
Vaikų erdvės (iki 2017 metų – Vaikų literatūros sektoriaus) 

parengtų ir gautų finansavimą projektų suvestinė už 2000-2021 metus 

Išimtis – projektai „Mažųjų pakruojiškių linkėjimai ES“ ir „Tarpvalstybinių verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“. 

 Šiuose projektuose buvome  ne rengėjai, o aktyvūs vykdytojai. 
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1. 2000 Vaikų ir paauglių  

nusikalstamumo 

prevencijos 

programa 

„Žaisloteka“ 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

sk. vedėja 

Judita 

Jereckienė 

Vaikai ir 

paaugliai, 

priklausanty

s rizikos 

grupėms 

 Fantastikos mėgėjų trijų 

dienų šventė  

„FantRopp 2000“; 

Popietės; Konkursai; 

Parodos ir kt. 

  

3000 Lt. Pakruojo rajono 

savivaldybės J. 

Paukštelio viešoji 

biblioteka – 900 

Lt. 

Pakruojo miesto 

seniūnija – 30 Lt., 

Fantastų klubas  

„Selija“– 150 Lt, 

Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas 

rėmė žaislais 

 

Pakruojo 

miesto 

seniūnija, 

Pakruojo 

rajoniniai 

moksleivių 

namai, 

Agentūros – 

visos Lietuvos 

vaikai labdaros 

ir paramos 

fondas, 

Fantastų 

klubas  

„Selija“, sporto 

klubas 

„Cunami“, 

sveikuolių 

klubas „Valia“. 

 

320 



2. 2001 Vaikų ir paauglių  

nusikalstamumo 

prevencijos 

programa 

„Žaisloteka – 

videoteka“ 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

sk. vedėja 

Judita 

Jereckienė 

Vaikai ir 

paaugliai, 

priklausanty

s rizikos 

grupėms 

Popietė, kurioje dalyvavo 

AIDS centro direktorius 

Saulius Čaplinskas; 

Fantastikos mėgėjų šventė  

„FantRopp 2001“; 

Susitikimai; Vaikų vasaros 

stovyklėlės. 

 

 

2100 Lt. Pakruojo rajono 

savivaldybės J. 

Paukštelio viešoji 

biblioteka – 1340 

Lt., 

Fantastų klubas  

„Selija“100 Lt. 

Pavieniai 

asmenys-100 Lt. 

Fantastų 

klubas  

„Selija“, 

„Atžalyno“ ir 

„Žemynos“ 

mokyklos 

1134 

3. 2002 

 

 

 Vaikų ir paauglių  

nusikalstamumo 

prevencijos 

programa 2002 m. 

„Žaisloteka – 

videoteka“ 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

sk. vedėja 

Judita 

Jereckienė 

Vaikai ir 

paaugliai, 

priklausanty

s rizikos 

grupėms 

Įvairios popietės; 

Ekskursijos; Vaikų vasaros 

stovyklėlės; Diskusijos; 

Parodos; Konkursai. 

 

900 Lt. Pakruojo rajono 

savivaldybės J. 

Paukštelio viešoji 

biblioteka – 1200 

Lt, 

Fantastų klubas  

„Selija“ – 30 Lt. 

Fantastų 

klubas  

„Selija“, 

 „Atžalyno“ ir 

„Žemynos“ 

mokyklos, 

Pakruojo 

rajono 

pedagoginė –

psichologinė 

tarnyba 

 

595 

;4. 2003 Vaikų ir paauglių  

nusikalstamumo 

prevencijos 

programa 2003 m. 

„Žaisloteka – 

videoteka“ 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

sk. vedėja 

Judita 

Jereckienė 

Vaikai ir 

paaugliai, 

priklausanty

s rizikos 

grupėms 

Įvairios viktorinos; 

Spektakliukas  

„Atverkim vasarai duris“; 

Fantastikos mėgėjų šventė  

„FantRopp-11“; 

Vasaros stovyklėlės; 

Ciklinės popietės; Žaidimų 

popietės ir kt. 

1500 Lt. Pakruojo rajono 

savivaldybės J. 

Paukštelio viešoji 

biblioteka – 2000 

Lt, 

Fantastų klubas  

„Selija“ – 80 Lt. 

 

Pakruojo 

rajono 

pedagoginė –

psichologinė 

tarnyba 

 

300 

5. 2004 Vaikų ir paauglių  

nusikalstamumo 

prevencijos 

programa 2004 m. 

„Žaisloteka – 

videoteka“ 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

sk. vedėja 

Judita 

Jereckienė 

Vaikai ir 

paaugliai, 

priklausanty

s rizikos 

grupėms 

Popietės:  

„Žaisdami mokomės“, 

„Pakruojis ir Kruoja“, kt.; 

Fantastikos mėgėjų šventė  

„FantRoop-12“; 

Susitikimai; Disputai. 

1000 Lt. Pakruojo rajono 

savivaldybė – 450 

Lt. 

 300 



 

6. 2004 „Šiaurės šalių 

bibliotekų 

savaitė“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Lina 

Ramonienė 

Vaikai Popietė „Seku seku 

pasaką“; 

Rašytojo gyvenimo ir 

kūrybos apžvalga 

„Prisiminkim Hansą 

Kristianą“; 

Piešinių paroda „Piešėme 

H. K. Anderseno pasakų 

motyvais“; 

Viktorina „Ką žinau apie 

H. K. Anderseną“ 

45 Lt. Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas 

VŠĮ Pakruojo 

nevalstybinis 

l/d „Varpelis“, 

„Versmės“ 

pradinė 

mokykla, 

Pakruojo 

„Žemynos“ 

pagr. mokykla,  

„Atžalyno 

gimnazija“, 

179 

7. 2005 Vaikų ir paauglių  

nusikalstamumo 

prevencijos 

programa  

„Žaisloteka – 

videoteka 2005 m“ 

 Vaikai  600 Lt. Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas 

 

VŠĮ Pakruojo 

nevalstybinis 

l/d „Varpelis“, 

„Versmės“ 

pradinė 

mokykla, 

Pakruojo 

„Žemynos“ 

pagrindinė m-

kla 

 

300 

8. 2005 „Šiaurės šalių 

bibliotekų 

savaitė“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Lina 

Ramonienė 

Vaikai „Žodžio ir šviesos šventė“; 

 Nuotraukų parodos 

„Keliaujant po Šiaurės 

šalis“  ir literatūrinės 

parodos „ Žymiausi 

Šiaurės šalių rašytojai“ 

pristatymai; 

Animacinių filmukų 

peržiūra; 

  Pakruojo 

„Žemynos“ 

pagrindinė 

mokykla 
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Literatūrinė popietė 

„Mylimų herojų 

gimtadienis“. 

 

9. 2006 „Šiaurės šalių 

bibliotekų 

savaitė“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Lina 

Ramonienė 

Vaikai Literatūrinis rytmetys      
 „ Istorijos su vaiduokliais“; 

Vaikų sukurtų ir 

iliustruotų pasakų parodos 

atidarymas; 

Literatūrinė paroda 

„Šiaurės šalys iš arčiau“; 

K. Steinsdottir knygos  

„Angelas vakarų rajone“ 

skaitymas 

 Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas 

dovanojo 

vaiduokliukų 

„Versmės“ 

pradinė 

mokykla, 

VŠĮ Pakruojo 

nevalstybinis 

l/d „Varpelis“ 

53 

10. 2006 „Žaislotekos“ 
projekto tęsinys 

 Vaikai Popietės; Susitikimai ir kt. 600 Lt.   638 

11. 2007 Lietuvos 

respublikos 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos  Vaikų 

socializacijos 

programų rėmimo 

konkursui 

parengtas projektas   

„Nė dienelės be 

knygelės“ 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

sk. vedėja 

Judita 

Jereckienė 

Ketvirtų 

klasių 

mokiniai 

Susitikimai su rašytojais; 

Kūrybiniai užsiėmimai; 

Žaidimų įsigijima;. 

Netradicinių leidinių 

įsigijimas. 

1920 Lt. Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji 

biblioteka -180 

Lt. 

„Versmės“ 

pradinė 

mokykla; 

Pakruojo raj. 

savivaldybės 

administracijos 

Vaikų teisių 

apsaugos 

tarnyba; 

Pakruojo raj. 

savivaldybės 

administracijos 

Kultūros 

skyrius 

51 

12. 2007 „Šiaurės šalių 

bibliotekų 

savaitė“ 

 Vaikai „Žodžio ir šviesos šventė“; 

Literatūrinės parodos 

„Garsiausios Šiaurės šalių 

rašytojos ir jų kūriniai“ 

pristatymas; 

  „Versmės“ 

pradinė m-kla 

19  



Parodos „Pepės portretas“ 

pristatymas; 

Susitikimas su Pepe; 

Nuotraukų paroda  

„Ir aš ten buvau“. 

13. 2008 Lietuvos 

respublikos 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos  Vaikų 

socializacijos 

programų rėmimo 

konkursui 

parengtas projektas  

„Nė dienelės be 

knygelės 2008 m.“ 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

sk. vedėja 

Judita 

Jereckienė 

Vaikai Kūrybiniai užsiėmimai; 

Kūrybinės popietės; 

Susitikimas su Kęstučiu 

Kasparavičiumi ir 

leidyklos „Nieko rimto“ 

vadybininku Sauliumi 

Valužiu; 

Knygų ir 4 stalo žaidimų  

įsigijimas. 

 

2300 Lt.  Pakruojo 

„Žemynos“ 

pagrindinė 

mokykla, 

 Pakruojo 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Kultūros 

skyrius  

60 

14. 2008 Lietuvos 

nacionalinės 

Martyno Mažvydo 

bibliotekos dalinai 

finansuotas  

projektas „Viešieji 

skaitymai“ 

 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Lina 

Ramonienė 

Ketvirtų 

klasių 

mokiniai 

Susitikimas su  „Metų 

knygos“ laureatu Rimantu 

Černiausku ir aktoriumi 

Aleksandru Šimanskiu 

 

 

350 Lt.  „Žemynos“ 

pagrindinė 

mokykla  ir 

„Versmės“ 

pradinė 

mokykla 

80 

15. 2008 Regionų kultūros 

projektas „Lėlių 

teatrą kuria 

vaikai“  

Skaitytojų 

aptarnavimo 

sk. vedėja 

Judita 

Jereckienė) 

Vaikai nuo 

10 iki 15 

metų ir 

bibliotekini

nkės 

Vaidinimas – knygos 

pristatymas su lėlėmis; 

Konkursas filialų 

bibliotekininkėms  

„Knygas pristato vaikai su 

lėlėmis“; Seminaras 

„Pasakos ir mes lėlių 

teatre“. Vedė 

profesionalaus lėlių teatro 

„Avilys“ aktoriai; 

Seminaras „Paprastos 

priemonės – nepaprastas 

veiksmas“( dalyvavo 

aktorė Saulė Degutytė). 

2000 Lt.  Joniškio Jono 

Avyžiaus VB, 

Radviliškio 

savivaldybės 

VB, 

„Versmės 

pradinė m-kla; 
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Metodinė išvyka į 

Radviliškio VB; 

Išvyka į Joniškio Jono 

Avyžiaus biblioteką ir 

Kepalių filialą; 

Įsigyta žaislų dėžių. 

16. 2008 „2007 metų 

knygos rinkimai 

vaikams“ 

 

 Vaikai  Gautos 5 knygos.    19 

17. 2008 „Šiaurės šalių 

bibliotekų 

savaitė“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Lina 

Ramonienė 

Vaikai „Šviesos ir žodžio šventė“; 

Literatūrinės parodos:   

„Susipažinkime su Šiaurės 

šalimis“ ir „Garsiausi 

Šiaurės šalių rašytojai“; 

Viktorina „Ar žinai...“; 

Rytmetys „Įspūdžiai iš 

kelionių po Šiaurės šalis“  

( su Birute Vinciūniene). 

 Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas 

vaišino švediškais 

saldainiais 

 

VŠĮ Pakruojo 

nevalstybinis 

l/d „Varpelis“, 

Agentūros – 

visos Lietuvos 

vaikai labdaros 

ir paramos 

fondas; 

 

 

18. 2009 „Metų knygos 

rinkimai“ 

 Vaikai Literatūrinė popietė.   Pakruojo 

„Žemynos“ 

pagrindinė 

mokykla, VŠĮ 

Pakruojo 

nevalstybinis 

l/d „Varpelis“ 

32 

19. 2009 Vaikų 

socializacijos 

programų rėmimo 

konkursui 

parengtas projektas   

„Nė dienelės be 

knygelės III“ 

Vyres. 

bibliotekininkė 

Sigyta 

Kavaliauskienė 

Vaikai Kūrybiniai užsiėmimai; 

Įsigyti 4 stalo žaidimai. 

500 Lt.  Pakruojo 

„Žemynos“ 

pagrindinė 

mokykla, 

„Versmės“ 

pradinė 

mokykla 

 

50 

20. 2009 „Šiaurės šalių 

bibliotekų 

savaitė“ 

 Vaikai Rytmetys; 

Literatūrinės parodos; 

Vaikų piešinių paroda. 

  VŠĮ Pakruojo 

nevalstybinis 

l/d „Varpelis“ 

16 



21. 2010 „Šiaurės šalių 

bibliotekų 

savaitė“ 

 Vaikai Viktorina „Ką žinau apie 

Šiaurės šalis“; 

Vaikų piešinių paroda 

„Trolių šalyje“; 

Literatūrinė paroda 

„Žymiausi Šiaurės šalių 

rašytojai ir jų kūriniai“. 

 

  VŠĮ Pakruojo 

nevalstybinis 

l/d „Varpelis“ 

33 

22. 2011 „Vaikų ir 

paauglių 

laisvalaikio 

praleidimo centrų 

kūrimas Pakruojo 

rajono kaimo 

bibliotekose“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Lina 

Ramonienė 

Vaikai, 

paaugliai 

Projekte dalyvavo 13 

filialų. Jiems nupirkta 30 

stalo žaidimų, knygų, daug 

įvairių baldų. 

Literatūrinės programos; 

Išvykos į Panevėžio lėlių 

vežimo teatrą ir Šiaulių 

dramos teatrą; 

Teminės valandėlės; 

Žaidimų popietės; 

Spektakliukai. 

24000Lt. Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas 

skyrė 13 pakuočių 

priemonių 

laisvalaikio 

organizavimui  

  

23. 2011 „2010 metų 

knygos rinkimai“ 

  Gautos 5 knygos.    150 

24. 2012 Europe Direct 

informacijos 

centrų, Jaunimo 

Europos komandos, 

Viešųjų bibliotekų, 

Europos komisijos 

atstovybės 

Lietuvoje 

organizuotas  

„Europrotų“ 
žaidimas 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Birutė 

Šlivinskienė 

Įvairaus 

amžiaus 

lankytojai 

Suburtos 4 komandos, 

kurios dalyvavo  pavasario 

sezono 5 turnyruose. 

Laimėjo „Spinduliukų “ 

komanda, ji gavo 

pagrindinį prizą – žaidimą 

„Europa“. 

   80 

25. 2012 Konkursas „Vaikų 

Velykėlės“ 

 Vaikai Pagamintas 2 m aukščio 

kiaušinis; 

Atvelykio šventė ( vedė 

Aušra Rukienė). 

 Organizatorių 

įsteigtais prizais  

„Trantatulio“ 

kompaktiniais 

diskais 

Konkurso 

pagrindinis 

mecenatas ir 

globėjas – 

28 



apdovanoti visi 

renginio dalyviai 

Ramūnas 

Karbauskis 

 

26. 2013 Kultūros rėmimo 

fondo programa; 

renginių ciklas 

„Pasimatymai su 

vaikiškų knygų 

kūrėjais“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Birutė 

Šlivinskienė 

Vaikai ir 

jaunimas  

Buvo planuoti 4 

susitikimai su rašytojais, 

įvyko 5 susitikimai: 

Su dailininku ir rašytoju 

Pauliumi Juodišiumi; 

Su poete, dramaturge, 

2012 Metų vaikų knygos 

karaliene, Vaikų 

literatūros premijos 

laureate Violeta 

Palčinskaite ir 

multiinstrumentalistu 

Sauliumi Petreikiu; 

Su aktore Doloresa 

Kazragyte ir muzikantu 

Valdu Andriuškevičiumi; 

Su poete, dramaturge, 

vertėja, Nacionalinės 

premijos laureate poete 

Ramute Skučaite ir 

dailininke Jūrate 

Račinskaite; 

Su  knygų iliustratoriumi ir 

rašytoju Kęstučiu 

Kasparavičiumi; 

Skrebinimo pamoka; 

Kūrybinė popietė; 

Įsigytos 46 knygos. 

5000 Lt. Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

Pakruojo labdaros 

ir paramos fondas 

– 158,56 Lt. 

Pakruojo 

„Žemynos“ 

pagr. m-kla 

370 

27. 2014 Lietuvos kultūros 

tarybos kultūros 

edukacijos 

projektas 

„Kūrybinės 

dirbtuvės nuo 

Vyres. 

bibliotekininkė 

Sigyta 

Kavaliauskienė 

Vaikai ir 

jaunimas 

Literatūrinė programa  

„Sparnuotai ir nerimtai“(su 

Sigute Ach); 

Literatūrinė – edukacinė 

programa „Kurkime 

6000 Lt. Pakruojo rajono 

savivaldybės 

Kultūros ir 

viešųjų ryšių 

skyrius – dvi 

edukacinės 

Pakruojo 

„Žemynos“ 

pagr. m-kla, 

Pakruojo 

rajono 

savivaldybės 

512 



Donelaičio iki 

mūsų dienų“ 

kartu“( Su Pauliumi 

Juodišiumi); 

„K. Donelaičio minėjimo 

renginys“( režisierius  ir 

aktorius Ramūnas 

Abukevičius pristatė savo 

sukurtą pilno metražo 

dokumentinį filmą apie 

atkuriamą kostiumą su 

vaidybinėmis scenomis); 

Edukacinės pamokos 

dvaro kalvėje „Amatą 

mokėdamas šunų 

nelodysi“(pravedė 

Raimundas Tamašauskas); 

Edukacinės pamokėlės 

„Atveri knygelę ir 

išmoksti darbelių“(vedė 

mokytoja Ilona 

Dūdėnienė); 

Knygų įsigijimas – 79 egz. 

už 2000 lt. 

pamokos dvaro 

kalvėje už 600 

Lt., 

Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas – 

edukacinės 

skrebinimo 

pamokos 

Kultūros ir 

viešųjų ryšių 

skyrius, 

Agentūros – 

visos Lietuvos 

vaikai labdaros 

ir paramos 

fondas 

28. 2014 „Mažųjų 

pakruojiškių 

linkėjimai ES“ 

Vyresnioji 

bibliografė 

Genė Urbienė 

Trečiokai Šventė miesto skverelyje Sektoriui 

skirta 

753 Lt. 

 „Žemynos“ 

pagr. m-kla 

100 

29. 2014 „Tarpvalstybinių 

verslui palankių 

bibliotekų tinklo 

kūrimas“ 

Savivaldybės 

administracijos 

planavimo ir 

investicijų 

poskyrio 

vedėja Lina 

Mikolaitytė 

Vaikai Sektorius organizavo 

verslumo skatinimo 

savaitės „Žingsnis po 

žingsnio į verslo pasaulį“ 

renginius: 

Edukacinė pamoka 

Pakruojo dvaro kalvėje; 

Skrebinimo pamokos,– 

vyko visą savaitę; 

Išvyka pas bitininką Romą 

Čepulionį; 

  Sektoriuje 

padarytas 

remontas, 

suprojektuoti ir 

nupirkti nauji 

baldai. 

Bibliotekai 

nupirkta knygų, 

užprenumeruota 

periodinių 

leidinių. 

Pakruojo 

rajono 

savivaldybė. 

Bauskės, 

Pasvalio, Biržų 

bibliotekos 

120 

 



Išvykos į verslo įmones: 

UAB „Cimonija“ ir „Pas 

Karoliną“; 

Improvizacijų šou 

„Kūrybingasis jaunasis 

verslininkas“; Šventės 

dalyvius sveikino lapiukas 

„Versliukas“; 

Vyko per savaitę 

pagamintų darbų mugė. 

30. 2015 Lietuvos kultūros 

tarybos kultūros bei 

kultūrinės 

edukacijos 

projektas „Veiklų 

fontanas“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Lina 

Ramonienė 

Vaikai ir 

jaunimas 

Susitikimai: 

Su dailininke rašytoja  

Sigute Ach; 

Su dailininke rašytoja  

Lina Žutaute; 

Poete Ramute Skučaite ir 

dailininke Jūrate 

Račinskaite; 

Edukacinės šaudymo iš 

lanko pamokėlės; 

Edukacinės skrebinimo 

pamokėlės; 

Išvyka į Šiaulių Višinskio 

VB; 

Ekskursija po Anykščių 

kraštą;  

Edukacinė pamokėlė 

Panevėžio lėlių teatre ir 

spektaklio „Trys 

paršiukai“  pažiūrėjimas. 

Knygų įsigijimas – 59 egz. 

už 145 € .  

 

 

2000 € Pakruojo 

ROTARY klubas-

145 €  

Laisvalaikio 

klubas „Vajetau“ 

– edukacinės 

pamokos už 400 € 

Ūkininkė Birutė 

Šlivinskienė – 

ekologiškos sodo 

gėrybės už 50 € 

Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas – 

priemonės 

laisvalaikiui už 

33,42  €  

Iš viso: 628,42  €    

„Žemynos“ 

pagr. m-kla; 

Agentūros – 

visos Lietuvos 

vaikai labdaros 

ir paramos 

fondas; 

Laisvalaikio 

klubas 

„Vajetau“  

247 

31. 2016 Lietuvos kultūros 

tarybos kultūros bei 

kultūrinės 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Socialinės 

rizikos ir 

socialiai 

Literatūrinė programa 1500 €  Laisvalaikio 

klubas „Vajetau“ 

– edukacinės 

„Žemynos“ 

pagr. m-kla; 

272 



edukacijos tęstinis 

projektas „Veiklų 

fontanas –2“ 

Birutė 

Šlivinskienė 

remtinų 

šeimų 

vaikai ir 

jaunimas 

„Reikia tik truputėlio 

fantazijos“ su dailininke 

rašytoja Sigute Ach; 

Literatūrinė programa 

„Žaidžiame teatrą“ 

 su aktore ir rašytoja 

Doloresa Kazragyte ir 

klarnetininku Valdu 

Andriuškevičiumi; 

Edukacinis užsiėmimas 

Panevėžio Juozo Miltinio 

dramos teatre; 

Edukacinis užsiėmimas 

Panevėžio gamtos 

mokykloje; 

Edukacinės šaudymo iš 

lanko pamokos; 

Edukacinės dekupažo ir 

kitos dekoravimo 

technikos pamokos; 

Pagaminti darbeliai 

padovanoti rajono 

ligoninės vaikų ir slaugos 

skyriaus pacientams; 

Teminės: Braškių, Ledų,  

Morkų, Šokolado ir 

Obuolių dienos. 

Įsigyta knygų – 46 egz. už 

306,00 €   

 

pamokos už 450 

€; 

Ūkininkė Birutė 

Šlivinskienė – 

obuoliai už 15 €; 

Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas – 

knygos  už 69,90 

€;  

Iš viso: 534,90 €.  

Agentūros – 

visos Lietuvos 

vaikai labdaros 

ir paramos 

fondas; 

Laisvalaikio 

klubas 

„Vajetau“ 

32. 2017 „Dėl vaikų 

kategorijos  knygų 

penketuko“ 
skyrimo 

 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Birutė 

Šlivinskienė 

Vaikai Gautos 5 knygos    70 

33. 2018 Lietuvos kultūros 

tarybos kultūros  

Vyres. 

bibliotekininkė 

Socialinės 

rizikos ir 

Paskaita jaunimui „Mes 

prieš žalingus įpročius“ 

2000 €   Pakruojo rajono 

savivaldybės 

Pakruojo 

„Žemynos“ 

390 



edukacijos  

projektas 

„Kūrybos 

versmė“ 

Sigyta 

Kavaliauskienė 

socialiai 

remtinų 

šeimų 

vaikai  

(Lektorė – Laisvida 

Badauskienė); 

Edukacinė pamokėlė 

„Pasitinkant vasarą“; 

Susitikimas su rašytoju 

Tomu Dirgėla; 

Trys edukacinės 

pamokėlės  

„Vasaros atostogas 

praleiskime kūrybiškai“ 

( mokytoja Ilona 

Dūdėnienė); 

Edukacinės pamokėlės: 

„Kiškių pamokėlė 

sinagogoje“, 

„Rugsėjo pirmosios 

belaukiant“; Autorinė 

dailininkės Sigutės Ach 

programa „Spalva ir 

vaizduotė“; 

Susitikimas su gamtininku, 

rašytoju Selemonu 

Paltanavičiumi; 

Susitikimas su rašytoja 

Renata Šerelyte; 

Įsigyti 8 stalo žaidimai. 

 

visuomenės 

sveikatos biuras – 

paskaitos už 50 € 

; 

Agentūros – visos 

Lietuvos vaikai 

labdaros ir 

paramos fondas – 

pravestos 

pamokos už 350 

€; Ūkininkė 

Birutė 

Šlivinskienė – 

obuoliai ir 

kriaušės už 25 €; 

Iš viso: 425,00 €. 

pagr. m-kla, 

Pakruojo 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos, 

Agentūros – 

visos Lietuvos 

vaikai labdaros 

ir paramos 

fondas 

 

34. 2018 Pakruojo rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios 

programos 

priemonė  

„Kai žinai, esi 

saugus“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Birutė 

Šlivinskienė 

Septintokai 

ir aštuntokai 

Paskaitų ciklas: „Rūkymo 

žala“, „Alkoholio žala“, 

„Narkotikų žala“ ir 

praktiniai užsiėmimai  

 (Visuomenės sveikatos 

biuro vaikų ir jaunimo 

specialistė Laisvida 

Badauskienė) ; 

Parengti lankstinukai; 

Literatūrinė paroda. 

300 €  „Žemynos“ 

pagr. m-kla, 

Pakruojo 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

109 



35. 2019 Kultūros tarybos 

finansuojamas 

projektas 

„Tarpkultūriniai 

tiltai“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Gitana 

Maasienė 

Jaunimas ir 

suaugę 

žmonės 

Edukacinė programa  

„Septyni žydų sėkmės 

principai“; 

Edukacinė programa 

„Žiemgalos krašto žydai 

amatininkai ir senieji 

amatai“; 

Spektaklis „Shalom, 

Bellissima“. 

3600 €  Pakruojo  rajono 

savivaldybė  

skyrė 200 €  

fotoaparato 

įsigijimui   

Pakruojo 

savivaldybė; 

Šiaulių 

apskrities žydų 

bendruomenė; 

Žydų kultūros 

paveldo kelio 

asociacija; 

„Žemynos“ 

pagr. m-kla 

448 

36. 2019 Pakruojo rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios 

programos 

priemonė  

„Susivok“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Birutė 

Šlivinskienė 

Įvairaus 

amžiaus 

grupės 

Dvi paskaitos, diskusijos  

ir „blic“ viktorinos su 

„Žemynos“ septintokais 

( Pakruojo raj. 

savivaldybės gyd. Vilma 

Žuvininkienė) ; 

4 praktiniai užsiėmimai su 

įvairaus amžiaus 

lankytojais; 

Parengti lankstinukai; 

Literatūrinė paroda 

170  €  „Žemynos“ 

pagr. m-kla, 

Pakruojo 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

230 

37. 2019 „Metų knygos 

rinkimai 2019“   

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Lina 

Ramonienė 

Vaikai Gautos 5 knygos     

38. 2021 „Edukacinė 

kelionė į vaikų 

knygos šventę“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Lina 

Ramonienė 

Vaikai Literatūrinės programos: 

„Stebuklingi senelio batai“ 

( su I. Zarambaite) ir 

„Ponas Kampas“( su B. 

Bėrantu), spektaklis „Lėlių 

cirkas“, edukacinė 

programa  

„Dvariškas gyvenimas“, 

vaikų rašytojų grupės  

„Knygų vaikai“ koncertas. 

2600,00 € 1151,34 Pakruojo 

rajono 

savivaldybė, 

„Žemynos“ 

progimnazija, 

Agentūros – 

visos Lietuvos 

vaikai labdaros 

ir paramos 

fondas, 

537 



Radviliškio 

viešoji 

biblioteka, 

Pakruojo r. 

mokyklų 

bibliotekininkų 

metodinis 

būrelis 

 

 

39. 2021  „Pakruojo 

sinagoga: 

atminties 

takais...“ 

Vyresn. 

bibliotekininkė 

Gitana 

Maasienė 

Suaugusiem

s 

Edukacinė programa „Viena 

žydo gyvenimo diena“. 

Lektorė – Asia Gutermanaitė. 

Dailininko Kęstučio 

Milkevičiaus senųjų žydų 

rabinų portretų tapybos 

paroda. 

Susitikimas su ne pelno 

organizacijos „Prisimenant 

Litvakus. Inc.“ įkūrėju bei 

vadovu Philip Shapiro (JAV). 

Tapybos darbų paroda 

„Kalbantys paveikslai“ 

(Jakovas Katzas, Izraelis). 

Vyrų vokalinio ansamblio 

grupės „Quorum“ koncertas. 

Susitikimas su publicistu 

Ryčiu Sabu ir autoriaus 

debiutinio romano „Gaono 

kodas“ pristatymas. 

tekstinė-muzikinė 

kompozicija „Šeštas Dievo 

įsakymas: NEŽUDYK. 

Subačiaus gatvė. Getas“. 

(skaitovas, perkusija– 

Arkadijus Gotesmanas, 

akompanimentas Dmitrijus 

Golovanovas) . 

 

3 000,00 €  900,00 € Pakruojo r. 

savivaldybė 

(finansinis 

įnašas) 

Šiaulių 

apskrities žydų 

bendruomenė 

(dalykinis) 

2 390 



40. 2021 „Šeštadieniniai 

šeimos 

rytmetėliai“ 

Lina 

Ramonienė 

Visoms 

amžiaus 

grupėms 

 1500,00 € 

Finansavo 

Pakruojo 

rajono 

savivaldybė 

 Pakruojo 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

 

  Iš viso:   Įsigyta: 46 stalo 

žaidimai; 

250 knygų 

52568 Lt. 

16670 €, 

iš viso 

eurais: 

31894,75    

7318,56 Lt.; 

3651,92 €, 

Iš viso eurais: 

 

5959,27 

 4906 

 

                   Parengė vyresn. bibliotekininkė                                      Birutė Šlivinskienė 


