021-04-02 Virginija Auksutienė 
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1 2 3 4 5 

  ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(473.) ,,Tartum vešlus, šakotas medis“ 

(A. Venclovai – 115 m.). 

Literatūrinė 

popietė 

2021-01-08 Virginija Auksutienė 

 

2.(474.) „Po ūkanotu neţinios dangum“  

(Vytautui Mačerniui – 100). 

 Popietė 2021-06-07 Virginija Auksutienė 

 

3.(475.) ,,Tolerancijos ţmogus“  

(A. Čekuoliui – 90 m.). 

Literatūrinė 

popietė, paroda 

2021-11-06 Virginija Auksutienė 

 

  ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(476.) „Tai, kas skirta laimingiausiems, 

skirta ir tau“ (rašytojui Jeronimui 

Lauciui – 75 m.). 

Literatūrinė 

popietė 

2021-01-04 Virginija Auksutienė 

 

 

2.(477.) ,,Nešę lietuvišką ţodį”  - skirta 

Knygnešio dienai. 

Literatūrinė 

popietė, paroda 

2021-03-16- 

2021-04-15 

Virginija Auksutienė 

 

3.(478.) „Vilties laiškai“ 

(Okupacijos ir genocido dienai). 

Bibliografinė 

apţvalga, 

literatūros paroda 

2021-08-24 Virginija Auksutienė 

 

 

4.(479.) „Vėl dega Vėlinių ţvakelė...“. Popietė pamąstymui 

apie Vėlinių šventės 

prasmę 

2021-10-30 Virginija Auksutienė 

  VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(480.) „Dievų miškas: atsiminimai“, 

skirta  Balio Sruogos 120-osioms 

gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-01-13 Virginija  Auksutienė 

 

 

2.(481.) ,,Save praaugęs autorius“  

(M. Martinaičiui – 85 m.). 

Literatūros paroda 2021-04-01 Virginija Auksutienė 

 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(482.) ,,Tu prisikėlei, Lietuva, ir būk  

laisva“ (Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai) 

Literatūros paroda 2021-03-10 – 

2021-04-10 
Virginija Auksutienė 

2.(483.) „Ţiema, ţiema! Bėk iš kiemo!“ 

Uţgavėnėms 

Literatūros paroda 2021-03-16- 

2021-04-15 
Virginija Auksutienė 

3.(484.) ,,Atnešk man, mama, dţiaugsmą, 

lyg saulę ant delnų“ (renginys 

skirtas Motinos dienai paminėti) 

Piešinių paroda 2021-04-25-

2021-05-15 Virginija Auksutienė 

4.(485.) „Po pievas vaikščiojau, ţalius 

ţolynus skyniau“, skirta lietuvių 

papročiams, apeigoms, Ţolinių 

šventei. 

Literatūros paroda 2021-08-10 

2021-09-01 

Virginija Auksutienė 

 

 

5.(486.) „Kalėdinės svajonės“.   Piešinių paroda 2021-12-15 

2021-12-30 
Virginija Auksutienė 

TRIŠKONIŲ PADALINYS 

 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(487.) 

 

 

 

 

 

„Nemarios atminties takais“. 

Masinio Lietuvos piliečių trėmimo 

80-mečio sukakties paminėjimas. 

 

 

 

Popietė 

 

 

 

 

 

2021-06-14 

 

 

 

 

 

Rūta Martyšienė, 

Kultūros darbuotoja 

Danutė Dovydaitienė 
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1 2 3 4 5 
2.(488.) 

 

 

 

 

 

„Kaţkur ramiai ir tyliai, paparčio 

ţiedas ţydi“ (Joninės). 

 

 

 

 

Popietė 

 

 

 

 

 

2021-06-21 

 

 

 

 

 

Rūta Martyšienė, 

Kultūros darbuotoja 

Danutė Dovydaitienė, 

bendruomenės 

pirmininkė Janina 

Ramonienė  

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(489.) 

 

 

 

 

 

 

„Ţiema, ţiema, bėk iš kiemo!“ 

(Uţgavėnės). 

 

 

 

 

 

Popietė, 

kaukių gaminimas, 

ţaidimai, blynų 

kepimas, ragavimas 

 

 

 

2021-02-16 

 

 

 

 

 

 

Rūta Martyšienė, 

Kultūros darbuotoja 

Danutė Dovydaitienė, 

bendruomenės 

pirmininkė Janina 

Ramonienė  

 

2.(490.) 

 

 

 

 

 

„Vėl pavasaris pas mus, laikas 

puošti margučius“ 

(Velykos). 

 

 

 

Popietė, 

marginimas 

margučių,  ţaidimai 

 

 

 

2021-04-05 

 

 

 

 

 

Rūta Martyšienė, 

Kultūros darbuotoja 

Danutė Dovydaitienė, 

bendruomenės 

pirmininkė Janina 

Ramonienė 

3.(491.) 

 

 

 

 

 

„Būk pasveikintas vaikuti – tai 

diena tavoji!“ 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti. 

 

 

Popietė 

ţaidimai, mįslių 

minimas, piešinių 

paroda 

 

 

2021-06-01 

 

 

 

 

 

Rūta Martyšienė, 

Kultūros darbuotoja 

Danutė Dovydaitienė, 

bendruomenės 

pirmininkė Janina 

Ramonienė 

  ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(492.) 

 

 

 

„Tobulinkime skaitmeninius 

įgūdţius“. Akcija „Senjorų dienos 

internete 2021“. 

 

Popietė, 

transliacijų perţiūra, 

diskusijos 

 

2021-10-19-23 

 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

  ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(493.) „Būkime mandagūs ir saugūs 

internete“.Tarptautinei saugesnio 

interneto dienai paminėti. 

Popietė, viktorina 

 

 

2021-02-10 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

2.(494.) „Glauskime knygeles prie širdelių“. 

Vaikų rašytojos Zitos Gaiţauskaitės-

Vokietaitienės 70-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Literatūrinė 

popietė 

 

 

2021-02-19 

 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

3.(495.) „Mylėkime ir saugokime savo 

kalbą“. Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai paminėti. 

Popietė, viktorina 

 

 

2021-03-05 

 

 

Rūta Martyšienė 

4.(496.) „Parašyta dar Antikos laikais“. 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. 

Literatūrinė 

popietė 

 

2021-04-02 

 

 

Rūta Martyšienė 

5.(497.) „Paskutinės gėlės liūdi vasarėlės“. 

Vaikų rašytojos, poetės dramaturgės 

Ramutės Skučaitės 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Literatūrinė 

popietė 

 

 

2021-10-27 

 

 

 

Rūta Martyšienė 

  VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(498.) 

 

„Aš myliu Lietuvą“. Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

Literatūros paroda 

 

2021-02-15 

2021-02-19 

Rūta Martyšienė 

 

2.(499.) 

 

 

 

„Nemirsiu, kol maskoliai iš Lietuvos 

neišeis“. Lietuvos knygnešio, 

publicisto Jurgio Bielinio 175-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-03-16 

2021-04-02 

 

 

Rūta Martyšienė 
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1 2 3 4 5 
3.(500.) 

 

 

 

„Poetas – širdimi gyvena“. 

Rašytojo, vertėjo Vytauto Sirijos 

Giros 110-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-04-12 

2012-05-12 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

4.(501.) 

 

 

 

 

 

„Visą savo gyvenimą rašytojas 

rašo vieną knygą“ 

Lietuvos rašytojo, vertėjo, 

redaktoriaus Juozo Apučio 

85-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

 

2021-06-08 

2021-07-01 

 

 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

 

 

5.(502.) 

 

 

 

„Dar pabūkim svajonių krašte“. 

Lietuvos poeto, vertėjo Vacio 

Reimerio 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-08-03 

2021-09-26 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

6.(503.) 

 

 

 

„Oi dainos dainelės, jūs mano 

patieka!“. Lietuvos poeto, kunigo 

Antano Vienaţindţio 180-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-09-26 

2021-10-26 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

7.(504.) 

 

 

 

 

 

„Aš visą gyvenimą kur nors 

smarkiai rizikavau“. 

Lietuvos ţurnalisto, rašytojo, 

keliautojo, laidų vedėjo, gido 

Algimanto Jurgio Čekuolio 90-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

 

2021-11-10 

2021-11-29 

 

 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

 

 

8.(505.) 

 

 

 

„Viltis - ţmonijos tvirtovė“. 

Prozininko, dramaturgo Juozo Grušo 

120-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-11-29 

2021-12-29 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(506.) 

 

 

 

 

„Rašytojų rūpestis, kad maţieji 

darytų gerus darbus“. 

Vaikų rašytojo Jeronimo Lauciaus 

75-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

2021-01-04 

2021-02-10 

 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

 

2.(507.) 

 

 

 

 

„Su didţiule meile rašanti 

vaikams“. 

Vaikų poetės Zitos Gaiţauskaitės 

70-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

2021-02-12 

2021-02-24 

 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

 

3.(508.) 

 

 

 

 

„Literatūrinių pagrindų kūrėjai 

broliai Grimai“. 

Vokiečių kalbininko, tautosakininko, 

pasakininko Vilhelmo Grimo 235-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

 

2021-02-24 

2021-03-16 

 

 

 

Rūta Martyšienė 

 

 

 

 

4.(509.) 

 

 

 

„Pirmoji pasaulinė lietuviška 

groţinė knyga“. 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-04-02 

2021-04-12 

 

 

Rūta Martyšienė 

5.(510.) 

 

 

 

„Paskutinės gėlės liūdi vasarėlės“. 

Poetės, dramaturgės Ramutės 

Skučaitės 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Literatūros paroda 

 

 

 

2021-10-27 

2021-11-10 

 

 

Rūta Martyšienė 
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ŪDEKŲ PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio 
forma 

Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS  
1.(511.) „Mus vienija platuma“. 

Šiaurės šalių literatūros savaitei. 

 

Literatūros paroda, 

garsiniai 

skaitymai 

2021-11-08 Mantas Kremenskas 

 

 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 
1.(512.) „Nerūpestinga vaikystė“. 

Vaikų knygos dienai. 

Literatūros paroda, 

popietė 

2021-04-02 Mantas Kremenskas 

  ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(513.) „Ant laisvės aukuro“. 

Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui. 

 

Minėjimas 2021-01-13 Mantas Kremenskas, 

kultūros namų 

vadovė Vitalija 

Vareikienė 

2.(514.) „Vienintelė tokia iš Baltijos 

valstybių“. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Minėjimas 2021-02-16 Mantas Kremenskas 

3.(515.) „Ilgas kelias į neţinią“. 

Vilties ir gedulo dienai. 

Popietė 2021-06-14 Mantas Kremenskas,  

kultūros namų 

vadovė Vitalija 

Vareikienė 

4.(516.) „Nuo karalystės iki respublikos“. 

Valstybės dienai. 

Minėjimas 2021-07-06 Mantas Kremenskas, 

kultūros namų  vadovė 

Vitalija Vareikienė, 

kaimo bendruomenės 

taryba 

  ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(517.) „Gamta, pabusk iš sąstingio“. 

Uţgavėnių renginys. 

Popietė 2021-02-16 Mantas Kremenskas, 

kultūros namų  vadovė 

Vitalija Vareikienė, 

kaimo bendruomenės 

taryba 

2.(518.) „Būk vieninga, gimtoji Europa“. 

Europos dienai. 

 

Popietė 2021-05-09 Mantas Kremenskas, 

kultūros namų  

vadovė Vitalija 

Vareikienė 

3.(519.) „Saulute, parodyk man rytojų“. 

Tarptautinei vaikų  gynimo dienai. 

 

Popietė 2021-06-01 Mantas Kremenskas, 

kultūros namų  

vadovė Vitalija 

Vareikienė 

4.(520.) „Parėjo rugelis iš lauko“. 

Derliaus dienai. 

Popietė 2021-09-29 Mantas Kremenskas, 

kultūros namų  

vadovė Vitalija 

Vareikienė 

  VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(521.) ,,Maištininkas perėjęs pragarą„„. 

Lietuvių rašytojo Balio Sruogos 

125-oms gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-02-01 

2021-03-01 

Mantas Kremenskas 

2.(522.) ,,Visos tautos mokytoja„„. Lietuvių 

rašytojos, visuomenės veikėjos 

Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės 

135-osioms gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-03-13 

2022-04-13 

Mantas Kremenskas 
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1 2 3 4 5 
3.(523.) ,,Iš gyvenimo verpetų„„. Lietuvių 

rašytojos  Gabrielės Petkevičaitės – 

Bitės  160-osioms gimimo 

metinėms. 

Literatūros paroda 2021-03-18 

2021-04-18 

Mantas Kremenskas 

4.(524.) „Populiariosios literatūros 

skleidėjas“. Lietuvių rašytojo 

Vytauto Sirijos Giros 110-osioms 

gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-04-12 

2021-05-12 

 

Mantas Kremenskas 

5.(525.) „Kas parašyta, niekur nedingsta“. 

Lietuvių rašytojo Juozo Apučio  85-

osioms gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-06-08 

2021-07-08 

Mantas Kremenskas 

6.(526.) „Amţinai gyva kūrybos dvasia“. 

Lietuvių rašytojo Juozo Grušo 120-

osioms gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-11-30 

2021-12-30 

Mantas Kremenskas 

7.(527.) „Proto šviesuolis ir šmaikštuolis“. 

Lietuvių rašytojo, ţurnalisto  

Algimanto Čekuolio  90-osioms 

gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-11-10 

2020-12-10 

Mantas Kremenskas 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(528.) „Tokį pasaulį regiu“. 

Lietuvių rašytojo, gamtininko 

Selemono Paltanavičiaus  65-

osioms gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-01-14 

2021-02-14 

Mantas Kremenskas 

2.(529.) „Gamtos ir miško globėjas“. 

Lietuvių rašytojo Gedimino Isoko 

90-osioms gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-02-23 

2021-03-23 

Mantas Kremenskas 

3.(530.) „Jie nešė šviesą ant pečių“. 

Knygnešių dienai. 

Literatūros paroda 2021-03-16 

2021-04-16 

Mantas Kremenskas 

4.(531.) „Į svečius Liliputijon“. 

Lietuvių rašytojo Vacio Reimerio  

100-osioms gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-08-01 

2021-09-01 

Mantas Kremenskas 

5.(532.) „Susiradom smuiko raktą“. 

Lietuvių poetės Ramutės Skučaitės  

90-osioms gimimo metinėms. 

Literatūros paroda 2021-10-25 

2021-11-25 

Mantas Kremenskas 

ŽEIMELIO PADALINYS 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio 
forma 

Numatoma 
data 

Rengėjas 

1 2 3 4 5 
KOMPLEKSINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS  

1.(533.) „Niekada neuţmiršim...“ 

(Laisvės gynėjų diena). 

 

Informacinis 

stendas, 

paminėjimas ir 

amţinosios ugnies 

uţdegimas 

2021-01-13 

 

Virginija Balčiūnienė, 

Sonata Montvidaitė -    

kultūrinio darbo 

organizatorė 

KOMPLEKSINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(534.) „Mano Lietuva“ 

(Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai). 

Tautinių ţaidimų, 

piešinių Lietuvai 

popietė 

2021-02-16 Virginija Balčiūnienė 

  ŢODINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(535.) „ Aš pakeliu akis nuo knygos...“ 

(Skirta poeto Vytauto Mačernio 

100-osioms gimimo metinėms 

paminėti). 

 

Poezijos popietė 2021-06-06 Virginija Balčiūnienė, 

Sonata Montvidaitė -    

kultūrinio darbo 

organizatorė  
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1 2 3 4 5 
2.(536.) „Knygos jungiančios kartas“. 

Pasidalijimas mintimis apie 

perskaitytas knygas. 

Diskusija 2021-04-26 Virginija Balčiūnienė 

 

  ŢODINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(537.) „Gyvenimo neįsivaizduoju be 

gamtos“ (Gamtininkui, rašytojui 

Selemonui Paltanačiui – 65). 

Knygos „Jei tu 

slieko nepaţįsti“ 

pristatymas 

2021-01-14 Virginija Balčiūnienė 

2.(538.) „Į vėjo ištiestas rankas“. 

Vaikų poetei Zitai Gaiţauskaitei – 70. 

Knygų 

pristatymas 

2021-02-12 Virginija Balčiūnienė 

3.(539.) „Ţaidţiu ALIAS“. Stalo ţaidimų 

popietė 

2021-03-20 Virginija Balčiūnienė 

4.(540.) „Kartą bibliotekoje...“. Garsinis 

skaitymas 

2021-04-26 Virginija Balčiūnienė 

5.(541.) „Tai - biblioteka“. Ikimokyklinukų 

ekskursija po 

biblioteką 

2021-04-28 Virginija Balčiūnienė 

6.(542.) „Pasaką skaitau – pasaką kūriu“ 

(Poetei Ramutei Skučaitei 90 metų). 

Pasakų rytmetys 2021-10-27 Virginija Balčiūnienė 

7.(543.) „Dėkojame ţemei“ (Rudenėlio 

šventė). 

Popietė 2021-11-14 Virginija Balčiūnienė 

  VAIZDINIAI RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

1.(544.) „Erikas Leijeris ir Ţeimelis“ 

(Erikas Leijeris - pirmasis evangelikų 

liuteronų kunigas, gyvenęs 

Ţeimelyje). 

Literatūros paroda 2021-01-15 

2021-02-15 

Virginija Balčiūnienė 

2.(545.) „Julius Juzeliūnas“ 

(Kompozitoriui Juliui Juzeliūnui – 

105). 

Literatūros paroda 2021-02-18 

2021-03-10 

Virginija Balčiūnienė 

3.(546.) „Knygnešio kelias“. Knygnešio 

dienai paminėti. 

Literatūros paroda 2021-03-16 

2021-04-16 

Virginija Balčiūnienė 

4.(547.) „Vincentas Dienys – Lietuvos 

fizikas“. 

Vienos knygos 

paroda 

2021-04-22 

 

Virginija Balčiūnienė 

5.(548.) „Europos dienos šventė“. 

 

Literatūros  paroda 2021-05-09 

2021-06-09 

Virginija Balčiūnienė 

6.(549.) „Pakeliaukime po Ţeimelio kraštą“. Fotografijų 

paroda 

2021-06-10 

2021-07-31 

Virginija Balčiūnienė, 

Larisa Kazakevičienė - 

fotografė 

7.(550.) „Advento vainikas“. 

 

Adventinių 

vainikų edukacija 

2021-12-20 

 

Virginija Balčiūnienė, 

Sonata Montvidaitė -    

kultūrinio darbo 

organizatorė  

8.(551.) „Naujų knygų pristatymai“. Knygų paroda 2021-01-01 

2021-12-31 

Virginija Balčiūnienė 

VAIZDINIAI RENGINIAI VAIKAMS 

1.(552.) „Gyvenimo vaistaţodţiai“ 

(Vaikų rašytojui Jeronimui Lauciui - 

75). 

Literatūros paroda 2021-01-01 

2021-02-01 

Virginija Balčiūnienė 

2.(553.) „Susipaţinkime - interaktyvios 

knygos“. Tarptautinei vaikų knygos 

dienai paminėti. 

Knygų paroda 2021-04-02 

2021-05-02 

Virginija Balčiūnienė 

3.(554.) „Aš skaitau nes...“ 

(Skirta Nacionalinei bibliotekų 

savaitei). 

Plakatas 2021-04-29 

2021-06-01 

Virginija Balčiūnienė 

4.(555.) „Poetai vaikšto ţeme...“ 

(100 metų poetui, vertėjui Vaciui 

Reimeriui). 

Literatūros paroda 2021-08-03 

2021-09-10 

Virginija Balčiūnienė 
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1 2 3 4 5 
5.(556.) „Geltonu rudenio taku“. Literatūros paroda 2021-09-15 

2021-10-15 

Virginija Balčiūnienė 

6.(557.) „Volto Disnėjaus gyvenimas ir 

pasakos“. Animatoriaus Volto 

Disnėjaus 120-osioms gimimo  

metinėms. 

Filmukų savaitė 

ikimokyklinukams 

2021-12-05 

2021-12-12 

Virginija Balčiūnienė 

VIRTUALŪS RENGINIAI VAIKAMS 

1.(558.) „Atspėk knygą“. Virtuali dėlionė 2021-04-28 Virginija Balčiūnienė 

                     

 
Eil. 
Nr. 

 

Pavadinimas Autorius Darbo apimtis 

1 2 3 4 
1. 

 

 

„Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

vaikų erdvės veiklos metraštis uţ 2020 

metus“. 

Sigyta Kavaliauskienė 

 (Vaikų erdvė) 

50 psl. 

2. 

 

 

Biografinis ţinynas „Iškilieji 

pakruojiečiai“ lokalinei monografijai 

„Pakruojis“. 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

30 psl. 

3. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Linkuvos miesto padalinio 

veiklos metraštis uţ 2020 m.”. 

Nijolė Lipinskienė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

 

40 psl. 

4. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Balsių padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 m.”. 

Rita Prialgauskienė 

(Balsių padalinys) 

 

15 psl. 

 

 

5. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Bardiškių padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 m.”. 

Gitana Norgailienė 

(Bardiškių padalinys) 

 

15 psl. 

 

 

6. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Gačionių padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 m.”. 

Daiva Gabriūnienė 

(Gačionių padalinys) 

 

12 psl. 

 

 

7. 

 

 

 

„Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos 

Grikpėdţių padalinio veiklos  metraštis uţ 

2020 m.“. 

Stanislava Martinaitienė 

(Grikpėdţių padalinys) 

 

12 psl. 

 

 

8. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Guostagalio padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Zita Venclovienė 

(Guostagalio padalinys) 

 

14 psl. 

 

 

9. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Klovainių padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Vida Grigaliūnienė 

(Klovainių padalinys) 

 

30 psl. 

 

 

10. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Lygumų padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Raimonda Miškūnienė 

(Lygumų padalinys) 

 

10 psl. 

 

 

11. 

 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Medikonių padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

 

Vida Kuzminskienė 

(Medikonių padalinys) 

 

 

20 psl. 
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12. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Mikoliškio padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Almutė Armonavičienė 

(Mikoliškio padalinys) 

 

10 psl. 

 

 

13. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Pamūšio padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Birutė Jonkuvienė 

(Pamūšio padalinys) 

 

10 psl. 

 

 

14. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Pašvitinio padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Jovita Martišienė 

(Pašvitinio padalinys) 

 

20 psl. 

 

 

15. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Rimkūnų padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Marijus Alenčikas 

(Rimkūnų padalinys) 

 

13 psl. 

 

 

16. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Rozalimo padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Sandra Stanevičienė 

(Rozalimo padalinys) 

 

10 psl. 

 

 

17. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Šukionių padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Jolanda Tamošaitienė 

(Šukionių padalinys) 

 

20 psl. 

 

 

18. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Titonių padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Virginija Auksutienė 

(Titonių padalinys) 

 

10 psl. 

 

 

19. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Triškonių padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Rūta Martyšienė 

(Triškonių padalinys) 

 

20 psl. 

 

 

20. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Ūdekų padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Mantas Kremenskas 

(Ūdekų padalinys) 

 

20 psl. 

 

 

21. 

 

 

“Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Ţeimelio padalinio veiklos 

metraštis uţ 2020 metus”. 

Virginija Balčiūnienė 

(Ţeimelio padalinys) 

 

30 psl. 

 

 

 

 
 

Eil. 
Nr. 

 

Pavadinimas Autorius Atlikimo data 

1 2 3 4 
1. 

 

Šįmetinėje Pienių ţydėjimo šventėje 

rengiamos ir kūrybinės dirbtuvės. 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2021 m. geguţės 

mėn. 1-oji pusė 

2. 

 

Ţymiausias Pašvitinio krašto šnektos 

tyrinėtojas Juozas Bilevičius. 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2021 m. geguţės 

mėn. 2-oji pusė 

3. 

 

 

 

Archeologės Marijos Gimbutienės metams – 

viešnagė pas Kaireliuose gyvenantį 

archeologą, habil. daktarą 

Algirdą Girininką. 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2021 m. birţelio 

mėn. 

 

4. Primiršti vardai: pedagogas, muziejininkas, 

kraštotyrininkas Vladas Trinka. 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2021 m. liepos mėn. 

5. Kraštietis Kazimieras Ragulskis – 

ryškiausias XX a. 2-osios pusės Lietuvos 

mokslininkas. 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2021 m. spalio mėn. 

6. 

 

Literatūrinė-muzikinė popietė Amţinybėn 

išėjusiems kraštiečiams atminti. 

Genė Juodytė 

(Viešoji biblioteka) 

2021 m. spalio mėn. 
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1 2 3 4 
7. 

 

Informacinės ţinutės į bibliotekos 

svetainę. 10 ţinučių.  

Birutė Šlivinskienė  

(Vaikų erdvė) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

8. 

 

Straipsniai į spaudą. 2 straipsniai.  Sigyta Kavaliauskienė, Lina 

Ramonienė (Vaikų erdvė) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

9. 

 

 

Informaciniai  pranešimai į bibliotekos 

internetinę svetainę, Facebook paskyrą, kt. 

Planuojama 80 informacinių pranešimų. 

Gitana Maasienė 

(Vaikų erdvė sinagogoje) 

 

2021 m. sausis - 

gruodis 

10. 

 

Straipsniai į bibliotekos internetinę 

svetainę, kt. Planuojama 20 straipsnių. 

Gitana Maasienė 

(Vaikų erdvė sinagogoje) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

11. 

 

Kino filmų reklama. Planuojama 20 

informacinių pranešimų. 

Gitana Maasienė 

(Vaikų erdvė sinagogoje) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

12. 

 

Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

Pokalbis su rašytoja Edita Puskunigyte. 

Rasma Mieliauskaitė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2021-03 

13. 

 

Pyragų diena Linkuvos bibliotekoje. Rasma Mieliauskaitė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2021-11 

14. 

 

Interviu su Juozu Šalkausku. Rasma Mieliauskaitė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2021-04 

15. 

 

Projekto pristatymas visuomenei. Rasma Mieliauskaitė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2021-09 

16. 

 

Kalėdų dvasia bibliotekoje. Rasma Mieliauskaitė 

(Linkuvos miesto padalinys) 

2021-12 

17. 

 

„Vaišvydţių vėjinis malūnas“. Rita Prialgauskienė 

(Balsių padalinys) 

2021-07-08 

18. 

 

Apie kultūrinius renginius Bardiškiuose. Gitana Norgailienė  

(Bardiškių padalinys) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

19. 

 

Apie Gačionių tradicinę šventę 

„Dėkojame ţemei uţ gėrybes“. 

Daiva Gabriūnienė 

(Gačionių padalinys) 

2021 m. IV ketv. 

20. 

 

Apie kultūrinius renginius Grikpėdţiuose. 

 

Stanislava Martinaitienė 

(Grikpėdţių padalinys) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

21. 

 

 

 

 

„Tarsi varpo aidas“ – minint rašytojos, 

publicistės, švietėjos, knygnešių talkininkės 

Liudvikos Didţiulienės-Ţmonos 165-ąsias 

gimimo metines. 
Rašytojos spektaklio „Paskubėjo“ premjera. 

Zita Venclovienė 

(Guostagalio padalinys) 

2021-04-24 

22. 

 

Apie bibliotekos darbą. Vida Grigaliūnienė 

(Klovainių padalinys) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

23. 

 

Apie bibliotekos darbą. Raimonda Miškūnienė 

(Lygumų padalinys) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

24. 

 

Apie bibliotekos darbą. Vida Kuzminskienė 

(Medikonių padalinys) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

25. 

 
Apie bibliotekos darbą. 

Almutė Armonavičienė 

(Mikoliškio padalinys) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

26. 

 

„Minėjome Baltų Vienybės dieną prie 

Peleniškių piliakalnio“. 

Jovita Martišienė 

(Pašvitinio padalinys) 

2021-09-24 

27. 

 

„Pyragų diena Pašvitinyje“. Jovita Martišienė 

(Pašvitinio padalinys) 

2021-11-08 

28. 

 

„Į biblioteką – į knygų pasaulį“. Jolanda Tamošaitienė 

(Šukionių padalinys) 
2021 m. sausis - 

gruodis 

29. 

 

„Suguţėjo vaikučiai, riedėjo margučiai“. 

 

Rūta Martyšienė 

(Triškonių padalinys) 
2021-04-07 

30. 

 

Apie bibliotekos veiklą. 

 
Mantas Kremenskas 

(Ūdekų padalinys) 

2021 m. sausis - 

gruodis 

31. 

 

 

Apie Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos Ţeimelio 

padalinyje vykusius renginius. 

Virginija Balčiūnienė 

(Ţeimelio padalinys) 

2021 m. sausis – 

gruodis 
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Eil. 
Nr. 

 

Darbo turinys Atsakingas asmuo Atlikimo data 

1 2 3 4 
1. 

 

Organizuoti seminarus rajono 

bibliotekininkams. 

Romualda Kulšytė, Regyna 

Rakauskė 

2021 m. sausis - 

gruodis 

2. 

 

Bibliotekininkams rengti metodines 

dienas. 

Romualda Kulšytė, Regyna 

Rakauskė 

2021 m. sausis - 

gruodis 

3. 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti bibliotekos viešuosius pirkimus. 

Teisingai ir tvarkingai vesti dokumentaciją. 

Vesti  per metus atliekamų pirkimų 

registracijos ţurnalą.Viešųjų pirkimų 

tarnybai pateikti „Viešojo pirkimo sutarčių, 

pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių 

ataskaitą“ uţ 2020 m. (Atn-3 tipinė forma). 

Regyna Rakauskė 

 

 

 

 

 

 

2021 m. sausis – 

gruodis 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Parengti Viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių 2021 – 2023 metų strateginį 

veiklos planą. Planą įkelti į bibliotekos 

svetainę www.pakruojis.rvb.lt. 

Regyna Rakauskė 2021-02-01 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešosios bibliotekos ir padalinių 2020 metų 

statistinių ataskaitų priėmimas, tikrinimas, 

duomenų suvedimas į LIBIS statistikos 

modulį. Pagal LNB pateiktą atsiskaitymo 

grafiką, mūsų rajonui paskirtą dieną suvestų 

veiklos duomenų patvirtinimas, ataskaitų 

spausdinimas. Bendrosios ataskaitos (1 

Kultūra Metinė) pateikimas Nacionalinės 

bibliotekos Informacijos ir komunikacijos 

mokslų departamento Bibliotekininkystės ir 

bibliografijos tyrimų skyriaus vyr. 

metodininkei Eglei Dikavičienei. 

Regyna Rakauskė 2021-01-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti Viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių 2020 metų veiklos ataskaitą. 

Ataskaitą pateikti Lietuvos nacionalinės 

Martyno Maţvydo bibliotekos Informacijos 

mokslų departamento Bibliotekininkystės 

skyriaus vyriausiajai metodininkei – 

skyriaus vadovės pavaduotojai Daliai 

Jaskonienei. Ataskaitą įkelti į bibliotekos 

svetainę  www.pakruojis.rvb.lt. 

Regyna Rakauskė 2021-04-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Organizuoti viešosios bibliotekos 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 

Regyna Rakauskė 2021 m. sausis – 

gruodis 

8. 

 

 

Atlikti padalinių ir VšĮ Pakruojo ligoninės 

bibliotekos darbuotojų metinį veiklos 

vertinimą. 

Regyna Rakauskė 2021-01-31 

 

 

9. 

 

 

Bibliotekų darbuotojus konsultuoti 

įvairiais veiklos klausimais, teikti 

metodinę pagalbą. 

Regyna Rakauskė 2021 m. sausis – 

gruodis 

10. 
Rengti metodines rekomendacijas. 

 

Regyna Rakauskė 2021 m. sausis – 

gruodis 

11. 

 

Tvarkyti metodinės literatūros fondą, 

turimas kartotekas, vesti apskaitą.  

Regyna Rakauskė 2021 m. sausis – 

gruodis 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
http://www.pakruojis.rvb.lt/
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1 2 3 4 
12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojama atlikti rajono bibliotekų 

vartotojų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis tyrimą. Bus parengtos ir 

išplatintos anketos. Apklausos metu 

surinkti duomenys bus suvesti, 

susisteminti. Atlikta gautų rezultatų analizė 

aprašyta tyrimo ataskaitoje, pateiktos 

išvados. Gauti tyrimo rezultatai bus 

paviešinti viešosios bibliotekos svetainėje 

ir facebook paskyroje.  

Regyna Rakauskė 2021-12-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

Kraštotyros archyvų tvarkymas: 

sukauptos dokumentinės medţiagos 

perţiūrėjimas, nuotraukų metrikos 

pateikimas. Darbai skiriami Archyvų 

metams. 

Genė Juodytė 

 

Visus metus 

 

14. 

 

Redaguoti bibliotekos svetainę 

www.pakruojis.rvb.lt. 

Mantas Petraitis, Rima 

Livanienė 

Visus metus 

15. 

 

 

 

 

LIBIS programos administravimas. 

Koordinuoti viešosios bibliotekos 

darbuotojų darbą su patobulintomis LIBIS 

posistemėje įdiegiamomis naujovėmis, 

šalinti atsiradusias problemas. 

Birutė Vinciūnienė, Mantas 

Petraitis, Rima Livanienė 

Visus metus 

16. 

 

 

 

Rengti stendus atmintinų datų, kalendorinių 

švenčių, rašytojų, kraštiečių, iškilių 

asmenybių paminėjimui. Per metus parengti 

196 stendus.  

Rima Livanienė 2021 m. sausis - 

gruodis 

17. 

 

 

 

 

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 

18. 

 

 

 

Pagal poreikį el. paštu siųsti naujienas, 

informaciją apie bibliotekoje įvyksiančius 

renginius į gimnaziją, pagrindinę mokyklą, 

seniūnui, savivaldybės tarybos nariams. 

Genė Urbienė Visus metus 

19. 

 

 

 

 

 

 

Papildyti naujais spaudiniais Europos 

Sąjungos Delegacijos informacijos centro 

leidinių lentyną apie Europos Sąjungą, 

uţsakant leidinius iš EU Bookshop -  

http://bookshop.europa.eu. Teikti 

vartotojams informaciją apie Europos 

Sąjungą. 

Genė Urbienė Visus metus 

20. 

 

 

 

Rengti informacinius straipsnius apie 

informacijos prieigą, tiek rašytiniuose 

dokumentuose, tiek elektroniniuose 

ištekliuose.  

Genė Urbienė Visus metus 

21. 

 

 

Atnaujinti reklaminius lankstinukus apie 

bibliotekoje teikiamas elektronines 

paslaugas 2021 metais. 

Genė Urbienė Visus metus 

22. 

 

 

 

Atostogų, ligos atveju, išvykus į  

mokymus kraštotyros darbuotojai, kurti 

analizinius įrašus iš rajoninio laikraščio 

„Auksinė varpa“. 

Genė Urbienė Pagal poreikį 

23. 

 

 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai 

suaugusių, pagyvenusių ţmonių grupėms  

ir individualiai. 

 

Genė Urbienė Visus metus 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
http://www.pakruojis.lt/
http://bookshop.europa.eu/
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24. 

 

 

 

Skelbti informaciją apie naujai gautus 

bibliografinius ir informacinius leidinius 

bibliotekos tinklapyje 

www.pakruojis.rvb.lt. 

Genė Urbienė Visus metus 

25. 

 

 

 

Teikti dokumentų įrišimo bei kūrinių 

atgaminimo reprografijos būdu paslaugas. 

Teikti TBA paslaugą ir uţ ją atsikaityti. 

Analizuoti informacinio darbo veiklą. 

Genė Urbienė Visus metus 

26. 

 

 

Registruoti vartotojus, vaikus registruoti  

pateikus tėvų prašymą, redaguoti 

vartotojų registracijos kartoteką. 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

27. 

 

 

Pildyti pinigų priėmimo kvitus uţ 

skaitytojų bilietus, delspinigius. Vesti 

apskaitą. 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

28. 

 

Pildyti bibliotekos dienoraštį. Lina Ramonienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

29. 

 

Naujai gautas knygas įrašyti į bendrosios 

apskaitos knygą. 

Birutė Šlivinskienė Visus metus 

30. Registruoti spaudą. Birutė Šlivinskienė Visus metus 

31. 

 

 

Registruoti bibliografines uţklausas. Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė. Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

32. 

 

 

Nurašyti periodinę spaudą, pasenusias, 

susidėvėjusias, skaitytojų prarastas 

knygas. 

Birutė Šlivinskienė 

 

I ketvirtis 

33. 

 

 

Dirbti su vartotojais skolininkais. Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

34. 

 

Registruoti interneto vartotojus ir 

lankytojus, vesti jų apskaitą. 

Birutė Šlivinskienė 

 

Visus metus 

35. 

 

Registruoti lankytojus prie interaktyvaus 

stalo. 

Birutė Šlivinskienė 

 

Visus metus 

36. 

 

Registruoti lankytojus prie ţaidimų 

konsolės. 

Sigyta Kavaliauskienė Visus metus 

37. 

 

Įveiklinti IT įrangą. Sigyta Kavaliauskienė 

Birutė Šlivinskienė 

Visus metus 

38. 

 

Registruoti ţaislotekos vartotojus ir 

lankytojus, vesti jų apskaitą. 

Lina Ramonienė Visus metus 

39. 

 

 

Ţaidimų ir ţaislų pagalba populiarinti 

knygą. 

Lina Ramonienė, Birutė 

Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Visus metus 

40. 

 

 

Rengti informacinius, kultūrinius, 

edukacinius renginius. 

Lina Ramonienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Birutė 

Šlivinskienė 

Visus metus 

41. 

 

 

Kurti, talpinti, maketuoti skelbimus 

(įrašus ) bibliotekos internetinės svetainės  

meniu punkte „Vaikams“. 

Birutė Šlivinskienė Visus metus 

42. 

 

 

Rengti ir vykdyti projektus. Lina Ramonienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Birutė 

Šlivinskienė 

Visus metus 

43. 

 

Tvarkyti bibliotekos, sinagogos interjerą, 

puošti šventėms. 

Sigyta Kavaliauskienė, Lina 

Ramonienė, Birutė Šlivinskienė 

Visus metus 

44. 

 

 

 

Pasirengti Nacionalinei bibliotekų 

savaitei. 

Birutė Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė, Lina 

Ramonienė 

 

2021 m. balandis 
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45. 

 

 

Rengti meninių darbų parodas, eksponuoti 

asmenines kolekcijas (darbo sinagogoje 

metu). 

Sigyta Kavaliauskienė Visus metus 

46. 

 

Vesti ekskursijas sinagogoje (darbo 

sinagogoje metu). 

Sigyta Kavaliauskienė 

 

Visus metus 

47. 

 

 

 

Parengti Vaikų erdvės veiklos ţinias uţ 

ketvirtį ir pateikti skyriaus vedėjai ir 

vyriausiajai metodininkei iki mėnesio 20-

tos dienos. 

Birutė Šlivinskienė Iki naujo ketvirčio 

pirmo mėnesio 15-

tos dienos 

48. 

 

 

 

 

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 

49. 

 

 

 

Parengti metinį veiklos planą, jį pateikti 

skyriaus vedėjai iki lapkričio 25 dienos, o 

vyriausiajai metodininkei – iki gruodţio 1 

dienos. 

Birutė Šlivinskienė 2021-11-25 

2021-12-01 

50. 

 

Dirbti su vaikais, turinčiais autizmo 

spektro sutrikimų. 

Sigyta Kavaliauskienė, Lina 

Ramonienė 

Visus metus 

51. 

 

3D spausdintuvu spausdinti visuomenei 

reikalingas priemones. (pagal poreikį). 

Sigyta Kavaliauskienė, Lina 

Ramonienė, Birutė Šlivinskienė 

Pagal poreikį 

52. 

 

Perskaičiuoti inventorines knygas. Sigyta Kavaliauskienė, Lina 

Ramonienė 

Metų pradţioje 

53. 

 

Informuoti visuomenę apie vyksiančius ir 

įvykusius  renginius, kino filmus. 

Gitana Maasienė Visus metus 

54. Platinti bilietus, budėti kino seansų metu. Gitana Maasienė Visus metus 

55. Vesti ekskursijas sinagogoje. Gitana Maasienė Visus metus 

56. 

 

Rengti skrajutes, kvietimus, reklaminę 

medţiagą. Planuojama 20 vnt. 

Gitana Maasienė Visus metus 

57. Rengti ir vykdyti projektus. Gitana Maasienė Visus metus 

58. 

 

 

Patikrinti padalinių apskaitos dokumentus 

(inventoriaus knygą, visuminę apskaitos 

knygą). 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 

 

Visus metus 

 

 

59. 

 

Suteikti praktinę pagalbą padalinių 

darbuotojams. 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

 

60. 

 

Uţsakyti knygas iš „Ekspresinformacijos“ 

ir leidyklų, uţsakymus išsiųsti tiekėjams. 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

 

61. 

 

Tvarkyti gautų knygų sąskaitas ir 

apskaitą. 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

62. 

 

Pastoviai  registruoti periodinius leidinius 

VB elektroniniame kataloge. 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

63. 

 

Tvarkyti ir paskirstyti  naujai gautus 

spaudinius skyriams ir padaliniams. 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

64. 

 

 

Nurašyti knygas iš  dokumentų 

inventoriaus knygų ir VB elektroninio 

katalogo. 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 
Visus metus 

65. 

 

 

Patikrinti dokumentų fondą Balsių, 

Bardiškių, Pašvitinio ir Ţeimelio 

padaliniuose. 

Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius 

2021 m. II – III 

ketv. 

66. 

 

Naujas knygas reklamuoti Bibliotekos 

interneto svetainėje. 

Birutė Vinciūnienė Visus metus 

67. Vesti VB trumpalaikio turto apskaitą. Birutė Vinciūnienė Visus metus 

68. Tvarkyti Bibliotekos archyvą. Graţina Vilemaitė Visus metus 

69. 

 

Slenkančiu darbo grafiku dirbti 

Sinagogoje. 

Graţina Vilemaitė Visus metus 
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70. 

 

Slenkančiu darbo grafiku dirbti Vaikų 

erdvėje. 

Birutė Maksimavičienė Visus metus 

71. 

 

Suteikti Bibliotekos trumpalaikiam turtui 

inv. Nr. 

Birutė Maksimavičienė Visus metus 

72. 

 

Vesti Bibliotekos medţiagų sunaudojimo 

ţiniaraštį. 

Birutė Maksimavičienė Visus metus 

73. 

 

 

Projekto „Virtualiomis pėdomis po Mūšos 

kraštą“ įgyvendinimas. 

(Pastaba: jei bus gautas finansavimas) 

Rasma Mieliauskaitė, Zita 

Venslovienė, Gitana Norgailienė, 

Virginija Balčiūnienė 

Per metus 

74. Toliau tęsti ir sistemingai papildyti 

naujomis aprašų kortelėmis Abėcėlinį 

katalogą. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

75. Pastoviai pildyti naujomis aprašų 

kortelėmis Antraščių kartoteką. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

76. Registruoti bibliografines uţklausas. Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

77. Dirbti su skolininkais. Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

78. Rinkti medţiagą literatūros parodoms, 

skirtoms paţymėti rašytojų jubiliejus. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

79. Tvarkyti bibliotekos fondą, vartotojų 

apskaitą ir registraciją. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

80. Tvarkyti ir klijuoti suplyšusias knygas. Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

81. Supaţindinti vartotojus su naujai gauta 

literatūra, parodomis. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

82. Tvarkyti naujų knygų apskaitą. Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

83. Metų pabaigoje subalansuoti Visuminės 

apskaitos knygą, sutikrinti su 

komplektavimo skyriumi. 

Padalinių bibliotekininkai 2021 m. gruodis  

84. Naujiems vartotojams vesti bibliografines 

pamokėles. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

85. Pagal galimybes kelti kvalifikaciją. Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

86. Registruoti ir sutvarkyti periodinius 

leidinius. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

87. Padėti vartotojams  rasti fonde 

pageidaujamą literatūrą. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

88. Analizuoti bibliotekos veiklą, vartotojų 

poreikius. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

 

89. Bendradarbiauti su  seniūnijomis, kultūros 

centrais, bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir 

kitomis institucijomis. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

90. Sutikslinti gyventojų kartoteką. Padalinių bibliotekininkai 2021 m. gruodis  

91. Apmokyti lankytojus kompiuterio 

pradţiamokslio pagrindų. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

92. 

 

Padėti kompiuterio vartotojams rasti 

reikiamą informaciją. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

 

93. Dalyvauti seminaruose, pasitarimuose, 

mokymuose. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

94. Tvarkyti ţaisloteką. Padalinių bibliotekininkai Visus metus 

95. Tvarkyti bibliotekos interjerą, puošti 

patalpas šventėms. 

Padalinių bibliotekininkai Visus metus 


