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Veiklos programą parengė:  
Dalia Užpelkienė, direktorė  

Jolita Baltutienė, direktoriaus pavaduotoja bibliotekininkystei 

Adomas Mauricas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  

Stasė Stankevičienė, vyriausioji buhalterė  

Nijolė Budreckienė, Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vedėja  

Aldona Norbutienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja  

Laima Dumšienė, Informacijos skyriaus vedėja  

Danutė Šernienė, Fondo organizavimo skyriaus vedėja  

Vita Gerulienė, Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja  

 

 

Maketavo, apipavidalino: 
Sandra Jablonskienė, Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė  

 

 

 

Tekste naudojamos santrumpos:  
D Direkcija 

SVB  Savivaldybės viešoji biblioteka  

VB  Viešoji biblioteka  

AD Administracija  

IS  Informacijos skyrius  

SAS  Skaitytojų aptarnavimo skyrius  

FOS  Fondo organizavimo skyrius  

VAS  Vaikų aptarnavimo skyrius  

BKS  Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyrius  

ŪTS  Ūkinis - techninis skyrius 

 

 

Žymėjimai: 

 

    Renginiai, skirti Kristijono Donelaičio 300-ųjų metų jubiliejui 

 

 

 Kompiuterinio raštingumo mokymai, kursai ir seminarai 
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 2014 METŲ VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 

 

Pagal institucinę paskirtį ir funkcijas Biblioteka kaupia, tvarko, saugo ir skleidžia universalių 

tradicinių bei elektroninių dokumentų fondą, organizuoja optimalią prieigą prie bibliotekinių 

paslaugų, rinkos sąlygomis prisideda prie bendruomenės informacijos, žinių, skatinančių verslumą, 

bendruomenės ūkio raidą, materialinės gerovės sukūrimą, sklaidos. Biblioteka yra stipriausia 

Pamario krašte IT struktūros turėtoja ir IT paslaugų kūrėja, aktyviai komunikuojanti knyginio 

paveldo ir šiandienos literatūros, pagalbos švietimui ir neformalaus ugdymo srityje, patikima 

informacijos ir žinijos paslaugų organizatorė bei davėja. 

 

Bibliotekos misija – užtikrinant visoms visuomenės grupėms atvirą prieigą prie informacijos 

resursų, teikti vartotojams visavertes interaktyvias bei tradicines žinių, informacijos bei mokymosi 

visą gyvenimą paslaugas, puoselėti skaitymo kultūrą, skatinti naujovių įžvalgas, racionalius 

pokyčius, didinti bibliotekininkystės sektoriaus paslaugų prieinamumą, mažinti skaitmeninę ir 

socialinę gyventojų atskirtį. 

 

Pagrindiniai 2014 m. veiklos tikslai: 

1. Kaupti ir saugoti tradicinius bei elektroninius dokumentus, atveriant visoms bendruomenių 

grupėms prieigą prie šiuolaikinės informacijos resursų, naujausių ir vartotojų poreikius atitinkančių 

dokumentų fondų, inovatyviai atnaujinant bei išplečiant bibliotekinių paslaugų paketus. 

2. Įtvirtinti naujoviškos savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) sampratą per profesionalų 

ir kokybišką vartotojų aptarnavimą, neformalųjį švietimą, mokymosi visą gyvenimą idėjų 

įgyvendinimą, rašytinio kultūros paveldo aktualizavimą, nuoseklią partnerystę su Lietuvos, Vakarų 

Lietuvos ir užsienio valstybių bibliotekomis. 

 

Veiklos uždaviniai: 

1. Kaupti, sisteminti ir skleisti leidybiniuose dokumentuose, pavelde, elektroninėse 

laikmenose užfiksuotas žinias, idėjas, faktus. 

2. Tobulinant bibliotekos paslaugų vartotojams prieinamumą, diegti Lietuvos integralią 

bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS) visuose VB padaliniuose, miesteliuose bei kaimuose, 

išlaikyti nemokamą kompiuterių ir interneto prieigą viešosios interneto prieigos taškuose ir plėsti 

prieigą prie elektroninių išteklių. 

3. Aktualizuojant rašytinį žodžio ir knygos paveldą, Pamario kraštiečiams skirtuose 

renginiuose, išryškinti asmenybes, dariusias ir darančias įtaką europietiškai Lietuvos, taip pat ir 

Pamario, kultūrai. 

4. Ugdyti motyvuotą, kompetentingą, novatorišką, aktyvų, paslaugų ir su bendruomene 

mobilizuotai komunikuojantį bibliotekininką, užtikrinantį profesionalų ir kokybišką vartotojų 

aptarnavimą. 

5. Skleisti naujoviškos bibliotekos idėjas, skatinant socialinę ir skaitmeninę integraciją 

bendruomenėse kurti pozityvią socialinę aplinką, teikti paslaugas, atitinkančias bibliotekos 

lankytojų poreikius. 

6. Teikti edukacines, neformalaus švietimo, bei informacines paslaugas, skatinti vartotojų 

nuolatinį informacinį mokymąsi, stiprinti ir ugdyti gyventojų skaitmeninius įgūdžius. 

7. Dalyvauti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Bilo ir Melindos Geitsų 

fondo socialiniame projekte „Bibliotekos pažangai 2“. 

8. Formuoti bibliotekos, kaip patrauklios informacijos, švietimo ir kultūros įstaigos, įvaizdį. 

9. Skatinti, užmegzti bei plėtoti partnerystės ryšius su socialiniais parneriais, plėsti tarptautinę 

partnerystę su Lenkija, Latvija ir Kaliningradu (Rusija). 

10. Pateikti vartotojams aktualias, įdomias ir netradicines viešųjų kultūros erdvių 

laisvalaikio užimtumo programas. 
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 2014 METŲ VEIKLOS AKCENTAI 

 

Minint Kristijono Donelaičio 300-ųjų metų jubiliejų biblioteka įgyvendins tarptautinį projektą 

„Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“ (vadovė – 

Dalia Užpelkienė) ir kartu su Šilutės rajono kultūros bei švietimo įstaigomis vykdys jungtinę 

renginių programą „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko sąskambiai“. Programos metu 

vyks kūrybiniai, pažintiniai-edukaciniai knygos renginiai, K. Donelaičio viešieji tekstų skaitymai, 

profesionalių menininkų donelaitikos programos. Jaunesniosios kartos skaitytojai dalyvaus 

konkurse, kuriame interpretuos K. Donelaitį pasitelkdami kompiuterinę grafiką. Nestokojantys 

meninių gabumų galės save išbandyti kurdami lankstinukus, knygos žymeklius, meninius piešinius. 

Vidurvasary biblioteka surengs strateginį renginį, kuriuo šalies teatralai mėgėjai pakvies į unikalią 

teatrinę programą „Dyvų dyvai“ pagal K. Donelaičio poemą „Metai“. Poeto jubiliejinius metus 

vainikuos žinių lyga, sukviesianti šios programos rengėjus ir įgyvendintojus patikrinti savo žinias 

apie K. Donelaitį. (Daugiau žr. „Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų kalendorius 

2014 metams“). 

Uostamiestyje 2014 m. paskelbti Pamario vėtrungių metais. Biblioteka tapo jungtinio Šilutės 

rajono savivaldybės kultūrinio turizmo projekto „Vėtrungių kelias“ partnere ir vykdys tarptautinį 

ekslibrisų konkursą „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“, kurio dalyviais taps: 

Lietuvos ekslibrisininkų klubo, Lietuvos dailininkų sąjungos nariai, Rusijos, Latvijos, Estijos 

dailininkai, dailininkai išeiviai ir kiti kūrėjai. Bus atidaroma Ekslibrisų mokyklėlė, kurios metu 

profesionalūs Lietuvos ir užsienio dailininkai mokys Pamario krašto moksleivius ir jaunimo grupes 

kurti vietos knygos ženklą – ekslibrisą. Taip pat biblioteka tapo turistinio žaidimo „Surask 

vėtrungę“, jungiančio 16 „Vėtrungių kelio“ projekto partnerių, pasižymėjimo vieta ir informaciniu 

centru.  

Šiais metais bus pristatomas per 2013 metus parengtas ir 2014 m. sausio-vasario mėn. 

išspausdintas Lietuvininkų tarmių žodynas, skirtas Tarmių metams. Rašytinių šaltinių pagrindu 

parengtas žodynas skiriamas lietuvininkų kraštu, jo istorija, kultūrine ir kalbine tapatybe 

besidominčiai plačiajai visuomenei. Iki šių dienų platesnės apimties lietuvininkų tarmės žodžių 

rinkinių ir jų atitikmenų bendrinėje kalboje viename leidinyje nebuvo išspausdinta. Žodyno 

pasirodymu siekiama įamžinti, išsaugoti, gaivinti, puoselėti ir skleisti lietuvininkų tarmę, skatinti 

tolimesnius ir gilesnius lietuvininkų šnektos tyrinėjimus. 

2014–2015 m. ŠSVB kartu su asociacija „Langas į ateitį“ tapo Lietuvos darbo biržos projekto 

„Pasitikėk savimi“ (skirto 16-25 metų jaunimui) socialine partnere ir dalyvaus šio projekto 

įgyvendinime. Biblioteka bus atsakinga už projekto dalyvių kompiuterinių įgūdžių lavinimą. 

Paskaitų bibliotekoje metu jaunimas susipažins su šiuolaikinės bibliotekos paslaugomis, 

darbovietėje reikalingais skaitmeniniais įgūdžiais, išmoks atkreipti dėmesį į savo privatumą 

socialiniuose tinkluose, saugiai naudotis internetu ir elektroniniu paštu, parengti gyvenimo 

aprašymą, kurti pateiktis ir kitus dokumentus. 

2013–2015 m. biblioteka dalyvauja Lietuvos apskričių bibliotekų asociacijos ir kitų partnerių 

valstybės projekte „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą 

bibliotekose: „Bibliotekos jaunimui“. Projekto metu bus telkiami savanoriai – vietos jaunimas (18–

29 m.), atliksiantis praktiką bibliotekoje.  

2013–2015 m. biblioteka tapo asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT) 

koordinuojamo naujo Grundtvig mokymosi partnerysčių projekto IITAE – Innovative Information 

Technologies in Adult Education (Inovatyvios informacinės technologijos suaugusiųjų švietime) 

partnere. Projekte dalyvauja organizacijos iš Čekijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos ir Lietuvos. 

Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti ir viešinti Web 2.0 technologijų, planšetinių kompiuterių, 

mobiliųjų technologijų ir kitų IKT priemonių naudojimo galimybes suaugusiųjų mokyme ir 

mokymesi. Šio projekto metu bus organizuojami vizitai-mobilumai į partnerių organizacijas, į 

kurias vyks partnerių darbuotojai bei suaugę besimokantieji. Jie turės galimybę užmegzti naują 
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partnerystę, keistis gerąja patirtimi su kitomis suaugusiųjų švietimo institucijomis, mokytis, kaip 

naudoti įvairias naujas technologijas bei pritaikyti jas savo darbe. 

Bibliotekoje per metus bus organizuojami šie knygos renginių ciklai suaugusiems: „Rašytojų 

jubiliejinės sukaktys“ (parodos, skirtos rašytojų jubiliejinėms datoms paminėti), „Nauja knyga. 

Susipažink!“ (susitikimai su knygų autoriais, naujų knygų pristatymai), „Lietuvos istorijos 

žingsniai“ (renginiai, skirti valstybinėms šventėms bei artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui paminėti), „Žymūs pasaulio žmonės“ (parodos, skirtos žymių žmonių jubiliejinėms 

datoms), „Trečiadienių knygiadieniai“ Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centre.  

Vaikų skyriuje vyks edukacinių lavinamųjų užsiėmimų ciklas darželinukams „Labas rytas“ 

(vaikams skirtų naujų knygų, spaudos pristatymai darželinukams viešojoje bibliotekoje, vaikų 

lopšeliuose-darželiuose), edukacinės programos „Arbata iš metų į metus“ pristatymai Šilutės 

pradinių bei pagrindinių mokyklų mokiniams. Bus organizuojami jaunųjų knygos bičiulių būrelio 

„Galvočiukai“ narių užsiėmimai. Gavus finansavimą, vasara biblioteka vaikus pakvies į 10 dienų 

trukmės Kūrybinę laboratoriją-stovyklą „Pažink lėlininką“, kurioje užsiėmimus vaikams ves 

profesionalūs Vilniaus teatro „Lėlė“ lėlininkai. 

2014 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, LR Kultūros ministerija kartu su 

Bilo ir Melindos Geitsų fondu pradeda socialinį projektą „Bibliotekos pažangai 2“, truksiantį iki 

2016 m. Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos bibliotekų galimybes tenkinti besivystančios 

visuomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenės institucijas, galinčias 

pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Šis projektas gali suteikti F. Bajoraičio viešajai 

bibliotekai galimybę pasinaudoti finansiniu mechanizmu, leidžiančiu įgyvendinti norimus projektus, 

tapti aktyvia šiuolaikinio bendruomenės gyvenimo dalimi, išplėsti bendradarbiavimą su verslo 

pasauliu, vietos valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Dalyvavimas 

projekte suteiktų galimybę bibliotekai stiprinti žmogiškuosius išteklius per bibliotekininkų 

gebėjimų kurti naujas, visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, ugdymą.  

Renginių programa „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“ biblioteka paminės 

Nacionalinę bibliotekų savaitę. Jos metu bus skiriamas ypatingas dėmesys šeimai, jaunimui, 

bičiuliams ir, žinoma, bibliotekininkams (vyks geriausio Pamario krašto bibliotekininko šventė). 

2014 m. VB, generuodama netradicines idėjas bei įgyvendindama bendrus projektus, plės bei 

palaikys tarptautinius partnerystės ryšius, apimančius glaudų bendradarbiavimą su užsienio 

kolegomis, kitomis institucijomis ir organizacijomis Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje. Į edukacines, 

kūrybines, projektines veiklas bus įtraukiami VB socialiniai partneriai – rajono švietimo ir ugdymo 

įstaigos, nevyriausybinės vaikų ir jaunimo organizacijos. 

 

ŠSVB teikti projektai papildomam finansavimui gauti (2014 m.): 

Projekto pavadinimas, vadovas Programa Bendra projekto 

suma 

Gauta 

„Kuršių marių vėtrungės – praėjusių 

amžių „feisbukas“ 

(Nijolė Budreckienė) 

Šilutės rajono 

savivaldybė 

5175 Lt 5000 Lt 

„Skaitymo kelionių meniu“ 

(Aldona Norbutienė) 

Šilutės rajono 

savivaldybė 

10618 Lt 5000 Lt 

Tęstinis projektas „Iš miesto į kaimą: 

keliaujantys sociokultūriniai turai“ 

(Jolita Baltutienė) 

Šilutės rajono 

savivaldybė 

3675 Lt 3675 Lt 

Tarptautinis projektas „Donelaitika: 

knyga, žodis, konfesija ir menas 

epochų kultūriniuose perskaitymuose“ 

(renginių programa) 

Kultūros 

ministerija 

19113 Lt Patvirtintas, 

tikslinamas 

finansavimas 

„Skaitymo kelionių meniu: kūrybos Lietuvos 17494 Lt Laukiama 
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degustacija“ 

(Aldona Norbutienė) 

kultūros taryba atsakymo 

Stovykla „Mažieji genijai – 

menininkai“ (Vita Gerulienė) 

Lietuvos 

kultūros taryba 

23040 Lt Laukiama 

atsakymo 

Tęstinis projektas „Iš miesto į kaimą: 

keliaujantys sociokultūriniai turai“ 

(Jolita Baltutienė) 

Lietuvos 

kultūros taryba 

15790 Lt Laukiama 

atsakymo 

Iš viso: 94905 Lt  

 

Trukdžiai, galintys įtakoti tikslų įgyvendinimą: 

 Nepakankamas arba negautas finansavimas suplanuotiems viešųjų erdvių knygos 

renginiams. 

 Lėšų stygius kompiuterinei programinei įrangai atnaujinti gali stabdyti bibliotekinių 

procesų automatizavimą (LIBIS) ŠSVB ir 22 jos padaliniuose. 

 Žemas statistinio bibliotekininko atlyginimo vidurkis (1471 Lt – priskaičiuojamas, o 1168 

Lt – išmokamas) gali nebemotyvuoti aukštos kompetencijos ir profesionalių bibliotekininkų dirbti, 

neskatinti jaunų ir talentingų, iniciatyvių žmonių įsidarbinti bibliotekose. 

 Didėjanti išorinė (į užsienio šalis) ir vidinė (į didesnius ir perspektyvesnius Lietuvos 

miestus) Šilutės rajono gyventojų emigracija gali sumažinti bibliotekos veiklos rodiklius: vartotojų, 

lankytojų, dokumentų išduoties skaičių ir kt.  

 

 BIBLIOTEKOS ADMINISTRAVIMAS – VADYBA 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 
Vykdytojas 

1. Vykdyti sistemingus VB ir jos struktūrinių padalinių vedėjų bei darbuotojų pasitarimus 

1.1. Viešosios bibliotekos (be filialų) darbuotojų 

pasitarimai-susirinkimai bibliotekiniams ir 

organizaciniams klausimams spręsti. 

01-06, 09-12 

mėn. 

Bibliotekos direktorius, 

J. Baltutienė, A. 

Mauricas, S. 

Stankevičienė, N. 

Budreckienė, L. 

Dumšienė, V. 

Gerulienė, A. 

Norbutienė, D. Šernienė 

1.2. Filialų darbuotojų seminarinės ir studijinės 

dienos, pasitarimai. 

Žr. 

„Bibliotekos 

specialistų 

kvalifikacijos 

kėlimas ir 

kompetencijų 

ugdymas“ 

J. Baltutienė, N. 

Budreckienė, L. 

Dumšienė, V. Gerulienė 

1.3. Skyrių vedėjų pasitarimai su direktoriumi. Kas antrą 

darbo 

pirmadienį, 

10.00 val. 

Bibliotekos direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai ūkiui ir 

bibliotekininkystei, 

skyrių vedėjai, vyr. 

buhalteris 

1.4. Skyrių vedėjų ir darbuotojų pasitarimai VB 

struktūriniuose padaliniuose. 

Kiekvieną 

darbo 

antradienį, 

10.00 val. 

N. Budreckienė, L. 

Dumšienė, V. 

Gerulienė, A. 

Norbutienė, D. 
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Šernienė, skyrių 

darbuotojai 

1.5. Bibliotekinių klausimų aptarimai ir vykdymo 

organizavimas su LBD Šilutės skyriumi. 

I–IV ketv. VB direktorius, J. 

Baltutienė, S. 

Jablonskienė 

2. Parengti VB veiklą reglamentuojančius dokumentus 

2.1. Teikiamus rajono Savivaldybės tarybai tvirtinti 

2.1.1. Sudaryti darbo grupes ir organizuoti jų darbą 

šiems rajono Savivaldybės tarybos tvirtinamiems 

dokumentams parengti. Teikti tvirtinti 

Savivaldybės tarybai sprendimų projektus.  

I–IV ketv. VB direktorius, N. 

Budreckienė ir J. 

Baltutienė (rengia 

sprendimo projektus), 

Bibliotekos skyrių 

vedėjai (teikia rašytinę 

informaciją direktoriui)  

2.1.2. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos vadovo ataskaita. 

03 mėn. VB direktorius, skyrių 

vedėjai (teikia rašytinę 

informaciją direktoriui) 

2.1.3. Papildyti mokamų paslaugų sąrašą punktu 

„Leidybinės ar suvenyrinės produkcijos, 

susijusios su bibliotekos veikla, platinimas“. 

03 mėn. S. Stankevičienė, N. 

Budreckienė 

2.1.4. Klausimai, iškylantys per metus, kuriems 

reikalingas bibliotekos Savininko sprendimas. 

II–IV ketv. VB direktorius, J. 

Baltutienė, N. 

Budreckienė 

2.2. Teikiamus Savivaldybės Administracijai tvirtinti 

2.2.1. Gavus Savivaldybės Kultūros skyriaus nurodymą, 

parengti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos strateginį veiklos 

planą. 

Iki 09 15 d. VB direktorius, J. 

Baltutienė, A. 

Mauricas, S. 

Stankevičienė, 

N. Budreckienė, L. 

Dumšienė, A. 

Norbutienė, D. 

Šernienė, V. Gerulienė 

2.2.2. Trumpos jungtinės (5 psl.) veiklos ataskaitos 

rengimas ir teikimas Kultūros skyriui, kuri 

jungiama su Savivaldybės Administracijos 

direktoriaus ataskaita pagal rajono Savivaldybės 

duotą (arba ne) schemą.  

Iki 10 02 d. J. Baltutienė (rengia),  

skyrių vedėjai (teikia 

trumpas ataskaitas) 

2.3. Teikiamus VB direktoriui tvirtinti 

2.3.1. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas naujas 2014 m. 

dokumentacijos planas. Jį parengia ir su skyrių 

vedėjais suderina raštvedė, kuri laiku atsiskaito su 

rajono Savivaldybe. 

Iki 02 10 d. Bibliotekos direktorius 

(tvirtina), V. 

Vasiliauskienė (rengia), 

A. Mauricas, J. 

Baltutienė, skyrių 

vedėjai (derina) 

2.3.2. Parengti viešosios bibliotekos filialų ir filialų, 

vykdančių ir mokyklos bibliotekos funkcijas, 

nuostatų naują redakciją ir teikti tvirtinti VB 

direktoriui. 

Iki 06 01 d. J. Baltutienė ir N. 

Budreckienė (rengia), 

skyrių vedėjai 

(bendradarbiauja) 

2.3.3. Parengti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos 2013 m. veiklos 

ataskaitą. 

Iki 02 05 d. 

(vedėjai teikia) 

Iki 02 25 d. 

(sujungia) 

 

J. Baltutienė ir N. 

Budreckienė (sujungia), 

A. Mauricas, A. 

Norbutienė, L. 

Dumšienė, V. 
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Gerulienė, 

D. Šernienė (teikia 

skyrių ataskaitas) 

2.3.4. Parengti bibliotekos vidaus darbo tvarkos 

taisykles. 

Iki 09 01 d. VB direktorius 

(tvirtina), J. Baltutienė 

(rengia) 

2.3.5. Parengti darbo planavimo, ataskaitų rengimo ir 

teikimo tvarką. 

Iki 04 01 d. J. Baltutienė, N. 

Budreckienė 

2.3.6 Parengti naujos redakcijos filialų darbuotojų 

pareigybių aprašymus, suderinant juos su filialų 

nuostatais ir visais bibliotekos vidaus darbo 

tvarkos dokumentais. 

Iki 06 01 d. J. Baltutienė, N. 

Budreckienė 

3. Parengti VB veiklos planavimo ir atsiskaitymo dokumentus 

Tvarką nustato bibliotekos direktorius savo įsakymu. Įsakymo projektą kasmet rengia ir teikia VB 

direktoriui J. Baltutienė ir N. Budreckienė. 

3.1. Darbo planavimas – veiklos planai 

3.1.1. Teikiami darbuotojų 2014 metų asmeniniai 

veiklos planai. 

Iki 10 01 d. Darbuotojai rengia ir 

teikia skyrių vedėjams 

3.1.2. Teikiami bibliotekos 5 skyrių vedėjų, direktoriaus 

pavaduotojo ūkio reikalams, vyr. buhalterio 2015 

metų veiklos planai. 

Iki 11 01 d. J. Baltutienė (sujungia), 

skyrių vedėjai, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, vyr. 

buhalteris (teikia planus 

sujungti) 

3.1.3. Teikiami filialų darbuotojų metiniai veiklos 

planai. 

Iki 12 01 d. Filialų darbuotojai 

(rengia ir teikia), J. 

Baltutienė (sujungia) 

3.1.4. Informacijos skyrius sumaketuoja bibliotekos 

metų veiklos jungtinę programą. 

Iki 01 10 d. VB direktorius 

(tvirtina), S. 

Jablonskienė 

(maketuoja), J. 

Baltutienė (teikia 

tvirtinti) 

3.2. Atsiskaitymas už darbą – ataskaitų rengimas 

3.2.1. VB skyrių vedėjai ir filialų bibliotekininkai rengia 

ir teikia statistines ir tekstines ataskaitas. 

Iki 2014 m. 01 

10 d. 

J. Baltutienė ir N. 

Budreckienė (sujungia), 

skyrių vedėjai, filialų 

darbuotojai (rengia ir 

teikia) 

3.2.2. Statistinės suvestinės ataskaitos teikimas LNB, 

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešajai 

bibliotekai, rajono Savivaldybei (jei to 

reikalaujama). 

Iki 01 24 d. VB direktorius 

(tvirtina), N. 

Budreckienė (teikia 

tvirtinti) 

3.2.3. Jungtinės metinės tekstinės VB ataskaitos 

rengimas ir teikimas VB direktoriui, Nacionalinei 

M. Mažvydo bibliotekai, Klaipėdos apskrities I. 

Simonaitytės viešajai bibliotekai ir rajono 

Savivaldybei (jei to reikalaujama). 

Iki 03 01 d. VB direktorius 

(tvirtina), S. 

Jablonskienė 

(maketuoja), J. 

Baltutienė (teikia 

tvirtinti) 

3.3. Bibliotekinės veiklos strateginis planavimas ir atsiskaitymas 

3.3.1. Strateginis VB veiklos planas 2015–2017 m. per 

VB direktorių teikiamas rajono Savivaldybei. 

Iki 09 15 d. 

(jei Kultūros 

VB direktorius 

(tvirtina), J. Baltutienė 
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 PAVADUOTOJAS BIBLIOTEKININKYSTEI 

Atsakinga ir kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotoja bibliotekininkystei Jolita Baltutienė 

 

TIKSLAS: 

Kuruoti bibliotekininkystės sritį, diegiant ir koordinuojant naujovių bibliotekoje įgyvendinimą, 

organizuoti pažangios bibliotekos veiklą ir darbą. 

 

UŽDAVINIAI: 

 Kontroliuoti Bibliotekai keliamų uždavinių ir pavestų funkcijų įgyvendinimą. 

 Organizuoti, stebėti, kontroliuoti ir koordinuoti Bibliotekos skyrių vedėjų bei filialų 

bibliotekininkų darbą, veiklos programos vykdymą. 

 Gilintis į nacionalinės ir regioninės bibliotekininkystės tendencijas. 

 Rengti ir atnaujinti Bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

 Organizuoti VB ir filialų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 

 Vykdyti Bibliotekos veiklos tyrimus, Bibliotekos tinklo, statistikos, darbuotojų sudėties, 

Bibliotekos vystymosi regione politikos analizes. 

 

Eil. nr. Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Rengti ir atnaujinti Bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus (kartu su struktūrinių 

padalinių vadovais): 

1.1. Parengti naujos redakcijos VB filialo vyr. 

bibliotekininko ir (ar) bibliotekininko bendrąjį 

pareigybės aprašą. 

Iki 06 01 J. Baltutienė, N. 

Budreckienė 

1.2. Parengti naujos redakcijos VB filialo, vykdančio ir 

mokyklos bibliotekos funkcijas, vyr. bibliotekininko 

ir (ar) bibliotekininko bendrąjį pareigybių aprašą. 

Iki 06 01 J.Baltutienė, N. 

Budreckienė 

1.3. Pasikeitus viešuosius pirkimus reglamentuojantiems 

teisės aktams, redaguoti Bibliotekos pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės bei Bibliotekos 

supaprastintas pirkimų taisykles, teikti suredaguotus 

dokumentus tvirtinti Bibliotekos direktoriui ir CVP 

IS administratoriui paskelbti CVP IS ir 

www.silutevb.lt tinklapyje. 

Per metus J. Baltutienė, 

N. Budreckienė, 

D. Vasiliauskytė 

2. Rengti jungtinius Bibliotekos veiklos planus ir ataskaitas 

2.1. Surinkti iš skyrių vedėjų ir filialų bibliotekininkių 

tekstines 2014 m. veiklos ataskaitas ir parengti 

jungtinę Bibliotekos veiklos ataskaitą. 

Iki 02 25 

(pateikti 

direktoriui) 

J. Baltutienė, 

N. Burdeckienė 

2.2. Rengti VB strateginį veiklos planą ir teikti tvirtinti 

direktoriui. 

Iki 09 15 J. Baltutienė, 

S. Stankevičienė 

2.3. Rengti VB strateginę veiklos ataskaitą ir teikti 

Kultūros skyriui. 

10 02 (Jei 

Kultūros 

J. Baltutienė, 

N. Budreckienė 

skyrius 

nenustato 

kitaip) 

(rengia) 

3.3.2. Parengti strateginio veiklos plano vykdymo 

ataskaitą už 2014 metus ir pateikti rajono 

Kultūros skyriui. 

Iki 02 11 J. Baltutienė, N. 

Budreckienė, S. 

Stankevičienė 
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skyrius 

nenustato 

kitaip) 

2.4. Rengti 2015 m. Bibliotekos veiklos programą ir 

teikti tvirtinti direktoriui. 

Iki 12 31 d. J. Baltutienė 

(sujungia), S. 

Jablonskienė 

(maketuoja) 

2.5. Parengti darbo planavimo, ataskaitų rengimo ir 

teikimo tvarką. 

Iki 05 01 d. J. Baltutienė 

 

3. Teikti ir rengti direktoriui įvairaus pobūdžio 

informaciją pagal Savivaldybės, Kultūros 

ministerijos, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo, 

Klaipėdos apskrities Simonaitytės bibliotekų ir kitų 

institucijų raštiškus ir žodinius pareikalavimus. 

Per metus J. Baltutienė 

4. Dalyvauti direktoriaus sudarytų komisijų darbe, 

organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose. 

Per metus J. Baltutienė 

5. Vykdyti Bibliotekos veiklos analizę, tyrimus, kartu 

su direktoriumi per Bibliotekos savininką realizuoti 

Bibliotekos vystymosi regione politiką. 

Per metus J. Baltutienė 

6. Analizuoti bibliotekos tinklą, statistiką, darbuotojų 

sudėtį, rašyti išvadas ir apibendrinimus, teikti 

informaciją dėl bibliotekų veiklos optimizavimo. 

Per metus J. Baltutienė 

7. Teikti direktoriui pasiūlymus Bibliotekos darbuotojų 

skatinimo ar nuobaudų skyrimo klausimais. 

Per metus J. Baltutienė 

8. Kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti tam skirtuose 

renginiuose. 

Per metus J. Baltutienė 

9. Rašyti straipsnius apie Bibliotekos veiklą. Per metus J. Baltutienė 

10. Kartu su struktūrinių padalinių vadovais organizuoti 

VB ir filialų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (žr. 

„Bibliotekos specialistų kvalifikacija ir 

kompetencija“). 

Per metus J. Baltutienė ir 

skyrių vedėjai 

11. Organizuoti jaunųjų bibliotekininkų grupės veiklą. Per metus J. Baltutienė 

 

 TURTAS IR JO APSAUGA 

Atsakingas ir kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Adomas Mauricas 

 

TIKSLAS:  

vykdyti ŠSVB sistemai steigėjo priskirtas funkcijas racionaliai ir efektyviai naudojant lėšas bei 

priskirtą valdyti VB ir filialų turtą.  

 

UŽDAVINIAI: 

 Vadovautis ŠSVB sistemai nustatyta apskaitos politika pagal LR Bibliotekų apskaitos 

įstatymo reikalavimus. 

 ŠSVB buhalterinę apskaitą ir ūkines operacijas bei ūkinius įvykius vykdyti vadovaujantis 

LR finansų ministro 2005-12-30 d. įsakymu Nr. 1K-405patvirtintomis biudžetinių įstaigų 

buhalterinės apskaitos taisyklėmis, kol nenumatyta kitaip. Atsakingas – vyr. buhalteris. 

 Aprūpinti ŠSVB sistemą inventoriumi, priemonėmis, vykdyti pastatų, patalpų priežiūrą, 

atsižvelgiant į turimus finansinius asignavimus. 

 Apdrausti ŠSVB sistemos turtą (priklausomai nuo gautų asignavimų). 

 Sudaryti bei pratęsti sutartis su visais paslaugų teikėjais, taikant viešųjų pirkimų įstatymą. 
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 Atlikti metinę pagrindinio ir mažaverčio turto inventorizaciją. 

 Tikslingai naudoti automobilį Ford Transit. 

 Užtikrinti saugaus darbo organizavimą ŠSVB. 

 Vykdyti viešųjų pirkimų planavimą. 

 

Eil. 

nr. 

Veikos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Aprūpinti ūkinėmis priemonėmis viešąją biblioteką 

ir filialus, atsižvelgiant į 2014 m. sąmatoje 

numatytas lėšas. 

Per metus Komisija ir  

A. Mauricas 

2. Esant nepataisomiems buitinės techninės įrangos 

gedimams, keisti ją nauja. 

Per metus Komisija ir A. 

Mauricas 

3. Aprūpinti kanceliarinėmis prekėmis ir technine 

įranga viešąją biblioteką bei filialus, atsižvelgiant į 

2014 metų sąmatoje numatytas lėšas. 

Per metus A. Mauricas 

4. Įsigyti vokų ir pašto ženklų. Per metus A. Mauricas 

5. Sugedus kompiuterinei ir kitai technikai, organizuoti 

remonto darbus.  

Per metus A. Mauricas 

6. Laiku atlikti automobilio Ford Transit techninę 

priežiūrą. 

Per metus A. Mauricas 

7. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, sudaryti 

sutartis su įmonėmis, mokyklomis, seniūnijomis, 

teikiančiomis viešajai bibliotekai ir filialams 

šilumos, elektros energijos, vandens tiekimo ir kitas 

paslaugas.  

Per metus A. Mauricas 

8.. Užtikrinti saugaus darbo taisyklių laikymąsi. 

Surengti darbo vietoje įvadinius instruktažus 

Bibliotekos darbuotojams. Supažindinti Bibliotekos 

darbuotojus su žmonių evakavimo planu. Užpildyti 

gesintuvus, kurių garantinis laikas pasibaigęs. 

Per metus A. Mauricas 

9. Inicijuoti viešuosius pirkimus, sudaryti viešųjų 

pirkimų planą 2014 metams, esant poreikiui, 

nedelsiant koreguoti planą. 

Per metus A. Mauricas 

10. Atlikti kasmetinę turto, esančio viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose, inventorizaciją. 

Per metus Komisija 

11. Apdrausti viešosios bibliotekos turtą pagal steigėjo 

skirtus asignavimus. 

Per metus A. Mauricas 

12. Viešojoje bibliotekoje vykstantiems kultūros 

renginiams ruošti patalpas, užtikrinti priešgaisrinį 

saugumą.  

Per metus A. Mauricas, 

I. Penčylė 

13. Sudaryti sutartis ir užsakymus su viešojoje 

bibliotekoje teikiamų transporto bei salės nuomos 

paslaugų vartotojais. 

Per metus A. Mauricas 

14. Sudaryti autorines ir gretutines sutartis su viešosios 

bibliotekos ir filialų kultūros renginiuose 

dalyvaujančiais asmenimis, vadovautis Viešųjų 

pirkimų įstatymu. 

Per metus A. Mauricas, 

skyrių vedėjos 

15. Registruoti ir vizuoti filialų finansinių-ūkinių 

sandorių sutartis, sąskaitas ir kt.  

Per metus A. Mauricas, 

V. Vasiliauskienė 

16. Organizuoti Savivaldybės Kultūrinės veiklos Per metus Komisija ir 
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programos finansuotų projektų ūkinės-techninės 

dalies vykdymą, viešą paslaugų ir prekių įsigijimą. 

A. Mauricas 

17. Vykdyti viešųjų darbų 2014 m programą (gavus 

finansavimą). 

Per metus A. Mauricas 

18. Vykdyti kitus būtinus, bet šioje programoje 

nenumatytus darbus, užtikrinančius VBS sistemai 

iškeltų uždavinių vykdymą. 

Per metus Administracija, 

atsakingi asmenys 

19. Sudaryti sutartį su LATGA dėl muzikinių kūrinių 

atlikimo. 

Per metus A. Mauricas 

20. Užtikrinti viso turto apskaitą, inventoriaus apsaugą 

naujose Kintų filialo patalpose. 

Įskėlus į 

naujas 

patalpas 

A. Mauricas 

21. Nuolat dirbti su VB vyr. buhaltere visais esamo, 

gaunamo ar kitaip judančio inventoriaus apskaitos 

klausimais. Pagal naują buhalterinės apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės tvarką vykdyti turto 

apskaitą.  

Per metus A Mauricas 

22. Vykdyti kitus VB direktorės nurodymus ir vyr. 

buhalterės pavedimus, susijusius su tarnybine veikla 

, bet galimai nesusijusia su pareigybių aprašu. 

Per metus A. Mauricas 

23. Vykdyti paslaugų ir pirkimo sutarčių VB ir visuose 

filialuose stebėjimą, reikiamu laiku inicijuoti jų 

atnaujinimą. 

Nuo sausio 1 

d. iki 

gruodžio 31 

d. 

A. Mauricas 

24. Kontroliuoti skyrių vedėjų ir materialiai atsakingų 

asmenų atsakomybę už inventorių pagal priskirtas 

patalpas. 

Per metus. A. Mauricas 

25. Kontroliuoti ir iki inventorizacijos sutikrinti ar visi 

VB darbuotojai laikosi asmeninių daiktų naudojimo 

darbe apskaitos tvarkos.  

Iki spalio 1d. A.Mauricas 

26. Sistemingai teikti buhalterijai visų perkamų prekių 

paskirstymą. Surašyti inventorinius numerius ant 

įsigyto ilgalaikio turto ir mažaverčio inventoriaus. 

Kontroliuoti ir fiksuoti turto kilnojimo ir perdavimo 

tvarką. 

Per metus A.Mauricas 

27. Perkelti į naujas patalpas Kintų ir Ž. Naumiesčio 

filialų bibliotekas. Dirbti su baldų projektuotojais ir 

gamintojais, Ž. Naumiesčio ir Kintų seniūnais.  

Per metus A.Mauricas 

 

 BUHALTERIJA (STRUKTŪRINIS PADALINYS) 

Atsakinga ir kontrolę vykdo vyr. buhalterė Stasė Stankevičienė 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Įgyvendinant viešosios bibliotekos vidaus kontrolės taisykles parengti šias tvarkas: 

1.1. Parengti apskaitos politikos vadovą ir teikti tvirtinti 

direktoriui. 

Iki 05 01 d. S. Stankevičienė 

1.2. Atnaujinti ir papildyti viešosios bibliotekos 

apskaitos politiką. 

Iki 05 01 d. D. Užpelkienė, 

A. Mauricas, 

S. Stankevičienė, 
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I. Astrauskienė 

1.3. Atnaujinti darbuotojams priskirtos kompiuterinės 

įrangos naudojimo ir saugojimo VB ir filialuose 

tvarką. 

Iki 06 01 d. A. Mauricas, 

L. Dumšienė 

1.4. Atnaujinti buhalterinės apskaitos sąskaitų-faktūrų, 

blankų ir kitų griežtos apskaitos formų įsigijimo, 

naudojimo ir nurašymo tvarką. 

Iki 06 01 d. S. Stankevičienė 

1.5. Stebėti ir, esant poreikiui, atnaujinti naudojamų 

buhalterinės apskaitos sąskaitų planą. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.6. Stebėti ir, esant poreikiui, atnaujinti apskaitos 

registrų planą. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.7. Parengti trumpalaikę ilgalaikio materialinio turto 

nuomos tvarką. 

Iki 04 01 d. S. Stankevičienė 

N. Budreckienė 

1.8. Parengti mokamų paslaugų teikimo apskaitos 

tvarką. 

Iki 08 01 d. J. Baltutienė, 

S. Stankevičienė, 

VB skyrių vedėjai 

1.9. Atnaujini paslaugų ir prekių įsigijimo sutarčių 

sudarymo, pasirašymo ir vykdymo kontrolės tvarką. 

Iki 09 01 d. A. Mauricas, 

J. Baltutienė, 

S. Stankevičienė 

1.10. Parengti apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų 

saugojimo tvarkos aprašą. 

Iki 09 01 d. S. Stankevičienė 

2. Dirbti su „Progra“ programa: 

2.1. Sukelti į programą, apskaityti ir nurašyti duomenis 

apie reprezentacines lėšas. 

Per metus S. Stankevičienė 

2.2. Sukelti į programą, apskaityti ir nurašyti duomenis 

apie paramos gavimą. 

Per metus S. Stankevičienė 

2.3. Organizuoti „Progra“ programos litų konvertavimo į 

eurus darbus. 

Iki 07 01 d. S. Stankevičienė, 

A. Mauricas 

 

 PAGRINDINIAI STATISTINIAI PLANUOJAMOS 2014 M. VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Eil. 

nr. 

Darbo turinys Buvo 

2013 m. 

Planuojama 

2014 m. 

Skirtumas 

1. Gyventojų sutelktumo (proc.) 24,8 24,9 +0,1 

2. Skaitytojų skaičius (iš viso): 10608 10650 +42 

2.1. Suaugusių skaitytojų skaičius 6873 6910 +37 

2.2. Skaitytojų vaikų skaičius 3735 3740 +5 

3. Apsilankymų skaičius (iš viso): 225909 226700 +791 

3.1. Suaugusių lankytojų 118335 119000 +665 

3.2. Lankytojų vaikų 107574 107700 +126 

3.3. Lankomumas (proc.) 21,3 21,3 - 

4. Literatūros išduotis (iš viso): 398266 400000 +1734 

4.1. Literatūros išduotis suaugusiems skaitytojams 284589 286000 +1411 

4.2. Literatūros išduotis skaitytojams vaikams 113677 114000 +323 

4.3. Literatūros išduotis į namus 173265 174990 +1725 

4.4. Literatūros išduotis vietoje 225001 225010 +9 

4.5. Vidutinis skaitomumas (proc.) 37,5 37,6 +0,1 

5. Skaitytojų aptarnavimas namuose:    

5.1. Skaitytojų skaičius 309 225 -84 
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5.2. Literatūros išduotis 8283 8062 +221 

6. Renginiai (iš viso): 736 745 +9 

6.1. Žodiniai renginiai 440 445 +5 

6.2. Vaizdiniai renginiai 296 300 +4 

8. Fondo formavimas (iš viso) 256149 252149 -4000 

9. Gauti ir sutvarkyti dokumentų (iš jų): 9797 11000 +1206 

9.1. spaudinių 9681 10880 +1199 

9.2. elektroninių dokumentų 113 120 +7 

10. Prenumeruoti periodinių leidinių pavadinimų: 60 56 -4 

11. Nurašyti dokumentų, iš jų: 24770 15000 -9770 

12. Spaudinių 17533 9000 -8533 

13. Periodinių leidinių 7237 6000 -1237 

14. Naujai gautų ir apskaitytų LIBIS kataloge 

dokumentų bibliografinių įrašų skaičius: 

2224 2300 +76 

 

 SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS (SAS) 

Atsakinga ir kontrolę vykdo skyriaus vedėja Aldona Norbutienė 

 

TIKSLAS: 

Organizuoti vartotojų aptarnavimą, teikiant konsultacinę pagalbą, skaitybos paslaugas bibliotekoje, 

įstaigose ir namuose, skleidžiant informaciją, žinias, kūrybą, skatinant skaitymą ir mokymąsi visą 

gyvenimą. 

 

UŽDAVINIAI: 

 Aprūpinti vartotojus reikalingais dokumentais, naudojantis vieningu viešosios bibliotekos 

fondu, užsakant juos per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš Lietuvos kitų bibliotekų ir išduodant 

panaudai į namus arba Bibliotekoje. 

 Vykdyti knygos ir žinių sklaidą, ieškoti naujų veiklos formų skaitymui skatinti, užmegzti 

bei plėtoti partnerystės ryšius su socialiniais parneriais, kitomis institucijomis, nevyriausybinio 

sektoriaus organizacijomis, vykdant bendrus projektus, minint žymias datas ir sukaktis. 

 Populiarinti biblioteką skleidžiant informaciją, organizuojant optimalią prieigą prie 

Bibliotekos teikiamų paslaugų visų socialinių grupių vartotojams, teikiant prioritetą besimokančiųjų 

reikmėms, atkreipiant dėmesį į socialiai pažeidžiamus asmenis.  

 Skatinti vartotojus naudotis interaktyviomis paslaugomis: savitarnos įrenginiu 

išdavimo/grąžinimo procese, leidinių grąžinimo dėže visą parą, teikti kitas interaktyvias paslaugas.  

 

Eil. 

nr. 
Veiklos baras 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vykdytojas 

1.Vartotojų aptarnavimas 

1.1. Aptarnauti skaitytojų: 

 abonemente – 1900, 

 periodikos skaitykloje – 500. 

Apsilankymų skaičius: 

 abonemente – 17 100, 

 periodikos skaitykloje – 11200. 

Dokumentų išduotis iš viso –139 100, iš jų: 

 į namus – 39 050, 

 vietoje -100 050. 

Iki 12 31 d. A. Norbutienė,  

I. Zakaraitė, 

D. Jucikaitė, 

D. Pupšytė 

1.2. Priimti ir įvykdyti – 210 dokumentų užsakymų, gautų 

iš vartotojų internetu.  

01-12 mėn. I. Zakaraitė, 

D. Pupšytė 
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1.3. Pagal individualius poreikius aptarnauti 7 senyvo 

amžiaus ir judėjimo sutrikimų turinčius vartotojus, 

nunešant spaudinius į namus (pagal individualius 

poreikius). Iš viso per metus – 45 apsilankymai, 

nunešant 230 fiz. vnt. spaudinių. 

01-12 mėn. 

(kiekvieno 

mėnesio pirmą 

trečiadienį) 

I. Zakaraitė,  

D. Pupšytė 

 

1.4. Pagal individualius poreikius aprūpinti 5 regos 

sutrikimų turinčius ir silpnaregius vartotojus garso 

knygomis, skolinantis jas iš Lietuvos aklųjų 

bibliotekos Klaipėdos filialo.  

01-12 mėn. 

(kiekvieno 

mėnesio antrą 

trečiadienį) 

D. Jucikaitė 

1.5. Konsultuoti ir mokyti vartotojus rezervuoti ar 

užsisakyti reikalingus leidinius internetu (per LIBIS 

sistemą).  

01-12 mėn. I. Zakaraitė,  

D. Pupšytė,  

D. Jucikaitė 

1.6. Konsultuoti skaitytojus vykdant periodinių leidinių 

straipsnių paiešką www.lnb.lt (Nacionalinės 

bibliografijos duomenų banke), viešosios bibliotekos 

LIBIS suvestiniame kataloge, www.lrs.lt ir kitose 

duomenų bazėse. 

01-12 mėn. D. Jucikaitė 

1.7. Atsakyti į 3150 vartotojų žodžiu ar el. paštu 

pateikiamas užklausas.  

01-12 mėn. I.Zakaraitė,  

D. Pupšytė,  

D. Jucikaitė 

1.8. 

 

Registruoti vartotojų-skolininkų laiku negrąžintus 

dokumentus, rengti priminimo lapelius, pristatyti juos 

į mokyklas, siųsti el. paštu, priminti telefonu. 

2 k/per metus 

Iki 05 15 d. 

Iki 12 15 d. 

I. Zakaraitė, 

D. Pupšytė 

1.9. Teikti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas 7 

vartotojams, vykdant užsakymus iš kitų Lietuvos 

viešųjų bibliotekų pagal individualius poreikius.  

01-12 mėn. D. Pupšytė 

1.10

. 

Įsteigti 2 kilnojamąsias bibliotekėles: 

Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centre; 

Šilutės socialinių paslaugų centre. 

Keisti knygas, vesti apskaitą. 

I ketv. 

1 k /per mėn. 

A. Norbutienė,  

I. Zakaraitė,  

D. Jucikaitė 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondų priežiūra 

2.1. Registruoti RSVB sistemoje prenumeruojamus 

leidinius LIBIS Periodikos registravimo posistemėje. 

01-12 mėn. 

(kiekv. d. d.) 

D. Jucikaitė 

 

2.2. Pildyti analizinės bibliografijos duomenų bazę 

kraštotyrinio pobūdžio analiziniais įrašais iš einamųjų 

metų rajoninės, regioninės, respublikinės periodinės 

spaudos. Iš viso įrašų per metus – 2070, iš rajoninės – 

1900 spaudos, kitų leidinių – 170. 

01-12 mėn. D. Jucikaitė 

 

2.3. Atrinkti kraštotyrinio pobūdžio straipsnius iš 

respublikinės periodinės spaudos, daryti jų iškarpas ar 

kopijas ir perduoti BKS.  

Iš viso kopijų ir iškarpų – 245. 

01-12 mėn. 

(kiekv. d. d.) 

D. Jucikaitė 

2.4. Atlikti per 2014 m. VB ir jos filialuose gautų ir į 

LIBIS suvestų periodinių leidinių (laikraščių) įrišimą-

sudarymą į komplektą LIBIS Komplektavimo 

posistemėje. 

12 mėn. D. Jucikaitė 

2.5. Atrinkti iš periodikos fondo neaktualius ir senus 

periodinius leidinius nurašymui. 

Iki 03 01 d. D. Jucikaitė 

2.6. Nurašyti 2008 m. VB ir jos filialų periodinius 

leidinius iš VB fondo apskaitos LIBIS 

01-12 mėn. D. Jucikaitė 

http://www.lnb.lt/
http://www.lrs.lt/
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Komplektavimo posistemėje. 

2.7. Registruoti skaitytojų pageidaujamus dokumentus, 

kurių biblioteka neturi. Sudarytą sąrašą pateikti Fondų 

organizavimo skyriui. 

1 kartą per 

ketvirtį 

D. Pupšytė 

2.8. Registruoti skaitytojų pamestus ir į jų vietą grąžintus 

dokumentus, vadovaujantis norminiais aktais, sudaryti 

dokumentų nurašymo aktus ir perduoti Fondo 

organizavimo skyriui. 

2 kartus per 

metus 

Iki 06-01 d. 

Iki 12 01 d. 

D. Pupšytė 

2.9. Atrinkti iš dokumentų fondų senus, susidėvėjusius 

spaudinius, sudaryti pripažintų nereikalingais arba 

netinkamais naudotis Bibliotekos dokumentų 

nurašymo aktus ir pateikti Fondo organizavimo 

skyriui. 

Iki 06 01 d. 

Iki 11 15 d. 

I. Zakaraitė,  

D. Pupšytė 

3. Renginiai. Informacijos rengimas ir sklaida 

3.1. Organizuoti knygos renginių ciklus:  

„Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ – parodos, skirtos 

rašytojų jubiliejinėms datoms paminėti; 

„Nauja knyga. Susipažink!“ – susitikimai su knygų 

autoriais, naujų knygų pristatymai;  

„Lietuvos istorijos žingsniai“ – renginiai, skirti 

valstybinėms šventėms bei artėjančiam Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti; 

„Žymūs pasaulio žmonės“ – parodos, skirtos žymių 

žmonių jubiliejinėms datoms. 

(Žr. 2014 m. knygos renginių kalendorių) 

01-12 mėn. A. Norbutienė, 

I. Zakaraitė,  

D. Jucikaitė, 

D. Pupšytė 

3.2. Organizuoti ir vykdyti veiklas, numatytas renginių 

programoje „Kristijonas Donelaitis: epochos ir 

dabarties laiko sąskambiai“, skirtoje Kristijono 

Donelaičio 300 metų jubiliejui paminėti Šilutėje. 

(Žr. 2014 m. knygos renginių kalendorių) 

01-12 mėn. A. Norbutienė, 

I. Zakaraitė,  

D. Jucikaitė, 

D. Pupšytė 

3.3. Organizuoti renginių ciklą „Trečiadienių 

knygiadieniai“ Šilutės psichikos sveikatos ir 

psichoterapijos centre (pagal atskirą grafiką, žr. 2014 

m. knygos renginių kalendorių). 

 A. Norbutienė,  

D. Jucikaitė 

3.4. Surengti: profesionalaus, mėgėjiško meno, fotografijų 

parodų – 10; literatūrinių parodų – literatūros parodų, 

teminių lentynų – 25; kilnojamųjų parodų – 2; 

literatūrinių, muzikinių, kitų renginių – 14. 

01-12 mėn. A. Norbutienė, 

I. Zakaraitė,  

D. Jucikaitė, 

D. Pupšytė 

3.5. 

 

Įrengti temines lentynas: „Naujienos“ (naujai gautiems 

leidiniams pristatyti); „Susipažinkime“ (įvairioms 

aktualijoms skelbti); „2014 metų knygos rinkimai“. 

01 mėn. D. Pupšytė 

3.6. Rengti informaciją organizuojamų renginių reklamai, 

pateikti ją maketavimui, tiražuoti, vykdyti sklaidą 

Bibliotekoje, įstaigose, organizacijose, tarp privačių 

asmenų. 

01-12 mėn. A. Norbutienė,  

I. Zakaraitė, 

D. Jucikaitė, 

D. Pupšytė 

3.7. Rengti informaciją apie Skyriaus veiklą, knygos 

renginius, teikiamas paslaugas ir teikti laikraščiams 

„Šilutės naujienos“, „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Tarp 

knygų“, „Savivaldybių žinios“, el. laikraščiams 

www.siluteszinios.lt, www.silaine.lt, 

01-12 mėn. A. Norbutienė,  

I. Zakaraitė, 

D. Jucikaitė, 

D. Pupšytė 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silaine.lt/
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www.silutiskis.lt, internetinėms svetainėms  

www.silutevb.lt, www.silute.lt (parengti 22 

publikacijas). 

3.8. Parengti 20 knygos renginių aprašymų (reklama, 

susirašinėjimas, scenarijai, straipsnių kopijos) ir 

perduoti Knygos muziejui. 

01-12 mėn. D. Jucikaitė 

3.9. Rengti informacinę medžiagą apie SAS 

organizuojamus renginius, numatytu laiku perduoti 

Informacijos skyriui anonsuoti Bibliotekos tinklapyje 

www.silutevb.lt, rajoninėje spaudoje, kt. 

01-12 mėn. A. Norbutienė 

4. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, organizacijomis. 

4.1. Vykdyti partnerystę su 3 socialiniais partneriais: 

Šilutės pirmąja gimnazija, surengiant viešą lietuvių 

literatūros pamoką, pokalbį-diskusiją prie R. 

Bučinskaitės kūrybos parodos; Šilutės r. vaikų meno 

mokykla A. Šikšniaus knygos pristatyme; Šilutės 

Vydūno gimnazija, surengiant Australijos lietuvių 

poezijos skaitymus.  

03 mėn. 

05 mėn. 

11 mėn. 

 

A. Norbutienė,  

D. Jucikaitė,  

D. Pupšytė,  

I. Zakaraitė 

4.2. Plėtoti ryšius su 7 rajono NVO (Šilutės-Emericho 

miestų bendradarbiavimo draugija, H. Zudermano 

literatūrinės kraštotyros klubu, Šilutės „Moterų 

seklyčios” draugija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Šilutės skyriumi, Šilutės bendrija „Viltis”, Lietuvos 

pensininkų sąjungos „Bočiai” Šilutės skyriumi, Šilutės 

katalikių moterų draugija), kviečiant jų narius į 

knygos renginius bei sudarant sąlygas kūrybai 

pristatyti, organizuojant bendras veiklas. 

01-12 mėn. A. Norbutienė,  

D. Jucikaitė,  

D. Pupšytė,  

I. Zakaraitė 

4.3. Bendradarbiauti su rajono 5 nevyriausybinio 

sektoriaus organizacijomis: Šilutės kraštotyros 

draugija, kviečiant į renginius folkloro kolektyvą 

„Ramytė“; LASS Šilutės skyriumi, aptarnaujant garso 

knygomis neregius ir silpnaregius; asociacija 

„Pamario jaunimas“, rengiant renginius jaunimui; 

asociacija Žmonių su sielos negalia klubas „Sielos 

paguoda“, organizuojant skaitymo skatinimo 

renginius; Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ 

Šilutės skyriumi, rengiant prevencinius renginius 

Bibliotekoje, Šilutės policijos komisariate. 

04 mėn. 

11 mėn. 

 

01-12 mėn. 

A. Norbutienė,  

D. Jucikaitė,  

D. Pupšytė,  

I. Zakaraitė 

 

4.4. Bendradarbiauti su Šilutės socialinių paslaugų centru, 

Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centru, 

vykdant veiklas, numatytas Jungtinės veiklos sutartyse 

projektui „Skaitymo skatinimo meniu: kūrybos 

degustacija“ (jei bus gautas finansavimas). 

01-12 mėn. A. Norbutienė,  

I. Zakaraitė, 

D. Jucikaitė 

4.5. Bendradarbiauti su 5 Lietuvos ir užsienio šalių 

kultūros įstaigomis, kūrybinėmis organizacijomis: VšĮ 

„Rašytojų klubas“, surengiant literatūrinius renginius, 

dalyvaujant rašytojams, literatūrologams, aktoriams; 

Lietuvos dailininkų sąjunga, organizuojant meno 

parodas, skirtas K. Donelaičiui; ,Lietuvos aklųjų 

bibliotekos Klaipėdos filialu, skolinantis iš jos garso 

03-12 mėn. A.Norbutienė,  

D. Jucikaitė,  

D. Pupšytė,  

I. Zakaraitė 

 

 

http://www.silutiskis.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.silutevb.lt/
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knygas silpnaregiams ir neregiams aptarnauti; 

Lietuvos muzikų rėmimo fondu, surengiant 

literatūrinį-muzikinį renginį; VšĮ „Meno menė“, 

organizuojant fotografijų parodą. 

5. SAS skyriaus dokumentacija. Kita veikla. 

5.1. Parengti Skyriaus bibliotekininkų individualios 

veiklos 2015 m. programas, aptarti Skyriuje. 

Iki 10 15 d. A. Norbutienė,  

D. Jucikaitė,  

I. Zakaraitė,  

D. Pupšytė 

5.2. Pagal Skyriaus bibliotekininkų individualius darbo 

planus parengti 2015 metų veiklos programą. 

Iki 11 01 d. A. Norbutienė 

 

5.3. Parengti Skyriaus bibliotekininkų individualias 

veiklos 2014 m. ataskaitas. 

Iki 

2015 01 15 d. 

D. Jucikaitė,  

I. Zakaraitė,  

D. Pupšytė 

5.4. Pagal Skyriaus bibliotekininkų individualias darbo 

ataskaitas parengti Skyriaus 2014 metų veiklos 

ataskaitą. 

Iki 

2015 02 01 d. 

A. Norbutienė 

5.5. Dalyvauti viešosios bibliotekos vykdomuose 

projektuose, organizuoti numatytas veiklas, 

bendradarbiaujant su viešosiomis įstaigomis, 

kūrybinėmis organizacijomis. 

01-12 mėn. A. Norbutienė,  

D. Jucikaitė,  

I. Zakaraitė,  

D. Pupšytė 

5.6. Parengti ir teikti 3 projektus papildomam finansavimui 

gauti. Vykdyti finansuotų projektų vadybą, laiku 

rengti sutartis, tekstines ataskaitas. 

Kai bus 

paskelbta 

A. Norbutienė, 

I. Zakaraitė  

5.7. Dirbti komandoje, dalyvaujant Šilutės kultūros ir 

pramogų centro projekte „Vėtrungių kelias“. 

01-12 mėn I. Zakaraitė 

5.8. Dalyvauti rengiant projektą „Kuršių marių vėtrungės, 

praėjusių amžių „feisbukas“: 

išversti į anglų kalbą paruoštus nuostatus; 

parengti partnerių sąrašą, jį nuolat pildyti;  

rengti ir dalyvauti kontaktiniuose susitikimuose su 

komisijos nariais; 

apie įvykusius susitikimus arba kitą aktualią su 

projektu susijusią informaciją skelbti periodinėje 

spaudoje ar elektroniniuose laikraščiuose/puslapiuose. 

(Pastaba: jei bus gautas finansavimas). 

01-12 mėn. I. Zakaraitė 

5.9. Dalyvauti VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centro“, 

Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos ir 

kitų partnerių projekte „Neformaliojo švietimo 

paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą 

bibliotekose: „Bibliotekos jaunimui“.  

03-12 mėn. I. Zakaraitė 

5.10 Mentoriauti vietos savanoriams ir surengti jiems 

praktiką bibliotekoje. 

06-08 mėn. 

(bus 

tikslinama) 

I. Zakaraitė 

5.12

. 

Rengti ir teikti informaciją apie Skyriaus veiklą 

bibliotekos direkcijai, kitoms institucijoms pagal 

direktoriaus nurodymus. 

01-12 mėn. A. Norbutienė 

5.13

. 

Rengti Skyriaus darbuotojų pasitarimus, skirtus 

Skyriaus veiklai organizuoti, užduočių vykdymo, 

darbo paskirstymo , kt. veiklos klausimais. 

01-12 mėn. A. Norbutienė 
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 VAIKŲ APTARNAVIMO SKYRIUS (VAS) 

Atsakinga ir kontrolę vykdo VAS vedėja Vita Gerulienė 

 

TIKSLAS:  
atsižvelgiant į įvairaus amžiaus grupių vaikų interesus, įtraukti juos į neformalaus ugdymo procesą, 

per tai sudominti juos knyga, skatinti skaitymo motyvaciją ir aktyvumą. 

 

UŽDAVINIAI: 

 per mėgėjiškus ir profesionalius edukacinius užsiėmimus padėti atskleisti kūrybinius 

vaikų gebėjimus, skatinti juos tobulinti, pristatyti jų kūrybą ir veiklą visuomenei; 

 sudaryti galimybę mažiesiems skaitytojams, šeimoms, miesto svečiams dalyvauti 

Donelaitikos programoje: renginiuose perteikti K. Donelaičio kūrybos grožį ir savitumą; 

 skatinti vaikus dalyvauti bendruose rajoniniuose renginiuose kartu su panašių pomėgių 

bendraamžiais, skatinant jų skaitymo interesus. 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas. 

1.1. Rodikliai:  

 aptarnauti vartotojų iki 14 m. ≈ 966;  

 apsilankymų skaičius ≈ 10 120;  

 dokumentų išduotis ≈ 22 110 fiz. vnt., iš jų: 

 į namus ≈ 13 201 fiz. vnt.; 

 vietoje ≈ 8 909 fiz. vnt. 

Iki 12 31 d. V. Gerulienė, 

L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė 

1.2. Aptarnauti nuo 14 m. ≈ 470 vartotojų. Iki 12 31 d. V. Gerulienė, 

L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė 

1.3. Interneto skaitykloje aptarnauti nuo 14 m. ≈ 400 

vartotojų. 

Iki 12 31 d. V. Gerulienė, 

L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė 

2. Renginiai. Informacijos rengimas ir sklaida. 

2.1. Organizuoti jaunųjų knygos bičiulių būrelio 

„Galvočiukai“ narių užimtumą VAS: 

 tęsti neformalią veiklą viešojoje bibliotekoje, 

įtraukti naujų narių; 

 pastatyti teatralizuotą pasaką „Beveik varlės“; 

 pasaką „Beveik varlės“ parodyti miesto 

šventės metu, lauko renginyje Vydūno parkelyje; 

 įtraukti būrelio narius į lopšelių-darželių 

auklėtinių užimtumo veiklą (mokyklinių atostogų 

metu) bei kultūrinį švietimą; 

 skatinti būrelio dalyvių norą veikti 

Bibliotekoje. 

Per metus L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė 

2.2. Koordinuoti edukacinių lavinamųjų užsiėmimų ciklą 

darželinukams „Labas rytas“ (vaikams skirtų naujų 

knygų, spaudos pristatymai darželinukams viešojoje 

bibliotekoje, vaikų lopšeliuose-darželiuose). 

Pagal suderintus grafikus. 

Per metus L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė 

 

 

2.3. Organizuoti edukacinės programos „Arbata iš metų į 

metus“ pristatymus Šilutės pradinių bei pagrindinių 

2 k. per mėn. 

 

L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė 
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mokyklų mokiniams. 

2.4. Tęsti mokymus V–VIII klasių moksleiviams, mokant 

susirasti leidinius elektroniniame kataloge, rezervuoti 

juos bei prasitęsti internetu išdavimo terminą. 

Per metus 

(2 k. per mėn.) 

 

I. Jonikaitė 

 

2.5. Parengti ≈ 15 informacinių straipsnių apie Skyriaus 

veiklą, knygos renginius ir pateikti juos rajoniniams, 

respublikiniams periodiniams bei el. leidiniams: 

www.siluteszinios.lt, www.silutesetazinios.lt, 

www.silutiskis.lt, www.manosilute.lt, 

www.zinios1.lt. 

01–12 mėn. V. Gerulienė, 

L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė 

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, organizacijomis. 

3.1. Tęsti bendradarbiavimą su Šilutės vaikų lopšeliais-

darželiais „Pušelė“, Gintarėlis“, „Žibutė“, 

„Žvaigždutė“, „Ąžuoliukas“, „Raudonkepuraitė“, 

Šilutės M. Jankaus ir Šilutės Pamario pagrindinėmis 

mokyklomis, Pamario pagrindinės mokyklos 

skyriumi – Šilutės pradine mokykla, Žibų pradine 

mokykla. Integruoti juos į Bibliotekos knygos 

renginių programą (8 renginiai).  

01–12 mėn. V. Gerulienė, 

L. Nausėdienė 

3.2. Plėtoti ryšius su Šilutės socialinių paslaugų centru, 

kviečiant jų auklėtinius bei globotinius į knygos 

renginius, sudarant sąlygas centro auklėtinių bei 

globotinių kūrybinei raiškai viešojoje bibliotekoje bei 

kūrybos pristatymui. 

01–12 mėn. V. Gerulienė, 

L. Nausėdienė 

3.3. Bendradarbiauti su Bauskės (Latvija) centrine 

biblioteka, Kaliningrado (Rusija) A. Gaidario sritine 

vaikų biblioteka. 

9 mėn. V. Gerulienė 

  

4. VAS skyriaus dokumentacija. Kita veikla. 

4.1. Ruošti lopšelių-darželių lankymosi Bibliotekoje ir 

vaikų lopšeliuose-darželiuose grafikus. Elektroniniu 

paštu laiku pateikti juos adresatams. Pasirūpinti, kad 

informacija laiku pasiektų lopšelių-darželių 

administraciją. 

Kartą per 

ketvirtį 

L. Nausėdienė 

 

4.2. Įgyvendinti rajoninę priemonių programą 

„Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko 

sąskambiai“, skirtą K. Donelaičio 300 metų jubiliejui 

paminėti. 

02–12 mėn. L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė,  

V. Gerulienė 

4.3. Teikti projektus: 

1. Savivaldybės Kultūros plėtros programai. 

2. Kultūros tarybos Vaikų ir jaunimo kultūrinės 

edukacijos programai. 

Per metus V. Gerulienė  

4.4. Vykdyti projekto „Jaunieji genijai – menininkai“ 

(Kultūros taryba) vadybą. 

(Jei bus gautas finansavimas). 

Per metus L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė, 

V. Gerulienė 

4.5. Skatinti jaunuosius Bibliotekos lankytojus dalyvauti 

internete ir vaikams skirtoje spaudoje skelbiamose 

akcijose, konkursuose. Į šią veiklą įtraukti Skyriaus 

socialinius partnerius. 

Per metus I. Jonikaitė 

 

4.6. Bendradarbiauti su rajono bei miesto pradinių, 

pagrindinių mokyklų administracijomis, vykdant 

06 mėn. 

 

L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silutesetazinios.lt/
http://www.silutiskis.lt/
http://www.manosilute.lt/
http://www.zinios1.lt/
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vaikų užimtumą jų vasaros stovyklų metu (pagal 

atskirą programą, kai bus gautas mokyklų 

finansavimas šioms veikloms). 

 

4.7. Organizuoti vaikų literatūros bei spaudos naujienų 

pristatymus.  

Per metus VAS, 

I. Jonikaitė 

4.8. Koordinuoti Skyriaus veiklą viešosios bibliotekos 

padaliniuose. 

01-12 mėn. V. Gerulienė 

4.9. Atnaujinti rašytinę informaciją (skrajutes, kt.) 

skaitytojams, kitą dalykinę medžiagą. 

Per metus V. Gerulienė 

4.10. Žiniasklaidoje, Skyriaus informaciniuose 

skydeliuose, tinklalapiuose www.silutevb.lt, 

www.silute.lt skelbti informaciją apie VAS 

prognozuojamus renginius. 

Per metus V. Gerulienė 

4.11. Koordinuoti kultūros renginius VAS, VB filialuose. Per metus V. Gerulienė 

4.12. Rengti tekstinę informacinę medžiagą kultūros 

renginių programai: kvietimams, afišoms, skrajutėms, 

kt. Informaciją atspausdinti ir laiku pristatyti 

adresatams. 

Per metus V. Gerulienė, 

I. Jonikaitė 

 

4.13. Galerijoje „Žiniuko karuselė“ skelbti Šilutės miesto ir 

rajono mokyklų moksleivių bei VAS lankytojų 

įvairias vaizdines veiklas. 

Per metus L. Nausėdienė 

 

4.14. Dalyvauti konsultacinėse išvykose į VB filialus. Per metus V. Gerulienė, 

L. Nausėdienė 

4.15. Parengti VAS bibliotekininkų individualios veiklos 

programas 2015 metams. Aptarti Skyriuje, integruoti 

į VB programą. 

Iki 10 15 d. V. Gerulienė, 

I. Jonikaitė, 

L. Nausėdienė 

4.16. Parengti VAS 2015 metų veiklos programą. Iki 11 01 d. V. Gerulienė 

4.17. Parengti VAS 2014 metų veiklos ataskaitą, įtraukiant 

apibendrintą informaciją apie filialų darbo su vaikais 

veiklą. 

Iki 2015 m. 02 

01 d. 

V. Gerulienė 

 

 INFORMACIJOS SKYRIUS (IS) 

Atsakinga ir kontrolę vykdo IS vedėja Laima Dumšienė 

 

TIKSLAS: 

teikti nemokamą viešą prieigą prie kompiuterių ir interneto viešojoje bibliotekoje ir visuose kaimo 

filialuose, tokiu būdu panaikinti miesto ir kaimo ryšių informacinės struktūros netolygumus ir 

suteikti visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis 

socialinėms ir visuomeninėms veikloms. 

 

UŽDAVINIAI: 

 geografiškai plėsti prieigą prie elektroninių išteklių, diegiant LIBIS viešosios bibliotekos 

filialuose (2014 m. – 5 VB filialuose) Šilutės rajone. Tai taps ypač efektyvia visuomenės 

naudojimosi bibliotekos ištekliais priemone, įvykdžius Vyriausybės inicijuojamus projektus dėl 

plačiajuosčio ryšio pateikimo į visus Lietuvos regionus ir kaimo vietoves. 

 Sudaryti bibliotekose tinkamas sąlygas kaupti, saugoti ir pateikti informaciją 

bendruomenei bei užtikrinti informacijos prieinamumą.  

 Ugdant ir stiprinant gyventojų skaitmeninius įgūdžius, nesupriešinti literatūros panaudos ir 

skaitmeninės informacijos bei e. paslaugų, gyventojų konsultavimo ir skaitmeninio raštingumo 

ugdymo veiklos. 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.lt/
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 Bibliotekininkų įgytą kompetenciją panaudoti vietos bendruomenės suaugusiųjų 

mokymams, siekiant, kad jie kuo daugiau sužinotų apie informacinių technologijų galimybes.  

 Vykdant projektą „Bibliotekos pažanagai 2“ sustiprinti bibliotekos gebėjimus tenkinti 

besivystančios visuomenės poreikius ir įtvirtinti biblioteką kaip tvarią bendruomeninę instituciją, 

galinčią pagerinti bendruomenės žmonių gyvenimo kokybę; išplėsti viešosios bibliotekos 

bendradarbiavimą su verslu, vietos valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

Eil. 

nr. 
Veiklos baras 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vykdytojas 

1. IS dokumentacija 

1.1. Parengti skyriaus 2015 m. veiklos planą. Iki 11 15 d. L. Dumšienė 

1.2. Parengti skyriaus 2013 m. veiklos ataskaitą. Iki 02 15 d. L. Dumšienė 

2. LIBIS programos administravimas. 

2.1. Įdiegti LIBIS programos skaitytojų aptarnavimo, 

komplektavimo, kompiuterinių resursų, skaitytojų 

registracijos posistemius VB Bikavėnų, Švėkšnos, 

Kintų, Rusnės ir Laučių filialuose.  

01 06-09 d. 

 

 

D. Dobilinskas 

2.2. Pajungti brūkšninių kodų skaitytuvus ir spausdintuvus 

VB Bikavėnų, Švėkšnos, Kintų, Rusnės ir Laučių 

filialuose. 

01 06-09 d. 

 

 

D. Dobilinskas 

2.3. Apmokyti Bikavėnų, Švėkšnos, Kintų, Rusnės ir Laučių 

filialų darbuotojus dirbti LIBIS programos posistemiais, 

supažindinti su LIBIS programos atnaujinimais bei 

naujomis versijomis. 

01 06-09 d. 

 

S. Jablonskienė 

2.4. Atnaujinti LIBIS programą VB filialuose: Grabupių, 

Katyčių, Degučių, Gardamo, Vilkyčių, Pašyšių, Miesto, 

Ž. Naumiesčio, Juknaičių, Inkaklių, Usėnų, Saugų, 

Šylių, Traksėdžių, Vainuto. 

01 06-09 d. D. Dobilinskas 

2.5. Pateikti duomenis LIBIS centrui apie Bibliotekos 

leidinių panaudą 2013 m.  

Iki 01 18 d. S. Jablonskienė 

2.6. Eksportuoti analizinius bibliografinius įrašus į 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

2.7. Importuoti aprobuotus reikšminius žodžius iš analizinės 

bibliografijos duomenų bazės. 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

2.8. Vykdyti Skaitytojų pažymėjimų užsakymą. 01-12 mėn. S. Jablonskienė 

3. Šilutės rajono savivaldybės jungtinio projekto „Vėtrungių kelias“ veikla 

3.1. Tarptautinio ekslibrių konkurso „Kuršių marių 

vėtrungės – praėjusių amžių „Feisbukas“ organizavimas, 

informacijos sklaida.  

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

05-11 mėn. D. Vasiliauskytė  

3.2 PROJEKTO „Vėtrungių kelias“ veiklos/žaidimo 

„Vėtrungė labirintuose“/„Lobio ieškojimas“ infocentro 

įkūrimas. Bus paruoštas visas informacijos paketas apie 

žaidimo taisykles, lankytinus objektus (maršrutą), kuris 

viso žaidimo metu bus prieinamas norintiems dalyvauti 

lankytojams. 

04-09 mėn. S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

4. Įgyvendinti rajoninę renginių programą „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties 

laiko sąskambiai“, skirtą K. Donelaičio 300 metų jubiliejui paminėti 
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4.1. Parengti ir paskelbti Šilutės konkurso „Donelaitika: 

kompiuterinės grafikos interpretacijos“ nuostatus. 

Iki 03 03 d. L. Dumšienė 

4.2. Koordinuoti konkursą „Donelaitika: kompiuterinės 

grafikos interpretacijos“: darbų parengimas apie 

Kristijoną Donelaitį ir jo kūrybą. Dalyvauja Šilutės 

pagrindinių mokyklų ir gimnazijų 8-10 klasių 

moksleiviai. 

03 03–05 

15 d. 

L. Dumšienė 

4.3. Surengti parodą „Donelaitika: kompiuterinės grafikos 

interpretacijos“ su pristatymu, nugalėtojų 

apdovanojimu. Virtualus eksponavimas www.silutevb.lt 

ir www.silutesknygininkai.lt. 

05 31 d. 

 

L. Dumšienė 

 

4.4. Surengti tiesioginį interneto tiltą „Mes visi kartu 

skaitome Kristijoną Donelaitį...“ su Bauskės (Latvija) 

centrinės bibliotekos ir Kaliningrado (Rusija) miesto 

municipaliteto centralizuotos bibliotekų sistemos 

biblioteka Nr. 4 bibliotekininkais ir jaunaisiais 

skaitytojais. Skaitomos „Metų“ ištraukos lietuvių-latvių-

rusų kalbomis.  

09 25 d. 

 

L. Dumšienė 

 

4.5. Žinių lyga „Metų ir raštų ratas“ Kristijono Donelaičio 

programos dalyviams. Dalyvauja: Šilutės rajono 

etnocentrų, Šilutės muziejaus, Šilutės kamerinio dramos 

teatro, Šilutės pirmosios gimnazijos, Šilutės meno 

mokyklos darbuotojų bei rajono bibliotekininkų 

komandos. 

12 02 d. 

 

L. Dumšienė 

 

5. Protų turnyrai, žaidimai, viktorinos 

5.1 Surganizuoti IV pavasario sezono „Europrotai“ 

turnyrus. 

02 26 d., 03 

5, 12, 19 d. 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė, 

D. 

Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

5.2. „Žinių lyga: jauni ir padūkę-2“ su Šilutės Pamario 

pagrindine mokykla.  

Skirta Pavasario šventei 

05 mėn. S. Jablonskienė  

5.3. Turnyras „Gink, saugok, padėk, bet išlik“. 

Skirta Policijos (Angelų sargų) dienai  

10 mėn. 

pradžia 

 

S. Jablonskienė, 

L. Dumšienė 

5.4. Komandinis orientacinis žaidimas „Triumfatoriai“. 

Žaidimas ištroškusiam nuotykių jaunimui. Komandos 

rungsis kuo greičiau atlikdamos įvairius žaidimus ir 

užduotis visame Šilutės mieste. 

Skirta Vietos savivaldos dienai 

10 10 d. S. Jablonskienė,  

L. Dumšienė,  

D.Vasiliauskytė 

 

5.5. Viktorina-klausimynas „Įvertink savo žinias“. Šilutės 

Pamario pagrindinės ir Šilutės M. Jankaus pagrindinės 

mokyklos moksleivių komandoms. Šauniausios 

komandos rinkimas.  

11 05 d. D. 

Vasiliauskytė, 

Ž. Jokužytė 

7. Renginiai, skirti Europos dienai paminėti 

7.1 Europos dienos šventė Šilutėje 

(pagal atskirą programą). 

05 09 d. IS, 

Laima 

Dumšienė 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
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7.2 Virtuali paroda „Lietuvos dešimtmetis Europos 

Sąjungoje“. Skirta paminėti/įamžinti Lietuvos narystės 

ES dešimties metų jubiliejų. 

05 mėn. IS, 

Laima 

Dumšienė 

8. Mokymai bibliotekininkams ir gyventojams 

8.1. Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymų 

stiprinimas. 

02–12 mėn. 
(žr. 

Kultūrinių 

renginių, 

informacinių 

veiklų ir 

mokymų 

kalendorius 

2014 

metams) 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė, 

D. 

Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

8.2. Mokymai pagal Lietuvos darbo biržos projektą 

„Pasitikėk savimi“: kompiuterinių įgūdžių ugdymas 

pagal asociacijos „Langas į ateitį“ parengtą programą (2 

grupės po 10 žmonių). 

03 03-15d., 

05 26 d.- 06 

06 d., 09 

09-23 d., 12 

08-22 d. 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė,  

D. Vasiliauskytė 

8.3. Mokymų ciklas mokiniams „Informacinių technologijų 

galimybės“. 

01–11 mėn. 
(žr. 

Kultūrinių 

renginių, 

informacinių 

veiklų ir 

mokymų 

kalendorius 

2014 

metams) 

S. Jablonskienė, 

D. 

Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

8.4. Mokymai bibliotekininkams. 

Paskaitų turas „E. paslaugos patogesniam gyvenimui“. 

03-10 mėn. 
(žr. 

Bibliotekos 

specialistų 

kvalifikacijos 

kėlimas ir 

kompetencijų 

ugdymas) 

S. Jablonskienė, 

D. 

Vasiliauskytė, 

D. Dobilinkas 

9. Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei 

9.1 „Geriausio Pamario krašto Metų bibliotekininko šventė“ 04 25 d. IS, S. 

Jablonskienė 

10. Informacijos vartotojų aptarnavimas ir informacijos sklaida 

10.1. Skleisti atrankinę informaciją elektroniniu paštu: siųsti 

naujienas, naujų knygų sąrašus gimnazijų, pagrindinių 

mokyklų bendruomenėms, valstybinėms įstaigoms, 

seniūnams, Savivaldybės tarybos nariams. 

01-12 mėn. L. Dumšienė,  

S. Jablonskienė 

 

10.2 Parengti informaciją apie renginius anglų ir rusų 

kalbomis ir siųsti informaciniam ir komunikaciniam 

tinklalapiui. 

01-12 mėn. L. Dumšienė 

10.3 Ruošti mėnesinius viešosios bibliotekos ir filialų 

renginių planus ir juos teikti Šilutės rajono savivaldybei 

„Renginių kalendoriui“. 

Iki 

kiekvieno 

mėn. 20 d. 

Ž. Jokužytė, 

L. Dumšienė 

10.4 Siųsti naujienas (savaitės ir mėnesio renginiai, nauji 01-12 mėn. D. 
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renginiai ir parodos) Šilutės rajono savivaldybei, Šilutės 

rajono seniūnams, Šilutės ir Pagėgių laikraščiui 

„Pamarys“, Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės 

nepriklausomam laikraščiui „Šilokarčema“, Šilutės 

rajono laikraščiui „Šilutės naujienos“, www.silutiskis.lt, 

elektroniniams laikraščiams „Šilutės žinios“, 

„ŠilutėsETAžinios“, „Šilainės sodas“, internetiniams 

portalams www.šilutiškis.lt, www.ibiblioteka.lt. 

Vasiliauskytė, 

L. Dumšienė 

 

10.5 Informaciją apie naujus leidinius kultūros klausimais 

siųsti rajono etnokultūros centrams. 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

10.6 Rengti informacinius straipsnius apie Informacijos 

skyriaus veiklą rajoninei spaudai ir elektroniniams 

laikraščiams. 

01-12 mėn. L. Dumšienė,  

S. Jablonskienė, 

D. 

Vasiliauskytė, 

Ž. Jokužytė 

10.7 Pildyti fotografijų galeriją reikšmingiausių bibliotekos 

renginių, parodų, kelionių ir kt. nuotraukomis. 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

11. Bibliotekos interneto svetainė www.silutevb.lt 

11.1 Nuolat teikti informaciją apie viešosios bibliotekos ir 

filialų veiklą. 

01-12 mėn. L. Dumšienė,  

D. Dobilinskas 

11.2 Teikti operatyvią informaciją apie naujausius 

Bibliotekoje gaunamus informacinius ir kraštotyros 

leidinius (skenuotas knygos viršelis arba knygos 

fragmentai, bibliografinis aprašas, anotacija). 

01-12 mėn. D. 

Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

11.3 Pildyti svetainės rubriką „Nauji leidiniai“ naujausiais 

Bibliotekoje gautais informacinio pobūdžio leidiniais 

(skenuotas knygos viršelis arba knygos fragmentai, 

bibliografinis aprašas, anotacija, turinys). 

01-12 mėn. S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

11.4 Bibliotekos serveryje archyvuoti 2014 m. renginių, 

parodų ir kitų veiklų, susijusių su biblioteka, nuotraukas. 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

12. Interneto svetainė www.silutesknygininkai.lt 

12.1 Svetainėje pateikti 2014 m. įžymių datų, susijusių su 

Šilutės krašto knygininkais ir senąja spauda, kalendorių.  

01 mėn. Ž. Jokužytė, 

D. Dobilinskas 

12.2 Pateikti virtualią parodą „Kristijonas Donelaitis mene“ 

bibliotekos interneto svetainėje 

www.silutesknygininkai.lt. Skirta lietuvių literatūros 

klasiko K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. 

02 mėn. S. Jablonskienė 

12.3 Svetainėje pateikti virtualią parodą „Mažosios Lietuvos 

ir Šilutės krašto knygininkų sąsajos“. 

02 07 d. D. Dobilinskas,  

Ž. Jokužytė 

12.4 Nuskenuoti ir svetainėje www.silutesknygininkai.lt 

paskelbti Knygos muziejuje saugomus kultūros paveldo 

dokumentus: knygos (nuo XIX a. vid. iki XX a. vid.), 

periodiniai leidiniai. Pateikti trumpus aprašus apie 

kiekvieną nuskenuotą leidinį. Svetainėje sukurti atskirą 

skiltį „Senieji spaudiniai, saugomi Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Knygos muziejuje“. 

Iki 09 25 d. L. Dumšienė, 

D. 

Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

12.5 Sukurti skiltį „Šilutė: datos ir faktai”, surinkti 

informaciją, ją pateikti ir pristatyti. 

04 04 d. Ž. Jokužytė 

12.6 Nuskenuoti ir į svetainę www.silutesknygininkai.lt 

sudėti Knygos muziejuje saugomus ekslibrisus, skirtus 

05 02 d. L. Dumšienė, 

D. Dobilinskas 

http://www.silutiskis.lt/
http://www.šilutiškis.lt/
http://www.bibliotekos.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
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Šilutės krašto knygininkams. Svetainėje padaryti atskirą 

skyrelį „Ekslibrisai Šilutės krašto knygininkams“. 

 

12.7 Svetainėje sukurti ir vartotojams pristatyti skiltį 

„Vydūnui – 125“ ir joje pateikti tarptautinio ekslibrisų 

konkurso, skirto Vydūno 125-osioms gimimo metinėms, 

ekslibrisus.  

06 05 d. L. Dumšienė, 

D. Dobilinskas  

12.8 Nuskenuoti ir svetainėje pateikti Knygos muziejuje 

saugomus Vydūno bei Hermano Zudermano knygų 

rinkinius su kiekvienos knygos bibliografiniais aprašais. 

10 17 d. L. Dumšienė, 

D. Dobilinskas  

12.9 Sukurti virtualią parodą „Šilutės spaustuvės ir jų 

produkcija“ ir ją pateikti bibliotekos interneto svetainėje 

www.silutesknygininkai.lt. 

09 26 d. Ž. Jokužytė 

12.1

0 

Surinkti ir svetainėje paskelbti medžiagą apie bibliofilą 

Petrą Jakštą. Pateikti jo knygų, dovanotų Bibliotekos 

Knygos muziejui, sąrašą.  

11 21 d. Ž. Jokužytė, 

D. Dobilinskas  

12.1

1 

Toliau pildyti svetainę šiomis temomis: memorialinės 

lentos, architektūros ir istoriniai paminklai, kapavietės, 

kryžiai, koplytstulpiai, žymių asmenų vardais 

pavadintos institucijos. 

03-12 mėn. 

 

Ž. Jokužytė,  

D. Dobilinskas  

13. Virtualių parodų rengimas 

13.1 Nufotografuoti, nuskenuoti bibliotekoje eksponuojamus 

dailininkų, fotomenininkų, tautodailininkų ir kitų 

menininkų darbus ir pateikti nuorodoje „Virtualios 

parodos“ (pagal Bibliotekos renginių programą). 

01-12 mėn. 

 

S. Jablonskienė, 

D. Dobilinskas 

13.2 Parengti virtualią parodą „Vilniaus universiteto dienos 

Šilutėje“, skirtą Vilniaus universiteto 435-osioms 

įkūrimo metinėms (1579). 

06 20 d. S. Jablonskienė, 

 

13.3 Parengti virtualią parodą „Fotografijos evoliucija“. 

Skirta Pasaulinei fotografijos dienai 

08 19 d. D. 

Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

14. Projektų vykdymas 

14.1 Vykdyti asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ 

(VIPT) koordinuojamą naują Grundtvig mokymosi 

partnerysčių projektą IITAE – Innovative Information 

Technologies in Adult Education (Inovatyvios 

informacinės technologijos suaugusiųjų švietime). 

01-12 mėn. L. Dumšienė 

 

14.2 Vykdyti Šilutės savivaldybės konsultanto pareigas, 

įgyvendinant LR Kultūros ministerijos, Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei Bilo ir 

Melindos Geitsų fondo projektą „Bibliotekos pažangai-

2“. 

01-12 mėn. L. Dumšienė 

 

14.3 Kartu su asociacija „Langas į ateitį“, subūrusia 

Nacionalinę skaitmeninę koaliciją, vykdyti  naujausią 

Lietuvos darbo biržos projektą „Pasitikėk savimi“. 

01-12 mėn. L. Dumšienė 

 

14.4. Ieškoti informacijos Kultūros ministerijos, Ūkio 

ministerijos, Kultūros ministerijos Kultūros paveldo 

departamento internetiniuose tinklapiuose apie 

„minkštuosius“ (ir kitus) konkursus, teikti paraiškas. 

Laiku persiųsti informaciją VB direktoriui, skyrių 

vedėjams, filialams. 

01-12 mėn. L. Dumšienė 

 

http://www.silutesknygininkai.lt/
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 FONDO ORGANIZAVIMO SKYRIUS (FOS) 

Atsakinga ir kontrolę vykdo FOS vedėja Danutė Šernienė 

 

TIKSLAS:  
užtikrinti sistemingą fondų atnaujinimo, paslaugų vartotojams funkcionavimo, spaudinių, 

periodikos ir kitų dokumentų fondo komplektavimą, atitinkantį vartotojams teikiamas paslaugas ir 

reikmes (pagal skirtas komplektavimo lėšas). 

 

UŽDAVINIAI  

 Kaupti, tvarkyti, skleisti ir saugoti universalų tradicinių bei elektroninių dokumentų fondą, 

atitinkantį rajono istoriškumą, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, vartotojų poreikius, kintančią regiono 

aplinką. 

 Dalyvauti viešosios bibliotekos LIBIS diegime, pildyti kompiuterinio katalogo duomenų 

bazę naujai gautų dokumentų bibliografiniais įrašais, tęsti viešosios bibliotekos filialų dokumentų 

fondų rekatalogavimo darbus. 

 Tirti prenumeruojamų periodinių leidinių paklausą ir tyrimų išvadų pagrindu prenumeruoti 

periodinius leidinius VB ir filialams (skirtų rajono Savivaldybės biudžetinių asignavimų ribose). 

 Tvarkyti dokumentų fondo apskaitą, rūpintis patalpų atitikimu fondų apsaugos ir priežiūros 

reikalavimams. 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimas 

1.1. Kaupti, tvarkyti, saugoti ir aktualizuoti Lietuvos ir 

pamario krašto kultūros paveldą ir kraštotyros 

dokumentų fondą, dokumentuose užfiksuotas žinias bei 

informaciją, susijusią su šiuo kraštu, atitinkančią 

savivaldybės strategiją ir kultūrinę plėtrą bei 

bendruomenės reikmes. 

01-12 mėn. FOS skyrius 

1.2. Išanalizuoti ŠSVB ir jos filialų dokumentų fondus 

taikant statistinį fondo tyrimo metodą ir LIBIS 

Bibliotekų statistikos modulio galimybes. 

02 mėn. D. Šernienė 

 

1.3. Vadovaujantis statistinės fondo analizės ir neigiamų 

atsakymų Bibliotekos vartotojams duomenimis, 

komplektuoti VB padalinių ir filialų dokumentų fondus. 

01-12 mėn. FOS skyrius 

1.4. Įgyvendinant ŠSVB parengtą tarptautinį projektą 

„Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas epochų 

kultūriniuose perskaitymuose”, atlikti ir, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. 

nutarimu Nr. 121 patvirtintu „Kristijono Donelaičio 300-

ųjų gimimo metinių minėjimo 2013-2014 metų 

priemonių planu”, įsigyti numatytus Lietuvoje išleisti 

naujus leidinius apie Kristijoną Donelaitį. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė, 

J. Locaitytė, 

R. Balčytis 

1.5. Siekti papildomo bibliotekos dokumentų fondo 

atnaujinimo galimybių, ieškoti rėmėjų ir kitų papildomų 

finansavimo šaltinių. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

2. Einamasis ir papildomas fondo komplektavimas 

2.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, 

dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos darbe atrenkant 

tiekėją naujiems dokumentams įsigyti 2014 metams, 

03 mėn. Viešųjų pirkimų 

komisija 
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panaudojant naujiems dokumentams įsigyti skirtas lėšas. 

2.2. Užsakyti naujus dokumentus ŠSVB ir jos filialams pagal 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

Bibliografijos ir knygotyros centro leidžiamą biuletenį 

„Ekspresinformacija apie naujus leidinius, išėjusius 

Lietuvoje” ir Lietuvos leidyklų skelbiamą informaciją 

apie naujus leidinius internetiniuose puslapiuose (turimų 

finansinių asignavimų ribose). 

03-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė, 

L. Dumšienė, 

A. Norbutienė, 

N.Budreckienė, 

V. Gerulienė 

2.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymu ir Bibliotekų fondo apsaugos nuostatais, priimti 

paramos keliu gautus dokumentus iš juridinių ir fizinių 

asmenų, paskirstant dokumentus viešajai bibliotekai ir 

jos filialams. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė, 

J. Locaitytė, 

R. Balčytis 

2.4. Vadovaujantis jungtinės veiklos sutartimis, perdavimo-

priėmimo aktu priimti knygas iš rajono mokyklų, skirtas 

VB filialams, vykdantiems ir mokyklų bibliotekų 

funkcijas. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė, 

J. Locaitytė, 

R. Balčytis 

2.5. Periodinių leidinių paklausos ir tyrimų išvadų pagrindu 

užsakyti periodinius leidinius ŠSVB ir filialams (VB 

skirtų lėšų ribose). 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė, 

A. Norbutienė, 

D. Jucikaitė 

3. Fondų komplektavimas. Apskaita. Saugojimas. 

3.1. Užtikrinti tikslią Bibliotekos dokumentų apskaitą, 

dokumentų tvarkymą ir jų įrašymą pagal tam tikras 

taisykles į nustatytos formos fondo apskaitos 

dokumentus. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė, 

J Locaitytė, 

R. Balčytis 

3.2. Naujai gautus dokumentus apskaityti LIBIS 

Komplektavimo posistemėje, registruoti gavimo 

duomenis, pildyti koduotų duomenų bazes.  

Nuolat D. Freitakaitė, 

D. Šernienė 

3.3. Suformuoti gautų ir apskaitytų dokumentų paskirstymo 

aktus pagal finansavimo šaltinius ir perduoti viešosios 

bibliotekos buhalterijai. 

01-12 mėn. D. Freitakaitė, 

D. Šernienė 

3.4. Suformuoti apskaitytų dokumentų perdavimo lydraščius 

ir pasirašytinai kartu su siuntomis perduoti viešosios 

bibliotekos skyriams ir filialams. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė, 

J. Locaitytė, 

R. Balčytis 

3.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymu ir Bibliotekų fondo apsaugos nuostatais, 

apskaityti paramos keliu gautus dokumentus VB ir 

filialuose. 

01-12 mėn. D. Freitakaitė, 

D. Šernienė, 

J. Locaitytė, 

R. Balčytis 

3.6 Fondo apsaugos nuostatų nustatyta tvarka priimti iš 

mokyklų ir apskaityti LIBIS kataloge mokyklų 

poreikiams skirtą literatūrą sujungtuose filialuose. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė 

3.7. Finansinių metų pabaigoje suformuoti ir išspausdinti 

LIBIS kataloge apskaitytų gautų periodinių leidinių 

„Bendroji ir specializuota fondų apskaita“ ataskaitas VB 

ir filialams, įtraukti į Bibliotekos fondo bendrosios 

apskaitos knygas.  

12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė, 

D. Jucikaitė 

3.8 Finansinių metų pabaigoje suformuoti iš išspausdinti 

naujai gautų ir LIBIS kataloge apskaitytų dokumentų, 

12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė 
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skirtų ŠSVB skyriams ir filialams, „Bendroji ir 

specializuota fondų apskaita“ ataskaitas pagal turto 

vienetus ir pateikti buhalterijai. 

3.9. Kalendorinių metų pabaigoje suformuoti ir išspausdinti 

LIBIS kataloge apskaitytų dokumentų inventorines 

knygas (lapus): bendrą visoje sistemoje gautų ir 

apskaitytų dokumentų inventorinę knygą; bendrą 

paramos keliu gautų dokumentų inventorinę knygą; 

atskiras inventorines knygas ŠSVB skyriams ir filialams. 

12 mėn. D. Freitakaitė 

3.10. Vadovaujantis F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Inventorizacijos taisyklių VIII skyriumi ir filialų 

dokumentų fondų inventorizacijos grafiku, atlikti 

dokumentų fondo inventorizacijas Laučių, Kivylių, 

Ramučių ir Švėkšnos filialuose. 

01-12 mėn. FOS ir direktorės 

įsakymu sudaryta 

komisija 

3.11. Ruošiantis įdiegti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo 

posistemę, 2014 metais Informacijos skyriaus veiklos 

plane numatytuose Kivylių ir Ramučių filialuose 

rekataloguoti dokumentų fondus. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

J. Locaitytė, 

R. Balčytis, 

D. Freitakaitė 

3.12. Pateikti statistinius duomenis apie ŠSVB skyrių ir filialų 

dokumentų fondo judėjimą 2014 metais statistinių 

ataskaitų rengimo grupei. 

01 mėn. D. Šernienė 

3.13. Pateikti naujai gautų ir apskaitytų dokumentų finansines 

ataskaitas VB buhalterijai pagal turto vienetus: Valstybės 

biudžetas, Savivaldybės biudžetas, kiti šaltiniai. 

12 mėn. D. Šernienė 

3.14. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijai ataskaitą apie Valstybės biudžeto lėšų , 

skirtų Bibliotekos dokumentams įsigyti, panaudojimą 

2014 m. 

12 mėn. D. Šernienė 

4. FOS skyriaus dokumentacija. Kita veikla 

4.1. Dirbti darbo grupėje kartu su Bibliotekos administracija 

rengiant bibliotekos skyrių ir filialų veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, teikiamus tvirtinti 

direktorei. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

4.2. Vykdyti FOS specialistų pareigybių aprašymo stebėseną. 

Pasikeitus darbo pobūdžiui, pareigoms, kuruojamam 

darbo barui ar esant kitoms aplinkybėms, jas atnaujinti. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

4.3. Parengti skyriaus veiklos programą 2015 metams ir 

pateikti Bibliotekos direktoriaus pavaduotojai 

bibliotekininkystei. 

11 01 d. D. Šernienė 

4.4. Parengti metinės statistinės ir tekstinės ataskaitos už 

2013 metus apie Bibliotekos dokumentų fondų judėjimą 

dalį ir pateikti Bibliotekos direktoriaus pavaduotojai 

bibliotekininkystei. 

01-02 mėn. D. Šernienė 

5.5. Koordinuoti Skyriaus veiklą ŠSVB padaliniuose, rengti 

ir teikti informaciją apie Skyriaus veiklą Bibliotekos 

administracijai. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

4.6. Esant būtinybei redaguoti ir papildyti su FOS veikla 

susijusias finansų kontrolės taisykles, apskaitos politikos 

tvarkas ir pateikti Bibliotekos vyr. buhalteriui. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

4.7. Pagal parengtą išvykų grafiką vykti į ŠSVB filialus 01-12 mėn. D. Šernienė, 
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bibliotekinės veiklos profesinės priežiūros, darbo 

kontrolės vykdymo, fondo organizavimo ir tvarkymo 

konsultavimo klausimais. 

D. Freitakaitė 

4.8. Esant finansinei galimybei kelti Skyriaus darbuotojų 

profesinio pasirengimo lygį, dalyvauti stažuotėse, 

seminaruose bei mokymuose (ŠSVB skirtų lėšų ribose). 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė, 

J. Locaitytė, 

R. Balčytis 

4.9. Rengti pranešimus fondo apsaugos klausimais: gaunamų 

dokumentų Bibliotekoje priėmimas ir apskaita; 

dokumentų nurašymas ir jo apskaita; fondo tikrinimas; 

Bibliotekos dokumentų fondo rekatalogavimas. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 

D. Freitakaitė 

4.10. Parengti projektą Šilutės rajono savivaldybės Kultūros 

plėtros programai papildomam finansavimui gauti 

naujiems dokumentams įsigyti 2014 metams. 

01 mėn. D. Šernienė 

4.11. Parengti 2014 metais vykdyto projekto, finansuoto per 

Šilutės rajono savivaldybės Kultūros plėtros programą, 

išsamią ataskaitą ir pateikti Kultūros skyriui (jeigu bus 

skirtas finansavimas). 

12 mėn. D. Šernienė 

5. Informacijos sklaida apie naujai gautus dokumentus 

5.1. Skatinant skaitymą ir populiarinant ŠSVB ir filialų 

dokumentų fondus ir paslaugas bendruomenei, atlikti: 

  

5.2. pateikti tinklapyje http://www.silutevb.lt 2014 m. 

prenumeruojamų periodinių leidinių ŠSVB ir jos 

filialuose sąrašus, nurodant periodinių leidinių skaitymo 

elektronines versijas; 

01 mėn. D. Šernienė, 

D. Dobilinskas, 

D. Vasiliauskytė 

5.3. ruošti mėnesinius naujai gautų ir LIBIS programoje 

apskaitytų dokumentų bibliografinius sąrašus ir pateikti 

ŠSVB tinklapyje http://www.silutevb.lt su nuoroda 

„Naujos knygos”; 

Nuolat D. Freitakaitė, 

D. Šernienė, 

D. Dobilinskas, 

D. Vasiliauskytė 

5.4. paruošti turimų ŠSVB ir filialų dokumentų fonduose 

leidinių apie Kristijoną Donelaitį bibliografinį sąrašą ir 

pateikti tinklapyje http://www.silutevb.lt su nuoroda 

„Donelaitika knygose”. 

01-02 mėn. D. Freitakaitė, 

D. Šernienė, 

D. Dobilinskas, 

D. Vasiliauskytė 

 

 BIBLIOTEKININKYSTĖS IR KRAŠTOTYROS SKYRIUS (BKS) 

Atsakinga ir kontrolę vykdo BKS vedėja Nijolė Budreckienė 

 

TIKSLAS:  
kaupti, saugoti, sisteminti, akualizuoti ir analizuoti Pamario krašto ir su Pamario kraštu susijusį 

dokumentinį, ikonografinį kultūros paveldą, užtikrinti jo sklaidą ir prieigą vartotojams, aktyviai 

dalyvauti kuriant paveldo žinių visuomenę, naudojant šiuolaikines informacijos technologijas. 

Plėtoti bibliotekininkystės praktiką, integruojantis į nacionalinės bibliotekininkystės procesus. 

 

UŽDAVINIAI: 

 Organizuoti ir vykdyti profesionalų ir kokybišką vartotojų aptarnavimą, tenkinant ir 

analizuojant jų informacines ir skaitymo reikmes, susijusias su Pamario krašto istoriografija, teikti 

vartotojams nemokamas ir mokamas paslaugas Skyriaus kompetencijos ribose. 

 Kūrybiškai organizuoti kraštotyrinę veiklą: rinkti, kaupti, saugoti, perduoti ir skleisti 

informaciją bei dokumentus apie Pamario kraštą. Kaupti, saugoti, tyrinėti ir aktualinti Knygos 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
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muziejaus spausdintinius ir rankraštinius, ikonografijos dokumentus, garso ir vaizdo įrašus, kt. 

eksponatus. 

 Plėtojant tradicijų tęstinumą ir naujovių paiešką organizuoti ir vykdyti kultūrinę veiklą: 

edukacinius, kultūrinius, paveldosauginius renginius, virtualias, stacionarias ir kilnojamąsias 

stendines ekspozicijas, populiarinant ir aktualinant Knygos muziejuje sukauptą dokumentiką, 

ikonografiją, garso ir vaizdo įrašus. 

 Pagal Skyriaus darbo specifiką skelbti publikacijas spaudoje, virtualioje erdvėje. 

 Pritariant Klaipėdos miesto savivaldybės nutarimui 2014 m. paskelbti Vėtrungių metais, 

organizuoti tarptautinį ekslibrisų konkursą „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“, 

įamžinant šį unikalų mažosios architektūros ir paveldo simbolį mene. 

 Aktyviai dalyvauti vykdant lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 

300-ųjų gimimo metinių minėjimui skirtą Bibliotekos priemonių planą. 

 VB filialuose vykdyti bibliotekinės veikos profesinę priežiūrą. Organizuoti bibliotekininkų 

profesiniam ugdymui skirtus renginius. 

 Dirbti darbo grupėse kartu su Bibliotekos administracija, ruošiant ir teikiant rajono 

Savivaldybės tarybai, Kultūros skyriui, kitoms institucijoms bibliotekų veiklą reglamentuojančius 

dokumentus. 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Kraštotyros dokumentų aktualizavimas, duomenų bazės kūrimas 

1.1. Parengti ir viešosios bibliotekos interneto svetainėje 

www.silutevb.lt paskelbti 2015 metų minėtinų datų 

kalendorių. 

Iki 10 15 d. L. Liutkutė 

1.2. Atnaujinti Knygos muziejaus dokumentų ekspoziciją 

„Senoji Šilutės knyga“, parengti naujus tekstinius užrašus. 

07 mėn. V. Veiverienė 

1.3. Rengti pavienes ir grupines pažintines ekskursijas, 

integruotas pamokas Bibliotekos Knygos muziejuje rajono 

moksleiviams, miesto svečiams (4 ekskursijos). 

01-12 mėn. V. Veiverienė 

 

1.4. Įvesti 15 naujai sukurtų Knygos muziejaus rankraščių 

kolekcijos asmenų archyvų saugojimo vienetų į Bibliotekos 

elektroninį katalogą LIBIS programa. 

01-12 mėn. 

L. Liutkutė 

1.5. Surinkti ir pateikti 1947-2014 m. spaudos kopijų segtuvą 

apie Šilutės mieste įsikūrusią uždarąją akcinę bendrovę 

„Žibai” ir jos priešistorę. 

Iki 12 mėn. 

L. Liutkutė 

1.6. Rinkti, sisteminti ir pateikti teminę atrankinę informaciją 

apie Šilutės r. savivaldybės vadovus, Administracijos 

darbuotojus, Šilutės r. policijos komisariato veiklą ir rajono 

rinkiminėse apygardose išrinktus Lietuvos Respublikos 

Seimo narius iš rajoninių periodinių ir elektroninių 

laikraščių (10 vartotojų). 

01-12 mėn. L. Liutkutė 

1.7. Tęsti Bibliotekos dokumentų archyve saugomų 

fotonuotraukų apie krašto kultūrinę veiklą studijavimą, 

sisteminimą, aprašymą, segtuvų tvarkymą (50 vnt.). 

01-12 mėn. V. Veiverienė 

 

1.8. Rengti profesionalaus ir mėgėjiško šiandieninio meno, 

meno paveldo, kt. eksponatų parodas (3). 

01-12 mėn. V. Veiverienė 

1.9. Pildyti ir redaguoti Pamario išeivių vardinį sąrašą (ieškoti 

informacijos spaudoje, internete). 

01-12 mėn. V.Veiverienė 

http://www.silutevb.lt/
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1.10. Pildyti Šilutės kraštiečių ir šilutiškių literatų vardinį ir 

kūrybos sąrašą (bendrauti su kuriančiais, stebėti informaciją 

internete, spaudoje, LNB elektroniniame periodiniame 

leidinyje „Ekspresinformacija“). 

01-12 mėn. V.Veiverienė 

1.11. Rengti tarptautinį ekslibrisų konkursą „Kuršių marių 

vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“: 

 dalyvauti projekto „Vėtrungių kelias“ partnerių 

susitikimuose, pristatyti su projektu susijusią Bibliotekos 

veiklą;  

 organizuoti su projektine veikla susijusių asmenų 

kontaktinius susitikimus, inicijuoti veiklas, reikalingas 

sėkmingam projekto įgyvendinimui;  

 parengti ir Bibliotekos interneto svetainėje pateikti 

medžiagą apie Kuršių marių vėtrunges;  

 apie įvykusius susitikimus arba kitą aktualią, su 

tarptautiniu ekslibrisų konkurso rengimu susijusią 

informaciją skelbti interneto svetainėje www.silutevb.lt, 

periodinėje spaudoje ar elektroniniuose laikraščiuose;  

 rengti tarptautinio ekslibrisų konkurso nuostatus, 

laišką-kvietimą (lietuvių, rusų, anglų kalbomis), sudaryti 

kviečiamų Lietuvos ir užsienio šalių (Rusijos, Latvijos, 

Estijos, kt.) dailininkų sąrašą;  

 sudaryti profesionalią konkurso darbų vertinimo 

komisiją, organizuoti jos veiklą; 

 organizuoti tarptautiniam ekslibrisų konkursui 

sukurtų darbų katalogo išleidimo ir parodų rengimo veiklas;  

 surengti tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių 

marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ dalyvių 

apdovanojimo ceremoniją; 

 atlikti straipsnių apie tarptautinį ekslibrisų konkursą 

paiešką periodinėje spaudoje, elektroniniuose laikraščiuose, 

interneto svetainėse. Kopijuotais arba atspausdintais 

straipsniais papildyti teminį aplanką „Tarptautinis 

ekslibrisų konkursas „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių 

amžių „feisbukas“; 

 parengti ir pateikti internetinėse svetainėse 

www.silutesknygininkai.lt ir www.silutevb.lt skaitmeninę 

išleisto tarptautinio ekslibrisų konkurso katalogo versiją. 

Pastaba: jeigu bus skirtas finansavimas. 

01-12 mėn. N. 

Budreckienė, 

L. Liutkutė  

1.12. Vykdant projektą „Mažieji genijai – menininkai“ surengti 

edukacines „Grafikos kūrimo stovyklos-studijos“ pamokas 

– visus metus vyksiančių edukacinių pamokų ciklą, kurio 

metu Šilutės miesto ir rajono gimnazistai mokysis 

ekslibrisų kūrimo technikos kartu su profesionaliais 

dailininkais. 

Pastaba: jei bus skirtas finansavimas. 

 N. 

Budreckienė, 

L. Liutkutė 

1.13. Parengti ir tradicinėje bei elektroninėje spaudoje paskelbti 

apžvalginį straipsnį apie Bibliotekos Knygos muziejuje 

saugomą Vydūno dokumentų fondą. 

03 mėn. V. Veiverienė 

http://www.silutevb.lt/
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1.14. Bendradarbiaujant su Šilutės fotografų klubu fiksuoti 

senuosius užrašus ant Šilutės mieste esančių pastatų sienų. 

Pasitinkant Europos paveldo dienas (09 13) parengti 

virtualią fotografijų parodą. 

01-09 mėn. V. Veiverienė 

1.15. Rengti krašto istoriją, kultūrą aktualinančius vaizdinius, 

žodinius, kompleksinius kamerinius ir masinius kultūros 

bei knygos renginius (žr. „Kultūrinių renginių, 

informacinių veiklų ir mokymų kalendorius 2014 metams”). 

01-12 mėn. V.Veiverienė, 

L. Liutkutė 

1.16. Parengti ir interneto svetainėje www.silutevb.lt pateikti 

naują informaciją apie Bibliotekos Knygos muziejų 

(paskirtį, fondų struktūrą ir turinį, kt.). 

04 mėn. V. Veiverienė 

1.17. Pasitelkus žiniasklaidos priemones teikti informaciją 

visuomenei apie Skyriaus veiklą. Informaciją, apie 

įvykusius renginius, surengtas literatūros parodas, Skyriaus 

aktualijas skelbti tradicinėje ir elektroninėje spaudoje: 

„Pamarys”, „Šilutės naujienos”, „Šilokarčema”, 

www.siluteszinios.lt , www.silutesetazinios.lt, 

www.zinios1.lt , www.silutiskisbalsas.lt , www.silaine.lt. 

01-12mėn. 

 

N. 

Budreckienė, 

L. Liutkutė, 

V.Veiverienė  

1.18. Pateikti interneto tinklalapiui www.silutesknygininkai.lt 

papildyti reikalingą informaciją ir iliustracijas apie Šilutės 

krašto istoriją, kultūrą, žymius asmenis, kt. 

01-12 mėn. 

 

L. Liutkutė, 

V. Veiverienė 

1.19. Pateikti Bibliotekos interneto tinklalapiui www.silutevb.lt 

papildyti reikalingą informaciją apie Skyriaus veiklą. 

01-12 mėn. 

 

N. 

Budreckienė, 

L. Liutkutė, V. 

Veiverienė 

1.20. Įsijungti į Šilutės rajono savivaldybės dienos Lietuvos 

mokslų akademijoje programos vykdymą: 

 virtualus knyginio ir dokumentinio paveldo, 

saugojamo Bibliotekos Knygos muziejuje, reikšmės ir 

vertės pristatymas su pranešimu; 

 „Kilnojamojo knygynėlio” organizavimas, 

supažindinimas su naujausiu viešosios bibliotekos išleistu 

leidiniu – „Lietuvininkų tarmių žodynu”, skirtu 

nykstančioms lietuvininkų tarmėms aktualizuoti ir 

išsaugoti. 

04 mėn. N. 

Budreckienė, 

L.Liutkutė, 

V. Veiverienė 

1.21. Vykdyti organizacinius darbus, bendrauti su leidykla 

„Eugrimas”, bendruomene „Saugų artuma” „Lietuvininkų 

tarmių žodyno” leidybos ir pristatymo visuomenei 

klausimais. 

Iki 01-31 

Iki 03-15 

N. 

Budreckienė 

1.22. Vykdyti Klaipėdos universiteto ir Lietuvos evangelikų 

liuteronų bažnyčios organizuojamos mokslinės 

konferencijos „Teologijos aspektai: lietuvių ir vokiečių 

santykiai, atsižvelgiant į bažnytinį kontekstą“ 

išvažiuojamosios sesijos Šilutėje vadybinę ir organizacinę 

veiklą. 

09-10 mėn. N. 

Budreckienė 

1.23. Parengti anotuotą analizinės bibliografijos sąrašą apie 

Šilutės rajono pašto įstaigų veiklą: atlikti informacijos 

paiešką LIBIS Analizinės bibliografijos duomenų bazėje ir 

tradicinėje kraštotyros kartotekoje, sudaryti sąrašo 

struktūrą, sukurti bibliografinius įrašus. 

01 mėn. V. Veiverienė 

http://www.silutevb.lt/
http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silutesetazinios.lt/
http://www.zinios1.lt/
http://www.silutiskisbalsas.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.silutevb.lt/
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2. Bibliotekininkystės plėtra. Bibliotekinės veikos profesinė priežiūra. 

2.1. Sudaryti publikacijų apie viešosios bibliotekos ir filialų 

veiklą 2013 m. bibliografijos sąrašą (iš periodinės spaudos 

ir elektroninių laikraščių) ir pateikti viešosios bibliotekos 

interneto svetainėje www.silutevb.lt. 

Iki 02 01 d. L. Liutkutė 

2.2. Dirbti darbo grupėje organizuojant Nacionalinės bibliotekų 

savaitės renginius. Kartu su LBD Šilutės skyriumi 

organizuoti Geriausio 2013 metų pamario krašto 

bibliotekininko šventę. 

04 25 d. N. 

Budreckienė 

2.3. Du kartus per mėnesį rengti Skyriaus darbuotojų 

pasitarimus, skirtus aptarti Skyriaus veiklos vykdymą, 

užduočių, gautų iš Bibliotekos direkcijos, pasiskirstymą, 

informacijos parengimą, pareigybinių nuostatų vykdymą ir 

kt. klausimus.  

01-05 mėn. 

09-12 mėn. 

N. 

Budreckienė 

2.4. Parengti viešosios bibliotekos filialų ir filialų, vykdančių ir 

mokyklos bibliotekos funkcijas, nuostatų naują redakciją. 

Iki 09 01 Pavaduotoja 

J. Baltutienė, 

BKS, N. 

Budreckienė 

2.5. Parengti viešosios bibliotekos išleistų leidinių apskaitymo, 

platinimo ir nurašymo tvarkos naują redakciją. 
Iki 04 01 d. 

N. 

Budreckienė 

2.6. Bibliotekinės veiklos, darbo planavimo, atskaitomybės, 

bibliotekinio darbo praktikos ir naujovių diegimo 

klausimais kuruoti viešosios bibliotekos filialų 

bibliotekininkus, naujai pradėjusius dirbti darbuotojus. 

01-12 mėn. 

Pavaduotoja 

J. Baltutienė, 

BKS, N. 

Budreckienė 

2.7. Parengti 1 projektą Lietuvos kultūros tarybai ir 1 projektą 

Šilutės rajono savivaldybės Kultūros projektų konkursui 

papildomam finansavimui gauti, vykdyti finansuotų 

projektų vadybą. 

Iki 04 15 d. 

Iki 01 13 d. 

N. 

Budreckienė 

2.8. Vykdyti viešosios bibliotekos filialuose bibliotekinės 

veiklos profesinę priežiūrą: vartotojų, literatūros išduoties 

tikslumo patikrą, darbo laiko kontrolę, bibliotekinių 

dokumentų pildymo teisingumą, informacinių technologijų 

patikrą ir kt.  

01-12 mėn. Direkcija, 

skyrių vedėjai, 

kiti VB 

specialistai 

2.9. Vykdyti projektų, finansuotų Lietuvos kultūros tarybos, 

Kultūros ministerijos, Šilutės rajono savivaldybės ir kt. 

stebėseną, parengti projektų sąmatas, sutartis, patikslintas 

sąmatas, dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas, 

sąrašus. 

03-12 mėn. N. 

Budreckienė 

2.10 Rengti ir teiki informaciją apie Skyriaus veiklą Bibliotekos 

direkcijai, pagal ŠSVB direktoriaus nurodymus – kitoms 

įstaigoms ir organizacijoms. 

01-12 mėn. 

N. 

Budreckienė 

 

  BIBLIOTEKOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 

 
Eil. 

nr. 

Veiklos baras Vykdymo 

laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Surengti 8 VB ir filialų bibliotekininkų pasitarimus su seminarinėmis ir mokymų 

dienomis. 

1.1. 2014 m. veiklos plano ir 2013 m. ataskaitų 

surinkimas bei aptarimas. 

02 06 d. VB Direktorius, J. 

Baltutienė, BKS,  

http://www.silutevb.lt/
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N. Budreckienė 

1.2.  2013 m. veiklos rezultatų aptarimas. 

 Paskaita „Elektroninis deklaravimas – 

greičiau, paprasčiau, patikimiau“. 

03 06 d. J. Baltutienė, BKS, 

N. Budreckienė, IS, 

L. Dumšienė 

1.3.  „Pažymų apie šeimyninę padėtį užsakymas ir 

apmokėjimas internetu“. 

 „Vairuotojų pažymėjimų gavimo ir keitimo 

elektroninės paslaugos“. 

 Microsoft komunikavimo programa „Lync“ 

vykdomi virtualūs mokymai VB ir filialų 

specialistams profesiniais darbo klausimais. 

 Edukacinė pamoka „Dovanų pakavimo 

idėjos: pasidaryk pats“. 

04 03 d. J. Baltutienė, 

BKS,  

N. Budreckienė, 

IS, S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė, 

D. Dobilinkas, 

VAS, V. Gerulienė 

1.4. Seminarinė išvyka į Švėkšną: ekspedicija į 

Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią, Švėkšnos 

muziejų. Apžvalga po Švėkšnos seniūnijos 

apylinkes. VB filialų darbuotojų susirinkimas 

naujame VB Švėkšnos filiale, skirtas darbiniams 

klausimams aptarti ir konsultacijoms. 

04 08 d. J. Baltutienė, 

BKS, N. 

Budreckienė 

1.5. Microsoft komunikavimo programa „Lync“ 

vykdomi virtualūs mokymai VB ir filialų 

specialistams profesiniais darbo klausimais. 

06 05 d. J. Baltutienė, 

BKS,  

N. Budreckienė 

IS, Sandra 

Jablonskienė, 

Donatas Dobilinkas 

1.6. Mokymai „Elektroninės paslaugos gyventojams, 

apdraustiems socialiniu draudimu“. 

09 04 d. J. Baltutienė, 

BKS,  

N. Budreckienė 

IS, Sandra 

Jablonskienė 

1.7.  Mokymai „Bibliotekų, archyvų ir muziejų 

suskaitmeninto kultūros paveldo duomenų banko 

e. paveldas paslaugos“. 

 Microsoft komunikavimo programa „Lync“ 

vykdomi virtualūs mokymai VB ir filialų 

specialistams profesiniais darbo klausimais. 

 2015 m. VB filialų veiklos planavimas, 

ateinančių metų įžymių datų kalendoriaus 

apžvalga, ataskaitų rengimo klausimai.  

10 02 d. J. Baltutienė, 

BKS,  

N. Budreckienė 

IS, Sandra 

Jablonskienė, Dalia 

Vasiliauskytė, 

Donatas Dobilinkas 

1.8. 2015 m. VB filialų veiklos planavimas, ataskaitų 

rengimas. 

11 06 d. J. Baltutienė, 

BKS,  

N. Budreckienė 

2. Bibliotekos specialistų žinių atnaujinimas išvažiuojamuose mokymuose * 

2.1. Darbo su LIBIS programa įgūdžių tobulinimas 

(tęstinis). 

Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

IS, S. Jablonsiekė, 

SAS, D. Pupšytė 

2.2. Edukacinių užsiėmimų organizavimas. Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

VAS, V. Gerulienė 

2.3. Kalbos kultūra ir iškalbos menas. Gavus 

pasiūlymą 
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dalyvauti 

2.4. Kūrybinis teksto rašymas. Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

VAS, V. Gerulienė 

2.5. Sudėtingų ir krizinių situacijų valdymas pagal 

KATA metodą. 

Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

J. Baltutienė 

2.6. Informacinių išteklių vertinimo rodikliai. Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

IS, S. Jablonskienė 

2.7. E-valdžios vartai. Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

IS, D. Vasiliauskytė 

2.10. Atviras darbas su jaunimu: teorija ir praktika. Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

J. Baltutienė, 

SAS, I. Zakaratiė, 

IS, D. Vasiliauskytė 

2.13. Vaizdinių renginių organizavimas. Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

Bibliotekininkų 

grupė 

2.14. Microsoft Windows Server 2008 mokymai. Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

IS, D. Dobilinskas 

2.15. Bibliotekininkystės pagrindai. Organizuoja 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. 

09 mėn. 

(gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti). 

D. Vasiliauskytė, 

I. Kaktaitė, 

V. Nausėdaitė, 

D. Adomavičienė 

3. Mokymų dienos bibliotekoje VB ir filialų specialistams.* 

3.1. „Bibliotekų veiklos planavimas“ Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

VB ir filialų 

bibliotekininkų grupė 

3.2. „Kūrybinės iniciatyvos bibliotekose“ Gavus 

pasiūlymą 

dalyvauti 

VB ir filialų 

bibliotekininkų grupė 

*Pastaba: dėl nepakankamo finansavimo ar nenumatytų aplinkybių mokymų datos ir turinys gali 

kisti. 

 

 

  KULTŪRINIŲ RENGINIŲ, INFORMACINIŲ VEIKLŲ IR MOKYMŲ KALENDORIUS 

2014 METAMS 

Informaciją žiniasklaidoje skelbia Bibliotekos Informacijos skyrius (vedėja Laima Dumšienė) 

 

Naujausia informacija apie Bibliotekos renginius skelbiama kiekvienos savaitės penktadienį:  

 F. Bajoraičio SVB tinklalapyje www.silutevb.lt ir Bibliotekos informaciniame stende;  

 Šilutės rajono savivaldybės tinklalapyje www.silute.kryptis.lt; 

 Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės naujienos“, www.silutesnaujienos.lt;  

 Šilutės ir Pagėgių laikraštyje „Pamarys“, www.pamarys.eu;  

 Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės laikraštyje „Šilokarčema“, www.silokarcema.lt;  

http://www.silute.kryptis.lt/
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 Laisvame ir nepriklausomame leidinyje Šilutės kraštui „Šilutės žinios“, 

www.siluteszinios.lt;  

 Laisvame ir nepriklausomame leidinyje Šilutės kraštui „Šilutės ETA žinios“, 

www.silutesetazinios.lt.  

 

Pastaba: renginiai ir jų datos dėl nenumatytų aplinkybių gali keistis. 

 
 RENGINIAI F. BAJORAIČIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

 

Data Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

SAUSIS 

01 – 12 

mėn. 

 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“ 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda: 

gyvenimo erdvė, kūryba, vardo įamžinimas 

literatūroje, mene, muzikoje, atminimo 

ženkluose. Atidarymas su virtualiu pristatymu. 

VB ir filialuose: 

01 04 Ramučių; 

02 07 Šilutės 

m.; 02 25 

Traksėdžių; 

03 12 Degučių; 

04 04Katyčių; 

04 22 Ž. 

Naumiesčio; 

05 09 Vainuto; 

04 27 Šylių; 

06 11 Balčių; 

07 01 Laučių; 

08 01 Bikavėnų; 

08 18 Rusnės; 

09 05 Vilkyčių; 

09 23 Švėkšnos; 

10 10 Juknaičių; 

10 28 Usėnų; 

11 13Pašyšių; 

12 04 Kintų 

SAS, 

A. Norbutienė 

01–12 

mėn. 

 

„Kristijonas Donelaitis. „Metų“ vertimai į 

Europos Sąjungos kalbas” 

Keliaujančios parodos atidarymas su virtualiu 

pristatymu.  

01 09 F. VB ir 

filialuose: 

02 07 

Traksėdžių; 

02 25 Laučių; 

03 12 Degučių; 

04 04 Katyčių; 

04 22 Vainuto; 

05 09 Vilkyčių; 

05 27 Kintų; 

06 11 Rusnės; 

07 30 Šilutės 

m.; 08 15 Šylių; 

09 05 Gardamo; 

09 23 Ž. 

Naumiesčio; 10 

10 Juknaičių; 10 

28 Usėnų; 

11 13 Pašyšių; 

12 04 Švėkšnos 

SAS, 

A. Norbutienė  

01–12 Stendinė kilnojamoji fotodokumentikos paroda 01 30 Šilutės BKS, 
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mėn. „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014”. 

kultūros ir 

pramogų centre, 

VB filialuose: 

02 24 Katyčių; 

03 14 Švėkšnos; 

04 10 Gardamo; 

05 08 Ž. 

Naumiesčio; 06 

03 Vilkyčių; 06 

27 Saugų; 

07 22 Pašyšių; 

08 12 Juknaičių; 

09 12 Rusnės; 

10 14 Kintų; 

11 12 Vainuto; 

12 09 Usėnų 

N. Budreckienė 

01 13 d. 

 

Iš ciklo „Lietuvos istorijos žingsniai“ 

Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodos 

„Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lieti kryžiai” 

atidarymas, dalyvaujant autoriui. 

Skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto 

dienai 

VB 

Pastogėlė 

SAS, 

I. Zakaraitė 

01 15 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Lietuvos 

istorijos veidrodžiai: Klaipėdos krašto likimas” 

Skirta Klaipėdos krašto dienai 

VB 

Bibliotekinin-

kystės ir 

kraštotyros 

skaitykla 

BKS, 

L. Liutkutė 

01 15 d. 

 

Atminimo ir literatūrinės kūrybos valanda 

„Iškilių asmenybių šviesoje: prisimenant 

Fridrichą Bajoraitį”. Literatūriniai skaitymai: F. 

Bajoraičio kūrybą skaito Traksėdžių pagrindinės 

mokyklos mokiniai. 

VB 

Traksėdžių 

filiale 

BKS, 

V. Veiverienė 

01 17 d. Arbatos gėrimo ritualo (rusų tautos) „Arbata iš 

metų į metus“ pristatymas Šilutės Žibų pradinės 

mokyklos ketvirtokams. 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

L. Nausėdienė 

01 20 d. Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokinių 

darbų paroda „Skulptūriniai reljefai ir erdvinė 

tapyba“ (mokytojas Aurimas Liekis). 

VB 

Žaisloteka 

VAS, 

I. Jonikaitė 

01 23 d. Elektroninių knygų ir elektroninių skaityklių 

pristatymas Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinėje mokykloje. 

Šilutės M. 

Jankaus 

pagrindinė 

mokykla 

IS, S. 

Jablonskienė, 

D. Dobilinskas 

01 28 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros lentyna „Teofilis Tilvytis – 

Mažosios Lietuvos poetas“ 

Skirta T. Tilvyčio 110-osioms gimimo metinėms 

VB 

Abonementas 

SAS, 

D. Pupšytė 

01 29 d. Iš ciklo „Trečiadienių knygiadieniai“ 

Skaitymą inicijuojantis renginys „Bblioteka 

kviečia“ (supažindinimas su Bibliotekos 

paslaugomis, veiklos aktualijomis, filmo 

„Donelaitis tarp mūsų“ peržiūra, kilnojamosios 

bibliotekėlės įsteigimas). 

Šilutės 

psichikos 

sveikatos ir 

psichoterapijos 

centras 

SAS, 

A. Norbutienė, 

D. Jucikaitė 
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VASARIS 

02 04 d. Psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro 

terapijų grupių kūrybos paroda. 

VB 

Konferencijų 

salė 

SAS, 

D. Jucikaitė 

02 04 d. Iš ciklo „Žymių Pamario krašto asmenybių 

kalendorius” 

Mažosios parodos: 

 Literatūros ir ikonografijos paroda 

„Šiltomis poezijos pėdomis...”. Skirta kraštietės 

poetės Ramunės Palekaitės 60 metų jubiliejui 

paminėti. 

 Literatūros paroda „Tautiškumo 

puoselėtojas Vilius Bajoras”. Skirta 

kompozitoriaus, pedagogo, Klaipėdos krašto 

prisijungimo prie Lietuvos signataro 115-

osioms gimimo metinėms. 

 Literatūros ir fotoreprodukcijų paroda 

„Neprilygstamas scenos virtuozas Mindaugas 

Capas”. Skirta kraštiečio aktoriaus 55-ajam 

gimimo jubiliejui. 

 Literatūros paroda „Sporto pasaulio 

legendos: Mindaugas Timinskas”.  

Skirta kraštiečio sportininko 40-mečiui 

paminėti. 

VB 

Bibliotekinin-

kystės ir 

kraštotyros 

skaitykla 

BKS, 

L. Liutkutė 

02 04 d. 

 

Baigiamasis meninio skaitymo konkurso 

renginys (Kristijono Donelaičio skaitymai, 

nugalėtojų apdovanojimas). 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

V. Gerulienė 

02 10 d. Iš ciklo: „Lietuvos istorijos žingsniai“ 

Dokumentinės literatūros paroda 

„Nepriklausomos valstybės kūrimo liudijimai“. 

Skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Pupšytė 

02 12 d. 

 

„Tu negirdėjai“ ... autorinės Žydrės dainos...“. 

Labdaros-paramos koncertas. 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

V. Gerulienė 

02 10–15 

d. 

 

Saugesnio interneto savaitė bibliotekoje. VB 

 

IS, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

02 14 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos žingsniai“ 

Dailininko Jono Sabaičio (Klaipėda) tapybos 

darbų paroda. 

Skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

VB 

Pastogėlė 

SAS, 

A. Norbutienė 

 

02 14 d. 

 

Integruota pamoka „Būrų česnis“ pagal K. 

Donelaitį: būrų vestuvių papročiai, aprėdai, 

valgiai, linksmybės. Interpretuoja Vydūno 

gimnazijos gimnazistai. Vestuvių svečiai – 

Šilutės rajono lituanistai. 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

V. Gerulienė 
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02 18-21 

d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai 

pradžiamoksliams: pažintis su kompiuteriu, 

informacijos paieška internete, elektroninis 

bendravimas. 

VB 

Informacijos 

skyrius 

IS, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

02 20 d. Reginos Jundulės (Klaipėda) knygos ,,Verslas 

prie puodelio kavos“ pristatymas, dalyvaujant 

autorei. 

VB 

Konferencijų 

salė 

SAS, 

A. Norbutienė, 

D. Jucikaitė 

02 26 d. Iš ciklo „Trečiadienių knygiadieniai“ 

Susitikimas su šilutiške rašytoja, knygų autore, 

Žemaitijos rašytojų sąjungos nare Dalia 

Žibaitiene. Knygų keitimas kilnojamojoje 

bibliotekėlėje. 

Šilutės 

psichikos 

sveikatos ir 

psichoterapijos 

centras 

SAS, 

A. Norbutienė, 

D. Jucikaitė 

02 26 d. Pavasario sezono žaidimo „Europrotai“  

1-asis turnyras. 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

KOVAS 

03 01 d. Literatūros ir dokumentikos paroda „Ventės 

ragas – vieta, kur žmogus paukščiui dovanoja 

žiedą“ 

Skirta Ventės rago ornitologijos stoties 185–

osioms įkūrimo metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Jucikaitė 

03 01 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros lentyna „Juozas Paukštelis ir jo 

kūryba” 

Skirta rašytojo 145-osioms gimimo metinėms 

VB 

Abonementas 

SAS, 

I. Zakaraitė 

03 03 d. 

- 05 15 

d. 

 

Konkursas „Donelaitika: kompiuterinės grafikos 

interpretacijos“. Darbų parengimas apie 

Kristijoną Donelaitį ir jo kūrybą. Dalyvauja 

Šilutės pagrindinių mokyklų ir gimnazijų 8–10 

klasių moksleiviai. 

 

Šilutės pirmoji 

gimnazija; 

Vydūno 

gimnazija; 

Pamario 

pagrindinė 

mokykla; 

Martyno 

Jankaus 

pagrindinė 

mokykla; 

F. Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos K. 

Donelaičio 

skaitykla 

IS, 

L. Dumšienė 

03 03–15 

d. 

 

Kompiuterinių įgūdžių ugdymas pagal 

asociacijos „Langas į ateitį“ parengtą programą 

(2 grupės po 10 žmonių). 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

IS, 

L.Dumšienė, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

03 05 d. 

 

Šilutės rajono mokyklų 7–12 kl. mokinių 

technologijų olimpiados darbų paroda. 

VB 

Žaisloteka 

VAS, 

I. Jonikaitė 
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03 05, 

12, 19 d. 

Pavasario sezono žaidimo „Europrotai“ II, III ir 

IV turnyrai. 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

03 06 d. 

03 10 d. 

„Lietuvininkų tarmių žodyno” sutiktuvės, 

dalyvaujant sudarytojams, moksliniam 

redaktoriui doc. dr. Jonui Bukančiui. Renginio 

vedėjos – lietuvininkų tarmės puoselėtojos Indrė 

Skablauskaitė ir Vaida Galinskienė. Muzikinę 

programą atliks Šilutės kraštotyros draugijos 

folkloro ansamblis „Ramytė“ (vad. Giedrė 

Pocienė). 

„Saugų 

artuma“ 

bendruomenės 

namai, 

VB 

K. Donelaičio 

skaitykla 

BKS, 

N. Budreckienė 

03 06 d. Iš ciklo „Nauja knyga. Susipažink!“ 

Audriaus Šikšniaus knygos „Motinų valanda” 

sutiktuvės. Dalyvauja knygos autorius, 

redaktorė Birutė Morkevičienė, mecenatas 

Arvydas Jakas. Tekstus skaito aktorius 

Vygantas Paldauskas, Šilutės pirmosios 

gimnazijos gimnazistai Gytis Tamulevičius ir 

Mantas Mockus. Muzikuoja Rimas Stankevičius 

(smuikas). 

Skirta Tarptautinei moters dienai 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

A. Norbutienė, 

I. Zakaraitė 

03 06 d. 

 

Seminaras VB ir filialų darbuotojams bei 

vartotojams „Elektroninis deklaravimas – 

greičiau, paprasčiau, patikimiau“. 

Bendradarbiaujant su Klaipėdos mokesčių 

inspekcijos Šilutės skyriumi. 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

L. Dumšienė 

03 07 d. Interaktyvi viktorina „Vunderkindai gali“, 

virtuali pažintinė pasaka „Žvaigždžių šalies 

gyventojai“. Dalyvauja Vainuto gimnazijos 4 kl. 

mokiniai (mokytoja Virginija Kubilienė). 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

I. Jonikaitė 

03 10 d. 

 

Kristijono Donelaičio skaityklos atidarymas:  

 virtuali skaityklos projekcija; 

 kai Donelaitis rašė „Jau saulelė vėl...“, 

Klaipėdos universiteto istorikė, doc. dr. Silva 

Pocytė;  

 „Metų“ ištraukas skaito Vydūno 

gimnazijos mokinys, meninio skaitymo 

konkurso „Sveiks, svieteli margs!“ laureatas 

Dovydas Mažonas; 

 paroda „Eksponuojame, skaitome, 

atrandame: Kristijono Donelaičio kūryba ir 

autorių kūryba apie Kristijoną Donelaitį nuo 

1940 metų iki dabarties“; 

 lietuvių kalbos - matematikos - 

technologijų - dailės - fotografijų paroda 

„Kristijonas Donelaitis: metų laikų ir poemos 

ratu“. 

VB 

Bibliotekinink

ystės ir 

kraštotyros 

skyrius 

BKS, 

N. Budreckienė, 

SAS, 

A. Norbutienė, 

VAS, 

V. Gerulienė, 

FOS, 

D. Šernienė 

03 10 d. Šilutės Vydūno gimnazijos gimnazisto Oskaro VB VAS, 

I. Jonikaitė 
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Venckaus parodos „Paukščiai“ pristatymas.  

Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai 

Konferencijų 

salė 

03 13 d. 

 

Elektroninių knygų ir elektroninių skaityklių 

pristatymas Šilutės Pamario pagrindinėje 

mokykloje. 

VB 

Pamario 

pagrindinė 

mokykla 

IS, 

S. Jablonskienė, 

D. Dobilinskas 

03 20 d. Literatūros paroda „Žemės šventė – mūsų visų 

šventė“ 

Skirta Žemės dienai 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

I. Zakaraitė 

03 20 d. Informacijos vartotojų turnyras „Ką žinai apie 

savo miestą Šilutę?“. Pagal klausimus tam tikra 

tema surengiamas turnyras moksleivių 

komandoms. 

VB IS, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

03 24 d. 

 

Pavasario lygiadienio skaitymai „Jau saulelė 

vėl...“: 

 vieša lietuvių literatūros pamoka su 

Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistais „Man 

įdomus Kristijonas Donelaitis arba dvidešimt 

keturi skirtingi „Jau saulelė vėl...“ sakymai iš 

gimnazistų lūpų“.  

 Dalyvauja Šilutės Pamario pagrindinės 

ir Šilutės Žibų pradinės mokyklų mokiniai; 

 Lietuvos dailininkų sąjungos 

tarptautinės tapybos parodos „Šimtmečio 

portretas“ pristatymas; 

 virtuali edukacinė biblioteka „Mokomės 

skaityti Kristijoną Donelaitį“. 

Prie 

Evangelikų 

liuteronų 

bažnyčios, 

Lietuvininkų g. 

21, 

F. Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos 

Pastogėlė, 

K. Donelaičio 

skaitykla 

SAS, 

A.Norbutienė,  

VAS,  

V. Gerulienė 

03 25–28 

d. 

 

Konsultacijos lankytojams „E. deklaravimas? 

Jums padės e-bibliotekininkas!“  

VB 

Informacijos 

skyrius, 

VB filialai 

IS, 

S. Jablonskienė, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

03 25 d. 

 

„Interneto savaitė 2014. Jūsų saugūs finansai“: 

tiesioginė transliacija iš Martyno Mažvydo 

bibliotekos. 

VB IS, 

L. Dumšienė 

03 26 d. Iš ciklo „Trečiadienių knygiadieniai“ 

Susitikimas su šilutiške knygų autore, Filomena 

Kitova. Knygų keitimas kilnojamojoje 

bibliotekėlėje. 

Šilutės 

psichikos 

sveikatos ir 

psichoterapijos 

centras 

SAS, 

A. Norbutienė, 

D. Jucikaitė 

03 27 d. Literatūros ir dokumentikos paroda „Mūsų 

teatras – kaip gyvenimas, o mūsų gyvenimas – 

kaip teatras...“ 

Skirta Tarptautinei teatro dienai ir Teatro 

metams 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Pupšytė 

03 28 d. 

 

Integruota informacinė pamoka „Saugesnis 

internetas – saugesnis vaikas“ Šilutės Žibų 

pradinės mokyklos pirmokams (mokytoja Elena 

Bardauskienė). 

VB 

Konferencijų 

salė 

S. Jablonskeinė 

03 28 d. Knygos renginiai Punsko lietuvių kultūros Punsko F. Bajoraičio 
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namuose:  

 dokumentų ir ikonografijos parodos „Iš 

pasaulio literatūros klasikos lobyno: Kristijono 

Donelaičio „Metai“ prezentacija;  

 Punsko lietuvių kultūros namų senjorų 

etnografinio kolektyvo meninė programa. 

lietuvių 

kultūros namai 

(Lenkija) 

viešoji 

biblioteka. 

Partneris – 

Punsko lietuvių 

kultūros namai 

(Lenkija) 

03 28 d. 

 
 

Paroda „...mes vėl linksmi pavasarį švenčiam...“ 

su pristatymu, dalyvaujant autoriams. Geriausių 

piešinių autorių K. Donelaičio „Metų“ tema 

apdovanojimai. Kankliuoja Pamario pagrindinės 

mokyklos mokinė Deivina Jašinauskaitė. 

VB 

K. Donelaičio 

skaitykla 

VAS, 

V. Gerulienė, 

 

03 27 d. 

 

Susitikimas-kūrybinės dirbtuvės „Atkeliavę iš 

vaikystės pasaulio“ su knygų vaikams autore ir 

iliustruotoja Lina Žutaute (Vilnius). Veiks 

rašytojos išleistų knygų paroda ir mugė. Vaikų 

lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtinių 

teatralizuotas rašytojos knygos „Kakė makė ir 

pabėgusios ausys“ pristatymas. 

VB 

Konferencijų 

salė, 

Rusnės filialas 

VAS, 

L. Nausėdienė, 

I. Jonikaitė, 

A. Čėsnienė 

BALANDIS 

04 03 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros lentyna „Ignas Šeinius – lietuvių ir 

švedų rašytojas” 

Skirta Lietuvos diplomato, rašytojo, spaudos 

darbuotojo 125-osioms gimimo metinėms 

VB 

Abonementas 

SAS, 

D. Pupšytė 

04 03 d. 

 

Iš ciklo „Žymių Pamario krašto asmenybių 

kalendorius” 

Mažosios parodos: 

 Literatūros ir ikonografijos paroda 

„Kūrėjai, liudijantys praeitį: Eugenijus 

Rimvydas Stancikas” 

Skirta kraštiečio, Laisvės kovų dalyvio 80-

mečiui 

 Literatūros paroda „Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis 

Šaulys” 

Skirta valstybės ir visuomenės veikėjo, Mažosios 

Lietuvos spaudos darbuotojo 135-osioms 

gimimo metinėms 

 Literatūros ir fotoreprodukcijų paroda 

„Švėkšnos metraščiai: prisimenant Napoleoną 

Bernotą…” 

Skirta aktoriaus, režisieriaus 100-osioms 

gimimo metinėms 

 Literatūros paroda „Žymusis Klaipėdos 

krašto knygininkas Endrikis Endrulaitis” 

Skirta evangelikų kunigo, knygininko, lietuvių 

protestantiškos raštijos darbuotojo 150-osioms 

gimimo metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

BKS, 

V. Veiverienė 

04 08 d. Duomenų bazių EBSCO, Grove Art Online, 

Grove Music Online pristatymas ir praktiniai 

VB IS, D. 

Vasiliauskytė 
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užsiėmimai su Šilutės gimnazijų gimnazistais. 

04 09 d. 

 

Srautinė istorijos pamoka „Knygnešystė 

Pamario krašto istorijoje“: pažintinė projekcija, 

filmo „Knygnešiams atminti“ (autoriai – Kauno 

„Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokiniai) 

peržiūra ir aptarimas, viktorina žinioms 

pasitikrinti. Dalyvauja Pamario pagrindinės 

mokyklos mokiniai. 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

L. Nausėdienė 

04 14 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros lentyna „Juozas Baltušis iš arti“ 

Skirta rašytojo 105-osioms gimimo metinėms 

VB 

Abonementas 

SAS, 

D. Pupšytė 

 

RENGINIAI, SKIRTI NACIONALINEI BIBLIOTEKŲ SAVAITEI 

  NACIONALINĖS SAVAITĖS BELAUKIANT 

04 10 d. Dalios Buragienės (Kaunas) knygos „Vieną 

vakarą dviese“ ir garsinės knygos ,,Čiulba 

volungėlė“ pristatymas, dalyvaujant autorei bei 

aktorei Virginijai Kochanskytei. 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, Vita 

Gerulienė 

04 10 d. 

 

„Dedikacijos Donelaičiui“: 

 Šilutės kraštotyros draugijos folkloro 

ansamblio „Ramytė“ edukacinė programa 

„Lietuvininkų metų darbai ir česnis“ (vadovė 

Giedrė Pocienė); 

 tautodailininkų Angelės ir Vytauto 

Raukčių vieno kūrinio parodos „Kalendorius 

„2014. Kristijono Donelaičio metai“ 

pristatymas, dalyvaujant autoriams.  

VB 

Periodikos 

skaitykla 

 

SAS, 

A. Norbutienė 

 

04 18 d. Susitikimas su Mažosios Lietuvos kultūros 

tyrinėtojais – architektu, etnografu, istoriku doc. 

dr. Martynu Purvinu ir architekte Marija 

Purviniene bei nauja M. Purvino knyga 

„Mažosios Lietuvos kaimų istorinė raida” (Kn. 

1.). 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

BKS, 

V. Veiverienė 

  LAIKAS BIBLIOTEKININKUI: 

04 25 d. Geriausio Pamario krašto Metų bibliotekininko 

šventė. 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, S. 

Jablonskienė 

 

04 28 d.  Pokalbis už apskrito stalo „Namai ten, 

kur yra biblioteka“ (slovakų patarlė). 

 Kultūrinės palėpės šturmas, pergalės 

triumfas, žinių lyga-turnyras „Bičiulių kodas – 

biblioteka“ 

VB K. 

Donelaičio 

skaitykla 

VB 

Konferencijų 

salė 

D. Užpelkienė 

IS,  

S. Jablonskienė 

 LAIKAS KLASIKAI: 

04 23 d. Iš ciklo „Trečiadienių knygiadieniai“: 

susitikimas su Nepriklausomų rašytojų sąjungos 

nariu, pirmuoju „Literatūrinio rudens‘ 2012“ 

Fridricho Bajoraičio vardo premijos laureatu, 

knygų autoriumi Audriumi Šikšniumi. Knygų 

keitimas Keliaujančiame knygynėlyje. 

Psichikos 

sveikatos ir 

psichoterapijos 

centras 

SAS, 

D. Jucikaitė 
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 LAIKAS ŠEIMOMS IR JAUNIMUI 

04 23 d. Šilutės Vydūno gimnazijos gimnazisto Oskaro 

Venckaus pirmosios knygos „Mes iš žemės“ 

pristatymas, dalyvaujant autoriui.  

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

L. Nausėdienė 

 

04 24 d. Renginys „Gyvenimas ir tau, ir man yra 

nuostabus...”: dailininkės Akvilės Zavišaitės 

(1962-1991) retrospektyvinės dailės darbų 

parodos atidarymas; knygos „Akvilė: neprašyk 

auksinės žuvelės plauti indų “ (sudarytoja Rita 

Baltušytė) pristatymas; fragmentai iš 

dokumentinio filmo „Akvilė“. 

VB 

Pastogėlė, 

Konferencijų 

salė 

SAS,  

A. Norbutienė,  

D. Pupšytė 

 LAIKAS TAU, MIELAS BIČIULI 

04 25 d. Ekslibrisų mokyklėlės „Grafikos kūrimo 

stovykla-studija“ atidarymas. Pamoką „Pamario 

krašto atpažinimo simbolis – vėtrungės“ veda 

rajono vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus 

mokytojas Andrius Sirtautas. Dalyvauja 

Pamario bei M. Jankaus pagrindinių mokyklų 

mokiniai. 

VB K. 

Donelaičio 

skaitykloje 

BKS, L. Liutkutė 

GEGUŽĖ 

05 mėn. 
data 

tikslinama 

„Žinių lyga: jauni ir padūkę-2“ su Šilutės 

Pamario pagrindine mokykla. 

Skirta Pavasario šventei 

VB Pamario 

pagrindinė 

mokykla 

IS,  

S. Jablonskienė 

05 02 d. 

 

Literatūros ir dokumentų stendinė paroda 

„Mažosios Lietuvos šviesulys Mikelis 

Hofmanas-Ateivis” 

Skirta poeto, visuomenės ir kultūros veikėjo 

125-osioms gimimo metinėms 

VB 

Laučių filialas 

BKS, 

V. Veiverienė 

05 02 d. Iš ciklo „Šilutės krašto kolekcionieriai ir 

kolekcijos” 

Žurnalisto, numizmato Petro Skutulo monetų 

rinkinio ekspozicija. 

Skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai 

VB 

Konferencijų 

salė 

BKS,  

N. Budreckienė 

05 06 d. 

 
 

 

Knygos «Мемориал Кристионаса 

Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. 

История создания» („Kristijono Donelaičio 

memorialas Čistyje Prudy. Sukūrimo istorija“) 

pristatymas. Dalyvauja knygos vertėja Rūta 

Leonova, redaktorius Borisas Bartfeldas, 

istorikė, dr. Silva Pocytė, kt. 

VB 

K. Donelaičio 

skaitykla 

SAS,  

A. Norbutienė 

 

05 07 d. 

 

Iš ciklo „Jungianti kūrybos dvasia“ 

Renginys jaunimui ,,Pajausti Visatos 

skambėjimą“. Pokalbis – diskusija apie kūrybą, 

knygą, meną prie Rimantės Bučinskaitės 

kūrybos parodos. Dalyvauja parodos autorė, 

Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistai. 

Skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

I. Zakaraitė 

05 07 d. Literatūrinės akcijos „Skaitymas: donelaitika“ VB VAS, 
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metu sukurtų lankstinukų, knygos žymeklių 

paroda-pristatymas, dalyvaujant autoriams. 

K. Donelaičio 

skaitykla 

V. Gerulienė 

05 08 d. Raiškaus skaitymo festivalis „I'm a reciter“ (Aš 

– skaitovas) anglų kalba. Dalyvauja Šilutės 

pradinių mokyklų mokiniai. 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

L. Dumšienė 

05 09 d. Europos dienos šventė Šilutėje (pagal atskirą 

programą). 

VB IS, 

L. Dumšienė 

05 09 d. 

(Data 

gali 

keistis) 

Vilniaus Šv. Jono gatvės galerijos knygų 

vaikams iliustracijų ir elektroninės knygos 

projekto pristatymas, dalyvaujant dailininkei ir 

rašytojai Ulai Šimulynaitei. 

VB 

Pastogėlė, 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

V. Gerulienė 

 

05 09 d. Edukacinė „Grafikos kūrimo stovyklos-

studijos“ pamoka „Pamario krašto istorijos 

atmainos knygos ženkle – ekslibrise“, 

dalyvaujant dailininkui. 

VB 

Usėnų filialas 

BKS, L. Liutkutė 

05 13 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai 

„Susipažinimas su programa Picasa“. 

VB 

Informacijos 

skyrius 

IS,  

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

05 14 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai „Saugus 

internetas“. 

VB 

Informacijos 

skyrius 

IS,  

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

05 15 d. 

 

Iš ciklo „Nauja knyga. Susipažink!“ 

Kraštietės medikės Onutės Mitalienės 

(Klaipėda) knygos „Norėčiau apkabinti visus...“ 

pristatymas, dalyvaujant autorei. 

Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Jucikaitė 

05 15 d. 

 

Duomenų bazių EBSCO, Grove Art Online, 

Grove Music Online pristatymas ir praktiniai 

užsiėmimai su Šilutės pagrindinių mokyklų 

moksleiviais. 

VB 

Informacijos 

skyrius 

IS, 

D. Vasiliauskytė 

05 23 d. Virtuali paroda „Lietuvos dešimtmetis Europos 

Sąjungoje“ 

Skirta paminėti/įamžinti Lietuvos narystės ES 

dešimties metų jubiliejų 

VB 

 

IS, 

L. Dumšienė 

05 26 d. 

 

Kompiuterinių įgūdžių ugdymas pagal 

asociacijos „Langas į ateitį“ parengtą programą 

(2 grupės po 10 žmonių). 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

05 28 d. Iš ciklo „Trečiadienių knygiadieniai“ 

Šilutiškių išleistų knygų paroda. Pokalbis-

diskusija apie perskaitytas knygas, vykusius 

susitikimus su rašytojais. Knygų keitimas 

kilnojamojoje bibliotekėlėje. 

Šilutės 

psichikos 

sveikatos ir 

psichoterapijos 

centras 

SAS, 

D. Jucikaitė 

TEATRINĖS, MENINĖS, LITERATŪRINĖS, MUZIKINĖS INTERPRETACIJOS, 

SKIRTOS ŠILUTĖS MIESTO GIMTADIENIUI. PROGRAMOJE: 

 

05 31 d. 

 

Lauko parodos: 

 „Mažosios Lietuvos simboliai“ – 

jaunųjų dailininkų plenero ant Rambyno kalno 

tapybos darbų paroda; 

 konkurso „Donelaitika: kompiuterinės 

Vydūno 

skverelis 

SAS, 

A.Norbutienė, 

IS, 

L. Dumšienė 

 



 Veiklos programa’ 2014 

 Puslapis 46 

grafikos interpretacijos“ laimėtojų darbų 

paroda. 

Tradiciniai šeimų gimtadienio pusryčiai Žibų 

kaimo arbatinėje: 

 „Vaikams, tėveliams ir jų draugams“ – 

Naisių vasaros teatro muzikinė programa;  

 „Virš sodo pakilo saulužė, sukvieskim 

kiemelin visus“ – l/d „Raudonkepuraitė“; 

 Pamario krašto Sekminės „Piemenukai 

virsta kūlio“ – l/d „Pušelė“;  

 „Ragaišiukas“ – Žibų pradinė mokykla; 

 „Beveik jūros arkliukai“ – knygos 

bičiuliai „Galvočiukai“. 

Vydūno 

skverelis 

 

VAS, 

V. Gerulienė 

 

„Šventinė meno palėpė“: 

 „Skulptoriai skaito Donelaitį“ – 

tarptautinio bronzos liedinimo simpoziumo 

parodos atidarymas. Dalyvauja parodos 

kuratorė prof. Dalia Matulaitė, projekto 

organizatorė Regina Šimulynienė, darbų 

autoriai.  

 Aleksandro Šimanskio ir Sigučio Jačėno 

aktoriniai skaitymai pagal Kristijoną Donelaitį, 

kankliuoja Algytė Merkelienė (Klaipėda). 

VB 

Pastogėlė, 

Konferencijų 

salė 

 

SAS, 

A. Norbutienė 

„Laukuose dobilas raudonas“ –  

Naisių vasaros teatro muzikinė programa: 

lietuvių liaudies dainos, dainuojamoji poezija. 

Atlieka aktoriai: Elida Dubinskytė-Šimaitė, 

Orinta Jazdauskaitė, Arūnas Jokubauskas, 

Birutė Kaktytė, Vaida Kavaliauskaitė, Tomas 

Montvila, Remigijus Pelenis, Valdas Vaitiškis, 

Gerda Vilimaitė. 

VB 

Vasaros 

kiemelis 

VAS,  

V. Gerulienė, 

SAS, 

A. Norbutienė 

 

BIRŽELIS 

06 05 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros lentyna „Stasys Dabušis – keistokas 

ir originalus kalbininkas ir vertėjas“ 

Skirta 125-osioms gimimo metinėms 

VB 

Abonementas 

SAS, 

D. Pupšytė 

06 06 d. 

 

Kompiuterinių įgūdžių ugdymas pagal 

asociacijos „Langas į ateitį“ parengtą programą 

(2 grupės po 10 žmonių). 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

06 11 d. Arbatos gėrimo ritualo „Arbata iš metų į metus“ 

pristatymas. Dalyvauja Šilutės socialinių 

paslaugų centro socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugas gaunantys vaikai. 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

L. Nausėdienė 

06 13 d. Iš ciklo „Nauja knyga. Susipažink!“ 

Stasio Mėlinausko knygos „Macikai: lageris 

keičia pavadinimus” sutiktuvės. 

Skirta Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir 

genocido dienai 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

I. Zakaraitė 

06 13 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ VB SAS, 
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Literatūros paroda „Atsiminimų archyvas...“ 

Skirta Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir 

genocido dienai 

Periodikos 

skaitykla 

I. Zakaraitė 

06 13 d. 

 

Edukacinė „Grafikos kūrimo stovyklos-

studijos“ pamoka „Mažoji grafika: iškilios 

asmenybės“, dalyvaujant dailininkui. 

VB 

Ž. Naumiesčio 

filialas 

IS, 

D. Vasiliauskytė 

06 19 d. 

 

Iš fonotekos fondo: „Balys Dvarionas – 

kompozitorius ir dirigentas” (paroda, garso įrašų 

perklausa). 

Minint 110-ąsias gimimo metines 

VB 

 

SAS, 

D. Pupšytė 

06 20 d. Virtuali fotodokumentų paroda „Iš Šilutės dainų 

švenčių istorijos” bibliotekos interneto 

svetainėje www.silutevb.lt. 

Skirta 1949 m. įvykusios pirmosios Šilutės 

apskrities dainų šventės 65-ųjų metų sukakčiai 

VB BKS, 

V. Veiverienė 

LIEPA 

07 01 d. Kūrybinė laboratorija-stovykla „Pažink 

lėlininką“. Stovyklos trukmė – 10 d. Vadovai – 

lėlininkai Šarūnas Datenis, dukart „Auksinio 

scenos kryžiaus“ nominantas, Imantas Precas, 

Karolis Algimantas Butvidas (Vilniaus „Lėlės“). 

Jei bus gautas finansavimas 

VB 

Vasaros 

kiemelis 

VAS, 

V.Gerulienė, 

I. Jonikaitė 

07 01 d. 

 

 

 

07 02 d. 

 

 
 

 

 

07 03 d. 

 

 

 

 

 

 

07 04 d. 

 

 

 

 

07 07 d. 

 

 

 

 

07 08 d. 

 

1 diena. AŠ galiu + TU gali = MES galim. 

Pažintis su vadovais. Teatriniai ir muzikiniai 

susidraugavimo-bendravimo žaidimai. Pokalbis 

apie numatomas veiklas ir jų pristatymas. 

2 diena. Lėlės teatro gimimas – minčių lietus, 

idėjos spektakliui. Pažintis su „Lėle“ – 

muzikinės improvizacijos, vaidybos, judesio, 

scenos kalbos, susikaupimo bei savikontrolės 

trenažai.  

3 diena. Lėlių ir objektų gamyba. Judesio, 

scenos kalbos, susikaupimo bei savikontrolės 

trenažai, kuriamų objektų aptarimas, pritaikant 

būsimame spektaklyje. Spektaklio scenarijaus 

kūrimas objektų teatro priemonėmis. Vakarinė 

programa – teatrinė edukacija, naudojant 

grafoprojektoriaus techniką.  

4 diena. Lėlių ir objektų gamyba, aktorinio 

pasitikėjimo žaidimai, judesio, scenos kalbos, 

susikaupimo bei savikontrolės trenažai. 

Programa „Metas improvizuoti“ – užfiksuotų 

kadrų peržiūra ir draugiškas aptarimas.  

5 diena. Draugiškas apšilimas flasch mob‘o 

ritmu. Judesio, scenos kalbos, susikaupimo bei 

savikontrolės trenažai. Lėlių ir objektų gamyba, 

lavinamieji vaidybos bei judesio užsiėmimai, 

vaizduotės lavinimas, teatralizuotos pasakos.  

6 diena. Pažintinė-edukacinė išvyka į Ventės 

ragą. Judesio, scenos kalbos, susikaupimo bei 

VB 

 

VAS, 

V.Gerulienė, 

I. Jonikaitė 

 

http://www.silutevb.lt/
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07 09 d. 

 

 

07 10 d. 

 

 

07 11 d. 

 

 

 
 

 
07 12 d. 

 

 

savikontrolės trenažai.  

7 diena. Lėlių ir objektų gamyba. Judesio, 

scenos kalbos, susikaupimo bei savikontrolės 

trenažai.  

8 diena. Lėlių ir objektų gamyba. Judesio, 

scenos kalbos, susikaupimo bei savikontrolės 

trenažai.  

9 diena. Pasiruošimas stovyklos uždarymui – 

baigiemieji stovyklos štrichai – virtualios 

muzikinės fotografijų parodos maketavimas 

projekcijoje, spektaklio su pagamintomis 

lėlėmis repeticija. Judesio, scenos kalbos, 

susikaupimo bei savikontrolės trenažai su 

lėlėmis. 

10 diena. Spektaklio premjera šilutiškių 

bendruomenei, pasidalinimas kūrybiniais 

įspūdžiais, virtualios fotografijų parodos „Taip 

gimsta mano lėlė“ pristatymas.  

07 05 d. Iš ciklo“Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros lentyna „Žorž Sand moterų pasaulis“ 

Skirta prancūzų rašytojos 210-osioms gimimo 

metinėms 

VB 

Abonementas 

SAS, 

I. Zakaraitė 

07 12 d. 

 

Kiemo renginys „Donelaitika: knyga, žodis, 

konfesija ir menas epochų kultūriniuose 

perskaitymuose“:  

 teatrinė programa „Dyvų dyvai“ pagal 

K. Donelaičio „Metus“ su Lietuvos regionų 

mėgėjų teatrais – 2014 m. Lietuvos dainų 

šventės „Čia - mano namai“ dalyviais 

(Skapiškio kultūros namų teatru (Kupiškio r.), 

Tauragės liaudies teatru, Akmenės kultūros 

namų teatru, Marcinkonių liaudies teatru 

(Varėnos r.); 

 parodų mugė „Viskas Kristijonui 

Donelaičiui...“: Virgilijaus Jankausko 

fotografijų paroda „Donelaitis“; 

 Šilutės krašto keliaujančios parodos; 

jaunimo kūrybinių konkursų dalyvių darbai. 

VB 

Vasaros 

kiemelis 

 

SAS, 

A. Norbutienė, 

BKS, 

N. Budreckienė, 

VAS, 

Vita Gerulienė 

07 31 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos žingsniai“ 

Literatūros ir dokumentikos paroda „Priartėjant 

prie Medininkų tiesos“ 

Skirta Medininkų tragedijai (1991-07-31) 

atminti 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Pupšytė 

RUGPJŪTIS 

08 04 d. Virtuali fotodokumentų paroda „Praėjusių 

amžių šviesoje: Pamario krašto istorijos tyrėjas 

Petras Jakštas” bibliotekos interneto svetainėje 

www.silutevb.lt. 

Skirta bibliofilo, kultūros veikėjo, 

kraštotyrininko 115-osioms gimimo metinėms 

VB 

 

BKS, 

V. Veiverienė 

http://www.silutevb.lt/
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08 04 d. Iš ciklo „Šilutės krašto kolekcionieriai ir 

kolekcijos” 

Henriko Bundorfo „akmenynas”: sukauptų 

pasaulio akmenų kolekcijos paroda. 

VB 

Konferencijų 

salė 

BKS, 

V. Veiverienė 

08 05 d. Olgos Putinienės (Šilutė) piešinių paroda 

(fraktalai, gamtos motyvai). 

VB 

Pastogėlė 

SAS, 

D. Jucikaitė 

08 08 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos žingsniai“ 

Literatūros ir dokumentikos paroda „Antanas 

Smetona – pirmasis Lietuvos Respublikos 

Prezidentas“ 

Skirta 140-osioms gimimo metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Jucikaitė 

08 22 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos žingsniai“ 

Literatūros ir dokumentikos paroda „Baltijos 

kelias – žmonių grandinė laisvės vardan” 

Skirta Baltijos kelio 25-mečiui 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

I. Zakaraitė 

08 28 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros paroda „Audros ir veržimosi 

literatūrinis sąjūdis“ 

Skirta vokiečių rašytojo, mąstytojo J. V. Getės 

265-osioms gimimo metinėms 

VB 

Abonementas 

SAS, 

D. Pupšytė 

08 27 d. Iš ciklo „Trečiadienių knygiadieniai“ 

Knygų keitimas kilnojamojoje bibliotekėlėje. 

Susitikimas su tauragiške knygų autore Janina 

Budrevičene (gali keistis). 

Šilutės 

psichikos 

sveikatos ir 

psichoterapijos 

centras 

SAS, 

D. Jucikaitė 

RUGSĖJIS 

09 04 d. 

 

Dailininko Šarūno Leonavičiaus (Vilnius) 

iliustracijų Kristijono Donelaičio poemai 

„Metai“ parodos atidarymas, dalyvaujant 

autoriui. Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos 

„artseria“ knygos „Kristijonas Donelaitis. 

Metai” pristatymas, dalyvaujant leidėjams.  

VB 

Pastogėlė 

SAS, 

A. Norbutienė 

09 09-12 

d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai 

pradžiamoksliams: pažintis su kompiuteriu, 

informacijos paieška internete, elektroninis 

bendravimas. 

VB 

Informacijos 

skyrius 

IS, 

S. Jablonskienė, 

D.Vasiliauskytė, 

D. Dobilinskas 

09 09-23 

d. 

 

Kompiuterinių įgūdžių ugdymas pagal 

asociacijos „Langas į ateitį“ parengtą programą 

(2 grupės po 10 žmonių). 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

09 10 d. 

 

Iš ciklo „Žymių Pamario krašto asmenybių 

kalendorius” 

Mažosios parodos: 

 Literatūros ir ikonografijos paroda 

„Meno pasaulio slėpiniai: tautodailininkas 

Petras Balsys” 

Skirta kraštiečio 65-ajam jubiliejui 

 Literatūros paroda „Tautos dvasios 

žadintojas Jonas Vanagaitis” 

Skirta Mažosios Lietuvos politikos ir 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

BKS, 

L. Liutkutė 
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visuomenės veikėjo, žurnalisto 145-osioms 

gimimo metinėms 

09 10 d. 

 

Literatūriniai skaitymai iš ciklo „Kristijono 

Donelaičio „Metų“ laikų ratu” prie knygų 

parodos „Rudenio gėrybės“, dalyvaujant M. 

Jankaus pagrindinės mokyklos mokiniams. 

VB 

K. Donelaičio 

skaitykla 

BKS, 

N. Budreckienė, 

VAS, 

V. Gerulienė 

09 15 d. 

 

Atidaroma kilnojamoji stendinė paroda 

„Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“, 

parengta Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių bibliotekos, Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto, Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos. Iliustruota 

dokumentais iš Prūsijos kultūros paveldo 

slaptojo valstybės archyvo (Geheimes 

Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, 

Berlynas). 

VB 

Pastogėlė 

BKS, 

N. Budreckienė 

09 19 d. 

 

Edukacinė „Grafikos kūrimo stovyklos-

studijos“ pamoka „Knygos ženklas – ekslibrisas 

ir iškilūs Mažosios Lietuvos knygininkai“, 

dalyvaujant dailininkui, Šilutės r. vaikų meno 

mokyklos Dailės skyriaus mokytojui Andriui 

Sirtautui. 

VB 

K. Donelaičio 

skaitykla 

BKS, 

L. Liutkutė 

09 21 d. 

 

Iš ciklo „Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros lentyna „ Turiu dvi mylimąsias – 

Lietuvą ir knygą“ 

Skirta lietuvių rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto 

145-osioms gimimo metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Jucikaitė 

09 23 d. 

 

Rudens lygiadienio skaitymai: 

 „Donelaitis tarp mūsų“ – meninio 

vaidybinio filmo peržiūra ir diskusija apie 

klasikos išliekamąją vertę;  

 Nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureato, rašytojo Aido Marčėno kūrybos 

vakaras, aktoriniai skaitymai. 

VB 

K. Donelaičio 

skaitykla 

SAS, 

A. Norbutienė 

 

09 24 d. Iš ciklo „Trečiadienių knygiadieniai“ 

Knygų keitimas kilnojamojoje bibliotekėlėje. 

Šilutės 

psichikos 

sveikatos ir 

psichoterapijos 

centras 

SAS, 

D. Jucikaitė 

09 25 d. 

 

Vienos dienos renginių programa Bauskės 

(Latvija) centrinėje bibliotekoje:  

 literatūros ir ikonografijos parodos 

„Kristijonas Donelaitis Pasaulio literatūros 

kontekste“ tradicinis ir virtualus pristatymas;  

 aktoriniai „Metų“ skaitymai lietuvių-

latvių kalbomis;  

 literatūrologų diskusija „Donelaitika, 

kaip fenomenas“. 

Bauskės 

centrinė 

biblioteka 

(Latvija) 

F. Bajoraičio 

viešoji 

biblioteka. 

Partneris – 

Bauskės centrinė 

biblioteka 

(Latvija) 

09 25 d. Protmūšis ikimokyklinukams „Žinių vinys“. 

Dalyvauja vaikų lopšelių-darželių 

VB 

Konferencijų 

VAS, 

L. Nausėdienė, 
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„Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, „Žibutė“, „Pušelė“, 

„Žvaigždutė“, „Raudonkepuraitė“ auklėtiniai. 

salė I. Jonikaitė 

09 25 d. 

- 10 10 

d. (data 

tikslina- 

ma) 

 

Klaipėdos universiteto mokslinės konferencijos 

„Teologijos aspektai: lietuvių ir vokiečių 

santykiai, atsižvelgiant į bažnytinį kontekstą“ 

išvažiuojamoji sesija Šilutėje.  

VB 

Konferencijų 

salė 

BKS, 

N. Budreckienė 

09 25 d. 

 

Tiesioginis interneto tiltas „Mes visi kartu 

skaitome Kristijoną Donelaitį...“ su Bauskės 

(Latvija) centrinės bibliotekos ir Kaliningrado 

(Rusija) miesto municipaliteto centralizuotos 

bibliotekų sistemos bibliotekos Nr. 4 jaunaisiais 

skaitytojais. Skaitomos „Metų“ ištraukos 

lietuvių-latvių-rusų kalbomis. 

VB 

K. Donelaičio 

skaitykla 

IS, 

L. Dumšienė 

 

09 26 d. Iš ciklo“Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros lentyna „Lietuvių egzodo literatūra: 

Mariaus Katiliškio prozos klasika“ 

Skirta rašytojo 100-osioms metinėms 

VB 

Abonementas 

SAS, 

D. Pupšytė 

SPALIS 

10 mėn. Turnyras „Gink, saugok, padėk, bet išlik“. 

Skirta Policijos (Angelų sargų) dienai 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė  

10 01 d. Iš ciklo „Žymių Pamario krašto asmenybių 

kalendorius” 

Mažosios parodos: 

 Literatūros paroda „Lietuviško žodžio 

saugotojas Vilius Pėteraitis” 

Skirta lietuvių kalbininko, lingvisto, 

žodynininko, Mažosios Lietuvos visuomenės 

veikėjo 100-osioms gimimo metinėms 

 Literatūros paroda „Knygos ir žmogaus 

likimas: spaustuvininkas Martynas Šernius” 

Skirta vertėjo, spaustuvininko ir leidėjo 165-

osioms gimimo metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

BKS, 

L. Liutkutė 

10 09 d. Privataus kolekcijų muziejaus „Gerumas“ 

kolekcininko Henriko Bundorfo lietuviškų pašto 

ženklų parodos pristatymas, dalyvaujant 

autoriui.  

Skirta Pasaulinei pašto dienai 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

I. Jonikaitė 

10 09 d. Monikos Jakimauskaitės (Klaipėda - Didžioji 

Britanija) tekstilės ir fotografijos kompozicijų 

paroda „Tarp TEN ir ČIA“ 

(bendradarbiaujant su VšĮ „Meno menė”) 

VB 

Palėpėlė 

SAS, 

A. Norbutienė,  

I. Zakaraitė 

10 10 d. Edukacinė „Grafikos kūrimo stovyklos-

studijos“ pamoka „Šilutės tapatumas 

architektūros pavelde“, dalyvaujant dailininkui. 

VB Vilkyčių 

filialas 

BKS,  

L. Liutkutė 

10 10 d. Komandinis orientacinis žaidimas VB IS, 

L. Dumšienė, 
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„Triumfatoriai“. Žaidimas ištroškusiam 

nuotykių jaunimui. Komandos rungsis kuo 

greičiau atlikdamos įvairius žaidimus ir 

užduotis visame Šilutės mieste. 

Skirta Vietos savivaldos dienai 

 S. Jablonskienė, 

D.Vasiliauskytė 

10 14 d. Iš ciklo „Žymūs pasaulio žmonės“ 

Literatūros paroda „Luisas BRAILIS – rašto 

akliesiems išradėjas” 

Skirta 205-osioms gimimo metinėms ir Baltosios 

lazdelės dienai 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Jucikaitė 

10 15 d. Iš ciklo „Žymūs pasaulio žmonės“ 

Literatūros paroda „Žmogui reikia tikslo...“ 

Skirta vokiečių filosofo Fridricho Nyčės 170-

osioms gimimo metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

I. Zakaraitė 

10 16 d. Iš ciklo „Raktas į laimingesnį gyvenimą“ 

Prevencinis renginys „Priklausomybės: 

psichologinė vergovė ir laisvė“. Dalyvauja 

Klaipėdos narkotikų kontrolės narys, blaivybės 

draugijos „Baltų ainiai“ pirmininkas D. 

Zviedrys (bendradarbiaujant su Judėjimo 

„Stabdyk nusikalstamumą“ Šilutės skyriumi). 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

A. Norbutienė, 

D. Pupšytė 

10 16 d. 

 

LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos pristatymas ir praktiniai 

užsiėmimai su Šilutės pagrindinių mokyklų 

moksleiviais. 

VB 

Informacijos 

skyrius 

IS, 

S. Jablonskienė 

10 23 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai 

„Socialiniai tinklai: Taip ar Ne?“ 

VB 

Informacijos 

skyrius 

IS, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

10 23 d. 

 

Literatūrinio paveldo renginiai Kaliningrado A. 

P. Gaidaro sritinėje bibliotekoje:  

 dokumentų ekspozicijos „Kristijonas 

Donelaitis ir apie jį: 1946-2014 metų leidiniai“ 

tradicinis ir virtualus pristatymas;  

 poemos „Metai“ aktoriniai skaitymai 

lietuvių-rusų kalbomis;  

 integruota lituanistikos paveldo pamoka 

gimnazistams „Kristijonas Donelaitis: 

literatūros klasikas epochos istorikų, menininkų 

ir knygininkų kūryboje“ (K. Donelaičio 

asmenybės ir jo epochos pateiktis).  

Kaliningrado 

A. P. Gaidaro 

sritinė 

biblioteka 

(Rusija) 

 

F. Bajoraičio 

viešoji 

biblioteka.  

Partneris – 

Kaliningrado A. 

P. Gaidaro sritinė 

biblioteka 

(Rusija) 

 

10 24 d. 

 

Literatūros studija Kaliningrado miesto 

municipaliteto bibliotekoje Nr. 4:  

 vienos dienos ekspozicija „Kristijonas 

Donelaitis. „Metų“ vertimai į Europos sąjungos 

kalbas”;  

 Kaliningrado rašytojų sąjungos narių 

parengtų ir išleistų donelaitikos leidinių, 

mokslinių straipsnių pristatymas, dalyvaujant K. 

Donelaičio kūrybos leidėjams, autoriams, 

menininkams, knygų iliustruotojams;  

Kaliningrado 

miesto 

municipaliteto 

biblioteka Nr. 

4 (Rusija) 

 

F. Bajoraičio 

viešoji 

biblioteka.  

Partneris – 

Kaliningrado 

miesto 

municipaliteto 

biblioteka Nr. 4 

(Rusija) 

 



 Veiklos programa’ 2014   

 Puslapis 53 

 poemos „Metai“ aktoriniai skaitymai 

lietuvių-rusų kalbomis. 

10 24 d. 

(data 

tikslina- 

ma) 

Atminimo ir pamąstymų vakaras „Juodieji 

Mažosios Lietuvos istorijos puslapiai”, 

dalyvaujant Klaipėdos universiteto Baltijos 

regiono istorijos ir archeologijos instituto 

direktorei Silvai Pocytei: pažintis su „vilko 

vaikais”, Šilutės rajono vokiečių kilmės 

gyventojų bendrijos „Heide” choro programa 

(vad. Valteris Matulis). 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

BKS, 

V. Veiverienė 

10 25 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 

Literatūros ir dokumentikos paroda „Lietuvos 

Respublikos Konstitucija – pagrindinis šalies 

įstatymas“ 

Skirta Konstitucijos dienai 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Jucikaitė 

LAPKRITIS 

11 03 d. Senosios periodikos ekspozicija „Iš Knygos 

muziejaus fondų: tarpukario lietuvių periodinė 

spauda“. 

Skirta 150 metų nuo lietuvių spaudos draudimo 

pradžios ir 110 metų nuo draudimo panaikinimo 

paminėti 

VB 

K. Donelaičio 

skaitykla 

BKS, 

V. Veiverienė 

11 04 d. Paroda „Priklausomybės”. 

 

Šilutės 

policijos 

komisariatas 

SAS, 

D. Pupšytė 

11 05 d. Viktorina-klausimynas „Įvertink savo žinias“. 

Šilutės Pamario pagrindinės ir Šilutės M. 

Jankaus pagrindinės mokyklos moksleivių 

komandoms. Šauniausios komandos rinkimas. 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

D. Vasiliauskytė, 

Ž. Jokužytė 

11 06 d. „Kazimieras Būga – lietuvių kalbos pamatų 

kūrėjas, nusipelnęs leksikologas“ 

Skirta lietuvių kalbos tyrinėtojo, baltisto 135-

osioms gimimo metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Pupšytė 

11 06 d. 

 

Duomenų bazių EBSCO, Grove Art Online, 

Grove Music Online pristatymas ir praktiniai 

užsiėmimai su Šilutės gimnazijų gimnazistais. 

VB 

Informacijos 

skyrius 

IS, 

D. Vasiliauskytė 

11 07 d. 

 

Edukacinė programa „Mažoji Lietuva davė 

mums kalbą, raštą, pirmąsias knygas...”:  

 žurnalistės, fotografės Lilijos Valatkienės 

fotorefleksijų parodos „Mažoji Lietuva: laiko 

ženklai“ atidarymas, dalyvaujant autorei; 

 kultūrininko, buvusio ilgamečio 

Australijos lietuvių bendruomenės pirmininko 

Vytauto Juškos paskaita „Mažosios Lietuvos 

konfesijų svarba Lietuvos kultūroje“; 

 Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios 

vyskupo Mindaugo Sabučio dialogas su publika 

„Evangelikų liuteronų vieta Lietuvos kultūros 

akiplotyje“.  

VB 

Pastogėlė, 

K. Donelaičio 

skaitykla 

 

 

 

SAS, 

A. Norbutienė 

11 08-22 Kompiuterinių įgūdžių ugdymas pagal VB IS, 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_universitetas
http://lt.wikipedia.org/wiki/BRIAI
http://lt.wikipedia.org/wiki/BRIAI
http://www.spaudos.lt/Istorija/SD_issamiau.htm
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d. 

 

asociacijos „Langas į ateitį“ parengtą programą 

(2 grupės po 10 žmonių). 

Konferencijų 

salė 

L. Dumšienė, 

S. Jablonskienė, 

D. Vasiliauskytė 

11 14 d. Iš ciklo „Jungianti kūrybos dvasia“ 

Renginys „Pasaulis yra gražus“: Vlado 

Janavičiaus (Šilutė) rankdarbių paroda, klubo 

„Sielos paguoda“ ansamblio ir Dienos socialinės 

globos įstaigos lankytojų  programos. 

Skirta Tarptautinei tolerancijos dienai 

VB 

Konferencijų 

salė 

SAS, 

A.Norbutienė, 

D. Jucikaitė 

11 14 d. 

 

Edukacinė „Grafikos kūrimo stovyklos-

studijos“ pamoka „Ieškant Pamario ženklų: 

vandens kultūra, tradicijos, papročiai“, 

dalyvaujant dailininkui. 

VB 

Rusnės filialas 

BKS, 

L. Liutkutė 

11 17 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ 

Literatūros paroda „Gyvenimas mūsų – amžinas 

viesulas…“ 

Skirta lietuvių poetės Salomėjos Nėries 110-

osioms gimimo metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Jucikaitė 

11 18-21 

d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai 

pradžiamoksliams: pažintis su kompiuteriu, 

informacijos paieška internete, elektroninis 

bendravimas. 

VB 

Informacijos 

skyrius 

IS, 

S. Jablonskienė, 

D.Vasiliauskytė, 

D.Dobilinskas 

11 21 d. 

(data 

tikslina- 

ma) 

Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 

vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas” dalyvių 

įvertinimo ir apdovanojimo ceremonija, 

dalyvaujant Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjams. 

Konkursui sukurtų ekslibrisų parodos 

atidarymas; darbų katalogo pristatymas. 

VB 

Pastogėlė 

BKS, 

N. Budreckienė, 

L. Liutkutė 

 

GRUODIS 

12 01 d. 

 

Literatūriniai skaitymai iš ciklo „Kristijono 

Donelaičio „Metų“ laikų ratu” prie knygų 

parodos „Žiemos rūpesčiai“, dalyvaujant M. 

Jankaus pagrindinės mokyklos mokiniams.  

VB 

K. Donelaičio 

skaitykla 

BKS, 

N. Budreckienė, 

VAS, 

V. Gerulienė 

12 02 d. 

 

Literatūrinė muzikinė programa „Do - ne - lai - 

tis ! Klausykit, skamba kaip varpas“ (Just. 

Marcinkevičius). Dalyvauja Regina Paliukaitytė 

(aktorė), Aušra Liutkutė (sopranas), Robertas 

Beinorius (obojus), Aleksandras Vizbaras 

(fortepijonas), Regimantas Tamošaitis 

(rašytojas, literatūrologas, VU docentas, 

dėstytojas). 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

A. Norbutienė 

 

12 02 d. 

 

Žinių lyga „Metų ir raštų ratas“. Dalyvauja 

programos „Kristijonas Donalaitis: epochos ir 

dabarties laiko sąskambiai“ organizatorių, 

partnerių ir bendraminčių komandos. 

VB 

Konferencijų 

salė 

IS, 

L. Dumšienė 

 

12 03 d. M. Jankaus pagrindinės mokyklos 8 klasės 

mokinio Luko Arlausko kūrybos pristatymas.  

Skirta Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai 

VB 

Konferencijų 

salė 

VAS, 

I. Jonikaitė 

12 05 d. Daivos Kosčiuskienės ir Eglės Lipinskaitės 

(Palanga) jungtinės tapybos ant šilko parodos 

VB 

Ppastogėlė 

SAS, 

D. Jucikaitė 
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atidarymas, dalyvaujant autorėms. 

12 08 d. Literatūros ir ikonografijos paroda „Žymiosios 

Mažosios Lietuvos moterys: Marta Augusta 

Raišukytė” 

Skirta spaudos ir kultūros veikėjos 140-osioms 

gimimo metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

BKS, 

L. Liutkutė 

12 10 d. Literatūros paroda „Vaclovo Biržiškos 

dokumentotyros veikla ir jo darbai“ 

Skirta kultūros istoriko, bibliografo 130-osioms 

metinėms 

VB 

Periodikos 

skaitykla 

SAS, 

D. Pupšytė 

 

 

 RENGINIAI VB FILIALUOSE 

 

Data Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

SAUSIS 

01 02 d. 

 

Literatūros ir dokumentų parodos, skirtos poeto 

Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo 

metinėms. 

VB Vilkyčių,  

Ž. Naumiesčio, 

Gardamo, 

Ramučių filialai 

P. Jančauskienė, 

N. Rimkienė, D. 

Formanikaitė, L. 

Rupainienė 

01 02 d. 

 

K. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukų iš dalies 

„Žiemos rūpesčiai“ skaitymai. 

VB  

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

01 02 d. Loretos Mcivor (Šilutė) tapybos darbų paroda. VB  

Ž. Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 

01 08 d. 

 

Virtualios parodos,, Sveiks, svieteli margs“ 

pristatymas 5–10 klasių mokiniams. 

VB  

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

01 08 d. Netradicinė lietuvių kalbos pamoka be 

vadovėlių. Dalyvauja Šilutės Žibų pradinės 

mokyklos Grabupių skyriaus pirmokai. 

VB 

Grabupių filialas 

Š. Gerulytė 

RENGINIAI, SKIRTI LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI 

01 09 d. 

 

Susitikimas su „Pamario“ laikraščio žurnalistu 

Stasiu Mėlinausku ir jo knygos „ Pėdos rasoje“ 

pristatymas, aptarimas, diskusija. 

VB  

Rusnės 

filialas 

A. Čėsnienė 

01 10 d. Karpinių paroda ,,Mūsų vardas – Lietuva“. 

Tradicinio karpinių meno užsiėmimus veda 

mokytoja Julija Jauniuvienė.  

VB  

Saugų filialas 

R. Juškienė 

01 11 d. Istorijos popietė ,,Gyva atmintis“: susitikimas su 

sausio 13-osios įvykių dalyviais. 

VB Švėkšnos 

filialas 

D. Litvinienė 

01 11 d. 

 

Virginijos Rukšnaitienės (Inkakliai) kvilingo 

parodos „Ir pražydo visos gėlės...“ pristatymas. 

Edukacinė kvilingo pamokėlė bibliotekos 

lankytojams. 

VB  

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 

 

01 13 d. 

 

Literatūros popietė „Amžinos atminties diena“: 

Stasio Mėlinausko knygos „Pėdos rasoje“ 

pristatymas, dalyvaujant autoriui. Dainuoja 

Senųjų kaimo 

tradicijų 

kultūros centras 

D. Puidokienė, 

Senųjų kaimo 

tradicijų kultūros 

centras 
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Bikavėnų vokalinis moterų ansamblis „Žolyna“. 

01 13 d. Rusnėje vykusio plenero „Žvejų duona vaikų 

akimis“ metu sukurtų tapybos ir fotografijos 

darbų paroda. 

VB  

Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

 

01 15 d. Macikų socialinės globos namų užimtumo 

grupės „Vytelė“ narių sukurtų darbų paroda 

(vad. Gitana Balčienė). 

VB  

Ž. Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 

01 15 d. Susitikimas su Šilutės Sąjūdžio dalyviais V. 

Skirkevičiumi ir Š. Laužiku. Dokumentikos 

paroda „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-

mečiui. Sąjūdis Šilutėje“. 

VB  

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

01 15 d. 

 

Istorijos popietė „Pažinkime kraštą per žmogų“: 

virtualios vaizdinės medžiagos apie Fridrichą 

Bajoraitį pristatymas. 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė, 

mokytoja  

L. Gečienė 

01 17 d. 

 

Kristijono Donelaičio pasakėčias 1–4 klasių 

mokiniams skaito teatro režisierė Daiva 

Plikšnienė. 

VB  

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

01 18 d. Literatūros paroda „Vienas mįslingiausių XIX a. 

rašytojų Edgaras Alanas Po“ 

Skirta amerikiečių poeto, novelių rašytojo 205-

osioms gimimo metinėms 

VB Inkaklių 

filialas 

D. Milkerienė 

 

01 20 d. 

 

Kintų vidurinės mokyklos mokinių meninio 

skaitymo konkursas „Per knygos pasaulį“. 

VB Kintų 

filialas 

N. Justienė 

 

01 20 d Kintų vidurinės mokyklos 3 klasės mokinių 

darbelių paroda ,,Gėlės“ (mokytoja Vida 

Viršilienė). 

VB Kintų 

filialas 

N. Justienė 

 

01 21 d. 

 

Literatūrinis ciklas „Šauniems vaikams – šaunios 

knygos“. Garsiniai skaitymai mažiesiems 

skaitytojams. Dalyvauja Juknaičių pagrindinės 

mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai. 

VB Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

01 22 d. 

 

Mokymai ,,Elektroninės skaityklės“ Pašyšių 

pagrindinės mokyklos 5–10 klasių mokiniams. 

VB Pašyšių 

pagrindinė 

mokykla 

D. Adomavičienė 

01 24 d. 

 

Šilutės r. vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus 

Švėkšnos klasės mokinių darbų paroda ,,Spalvų 

natiurmortai“ (mokytojas Vytautas Bliūdžius). 

VB Švėkšnos 

filialas 

D. Litvinienė 

01 28 d. Literatūros ir dokumentų parodos, skirtos 

Mažosios Lietuvos poeto, prozininko Teofilio 

Tilvyčio 110-osioms gimimo metinėms. 

VB Vilkyčių, 

Balčių, Šylių, 

Rusnės filialai 

P. Jančauskienė, 

G. Gofmanienė, 

V. Mišeikienė, 

A. Čėsnienė 

01 28 d. 

 

Virtuali paroda „Teofilis Tilvytis – Mažosios 

Lietuvos poetas”. Poeto kūrybos skaitymai, 

dalyvaujant Katyčių pagrindinės mokyklos 

mokiniams. 

Skirta Mažosios Lietuvos poeto Teofilio Tilvyčio 

110-osioms gimimo metinėms 

VB 

Katyčių filialas 

M. Lodusova 

 

01 28 

 

Iš ciklo „Kūrybos džiaugsmai“ 

Knygos skirtukų gaminimas „Keturi metų 

laikai“. 

Skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė, 

V. Degutienė 
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metinėms 

01 29 d. 

 

Literatūros popietė „Amžinos atminties diena“: 

žurnalisto Stasio Mėlinausko knygos „Pėdos 

rasoje“ pristatymas, dalyvaujant autoriui. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

 

01 30 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai bibliotekos 

lankytojams ,,Valstybinio socialinio draudimo 

paslaugos per elektroninę gyventojų aptarnavimo 

sistemą“. 

VB 

Degučių filialas 

E. Dragūnienė 

VASARIS 

02 04 d. „Metų knygos rinkimai 2013“. Dalyvauja 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos/darželio 

moksleiviai. 

VB 

Žemaičių 

Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

02 05 d. 

 

Edukacinis rytmetys Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazijos pradinukams „Šv. Agota– duonos 

globėja“, dalyvaujant Švėkšnos neįgaliųjų 

draugijai (vadovė Ingrita Riterienė). 

VB 

Švėkšnos 

filialas 

D. Litvinienė 

02 05 d. Kristinos Čibirkienės (Gardamas) dekupažo 

darbų parodos pristatymas su edukaciniais-

praktiniais užsiėmimais. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

02 07 d. 

 

„Būkime atsargesni ir saugesni internete“: 

pamokėlė jauniesiems bibliotekos lankytojams. 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

02 07- 

02 22 d. 

 

Keliaujanti ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas” 

 

VB Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

02 07-

22 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“ 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė 

 

02 13 d. Šv. Valentino dienos popietė „Mylėkite ir būkite 

mylimi“, skirta jauniesiems bibliotekos 

lankytojams. 

VB Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

02 13 d. 

 

Iš ciklo „Skaitome vaikams ir su vaikais“ 

Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ dalies 

„Žiemos rūpesčiai“ ištraukas 5–6 klasių 

mokiniams skaito Salos etnokultūros ir 

informacijos centro vadybininkė Sonata 

Verbučianskė. 

VB Rusnės 

filialas 

A. Čėsnienė 

RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI 

02 14-

15 d. 

Literatūros ir dokumentų parodos, skirtos 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

VB Vainuto, 

Rusnės, Šilutės 

miesto, 

Ramučių 

filialai 

B. Paldauskienė, 

A. Čėsnienė, B. 

Lukavičienė, L. 

Rupainienė 

02 14 d. 

 

Stasio Mėlinausko knygos „Pėdos rasoje: Šilutės 

ir Pagėgių krašto gyvenimo vaizdai žurnalisto 

publikacijose 1969–2011“ pristatymas, 

dalyvaujant autoriui. 

VB 

Katyčių filialas 

 

 

M. Lodusova 
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02 15 d. 

 

Kristinos Donetos Lukošienės rankdarbių 

parodos pristatymas, dalyvaujant autorei. 

Dokumentų paroda „Vienas žodis – Lietuva“. 

VB 

Švėkšnos 

filialas 

D. Litvinienė 

02 15 d. 

 

Virtuali istorijos pamoka jaunimui ,,Lietuva, tu 

esi mano lemtis ir gimtinė“. 

VB 

Degučių 

filialas 

E. Dragūnienė 

02 15 d. Filmo ,,Skrydis per Lietuvą“ pristatymas ir 

aptarimas. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

02 18 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio 

ugdymo grupės auklėtinių piešinių paroda „Tau, 

Lietuva, kad tu tik būtum laisva...“ 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

02 14 d. 

 

Kompiuterinių mokymų ciklas mokiniams 

„Internetiniai vaikai“ 

„Interneto paslaptys: sąvokos, paieška, 

saugumas“. 

VB 

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 

 

02 15 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai „Atvirojo 

kodo programos“. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

02 18 d. Vilijos Marcinkienės (Pašyšiai) darbų parodos 

,,Aš pasiklydau karoliukų spindesy...“ 

pristatymas, dalyvaujant autorei. Edukaciniai 

papuošalų kūrimo užsiėmimai suaugusiems. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

02 21 d. 

 

Kompiuterinių mokymų ciklas mokiniams 

„Internetiniai vaikai“ 

„Elektroninis paštas. Bendravimo etiketas 

internete“. 

VB Inkaklių 

filialas 

D. Milkerienė 

 

02 21 d. 

 

Virtualios fotografijos parodos „Piligriminė 

kelionė. Ispanija“ pristatymas, dalyvaujant 

kelionės dalyviui ir nuotraukų autoriui, 

keliautojui Andriui Varnui (Kintai). 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

02 21 d. 

 

Etnografinis rytmetys Švėkšnos ,,Saulės“ 

gimnazijos pradinukams ,,Mūsų apylinkių 

pasakojimai ir pramanai“ (vedėjos Irena Sūdienė 

ir Stanislava Rumšienė).  

Skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

VB 

Švėkšnos filialas 

D. Litvinienė 

02 22 d. 

 

Popietė jauniesiems bibliotekos lankytojams „Ar 

aš moku gerbti savo gimtąją kalbą?“ 

Skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

02 25 d. 

 

Kilnojamoji ekspozicija „ Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“ 

VB 

Laučių filialas 

V. Koncevičiūtė 

02 25 d. 

 

Kilnojamosios parodos „Kristijono Donelaičio 

atminties keliu“. pristatymas. Viktorina „Ką aš 

žinau apie Donelaitį“, dalyvaujant Traksėdžių 

pagrindinės mokyklos mokiniams ir mokytojai. 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

 

02 05 d. 

 

Fotografijų konkursas „Eilėraščiai atgyja 

fotografijose“: rašytojos – poetės Vilmos 

Isevičiūtės Grigonienės poezijos motyvais. 

Gražiausių nuotraukų rinkimai. 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 
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02 26 d. 

 

Pažintinė pamoka bibliotekoje „Svečiuose pas 

knygeles“. Dalyvauja Šilutės Žibų pradinės 

mokyklos 1 klasės moksleiviai (mokytoja Rasa 

Jankauskienė). 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė 

 

02 27 d. Rusnėje vykusio plenero „Žvejų duona vaikų 

akimis“ metu sukurtų tapybos ir fotografijos 

darbų paroda. 

VB 

Ž. Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 

02 27 d. Literatūros ir dokumentų parodos „Kazys ir 

Birutė Gaigalai Rusnės gyvenimo verpetuose“ 

pristatymas. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

KOVAS 

03 mėn. 

 

Akcija „Atvirų durų mėnuo bibliotekoje“: 

gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas 

elektroniniu būdu, konsultacijos lankytojams. 

Visi 22 VB 

filialai 

22 VB filialų 

bibliotekininkės 

03 01-

04 d. 

Literatūros parodos, skirtos prozininko, 

dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 115-

osioms gimimo metinėms. 

VB 

Inkaklių, Šilutės 

miesto, Šylių 

filialai 

D. Milkerienė, 

B. Lukavičienė, 

V. Mišeikienė 

03 03 d. Macikų socialinės globos namų gyventojos 

Leonidos Laureckytės siuvinėjimo kryželiu 

darbų paroda „Žydėjimo stebuklas” 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

 

V. Paldauskienė 

03 04 d. Dalios Šikšnienės (Gardamas) rankdarbių 

parodos pristatymas, dalyvaujant autorei. 

Papuošalų gaminimo sutažo technika pamoka. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

03 04 d. 

 

Fotografo mėgėjo Juliaus Tribičiaus fotografijų 

parodos „Žemės spalvos“ pristatymas. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

03 04 d. 

 

Etnografinis rytmetys ,,Užgavėnės“:  

Užgavėnių personažai, blynai, žaidimai. 

Dalyvauja Švėkšnos neįgaliųjų draugija, 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pradinukai. 

VB 

Švėkšnos filialo 

kiemas 

D. Litvinienė 

03 06 d. 

 

Susitikimas su prozininke, poete Vilma 

Isevičiūte-Grigoniene. Knygos „Aš norėjau 

sesutės“ pristatymas. Fotografijų konkurso 

„Eilėraščiai atgyja fotografijose“ nugalėtojų 

paskelbimas ir apdovanojimas.  

Skirta Tarptautinei rašytojų dienai 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

03 07 d. 

 

Kompiuterinių mokymų ciklas mokiniams 

„Internetiniai vaikai“ 

„Elektroninės patyčios“: socialinių filmukų 

peržiūra. Diskusija internetu su Vilkyčių filialo 

lankytojais, asmeninė patirtis, vaikų pagalbos 

linijos. 

VB 

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 

 

03 07 d. 

 

Usėnų pagrindinės mokyklos mokinių tapybos 

darbų parodos „Pavasario linksmybės“ 

pristatymas, peržiūra ir aptarimas. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

03 07 d. Birutės Morkevičienės fotografijų paroda 

„Medžiai“ 

VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

03 08 d. Kilnojamoji ekspozicija „ Kristijonas Donelaitis. VB 

Laučių filialas 

V. Koncevičiūtė 
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„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“ 

 

03 11 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Katyčių filialas 

M. Lodusova 

03 12 d. 

 

Vilmos Isevičiūtės-Grigonienės knygos vaikams 

„Aš norėjau sesutės“ pristatymas, dalyvaujant 

autorei. Muzikuoja Šilutės meno mokyklos 

Kintų skyriaus auklėtiniai (mokytoja Asta 

Rupšauskienė). 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

03 12 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“ 

VB 

Degučių filialas 

E. Dragūnienė 

03 12 d. Literatūros popietė „Mūsų Petras Cvirka“: su 

Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyriaus mokiniais 

skaitomi ir aptariami rašytojo kūriniai. 

Skirta rašytojo 105-osiosms gimimo metinėms 

VB 

Bikavėnų 

filialas 

 

D. Puidokienė 

 

03 14 d. 

 

Literatūros popietė vaikams ,,Šmaikščios ir 

žaismingos pasakos sužavi mažuosius”: Petro 

Cvirkos kūrybos skaitymas ir jos aptarimas su Ž. 

Naumiesčio mokyklos/ darželio Šylių pradinio 

skyriaus moksleiviais. 

Skirta rašytojo 105-osioms gimimo metinėms 

VB 

Šylių filialas 

V. Mišeikienė 

 

03 14 d. Išvyka „Širdys, pilnos lietuviškų žodžių“: 

bibliotekininkės ir jaunųjų bibliotekos lankytojų 

apsilankymas skaitytojų namuose. 

Skirta Knygnešio dienai 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

03 14 d. 

 

Literatūros popietė „Knygnešėlis parneš savo 

kraštui šviesos...“, kurios metu eksponuojama 

senų knygų iš asmeninių bibliotekų paroda. 

Vainuto 

gimnazijos 

Bikavėnų 

skyriaus pradinė 

mokykla 

D. Puidokienė 

 

03 14 d. Dokumentinio filmo „Knygnešiai“ peržiūra. 

Skaitinius istorine tematika skaito Šilutės Žibų 

pradinės mokyklos Grabupių skyriaus 3–4 klasių 

mokiniai. 

VB 

Grabupių filialas 

Š. Gerulytė 

03 18 d. 

 

Fotografijos parodos „Sugrįš pavasarį saulėtą...“ 

pristatymas, dalyvaujant darbų autoriui, Ventės 

Rago ornitologijos stoties ornitologui Vytautui 

Jusiui.  

VB  

Šilutės miesto 

filialas 

 

B. Lukavičienė 

 

03 19 d. 

 

Skaitome ir iliustruojame K. Donelaičio 

„Metus“: pasakėčias „Parlėkė gandras“ ir  

„Darbai laukia“ 7–8 klasių moksleiviams skaito 

Rusnės bendruomenės nariai. 

VB 

Rusnės 

filialas 

A. Čėsnienė 

03 20 d. 

 

Popietė ,,Kožns paukštis saviška gėd“: 

folklorinio ansamblio ,,Ramytė“ (vad. Giedrė 

Pocienė) edukacinė programa. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

03 20 d. Fotografo mėgėjo Juliaus Tribičiaus (Pašyšiai) VB D. Adomavičienė 
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fotografijų parodos ,,Žemės spalvos“ 

pristatymas, dalyvaujant autoriui. Skirta Žemės 

dienai 

Pašyšių filialas 

03 21 d. 

 

Kompiuterinių mokymų ciklas mokiniams: 

„Internetiniai vaikai“ 

„Esu saugus Facebook`e“: socialinio filmuko 

peržiūra; Facebook‘o paskyros privatumo 

nustatymai. Diskusija internetu su Vilkyčių 

filialo lankytojais. 

VB 

Inkaklių ir 

Vilkyčių filialai 

D. Milkerienė, 

P. Jančauskienė 

 

03 21 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Švėkšnos filialas 

D. Litvinienė 

03 24 d. 

 

Karikatūristo Valdemaro Tisaičio darbų paroda VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

03 27 d. „Atkeliavę iš vaikystės pasaulio“: susitikimas su 

knygų vaikams autore ir iliustruotoja Lina 

Žutaute (Šiauliai). 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

03 27 d. Susitikimas su pedagoge, rašytoja Dalia 

Žibaitiene ir jos knygos „Gyvenimas, nutekėjęs 

kaip upė“ pristatymas. Muzikinius kūrinius 

atlieka, eiles skaito ir šoka mokyklos 

etnokultūros būrelio nariai. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

03 27 d. 

 

Petro Cvirkos knygos „Cukriniai avinėliai“ 

garsiniai skaitymai ir jos aptarimas, dalyvaujant 

Šilutės Žibų pradinės mokyklos moksleiviams 

(mokytoja Rita Kriščiūnienė).  

Skirta rašytojo 105-osioms gimimo metinėms  

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

 

V. Degutienė 

 

03 27 d. Susitikimas-kūrybinės dirbtuvės „Atkeliavę iš 

vaikystės pasaulio“ su dailininke, knygelių 

vaikams autore ir iliustruotoja Lina Žutaute 

(Vilnius). 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

03 27 d. Pašyšių pagrindinės mokyklos lėlių teatro 

studijos (vadovė Laima Stonienė) spektaklio 

,,Baltoji skruzdėlytė“ pristatymas ir aptarimas, 

dalyvaujant Pašyšių pagrindinės mokyklos 

mokiniams.  

Skirta Tarptautinei teatro dienai 

VB 

Pašyšių filialas 

D. 

Adomavičienė, 

mokytoja  

L. Stonienė 

03 28 d. Danguolės Volkovos (Inkakliai) meninių 

rankdarbių paroda „Knygų skirtukai“. 

VB 

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 

 

03 28 d. 

 

„Mažųjų diskoteka“: šokio ir gražaus elgesio 

pamokėlė Juknaičių pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams. 

Užsiėmimus veda I. Kaktaitė.  

Skirta Tarptautinei teatro dienai 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

03 28 d. Audriaus Šikšniaus knygos „Motinų valanda“ 

sutiktuvės. Dalyvauja autorius, knygos redaktorė 

Birutė Morkevičienė, skaitovas Šilutės 

VB 

Vainuto ir 

Balčių filialai 

B. Paldauskienė, 

G. Gofmanienė 
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gimnazijos moksleivis Modestas Tenys, 

autoriaus kūrybos mecenatas Arvydas Jakas, 

aktorius Vygantas Paldauskas.  

03 29 d. Pašyšių pagrindinės mokyklos lėlių teatro 

studijos (vad. Laima Stonienė) spektaklio 

„Baltoji skruzdėlytė“ pristatymas ir aptarimas, 

dalyvaujant Pašyšių bendruomenės vaikams. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

BALANDIS 

04 mėn. 

 

„Atvirų durų mėnuo bibliotekoje“: gyventojų 

pajamų mokesčių deklaravimas elektroniniu 

būdu, konsultacijos lankytojams. 

Visi 22 VB 

filialai 

22 VB filialų 

bibliotekininkės 

RENGINIAI, SKIRTI TARPTAUTINEI VAIKŲ KNYGOS DIENAI 

04 02 d. „Ateik. Atspėk. Laimėk“: orientacinis žaidimas 

vaikams „ Kokiose knygose mes gyvename?“. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

04 02 d. ,,Knyga laukia tavęs. Ieškok jos“: žaidimai, 

viktorina vaikams. 

VB 

Švėkšnos filialas 

D. Litvinienė 

04 02 d. Žemaičių Naumiesčio mokyklos/darželio teatro 

būrelio spektakliuko pagal Vytautės Žilinskaitės 

knygą „Paskutinė lapė“ premjera. 

VB 

Ž. Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 

 

04 02 d. 

 

Onutės Gudžiūnienės  (Traksėdžiai) kryželiu 

siuvinėtų darbų paroda „Siuvinėtas pasaulis“. 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

04 02 d. Literatūros paroda „Rašytojai vaikams iš viso 

pasaulio“ 

VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

04 02 d. Literatūros popietė mažiesiems „Imk mus ir 

skaityk!!!“: garsiniai skaitymai, naujų knygelių 

pristatymas. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

04 02 d. Netradicinės pamokos ,,Andersenas“ ir „Mano 

knygelės“ Kintų vidurinės mokyklos 3–4 klasių 

mokiniams: pažintis su H. K. Anderseno kūryba, 

naujomis knygelėmis vaikams, viktorina apie 

knygas (mokyt. V. Viršilienė, I. Šerkienė). 

VB 

Kintų filialas, 

Kintų vidurinės 

mokyklos UDC 

V. Nausėdaitė 

 

04 02 d. Popietė vaikams „Aš jūsų ateitis“: garsiniai 

knygelių vaikams skaitymai, kūrybinės 

dirbtuvėlės, dailės studijos darbelių parodos. 

VB 

Saugų filialas 

R. Juškienė 

04 02 d. 

 

Terapiniai užsiėmimai „Mano svajonių 

paukštelis“ jauniesiems bibliotekos lankytojams: 

garsinis pasakų apie paukščius skaitymas, 

akvarelės liejimas. Užsiėmimą veda dailininkė 

Loreta Mcivor. 

VB 

Laučių filialas 

V. Koncevičiūtė 

04 02 d. Geriausios 2010 m. knygos mažiausiems 

skaitytojams „Kakė Makė ir didelė Tamsa“ (Lina 

Žutautė) pristatymas jauniesiems grabupiškiams. 

VB 

Grabupių filialas 

Š. Gerulytė 

04 03 d. Fotografo mėgėjo Juliaus Tribičiaus fotografijų 

paroda „Žemės spalvos“ 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

04 03 d. Popietė pradinių klasių mokiniams ,,Baltos 

lankos, juodos avys...“: susitikimas su rašytoja 

Vilma Isevičiūte-Grigoniene ir jos knygutės „Aš 

norėjau sesutės“ pristatymas. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 
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04 04 d. Jurgitos Kasputienės (Šilutė) rankdarbių paroda 

„Tas rankų kruopštumas“ 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

04 04 d. Knygos „Motinų valanda“ sutiktuvės, 

dalyvaujant autoriui Audriui Šikšniui. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

04 04 d. 

 

Kilnojamoji paroda „Kristijono Donelaičio 

atminties keliu“ 

VB 

Degučių filialas 

 

E. Dragūnienė 

04 04 d. 

 

Keliaujanti ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas” 

VB 

Katyčių filialas 

M. Lodusova 

 

04 05 d. Jono Biliūno kūrybos skaitymai „Skaitykime ir 

pamąstykime“.  

Skirta rašytojo 135-osioms gimimo metinėms 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

04 05 d. Dovilės Jančauskaitės (Vilkyčiai) tapybos darbų 

parodos „Pasaulis spalvų fone“ ekspozicija. 

VB 

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 

 

04 08 d. 

 

Edukacinių lavinamųjų užsiėmimų ciklas „Pipirų 

rytas“ Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių 

skyriaus mišrios priešmokyklinės grupės 

mokiniams. 

VB 

Grabupių filialas 

Š. Gerulytė 

04 10 d. 

 

Edukacinė pamoka: „Kristijono Donelaičio 

pažinimas“:  

 virtualios ekspozicijos apie gyvenimą ir 

kūrybą pristatymas;  

 lėlių teatro studijos vaidinimas – 

miniatiūra pagal K. Donelaičio pasakėčią „Lapės 

ir gandro česnis“ (mokytojos Rita Kriščiūnienė 

ir Renata Ivaščenkienė). 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė 

 

04 11 d. Protų kova „Vunderkindai gali!“. Dalyvauja 

Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriaus 

mokiniai. 

VB 

Grabupių filialas 

Š. Gerulytė 

04 11 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

04 11 d. 

 

„Jau vėl saulelė nušvis Kristijono Donelaičio 

delnuos“: rašytojo kūrybos skaitymai žvakių 

šviesoje, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro 

muzikinė programa. 

Skirta Kristijono Doneliačio 300-osioms gimimo 

metinėms 

Vainuto 

gimnazijos 

Bikavėnų 

skyriaus pradinė 

mokykla 

D. Puidokienė, 

Senųjų kaimo 

tradicijų kultūros 

centras 

04 11 d. Fotografijų konkurso „Foto veža...“ pradžia. 

Dalyvauja Žemaičių Naumiesčio miestelio, 

Degučių, Katyčių, Gardamo kaimų gyventojai. 

Parengiama geriausiai įvertintų darbų paroda, 

kuri pristatoma VB Žemaičių Naumiesčio, 

Degučių, Katyčių, Gardamo filialuose.  

VB 

Katyčių, 

Degučių, 

Gardamo, Ž. 

Naumiesčio 

filialai 

M. Lodusova, 

E. Dragūnienė, 

D. Formanikaitė, 

N. Rimkienė 

RENGINIAI, SKIRTI ŠV. VELYKOMS 

04 12d. Mokomieji užsiėmimai „Belaukiant Velykų VB P. Jančauskienė 
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pasipuoškim“ su menininke Daiva Dulkiene. Vilkyčių filialas 

04 12 d. Edukacinė kiaušinių marginimo popietė ,,Rieda 

margi margučiai“ bendruomenės nariams. 

Užsiėmimą veda Danutė Adomavičienė ir 

Simona Venckutė (Pašyšiai). 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

04 14 d.  Netradicinė pamoka bibliotekoje Kintų 

vidurinės mokyklos 4 klasės mokiniams 

,,Margučių raštai“ (mokyt. I. Šerkienė). 

 Kintų vidurinės mokyklos 

priešmokyklinės grupės mokinių velykinių 

darbelių paroda „Velykų džiaugsmas“ (mokyt. 

Angelė Gelumbickienė). 

VB 

Kintų filialas 

N. Justienė 

 

04 15 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos mokinių darbų 

paroda „Dangus margučių raštuose“ 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

04 17 d. Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Naminuko 

palėpėje“ 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

04 22 d. 

 

Kilnojamoji paroda „Kristijono Donelaičio 

atminties keliu“ 

VB 

Ž. Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 

04 22 d. 

 

Keliaujanti ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas” 

VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

RENGINIAI, SKIRTI NACIONALINEI BIBLIOTEKŲ SAVAITEI 

  NACIONALINĖS SAVAITĖS BELAUKIANT 

04 22 d. Keliaujanti ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“. 

VB Vainuto 

filiale 

B. Paldauskienė 

 LAIKAS KLASIKAI: 

04 23 d. Šviesos akcija „Jau saulelė...“: Kristijono 

Donelaičio kūrybos skaitymai.  

VB filialai 

 

BKS, 

N. Budreckienė 

04 29 d. Pažintinė literatūrinė popietė „Rimtai ir 

žaismingai: kūryba ir laikas“: tautodailininkės 

Angelės Rauktienės darbų parodos ir 

kalendoriaus, skirto Kristijono Donelaičio 300 

metų jubiliejui, pristatymas. K. Donelaičio 

pasakėčias skaito Vainuto gimnazijos 

gimnazistai. 

VB Vainuto 

filiale 

B. Paldauskienė 

 LAIKAS ŠEIMOMS IR JAUNIMUI 

04 24 d. Fotografijų parodos „Švėkšnos grafai Pliateriai“ 

pristatymas, dalyvaujant Violetai Astrauskienei 

ir Vilkyčių pagrindinės mokyklos gitarisčių 

ansambliui (vad. J. Valutienė). 

VB Vilkyčių 

filialas 

 

P. Jančauskienė 

04 24 d. Literatūros ir dokumentų ekspozicijos „Berciškės 

kaimo etiudai“ pristatymas, dalyvaujant 

korespondentei Loretai Mcivor. 

VB Saugų 

filialas 

 

R. Juškienė 

04 24 d. Improvizuota meninė programa  „Mano istorija 

gimsta čia...“: Pašyšių pagrindinės mokyklos 

lėlių teatro spektakliukas „Baltoji skruzdėlytė“; 

Juknaičių pagrindinės mokyklos jaunųjų choristų 

VB Juknaičių 

filialas ir lauko 

erdvėje prie 

filialo 

 

I. Kaktaitė,  

D. Adomavičienė 



 Veiklos programa’ 2014   

 Puslapis 65 

ir folkloro ansamblio muzikinės staigmenos; 

jaunųjų juknaitiškių sukurtų vėjo malūnų 

parodos pristatymas; šokio improvizacijos 

netradicinėje erdvėje. 

04 24 d. Krašto istorijos pažinimo popietė, dalyvaujant 

Salos etnokultūros ir informacijos centro 

direktorei Birutei Servienei; grafikos darbų 

parodos „Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai 

kryžiai“ pristatymas, dalyvaujant darbų autoriui 

Eugenijui Šuldekovui (Švėkšna). 

VB Usėnų 

filialas 

 

O. Miliauskienė 

04 24 d. Vidudienio pašnekesiai ,,Kūryba pražydęs 

pavasaris“: tautodailės darbų parodos 

atidarymas; knygos ,,Piliakalnio nakties 

paslaptys“ pristatymas, dalyvaujant parodos ir 

knygos autorei Ramutei Šveikauskienei. 

Muzikuoja Ž. Naumiesčio gimnazijos moksleivė 

Domantė Beinorytė. 

VB Degučių 

filialas 

 

E. Dragūnienė 

04 24 d. Diskusijų popietė „Šeimos dialogas: vaikai ir 

suaugusieji“ pagal Julijos Gippenreiter knygą 

„Bendrauti su vaiku. Kaip?“, dalyvaujant Kintų 

šeimos klubo nariams. 

VB Kintų 

filialas 

 

V. Nausėdaitė 

04 24 d. „Dvi spalvingos alėjos: menas ir žmogaus siela“ 

– meno terapiniai akvarelės liejimo užsiėmimai 

jauniesiems bibliotekos lankytojams ir jų 

tėveliams. Užsiėmimą veda tapytoja, 

korespondentė Loreta Mcivor. 

VB Laučių 

filialas 

 

V. Koncevičiūtė 

04 24 d. Audriaus Šikšniaus naujos knygos „Motinų 

valanda“ sutiktuvės, dalyvaujant autoriui, 

mecenatui Arvydui Jakui ir leidinio redaktorei 

Birutei Morkevičienei. Muzikinius kūrinius 

atlieka Senųjų kaimo tradicijų centro moterų 

vokalinis ansamblis „Žolyna“ (vad. G. 

Dirgėlienė). 

VB Bikavėnų 

filiale 

 

D. Puidokienė 

04 24 d. Žemaitijos rašytojų bendrijos narės Dalios 

Žibaitienės atsiminimų knygos „Gyvenimas, 

nutekėjęs kaip upė“ sutiktuvės, dalyvaujant 

autorei ir knygos redaktoriui Anatolijui 

Žibaičiui. Muzikuoja Katyčių pagrindinės 

mokyklos mokiniai (vad. V. Gečaitė). 

VB Katyčių 

filiale 

 

M. Lodusova 

04 24 d. Iš ciklo „Per knygą atrandame teatrą, per teatrą 

atrandame knygą“ 

Ž. Naumiesčio gimnazijos teatro raiškos būrelio 

spektaklio „Maksas ir Milė“ pagal L. Volker 

knygą premjera ir aptarimas (vad. S. 

Vilčiauskienė). 

VB Ž. 

Naumiesčio 

filialas 

 

N. Rimkienė 

04 24 d. Renginys „Gyvenimas ir tau, ir man yra 

nuostabus...”: dailininkės Akvilės Zavišaitės 

(1962-1991) retrospektyvinės dailės darbų 

parodos atidarymas; knygos „Akvilė: neprašyk 

auksinės žuvelės plauti indų “ (sudarytoja Rita 

VB 

Pastogėlė, 

Konferencijų 

salė 

SAS,  

A. Norbutienė,  

D. Pupšytė 
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Baltušytė) pristatymas; fragmentai iš 

dokumentinio filmo „Akvilė“. 

 LAIKAS TAU, MIELAS BIČIULI 

04 26 d. „Poezijos ir dailės paralelės“: literatūrinė 

pažintis su poete Elena Karnauskaite;  Gražinos 

Oškinytės pastelės darbų parodos „Klodai“ 

pristatymas (Palanga). 

Švėkšnos filialas 

 

D. Litvinienė 

04 26 d. Traksėdžių pagrindinės mokyklos bendruomenės 

ir asociacijos „Traksėdžių viltis“ šventė 

„Pabūkime kartu“: senosios pavasario švenčių 

tradicijos, tautosaka, dainos ir žaidimai, 

dalyvaujant Žemaičių krašto etnokultūros centro 

folkloro kolektyvui „Pilutė“ (vad. A. Baltutienė). 

Traksėdžių 

filialas 

 

V. Paldauskienė 

04 29 d. Literatūrinis-meninis susitikimas ,,Kūrybos ir 

laiko mozaika“: tautodailės darbų parodos 

atidarymas; knygos ,,Piliakalnio nakties 

paslaptys“ pristatymas, dalyvaujant parodos ir 

knygos autorei Ramutei Šveikauskienei. 

Gardamo filialas 

 

D. Formanikaitė 

04 29 d. Pavakario susitikimai „Būties horizontai ir 

kūrybos versmė“:  Žemaitijos rašytojų bendrijos 

narės Dalios Žibaitienės atsiminimų knygos 

„Gyvenimas, nutekėjęs kaip upė “ pristatymas, 

dalyvaujant knygos autorei ir redaktoriui 

Anatolijui Žibaičiui; tradicinis ketvirtojo berželio 

sodinimas prie filialo. 

Rusnės filiale 

 

A. Čėsnienė 

04 29 d. Pašnekesiai: knygų ,,Kalbėjimai“, „Laiko 

alsavimas“ ir fotografijų parodos „Medžio 

kalbėjimas“ pristatymas, dalyvaujant autorei 

Violetai Astrauskienei. Muzikuoja Vainuto 

gimnazijos merginų ansamblis (vad. L. 

Mieliulytė). 

VB Balčių 

filialas 

G. Gofmanienė 

GEGUŽĖ 

05 02 d. 

 

Gardamo pagrindinės mokyklos pirmos klasės 

mokinių piešinių paroda „Mano mamytė“ 

(vadovė Virginija Lidžiuvienė) 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

05 02 d. Renginys „Tau, mano Mamyte..“: Juknaičių 

pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių mokinių darbų paroda; 

muzikuoja Juknaičių pagrindinės mokyklos 

mokiniai (mokytoja Jūratė Šukienė). 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

05 03 d. Renginys „Ant savo rankų neškite gerumą“, 

dalyvaujant Ramučių kaimo bendruomenei 

„Navata“. 

Skirta Motinos dienai 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

RENGINIAI, SKIRTI SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENAI 

05 06 d. 

 

Klaipėdos valstybinės kolegijos kultūrinės 

veiklos katedros lektorės Virginijos Kvasaitės 

(Klaipėda) paskaita „Mito ir mitinio mąstymo 

atspindžiai šiuolaikinėje kultūroje“. Kintų 

vidurinės mokyklos mokinių sukurtų popierinių 

VB 

Kintų ir 

Vilkyčių 

filialai 

V. Nausėdaitė 
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lėlių tautiniais kostiumais parodos pristatymas 

(mokytoja Vilma Zymonienė).  

05 07 d. Vaidybinės miniatiūros „Aš ir tu, mes kartu“. 

Dalyvauja Žemaičių Naumiesčio mokyklos-

darželio moksleiviai. 

„2014 metų knygos bičiulio“ apdovanojimai.  

VB  

Ž. Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

05 07 d. Popietė „Nesibaigianti minčių pynė apie gimtąjį 

žodį, knygos ir spaudos reikšmę“: susitikimas su 

bendruomenės skaitytojais, perskaitytų knygų 

aptarimas. 

VB 

Saugų filialas 

R. Juškienė 

05 07 d. Virtualios parodos „Lietuviško žodžio kelias 

istorijos kryžkelėje“ pristatymas. 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

 

05 09 d. Edukacinė „Grafikos kūrimo stovyklos-studijos“ 

pamoka „Pamario krašto istorijos atmainos 

knygos ženkle – ekslibrise“, dalyvaujant 

dailininkui. 

VB  

Usėnų filialas 

BKS, 

L. Liutkutė 

05 09 d. 

 

Literatūrinė-istorinė medžioklė „Surask išminties 

ir žinių lobį“. 

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Degučių filialas 

E. Dragūnienė 

05 09 d. 

 

Poezijos ir muzikos vakaras „Koks trapus mano 

skubantis laikas“. Poeziją skaito Janina 

Šveikauskienė, muzikuoja Žydrė Adomaitienė ir 

Liuda Kašėtienė.  

Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

05 09-

24 d. 

 

Keliaujanti ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos sąjungos kalbas“ 

VB 

Vilkyčių filialas 

P. Jančauskienė 

05 09-

24 d. 

 

Kilnojamoji paroda „Kristijono Donelaičio 

atminties keliu“ 

VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

05 15 d. Fotografijų paroda „Mano seneliai“. 

Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

05 16 d. Renginys „Tėtis, mama ir mes....“. Dalyvauja 

Ramučių kaimo bendruomenės šeimos. 

Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

05 17 d. Pirmoji viktorina „Šeimų kovos“.  

Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

05 20 d. Seminaras ir kūrybiniai užsiėmimai vaikams 

„Kaip atsiranda knyga“ su dailininke Sigute Ach 

(Vilnius). 

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Kintų ir 

Traksėdžių 

filialai 

V. Nausėdaitė, 

V. Paldauskienė 

 

05 21-

23 d. 

 

Mokymai suaugusiems „Taikomųjų Microsoft 

programų galimybės“. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 
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05 22 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB  

Ž. Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

05 23 d. Gardamo pagrindinės mokyklos pradinukų 

piešinių paroda „Mano šeima“ (vadovė Sonata 

Kurmienė). 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

05 23 d. Literatūrinis pasakų rytas mažiesiems 

skaitytojams: pasaką skaito I. Kaktaitė; 

iliustruoja Juknaičių pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

05 27 d. 

 

Kiemo renginys „Pasaulis priklauso vaikams“. 

Šilutės Žibų pradinės mokyklos moksleiviai 

dalyvauja žaidimo estafetėje, viktorinoje „ Ką 

žinau apie savo miestą“, mena mįsles, piešia ant 

asfalto, dalyvauja diskusijoje „ Ar aš esu 

laimingas? (mokytoja Rita Kriščiūnienė).  

Skirta Vaikų sveikatos ir šeimos metams 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė, 

B. Lukavičienė 

 

05 27 d. 

 

Keliaujanti ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas” 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

05 28 d. 

 

Skaitome ir iliustruojame Kristijono Donelaičio 

„Metus“: pasakėčias „Slunkius“ ir „Pričkus 

ragina sėti“ skaito 8 klasių moksleivių duetai. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

RENGINIAI, SKIRTI TARPTAUTINEI VAIKŲ GYNIMO DIENAI 

05 30 d. 

(data 

gali 

keistis) 

 

Tradicinis kiemo renginys „Vasaros darbai“: 

Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ motyvų 

ant asfalto piešimas, dalyvaujant Usėnų 

bendruomenės vaikams.  

Skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

05 31 d. 

 

„Vaikai turi augti sveikoje, darnioje šeimoje!“: 

bendruomenės šeimų išvyka į Angelės ir Vytauto 

Raukčių tautodailės muziejų. 

Skirta Vaikų sveikatos ir šeimos metams 

VB  

Balčių filialas 

D. Puidokienė 

05 31 d. 

 

Linksmos šeimų kovos „Mes kartu ir mums 

smagu“: viktorina, judriosios estafetės, praktinės 

užduotys vaikams ir tėvams.  

Aikštelė prie 

VB Laučių 

filialo 

V. Koncevičiūtė 

05 31 d. Piešinių ant asfalto konkursas „Nupiešk savo 

svajonę“, žaidimai, sporto varžybos. 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

BIRŽELIS 

06 01 d. 

 

Kiemo renginys „Kas tenai pušyne daros? Arba 

ką vaikai gali veikti bibliotekos kiemelyje?”: 

pasakų viktorina, vaidinimai, piešimas, žaidimai. 

Skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

06 03 d. Žaidimų rytmetys „Nuostabus dėlionių pasaulis“, 

dalyvaujant Švėkšnos lopšelio- darželio vaikams. 

Garso įrašo iš kompaktinio disko „Gražiausios 

VB 

Švėkšnos 

filialas 

D. Litvinienė 
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pasakos mažiesiems“ klausymas.  

06 04 d. Kino popietė jauniesiems bibliotekos 

lankytojams. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

06 05 d. 

 

Popietė vaikams „Mėgstamiausias knygų herojus 

– Ančiukas Donaldas“: 

 Ančiukas Donaldas literatūroje ir kine: 

virtuali paroda „Knygos apie Ančiuką Donaldą“, 

tekstų skaitymai, animacinių filmukų peržiūra. 

 Viktorina „Atspėk knygos herojų“. 

Skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

VB 

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 

 

06 06 d. 

 

Pedagogės, rašytojos Dalios Žibaitienės 

atsiminimų knygos „Gyvenimas, nutekėjęs kaip 

upė“ pristatymas, dalyvaujant autorei.  

Muzikuoja Šilutės meno mokyklos Kintų 

skyriaus auklėtiniai (mokytoja Asta 

Rupšauskienė). 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

06 09 d. 

(data 

tikslina- 

ma) 

Dokumentikos paroda „Katyčių evangelikų 

liuteronų bažnyčia istorijos verpetuose“.  

„Saulėtas Viešpatie“ – mišraus vokalinio 

ansamblio „Mingė“ (vad. Regina Jokubaitytė) 

sakralinės muzikos programa.  

Skirta Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčios 

pastatymo 280 metų (1734 m.) jubiliejui 

Katyčių 

evangelikų 

liuteronų 

bažnyčia 

M. Lodusova 

 

06 10 d. 

 

Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio 

ugdymo grupės ir Juknaičių filialo 

organizuojama vaikų sporto šventė. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

06 11 d. 

 

Keliaujančios parodos „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas” 

atidarymas. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

06 12 d. 

 

Edukacinė valandėlė „Knyga – pasaulyje. 

Pasaulis – knygoje“: mėgstamų pasakų 

skaitymas kiemelyje, dalyvaujant Šilutės Žibų 

pradinės mokyklos moksleiviams. 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

 

06 12-

17 d. 

 

Vasaros vaikų stovyklėlė „Atostogos Naminuko 

palėpėje“, skirta vaikų kūrybiškumo ugdymui, 

skaitymo ir savo krašto pažinimo skatinimui. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

RENGINIAI, SKIRTI GEDULO IR VILTIES DIENAI 

06 13 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Vilkyčių filialas 

P. Jančauskienė 

06 13 d. Tradicinė popietė „To nepamiršim…” , 

dalyvaujant Vilkyčių bendruomenės tremtiniams.  

VB 

Vilkyčių filialas 

P. Jančauskienė 

06 14 d. „Tremties pėdsakais“: virtualus literatūros ir 

fotodokumentinės medžiagos pristatymas. 

VB 

Bikavėnų 

filialas 

D. Puidokienė 

06 14 d. 

 

Renginys „Tautos istoriją prisiminus...“: 

dokumentinių filmų „Lietuvos tragedija – 

VB 

Degučių filialas 

E. Dragūnienė 
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tremtis“ ir „Tremties vaikai“ peržiūra bei 

aptarimas. 

06 14 d. Dokumentų paroda ,,Skaudžios praeities 

liudytojai...“ 

VB 

Švėkšnos filialas 

D. Litvinienė 

06 14 d. Literatūros ir fotodokumentų paroda 

,,Gyvenimas tremtyje“ 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

06 14 d. 

(data 

gali 

keistis) 

Kraštotyrinė-pažintinė ekskursija „Karalienės 

Luizės keliu...“. Ekskursijos dalyviai susipažins 

su Karalienės Luizės gyvenimu, papročiais, 

pasivaikščios istoriniu jos važiuotu keliu.  

Usėnų apylinkės O. Miliauskienė, 

R. Lolat 

06 14 d. 

 

Mokymai suaugusiems bibliotekos interneto 

lankytojams „Kas tai yra „blogas“?“ 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

06 15 d. 

 

Filmuotos ir fotografuotos medžiagos „Mes taip 

gyvename“ virtualus pristatymas. 

Skirta Juknaičių gyvenvietės tradicinei šventei 

„Visada jauni“ 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

06 20 d. Edukacinis užsiėmimas vaikams „Kelionė po 

vaistažolių pasaulį“: pasakojimai apie augalus, jų 

gydomąsias savybes, kelionė pėsčiomis į gamtą, 

vaistažolių rinkimas ir jų paruošimas.  

Skirta Vaikų sveikatos metams 

VB 

Degučių filialas 

E. Dragūnienė 

06 20-

23 d. 

Edukacinė popietė „Suskyniau skynimą, 

supyniau pynimą“, skirta Joninių vainikų 

pynimui. Vainikai bus panaudoti Joninių šventės 

Vainute puošybai. Dalyvauja Balčių klubas 

„Šiluma“ ir Vainuto jaunimo klubas 

„Saulėtekis“. 

VB 

Vainuto filialo 

kiemelis 

B. Paldauskienė 

06 23-

27 d. 

 

Mokymai „Gyventojų skaitmeninio raštingumo 

mokymo bibliotekoje stiprinimas“. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

06 26 d. Keramikos paveikslų paroda „Metų laikai“: 

eksponuojami Macikų socialinės globos namų 

keramikos būrelio „Molinukas“ narių sukurti 

darbai (vadovė Beata Vaitelienė). 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

 

MARIŲ ŠVENTĖ KINTUOSE 

06 28 d. 

 

Literatūrinė-istorinė medžioklė ,,Surask 

išminties ir žinių lobį“: orientacinis žaidimas 

Kintų bendruomenės nariams miestelio 

teritorijoje.  

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

06 28 d. Virtuali paroda „Kazimieros Kymantaitės 

pėdsakai Lietuvos teatrinėje kultūroje“  

Skirta 105-osioms teatro aktorės, režisierės 

gimimo metinėms 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

06 28 d. Arūno ir Virginijos Lidžių fotografijų paroda 

„Gardamas iš paukščio skrydžio“  

Skirta Gardamo miestelio šventei 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

06 29 d. Literatūros ir dokumentų parodos „Virginija VB A. Čėsnienė 
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Gajauskienė ir septynios jos mūzos“ pristatymas. 

Skirta Teatrų metams 

Rusnės filialas 

06 mėn. Onutės Krakienės (Balčiai) siuvinėtų darbų 

parodos „Gyvenimo spalvos kūrybos raštuose“ 

pristatymas, dalyvaujant autorei. 

Juzefos Palubinskienės (Balčiai) paveikslų 

paroda. Muzikinius kūrinius atlieka Vainuto 

gimnazijos merginų ansamblis. 

VB 

Balčių filialas 

G. Gofmanienė 

LIEPA 

07 01 d. 

 

Literatūrinė-istorinė medžioklė „Surask išminties 

ir žinių lobį“. Dalyvauja Juknaičių 

bendruomenės vaikai. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

07 01 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“ 

VB 

Laučių filialas 

V. Koncevičiūtė 

07 01 d. Inesos Jocaitytės (Šilutė) debiutinės fotografijos 

darbų parodos „Mano jūra“ pristatymas, 

dalyvaujant autorei. 

Skirta Jūros dienai 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

07 04 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Saugų filialas 

R. Juškienė 

07 04 d. 

 

„Išvaikščiotais senelių takais“: kraštotyrinė-

pažintinė kelionė dviračiais po žymias Degučių 

apylinkes.  

Skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 

(Valstybės) dienai 

VB 

Degučių filialas 

 

E. Dragūnienė 

 

TRADICINĖ KATYČIŲ MIESTELIO ŠVENTĖ „IR PILIAKALNIAI KALBA...“ 

07 04 d. 

 

Tradicinė kraštotyrinė-pažintinė kelionė 

dviračiais „Akmeniškių piliakalnis“, dalyvaujant 

Katyčių pagrindinės mokyklos mokiniams ir 

bendruomenės nariams. Programoje: susitikimai-

pokalbiai su senaisiais Akmeniškių kaimo 

gyventojais, istorinių vietų lankymas. 

Akmeniškių k. M. Lodusova 

TRADICINĖ PAŠYŠIŲ KAIMO ŠVENTĖ 

07 06 d. Tautodailininko Vytauto Tribičiaus dailės darbų 

parodos „Gimtais takais“ pristatymas. 

Susitikimas su žurnalistu Stasiu Mėlinausku, jo 

publikacijų knygos „Pėdos rasoje“ pristatymas. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

07 04 d. 

 

Teatralizuota literatūrinė programa „Kad 

norėtųsi gyventi gražiau...“ su aktore Virginija 

Kochanskyte. 

Skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo (Valstybės) 

dienai 

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Ž. Naumiesčio ir 

Vainuto filialai 

D. Bružienė, 

N. Rimkienė, 

B. Paldauskienė 

07 05 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Inkaklių 370-

ties metų istorija literatūriniuose šaltiniuose“ 

VB 

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 
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Skirta Inkaklių kaimo šventei 

07 06 d. Tradicinis „Tautinės giesmės“ giedojimas prie 

Gardamo koplytstulpio. 

Prie Gardamo 

koplytstulpio 

D. Formanikaitė 

07 08 d. Macikų socialinės globos namų gyventojų 

užimtumo grupės „Prie židinio“ narių siuvinėtų 

paveikslų paroda „Ten, kur nuneša svajos...“ 

(vadovė Jolanta Maslauskienė). 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

 

07 08 d. Kūrybinė-pažintinė-žaidybinė dienos stovykla 

bibliotekoje: 

 Programą „Mes artistai“ pristato Daiva 

Plikšnienė ir Asta Augustinienė. 

 Edukaciniai užsiėmimai: 

„Vilnas veliam, mezgam ir neriam“ su Violeta 

Benetiene; „Žirklių stebuklai“ su Birute 

Serviene; „Molis ir vasarą ir žiemą brolis“ su 

Sonata Verbučianske; „Mano tėvelis buvo 

kalvelis“ su Raimondu Keteriu; „Šluota šluoja 

pašalėlį“ – darbelių iš antrinių žaliavų gamyba su 

Danute Freitikiene. 

VB 

Rusnės 

filialas 

A. Čėsnienė 

SAUGŲ MIESTELIO ŠVENTĖ „PO MALŪNO SPARNAIS“ 

07 12 d. 

 

Edukacinė tekstilės terapija „Gyvenimo akmenys 

ir gėlės“: papuošalų kūrimas iš vyriškų 

kaklaraiščių. Užsiėmimus veda Saugų vaikų 

darželio auklėtoja Irena Rimkuvienė. 

VB 

Saugų filialas 

R. Juškienė 

07 14-

18 d. 

 

Mokymai „Gyventojų skaitmeninio raštingumo 

mokymo bibliotekoje stiprinimas“. 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

07 15 d. 

 

Keliaujanti ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“ 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

 

07 22 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

DVARO ŠVENTĖ ŠVĖKŠNOJE 

07 26 d. Manto Būdvyčio (Švėkšna) tapybos darbų 

parodos pristatymas, dalyvaujant autoriui. 

VB 

Švėkšnos filialas 

D. Litvinienė 

07 30 d. 

 

Keliaujanti ekspozicija „ Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“ 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė 

 

RUGPJŪTIS 

08 01 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“ 

VB 

Bikavėnų 

filialas 

D. Puidokienė 

08 05 d. Popietė vaikams „Kuriame pasaką“. VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

08 08 d. Informacinė valandėlė vaikams „Internetas ne tik VB V. Paldauskienė 
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žaidimams”. Traksėdžių 

filialas 

08 09 d. Suomių vaikų rašytojos Tuvės Janson diena 

bibliotekoje: virtualios parodos 

„Pasivaikščiokime „Trolių Mumių“ autorės 

gyvenimo ir kūrybos takais“ pristatymas; autorės 

knygų garsiniai skaitymai; Animacinio filmo 

„Troliai Mumiai. Medinė dėžė“ peržiūra. 

Skirta rašytojos 100-osioms metinėms 

VB  

Ž. Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 

08 10 d. 

 

Istorinė popietė bibliotekoje „Antano Smetonos 

prezidentavimas“: virtualios fotografijų parodos 

pristatymas, viktorina. 

Skirta A. Smetonos prezidentavimo 95-mečiui ir 

jo 140-osioms gimimo metinėms 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

08 14 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB  

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

KAIMYNŲ ŠVENTĖ USĖNUOSE 

08 15 d. 

 

Virtualios fotografijų parodos „Usėnų seniūnijos 

kapinaitės” pristatymas.  

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

08 18 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“ 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

08 19 d. 

 

Fotografijų parodos „Tarsi skriejantis vėjas“ 

pristatymas, dalyvaujant parodos autorei, 

Traksėdžių pagrindinės mokyklos mokytojai 

Snaigei Svipaitei.  

Skirta Tarptautinei jaunimo dienai 

VB 

Laučių filialas 

 

V. Koncevičiūtė 

08 19 d. Virtualios nuotraukų parodos „Iš bendruomenės 

gyvenimo“ pristatymas.  

Skirta Pasaulinei fotografijos dienai 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

08 20 d. Kūrybinis vidudienis mažiesiems „Susipažinkite 

– origamis“: popieriaus lankstymo pamokėlė. 

VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

08 27 d. Paskaita „Žolelių poveikis žmogaus sveikatai ir 

jų naudojimas liaudies medicinoje“, dalyvaujant 

žolininkei Jadvygai Balvočiūtei. 

VB 

Rusnės ir 

Traksėdžių 

filialai 

A. Čėsnienė 

08 29 d. 

 

Tradicinė pažintinė kelionė dviračiais 

„Susitikimo vieta – Laugalių kaimas“: Mažosios 

Lietuvos visuomenės veikėjo, poeto, giesmių 

sudarytojo Kristupo Lekšo kūrybos skaitymai, 

kapavietės tvarkymas, dalyvaujant Katyčių ir 

Degučių bendruomenių atstovams. 

Laugalių k. E. Dragūnienė, 

M. Lodusova 

 

RUGSĖJIS 

09 mėn. 

 

Pažintinė ryto valandėlė darželinukams „Su 

knyga draugaut smagiau, su knyga gyvent 

linksmiau“: edukaciniai užsiėmimai, piešimas, 

popieriaus lankstymas, knygelių kūrimas, 

VB 

Saugų filialas 

R. Juškienė 
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animacinių filmukų peržiūra. 

09 mėn. Poeto Audriaus Šikšniaus knygos ,,Žalčio 

paklausk“ pristatymas, dalyvaujant autoriui. 

Birutės Morkevičienės fotografijų parodos 

,,Gėlės“ pristatymas, dalyvaujant autorei. 

VB 

Šylių filialas 

V. Mišeikienė 

09 02 d. Literatūros paroda „Rudens šventės pagal 

žemaičių tradicijas“ 

VB  

Ž. Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 

09 05 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“ 

VB 

Vilkyčių filialas 

P. Jančauskienė 

09 05 d. 

 

Keliaujanti ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“ 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

09 06 d. 

 

Kompiuteriniai „Microsoft Word“ programos 

mokymai suaugusiems „Ar taisyklingai mes 

rašome...?“ 

Skirta Tarptautinei raštingumo dienai 

VB 

Ramučių 

filialas 

L. Rupainienė 

09 06 d. 

 

Macikų socialinės globos namų užimtumo 

grupės narių kūrybos darbų parodos „Rudens 

gėrybės“ pristatymas, dalyvaujant autoriams. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

09 07 d. Macikų socialinė globos namų gyventojų darbų 

paroda „Žydėjimo stebuklas“ 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

 

09 09 d. 

 

Literatūrinis muzikinis vidudienis „Durys į širdį 

– per žodį ir muziką“ su rašytoju, baladžių 

atlikėju, pelniusiu Motiejaus Valančiaus 

literatūros premiją, Arvydu Daškumi.  

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Vainuto ir 

Švėkšnos filialai 

B. Paldauskienė, 

D. Litvinienė 

09 10 d. Netradicinė lietuvių kalbos pamoka bibliotekoje 

„Moksliukas“ Kintų vidurinės mokyklos penktos 

klasės mokiniams: pažintis su moksline 

literatūra, praktinės užduotys (mokytoja Nijolė 

Sodonienė).  

VB 

Kintų filialas 

N. Justienė 

 

09 16 d. 

 

„Susikibę už rankučių skubam išsirinkt 

knygučių“: pirmokėlių pirmasis apsilankymas 

bibliotekoje (mokytoja I. Šerkienė). 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

09 18 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

09 18 d. 

 

„Stebuklingas knygos gimimas“: susitikimas su 

knygelių vaikams rašytoja Nijole Kepeniene. 

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Vainuto ir 

Bikavėnų filialai 

B. Paldauskienė, 

D. Puidokienė 

09 18 d. 

 

Juozo Tumo-Vaižganto knygos „Mikutis 

gamtininkas“ garsiniai skaitymai ir aptarimas. 

Skirta rašytojo 145-osioms gimimo metinėms 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

 

09 18 d. Tradicinis rytmetys „Bibliotekos duris VB D. Milkerienė 
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 pravėrus...“: Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio 

centro pirmos klasės mokinių pažintis su 

biblioteka. 

Inkaklių filialas  

09 19 d. „Susitikimas su knyga“: pirmokėlių įrašymas į 

bibliotekos skaitytojus, vaizdajuostės 

„Gražiausios pasaulio pasakos“ peržiūra. 

VB 

Švėkšnos filialas 

D. Litvinienė 

09 20 d. Literatūros ir dokumentų parodos, skirtos 

rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto 145-osioms 

gimimo metinėms. 

VB 

Ž.Naumiesčio, 

Inkaklių, 

Pašyšių, 

Vilkyčių filialai 

N. Rimkienė, 

D. Milkerienė, 

D. 

Adomavičienė, 

P. Jančauskienė 

09 23 d. 

 

Keliaujanti ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ vertimai į Europos Sąjungos kalbas“ 

Skirta K. Donelaičio 300 metų jubiliejui 

VB 

Ž.Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 

09 23 d. Literatūros rytmetys „Ten, pasakų miške, kur 

griežia žiogas stebuklingas”, skirtas pirmokėlių 

pirmam apsilankymui bibliotekoje. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

09 23 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“.  

K. Donelaičio poemos „ Metai“ dalies „Rudenio 

gėrybės“ skaitymai. 

VB 

Švėkšnos filialas 

D. Litvinienė 

09 24 d. 

 

Praktiniai-kūrybiniai floristikos užsiėmimai 

„Sparnuotas gamtos laikrodis“ su Macikų 

socialinės globos namų užimtumo grupės 

„Floristika“ vadove Danute Grikšiene. 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė 

 

09 25 d. 

 

Mokymai Pašyšių pagrindinės mokyklos 

mokiniams „Saugus ir draugiškas internetas“. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

09 26 d. Bibliotekos pristatymas pirmokėliams 

„Susipažinkite – knygų šalis“: pasakų knygų 

skaitymas ir pristatymas, knygos žymeklio 

gaminimas. 

VB 

Vilkyčių filialas 

P. Jančauskienė 

09 26 d. 

 

Gyvieji internetiniai tiltai „Mes – Europos 

vaikai“. Dalyvauja Juknaičių, Kintų, Grabupių, 

Traksėdžių, Šilutės miesto filialų internautai. 

Viktorina apie Europos šalis.  

Skirta Europos kalbų dienai 

VB 

Kintų, 

Juknaičių, 

Grabupių, 

Traksėdžių ir 

Šilutės miesto 

filialai 

V. Nausėdaitė, 

I. Kaktaitė, 

Š. Gerulytė, 

V. Paldauskienė, 

V. Degutienė 

 

09 26 d. Romualdo Požerskio fotografijų parodos bei 

albumo „Mažasis Alfonsas“ pristatymas, 

dalyvaujant autoriui.  

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Ž. Naumiesčio ir 

Degučių filialai 

D. Bružienė, 

N. Rimkienė, 

E. Dragūnienė 

09 26 d. Literatūros ir dokumentų parodos „Juozas Dimša 

ir trys jo gyvenimo pusės“ pristatymas. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO DAGOTUVIŲ ŠVENTĖ 

09 27 d. Tradicinis kraštiečių susitikimas-mini 

konferencija „Susitikimų vieta – Žemaičių 

Naumiestis“. Programoje numatoma: dr. Z. 

Malinausko, dr. J. Janavičienės, A. Žemaitaičio 

pranešimai; S. Mėlinausko knygos „Pėdos 

VB Ž. 

Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė, 

D. Bružienė 
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rasoje“ pristatymas. 

SPALIS 

10 mėn. 

 

„Meno artelės“ aktorių grupės spektaklis „Kitoks 

teatras“, paremtas terapinių pasakų motyvais 

(režisierė ir vadovė Laura Šakurskytė-

Žilinskienė). 

Skirta Teatrų metams 

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Degučių ir 

Katyčių filialai 

E. Dragūnienė, 

M. Lodusova 

 

10 mėn. 

 

Pirmokų įrašymo į skaitytojus šventė „Mes jau 

mokame skaityti“: pažintis su biblioteka, 

abėcėlės žinių patikrinimas.  

VB 

Saugų filialas 

R. Juškienė 

10 01 d. Dailininko Eugenijaus Šuldekovo (Žagatpurviai) 

parodos „Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lieti 

kryžiai“ pristatymas, dalyvaujant autoriui. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

10 01 d. Juknaičių savarankiškos globos namų senjorų 

darbų paroda „Mes viską galim“ 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

10 01 d. 

 

Rankdarbių paroda „Suverpsim verpimėlį...“ VB 

Laučių filialas 

V. Koncevičiūtė 

10 03 d. 

 

Integruotos pamokos Kintų vidurinės mokyklos 

mokiniams „Mano profesija“:  

bibliotekininkystės profesijos pristatymas. 

Skirta Tarptautinei mokytojų dienai 

Kintų vidurinė 

mokykla 

V. Nausėdaitė 

 

10 03 d. Literatūros popietė „Mokytoja, aš ir vėl ateinu 

visus žiedus iš sodo suskynus“, dalyvaujant 

Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyriaus 

skaitovams, tėveliams, mokytojams.  

Skirta Mokytojų dienai 

Vainuto 

gimnazijos 

Bikavėnų 

skyriaus pradinė 

mokykla 

D. Puidokienė 

10 03 d. Literatūriniai skaitymai suaugusiems „Mes ir 

poetas Eduardas Mieželaitis“.  

Skirta poeto 95-osioms gimimo metinėms 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

10 06 d. Simo Žaltausko (Klaipėda) peizažų parodos 

„Metų laikuose“ pristatymas. Autoriaus poezijos 

skaitymai. 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

10 07 d. 

 

Literatūros popietė jauniesiems skaitytojams ,,Aš 

viską iš gyvenimo imu“: poeto Eduardo 

Mieželaičio kūrybos skaitymai ir aptarimas su Ž. 

Naumiesčio mokyklos-darželio Šylių pradinio 

skyriaus moksleiviais. 

VB 

Šylių filialas 

V. Mišeikienė 

10 08 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“ 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

10 08 d. 

 

Susitikimas su pedagoge, rašytoja Dalia 

Žibaitiene ir jos atsiminimų knygos „Gyvenimas, 

nutekėjęs kaip upė“ pristatymas. Muzikuoja 

Pašyšių pagrindinės mokyklos mokinė Rugilė 

Žemgulytė.  

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

10 09 d. Sporto renginys „Sekundei pamirškime knygas ir 

sportuokime drauge!“. Užsiėmimus veda I. 

Kaktaitė. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 
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10 09 d. 

 

Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ ištraukų 

skaitymas 6–8 klasių moksleiviams. Skaitovė 

Asta Augustinienė. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

10 10 d. 

 

Protų mūšis Kintų vidurinės mokyklos 3–4 

klasių mokiniams „Pasuk makaulę“ (mokytojos 

Vida Viršilienė ir Asta Matvėjėvienė). 

Kintų vidurinės 

mokyklos 

daugiafunkcis 

skyrius 

V. Nausėdaitė 

10 10 d. Skaitymo skatinimo akcija vaikams „Skaitau 

kitaip, skaitau kaip noriu….”: populiariausių 

knygų rinkimai, garsiniai skaitymai, animacinių 

filmų peržiūra. 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

10 10 d. 

(data 

gali 

keistis) 

Kūrybinės dirbtuvės „Spalvotos knygų istorijos“ 

su Lietuvos dailininkų sąjungos nariu, knygų 

vaikams autoriumi Kęstučiu Kasparavičiumi. 

Pastaba :jei bus gautas finansavimas. 

VB 

Ž. Naumiesčio ir 

Katyčių filialai 

N. Rimkienė, 

D. Bružienė, 

M. Lodusova 

10 13-

17 d. 

 

Mokymai „Gyventojų skaitmeninio raštingumo 

mokymo bibliotekoje stiprinimas“. 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

10 16 d. 

 

Rašytojo Audriaus Šikšniaus knygos „Motinų 

valanda“ pristatymas. 

VB 

Inkaklių ir 

Švėkšnos filialai 

D. Milkerienė, 

D. Litvinienė 

 

10 21 d. Netradicinė pamoka Kintų vidurinės mokyklos 

ketvirtos klasės mokiniams „Lietuvių rašytojai“ 

(mokytoja Vida Viršilienė). 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

10 21 d. Garsiniai skaitymai jauniesiems skaitytojams, 

dalyvaujant Juknaičių pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

 

10 23 d. „Viena diena bibliotekoje“: naujų skaitytojų 

sutiktuvės. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

10 24 d. 

 

Edukacinė „Grafikos kūrimo stovyklos-studijos“ 

pamoka „Mažoji grafika: iškilios asmenybės“, 

dalyvaujant dailininkui. 

VB  

Ž. Naumiesčio 

filialas 

IS, 

D. Vasiliauskytė 

10 24 d. Literatūros popietė „Šviesos ir žodžio šventė“.  

Skirta šiaurės šalių kūrybai 

VB 

Švėkšnos filialas 

D. Litvinienė 

10 24 d. 

 

Edukacinė programa „Kristijonas Donelaitis. 

„Metų“ valgiai“. Atlikėjai – Ž. Naumiesčio 

gimnazijos teatro grupė. 

VB 

Ž. Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

 

10 25 d. Virtualios parodos „Žymus žmogus Simonas 

Tadas Stanevičius“ pristatymas.  

Skirta poeto, kultūros veikėjo S. T. Stanevičius 

215-osioms gimimo metinėms 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

10 28 d. Akcija „Imk ir uždek nors vieną žvakelę“: 

Usėnų kapinaičių tvarkymas, mirusiųjų 

pagerbimas uždegus žvakutes. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

10 28 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“; 

ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. „Metų“ 

vertimai į Europos Sąjungos kalbas”. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

10 29 d. Praktiniai-kūrybiniai užsiėmimai VB V. Degutienė, 
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„Prisijaukinkime molį“. Užsiėmimus veda 

Macikų globos namų keramikos būrelio 

„Molinukas“ vadovė Beata Vaitelienė. 

Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

 

10 29 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Petras Jakštas 

– Šilutės bibliofilas, kultūros veikėjas, 

kraštotyrininkas“. 

Skirta P. Jakšto 115-osioms metinėms 

VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

10 30 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

10 30 d. Macikų socialinės globos namų užimtumo 

grupės pynimo būrelio „Vytelė” narių paroda 

„Minties ir rankų darna” (vadovė Gitana 

Balčienė). 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

LAPKRITIS 

11 mėn. 

 

Mokymai „Gyventojų skaitmeninio raštingumo 

mokymo bibliotekoje stiprinimas“. 

VB 

Švėkšnos 

filialas 

D. Litvinienė 

11 mėn. 

(data 

tikslina- 

ma) 

Tradicinis susitikimas su Balčių kaimo 

bendruomene „Advento šviesa beldžiasi į sielą”, 

dalyvaujant tautodailininkei A. Rauktienei. 

Pašnekesiai apie advento laikotarpį, sakralinės 

muzikos perklausa.  

VB 

Balčių filialas 

 

G. Gofmanienė 

11 mėn. 

(data 

tikslina- 

ma) 

Šeimų protų kovų turnyras „Mes – šauniausi 

savo krašto žinovai“, dalyvaujant Katyčių 

seniūnijos šeimoms (seneliai, tėveliai, vaikai). 

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

Katyčių 

seniūnijos salė 

M. Lodusova 

11 01 d. 

 

Poezijos ir piešimo valanda moksleiviams 

„Salomėjos Nėries ruduo”: poezijos skaitymai, 

S. Nėries kūrybos iliustravimas. 

Skirta poetės 110-osioms gimimo metinėms 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

11 02 d. „Uždeki žvakelę ant pamiršto kapo”: pokalbis 

apie Vėlinių papročius su bibliotekininkų būrelio 

nariais. Pamirštų kapų aplankymas ir tvarkymas. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

11 07 d. „O margumas, o gražumas to rudens“: 

literatūrinė muzikinė popietė; kūrybinių darbelių 

paroda. 

Bikavėnų 

skyriaus pradinė 

mokykla 

D. Puidokienė, 

mokytoja  

V. Jasaitienė 

11 07 d. Literatūriniai pašnekesiai „Nauja knyga“, 

dalyvaujant ilgamečiui laikraščio „Pamarys“ 

žurnalistui Stasiui Mėlinauskui (Šilutė) ir jo 

knygos „Pėdos rasoje“ pristatymas. 

VB 

Šylių filialas 

V. Mišeikienė 

11 13 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo valanda bibliotekos 

lankytojams ,,Naudingos interneto svetainės“. 

VB 

Degučių filialas 

E. Dragūnienė 

11 13 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“; 

ekspozicija „Kristijonas Donelaitis. „Metų“ 

vertimai į Europos Sąjungos kalbas”. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 



 Veiklos programa’ 2014   

 Puslapis 79 

11 14 d. 

 

Edukacinė „Grafikos kūrimo stovyklos-studijos“ 

pamoka „Ieškant Pamario ženklų: vandens 

kultūra, tradicijos, papročiai“, dalyvaujant 

dailininkui. 

VB 

Rusnės filialas 

BKS, 

L. Liutkutė 

RENGINIAI, SKIRTI POETĖS SALOMĖJOS NĖRIES 110-OSIOMS GIMIMO 

METINĖMS 

11 13 d. 

 

Literatūros popietė „Salomėjos Nėries jausmų 

pasaulis“: laidos apie poetę peržiūra  ir 

aptarimas, poezijos skaitymai (skaitovai – Kintų 

vidurinės mokyklos devintos klasės mokiniai). 

Literatūros paroda „Salomėjos Nėries kūryba“. 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

11 14 d. Literatūros parodos „Salomėja Nėris. 

Lakštingala negali nečiulbėti“ atidarymas. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

11 14 d. Šviesos skaitymai „Lauk manęs, kai 

nebelauks...“: Salomėjos Nėries kūrybos 

skaitymai žvakių šviesoje. 

VB 

Švėkšnos filialas 

D. Litvinienė 

11 15 d. Literatūros paroda „Per lūžtantį ledą...“ 

 

VB 

Inkaklių filialas 

D Milkerienė 

 

11 15 d. Poetės Salomėjos Nėries kūrybos skaitymai, 

dalyvaujant bibliotekos jauniesiems lankytojams. 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

11 17 d. Literatūros parodos, skirtos Salomėjos Nėries 

110-osioms gimimo metinėms. 

VB 

Vilkyčių,  

Ž. Naumiesčio, 

Balčių, Rusnės 

filialai 

P.Jančauskienė, 

N. Rimkienė, 

G. Gofmanienė, 

A. Čėsnienė 

11 17 d. 

 

Virtuali paroda „Gyvenimo giesmė“ ir poetės 

Salomėjos Nėries kūrybos skaitymai, 

dalyvaujant Katyčių pagrindinės mokyklos 

mokiniams. 

VB 

Katyčių filialas 

M. Lodusova 

11 17 d. Salomėjos Nėries lyrikos garsiniai skaitymai: 

Šilutės Žibų pradinės mokyklos moksleivių 

programa (mokytoja Rita Kriščiūnienė). 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

 

11 18 d. Garsiniai skaitymai vaikams „Salomėjos Nėries 

eilėraščių skrynelė“, dalyvaujant Juknaičių 

pagrindinės mokyklos pradinukams. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

11 18 d. Garsiniai skaitymai vaikams ir literatūros paroda 

„Salomėja Nėris – romantinės pasaulėjautos 

poetė“. 

VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

11 19 d. Literatūriniai skaitymai ,,Aš diemedžiu 

žydėsiu...“. Salomėjos Nėries eiles skaito ir 

muzikuoja Pašyšių pagrindinės mokyklos 

mokiniai.  

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

11 21 d. 

 

Virtualios parodos pristatymas ,,Šiandien man 

džiaugsmas – sieloj šventė“. Salomėjos Nėries 

poezijos skaitymai ir aptarimas su skaitytojais. 

VB 

Šylių filialas 

V. Mišeikienė 

11 20 d. 

 

Skaitome ir iliustruojame K. Donelaičio 

„Metus“. Kalendoriaus iš iliustracijų gaminimas. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

11 22 d. Susitikimas su tautodailininke Laimute Žiogiene VB D. Milkerienė 
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 (Švėkšna): edukaciniai užsiėmimai „Malonios 

smulkmenos iš šiaudų“.  

Inkaklių filialas  

11 22 d. 

 

Mokymai „Gyventojų skaitmeninio raštingumo 

mokymo bibliotekoje stiprinimas“. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

11 27 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Vainuto filialas 

B. Paldauskienė 

11 29 d. 

(data 

gali 

keistis) 

Advento popietė „Pabūkim kartu“: 

teatralizuotas advento tradicijų pristatymas, 

dalyvaujant teatrinės raiškos būrelio nariams 

(mokytoja Asta Neimantienė). Muzikuoja Šilutės 

r. vaikų meno mokyklos Kintų skyriaus 

auklėtiniai (mokytoja A. Rupšauskienė). 

Skirta Teatro metams 

VB  

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

GRUODIS 

12 mėn. 

(data 

tikslina- 

ma) 

Meno terapijos praktiniai užsiėmimai 

„Gyvenimo tiltas“: piešimas žvakėmis ir 

įvairiomis spalvomis. Užsiėmimą veda Saugų 

vaikų darželio auklėtoja Irena Rimkuvienė. 

VB 

Saugų filialas 

R. Juškienė 

12 03 d. Priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbų 

paroda „Laukiu Kalėdų“ 

VB 

Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

12 03 d. Edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Šiluma ir 

jaukumas mano rankomis“: advento vainiko 

pynimas, kalėdinių dekoracijų gamyba. 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

12 04 d. 

 

Mokymai „Leidinio paieška elektroniniame 

kataloge, rezervacija bei pratęsimas internetu“, 

dalyvaujant Katyčių  pagrindinės mokyklos 7–8 

klasių mokiniams. 

VB 

Katyčių filialas 

M. Lodusova 

12 04 d. 

 

Keliaujanti ikonografijos ir tekstų paroda 

„Kristijono Donelaičio atminties keliu“ 

VB 

Kintų filialas 

V. Nausėdaitė 

 

12 05 d. 

 

Iš ciklo „Advento pavakariai mažiesiems“ 

 Garsiniai advento pasakų skaitymai; 

 Animacinio filmo „Mažieji angelai“ peržiūra. 

VB 

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 

 

12 05 d. Kūrybinis pavakarys „Rankdarbiai“: susitikimų 

metu sukurtų rankdarbių parodos pristatymas ir 

aptarimas, dalyvaujant darbų autoriams. 

VB 

Švėkšnos 

filialas 

D. Litvinienė 

12 06 d. Edukacinė popietė vaikams „Papuoškime širdis 

šventine nuotaika“: giedamos kalėdinės giesmės; 

jaunieji bibliotekos lankytojai puošia biblioteką 

savo kurtomis kalėdinėmis dekoracijomis; vyksta 

edukaciniai advento vainiko pynimo užsiėmimai. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė  

12 06 d. 

 

Edukacinė-kūrybinė pamokėlė „Kalėdų 

belaukiant“: patarimai, kaip puošti namus; 

žaisliukų gaminimas, dalyvaujant bendruomenės 

narei Birutei Mišeikienei. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 
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12 07 d. Advento popietė visai šeimai „Gerumu 

sušildyk...“: pasakojimai apie Kalėdų ir Kūčių 

tradicijas bei papročius, kalėdinių atvirukų ir 

puokščių kūrimas, advento burtai, spėjimai ir 

žaidimai, Kūčių patiekalų degustacija. 

VB Traksėdžių 

filialas 

V. Paldauskienė 

12 10 d. „Dėliojame Metų kalendorių“ – baigiamasis 

žodis skaitytojui: kartu nuveiktų darbų ataskaita, 

tylus ir ramus prieškalėdinis pavakarojimas su 

bibliotekos draugais. 

VB 

Rusnės filialas 

A. Čėsnienė 

12 11 d. Lavinamieji užsiėmimai „Kalėdų papročiai ir 

tradicijos karpinių raštuose“. 

VB 

Vilkyčių filialas 

P. Jančauskienė 

12 11 d. Bibliotekininkės Laimutės Rupainienės 

fotografijų paroda „Kalnai – tai atgaiva“ 

Skirta Tarptautinei kalnų dienai 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

12 12 d. 

 

Iš ciklo „Advento pavakariai mažiesiems“ 

 Garsiniai advento pasakų skaitymai; 

 advento dainelių klausymas, dainavimas. 

VB 

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 

 

12 12 d. Stendinės kilnojamosios fotodokumentikos 

parodos „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės 

filialo dvidešimtpenkmetis. 1989–2014” 

pristatymas. 

VB 

Usėnų filialas 

O. Miliauskienė 

12 16 d. Literatūrinis muzikinis advento vakaras 

„Džiugus laukimas rimtyje“ su Žydre 

Adomaitiene ir Liuda Kašėtiene. Poeziją skaito 

Juknaičių bendruomenės nariai. Muzikuoja 

Šilutės r. vaikų meno mokyklos ir Juknaičių 

pagrindinės mokyklos mokiniai. 

VB 

Juknaičių 

filialas 

I. Kaktaitė 

 

12 16 d. „Žiemos pasaka“: kalėdinių atvirukų gaminimas, 

eglutės puošimas, dalyvaujant Šilutės miesto 

filialo klubo „Pelėdžiukai“ nariams. 

VB 

Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė 

 

12 16 d. 

 

Edukacinė pamokėlė „Gaminu kalėdinį 

žaisliuką“, dalyvaujant Ž. Naumiesčio 

mokyklos-darželio Šylių pradinio skyriaus 

moksleiviams. 

VB 

Šylių filialas 

V. Mišeikienė 

12 18 d. Lavinamieji užsiėmimai „Kalėdinių akcentų 

gaminimas“. Užsiėmimus veda Vainuto 

gimnazijos mokytoja V. Kubilienė. 

VB 

Balčių filialas 

G. Gofmanienė 

12 19 d. 

(data 

tikslina

ma) 

Kalėdinių giesmių ir poezijos vakaras ,,Ant 

angelo sparnų“: muzikuoja ir eiles skaito 

Juknaičių ir Pašyšių pagrindinių mokyklų 

mokiniai (mokytojos Jūratė Šukienė, Eurika 

Blažienė). 

VB 

Pašyšių filialas 

D. Adomavičienė 

12 19 d. 

(data 

tikslina- 

ma) 

Teatralizuota bibliotekininkų būrelio kalėdinė 

programa „Noriu knygeles skaityti“ Kalėdų 

Seneliui, ikimokyklinukams ir jų tėveliams. 

VB 

Gardamo filialas 

D. Formanikaitė 

12 19 d. 

 

Iš ciklo „Advento pavakariai mažiesiems“ 

 Garsiniai advento pasakų skaitymai. 

 Žaidžiame advento žaidimus. 

VB 

Inkaklių filialas 

D. Milkerienė 
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12 20 d. 

 

Advento popietė „Grįskime, grįskim...“ Laučių 

bendruomenės nariams. Advento laikotarpio 

papročių ir tradicijų, burtų ir žaidimų 

pristatymas. Kalėdines giesmes gieda Kristina 

Agintaitė.  

VB 

Laučių filialas 

V. Koncevičiūtė 

12 20 d. Kalėdinių puokščių ir atvirukų parodos 

„Kalėdinis sveikinimas“ pristatymas, dalyvaujant 

darbų autoriams. 

VB 

Švėkšnos 

filialas 

D. Litvinienė 

12 23 d. Spaudinių paroda „Šv. Kūčios ir jų apeigos 

įvairiuose Lietuvos regionuose“ 

VB 

Ramučių filialas 

L. Rupainienė 

 


