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 ŽVELGIANT Į 2015 METUS... 

 
 Bibliotekininkų bendruomenė telks dėmesį į Etnografinių regionų metus, paminėdama jauniau-

sio Mažosios Lietuvos etnografinio regiono svarbą Didžiosios Lietuvos knygai, raštui ir kultūrai. Pla-
nuojame surengti tradicines ir virtualias parodas, viešųjų erdvių ir mobiliuosius renginius. 

 2015-ieji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti pasirengimo Bibliotekų metams laikotarpiu. Star-
tuos projektas „Bibliotekos pažangai 2“, kuriuo, bendradarbiaujant su partneriais, Telšių Karolinos 
Praniauskaitės ir Pagėgių savivaldybės viešosiomis bibliotekomis, F. Bajoraičio viešojoje biblioteko-
je bus sukurtos naujos ir modernizuotos buvusios bibliotekų paslaugos vartotojams. Projekto 
„HUB‘as“ bendradarbystės centras bibliotekoje remiasi į F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vartoto-
jų aptarnavimo ciklo pertvarką, pavadintą „Savaitėlė“ pagal „Žinių“, „Modeliavimo“, „Kūrybos“ ir 
„Laisvalaikio“ kodus. Projektas orientuotas į esamų paslaugų modernizavimą bei naujų sukūrimą. 
2014-ųjų gruodį bibliotekos specialistų atlikta anketinė Šilutės miesto bendruomenės apklausa ir 
jos išvados, darbas ir pokalbiai jaunimo Focus grupėse leido Šilutės BP2 komandai (koordinatorė 
Laima Dumšienė, vadybininkė Vita Gerulienė) kartu su grupe BP2 projekto lėšomis apmokytų ŠSVB 
specialistų pasirinkti tinkamą projekto „Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje: atrask savo saviraiškos 
kodą“ strategiją. Projekto paraiška Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijai yra teikiama iki 2015 metų kovo 1 d. 

 Plėsdami bibliotekinių paslaugų įvairovę krašto bendruomenės žmonėms bei siekdami įtvirtinti 
tvarios, veiklios ir kuriančios bibliotekos nuostatas, bibliotekininkai parengė ir pateikė šiuos projek-
tus Lietuvos kultūros tarybai: „Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debe-
sį...“ (vadovė Nijolė Budreckienė), „Mažieji genijai – menininkai“ (vadovė Vita Gerulienė) ir „Lietu-
vos etnografinių regionų varžytuvės-subėgtuvės „Prieteliau, atverk skarbinyčią savą“. Renginyje 
pakviestos dalyvauti Telšių Karolinos Praniauskaitės, Alytaus Jurgio Kunčino, Marijampolės Petro 
Kriaučiūno, Panevėžio rajono savivaldybės ir Pagėgių savivaldybės bibliotekų specialistų komandos 
po 10 dalyvių. Alternatyvaus finansavimo projektai pateikti Šilutės rajono savivaldybės Kultūros 
plėtros programai. 

 Viešosios bibliotekos jaunimo grupė parengė ir pateikė Lietuvos ir Lenkijos mainų fondo lėšomis 
finansuojamų projektų konkursui projektą „Maža kelionė – dideli pasiekimai“ (vadovė Dalia Pupšy-
tė). Alternatyvi šio projekto paraiška pateikta Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo projektų finan-
savimo programai. Sėkmės atveju Balstogės Lukašo Gurnickio (Lenkija) bibliotekoje kartu su šio 
miesto 10-ies projekto dalyvių grupe bus vykdomi edukaciniai užsiėmimai, surengti jaunimo žygiai, 
kultūrinio paveldo pažinimo ir kalbos pamokos. Projektas prisidės prie pagrindinio prioriteto – 
tarpkultūrinio ir tarpetninio dialogo skatinimo. 

 Asociacija Lietuvos bibliotekininkų draugija ir draugijos Jaunimo sekcija (2015) bendradarbiau-
dama su F. Bajoraičio viešąja biblioteka planuoja surengti 2-ąją Jaunųjų bibliotekininkų stovyklą, 
kurioje profesinę kompetenciją ir gebėjimus stiprintų per 60 jaunųjų bibliotekinio darbo profesio-
nalų. 

 ŠSVB 2015 metų veiklos programoje – daug įdomybių ir naujų veiklų bendruomenės knygos 
gurmanams: bus įrengta ir atidaryta Etnografinių regionų skaitykla. Skaitykloje lankytojai ras tradi-
cinę ir virtualią informaciją apie 5 etnografinių regionų kultūros, gamtos ir knyginį paveldą, čia pat 
sukomplektuotas etnografinių regionų knygų rinkinys nukreips skaitytoją į etnografinių regionų 
įdomybes, skatins domėtis, pažinti, skaityti. Šįmet minėsime Vydūno, Šilutės mecenato Hugo Šo-
jaus, kitų Mažosios Lietuvos ryškių asmenybių gimimo jubiliejus, septynių dešimtmečių įkūrimo 
sukaktį pažymės ir F. Bajoraičio viešoji biblioteka. Šioms ir kitoms datoms bei sukaktims yra skirti 
įdomūs ir vis kitokie renginiai. 



 2015 metų veiklos programa 

 Puslapis 3 

 

 Trukdžiai, galintys įtakoti programos įgyvendinimą: 

 
 Nepakankamas Savivaldybės skirtas biudžetinis finansavimas. 
 Kultūros ir meno darbuotojams priskiriamų bibliotekininkų atlyginimų didinimo (Valstybės lygiu) 

programos stabdymas. 
 Nepakankamos Valstybės biudžeto lėšos naujiems dokumentams įsigyti. 
 Nefinansuotos arba nepakankamai finansuotos projektų paraiškos (LNB, Lietuvos kultūros tary-

ba, rajono Savivaldybė). 
 (Ne) investicijos į funkcionalių patalpų įrengimą (Tilžės g. 12) ir naujų paslaugų vartotojams die-

gimą. 
 Kitos iš anksto negalimos numatyti priežastys. 

 

 Pagrindiniai statistiniai planuojamos 2015 m. veiklos rodikliai 

 

Eil. 
nr. 

Darbo turinys Buvo  
2014 m. 

Planuojama 
2015 m. 

Skirtumas 

1. Gyventojų sutelkimo (proc.) 25,3 25,4 +0,1 

2. Skaitytojų skaičius (iš viso): 10603 10620 +17 

2.1. Suaugusių skaitytojų skaičius 6944 6955 +11 

2.2. Skaitytojų vaikų skaičius 3659 3665 +6 

3. Apsilankymų skaičius (iš viso): 231454 231500 +46 

3.1. Suaugusių lankytojų 116770 116800 +30 

3.2. Lankytojų vaikų 114684 114700 +16 

3.3. Lankomumas 21,8 21,8 - 

4. Literatūros išduotis (iš viso): 401996 402200 +204 

4.1.  Literatūros išduotis suaugusiems skaitytojams 290194 290300 +106 

4.2. Literatūros išduotis skaitytojams vaikams 111802 111900 +98 

4.3. Literatūros išduotis į namus 187087 187200 +113 

4.4.  Literatūros išduotis vietoje 214209 214220 +11 

5. Skaitytojų aptarnavimas namuose:    

5.1. Skaitytojų skaičius 223 225 +2 

5.2. Literatūros išduotis 7294 7300 +16 

6. Renginiai (iš viso): 835 840 +5 

6.1. Žodiniai renginiai 418 420 +2 

6.2. Vaizdiniai renginiai 417 420 +3 

7. Fondo formavimas (iš viso) 251601 250081 -1520 

8. Gauti ir sutvarkyti dokumentų (iš jų): 11097 11100 +3 

8.1. Spaudinių 10939 10940 +1 

8.2. Elektroninių dokumentų 158 160 +2 

9. Prenumeruota periodinių leidinių 56 56 - 

10. Nurašyta dokumentų, iš jų: 15645 12620 -3025 

10.1. Spaudinių 12653 6000 -6653 

10.2. Periodinių leidinių 2992 6620 +3628 

11. Naujai gautų ir apskaitytų LIBIS kataloge doku-
mentų bibliografinių įrašų skaičius 

1829 1840 +11 
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 Bibliotekos administravimas ir vadyba 

 
1. Biblioteką administruoja bibliotekos direktorius. Vadyba vykdoma vadovaujantis Bibliotekos 
vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Finansų kontrolės taisyklėmis su prie jų parengtomis ir Bibliote-
kos direktoriaus įsakymu (2014) patvirtintomis tvarkomis. Dalis taisyklių, tvarkų atnaujinama 2015 
metais. 
2. Planuojama parengti ir bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtinti šiuos vidaus darbo tvarkos 
dokumentus: 

2.1. ŠSVB Filialo nuostatų naują redakciją (2015, sausis); 
2.2. ŠSVB Su mokyklos biblioteka sujungto filialo nuostatų naują redakciją (2015, sausis); 
2.3. ŠSVB Filialo vyr. bibliotekininko ir (ar) bibliotekininko pareigybių aprašo naują redakciją 
(2015, vasaris). 
2.4. ŠSVB Su mokyklos biblioteka sujungto filialo vyr. bibliotekininko ir (ar) bibliotekininko pa-
reigybių aprašo naują redakciją (2015, vasaris); 
2.5. Parengti ir pateikti Bibliotekos Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvir-
tinti Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų naują redakciją 
(2015, gegužė). 

 ŠSVB teiti projektai papildomam finansavimui gauti (2015 m.)  

 
Projekto pavadinimas, vadovas Programa Prašoma 

suma  
Pastabos 

Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo 
saviraiškos kodą“ (L. Dumšienė) 

LNB „Bibliotekos pa-
žangai“ 

45 200 Laukiama 
atsakymo 

Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo 
saviraiškos kodą“ (L. Dumšienė) 

Prašomas Savivaldy-
bės koofinansavimas 

4 520 Laukiama 
atsakymo 

„Pripildė mus Lietuvos“ (L. Dumšienė) Šilutės rajono savival-
dybė 

711 Laukiama 
atsakymo 

„Kūrybiniai blyksniai iš arti“ (A. Norbutienė) Šilutės rajono savival-
dybė 

833 Laukiama 
atsakymo 

Lietuvos etnografinių regionų subėgtuvės-
varžytuvės „Prieteliau, atverk skarbinyčią savą“ (A. 
Norbutienė) 

Šilutės rajono savival-
dybė 

1 699 Laukiama 
atsakymo 

„Auginkime Mažosios Lietuvos pažinimo medį...“ 
(D. Šernienė) 

Šilutės rajono savival-
dybė 

148 Laukiama 
atsakymo 

Lietuvos etnografinių regionų subėgtuvės – varžy-
tuvės „Prieteliau, atverk skarbinyčią savą“ (A. Nor-
butienė) 

Lietuvos kultūros tary-
ba 

6 339 Laukiama 
atsakymo 

Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, 
debesį...“  (N. Budreckienė) 

Lietuvos kultūros tary-
ba 

4 442 Laukiama 
atsakymo 

Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“ (V. Gerulie-
nė, tęstinis) 

Lietuvos kultūros tary-
ba 

4 149 Laukiama 
atsakymo 

Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, 
debesį...“ 

Strateginis renginys 1 450 Laukiama 
atsakymo 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų programa „Ma-
ža kelionė – dideli pasiekimai“ (D. Pupšytė) 

Lietuvos ir Lenkijos 
jaunimo mainų fondas 

3535,81 Laukiama 
atsakymo 

„Maža kelionė – dideli pasiekimai“ (I. Zakaraitė) Prašomas Savivaldy-
bės koofinansavimas 

2651 Laukiama 
atsakymo 

Iš viso: 75 677,81  
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 Turtas ir jo apsauga 

 
Atsakingas ir kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Adomas Mauricas. 
 
TIKSLAS:  
racionaliai naudojant lėšas ir steigėjo priskirtą valdyti viešosios bibliotekos ir filialų turtą ir priemo-
nes vykdyti SVB sistemai steigėjo priskirtas funkcijas. 
 
UŽDAVINIAI: 

 Vadovaujantis LR Bibliotekų apskaitos įstatymo reikalavimais darbe vadovautis SVB sistemai 
nustatyta apskaitos politika. 

 SVB buhalterinės apskaitos sąskaitas ir ūkines operacijas bei ūkinius įvykius vykdyti vadovaujan-
tis LR finansų ministro 2005-12-30 d. įsakymu Nr. 1K-405 patvirtintomis biudžetinių įstaigų bu-
halterinės apskaitos taisyklėmis, kol nenumatyta kitaip. Atsakingas – vyriausiasis buhalteris. 

 Atsižvelgiant į turimus finansinius asignavimus aprūpinti SVB sistemą inventoriumi, priemonė-
mis, vykdyti pastatų, patalpų priežiūrą. 

 Apdrausti VB sistemos turtą (gautų asignavimų ribose). 
 Sudaryti sutartis su visais paslaugų teikėjais, taikant viešųjų pirkimų įstatymą. 
 Atlikti metinę pagrindinio ir mažaverčio turto inventorizaciją. 
 Tikslingai naudoti automobilį FORD TRANSIT. 
 Užtikrinti saugaus darbo organizavimą SVB. 
 Vykdyti viešųjų pirkimų apklausą ir apskaitą. 

 
Eil. 
nr. 

Veiklos baras Vykdymo data Atsakingas 

1. Aprūpinti ūkinėmis priemonėmis viešąją biblioteką ir filia-
lus, atsižvelgiant į 2015 m. sąmatoje numatytas lėšas: 
valymo priemonėmis ir valymo įrankiais, kt. priemonėmis 
PVC dangai, WC, plytelėms, baldams, langams, kompiute-
rinei technikai valyti, elektros lemputėmis, špagatu ir kt. 
(galimi kiti nenumatyti pirkimai). 

Per metus Komisija,  
A. Mauricas 

2. Esant nepataisomiems buitinės techninės įrangos gedi-
mams, keisti ją nauja. 

Per metus Komisija,  
A. Mauricas 

3. 
 

Aprūpinti kanceliarinėmis prekėmis viešąją biblioteką ir 
filialus, atsižvelgiant į 2015 metų sąmatoje numatytas 
lėšas: dažais spausdintuvams, kopijavimo aparatui, faksui, 
pastoviosios atminties diskais ir diskeliais, kompiuterine 
klaviatūra ir pelėmis, kopijavimo ir spalvotu popieriumi, 
įmautėmis, segtuvais, lipniais lapeliais, popieriumi, klijais, 
lipnia juosta, rašymo priemonėmis, sąsiuviniais, susegik-
liais, skylamušiais, aplankalais, sąvaržėlėmis, smeigtukais, 
vatmanu ir kt. (galimi kiti nenumatyti pirkimai). 

Per metus A. Mauricas 

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

5. Sugedus kompiuterinei ir kitai technikai atlikti remonto 
darbus.  

Per metus A. Mauricas 

6. Laiku atlikti automobilio Ford Transit techninę priežiūrą ir 
atnaujinti draudimo sutartis. 

Per metus A. Mauricas 
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7. Sudaryti sutartis su įmonėmis, mokyklomis, seniūnijomis, 
teikiančiomis viešajai bibliotekai ir filialams šilumos, 
elektros energijos, vandens tiekimo ir kitas paslaugas. 
Vadovautis viešųjų pirkimų įstatymu. 

Per metus A. Mauricas 

8. Užtikrinti saugaus darbo taisyklių laikymąsi. Surengti įva-
dinius ir darbo vietoje instruktažus bibliotekos darbuoto-
jams. Supažindinti bibliotekos darbuotojus su žmonių 
evakavimo planu. Užpildyti gesintuvus, kurių garantinis 
laikas pasibaigęs.  

Per metus A. Mauricas 

9. Vykdyti viešųjų pirkimų apklausą, sudaryti viešųjų pirkimų 
planą 2015 metams, esant poreikiui koreguoti kas ketvir-
tį. 

Per metus A. Mauricas 

10. Atlikti turto, esančio viešojoje bibliotekoje ir filialuose, 
inventorizaciją. 

Per metus Komisija 

11. Apdrausti viešosios bibliotekos turtą pagal steigėjo skir-
tus 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 ir Tilžės g. 12 pa-
talpų nuomos paslaugų vartotojais. 

Per metus A. Mauricas 

14. 
 

Sudaryti autorines ir gretutines sutartis su viešosios bib-
liotekos ir filialų kultūros renginiuose dalyvaujančiais as-
menimis, vadovautis viešųjų pirkimų įstatymu. 

Per metus Skyrių vedėjai,  
A. Mauricas 

15. Registruoti ir vizuoti filialų finansinių-ūkinių sandorių su-
tartis, sąskaitas ir kt.  

Per metus A. Mauricas,  
V. Vasiliauskie-
nė 

16. Organizuoti Savivaldybės Kultūrinės veiklos programos 
finansuotų projektų ūkinės-techninės dalies vykdymą, 
viešą paslaugų ir prekių įsigijimą. 

Per metus Komisija, 
A. Mauricas 

17. Vykdyti viešųjų darbų 2015 m programą (gavus finansa-
vimą). Suremontuoti grindis Degučių filiale, 402 kab. pa-
keisti sugedusias stoglangių užuolaidėles.  

Per metus A. Mauricas 

18. Organizuoti projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ūkinės-
techninės dalies vykdymą. 

Per metus A. Mauricas 

19. Vykdyti kitus būtinus, bet šioje programoje nenumatytus 
darbus, užtikrinančius VB sistemai iškeltų uždavinių vyk-
dymą. 

Per metus Administracija, 
atsakingi as-
menys 

20. Sudaryti sutartį su LATGA dėl muzikinių kūrinių atlikimo. Per metus A. Mauricas, 
skyrių vedėjai 

21. Užtikrinti viso turto apskaitą, inventoriaus apsaugą nau-
jose Žemaičių Naumiesčio ir Kintų filialų patalpose. 

Po statybos 
ir remonto 

darbų 

A. Mauricas 

22. 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 
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23. Vykdyti kitus VB direktorės nurodymus ir vyr. buh. pave-
dimus, susijusius su tarnybine veikla , bet galimai nesusi-
jusia su pareigybių aprašu. 

Per metus A. Mauricas 

24. Vykdyti paslaugų ir pirkimo sutarčių VB ir visuose filialuo-
se stebėjimą ir atnaujinti sutartis. 

Per metus A. Mauricas 

25. Kontroliuoti skyrių vedėjų ir materialiai atsakingų asmenų 
vidinę atsakomybę už inventorių pagal priskirtas patal-
pas. 

Per metus A. Mauricas 

26. Kontroliuoti ir iki inventorizacijos sutikrinti ar visi VB dar-
buotojai laikosi asmeninių daiktų naudojimo darbe ap-
skaitos tvarkos.  

Iki 10-1 d. A. Mauricas 

27. Sistemingai teikti buhalterijai visų perkamų prekių pa-
skirstymą. Surašyti inventorinius numerius ant įsigyto 
ilgalaikio turto ir mažaverčio inventoriaus. Kontroliuoti ir 
fiksuoti turto kilnojimo ir perdavimo tvarką. 

Per metus A. Mauricas 

28. Perkelti į naujas patalpas Kintų filialą . (Nebaigta viešųjų 
pirkimų procedūra roletams ir žaliuzėms).  

I ketv. A. Mauricas 

29. Bendradarbiauti su Žemaičių Naumiesčio bendruomene 
dėl lėšų baldams ir kompiuterinei technikai Žemaičių 
Naumiesčio filialui gavimo , baldų projektavimo, gamini-
mo ir filialo perkėlimo į naujas patalpas. 

Per metus A. Mauricas 

30. Dirbti su Savivaldybe ieškant naujų tinkamų patalpų Rus-
nės filialui. 

Per metus A. Mauricas 

 

 Buhalterija (struktūrinis padalinys) 

 
Atsakinga ir kontrolę vykdo vyr. buhalterė Stasė Stankevičienė. 
 

Eil. Nr. Veiklos baras Vykdymo laiko-
tarpis 

Vykdytojas 

1. Įgyvendinant Viešosios bibliotekos vidaus kontrolės taisykles parengti šias tvarkas 

1.1. Peržiūrėti ir koreguoti apskaitos politiką ir ją teikti 
tvirtinti direktoriui. 

Iki 01 30 d. S. Stankevičienė, 
I. Astrauskienė 

1.2. Peržiūrėti ir koreguoti inventorizacijos taisykles, atsi-
žvelgiant į pakeitimus įvedus eurą. 

Iki 01 10 d. A. Mauricas, 
S. Stankevičienė, 

1.3. Užtikrinti euro ir euro centų įsigijimą nuo 2015-01-02 
d. kasos aparato darbui vykdyti, priimant įmokas už 
mokamas paslaugas. 

Iki 01 02 d. S. Stankevičienė, 
L. Dumšienė 

1.4. Peržiūrėti ir atnaujinti kasos aparato tvarką įvedus 
eurą. 

Iki 01 02 d. S. Stankevičienė 

1.5. Peržiūrėti ir atnaujinti kasos darbo tvarką, nustatyti 
kasos limitus įvedus eurą. 

Iki 01 02 d. S. Stankevičienė 

1.6. Peržiūrėti ir pakeisti direktoriaus įsakymus, susijusius 
su euro įvedimu. 

Iki 01 15 d. V. Vasiliauskie-
nė, S. Stankevi-
čienė 

1.7. Stebėti ir, esant poreikiui, atnaujinti naudojamų bu- Per metus S. Stankevičienė 
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halterinės apskaitos sąskaitų planą. 

1.8. Stebėti ir, esant poreikiui, atnaujinti apskaitos regist-
rų planą. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.9. Atnaujinti tvarkas, taisykles ir kitus dokumentus, su-
sijusius su euro įvedimu. 

Iki 02 15 d. S. Stankevičienė 
 

1.10. Peržiūrėti ir koreguoti mokamų paslaugų teikimo 
apskaitos tvarką. 

Iki 01 01 d. S. Stankevičienė, 
skyrių vedėjai 

1.11. Atnaujinti paslaugų ir prekių įsigijimo sutartis, esant 
poreikiui sudaryti naujas sutartis.  

Per metus A. Mauricas, 
S. Stankevičienė 

1.12. Suderinti mokėtinų ir gautinų sumų likučius. Iki 12 30 d. S. Stankevičienė 

1.13. Užtikrinti teisingą darbo užmokesčio priskaitymą ir 
išmokėjimą eurais. 

Per metus S. Stankevičienė, 
I. Astrauskienė 

1.14. Atnaujinti darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką. Iki 01-02 d. S. Stankevičienė, 
I. Astrauskienė 

1.15. Peržiūrėti ir atnaujinti atostogų kaupinių tvarką. Iki 01 02 d. S. Stankevičienė, 
I. Astrauskienė 

1.16. Užtikrinti, kad VB ataskaitos, deklaracijos ir kita in-
formacija būtų teikiama teisinga, vadovaujantis Lie-
tuvos Vyriausybės nutarimais ir parengtomis naujos 
redakcijos formomis. 

Per metus S. Stankevičienė, 
I. Astrauskienė 

1.17. Užtikrinti, kad visos VB ataskaitos, prisilaikant termi-
nų, būtų skelbiamos interneto svetainėje. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.18. Vadovaujantis įstatymais rengti 2014 metų metines 
finansines ataskaitas litais, kaip numatyta LR Vyriau-
sybės nutarimuose. 

Iki 03 01 d. S. Stankevičienė 

1.19. Užtikrinti teisingą nebalansinės sąskaitos konverta-
vimą į eurą. 

Iki 01 02 d. S. Stankevičienė 

1.20. Užtikrinti teisingą 2014 metų buhalterinės apskaitos 
duomenų kėlimą į VSAKIS programą litais, vadovau-
jantis LR Vyriausybės nutarimais. 

Iki 03 30 d. S. Stankevičienė 

1.21. Atnaujinti teikiamų paslaugų kainų sąrašą eurais. Iki 07 01 d. S. Stankevičienė 

1.22. Vadovaujantis įstatymais rengti 2015 metais biudže-
to išlaidų sąmatos vykdymo, tarpines ir metines fi-
nansines ir kitas ataskaitas eurais 

Per metus S. Stankevičienė 

1.23. Kontroliuoti, kad 2015 metais būtų taikomi baziniai 
dydžiai, numatyti teisės aktuose. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.24. Teikti paraiškas Biudžeto ir finansų skyriui eurais, 
pagal programos sąmatą. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.25. Teikti Biudžeto ir finansų skyriui, esant poreikiui, lėšų 
perkėlimo prašymus nustatytais terminais. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.26. Teikti Biudžeto ir finansų skyriui statistines naujos 
redakcijos formas nustatytais terminais. 

Per metus S. Stankevičienė 

2. Dirbti su „Progra – Apskaita“ programa 

2.1. Organizuoti „Progra – Apskaita“ programos litų kon-
vertavimo į eurus darbus. 

Iki 01 02 d. S. Stankevičienė 

2.2. Užtikrinti teisingą duomenų perkėlimą į 2015metus 
buhalterinės apskaitos programoje „Progra-

Iki 01 02 d. S. Stankevičienė 
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Apskaita“, konvertuojant į eurus. 

2.3. Užtikrinti teisingus Didžiosios knygos likučius eurais. Iki 01 20 d. S. Stankevičienė 
 

2.4. Sutikrinti ilgalaikio materialiojo turto likučius sumine 
išraiška, konvertuotus į eurus, esant nukrypimams, 
atlikti atitaisymus. 

Iki 02 28 d. S. Stankevičienė 
 

2.5. Peržiūrėti turtą nebalansinėje sąskaitoje, esant reika-
lui, šalinti atsiradusius netikslumus. 

Iki 02 28 d. S. Stankevičienė, 
A. Mauricas 

2.6. Sutikrinti ar teisingai konvertavosi į eurus skolų liku-
čiai tiekėjams, nukrypimus šalinti. 

Iki 02 01 d. S. Stankevičienė 
 

 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius (SAS) 

 

Atsakinga ir kontrolę vykdo skyriaus vedėja Aldona Norbutienė. 
 
TIKSLAS 
Organizuoti vartotojų aptarnavimą, teikiant konsultacinę pagalbą, skaitymo paslaugas bibliotekoje, 
įstaigose, namuose, skleidžiant informaciją, žinias, kūrybą, skatinant skaitymą ir mokymąsi visą 
gyvenimą. 
 
UŽDAVINIAI 

 Aprūpinti vartotojus reikalingais dokumentais, išduodant panaudai į namus arba bibliotekoje. 
naudojantis vieningu viešosios bibliotekos fondu, užsakant juos per tarpbibliotekinį abonementą 
(TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų. 

 Vykdyti knygos ir žinių sklaidą, ieškoti naujų veiklos formų skaitymui skatinti, plėtoti partnerys-
tės ryšius su socialiniais parneriais, nevyriausybiniu sektoriumi, kultūros, švietimo įstaigomis, kito-
mis institucijomis, vykdant bendrus projektus, minint žymias datas ir sukaktis. 

 Populiarinti biblioteką 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 išdavi-
mo/grąžinimo procese, leidinių grąžinimo dėže, teikti  kitas interaktyvias paslaugas.  
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo laiko-

tarpis 
Vykdytojas 

 1. Vartotojų aptarnavimas 

1.1. Aptarnauti skaitytojų : 
 abonemente – 1950 
 periodikos skaitykloje – 510 

Apsilankymų skaičius: 
 abonemente – 17 200  
 periodikos skaitykloje – 11900 

Dokumentų išduotis iš viso –145 150, iš jų: 
 į namus – 42 350 
 vietoje – 100 740 

Iki 12 31 d. A. Norbutienė, 
I. Zakaraitė, 
D. Jucikaitė, 
D. Pupšytė 

1.2. Priimti ir įvykdyti 352 dokumentų užsakymus, gautus iš 
vartotojų internetu.  

01-12 mėn. I. Zakaraitė, 
D. Pupšytė 
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1.3. Pagal individualius poreikius aptarnauti 7 senyvo am-
žiaus ir judėjimo sutrikimų turinčius vartotojus, nune-
šant spaudinius į namus (pagal individualius poreikius). 
Iš viso per metus – 43 apsilankymai, nunešant 215 fiz. 
vnt. spaudinių. 

01-12 mėn. 
(kiekvieno 

mėnesio pirmą 
ir trečią tre-

čiadienį) 

I. Zakaraitė,  
D.Pupšytė 
 

1.4. Pagal individualius poreikius aprūpinti 3 regos sutrikimų 
turinčius 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 bibliografi-
jos duomenų banke), viešosios bibliotekos LIBIS suves-
tiniame kataloge, www.lrs.lt ir kitose duomenų bazėse. 

01-12 mėn. D. Jucikaitė 

1.7. 
 

Registruoti vartotojų-skolininkų laiku negrąžintus do-
kumentus, rengti priminimo lapelius, pristatyti į mokyk-
las, siųsti el. paštu, priminti telefonu. 

2 k/per me-
tus 

Iki 05 15 d. 
Iki 12 15 d. 

I. Zakaraitė, 
D. Pupšytė 
 

1.8. Atsakyti į 3245 vartotojų žodžiu arba el. paštu patei-
kiamas užklausas. 

01-12 mėn. I. Zakaraitė,  
D. Pupšytė,  
D. Jucikaitė 

1.9. Teikti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas 6 varto-
tojams, vykdant užsakymus  iš kitų Lietuvos viešųjų bib-
liotekų, pagal individualius poreikius.  

01-12 mėn. D. Pupšytė 

1.10 Keisti knygas keliaujančiose bibliotekėlėse: Šilutės 
psichikos sveikatos ir psichoterapijos centre; Šilutės 
socialinių paslaugų centre. 
Vesti apskaitą. 

01-12 mėn. I. Zakaraitė,  
D. Jucikaitė 

  2. Gautų dokumentų registravimas, fondų priežiūra 

2.1 Registruoti RSVB sistemoje prenumeruojamus leidinius 
LIBIS Periodikos registravimo posistemėje. 

01-12 mėn.  D. Jucikaitė 
 

2.2. Mokyti Ramučių, Balčių filialų darbuotojus dirbti LIBIS 
Periodikos posisteme. 

Iki 01 23 d. D. Jucikaitė 

2.3. Pildyti analizinės bibliografijos duomenų bazę kraštoty-
rinio pobūdžio analiziniais įrašais iš einamųjų metų ra-
joninės, regioninės, respublikinės periodinės spaudos. 
Iš viso įrašų per metus – 2210, iš rajoninės spaudos – 
1940, kitų leidinių – 270. 

01-12 mėn. D. Jucikaitė 
 

2.4. Atrinkti kraštotyrinio pobūdžio straipsnius iš respubliki-
nės periodinės spaudos, daryti jų iškarpas ar kopijas ir 
perduoti BKS.  
Iš viso kopijų ir iškarpų – 245. 

01-12 mėn.  D. Jucikaitė 

2.5. Atlikti per 2015 m. VB ir jos filialuose gautų ir į LIBIS 
suvestų periodinių leidinių (laikraščių) įrišimą-sudarymą 
į komplektą LIBIS Komplektavimo posistemėje. 

12 mėn. D. Jucikaitė 

http://www.lnb.lt/
http://www.lrs.lt/
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2.6. Atrinkti iš periodikos fondo neaktualius ir senus peri-
odinius leidinius nurašyti. 

Iki 03 01 d. D. Jucikaitė 

2.7. Nurašyti 2009 m. VB ir jos filialų periodinius leidinius iš 
VB fondo apskaitos LIBIS Komplektavimo posistemėje. 

01-12 mėn. D. Jucikaitė 

2.8. Registruoti skaitytojų pageidaujamus dokumentus, ku-
rių biblioteka neturi. Sudarytą sąrašą pateikti Fondų 
organizavimo skyriui. 

1 kartą per 
ketvirtį 

D. Pupšytė 

2.9. Registruoti skaitytojų pamestus ir į jų vietą grąžintus 
dokumentus, vadovaujantis norminiais aktais, sudaryti 
dokumentų nurašymo aktus ir perduoti Fondo organi-
zavimo skyriui. 

2 kartus per 
metus 

Iki 06 01 d. 
Iki 12 01 d. 

D. Pupšytė 

2.10 Atrinkti iš dokumentų fondų senus , susidėvėjusius 
spaudinius, sudaryti pripažintų nereikalingais arba ne-
tinkamais 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 
(Žr. Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų kalendorius 2015 metams) 

3.1. Organizuoti knygos renginių ciklus:  
 „Nauja knyga. Susipažink!“ – susitikimai su knygų 

autoriais, naujų knygų pristatymai.  
 Surengti literatūros parodų ciklus: „Lietuvių rašyto-

jai“ ir „Užsienio šalių rašytojai“– rašytojų jubiliejinėms 
datoms paminėti; 

 „Lietuvos istorijos puslapiai“– valstybinėms šven-
tėms bei artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečiui paminėti; 

 „Portretai“ – parodos žymių žmonių jubiliejinėms 
datoms paminėti; „Noriu žinoti“ – pažintinės parodos. 

 Tarptautinį literatūrinį rudenį „Prisijaukinkim žodį, 
paukštį, debesį...“ pasitinkant – susitikimai su kraštie-
čiais rašytojais, literatais... 
(Žr. 2015 m. knygos renginių kalendorių). 

01-12 mėn. I. Zakaraitė,  
D. Jucikaitė, 
A. Norbutienė, 
D. Pupšytė 

3.2. Rengti „Trečiadienių knygiadienius“ Šilutės psichikos 
sveikatos ir psichoterapijos centre ir Šilutės paslaugų 
centro Nakvynės namuose/Krizių centre, kurių metu 
vyks spaudinių keitimas keliaujančiose bibliotekėlėse. 

1k./mėn. 
(paskutinį 

mėnesio tre-
čiadienį) 

D. Jucikaitė,  
I. Zakaraitė 

3.3. Surengti 54 knygos renginius: 
 profesionalaus, mėgėjiško meno, tautodailės, fotog-

rafijų parodų – 8; 
 literatūros parodų, teminių lentynų – 37; 
 edukacinių renginių – 3; 
 literatūrinių, muzikinių , kt. renginių – 6. 

01-12 mėn. A. Norbutienė, 
I. Zakaraitė,  
D. Jucikaitė, 
D. Pupšytė 

3.4. Rengti informaciją organizuojamų renginių reklamai, 
pateikti ją maketuoti, tiražuoti, vykdyti sklaidą bibliote-
koje, įstaigose, organizacijose, tarp privačių asmenų. 

01-12 mėn. A. Norbutienė,  
I. Zakaraitė, 
D. Jucikaitė, 
D. Pupšytė 

3.5. Rengti informaciją apie Skyriaus veiklą, knygos rengi-
nius, teikiamas paslaugas ir teikti laikraščiams „Šilutės 

01-12 mėn. A. Norbutienė,  
I. Zakaraitė, 
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naujienos“, „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Tarp knygų“, 
„Savivaldybių žinios“, el. laikraščiams  
www.siluteszinios.lt, www.silaine.lt,  
www.silutiskis.lt, internetinėms svetainėms  
www.silutevb.lt, www.silute.lt parengti 15 publikacijų. 

D. Jucikaitė, 
D. Pupšytė 

3.6. Parengti 12 knygų renginių aprašymus (reklama, susira-
šinėjimas, scenarijai, straipsnių kopijos) ir perduoti Kny-
gos muziejui. 

01-12 mėn. D. Jucikaitė 

3.7. Rengti informacinę medžiagą apie SAS organizuojamus 
renginius, laiku perduoti Informacijos skyriui anonsuoti 
bibliotekos tinklapyje www.silutevb.lt,  rajoninėje 
spaudoje, kt.  

01-12 mėn. A. Norbutienė,  
D. Jucikaitė 

  4. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, organizacijomis. 

4.1. 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, Šilu-
tės bendrija „Viltis”, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bo-
čiai” Šilutės skyriumi, Šilutės katalikių moterų draugija, 
kviečiant jų narius į knygos renginius, sudarant sąlygas 
kūrybai pristatyti. 

01-12 mėn. A. Norbutienė,  
D. Jucikaitė,  
D. Pupšytė,  
I. Zakaraitė 
 
 

4.2. Bendradarbiauti su rajono 6 nevyriausybinio sektoriaus 
organizacijomis:  

 Šilutės kraštotyros draugija, organizuojant folkloro 
kolektyvo „Ramytė“ edukacinę programą, skirtą Etnog-
rafinių regionų metams;  

 LASS Šilutės skyriumi, aptarnaujant garso knygomis 
neregius ir silpnaregius; 

 asociacija „Pamario jaunimas“, organizuojant veik-
las jaunimui; 

 žmonių su sielos negalia klubu „Sielos paguoda“, 
teikiant  skaitymo paslaugas Šilutės psichikos sveikatos 
centre, rengiant kūrybos parodas bibliotekoje, kviečiant 
į renginius; 

 Šilutės socialinių paslaugų centru, teikiant skaitymo 
paslaugas Nakvynės namuose, krizių centre; 

 Šilutės diabeto klubu „Margainis“, organizuojant 
sveikatinimui skirtą renginį. 

01-12 mėn. 
 
 

 
 
A. Norbutienė 
 
 
D. Jucikaitė 
 
I. Zakaraitė 
 
D. Jucikaitė 
 
 
 
I. Zakaraitė 
 
D. Pupšytė, 
I. Zakaraitė 

4.3. Bendradarbiauti su 8 Lietuvos ir užsienio šalių kultūros 
įstaigų, kūrybinėmis organizacijomis: 

 Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, skoli-
nantis iš jos garso knygas silpnaregiams ir neregiams 
aptarnauti; 

 VšĮ „Meno menė“, organizuojant fotografijų paro-
dą; 

 Panevėžio rajono savivaldybės, Telšių Karolinos 
Praniauskaitės, Marijampolės Petro Kriaučiūno, Alytaus 

03-12 mėn. A. Norbutienė,  
D. Jucikaitė,  
D. Pupšytė,  
I. Zakaraitė 
 
 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.silutiskis.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.silutevb.lt/
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rajono savivaldybės Pagėgių savivaldybės viešosiomis 
bibliotekomis, organizuojant Lietuvos etnografinių re-
gionų varžytuves (jei bus gautas finansavimas); 

 Etninės kultūros tarybos specialistais regionams or-
ganizuojant parodų ciklą „Lietuvos regionų tapatybės 
ženklai“; 

 Salos etnokultūros ir informacijos centru organizuo-
jant koncertinę advento programą. 

 5. SAS skyriaus dokumentacija. Kita veikla 

5.1. Parengti Skyriaus bibliotekininkų individualios veiklos 
2016 m. programas, aptarti Skyriuje. 

Iki 10 15 d. A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė,  
I. Zakaraitė,  
D. Pupšytė 

5.2. Pagal Skyriaus bibliotekininkų individualius darbo pla-
nus parengti veiklos 2016 metų veiklos programą. 

Iki 11 01 d. A. Norbutienė 

5.3. Parengti Skyriaus bibliotekininkų individualias veiklos 
2014 metų ataskaitas. 

Iki 01 15 d. D. Jucikaitė,  
I. Zakaraitė,  
D. Pupšytė 

5.4. Pagal Skyriaus bibliotekininkų individualias darbo ata-
skaitas  parengti Skyriaus 2014 metų veiklos ataskaitą. 

Iki 02 01 d. A. Norbutienė 

5.5. Dalyvauti viešosios bibliotekos vykdomuose projektuo-
se, 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 2 projektus papildomam finansavimui 
gauti. Vykdyti finansuotų projektų vadybą, laiku rengti 
sutartis, tekstines ataskaitas. 

Kai bus pa-
skelbta 

A. Norbutienė 
 

5.7. Rengti ir teikti informaciją apie Skyriaus veiklą bibliote-
kos direkcijai, kitoms institucijoms pagal direktoriaus 
nurodymus. 

01-12 mėn. A. Norbutienė 

5.8. Rengti Skyriaus darbuotojų pasitarimus, skirtus Skyriaus 
veiklai organizuoti, užduočių vykdymo, darbo paskirs-
tymo, kt. veiklos klausimais. 

01-12 mėn. A. Norbutienė 

5.9. Vykdyti numatytas veiklas Jaunimo informavimo taške 
ir jo padalinių filialuose. 

01-12 mėn. I. Zakaraitė 

 
 

 Vaikų aptarnavimo skyrius (VAS) 

 
Atsakinga ir kontrolę vykdo VAS vedėja Vita Gerulienė. 
 
TIKSLAS 
Atsižvelgiant į įvairaus amžiaus grupių vaikų interesus, įtraukti specialistus, kurių veikla susijusi su 
vaikų ugdymu, į neformalaus ugdymo procesą bei veiklas, susijusias su bibliotekininko profesijos 
ypatumais bei pažinimu. Per tai sudominti vaikus knyga, skatinti skaitymo motyvaciją ir aktyvumą. 
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UŽDAVINIAI 
 Per mėgėjiškus ir profesionalius edukacinius kūrybiškumo užsiėmimus skatinti vaikus kurti, 

pristatyti savo kūrybą ir veiklą bendruomenei; 
 Sudaryti galimybę jauniesiems skaitytojams, šeimoms, miesto svečiams dalyvauti Etnografinių 

regionų metams skirtuose renginiuose ir programose; 
 Bendradarbiauti su jaunųjų vartotojų tėveliais, seneliais, organizuoti šeimų skaitymo balsu už-

siėmimus, taip populiarinant skaitymą balsu. 
 
Eil. 
nr. 

Veiklos baras Vykdymo laiko-
tarpis 

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. Grauslytė 

1.2. Aptarnauti≈ 480 vartotojų nuo 14 m.  Iki 12 31 d. V. Gerulienė, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

1.3. Interneto skaitykloje aptarnauti nuo 14 m. ≈ 400 varto-
tojų. 

Iki 12 31 d. V. Gerulienė, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

1.4. Priimti ir įvykdyti dokumentų užsakymus, gautus iš var-
totojų internetu.  

01-12 mėn. L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

1.5. Konsultuoti ir mokyti vartotojus rezervuoti bei užsisaky-
ti pageidaujamus leidinius internetu (LIBIS kataloge). 

01-12 mėn. L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

1.6. Atsakyti į 1 280 vartotojų užklausas, pateiktas žodžiu, 
el. paštu, telefonu. 

01-12 mėn. L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

 2. Renginiai. Informacijos rengimas ir sklaida  

2.1. Organizuoti jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Galvočiu-
kai“ narių užimtumą VAS 1 kartą per savaitę: 

 vykdyti neformalią veiklą viešojoje bibliotekoje, 
įtraukti naujų narių; 

 rengti teatralizuotas knygų pristatymų programas; 
 įtraukti juos į lopšelių-darželių auklėtinių užimtu-

mo veiklą (mokyklinių atostogų metu) bei kultūrinį 
švietimą; 

 skatinti būrelio dalyvių norą veikti bibliotekoje. 

Per metus L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

2.2. Organizuoti edukacinių lavinamųjų užsiėmimų ciklą dar-
želinukams „Labas rytas“ (vaikams skirtų naujų knygų, 
spaudos pristatymai darželinukams viešojoje biblioteko-
je, vaikų lopšeliuose-darželiuose): 

 pažintis su lietuvių liaudies tradicijomis; 
 pažintinės ir praktinės edukacinės pamokėlės; 
 informacinės projekcijos pagal pomėgius; 
 senosios animacijos pristatymas; 
 kompaktinių plokštelių su pasakų, žaidimų įrašais 

Per metus L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 
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pristatymas; 
 žinių viktorinos. 

Pagal suderintus grafikus. 

2.3. Organizuoti edukacinės programos „Arbata iš metų į 
metus“ pristatymus Šilutės pradinių bei pagrindinių 
mokyklų mokiniams. 

2 k. per mėn. 
 

L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

2.4. Rengti mokymus V–VIII klasių moksleiviams, mokant 
susirasti leidinius elektroniniame kataloge, rezervuoti 
juos bei prasitęsti internetu išdavimo terminą. 

Per metus 
(2 k. per mėn.) 

L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

2.5. Vesti moksleiviams pažintines ekskursijas po biblioteką. 01-12 mėn. L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

2.6. Organizuoti šeimų sambūrius „Knygų gidas visai šei-
mai“. Skaitymas balsu, skaitomų knygų pristatymas ir 
aptarimas, diskusijos prie arbatos puodelio. Skirta šei-
mų skaitymo skatinimui balsu. 

01-12 mėn. 
(1 k. per mėn.) 

L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

2.7. Parengti ≈ 16 informacinių straipsnių apie Skyriaus veik-
lą, knygos renginius ir pateikti juos rajoniniams, respub-
likiniams 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. Grauslytė 

 3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, organizacijomis  

3.1. Bendradarbiauti su Šilutės vaikų lopšeliais-darželiais 
„Pušelė“, Gintarėlis“, „Žibutė“, „Žvaigždutė“, „Ąžuoliu-
kas“, „Raudonkepuraitė“, Šilutės M. Jankaus ir Šilutės 
Pamario pagrindinėmis mokyklomis, Pamario pagrindi-
nės 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. Bendradarbiauti su Šilutės socialinių paslaugų centru, 
kviesti jų auklėtinius bei globotinius į knygos renginius, 
sudaryti sąlygas centro auklėtinių bei globotinių kūrybi-
nei raiškai viešojoje bibliotekoje bei kūrybos pristaty-
mui. 

01-12 mėn. V. Gerulienė, 
L. Nausėdienė 
 

3.3. Bendradarbiauti su Bauskės (Latvija) centrine bibliote-
ka, Kaliningrado (Rusija) A. Gaidaro sritine vaikų biblio-
teka. 

9 mėn. V. Gerulienė 

3.4. Bendradarbiauti su Lietuvos mokinių neformaliojo švie-
timo centru (sutartis 2014-11-04_Nr. 3.39-107). Veikti 
pagal sutartyje numatytas gaires: Šilutės rajono bendro-
jo ugdymo mokyklų mokiniams (5-12 klasių) padėti ak-
tyviai pažinti bibliotekininko (ir ne tik) profesijos ypa-
tumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdyti 
profesinę motyvaciją. 

01-12 mėn. 
 

V. Gerulienė 

 4. VAS skyriaus dokumentacija. Kita veikla  

4.1. Rengti lopšelių-darželių lankymosi bibliotekoje ir vaikų 
lopšeliuose-darželiuose grafikus. Elektroniniu paštu lai-
ku pateikti juos adresatams. Pasirūpinti, kad informacija 
laiku pasiektų lopšelių-darželių administraciją. 

Kartą per ket-
virtį 

L. Nausėdienė 
 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silutesetazinios.lt/
http://www.silutiskis.lt/
http://www.manosilute.lt/
http://www.zinios1.lt/
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4.2. Teikti projektus: 
 Savivaldybės Kultūros plėtros programai – „Jaunieji 

genijai – menininkai“; 
 Kultūros tarybos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edu-

kacijos programai – „Jaunieji genijai – menininkai“; 
 vykdyti šių projektų vadybą. 

Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

02-12 mėn. V. Gerulienė 

4.3. Teikti projektą Neformalaus ugdymo krepšelio finansa-
vimui gauti (jei bus skelbiama programa). 

Kai bus gautas 
skelbimas 

V. Gerulienė 

4.4. Dirbti komandoje rengiant Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos bei Bilo ir Melindos Geitsų projek-
tą „Bibliotekos pažangai 2“. 

01-03 mėn. V. Gerulienė 

4.5. Vykdyti Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
bei Bilo ir Melindos Geitsų projekte „Bibliotekos pažan-
gai 2“ numatytas veiklas (pagal atskirą programą). 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

Per metus V. Gerulienė, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

4.6. Organizuoti jaunųjų bibliotekos lankytojų dalyvavimą 
internete ir vaikams skirtoje spaudoje skelbiamose akci-
jose, konkursuose. Į šią veiklą įtraukti Skyriaus sociali-
nius partnerius. 

Per metus L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

4.7. Bendradarbiauti su rajono bei miesto pradinių, pagrin-
dinių mokyklų administracijomis, vykdant vaikų užim-
tumą jų vasaros stovyklų metu (pagal atskirą programą, 
kai bus gautas mokyklų finansavimas šioms veikloms). 

06 mėn. 
 

L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

4.8. Organizuoti vaikų literatūros bei spaudos naujienų pri-
statymus.  

Per metus I. Grauslytė 

4.9. Koordinuoti Skyriaus veiklą viešosios bibliotekos padali-
niuose. 

01-12 mėn. V. Gerulienė 

4.10. Atnaujinti rašytinę informaciją (skrajutes, kt.) skaityto-
jams, kitą dalykinę medžiagą. 

Per metus V. Gerulienė 

4.11. Žiniasklaidoje, Skyriaus informaciniuose skydeliuose, 
tinklalapiuose www.silutevb.lt, www.silute.lt, 
www.erdves.lt skelbti informaciją apie VAS prognozuo-
jamus renginius. 

Per metus V. Gerulienė 

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

4.13. Rengti tekstinę informacinę medžiagą kultūros renginių 
programai paruošti: kvietimams, afišoms, skrajutėms, 
kt. Informaciją atspausdinti ir laiku pristatyti adresa-
tams. 

Per metus V. Gerulienė, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

4.14. Galerijoje „Žiniuko karuselė“ skelbti Šilutės miesto ir 
rajono mokyklų moksleivių bei VAS lankytojų įvairias 
vaizdines veiklas. 

Per metus L. Nausėdienė 
 

4.15. Dalyvauti konsultacinėse išvykose į VB filialus. Per metus V. Gerulienė 

4.16. Aptarti Skyriuje, integruoti į VB programą. Parengti Sky-
riaus bibliotekininkų individualios veiklos 2015 m. pro-
gramas, aptarti Skyriuje. 

Iki 10 15 d. L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

4.17. Dalyvauti viešosios bibliotekos vykdomuose projektuo- Per metus V. Gerulienė, 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.erdves.lt/
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se, organizuoti reikalingas veiklas, bendradarbiaujant su 
švietimo, kt. įstaigomis, organizacijomis. 

L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

4.18. Rengti ir teikti informaciją apie Skyriaus veiklą bibliote-
kos direkcijai, kitoms institucijoms pagal direktoriaus 
nurodymus. 

Per metus V. Gerulienė 

4.19. Parengti VAS 2014 metų veiklos ataskaitą, įtraukiant 
apibendrintą informaciją apie filialų darbo su vaikais 
veiklą. 

Iki 02 01 d. V. Gerulienė 

4.20. Rengti Skyriaus darbuotojų pasitarimus, skirtus Skyriaus 
veiklai organizuoti. 

Per metus V. Gerulienė 

 

 Informacijos skyrius (IS) 

 
Atsakinga ir kontrolę vykdo Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė. 
 
TIKSLAS 
Teikti nemokamą viešą prieigą prie kompiuterių ir interneto viešojoje bibliotekoje bei visuose kai-
mo filialuose, tokiu būdu panaikinti miesto ir kaimo ryšių informacinės struktūros netolygumus ir 
suteikti visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis sociali-
nėms ir visuomeninėms veikloms. 
 
UŽDAVINIAI 

 Geografiškai plėsti prieigą prie elektroninių išteklių, diegiant LIBIS viešosios bibliotekos filialuose 
(2015 m. – 2 VB filialuose) ir užbaigti filialų automatizavimą. Tai taps ypač efektyvia visuomenės 
naudojimosi bibliotekos ištekliais priemone, įvykdžius Vyriausybės inicijuojamus projektus dėl 
plačiajuosčio ryšio pateikimo į visus Lietuvos regionus ir kaimo vietoves. 

 Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai 2“ sustiprinti bibliotekos gebėjimus tenkinti besivystan-
čios 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 nevy-
riausybinėmis organizacijomis. 

 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. 

 Bibliotekininkų įgytą kompetenciją panaudoti vietos bendruomenės suaugusiųjų mokymams, 
pasitelkiant informacinių technologijų galimybes. 

 

Eil. 
Nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo 

laikotarpis 
Vykdytojas 

 1. Vartotojų aptarnavimas 

1.1. Aptarnauti Informacijos skyriaus vartotojus 01-12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas 
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1.2. IS Interneto skaitykloje aptarnauti nuo 14 m. vartoto-
jus. 

01-12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas 

1.3. Konsultuoti, mokyti vartotojus atlikti dokumentų paieš-
ką, rezervuoti bei užsisakyti dokumentus bibliotekos 
elektroniniame kataloge. 

01-12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas 

1.4. Atsakyti į vartotojų užklausas, pateiktas žodžiu, el. paš-
tu, telefonu. 

01-12 mėn. D. Vasiliauskytė 

1.5. Atlikti dokumentų spausdinimo, kopijavimo, skenavimo, 
fakso siuntimo paslaugas. 

01-12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas 

1.6. Registruoti naujus, perregistruoti esamus vartotojus, 
sutikslinant jų duomenis bei perduodant juos į vieningą 
skaitytojų duomenų bazę (VSDB). 

01-12 mėn. Ž. Jokužytė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas, 
S. Jablonskienė 

 2. Informacijos skyriaus dokumentacija 

2.1. Parengti skyriaus 2016 m. veiklos programą. Iki 11 01 d. L. Dumšienė 

2.2. Parengti skyriaus 2014 m. veiklos ataskaitą. Iki 02 01 d. L. Dumšienė 

 3. LIBIS programos administravimas 

3.1. Įdiegti LIBIS programos skaitytojų aptarnavimo, komp-
lektavimo, kompiuterinių resursų, skaitytojų registraci-
jos posistemes VB Balčių ir Ramučių filialuose.  

01 06-09 d. 
 
 

D. Dobilinskas, 
S. Jablonskienė 

3.2. Pajungti brūkšninių kodų skaitytuvus ir spausdintuvus 
VB Balčių ir Ramučių filialuose. 

01 06-09 d. 
 

D. Dobilinskas 

3.3. Mokyti Balčių ir Ramučių filialų specialistus dirbti LIBIS 
programos posistemiais, supažindinti su LIBIS progra-
mos atnaujinimais bei naujomis versijomis. 

01 06-09 d. 
 

S. Jablonskienė 

3.4. Atnaujinti LIBIS programos versiją VB filialuose: Grabu-
pių, Katyčių, Degučių, Gardamo, Vilkyčių, Pašyšių, Šilu-
tės miesto,  Ž. Naumiesčio, Juknaičių, Inkaklių, Usėnų, 
Saugų, Šylių, Traksėdžių, Vainuto, Bikavėnų, Švėkšnos, 
Kintų, Rusnės ir Laučių. 

01 06-09 d. D. Dobilinskas 

3.5. Pateikti duomenis LIBIS centrui apie bibliotekos leidinių 
panaudą už 2014 m.  

Iki 01 18 d. S. Jablonskienė 

3.6. Eksportuoti analizinius bibliografinius įrašus į Nacionali-
nės bibliografijos duomenų banką (NBDB). 

01-12 mėn. S.Jablonskienė 

3.7. Importuoti aprobuotus reikšminius žodžius iš analizinės 
bibliografijos duomenų bazės. 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

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

4. Mokymai, seminarai 
(Žr. Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų kalendorius 2015 metams) 

4.1. Surengti seminarą VB ir filialų darbuotojams ir vartoto-
jams bendradarbiaujant su Klaipėdos mokesčių inspek-
cijos Šilutės skyriumi. 

03 mėn. L. Dumšienė 
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4.2. Mokymai VB ir filialų darbuotojams seminarinių dienų 
metu. 

02-12 mėn. S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

4.3. Microsoft komunikavimo programa „Lync“ vykdomi 
virtualūs mokymai VB ir filialų specialistams profesiniais 
darbo klausimais.  

03 10 mėn. S. Jablonskienė, 
D. Dobilinkas 

4.4. Kompiuterinio raštingumo mokymo kursai pradedantie-
siems ir pažengusiems. 

01-12 mėn. 
 

S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

4.5. Kompiuterinio raštingumo mokymai vaikams, skirti 
Saugaus interneto savaitei. 

02 mėn. D. Vasiliauskytė, 

S. Jablonskienė 

4.6. Mokymai pagal Lietuvos darbo biržos projektą „Pasiti-
kėk savimi“. Kompiuterinių įgūdžių ugdymas pagal aso-
ciacijos „Langas į ateitį“ parengtą programą. 

01-05 mėn. L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

4.7. Elektroninių knygų ir elektroninių skaityklių pristatymai 
Šilutės pagrindinėse mokyklose 

02-03 mėn. S.Jablonskienė, 
D. Dobilinskas 

4.8. Duomenų bazių EBSCO, Grove Art Online, Grove Music 
Online pristatymas ir praktiniai užsiėmimai su gimnazis-
tais. 

04 mėn. D. Vasiliauskytė 

4.9. Tiesioginės transliacijos iš Lietuvos nacionalinės Marty-
no Mažvydo bibliotekos mini studijos pagal projektą 
„Bibliotekos pažangai 2“. 

01-12 mėn.  L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

4.10. Kompiuterinio raštingumo mokymų ciklas „Informacinių 
technologijų galimybės“. 

02-12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė 

4.11. Paskaitų turas „E. paslaugos patogesniam gyvenimui“. 02-11 mėn. D. Vasiliauskytė 

5. Protų turnyrai, žaidimai ir viktorinos 
(Žr. Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų kalendorius 2015 metams) 

5.1. Žinių turnyras „Mažoji Lietuva – Lietuvių etninės kultū-
ros atlase“. 

03 mėn. S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė 

5.2. Pavasario ir rudens protų kovų turnyrai „Euro-protai“. 03-04 mėn. 
10-11 mėn. 

L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

5.3. Žinių turnyras „Gink, saugok, padėk, bet išlik‘ 3“ 
Skirta Policijos (Angelų sargų) dienai. 

10 mėn. 
pradžia 

S. Jablonskienė, 
L. Dumšienė 

5.4. Varžytuvės „Kompiuteriniams beraščiams – Ne!!!“, da-
lyvaujant Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos 
moksleiviams. 

11 12 d. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė,  
D. Dobilinskas 

5.5. Komandinis orientacinis žaidimas „Triumfatoriai“. Žai-
dimas ištroškusiam nuotykių jaunimui. Komandos rung-
sis kuo greičiau atlikdamos įvairius žaidimus ir užduotis 
visame Šilutės mieste. 

05-08 d. L. Dumšienė,  
S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė 
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5.6. Intelektualus žaidimas „Taip ir ne”.  09 mėn. L. Dumšienė 

5.7. Teatralizuotos-improvizuotos Šilutės rajono seniūnijų 
žaidynės-kautynės „Legionų“ susirėmimai už vietos sa-
vivaldą!“.  

10 mėn. L. Dumšienė,  
S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė 

6. IS renginiai 

6.1. Surengti Europos dienos šventę.  
Pastaba: gavus finansavimą, pagal atskirą programą. 

05-08 d. L. Dumšienė 

6.2. Kuruoti 15-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės rengi-
nius viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose. 
Pastaba: pagal atskirą programą. 

04 mėn. S. Jablonskienė 

6.3. Vilniaus universiteto dienos Šilutėje‘ 2015. Valstybin-
gumo ir istorijos integruotos pamokos Šilutės miesto ir 
rajono gimnazijose.  
Pastaba: pagal atskirą programą. 

09 mėn. L. Dumšienė 

6.4. Vilniaus universiteto dienos Šilutėje‘ 2015. Spaudos 
klubas su Vilniaus universiteto akademine bendruome-
ne „Kaupkime žinių kraitį, idant išsaugotume valstybin-
gumą“. 

09 mėn. L. Dumšienė 

 7. Informacijos vartotojų aptarnavimas ir informacijos sklaida 

7.1. Skleisti atrankinę informaciją elektroniniu paštu: siųsti 
naujienas pagrindinėms mokykloms, gimnazijoms, ben-
druomenėms, valstybinėms įstaigoms, seniūnams, Savi-
valdybės tarybos nariams. 

01-12 mėn. L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė 
 

7.2. Parengti informaciją apie renginius anglų ir rusų kalbo-
mis ir siųsti informaciniam ir komunikaciniam tinklala-
piui www.Lithuaniaworld.eu. 

01-12 mėn. L. Dumšienė 

7.3. Ruošti mėnesinius viešosios bibliotekos ir filialų rengi-
nių planus ir juos teikti Šilutės rajono savivaldybei –  
„Renginių kalendoriui“. 

Iki kiekvie-
no mėn. 20 

d. 

Ž. Jokužytė, 
L. Dumšienė 

7.4. Siųsti naujienas (savaitės ir mėnesio renginiai, nauji 
renginiai ir parodos) Šilutės rajono savivaldybei, Šilutės 
rajono seniūnams, Šilutės ir Pagėgių laikraščiui „Pama-
rys“, Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės nepriklau-
somam laikraščiui „Šilokarčema“, Šilutės rajono laikraš-
čiui „Šilutės naujienos“, www.silutiskis.lt, elektroni-
niams laikraščiams „Šilutės žinios“, „ŠilutėsETAžinios“, 
„Šilainės sodas“, internetiniams portalams 
www.šilutiškis.lt, www.ibiblioteka.lt. 

01-12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
L. Dumšienė 
 

7.5. Rengti informacinius straipsnius apie Informacijos sky-
riaus veiklą rajoninei spaudai ir elektroniniams laikraš-
čiams. 

01-12 mėn. L. Dumšienė,  
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
Ž. Jokužytė 

7.6. Bibliotekos serveryje archyvuoti 2015 m. renginių, pa-
rodų ir kitų veiklų, susijusių su biblioteka, nuotraukas. 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

7.7. Ieškoti informacijos Kultūros ministerijos,  Ūkio ministe-
rijos, Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departa-
mento internetiniuose tinklapiuose apie „minkštuosius“ 

01-12 mėn. L. Dumšienė 
 
 

http://www.lithuaniaworld.eu/
http://www.silutiskis.lt/
http://www.šilutiškis.lt/
http://www.bibliotekos.lt/
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(ir kitus) konkursus, teikti paraiškas. Laiku persiųsti in-
formaciją VB direktoriui, skyrių vedėjams, filialams. 

 8. Bibliotekos interneto svetainė www.silutevb.lt 

8.1. Teikti operatyvią informaciją apie bibliotekos veiklą. 01-12 mėn. L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė,  
Ž. Jokužytė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

8.2. Pildyti svetainės rubriką „Nauji leidiniai“ naujausiais 
bibliotekoje gautais informacinio pobūdžio leidiniais 
(skenuotas knygos viršelis arba knygos fragmentai, bib-
liografinis aprašas, anotacija, turinys). 

01-12 mėn. S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė 

8.3. Sukurti naują rubriką „Jaunimo INFO taškas“ ir skelbti 
aktualią informaciją. 

01-12 mėn. D. Dobilinskas, 
D. Vasiliauskytė 

8.4. Pateikti „Lietuvininkų tarmės žodyno“ skaitmeninę ver-
siją. 

03 mėn. L. Dumšienė, 
D. Dobilinskas 

8.5. Pateikti tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos kata-
logo „Kuršių marių vėtrungės – 
praėjusių amžių „feisbukas“ skaitmeninę versiją. 

01 mėn. D. Dobilinskas 

8.6. Nufotografuoti, nuskenuoti bibliotekoje eksponuoja-
mus dailininkų, fotomenininkų, tautodailininkų ir kitų 
menininkų darbus ir pateikti nuorodoje „Virtualios pa-
rodos“ . 

01-12 mėn. 
 

S. Jablonskienė, 
D. Dobilinskas 

9. Interneto svetainė www.silutesknygininkai.lt 

9.1. Sukurti virtualią parodą apie Šilutės F. Bajoraičio viešo-
joje bibliotekoje 2014 m. vykusius renginius, skirtus 
Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, ir 
ją pateikti svetainėje. 

01 30 d. D. Dobilinskas, 
S. Jablonskienė 
 

9.2. Paruošti ir pateikti 2015 m. įžymių datų, susijusių su 
Šilutės krašto knygininkais ir senąja spauda, kalendorių. 

02 20 d. Ž. Jokužytė 

9.3. Nuskenuoti ir pateikti svetainėje tarptautinio ekslibrisų 
konkurso „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių 
„feisbukas“ metu sukurtus ekslibrisus, kuriuose atsi-
spindi Mažosios Lietuvos kultūros, raštijos paveldas, 
pavaizduotos žymios praeities ir šių dienų asmenybės, 
knygininkai. 

02 27 d. D. Vasiliauskytė 

9.4. Svetainėje pateikti „Lietuvininkų tarmės žodyno“ skait-
meninė versiją. 

03 27 d. L. Dumšienė, 
D. Dobilinskas 

9.5. Nuskenuoti ir svetainėje pateikti Knygos muziejuje sau-
gomus Vydūno bei Hermano Zudermano knygų rinki-
nius su kiekvienos knygos bibliografiniais aprašais. 

04 24 d. L. Dumšienė, 
D. Dobilinskas  
 

9.6. Paruošti ir pateikti informaciją apie šiuo metu Šilutės 
rajone gyvenančius literatus, išleidusius savo kūrybos 
knygų.  

05 20 d. Ž. Jokužytė 

9.7. Toliau rinkti informaciją ir pildyti skyrelį „Šilutė: datos ir 
faktai“. 

01-12 mėn. Ž. Jokužytė 

9.8. Pildyti svetainę šiomis temomis: memorialinės lentos; 01-12 mėn. Ž. Jokužytė 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
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architektūros ir istoriniai paminklai; kapavietės; kryžiai, 
koplytstulpiai;  žymių asmenų vardais pavadintos insti-
tucijos. 

10. Administruoti  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Facebook‘o paskyrą 
www.facebook.com/silutesbiblioteka 

10.1. Skelbti naujausią informaciją apie Šilutės F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos veiklą. 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

10.2. Kurti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos renginių, 
įvykių ir kt. fotografijų albumus. 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

11.  Projektų vykdymas 

11.1. Vykdyti asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ 
(VIPT) koordinuojamą naują Grundtvig mokymosi part-
nerysčių projektą IITAE – Innovative Information Te-
chnologies in Adult Education (Inovatyvios informacinės 
technologijos suaugusiųjų švietime). 

01-12 mėn. L. Dumšienė 
 

11.2. Dirbti komandoje rengiant Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos bei Bilo ir Melindos Geitsų projek-
tą „Bibliotekos pažangai 2“. 

01-02 mėn. L. Dumšienė 
 

11.3. Vykdyti Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
bei Bilo ir Melindos Geitsų projekte „Bibliotekos pažan-
gai 2“ numatytas veiklas (pagal atskirą programą). 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

Per metus L. Dumšienė,  
D. Dobilinskas, 
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
Ž. Jokužytė 

11.4. Vykdyti Šilutės savivaldybės konsultanto pareigas, įgy-
vendinant LR Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionali-
nės Martyno Mažvydo bibliotekos bei Bilo ir Melindos 
Geitsų fondo projektą „Bibliotekos pažangai-2“. 

01-12 mėn. L. Dumšienė 
 

11.5. Kartu su asociacija „Langas į ateitį“ stiprinti visuomenės 
supratimą apie skaitmeninių gebėjimų ir įgūdžių svarbą 
bei skatinti gyventojus tobulinti šiuos ypatingai darbui 
reikalingus įgūdžius, vykdant  Lietuvos darbo biržos pro-
jektą „Pasitikėk savimi“.  

01-12 mėn. L. Dumšienė 
 

12. Atstovavimas 

12.1. Dalyvauti 81-ojoje IFLA konferencijoje „Dinamiškos bib-
liotekos: Prieiga, plėtra ir transformacijos. (Dynamic 
Libraries: Access, Development and Transformation)“, 
Keiptaunas (Pietų Afrikos Respublika). 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

08 15-21 d. D. Vasiliauskytė 

12.2. Dalyvauti LBD taryboje, jos posėdžiuose, sprendžiant 
aktualius bibliotekininkams klausimus. 

01-12 mėn. S. Jablonskienė 

13. Jaunimo informavimo ir konsultavimo taško veiklos 
(Žr. Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų kalendorius 2015 metams) 

13.1. Jaunų žmonių konsultavimas regione apie galimybes ir 
mobilumą Lietuvoje ir Europoje, remiantis Eurodesk 
tinklo metodika. 

01-12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė 

13.2. Dalyvauti Eurodesk Lietuva nacionalinio partnerio ren-
giamuose mokymuose ir informaciniuose seminaruose. 

01-12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė 
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13.3. Administruoti ir skelbti jaunimui aktualią informaciją 
tinklalapyje www.silutevb.lt, susijusią su:  

 įvairiomis jaunimui skirtomis akcijomis, savanoryste 
bei pramoginėmis, visuomeninėmis, kultūrinėmis veik-
lomis ir kt.;  

 susitikimais su rašytojais, verslininkais, universitetų 
lektoriais, valstybinių ir savivaldybių institucijų atsto-
vais; 

 seminarais, mokymais, skirtais jaunimui (verslumo 
skatinimo, darbo paieškos ir kt.); 

 kultūriniais, knygos renginiais ir kt.; 
 naujai gautomis knygomis jaunimui. 

01-12 mėn. D. Vasiliauskytė 
 

13.4. Administruoti ir skelbti naujausią jaunimui skirtą infor-
maciją Šilutės jaunimo informavimo taško socialinio 
tinklo www.facebook.com paskyroje. 

01-12 mėn. D. Vasiliauskytė 

13.5. Atlikti tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti jaunimo poreikius 
Šilutės rajone. 

08 31 d. D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė 

13.6. Sukurti skaitmeninį žemėlapį „Šilutės rajono ir Pagėgių 
savivaldybės jaunimo sambūrio vietos“. 

11 16 d. D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė 

 

 Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyrius (BKS) 

 
Atsakinga ir kontrolę vykdo BKS vedėja Nijolė Budreckienė. 
 
TIKSLAS: kaupti, saugoti, sisteminti, analizuoti ir populiarinti rašytinius ir rankraštinius Pamario 
krašto ir su Pamario karštu susijusius dokumentus, ikonografiją, knygos kultūros paveldą, užtikri-
nant jo sklaidą ir prieigą vartotojams. Plėtoti bibliotekininkystės praktiką, ugdyti bibliotekininkų 
motyvaciją ir kompetencijas darbui, organizuoti bibliotekininkystės plėtros programų rajone įgy-
vendinimą. 
 
UŽDAVINIAI: 

 Vykdyti profesionalų ir kokybišką vartotojų aptarnavimą, tenkinant ir analizuojant jų skaity-
mo ir kraštotyrinio pobūdžio reikmes, susijusias su Pamario krašto istorija, kultūra, teikti vartoto-
jams nemokamas ir mokamas paslaugas skyriaus kompetencijos ribose. 

 Organizuoti kraštotyrinę veiklą viešojoje bibliotekoje ir filialuose: kaupti, rinkti, saugoti ir 
skleisti informaciją bei dokumentus apie Pamario kraštą. Tyrinėti ir aktualinti Knygos muziejaus 
spausdintinius ir rankraštinius, ikonografijos dokumentus, garso ir vaizdo įrašus, kt. eksponatus. 

 Vykdyti Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 
m. įgyvendinimo priemonių plane bibliotekos numatytas veiklas. 

 Vykdyti naujovių paiešką, plėtojant tradicijų tęstinumą, organizuojant ir vykdant kultūrinę 
veiklą: rengti virtualias, stacionarias ir kilnojamąsias ekspozicijas, knygos paveldo renginius, kon-
kursus ir kt.  

 Skyriaus darbo specifikos ribose skelbti publikacijas spaudoje, virtualioje erdvėje. 
 Organizuoti tradicinį, strateginį renginį, literatūrinį rudenį „Prisijaukinkim žodį, paukštį, de-

besį…”. 

http://www.silutevb.lt/
http://www.facebook.com/
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 VB filialuose plėtoti bibliotekininkystės praktiką ir vykdyti bibliotekinės veiklos profesinę 
priežiūrą. 

 Organizuoti bibliotekininkų profesiniam ugdymui skirtus renginius. 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Kraštotyros dokumentų sisteminimas, analizavimas ir aktualizavimas 

1.1. Parengti ir viešosios bibliotekos interneto svetainėje 
www.silutevb.lt paskelbti 2016 metų minėtinų datų 
kalendorių. 

Iki 10 15 V. Veiverienė 

1.2. Įvesti 15 naujai sukurtų Knygos muziejaus rankraščių 
kolekcijos asmenų archyvų saugojimo vienetų į biblio-
tekos elektroninį katalogą LIBIS programa. 

Sausio-
gruodžio 

mėn. 

V. Veiverienė 

1.3. Rengti pavienes ir grupines pažintines ekskursijas, in-
tegruotas pamokas bibliotekos Knygos muziejuje rajono 
moksleiviams, miesto svečiams (4 ekskursijos). 

01-12 mėn. V. Veiverienė 
 

1.4. Rinkti iš rajoninių periodinių laikraščių, sisteminti ir pa-
teikti teminę atrankinę informaciją apie Šilutės rajono 
savivaldybės vadovus, Administracijos darbuotojus ir 
rajono rinkiminėse apygardose išrinktus Lietuvos Res-
publikos Seimo narius (12 vartotojų). 

01-12 mėn. I. Zarambaitė 

1.5. Metų eigoje nuolat pildyti ir redaguoti Pamario išeivių 
vardinį sąrašą (ieškoti informacijos rašytiniuose šalti-
niuose, internete). 

01-12 mėn. V. Veiverienė 

1.6. Nuolat pildyti Šilutės kraštiečių ir šilutiškių literatų var-
dinį ir kūrybos sąrašą (bendrauti su kuriančiais, sekti 
spaudą, informaciją internete, LNB elektroninį periodinį 
leidinį „Ekspresinformacija“). 

01-12 mėn. V. Veiverienė 
 

1.7. Parengti Pamario knygos kūrėjų sąvadą, pateikiant 
trumpą biografiją ir kūrybos apžvalgą. Sąvadą pateikti 
interneto tinklalapyje www.silutesknygininkai.lt 

Iki 12 01 d. V. Veiverienė 

1.8. Surinkti ir parengti tekstinę ir vaizdinę informaciją apie 
lankytinas rajono literatūrines vietas interaktyviam ir 
tradiciniam žemėlapiui parengti. 

01-08 mėn. V. Veiverienė 

1.9. Rengti profesionalaus ir mėgėjiško šiandieninio meno, 
meno paveldo, kt. eksponatų parodas (3). 

01-12 mėn. V. Veiverienė 

1.10 Metų eigoje teikti informaciją bibliotekos interneto 
tinklalapiui www.silutevb.lt apie Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus veiklą. 

01-12 mėn. 
 

N. Budreckienė, 
V. Veiverienė, 
I. Zarambaitė 

1.11 Pasitelkus žiniasklaidos priemones teikti informaciją 
visuomenei apie skyriaus veiklą. Informaciją apie įvyku-
sius 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. 

01-12 mėn. 
 

N. Budreckienė, 
V. Veiverienė, 
I. Zarambaitė 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silutesetazinios.lt/
http://www.zinios1.lt/
http://www.silutiskisbalsas.lt/
http://www.silaine.lt/
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1.12 Pateikti interneto tinklalapiui www.silutesknygininkai.lt 
papildyti reikalingą informaciją ir iliustracijas apie kop-
lytstulpius rajone (10), memorialines lentas knyginin-
kams (10).  

01-12 mėn. 
 

V. Veiverienė, 
I. Zarambaitė 

1.13 Parengti ir bibliotekos tinklapyje www.silutevb.lt pa-
skelbti lankytojų prieigai 3 virtualias parodas. 
(Žr. „Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų 
kalendorius 2015 metams”). 

01-12 mėn. 
 

V. Veiverienė, 
I. Zarambaitė 

1.14 Tęsti rajono išnykusių kaimų sąvado pildymą naujais 
įrašais. 

01-12 mėn. V. Veiverienė 

1.15 Vykdyti Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros 
saugos ir pritaikymo turizmui  2015-2020 m. įgyvendi-
nimo priemonių plane bibliotekos numatytas veiklas:  

 į edukacines programas įtraukti tautodailininkus, 
amatininkus, liaudies meistrus, tautosakos ir kitų tradi-
cinės kultūros žanrų pateikėjus (3); 

 rengti fotografijų (1), senųjų leidinių (4), liaudies 
meistrų darbų ir kitų etninės kultūros vertybių (1) vir-
tualias knyginio paveldo (2) parodas, pristatymus, in-
formaciją pateikti TIC‘ui; 

 sudaryti sąlygas, kad etninė medžiaga būtų prieina-
ma visuomenės poreikiams, populiarinti surinktą etninę 
medžiagą (suteikti informaciją 140 skaitytojų); 

 kasmet rugpjūčio mėn. išplatinti informaciją švieti-
mo įstaigoms apie skyriaus edukacines veiklas (1). 

01-12 mėn. 
 

N. Budreckienė, 
V. Veiverienė, 
I. Zarambaitė 

1.14 Rengti krašto istoriją, kultūrą aktualinančius vaizdinius, 
žodinius, kompleksinius kamerinius ir masinius kultūros 
renginius. 
(Žr. „Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų 
kalendorius 2015 metams”). 

01-12 mėn. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė, 
I. Zarambaitė 

1.15 Įsijungti į Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios 
bibliotekos kuriamo interaktyvaus „Krašto paveldo gi-
do“ pildymą, pateikiant informaciją apie Šilutės miesto 
gatves, pastatus ir statinius, skulptūras ir paminklus. 

01-12 mėn. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė, 
I. Zarambaitė 

2. Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...’ 2015” 

2.1. Parengti ir vykdyti projekto „Literatūrinis ruduo „Prisi-
jaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ organizacinius dar-
bus, parengti organizacinių darbų sąvadą, derinti ir siū-
lyti veiklas VB direktorei. 
Pastaba: jeigu bus gautas finansavimas. 

Iki 02 01 N. Budreckienė 

2.2. Sudaryti literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, 
paukštį, debesį...“ 2015 m. dalyvių sąrašus:  „Profesio-
nalių kūrėjų kūryba“, „Literatų mėgėjų kūryba“ ir jų 
2013–2015 m. išleistų knygų sąrašą (kontaktai, kūryba 
ir kt.). 

Iki 02 01 d. 
(nuolat 
pildyti) 

 

V. Veiverienė 

2.3. Parengti ir išsiųsti tradiciniu ir el. paštu visiems literatū-
rinio rudens dalyviams, knygų autoriams, laiškus su 

Iki 03 20 d. N. Budreckienė  

http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.silutevb.lt/
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kvietimais dalyvauti renginyje ir pristatyti vertinti savo 
kūrybą. 

2.4. Parengti ir išsiųsti laiškus-kvietimus apie literatūrinį ru-
denį į Lietuvos universitetus, Rašytojų sąjungą, VšĮ „Ra-
šytojų klubą“ ir kitas institucijas. 

Iki 03 20 d. N. Budreckienė  

2.5. Parengti ir išsiųsti spaudai informaciją – kvietimą apie 
literatūrinį rudenį ir konkursui išleistų knygų pateikimą. 

Iki 03 20 d. N. Budreckienė  

2.6. Parengti registracijos sąvadą ir registruoti dalyvių atsi-
liepimus apie dalyvavimą literatūrinio rudens „Prisijau-
kinkim žodį, paukštį, debesį...“ konkurse, surinkti ku-
riančių šilutiškių ir šalyje gyvenančių kraštiečių išleistas 
knygas, organizuoti kūrybos vertinimą. 

Iki 03 20 d. V. Veiverienė 

2.7. Parengti literatūrinio rudens-konkurso nuostatus. Iki 04 20 d. N. Budreckienė  

2.8. Sudaryti literatūrinio rudens-konkurso vertinimo komi-
siją ir organizuoti literatūrinio rudens konkursui pateik-
tų leidinių vertinimą. 

Iki 05 02 d. N. Budreckienė  

2.9. Parengti tarptautinio literatūrinio rudens-konkurso bai-
giamųjų renginių (rugsėjo 10-11 d.) programą, organi-
zuoti renginius. 

09 10-11 N. Budreckienė  

2.10 Literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debe-
sį...“ dalyvių – kraštiečių, šilutiškių literatų archyvą, 
saugomą Knygos muziejuje, papildyti nauja sukomplek-
tuota medžiaga (2015 m. konkursui pasibaigus). 

Iki 10 20 d. V. Veiverienė, 
I. Zarambaitė 

2.11 Parengti medžiagą apie Šilutės literatus (biografija, kū-
rybos sąrašas, bibliografija) ir pateikti bibliotekos inter-
neto svetainėje www.silutevb.lt . 

Iki 08 15 d. V. Veiverienė, 
I. Zarambaitė 

2.12 Parengti duomenų bazę apie ankstesnių metų literatū-
rinio rudens šventes (2005, 2007, 2009, 2012 m.) – lau-
reatus bei nominantus. Medžiagą pateikti anonsuojant 
2015 m. literatūrinį rudenį elektroninėje spaudoje, bib-
liotekos interneto svetainėje.  

Iki 05 30 d. V. Veiverienė 

2.13 Rengti 2013-2015 m. išleistos ir jau VB pristatytos lite-
ratūrinio rudens dalyvių kūrybos skaitymus (VB ir filia-
luose), sujungiant autorių grupes. 

01-12 mėn. N. Budreckienė 

2.14 Kūrybos parodos „Šilutiškių kūrybos aruodai...“ prista-
tymas. Parodoje eksponuojami 2013-2015 m. išleisti 
šilutiškių ir iš Šilutės krašto kilusių knygininkų leidiniai, 
pristatyti literatūrinio rudens konkursui. 

09 10 
BKS skaityk-

loje 

N. Budreckienė 

 3. Bibliotekininkystės plėtra. Bibliotekinės veiklos profesinė priežiūra 

3.1. Sudaryti publikacijų apie viešosios bibliotekos ir filialų 
veiklą 2014 m. bibliografijos sąrašą (iš periodinės spau-
dos ir elektroninių laikraščių) ir pateikti viešosios biblio-
tekos interneto svetainėje www.silutevb.lt . 

Iki 02 01 d. I. Zarambaitė 

3.2. Parengti viešosios bibliotekos filialų ir filialų, vykdančių 
ir mokyklos bibliotekos funkcijas, nuostatų naują redak-
ciją. 

Iki 03.01 N. Budreckienė 

3.3. Vadovaujantis Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Iki 01 03 d. BKS, 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/


 2015 metų veiklos programa 

 Puslapis 27 

 

direktorės 2014-10-20 d.  įsakymu Nr. V(2-4)-64 dėl Eu-
ro įvedimo plano: 

 parengti viešosios bibliotekos išleistų leidinių apskai-
tymo, platinimo ir nurašymo tvarkos naują redakciją; 

 parengti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajo-
raičio viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavi-
mo ir vidaus kontrolės taisyklių naują redakciją; 

 parengti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajo-
raičio viešosios bibliotekos supaprastintų viešųjų pirki-
mų taisyklių naują redakciją. 

N. Budreckienė; 
IS, 
D. Vasiliauskytė 

3.4. Bibliotekinės veiklos, darbo planavimo, ataskaitybos, 
bibliotekinio darbo praktikos ir naujovių diegimo klau-
simais kuruoti VB filialų bibliotekininkus, naujai pradė-
jusius dirbti darbuotojus. 

01-12 mėn. N. Budreckienė 

3.5. Dirbti darbo grupėse kartu su bibliotekos administraci-
ja, ruošiant ir teikiant rajono Savivaldybės tarybai, Kul-
tūros skyriui, kitoms institucijoms bibliotekų veiklą reg-
lamentuojančius dokumentus. 

01-12 mėn. N. Budreckienė 

3.6. Dirbti darbo grupėje organizuojant Nacionalinės biblio-
tekų savaitės renginius. Kartu su LBD Šilutės skyriumi 
organizuoti Geriausio pamario krašto bibliotekininko 
šventę. 

04 23-30 d. N. Budreckienė 

3.7. Parengti 1 projektą Lietuvos kultūros tarybai ir 1 projek-
tą Šilutės rajono savivaldybės Kultūros projektų konkur-
sui papildomam finansavimui gauti, vykdyti finansuotų 
projektų vadybą. 

Iki 11-25 d. 
Iki 01-13 

N. Budreckienė 

3.8. Vykdyti viešosios bibliotekos filialuose bibliotekinės 
veiklos profesinę priežiūrą: vartotojų, literatūros išduo-
ties tikslumo patikrą, darbo laiko kontrolę, bibliotekinių 
dokumentų pildymo teisingumą, informacinių techno-
logijų patikrą ir kt.  

01-12 mėn. Direkcija, skyrių 
vedėjai, kiti vie-
šosios bibliote-
kos specialistai 

3.9. Vykdyti projektų, finansuotų Lietuvos kultūros tarybos, 
Kultūros ministerijos, Šilutės rajono savivaldybės ir kt. 
stebėseną, parengti projektų sąmatas, sutartis, patiks-
lintas sąmatas, dokumentų, patvirtinančių faktines iš-
laidas, sąrašus. 

03-12 mėn. N. Budreckienė 

3.10 Du kartus per mėnesį rengti Skyriaus darbuotojų pasita-
rimus, skirtus Skyriaus veiklos vykdymo, užduočių, gau-
tų iš bibliotekos direkcijos, pasiskirstymo, informacijos 
parengimo, pareigybinių nuostatų vykdymo ir kt. klau-
simais. 

01-05 mėn. 
09-12 mėn. 

N. Budreckienė 

3.11 Rengti ir teikti informaciją apie Skyriaus veiklą bibliote-
kos direkcijai, pagal direktorės nurodymus – kitoms 
įstaigoms ir organizacijoms. 

01-12 mėn. N. Budreckienė 
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 VB etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015 m. įgyvendinimo priemonės* 

Kuruoja BKS vedėja Nijolė Budreckienė. 
 

Eil. 
Nr. 

Veikla Vykdytojas Rezultato kriterijus 

1. Rinkti kraštotyrinę medžiagą „Seniūni-
jos kaimų istorija: 25 nepriklausomy-
bės metai“. 

VB Rusnės, 
Usėnų, 

Žemaičių 
Naumiesčio 

filialai 

Ekspedicijų skaičius 1 

Surinktos medžiagos ap-
rašų skaičius 

2 

Nuotraukų skaičius 20 

Filmuotos medžiagos įra-
šų skaičius 

1 

1.1. Medžiagos apie Rusnės miestelį ir žy-
mius mūsų kraštiečius rinkimas: Rus-
nės šimtmečio žmonės. 

VB Rusnės 
fialas 

Atsakinga: A. Česnienė 

1.2. Surinkti ir suskaitmeninti Žemaičių 
Naumiestyje esančio paminklo 
,,Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės” atsta-
tymo nuotraukas, fiksuoti mažosios 
architektūros paminklus. 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 
 

Atsakinga: N. Rimkienė 

2. Kaupti, fiksuoti ir skleisti kraštotyros ir 
tautosakos medžiagą. 

ŠSVB ir 22 VB 
filialai 

Bylų skaičius 2 

Straipsnių skaičius 3 

2.1. Užvedama byla „Rusnės miestelio le-
gendos – Virginija Gajauskienė“. 

VB Rusnės 
filialas 

Atsakinga: A. Gerlinskaitė 

2.2. Rinti medžiagą bylai „Tautodailininkas 
Tadas Malinauskas“. Paimti interviu ir 
užrašyti biografiją, atsiminimus. 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 
 

Atsakinga: N. Rimkienė 

3. Kaupti, fiksuoti ir skleisti dainuojamo-
sios ir pasakojamosios tautosakos me-
džiagą. 

VB Katyčių, 
Pašyšyių filia-

lai 

Bylų skaičius 2 

Straipsnių skaičius 1 

4. Į edukacines programas įtraukti kuo 
daugiau tautodailininkų, amatininkų, 
liaudies meistrų, tautosakos ir kitų 
tradicinės kultūros žanrų pateikėjų. 

VB Rusnės, 
Vilkyčių, Pašy-
šių, Grabupių, 

Žemaičių 
Naumiesčio, 
Kintų, Balčių 

filialai 

Į edukacines programas 
įtrauktų tautodailininkų ir 
kt. skaičius 

10 

5. Sudaryti sąlygas vaikams ir suaugu-
siems mokytis lietuvininkų krašto tar-
mės, taip pat per tradicinius ir nefor-
malaus užsiėmimo renginius. 

VB Pašyšių ir 
Kintų filialai 

Užsiėmimų skaičius 2 

Dalyvių skaičius 80 

6. Rengti fotografijų, senųjų leidinių, 
liaudies meistrų darbų ir kitų etninės 
kultūros vertybių parodas (ir virtua-
lias), pristatymus, informaciją pateikti 
TIC‘ui. 

VB Rusnės, 
Žemaičių 

Naumiesčio, 
Inkaklių, Kintų, 
Šylių, Katyčių, 

Parodų ir pristatymų skai-
čius 

10 
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Gardamo, Pa-
šyšių, Juknai-
čių, Vainuto 

filialai 

7. Sudaryti sąlygas, kad etninė medžiaga 
būtų prieinama visuomenės porei-
kiams, populiarinti surinktą etninę 
medžiagą. 

ŠSVB ir 22 VB 
filialai 

Pasinaudojusiųjų skaičius 450 

8. Kasmet rugpjūčio mėnesį išplatinti 
informaciją švietimo įstaigoms, jauni-
mo reikalų koordinatoriui apie kultū-
ros įstaigų edukacines veiklas. 

ŠSVB ir 22 VB 
filialai 

Šveitimo įstaigų, pasinau-
dojusių paslaugomis, 
skaičius 

6 

Dalyvių skaičius 290 
*Pastaba: parengta vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 
T1-2315 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų 
plano patvirtinimo“ (1.1.5; 1.3.2; 2.2.2; 3.1.2; 3.4.2; 3.4.3; 3.4.5; 4.2.1; 5.1.2 veiksmai). 

 

 Bibliotekos specialistų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų ugdymas 

Eil. 
Nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Surengti 9 VB ir filialų bibliotekininkų pasitarimus su seminarinėmis ir mokymų dienomis. 

1.1. 2015 m. veiklos plano ir 2014 m. ataskaitų 
surinkimas bei aptarimas. 

Iki 01 15 d. VB Direktorius, BKS, N. 
Budreckienė, skyrių 
vedėjai 

1.2.  LIBIS programos mokymai; 
 El. pašto programos Microsoft Outlook 

2010 versijos ypatumai ir galimybės. 
 

02 05 d. BKS, N. Budreckienė, 
skyrių vedėjai,  
S. Jablonskienė, 
D. Dobilinkas 

1.3.  Seminaras VB ir filialų darbuotojams ir 
vartotojams „Elektroninis deklaravimas: pa-
žangi patirtis, taupanti Jūsų laiką ir lėšas“. 
Bendradarbiaujant su Klaipėdos mokesčių 
inspekcijos Šilutės skyriumi. 

 Microsoft Excel 2010 versijos ypatumai ir 
galimybės. 

03 05 d. BKS, N. Budreckienė, 
IS, L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė, 
D. Dobilinkas 

1.4.  Mokymai „Bibliotekų, archyvų ir muziejų 
suskaitmeninto kultūros paveldo duomenų 
banko e. paveldas paslaugos“. 

 Aptariami Nacionalinės biliotekų svaitės 
renginiai, Geriausio Pamario krašto 
bibliotekininko šventė. 

04 02 d. BKS, N. Budreckienė, 
skyrių vedėjai , 
IS, S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinkas 

1.5. Seminarinė išvyka į Švėkšną: ekspedicija į 
Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią, 
Švėkšnos muziejų. Apžvalga po Švėkšnos se-
niūnijos apylinkes. VB filialų darbuotojų susi-
rinkimas naujame VB Švėkšnos filiale darbi-
niams klausimams aptarti ir konsultacijoms. 

05 07 d. BKS, N. Budreckienė, 
skyrių vedėjai 

1.6. Virtualūs mokymai Microsoft komunikavimo 06 04 d. BKS, N. Budreckienė, 
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programa „Lync“ VB ir filialų specialistams 
profesiniais darbo klausimais. 

skyrių vedėjai, 
IS, S. Jablonskienė, 
D. Dobilinkas 

1.7.  Darbo užmokestis nuo 2015-07 01 d.; 
 2016 m. veiklos planavimas, svarbiausi 

ateinančių metų akcentai. 

09 03 d. VB Direktorius,  
BKS, N. Budreckienė, 
skyrių vedėjai 

1.8.  2016 m. VB filialų veiklos planavimas, at-
einančių metų įžymių datų kalendoriaus ap-
žvalga, ataskaitų rengimo klausimai.  

 Mokymai „Picasa – automatinė skaitme-
ninės fotografijos tvarkyklė“. 

10 01 d. BKS, N. Budreckienė 
skyrių vedėjai, 
IS, S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinkas 

1.9.  2016 m. VB filialų veiklos planavimas. 
 Microsoft komunikavimo programa „Lync“ 

vykdomi virtualūs mokymai VB ir filialų 
specialistams profesiniais darbo klausimais. 

11 05 d. BKS, N. Budreckienė, 
D. Dobilinkas 

1.10. 2015 m. ataskaitų rengimas. 12 03 d. BKS, N. Budreckienė 

2. Bibliotekos specialistų žinių atnaujinimas išvažiuojamuose mokymuose* 

2.1. Strateginio mąstymo mokymai naudojant 
LEGO kaladėles. 

Gavus 
pasiūlymą 
dalyvauti 

BKS, N. Budrecieknė 

2.2. Komandinis darbas, asmeninis efektyvumas ir 
praktinė psichologija. 

Gavus 
pasiūlymą 
dalyvauti 

VAS, V. Gerulienė 

2.3. Tarnybinis protokolas ir etiketas. Gavus 
pasiūlymą 
dalyvauti 

IS, V. Vasiliauskienė 

2.4. Susirinkimų, pasitarimų organizavimas bei 
vedimas. 

Gavus 
pasiūlymą 
dalyvauti 

IS, L. Dumšienė, 
BKS, N. Budreckienė, 
VAS, V. Gerulienė, 
SAS, A. Norbutienė 

2.5. Sutarčių rūšys, sudarymas ir kt. teisiniai as-
pektai (autorinių sutarčių ir atlikėjo intelekti-
nių paslaugų sutarčių sudarymas ir pan.). 

Gavus 
pasiūlymą 
dalyvauti 

IS, L. Dumšienė, 
BKS, N. Budreckienė, 
VAS, V. Gerulienė, 
SAS, A. Norbutienė 

2.6. Bibliotekininkystės pagrindai. Organizuoja 
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka ir 
Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakultetas. 

09 mėn. (gavus 
pasiūlymą 
dalyvauti) 

IS, D. Vasiliauskytė, 
SAS, I. Zakaraitė, 
 

3. Mokymų dienos bibliotekoje VB ir filialų specialistams* 

3.1. Elektroniniai informacijos šaltiniai ir paieškos 
ypatumai (mokymai su planšetiniais kompiu-
teriais). 

Gavus pasiū-
lymą dalyvauti 

VB ir filialų 
bibliotekininkų grupė 

3.2. Bibliotekų veiklos planavimas. Gavus pasiū-
lymą dalyvauti 

VB ir filialų 
bibliotekininkų grupė 

3.3. Kūrybinės iniciatyvos bibliotekoje. Gavus pasiū-
lymą dalyvauti 

VB ir filialų 
bibliotekininkų grupė 
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Pastaba: dėl nepakankamo finansavimo ar nenumatytų aplinkybių mokymų datos ir turinys gali 

kisti. 
 

 Fondo organizavimo skyrius (FOS) 

 
Atsakinga ir kontrolę vykdo FOS vedėja Danutė Šernienė. 
 
TIKSLAS:  
formuoti ir tirti dokumentų fondo struktūrą, atsižvelgiant į aptarnaujamos savivaldybės teritorijos 
istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, gyventojų reikmes, stebėti dokumentų paskirs-
tymą pagal bibliotekos struktūrinius padalinius ir panaudojimą, neigiamų atsakymų bibliotekos 
vartotojams statistinius duomenis bei bibliotekos vartotojų struktūrinius pokyčius, užtikrinti siste-
mingą fondų atnaujinimo, paslaugų vartotojams  funkcionavimo, spaudinių, periodikos ir kitų do-
kumentų fondo komplektavimą, atitinkantį vartotojams teikiamas paslaugas ir reikmes (pagal skir-
tas komplektavimo lėšas). 
 
UŽDAVINIAI: 

 Kartu su bibliotekos struktūriniais padaliniais prisidėti prie informacijos ir žinių visuomenės rai-
dos, organizuoti rašytinio Pamario krašto kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą savivaldybės 
teritorijoje ir už jos ribų, sudaryti palankias sąlygas visuomenės socialinės integracijos procesams, 
vartotojų prieigai prie dokumentų fondų, informacinių išteklių.  

 Kaupti, tvarkyti, saugoti ir aktualizuoti rašytinį Lietuvos, taip pat ir Pamario krašto, kultūros pa-
veldą, kraštotyrinį dokumentų fondą, dokumentuose užfiksuotas žinias bei informaciją, susijusią su 
Šilutės kraštu, atitinkančią Savivaldybės strategiją, ekonominę ir kultūrinę plėtrą bei bendruome-
nės reikmes.  

 Vadovaujantis patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais 
(VSAPAS) LIBIS PĮ Komplektavimo posistemėje apskaityti naujai gautus dokumentus eurais pagal 
finansavimo šaltinius. 

 Pildyti LIBIS kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų bibliografiniais įrašais, 
analizuoti fondų komplektavimą, nurašymą, panaudojimą. 

 Tirti prenumeruojamų periodinių leidinių paklausą ir tyrimų išvadų pagrindu prenumeruoti pe-
riodinius leidinius VB ir filialams (skirtų rajono Savivaldybės biudžetinių asignavimų ribose). 
 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimas 

1.1. Kaupti, tvarkyti, saugoti ir aktualizuoti Lietuvos, taip pat 
ir Pamario krašto, kultūros paveldą, kraštotyros doku-
mentų fondą, dokumentuose užfiksuotas žinias bei in-
formaciją, susijusią su Šilutės kraštu, atitinkančią Savi-
valdybės strategiją ir kultūrinę plėtrą bei bendruome-
nės reikmes. 

01-12 mėn. FOS skyrius 

1.2. Išanalizuoti viešosios bibliotekos ir jos filialų dokumen-
tų fondus taikant statistinį fondo tyrimo metodą ir LIBIS 
Bibliotekų statistikos modulio galimybes (2015 m. sau-

02 mėn. D. Šernienė 
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sio 1 d. būklė). 

1.3. Vykdyti retrospektyvų dokumentų fondo komplektavi-
mą, susidariusį dėl nepakankamo finansavimo, vado-
vaujantis statistinės fondo analizės  ir neigiamų atsa-
kymų bibliotekos vartotojams duomenimis. 

01-12 mėn. FOS skyrius 

1.4. Minint Etnografinių regionų metus, didesnį dėmesį skir-
ti komplektuojant naujus dokumentus, atspindinčius 
Mažosios Lietuvos ir kitų Lietuvos regionų savitumą: 
tautinį kostiumą, kulinarinį paveldą, etnoarchitektūrą, 
tautosaką, muzikinį folklorą, tautodailę ir kitą liaudies 
kūrybą, etnografinių regionų istoriją. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 
J. Locaitytė 
R. Balčytis 

1.5. Siekti papildomų bibliotekos dokumentų fondo atnauji-
nimo galimybių, ieškoti rėmėjų ir kitų papildomų finan-
savimo šaltinių. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

2. Einamasis ir papildomas fondo komplektavimas 

2.1. Vadovaujantis LR BĮ, Lietuvos Respublikos kultūros mi-
nistro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 patvirtin-
tais „Bibliotekų fondo apsaugos nuostatais” organizuoti 
viešosios bibliotekos ir filialų dokumentų fondų komp-
lektavimą, įsigytų dokumentų apskaitą, tvarkyti, tikrinti, 
perduoti ir nurašyti. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 
 

2.2. 2015 m. gavus centralizuotas lėšas iš Lietuvos kultūros 
ministerijos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, 
atlikti viešųjų pirkimų procedūras, parenkant tiekėją, 
sudaryti naujų dokumentų tiekimo sutartį. 

03 mėn. Viešųjų pirkimų 
komisija 

2.3. Teikti naujų dokumentų, išleistų Lietuvoje, užsakymus 
atrinktam tiekėjui, vadovaujantis „Ekspresinformacija“ 
apie naujus leidinius, išleistus Lietuvoje. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 
 

2.4. Vykdyti retrospektyvų dokumentų fondo komplektavi-
mą, susidariusį dėl nepakankamo finansavimo, vado-
vaujantis VB skyrių ir filialų pateiktais užsakymais. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 
 

2.5. Vadovaujantis jungtinės veiklos sutartimis, perdavimo – 
priėmimo aktu perimti knygas iš rajono mokyklų, jas 
apskaityti ir perduoti bibliotekoms, vykdančioms ir mo-
kyklos bibliotekos funkcijas. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė, 
J. Locaitytė, 
R. Balčytis 

2.6. Periodinių leidinių paklausos ir tyrimų išvadų pagrindu 
užsakyti periodinius leidinius VB ir filialams (VB skirtų 
lėšų ribose). 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė, 
A.Norbutienė, 
D. Jucikaitė 

2.7. Paruošti ir pateikti VB vyr. buhalterei periodinių leidi-
nių, užsakytų VB ir filialams 2015 metų pirmam pusme-
čiui, sąrašą, nurodant panaudotas lėšas litais ir eurais. 

12 mėn. D. Šernienė 

2.8. Atsižvelgiant į Nacionalinės bibliotekos pateiktas patiks-
lintas fondo apskaitos taisykles bei priimtus LR teisės 
aktus, susijusius su euro įvedimu, ir atliktus pakeitimus 
LIBIS programinėje įrangoje, dokumentus apskaityti 
Lietuvoje galiojančia valiuta – eurais. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 
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2.9. Atlikti dokumentų fondų buhalterinėje apskaitoje būti-
nus perėjimo į eurą pagal VSAFAS buhalterinius veiks-
mus, suderinti  su buhalterija, laikantis teisės aktuose 
nurodytų terminų. 

01 mėn. D. Šernienė, 
S.Stankevičienė 

3. Fondų komplektavimas. Apskaita. Saugojimas 

3.1. Užtikrinti tikslią bibliotekos dokumentų apskaitą, do-
kumentų tvarkymą ir jų įrašymą pagal tam tikras taisyk-
les į nustatytos formos fondo apskaitos dokumentus 
nauja Lietuvos valiuta (eurais): dokumentų priėmimas, 
nurašymas, dokumentų fondo patikrinimas, fondo judė-
jimas. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė, 
J Locaitytė, 
R. Balčytis 

3.2. Naujai gautus dokumentus apskaityti LIBIS komplekta-
vimo posistemėje, registruoti gavimo duomenis , pildyti 
koduotų duomenų bazes.  

01-12 mėn. 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 lydraš-
čius ir pasirašytinai, kartu su siuntomis, perduoti viešo-
sios bibliotekos skyriams ir filialams. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė, 
J. Locaitytė, 
R. Balčytis 

3.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir para-
mos įstatymu ir Bibliotekų fondo apsaugos nuostatais, 
apskaityti paramos keliu gautus dokumentus VB ir filia-
luose. 

01-12 mėn. D. Freitakaitė, 
D. Šernienė, 
J. Locaitytė, 
R. Balčytis 

3.6. 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 

3.7. Finansinių metų pabaigoje suformuoti iš išspausdinti 
naujai gautų ir LIBIS kataloge apskaitytų dokumentų, 
skirtų VB skyriams ir filialams („Bendroji ir specializuota 
fondų apskaita“), ataskaitas pagal turto vienetus ir pa-
teikti buhalterijai. 

12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 

3.8. Kalendorinių metų pabaigoje suformuoti ir išspausdinti 
LIBIS kataloge apskaitytų dokumentų inventorines kny-
gas (lapus): bendrą visoje sistemoje gautų ir apskaitytų 
dokumentų inventorinę knygą; bendrą paramos keliu 
gautų dokumentų inventorinę knygą; atskiras invento-
rines knygas VB skyriams ir filialams. 

12 mėn. D. Freitakaitė 

3.9. Vadovaujantis F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Inven-
torizacijos taisyklių VIII skyriumi ir filialų dokumentų 
fondų inventorizacijos grafiku, atlikti dokumentų fondo 
inventorizacijas Grabupių, Degučių, Katyčių, Šylių filia-
luose. 

01-12 mėn. FOS darbuoto-
jai ir komisija 

3.10. Įdiegus LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemę 2015 
metais Balčių ir Ramučių filialuose, teikti metodinę ir 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
J. Locaitytė, 
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praktinę pagalbą darbuotojoms dokumentų fondo bar-
kodavimo ir koduotų duomenų suvedimo į LIBIS duo-
menų bazę klausimais.   

R. Balčytis, 
D. Freitakaitė 

3.11. Pateikti statistinius duomenis apie VB skyrių ir filialų 
dokumentų fondo judėjimą 2014 metais statistinių  ata-
skaitų rengimo grupei. 

01 mėn. D. Šernienė 

3.12. Pateikti naujai gautų ir apskaitytų dokumentų finansi-
nes ataskaitas VB buhalterijai pagal turto vienetus: vals-
tybės biudžetas; savivaldybės biudžetas; kiti šaltiniai. 

12 mėn. D. Šernienė 

3.13. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos kultūros minis-
terijai 2014 m. ataskaitą apie valstybės biudžeto lėšų , 
skirtų bibliotekos dokumentams įsigyti, panaudojimą. 

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 reglamentuo-
jančius dokumentus, teikiamus tvirtinti direktorei. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

4.2. Rengti ir derinti su Bibliotekos struktūrinių padalinių 
vadovais organizacinius sprendimus bendrojo bibliote-
kos dokumentų fondo sudarymo klausimais, užtikrinant 
racionalų bibliotekos turimų lėšų panaudojimą infor-
maciniams ištekliams papildyti ir atnaujinti. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

4.3. Vykdyti Skyriaus specialistų pareigybių aprašymo stebė-
seną, pasikeitus darbo pobūdžiui, pareigoms, kuruoja-
mam darbo barui ar esant kitoms aplinkybėms, jas at-
naujinti. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

4.4. Vadovaujantis „Bibliotekos darbo planavimo, ataskaitų 
rengimo ir teikimo tvarka” ir tvarkoje numatytais ter-
minais, parengti Skyriaus veiklos programą 2015 me-
tams ir pateikti bibliotekos direktoriaus pavaduotojai 
bibliotekininkystei. 

10-11 mėn. D. Šernienė 

4.5. Parengti metinės statistinės ir tekstinės ataskaitos už 
2014 metus apie bibliotekų dokumentų fondų judėjimą 
dalį ir pateikti bibliotekos direktoriaus pavaduotojai 
bibliotekininkystei. 

01-02 mėn. D. Šernienė 

4.6. Koordinuoti Skyriaus veiklą viešosios bibliotekos pada-
liniuose, rengti ir teikti informaciją apie Skyriaus veiklą  
bibliotekos administracijai. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

4.7. Esant būtinybei, redaguoti ir papildyti su Skyriaus veikla 
susijusias finansų kontrolės taisykles, apskaitos politikos 
tvarkas ir pateikti bibliotekos vyr. buhalteriui. 

01-12 mėn. D. Šernienė 

4.8. Pagal parengtą išvykų grafiką vykti į viešosios bibliote-
kos filialus bibliotekinės veiklos profesinės priežiūros, 
darbo kontrolės vykdymo, fondo organizavimo ir tvar-
kymo klausimais. 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 

4.9. Esant finansinei galimybei, kelti Skyriaus darbuotojų  
profesinio pasirengimo lygį, dalyvauti stažuotėse, semi-
naruose bei mokymuose (VB skirtų lėšų ribose). 

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė, 
J. Locaitytė, 
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R. Balčytis 

4.10. Rengti pranešimus fondo apsaugos klausimais: gauna-
mų dokumentų bibliotekoje priėmimas ir apskaita; do-
kumentų nurašymas ir jo apskaita; fondo tikrinimas.  

01-12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 

4.11. Parengti projektą „Auginkime Mažosios Lietuvos paži-
nimo medį...“ Šilutės rajono savivaldybės Kultūros plėt-
ros programai papildomam finansavimui gauti naujiems 
dokumentams įsigyti. 

01 mėn. D. Šernienė 

5. Informacijos sklaida apie naujai gautus dokumentus 

5.1. Skatinant skaitymą ir populiarinant viešosios bibliote-
kos ir filialų dokumentų fondus ir paslaugas bendruo-
menei, atlikti: 

  

5.1.2. paskelbti VB tinklapyje www.silutevb.lt 2015 metais 
prenumeruojamų periodinių leidinių viešojoje bibliote-
koje ir jos filialuose sąrašus, nurodant periodinių leidi-
nių skaitymo elektronines versijas; 

01 mėn. FOS,  
D. Šernienė, 
IS,  
D. Dobilinskas, 
D. Vasiliauskytė 
 

5.1.3. ruošti ketvirtinius naujai gautų ir LIBIS programoje ap-
skaitytų dokumentų bibliografinius sąrašus ir paskelbti 
VB tinklapyje www.silutevb.lt  su nuoroda „Naujos kny-
gos”; 

01-12 mėn. FOS, 
D. Freitakaitė, 
D. Šernienė, 
IS, 
D. Dobilinskas, 
D. Vasiliauskytė 

5.1.4. paruošti turimų viešosios bibliotekos ir filialų dokumen-
tų fonduose leidinių apie Mažosios Lietuvos etnografinį 
regioną bibliografinį sąrašą ir paskelbti VB tinklapyje 
www.silutevb.lt su nuoroda „Mažosios Lietuvos kultū-
ros pėdsakai dokumentuose”, nuolat papildant sąrašą 
naujai gautų leidinių bibliografiniais aprašais.  

01-12 mėn. FOS, 
D. Freitakaitė, 
D. Šernienė, 
IS, 
D. Dobilinskas, 
D. Vasiliauskytė 

 

 Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų kalendorius 2015 metams 

 
Informaciją žiniasklaidoje skelbia bibliotekos Informacijos skyrius (vedėja Laima Dumšienė). 
 
Naujausia informacija apie bibliotekos renginius skelbiama:  

 F. Bajoraičio SVB tinklalapyje www.silutevb.lt ir bibliotekos 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;  
 Laisvame ir nepriklausomame leidinyje Šilutės kraštui „Šilutės žinios“, www.siluteszinios.lt;  
 Laisvame ir nepriklausomame leidinyje Šilutės kraštui „Šilutės ETA žinios“, 

www.silutesetazinios.lt.  
 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.kryptis.lt/
http://www.silutesnaujienos.lt/
http://www.pamarys.eu/
http://www.silokarcema.lt/
http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silutesetazinios.lt/
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Pastaba: renginiai, jų datos dėl nenumatytų aplinkybių, nepakankamo finansavimo gali keistis ar-
ba, laikmečiui padiktavus, gali rastis naujų renginių ar veiklų. 
 

 Renginiai Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

 
Data Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

SAUSIS 

01 mėn., 
9, 13, 15, 

19, 22, 
26, 27, 
29 d. 

Tęstinis skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
gramų ciklas vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams 
„Labas rytas“: naujų vaikams skirtų knygų prista-
tymai, žaidimai, personažų inscenizacijos. 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

01 
mėn.,9, 
16, 23 d. 

Jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Galvočiukai“ už-
siėmimai. 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

01 07 d. 
 

Iš ciklo „Vaikučių pabiručių rytmečiai“ 
Žibų pradinės mokyklos lėlių teatro studijos pro-
grama „Vakaro žvaigždelė“ (vadovė Rita Kriščiū-
nienė) vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams. Muzi-
kuoja Žibų pradinės mokyklos mokiniai (mokytoja 
Raimonda Gečienė). 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

01-12 
mėn. 

„Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, skai-
tomų knygų pristatymas ir aptarimas, diskusijos 
prie arbatos puodelio. Skirta šeimų skaitymo ska-
tinimui balsu. 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

01 13 d. 
 

Fotomenininko Alfonso Budvyčio (1949-2003) 
parodos „Iškalbinga tyla“ atidarymas. Renginyje 
dalyvaus parodos kuratorė, menotyrininkė Dan-
guolė Ruškienė. Renginio metu bus rodomas lai-
dos „Kūrybos metas. Pakeisti realybę... Fotografas 
A. Budvytis“ (autorė D. Kutavičienė) įrašas (iš LRT 
archyvo). Parodos iniciatorius – VšĮ „Meno me-
nė“. 
Skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto 
dienai 

VB 
Konferencijų 

salėje 

SAS, 
A Norbutienė, 
D. Jucikaitė 

01 14 d. 
 

Iš ciklo „Nauja knyga. Susipažink!“ 
„Maistas, ką mes darome su juo, o jis daro su 
mumis“: susitikimas su nauja knyga ir jos autore – 
ekologiškų produktų parduotuvių tinklo kūrėja, 
sveikos gyvensenos tyrinėtoja Guoda Azguridiene. 
Renginio iniciatorius – Šilutės diabeto klubas 
„Margainis“. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

SAS, 
D. Jucikaitė, 
I. Zakaraitė 

01 15 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros paroda „Klaipėdos prijungimas 1923 
m. – sėkmingiausia Lietuvos specialioji operacija“ 
Skirta Klaipėdos krašto dienai. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

 

SAS, 
D. Pupšytė 
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01 17 d. Atminties valanda jaunimui. Pažintis su virtualia 
paroda „Vyskupas, poetas Antanas Baranauskas: 
„Laimingas, kurs išlieka savo eilėse…”.  
Skirta 180-osioms A. Baranausko gimimo meti-
nėms 

VB 
BKS skaityk-

loje 

BKS, 
V. Veiverienė 

01 19 d. 
 

 

Antroji ciklo „Inovatyvūs produktai ir paslaugos 
bibliotekoms (2)“ transliacija iš Lietuvos naciona-
linės Martyno Mažvydo bibliotekos mini studijos. 
Programoje: 

 „MICROSOFT sprendimai bibliotekoms“, UAB 
„Microsoft“ atstovo Šarūno Končiaus pristatymas; 

 „APPLE sprendimai bibliotekoms“, UAB „BMK“ 
ir „APPLE” atstovo Sigito Liaučiaus pristatymas;  

 „Robotikos inžineriniai mokymai ir priemo-
nės“, Robotikos mokyklos vadovo Pauliaus Brie-
džio pristatymas. 

VB 
Konferencijų 

salėje, 
VB filialuose 

 

IS,  
S. Jablonskienė, 
D. Dobilinskas, 
VB filialai 

01 22 d. 

 

Iš ciklo „Euro panorama“ 
Tiesioginė internetinė transliacija iš LNB mini stu-
dijos tema „Įsivedus eurą: apžvalga ir prognozės“. 

VB 
Interneto 

skaitykloje 

IS,  
S. Jablonskienė, 
D. Dobilinskas, 
VB filialai 

01 24 d. 
 

„Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, skai-
tomų knygų pristatymas ir aptarimas, diskusijos 
prie arbatos puodelio. Skirta šeimų skaitymo ska-
tinimui balsu. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
I. Grauslytė,  
L. Nausėdienė 

01 24 d. Iš ciklo „Portretai“ 
Literatūros paroda „Paulius Galaunė – dailėtyri-
ninkas, muziejininkas, grafikas“  
Skirta 125-osioms gimimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 
 

01 26 d. 
 

Literatūros paroda „Dovas Zaunius. Švietėjo, vi-
suomenininko, birutininko atminimui” 
Skirta 170-osioms gimimo metinėms 

VB 
BKS skaityk-

loje 

BKS, 
N. Budreckienė 

01 29 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Tikras rašytojas – tai tas pats, 
kas senovės pranašas: jis regi aiškiau negu pa-
prasti žmonės“ 
Skirta rusų rašytojo Antono Čechovo 155-osioms 
gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
I. Zakaraitė 

VASARIS 

02 mėn., 
6, 9, 13, 
17, 19, 
23, 26, 
27 d. 

Tęstinis skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
gramų ciklas vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams 
„Labas rytas“: naujų vaikams skirtų knygų prista-
tymai, žaidimai, personažų inscenizacijos. 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

02 mėn., 
6, 13, 20 

d. 

Jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Galvočiukai“ už-
siėmimai. 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

02 10 d. Informacinė pamoka Šilutės socialinių paslaugų 
centro auklėtiniams „Saugaus interneto abėcėlė“, 

VB 
Konferencijų 

IS, 
S. Jablonskienė, 
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interneto ir naudojimosi kompiuteriu testas „Pasi-
tikrink savo žinias“.  
Skirta Saugaus interneto savaitei „Kurkime geres-
nį internetą kartu“ 

salėje 
 

D. Vasiliauskytė 
 

02 12 d. 
 

Tarptautinį literatūrinį rudenį „Prisijaukinkim žodį, 
paukštį, debesį...“ pasitinkant 
Audriaus Šikšniaus naujos knygos „Gyvenimo gy-
ventojai“ sutiktuvės. Dalyvauja knygos autorius A. 
Šikšnius, redaktorė Birutė Morkevičienė, mecena-
tas Arvydas Jakas, aktorius Vygantas Paldauskas. 
Muzikuoja Šilutės r. vaikų meno mokyklos jaunieji 
pianistai (mokytoja Liuda Kašėtienė). 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
A.Norbutienė, 
D. Pupšytė 

02 13 d. 
 

Vydūno gimnazijos 2 klasės mokinės Aistės 
Jauniūtės dailės darbų parodos pristatymas. Mu-
zikuoja šios gimnazijos gimnazistai. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė,  
I. Grauslytė 

02 14 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros paroda „Nepriklausomos valstybės 
kūrimo liudijimai“. 

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Pupšytė 

02 15 d. Dokumentų paroda „Pirmajai tautinei Mažosios 
Lietuvos lietuvių kultūros draugijai „Birutė” – 
130”. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

BKS, 
V. Veiverienė 

02 mėn., 
17-20 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai 
gyventojams. 

IS 
Interneto 
skaitykloje 

 

IS, 
D. Vasiliauskytė 

02 18 d. Vlado Janavičiaus (Šilutė) rankdarbių paroda, or-
ganizuojama bendradarbiaujant su  klubu „Sielos 
paguoda“. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

02 19 d. 

 

JIT ir Jaunųjų žurnalistų tinklo www.zinauviska.lt 
pristatymas. Dalyvauja Šilutės Vydūno gimnazijos 
gimnazistai. 

VB Jaunimo 
informavimo 

taške 

D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė 

02 21 d. 

 

Nacionalinis diktantas Šilutės rajono gyventojams. 
Tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lie-
tuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai. 

VB 
Konferencijų 

salėje, 
VB filialuose 

IS, 
L. Dumšienė 

02 24 d. Tautodailininkės Bonės Martinos Sprindienės (Vil-
nius) autorinė kūrybos paroda (gali keistis). 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 

SAS,  
D. Pupšytė, 
A. Norbutienė 

02 25 d. 

 

JIT ir Jaunųjų žurnalistų tinklo www.zinauviska.lt 
pristatymas. Dalyvauja Šilutės pirmosios gimnazi-
jos gimnazistai. 

VB Jaunimo 
informavimo 

taške 

D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė 

02 26 d. Literatūros paroda „Aleksandras Stulginskis – Lie-
tuvos Respublikos Prezidentas“. 
Skirta 130-osioms gimimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

02 28 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros paroda „Esu trilypis – rašytojas, biblio-
tekininkas, skulptorius“. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

http://www.zinauviska.lt/
http://www.zinauviska.lt/
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Skirta Juozo Šikšnelio 65-osioms gimimo meti-
nėms 

02 28 d. 
 

Iš ciklo „Knygų gidas visai šeimai“ 
Skaitymas balsu, skaitomų knygų pristatymas ir 
aptarimas, diskusijos prie arbatos puodelio.  
Skirta šeimų skaitymo skatinimui 

VB 
Žaislotekoje 

 

SAS, 
L. Nausėdienė,  
I. Grauslytė 

KOVAS 

03 02 d. 

 

Virtuali paroda „Mažosios Lietuvos etnografinis 
regionas: vaizdai ir garsai“ 
 

VB 
tinklapyje 

www.silutevb.lt 

BKS, 
V. Veiverienė 

03 mėn. Pavasario protų kovų turnyras „Europrotai“. VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
L. Dumšienė 

03 05 d. 

 

Seminaras VB, filialų darbuotojams ir vartoto-
jams. Bendradarbiaujant su Klaipėdos mokesčių 
inspekcijos Šilutės skyriumi. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
L. Dumšienė 

03 mėn., 
5, 12, 19, 
23, 30 d. 

Tęstinis skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
gramų ciklas vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams 
„Labas rytas“. Naujų vaikams skirtų knygų prista-
tymas, žaidimai, personažų inscenizacija darželi-
nukams. 

VB 
Žaislotekoje 

 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 
 

03 05 d. Seminaras VB ir filialų darbuotojams ir vartoto-
jams „Elektroninis deklaravimas: pažangi patirtis, 
taupanti Jūsų laiką ir lėšas“. Bendradarbiaujant su 
Klaipėdos mokesčių inspekcijos Šilutės skyriumi. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
L. Dumšienė 

03 10 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros paroda „Justino Marcinkevičiaus že-
mė”. 
Skirta lietuvių poeto ir dramaturgo 85-osioms gi-
mimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

Renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui 

03 10 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Skaitymai „Lietuva – tai visi“ (pagal J. Marcinkevi-
čiaus kūrybą).  
Skirta poeto, dramaturgo Justino Marcinkevičiaus 
85-osioms gimimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS,  
A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė 
 

03 10 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros paroda  „Kovo 11-oji – Lietuvos kelio 
pradžia“  

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Pupšytė 

03 10 d. 
 

Iš ciklo „Vaikučių pabiručių rytmečiai“ 
Netradicinė istorijos pamoka „Aš tikrai myliu Lie-
tuvą“. Dalyvauja Žibų pradinės mokyklos auklėti-
niai su programa (mokytoja Elytė Bardauskienė). 
Muzikuoja Žibų pradinės mokyklos muzikos moky-
toja Reminta Stoškuvienė. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

03 12 d. 

 

Elektroninių knygų ir elektroninių skaityklių pri-
statymas Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje. 

Šilutės Pama-
rio pagrindinė 

mokykla 

IS, 
D. Dobilinskas 

http://www.silutevb.lt/
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03 17 d. 

 

Interaktyvi pažintis su savanoryste „Padėk kitiems 
– padėsi sau. Savanoriauk“: savanorystė Lietuvoje 
ir Europoje, aktyvus gyvenimo būdas. Dalyvauja 
asociacija „Pamario jaunimas“, jaunimo organiza-
cija „Darbas“. 

VB Jaunimo 
informavimo 

taškas 

IS, 
D. Vasiliauskytė,  
I. Zakaraitė 

03 18 d. 

 

Edukacinis užsiėmimas „Linksmieji Velykų žmogu-
čiai“: velykinių atvirukų ir dekoracijų kūrimas. Ve-
da mokytoja Aušra Paulauskaitė (Šilutė). Sukurtų 
darbų parodos pristatymas.  

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

03 19 d. 

 
 

Keliaujanti paroda su virtuliu gidu „Lietuvos et-
nografiniai regionai: tapatumo ženklai literatūroje 
ir mene“ 
 

VB 
Konferencijų 
salėje, vėliau 
VB filialuose 
(pagal atskirą 

grafiką) 

BKS, 
N. Budreckienė 

03 18 d. 

 

Iš mokymų ciklo „Informacinių technologijų gali-
mybės“ 
Pažymų apie šeimyninę padėtį užsakymas ir ap-
mokėjimas internetu. 

VB 
Interneto 
skaitykloje 

IS, 
D. Vasiliauskytė  

03 19 d. Tarptautinį literatūrinį rudenį „Prisijaukinkim žodį, 
paukštį, debesį...“  pasitinkant 
Janinos Šveikauskienės (Šilutė) naujos knygos 
anonsas. 
Skirta Tarptautinei poezijos dienai 

VB 
Konferencijų 

salėje 

SAS, 
A.Norbutienė,  
I. Zakaraitė 

03 20 d. Raiškaus skaitymo festivalis „I'm a reciter“ (Aš – 
skaitovas) anglų kalba. Dalyvauja Šilutės rajono 
pradinių mokyklų mokiniai.  
Skirta Žemės dienai 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
V. Gerulienė 

03 22 d. Enzio Jagomasto spaustuvėje Tilžėje išleistų knygų 
originalų ir literatūros apie E. Jagomastą ekspozi-
cija „Istorinės Mažosios Lietuvos asmenybės ir jų 
veikla tautinio atgimimo metais: Enzys Jagomas-
tas”.  
Skirta spaustuvininko 145-osioms gimimo meti-
nėms 

VB 
BKS skaityk-

loje 

BKS, 
V. Veiverienė  

03 26 d. 

 

Iš ciklo „Lietuvos regionų tapatybės ženklai“ 
Paroda „Mažosios Lietuvos tautinis moters kos-
tiumas“ iš Martyno Jankaus muziejaus fondų (gali 
keistis). 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 
 

SAS,  
A. Norbutienė,  
D. Pupšytė 

BALANDIS 

03 mėn. Pavasario protų kovų turnyras „Europrotai“. VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
L. Dumšienė 

04 mėn., 
1, 9, 13, 
21, 28 d. 

Tęstinis skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
gramų ciklas vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams 
„Labas rytas“. Naujų vaikams skirtų knygų prista-

VB 
žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
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tymas, žaidimai, personažų inscenizacija darželi-
nukams. 

04 01 d. Iš ciklo „Noriu žinoti“ 
Literatūros paroda „Paukščiai vaikšto dangaus 
takais“ 
Skirta Pasaulinei paukščių dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

04 01 d.  Tradicinės ir virtualios parodos „Hugo Šojus 
(Hugo Scheu): asmenybė ir laikmetis“ atidarymas.  

 Pašnekesiai „Pažįstamas ir neatpažintas Hugo 
Šojus (Hugo Scheu)“. Dalyvauja: doc. dr. Silva Po-
cytė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono isto-
rijos ir archeologijos instituto direktorė, vyresnioji 
mokslo darbuotoja; prof. dr. Daiva Kšanienė, 
Klaipėdos universiteto Senato Mokslo ir meno 
komisijos narė, Klaipėdos krašto muzikinės kultū-
ros tyrinėtoja; doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, Klai-
pėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulte-
to Istorijos katedros docentė. 
Skirta Hugo Šojaus 170-osioms gimimo metinėms 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 

BKS, 
V. Veiverienė 

04 02 d. Iš ciklo „Žymūs rašytojai“ 
Literatūros paroda „Emilis Zola (1840 – 1902) – 
prancūzų rašytojas ir kritikas, natūralizmo kryp-
ties literatūroje pradininkas“. 
Skirta 175-osioms gimimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

 

SAS, 
D. Pupšytė 
 

04 02 d. 
 

Iš paskaitų turo „E. paslaugos patogesniam gyve-
nimui“ 
Bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmeninto 
kultūros paveldo duomenų banko e. paveldas pa-
slaugos. 

VB 
Interneto 

skaitykloje 

D. Vasiliauskytė 

04 02 d. 

 

Žinių turnyras „Mažoji Lietuva – Lietuvių etninės 
kultūros atlase“. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
D. Vasiliauskytė 

04 02 d. Iš ciklo „Vaikučių pabiručių rytmečiai“ 
Teatralizuotas knygos „Asilėlis Benas žinių šalyje“ 
(Alma Karosaitė) pristatymas. Dalyvauja vaikų 
darželio-lopšelio „Žibutė“ auklėtiniai (vad. Lidija 
Balsienė).  
Skirta Tarptautinei Vaikų knygos dienai ir rašyto-
jos A. Karosaitės kūrybai populiarinti 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

04 07 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai „Susipažini-
mas su programa Picasa“.  

VB 
Informacijos 

skyriuje 

IS, 
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė 

04 08 d. 

 

Duomenų bazių EBSCO, Grove Art Online, Grove 
Music Online pristatymas ir praktiniai užsiėmimai 
su Šilutės gimnazijų gimnazistais. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
D. Vasiliauskytė 

04 15 d. 

 

Iš mokymų ciklo „Informacinių technologijų gali-
mybės“ 
Vairuotojų pažymėjimų gavimo ir keitimo elekt-

VB 
Interneto 
skaitykloje 

IS, 
D. Vasiliauskytė 
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roninės paslaugos. 

04 15 d. 

 

Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblio 
„Ramytė“ edukacinė programa „Įsidūmojau sau 
lengvąjį darbėlį“. 
Skirta Lietuvos Etnografinių regionų metams ir 
Pasaulinei kultūros dienai 

VB Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė 

04 21 d. 

 

Pirmoji knyginio paveldo ekspozicija „Liturginė 
knyga Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos bažnyčiose“ 
su tradiciniu ir virtualiu pristatymu, dalyvaujant 
Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos etnografinių re-
gionų religinių konfesijų kunigams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

AD, 
D. Užpelkienė 

04 23 d. 

 

Iš ciklo „Lietuvos regionų tapatybės ženklai“ Paro-
dos „Aukštaitijos regiono tapatybės ženklai“ pri-
statymas (gali keistis). 
Skirta Lietuvos Etnografinių regionų metams  
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 

SAS,  
A. Norbutienė,  
I. Zakaraitė 

04 24 d. Tarptautinį literatūrinį rudenį „Prisijaukinkim žo-
dį, paukštį, debesį...“ pasitinkant Dalios Žibaitie-
nės dešimtosios knygos „Tarp dienos ir nakties“ 
(eilėraščiai ir tikros istorijos) sutiktuvės, dalyvau-
jant autorei. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS,  
A. Norbutienė,  
D. Pupšytė 

04 25 d. 
 

„Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, skai-
tomų knygų pristatymas ir aptarimas, diskusijos 
prie arbatos puodelio.  
Skirta šeimų skaitymo skatinimui balsu 

VB 
Vaikų aptar-
navimo sky-

riuje 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

04 30 d. Geriausio Pamario krašto metų bibliotekininko 
šventė. 
Pastaba: data gali keistis. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS,  
S. Jablonskienė 

Data 
tikslina-

ma 

Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ parodos 
pristatymas ir eksponavimas Lietuvos dailininkų 
sąjungoje. 

Lietuvos dai-
lininkų sąjun-

ga 

BKS, 
N. Budreckienė 

GEGUŽĖ 

05 04 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros paroda „Jurgis Savickis – šiandienos 
lietuvio, europiečio, laisvo ir atviro pasaulio gy-
ventojo pirmtakas“. 
Skirta prozininko, diplomato 125-osioms gimimo 
metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
I. Zakaraitė 

05 mėn., 
5, 12, 18, 
22, 26 d. 

Tęstinis skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
gramų ciklas vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams 
„Labas rytas“. Naujų vaikams skirtų knygų prista-
tymas, žaidimai, personažų inscenizacija darželi-
nukams. 
 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

05 07 d. Etnografinis-literatūrinis kiemo žaidimas – rungtis 
„Sužinok daugiau, išmok daugiau, nugalėk dau-

VB 
Vasaros 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
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giau!“. Lobio paieška knygų herojų labirinte, daly-
vaujant miesto pradinių mokyklų moksleivių ko-
mandoms. Vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ etnog-
rafinė programa „Verpstė“.  
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

kiemelyje I. Grauslytė 

05 08 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros paroda „Prozininkas, dramaturgas, 
kalinys, aktorius – tai šio žmogaus gyvenimas…“ 
Skirta kraštiečio rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus 
80-osioms gimimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

Renginiai, skirti Europos dienai 

05 08 d. 

 

Komandinis orientacinis žaidimas „Triumfatoriai“. 
Žaidimas ištroškusiam nuotykių jaunimui. Koman-
dos rungsis kuo greičiau atlikdamos įvairius žai-
dimus ir užduotis visame Šilutės mieste. 

Šilutės mies-
tas 

IS, 
L. Dumšienė,  
S. Jablonskienė,  
D.Vasiliauskytė, 
D. Dobilinsaks 

Europos dienos šventė Šilutėje 
Pastaba: pagal atskirą programą. 

VB 
vasaros 

kiemelyje 

IS, 
L. Dumšienė 

05 12 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai „Saugus In-
ternetas“. 

IS 
Interneto 

skaitykloje 

IS, 
S. Jablonskienė, 
D.Vasiliauskytė 

05 13 d. 

 

Duomenų bazių EBSCO, Grove Art Online, Grove 
Music Online pristatymas ir praktiniai užsiėmimai 
su Šilutės pagrindinių mokyklų moksleiviais. 

IS 
Interneto 

skaitykloje 

IS, 
D. Vasiliauskytė 

05 05 d. 

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projekto „Ma-
ža kelionė – dideli pasiekimai“ pristatymas. Daly-
vauja Šilutės Vydūno gimnazijos, Šilutės pirmosios 
gimnazijos gimnazistai, Šilutės turizmo ir paslaugų 
verslo mokyklos, Šilutės M. Jankaus pagrindinės 
mokyklos mokiniai. 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB Jaunimo 
informavimo 

taškas 
 

D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė 
 

05 20 d. Iš ciklo „Noriu žinoti“ 
Literatūros lentyna  „Baltijos jūra šalia mūsų“ 
Skirta Europos jūrų dienai 

VB 
Abonemente 

 

SAS, 
D. Pupšytė 

Šilutės (Šilokarčemos) gimtadieniui 

05 30 d. 

 

Iš ciklo „Lietuvos regionų tapatybės ženklai“ Paro-
dos „Žemaitijos regiono tapatybės ženklai“ atida-
rymas, dalyvaujant autoriams, muzikos atlikėjams 
(gali keistis). 
Skirta Lietuvos Etnografinių regionų metams Pas-
taba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 
 

SAS,  
A. Norbutienė,  
D. Jucikaitė 

05 30 d. 
 

Tradiciniai šeimų gimtadienio pusryčiai Žibų kai-
mo „arbatinėje“ (pagal atskirą programą). 

Vydūno 
skverelyje 

 

VAS 
V. Gerulienė, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

BIRŽELIS 

06 04 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ VB SAS, 
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Literatūros paroda „Žemaitė – rašytoja, pasako-
janti lietuvių privataus gyvenimo istorijas“ 
Skirta lietuvių literatūros klasikės 170-osioms gi-
mimo metinėms 

Periodikos 
skaitykloje 

D. Jucikaitė 

06 06 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Tomas Manas (1875– 1955) 
sujungia Lietuvą ir Vokietiją“ 
Skirta vokiečių rašytojo 140-osioms gimimo meti-
nėms 

VB 
Abonemente 

 

SAS, 
D. Pupšytė  

06 13 d. 
 

Vasaros skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
grama „Auksinis raktelis į knygų gaudyklę“. Sa-
vaitgalių skaitiniai, kūrybinio užimtumo pamokė-
lės, literatūriniai žaidimai. Dalyvauja bibliotekos 
mažieji skaitytojai, tėveliai, seneliai.  

VB 
Vasaros kie-
melyje, kito-
se netradici-
nėse erdvėse 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

06 15 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
„Tylos minutė tragiškoms netektims ir represijų, 
trėmimų, žudynių, sovietų teroro aukų atmini-
mui“ 
Skirta Okupacijos ir genocido dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Pupšytė 

06 22- 
07 01 d. 

Kūrybinė laboratorija-stovykla „Lėlininkas“.  
Pastaba: pagal atskirą programą, jei bus gautas finan-
savimas. 

VB 
Vaikų aptar-
navimo sky-

riuje 

VAS, 
V. Gerulienė 

06 24 d. Fotodokumentikos paroda „Joninių šventė Mažo-
joje Lietuvoje: tradicijos, papročiai, istoriografija”. 

VB 
BKS skaityk-

loje 

BKS, 
V. Veiverienė 

06 27 d. Literatūros paroda „Lietuvos pajūrio ir pamario 
žvejai“ 
Skirta Tarptautinei žvejų dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

06 27 d. 
 

„Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, skai-
tomų knygų pristatymas ir aptarimas, diskusijos 
prie arbatos puodelio.  
Skirta šeimų skaitymo skatinimui balsu 

VB 
Vaikų aptar-
navimo sky-

riuje 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

06 29 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Išlaisvink žmogų ir jis pradės 
kurti“ 
Skirta prancūzų rašytojo Antuano de Sent-
Egziuperi 115-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

 

SAS,  
I. Zakaraitė 

Data 
tikslina-

ma 

Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ parodos 
pristatymas ir eksponavimas Neringos istorijos 
muziejuje. 

Neringos is-
torijos muzie-

juje 

BKS, 
N. Budreckienė 

LIEPA 

07 02 d. 

 

Lietuvos etnografinių regionų (Žemaitijos, Aukš-
taitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Mažosios Lietuvos) 
subėgtuvės – varžytuvės „Prieteliau, atverk skar-
binyčią savą“ (pagal atskirą programą). 

VB 
Vasaros kie-

melyje 

VB specialistų 
grupė, 
atsakinga 
A. Norbutienė 
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Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

 

07 02 d. 

 
 

Iš ciklo „Lietuvos regionų tapatybės ženklai“ 
Parodos „Dzūkijos regiono tapatybės ženklai“ pri-
statymas (gali keistis). 
Skirta Lietuvos Etnografinių regionų metams 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas.  

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 

SAS, 
A. Norbutienė, 
D. Pupšytė 

07 02 d. Vienos knygos ir informacijos apie autorę paroda 
„Charlotte Keyser. Tėviškės namų ir sodybų ai-
dai”.  
Skirta rašytojos Šarlotės Kaizer 125-osioms gimi-
mo metinėms 

VB 
BKS 

skaitykloje 

BKS, 
V. Veiverienė 

07 04 d. 
 

Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros paroda „Lietuvos karalius Mindaugas 
ir jo epocha“  
Skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 
dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

 

SAS, 
D. Pupšytė 

07 11 d. 
 

Vasaros skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
grama „Auksinis raktelis į knygų gaudyklę“. Sa-
vaitgalių skaitiniai, kūrybinio užimtumo pamokė-
lės, literatūriniai žaidimai. Dalyvauja bibliotekos 
mažieji skaitytojai, tėveliai, seneliai.  

VB 
Vasaros kie-
melyje, kito-
se netradici-
nėse erdvėse 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 
 

07 16 d. Pažintinės programos „Arbata iš metų į metus“ 
pristatymas Šilutės socialinių paslaugų centro 
auklėtiniams.   

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

07 28 d. Kraštietės emigrantės Neringos Petrošiūtės-
Elazouny (Jungtinė karalystė) tapybos paroda 
„Neringos gėlių pasaulis“. 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 

SAS,  
A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė 

07 31 d. 
 

„Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, skai-
tomų knygų pristatymas ir aptarimas, diskusijos 
prie arbatos puodelio.  
Skirta šeimų skaitymo skatinimui balsu 

VB 
Vaikų aptar-
navimo sky-

riuje 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

RUGPJŪTIS 

08 05 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Prancūzų literatūros klasikas 
Gi de Mopasanas“ 
Skirta rašytojo 165-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Jucikaitė 

08 06 d. 

 
 

Iš ciklo „Lietuvos regionų tapatybės ženklai“ 
Parodos „Suvalkijos regiono tapatybės ženklai" 
atidarymas (gali keistis). 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 
 

SAS, 
A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė 

08 12 d. Pažintinės programos „Arbata iš metų į metus“ 
pristatymas atostogaujantiems.   

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
I. Grauslytė 

08 15 d. 
 

Vasaros skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
grama „Auksinis raktelis į knygų gaudyklę“. Sa-
vaitgalių skaitiniai, kūrybinio užimtumo pamokė-

VB 
Vasaros kie-
melyje, kito-

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 
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lės, literatūriniai žaidimai. Dalyvauja bibliotekos 
mažieji skaitytojai, tėveliai, seneliai.  

se netradici-
nėse erdvėse 

 

08 21 d. Dokumentų ekspozicija „Bernardas Aleknavičius: 
„Mano didžiausias noras, kad ateities kartos žino-
tų Lietuvos istoriją” 
Skirta fotožurnalisto ir kraštotyrininko 
85-osioms gimimo metinėms 

VB 
BKS 

skaitykloje 

BKS, 
V. Veiverienė 

08 21 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros paroda „Baltijos tautų akcija „Baltijos 
kelias“. 
Skirta Juodojo kaspino dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Pupšytė 

08 25 d. 

 

Virtuali paroda su pristatymu „Biblioteka laike ir 
erdvėje: 1945–2015“ 
Skirta Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajo-
raičio viešosios bibliotekos 70-mečiui 

VB 
Konferencijų 

salėje 

BKS, 
V. Veiverienė 

08 28 d. 
 

„Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, skai-
tomų knygų pristatymas ir aptarimas, diskusijos 
prie arbatos puodelio.  
Skirta šeimų skaitymo skatinimui balsu 

VB 
Vaikų aptar-
navimo sky-

riuje 
 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

RUGSĖJIS 

09 mėn., 
4, 7, 17, 
21, 28 d. 

Tęstinis skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
gramų ciklas vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams 
„Labas rytas“. Naujų vaikams skirtų knygų prista-
tymas, žaidimai, personažų inscenizacija darželi-
nukams. 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė  

09 01 d. Menininko Ramūno Kraniausko (Klaipėda) tapy-
bos darbų paroda 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 
Pastogėlėje 

SAS, 
A. Norbutienė 

09 08 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“  
Literatūros paroda „Pagoniškosios Lietuvos kara-
lius: Vytauto Didžiojo karūnos paslaptis“. 
Skirta Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už 
Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą 
dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS,  
D. Pupšytė 

09 09 d. 

 

Įgyvendinto Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 
projekto „Maža kelionė – dideli pasiekimai“ rezul-
tatų pristatymas, dalijimasis gerąja patirtimi. Da-
lyvauja Šilutės Vydūno gimnazijos, Šilutės pirmo-
sios gimnazijos gimnazistai, Šilutės turizmo ir pa-
slaugų verslo mokyklos, Šilutės M. Jankaus pa-
grindinės mokyklos mokiniai. 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB Jaunimo 
informavimo 

taškas 
 

D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė, 
D. Dobilinskas 

09 10 d. Intelektualus žaidimas „Taip ir ne”. Dalyvauja Šilu-
tės krašto rašytojai, literatai, kiti žymūs veikėjai. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
L. Dumšienė 

09 10 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ VB SAS, 
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„Kraštiečio rašytojo Rimanto Černiausko prisijau-
kintas žodis“: literatūros parodos pristatymas, 
skaitymai iš knygos „Tolminkiemio istorijos“. 
Skirta 65-osioms gimimo metinėms 

Periodikos 
skaitykloje 

D. Jucikaitė 

Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ 

09 
10-11 d. 

Dalyvauja iš Šilutės krašto kilę ar kitaip su juo susi-
ję autoriai iš Punsko (Lenkija), Kaliningrado (Rusi-
ja), Bauskės (Latvija) ir visų penkių Lietuvos et-
nografinių regionų (pagal atskirą programą). 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB BKS, 
N. Budreckienė 

09 10 d. Kūrybos parodos „Šilutiškių kūrybos aruodai...“ 
pristatymas. Parodoje eksponuojami 2013–2015 
m. išleisti šilutiškių ir iš Šilutės krašto kilusių kny-
gininkų leidiniai, pristatyti literatūrinio rudens 
konkursui. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

BKS, 
N. Budreckienė 

09 11 d. Tarptautinio literatūrinio rudens „Prisijaukinkim 
žodį, paukštį, debesį...“ laureato apdovanojimo 
ceremonija. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

BKS, 
N. Budreckienė, 
VB specialistų 
grupė 

09 15 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Kiekvienas žmogžudys yra 
kažkieno senas draugas“. Agata Kristi (1890– 
1976) – geriausia detektyvų rašytoja“.  
Skirta rašytojos 125-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS,  
D. Pupšytė 

09 15-18 
d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantie-
siems: pažintis su kompiuteriu, informacijos pa-
ieška internete, elektroninis bendravimas. 

IS 
Interneto 

skaitykloje 

IS, 
S. Jablonskienė, 
D.Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

09 21 d. Literatūros paroda „Gyventi taikoje ir partnerys-
tėje“ 
Skirta Tarptautinei taikos dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

09 23 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros paroda „Genocidas visam laikui pakei-
tė Lietuvos žydų gyvenimą“ 
Skirta Lietuvos žydų genocido dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

 

SAS, 
I. Zakaraitė  

09 23 d. 

 

Iš mokymų ciklo „Informacinių technologijų gali-
mybės“ 
Elektroninės paslaugos gyventojams, apdraus-
tiems socialiniu draudimu. 

VB 
Interneto 

skaitykloje 

IS, 
S. Jablonskienė 

09 
24-25 d. 

Valstybingumo ir istorijos integruotos pamokos 
Šilutės miesto ir rajono gimnazijose. Susitikimuo-
se dalyvaus Vilniaus universiteto 10 fakultetų de-
kanai ir prodekanai. Pirmajame susitikime susitin-
ka Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos ir Vainuto gimna-
zijos gimnazistai bei mokytojai. Antrajame susiti-
kime dalyvauja Šilutės Vydūno ir Šilutės pirmosios 
gimnazijos bendruomenė.  

VB 
Konferencijų 

salėje, 
Žemaičių 

Naumiesčio 
gimnazijoje 

IS, 
L. Dumšienė 

09 25 d. Spaudos klubas „Kaupkime žinių kraitį, idant iš- VB IS, 
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saugotume valstybingumą“, dalyvaujant Vilniaus 
universiteto akademinei bendruomenei. 

Periodikos 
skaitykloje 

L. Dumšienė 

09 25 d. Šilutiškės Aušros Paulauskaitės fotografijų paro-
dos „Kelionių dienoraštis: JAV nacionaliniai par-
kai“ atidarymas. Autorė demonstruos pristatymą-
pasakojimą apie kelionę. 
Skirta Pasaulinei turizmo dienai 

VB 
Pastogėlėje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

09 26 d. 
 

„Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, skai-
tomų knygų pristatymas ir aptarimas, diskusijos 
prie arbatos puodelio.  
Skirta šeimų skaitymo skatinimui balsu 

VB 
Vaikų aptar-
navimo sky-

riuje 
 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

09 27 d. Literatūros paroda „Mažosios Lietuvos kultūros 
asmenybės: lietuvybės puoselėtojas Vilius Gaiga-
laitis“ 
Skirta Klaipėdos krašto dvasininko, filosofo, teolo-
gijos mokslų daktaro, politiko, kultūros bei visuo-
menės veikėjo 145-osioms gimimo metinėms 

VB 
BKS 

skaitykloje 

BKS, 
V. Veiverienė 

SPALIS 

10 mėn. Žinių turnyras „Gink, saugok, padėk, bet išlik‘ 3“. 
Skirta Policijos (Angelų sargų) dienai 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė, 
L. Dumšienė 

10 mėn. Rudens protų kovų turnyras „Europrotai“. 10 mėn. L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

10 mėn., 
5, 9, 12, 
19, 26 d. 

Tęstinis skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
gramų ciklas vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams 
„Labas rytas“. Naujų vaikams skirtų knygų prista-
tymas, žaidimai, personažų inscenizacija darželi-
nukams. 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

10 06 d. Iš ciklo „Portretai“ 
Literatūros paroda „Savęs suvaidinti neįmanoma“ 
Skirta kraštiečio kino ir teatro aktoriaus, fotome-
nininko Juozo Budraičio 75-osioms gimimo meti-
nėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

10 09 d. Teatralizuotos, improvizuotos Šilutės rajono se-
niūnijų žaidynės-kautynės „Legionų“ susirėmimai 
už vietos savivaldą!“. Kviečiamos dalyvauti Šilutės 
rajono savivaldybės ir vienuolikos Šilutės rajono 
seniūnijų komandos. 
Skirta Vietos savivaldos dienai 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS,  
L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė 
 

10 10 d. Žinių su mįslėmis viktorina „Ant kojytės – kepury-
tė“: užduotys ir galvosūkiai apie augalus, gyvūnus, 
daiktus, transportą, kt. Dalyvauja vaikų lopšelių-
darželių auklėtinių komandos.  
Skirta Vietos savivaldos dienai. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
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10 12 d. Literatūros kritikos ir poezijos stendas „Henrikas 
Nagys: „Aš tau kalbu: esu, kaip medis – vienas, 
išdidus” 
Skirta poeto, kritiko, literatūros ir dailės publicisto 
95-osioms gimimo metinėms 

VB 
BKS skaityk-

loje 

BKS, 
V. Veiverienė 

10 14 d. „Salvete, juvenes“ – susitikimas su jaunaisiais kū-
rėjais (rašytoju, atlikėju, dailininku. Dalyviai bus 
tikslinami, bendradarbiaujant su VšĮ „Rašytojų 
klubas“).  
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 

SAS, 
A. Norbutienė, 
I. Zakaraitė 

10 14 d. 

 

LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos 
sistemos pristatymas ir praktiniai užsiėmimai su 
Šilutės pagrindinių mokyklų moksleiviais. 

VB 
Interneto 

skaitykloje 

IS, 
S. Jablonskienė 

10 17 d. Iš ciklo „Noriu žinoti“ 
Literatūros paroda „Skurstančių vaikų kasdienybė 
iš arti“ 
Skirta Tarptautinei kovos su skurdu dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Pupšytė 

10 20 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai „Socialiniai 
tinklai: Taip ar Ne?“. 
Skirta Pasaulinei informacinių technologijų plėtros 
dienai 

VB 
Informacijos 

skyriuje 

IS, 
D. Vasiliauskytė 

10 22 d. 

 
 

Diskusija „Sėkmės istorija“: profesinės sėkmės 
istorijos Šilutės jaunimui. Dalyvauja Katyčių ne-
formali jaunimo grupė „Katyčių jaunimas“, Degu-
čių jaunimo organizacija „Jaunatis“. 

VB Jaunimo 
informavimo 

taškas 

D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė 

10 23 d. 

 

Iš mokymų ciklo „Informacinių technologijų gali-
mybės“ 
Lietuviško dokumentinio filmo „Tinklas“ peržiūra: 
supažindinama su pavojais, tykančiais vaikų inter-
nete – patyčiomis, seksualiniu išnaudojimu, pri-
klausomybe nuo kompiuterio, kompiuteriniais 
žaidimai, socialiniais tinklalapiais. Dalyvauja Šilu-
tės Žibų pradinės mokyklos moksleiviai.  
Skirta Pasaulinei informacinių technologijų plėtros 
dienai 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
D. Vasiliauskytė  

10 24 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros paroda „Birutė Baltrušaitytė – prozi-
ninkė, literatūros tyrinėtoja“ 
Skirta 75-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Jucikaitė 

10 31 d. 
14 00 
val. 

„Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, skai-
tomų knygų pristatymas ir aptarimas, diskusijos 
prie arbatos puodelio.   
Skirta šeimų skaitymo skatinimui balsu 

VB 
Vaikų aptar-
navimo sky-

riuje 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 

LAPKRITIS 

11 mėn. Rudens protų kovų turnyras „Europrotai“. VB Informaci-
jos skyriuje 

IS, L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 
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11 mėn., 
5, 9, 20, 
23, 26 d. 

Tęstinis skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pro-
gramų ciklas vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams 
„Labas rytas“. Naujų vaikams skirtų knygų prista-
tymas, žaidimai, personažų inscenizacija darželi-
nukams. 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

11 06 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Ričardo Gavelio (1950– 
2002), Lietuvos intelektualo, dilemos“ 
Skirta rašytojo 65-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

 

SAS, 
D. Pupšytė 

11 11 d. 

 

Duomenų bazių EBSCO, Grove Art Online, Grove 
Music Online pristatymas ir praktiniai užsiėmimai 
su Šilutės gimnazijų gimnazistais. 

IS 
Interneto 

skaitykloje 

IS, 
D. Vasiliauskytė 

11 12 d. 

 

Varžytuvės „Kompiuteriniams beraščiams – 
Ne!!!“, dalyvaujant Šilutės M. Jankaus pagrindinės 
mokyklos moksleiviams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

11 
15-18 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai. VB 
Informacijos 

skyriuje 

IS, 
S. Jablonskienė, 
D.Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

11 16 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Išeivijos rašytoja Alė Rūta“ 
Skirta prozininkės ir poetės 100-osioms gimimo 
metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Jucikaitė 

11 18 d. „Kūrybos atodangos“ – susitikimas su akcijos 
„Metų knygos” autoriais ir jų knygomis (dalyviai 
bus tikslinami, bendradarbiaujant su VšĮ „Rašytojų 
klubas“). 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

SAS,  
A. Norbutienė,  
D. Pupšytė 

11 18 d. Dailininkės, tekstilininkės Irenos Piliutytės (Kau-
nas) gobelenų paroda „Stebuklo beieškant“ 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 

SAS,  
A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė 

11 19 d. 

 
 

Skaitmeninio žemėlapio „Šilutės rajono ir Pagėgių 
savivaldybės jaunimo sambūrio vietos“ pristaty-
mas. Dalyvauja Degučių jaunimo organizacija 
„Jaunatis“, asociacija „Pamario jaunimas“, jauni-
mo organizacija „Darbas“. 

VB Jaunimo 
informavimo 

taškas 

D. Vasiliauskytė, 
I. Zakaraitė 

11 20 d. Žinių viktorina „Proto vinys“: rungtys apie knygas, 
jų personažus, knygininkus, muziką, įdomybes. 
Dalyvauja Žibų pradinės ir Pamario pagrindinės 
mokyklų mokiniai. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
I. Grauslytė 
 

11 26 d. Atminimo paroda (literatūra, fotodokumentika) 
„Mažosios Lietuvos kultūros veikėja Lidija Bajorai-
tė” 
Skirta 125-osioms gimimo metinėms 

VB 
BKS 

skaitykloje 

BKS, 
V. Veiverienė 

11 28 d. 
 

„Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, skai-
tomų knygų pristatymas ir aptarimas, diskusijos 

VB 
Vaikų 

VAS, 
L. Nausėdienė, 
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prie arbatos puodelio.  
Skirta šeimų skaitymo skatinimui balsu 

aptarnavimo 
skyriuje 

I. Grauslytė 

11 30 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros paroda „1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės 
akto mįslė: „..priglausti Mažąją, arba Prūsų, Lietu-
vą prie Lietuvos valstybės“ 
Skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžio-
sios Lietuvos akto dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

 

SAS, 
D. Pupšytė 

GRUODIS 

12 05 d. Iš ciklo „Vaikučių pabiručių rytmečiai“ 
„Karnavalinė fiesta“, skirta miesto vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams. Programa – vaikų lopšelio-
darželio „Raudonkepuraitė“ (priešmokyklinio ug-
dymo pedagogė Irena Gvildienė). 

VB 
Kultūrinėje 
pastogėje, 

Konferencijų 
salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

12 08 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Bronės Buivydaitės (1895 –
1984) šviečiamosios veiklos tautiškumo įžvalgos“ 
Skirta poetės, prozininkės 120-osioms gimimo me-
tinėms 

VB 
Abonemente 

SAS,  
D. Pupšytė 

12 08 d. Literatūros paroda „Mažosios Lietuvos šviesuolis 
Kristupas Lokys“ 
Skirta Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų ku-
nigo, misionieriaus, lietuvių raštijos darbuotojo 
155-osioms gimimo metinėms 

VB 
BKS skaityk-

loje 

BKS, 
V. Veiverienė 

12 10 d. 

 

Lietuvos etnografinių regionų metus palydint: 
Salos etnokultūros ir informacijos centro Juknai-
čių moterų vokalinio ansamblio „Vėjūnė“ (vadovė 
Jūratė Šukienė) advento koncertinė programa. 
Tautodailininkės Violetos Benetienės autorinė 
kūrybos paroda  

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 

SAS,  
A. Norbutienė, 
I. Zakaraitė 

12 11 d. 

 

Tradiciniai amatai iš arčiau: šiaudinukai. Edukaci-
nė popietė su Žemaičių krašto etnokultūros cent-
ro muziejininke, edukatore Nijole Staneliene. Py-
nimų iš šiaudų ekspozicija. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

BKS, 
V. Veiverienė 

12 23 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Bronius Radzevičius (1940 –
1980) – didžiulio talento prozininkas, bet tragiš-
kos lemties rašytojas“ 
Skirta rašytojo 75-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

 

SAS,  
D. Pupšytė 

12 30 d. Iš ciklo „Portretai“ 
Literatūros paroda „Lietuviškasis Sokratas Jonas 
Jablonskis“ 
Skirta lietuvių kalbininko, kritiko ir publicisto 100-
osioms gimimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

12 mėn. 
 

Tradicinė Šilutės rajono 5–10 klasių mokinių skai-
tymo skatinimo popietė „Gyvenu su knyga“.   

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
V. Gerulienė 
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 Renginiai VB filialuose  

 

Data Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

SAUSIS 

01 02 d. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 
mokinių erdvinės tapybos ir dekoratyvinės 
skulptūros paroda „Kūrybiniai ieškojimai“ (vad. 
Aurimas Liekis). 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

01 02 d. Macikų socialinės globos namų keramikos būre-
lio ,,Molinukas“ darbų paroda (vadovė Beata 
Vaitelienė). 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

01 03 d. 
 

Popietė vaikams „Mūsų nuotykiai sugrįžta“: vai-
kai pasakos savo nepamirštamus nuotykius, 
įspūdingiausią nuotykį užrašysime ir autorių ap-
dovanosime. 

VB Laučių 
filialas 

M. Matuizienė 

Literatūros parodos, skirtos rašytojo Kazio Borutos 110-osioms gimimo metinėms 

01 06 d. Literatūros ir dokumentikos paroda „Kazio Boru-
tos kūrybos versmė ir gyvenimo tragizmas“ 

VB Šilutės 
miesto filialas 

V. Degutienė 

01 06 d. Literatūros paroda „Kas tu esi? Dulkelė begaly-
bėj...“ 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

01 06 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Drumstas 
arimų vėjas“ 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

01 07 d. Literatūros ir spaudinių paroda ,,Gyvenimiškas 
maištininkas“ 

VB Šylių filialas V. Mišeikienė 

01 08 d. 
 

Iš ciklo „Iš Pamario krašto bibliofilų rinkinių“ 
Keliaujantys knygos renginiai: dokumentikos ir 
ikonografijos parodos „Sugrįžimai prie Vydū-
no...“ pristatymas, pamąstymai ir pašnekesiai, 
dalyvaujant bibliofilui, Vydūno klubo Šilutėje 
steigėjui Šarūnui Laužikui, vaistininkui Virgilijui 
Skirkevičiui, laidų prodiuseriui ir vedėjui Marijui 
Budraičiui. 

Kintų pagrindi-
nės mokyklos 
daugiafunkcis 

centras (naujos 
bibliotekos pa-

talpos) 

V. Nausėdaitė 

01 09 d. 
 

„Vienas mielas žodis gali sušildyti trims žiemos 
mėnesiams“: rusiško arbatos gėrimo ritualo pri-
statymas. 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

01 09 d. 
 

Virtualios literatūros ir fotodokumentikos paro-
dos „Laisvė, nupirkta gyvybės kaina“ pristaty-
mas. 
Skirta Laisvės gynėjų dienai 

Vainuto gim-
nazijos Bika-
vėnų skyrius 

D. Puidokienė 

01 10 d. Violetos Astrauskienės fotografijos paroda „Nuo 
debesų iki jūros“ 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

01 13 d. Literatūros paroda „Pasivaikščiokime po Anykš-
čių šilelį kartu su Antanu Baranausku“ 
Skirta poeto 180-osioms gimimo metinėms 

VB Rusnės 
filialas 

A. Čėsnienė 

01 13 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Niekas negali 
nugalėti tautos, einančios į laisvę“ 

VB Šilutės 
miesto filialas 

V. Degutienė 
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Skirta Laisvės gynėjų dienai 

01 15 d. 
 

Dokumentikos parodos „Iš Vydūno klubo istori-
jos“ pristatymas, dalyvaujant Šarūnui Laužikui ir 
Marijui Budraičiui. 

VB Saugų 
filialas 

R. Juškienė 

01 20 d. 
 

Literatūros popietė „Kas mažas neišdykęs“: Al-
mos Karosaitės poezijos skaitymai. 
Skirta poetės 70-osioms gimimo metinėms 

VB Bikavėnų 
filialas 

D. Puidokienė 

01 16 d. 
 

Literatūros ir dokumentikos paroda „Gimtine, 
kokį skirsi kraitį“; garsiniai poetės Almos Karo-
saitės kūrybos skaitymai. 
Skirta poetės Almos Karosaitės 70-osioms gimi-
mo metinėms 

VB Balčių 
filialas 

G. Gofmanienė 

01 16 d. Literatūros ir dokumentų paroda ,,Ne mano 
akim išturėt tą šviesą“ 
Skirta poeto, kalbininko, vyskupo Antano Bara-
nausko 180-osioms gimimo metinėms 

VB Degučių 
filialas 

E. Dragūnienė 

01 16 d. Literatūros paroda „Antanas Baranauskas – žy-
miausias XIX a. vidurio lietuvių poetas, kalbinin-
kas“. 
Skirta rašytojo 180-osioms gimimo metinėms 

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

D. Bružienė 

01 17 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Mūsų Bara-
nauskas“. 
Skirta poeto, kalbininko, vyskupo Antano Bara-
nausko 180-osioms gimimo metinėms 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

01 17 d. 

 

Edukacinis praktinis užsiėmimas ,,Riešinių raštai 
ir mezgimo subtilybės“: riešinių mezgimo ir ne-
šiojimo tradicija, ornamentika, mezgimo techni-
ka. Užsiėmimą veda Nijolė Stirbienė (Pašyšiai). 
Pašyšių ir Kintų moterų sukurtų rankdarbių pa-
roda ,,Riešinės kalba protėvių raštais“. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

01 17 d. 
 

Virtualios parodos „Vyskupas Antanas Bara-
nauskas – iškili asmenybė Lietuvos kultūros isto-
rijoje“ pristatymas. 
Skirta rašytojo 180-osioms gimimo metinėms 

VB Usėnų  
filialas 

O. Miliauskienė 

01 17 d. 
 

Literatūros parodos „Antanui Baranauskui – 
180“ pristatymas. 
Skirta poeto, kalbininko Antano Baranausko 
180-osioms gimimo metinėms 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

01 19 d. 
 

Iš ciklo „Pažink rašytoją, ne tik jo knygas“ 
Virtualios literatūros parodos „Alma Karosaitė 
apie vaikus ir knygas“ pristatymas. 
Skirta poetės 70-osioms gimimo metinėms 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

01 20 d. 

 

Mokymai „Gyventojų skaitmeninio raštingumo 
mokymo bibliotekose stiprinimas“ 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 
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01 20 d. 
 

Garsiniai eilėraščių vaikams skaitymai „Kūryba 
mažiausiems – itin didelė atsakomybė“. 
Skirta vaikų poetės Almos Karosaitės 70-osioms 
gimimo metinėms 

VB Šylių filialas V. Mišeikienė 

01 21 d. 
 

Literatūros vidudienis „Prisiminkime lietuvių 
klasikos poetą, vyskupą Antaną Baranauską“ 
Skirta 180-osioms gimimo metinėms 

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

01 21 d. 

 

„Dabar žinau viską“: informavimo taško filialo 
atidarymas ir pristatymas Švėkšnos jaunimui. 

VB Švėkšnos 
filiale 

D. Litvinienė 

01 22 d. 
 

Iš ciklo „Iš pamario krašto bibliofilų rinkinių“  
Dokumentų ir ikonografijos parodos  „Sugrįžimai 
prie Vydūno“ pristatymas, dalyvaujant Virgilijui 
Skirkevičiui, Marijui Budraičiui, Šarūnui Laužikui. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

01 22 d. 
 

Literatūros rytmetys „Palikęs pėdsakus žemėje”. 
Skirta poeto Antano Baranausko 180-osioms 
gimimo metinėms 

VB Traksėdžių 
filialas 

V. Paldauskienė 

01 22 d. 

 

Popietė Kintų seniūnijos jaunimui „Kas? Kur? 
Kada?“: jaunimo informavimo taško pristatymas 
ir viktorina. 

Kintų pagrindi-
nės mokyklos 
daugiafunkcis 

centras 

V. Nausėdaitė 

01 22 d. 
 

Sauliaus Stankevičiaus parodos „Pamario paukš-
čiai“ pristatymas, dalyvaujant autoriui. 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

01 22 d. 

 

„Kaip Jonukas informacijos ieškojo anksčiau ir 
dabar“: jaunimo informavimo taško atidarymas. 

VB Rusnės 
filialas 

A. Čėsnienė, 
A. Gerlinskaitė 

01 23 d. 
 

Susitikimas su Lietuvos nepriklausomų rašytojų 
sąjungos nariu, Fridricho Bajoraičio literatūrinės 
premijos laureatu Audriumi Šikšniumi ir jo kny-
gos „Motinų valanda“ sutiktuvės, dalyvaujant 
mecenatui Arvydui Jakui, knygos redaktorei Bi-
rutei Morkevičienei ir Šilutės kamerinio dramos 
teatro aktoriui Vygantui Paldauskui. 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

01 23 d. 
 

Iš ciklo,, Žymių žmonių gyvenimo knyga“ 
Integruota literatūros pamoka „Dienai brėkš-
tant...“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 9 klasės 
mokiniams. 
Skirta Antano Baranausko 180-osioms gimimo 
metinėms 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

01 27 d. Iš parodų ciklo „Tarptautinės dienos“ 
Literatūros paroda „Mūsų sergėtojai“ 
Skirta Tarptautinei muitinės dienai 

VB Kintų 
filialas 

N. Justienė 

01 27 d. 

 

Pašnekesiai „Kviečiame arbatos“: jaunimo in-
formavimo taško atidarymas ir pristatymas Že-
maičių Naumiesčio jaunimui. 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė,  
N. Rimkienė 
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01 28 d. 

 

„Kelionė į informacijos šalį“: pradinukams prista-
tomos internetinės svetainės 
www.mokinukai.lt, www.litutis.lt, www.kubus.lt, 
www.flintas.lt, www.bitute.lt.  

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

01 28 d. 
 

Sauliaus Stankevičiaus parodos „Pamario paukš-
čiai“ pristatymas, dalyvaujant autoriui. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

01 29 d. 

 

Gyventojų mokymai kaip naudotis AB LESTO 
savitarnos svetaine www.manoelektra.lt. 
 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

01 29 d. 

 

„Apie elektros taupymą linksmai“: virtualus pri-
statymas vaikams. 
Skirta Tarptautiniams šviesos ir šviesos techno-
logijų metams. 

VB Katyčių 
filialas 

M. Lodusova 

01 29 d. 
 

Iš ciklo „Iš pamario krašto bibliofilų rinkinių“  
Dokumentų ir ikonografijos parodos  „Sugrįžimai 
prie Vydūno“ pristatymas, dalyvaujant Virgilijui 
Skirkevičiui, Marijui Budraičiui, Šarūnui Laužikui. 

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

D. Bružienė,  
N. Rimkienė 

01 30 d. 
 

Susitikimas su Lietuvos nepriklausomų rašytojų 
sąjungos nariu, Fridricho Bajoraičio literatūrinės 
premijos laureatu Audriumi Šikšniumi ir jo kny-
gos „Motinų valanda“ sutiktuvės, dalyvaujant 
mecenatui Arvydui Jakui ir Šilutės kamerinio 
dramos teatro aktoriui Vygantui Paldauskui. 

VB Traksėdžių 
filialas 

V. Paldauskienė 

01 30 d. Šilutės meno mokyklos Dailės skyriaus Švėkšnos 
klasės mokinių darbų paroda (mokytojas Vytau-
tas Bliūdžius). 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

01 31 d. 
 

Susitikimas su Lietuvos nepriklausomų rašytojų 
sąjungos nariu, Fridricho Bajoraičio literatūrinės 
premijos laureatu Audriumi Šikšniumi ir jo kny-
gos „Motinų valanda“ sutiktuvės, dalyvaujant 
mecenatui Arvydui Jakui ir Šilutės kamerinio 
dramos teatro aktoriui Vygantui Paldauskui. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

VASARIS 

02 05 d. 
 

Iš ciklo „Iš Pamario krašto bibliofilų rinkinių...“ 
Keliaujantys knygos renginiai: dokumentikos ir 
ikonografijos parodos „Sugrįžimai prie Vydūno“ 
pristatymas, pamąstymai ir pašnekesiai, daly-
vaujant bibliofilui, Vydūno klubo Šilutėje steigė-
jui Šarūnui Laužikui. 

VB Bikavėnų 
filialas 

D. Puidokienė 

02 05 d. Pašyšių ir Kintų moterų rankdarbių paroda 
„Riešinės kalba protėvių raštais“ 

VB Kintų 
filialas 

V. Nausėdaitė 

02 05 d. 

 

Keliaujanti fotodokumentikos paroda „Mažosios 
Lietuvos etnografinio regiono savitumas“ 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Pašyšių 
filialas 

D. 
Adomavičienė  

02 07 d. 
 

Macikų socialinės globos namų užimtumo gru-
pės „Floristika“ darbų parodos pristatymas (va-
dovė Danutė Grikšienė). 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

http://www.mokinukai.lt/
http://www.litutis.lt/
http://www.bitute.lt/
http://www.manoelektra.lt/
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02 07 d. 
 

„Esame tuo, kas priklauso...“: dokumentinio fil-
mo „Vytautas Petras Bložė/1996 metai“ peržiūra 
ir aptarimas. 
Skirta poeto, dainų tekstų autoriaus, vertėjo Vy-
tauto Bložės 85-osioms gimimo metinėms 

VB Degučių 
filialas 

E. Dragūnienė 

Renginiai, skirti saugaus interneto savaitei „Kurkime geresnį internetą kartu“ 

02 09 d. 

 

Integruota informacinė pamoka patiems ma-
žiausiems „Kelionė į kompiuterio ir interneto 
platybes“. 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

02 10 d. 

 

Raganiukės teatro spektaklio @ pasakos „Kati-
nėlis ir gaidelis“ peržiūra ir aptarimas. 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

02 10 d. 

 

Informacinė pamoka „Rūpinkis savo saugumu ir 
privatumu“ Vainuto gimnazijos pradinių klasių 
mokiniams. 

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

02 11 d. 

 

Video paskaita „Kaip užtikrinti saugesnį vaikų 
bendravimą internetu ir mobiliuoju telefonu“ 
(5–8 klasių mokiniams). 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

02 11 d. 

 

Edukacinė pamoka „Saugiai atverkime duris į 
virtualų pasaulį“ Šilutės Žibų pradinės mokyklos 
3 klasės mokiniams. 

VB Šilutės 
miesto filialas 

V. Degutienė 

02 11 d. 

 

Viktorina „Saugesnis internetas vaikams“ Saugų 
Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos pradinu-
kams. 

VB Saugų 
filialas 

R. Juškienė 

02 11 d. 

 

Paskaita Gardamo pagrindinės mokyklos 5–8 
klasių mokiniams „Apsaugok save ir savo drau-
gą“: mokiniai supažindinami su saugiu elgesiu 
internete. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

02 11 d. 

 

Kompiuterinių mokymų ciklas mokiniams „Aš ir 
internetas“ 
„Elektroninės patyčios“: socialinių filmukų per-
žiūra; diskusija, dalijimasis asmenine patirtimi; 
mokymas naudotis „Vaikų pagalbos linija“. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

02 11 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai vaikams 
„Saugus internetas“. 

VB Kintų 
filialas 

V. Nausėdaitė 

02 11 d. 

 

Kompiuterinių mokymų ciklas „Kibervaikai“ 
Mokymai „Asmeninės informacijos pateikimas, 
saugumas“. 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

02 11 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai ,,Saugumas 
internete“ suaugusiems. 

VB Šylių filialas V. Mišeikienė 

02 11 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo ugdymo valanda su-
augusiems bibliotekos lankytojams „Saugus ir 
draugiškas internete“. 

VB Degučių 
filialas 

E. Dragūnienė 

02 11 d. 

 

Saugaus interneto diena bibliotekoje: 
 Netradicinės pamokos „Saugaus interneto 

pamoka su Gustavu“, „Kurkime geresnį interne-

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DchfEuUo4fk
http://www.youtube.com/watch?v=DchfEuUo4fk
http://www.litnet.lt/index.php/component/content/article/65-2014/92-sid-2014/


 2015 metų veiklos programa 

 Puslapis 57 

 

tą kartu!“. 
 Pokalbis „Pasidalink savo internetinėmis pa-

tirtimis“. Trumpas vaizdo siužetas „Elektroninėje 
erdvėje bendrauk saugiai!“. 

 Kompiuterinis žaidimas „Klaidūs interneto 
miškai“. 

 Žinių patikrinimo testas „Ar esi saugus inter-
nete“. 

02 11 d. 

 

Testų sprendimo diena suaugusiems „Pasitikrin-
kite IT žinias“. 

VB Katyčių 
filialas 

M. Lodusova 

02 12 d. 

 

Pokalbis su Vainuto gimnazijos Bikavėnų sky-
riaus mokiniais „Kaip atpažinti patyčias“. 

VB Bikavėnų 
filialas 

D. Puidokienė 

02 12 d. 

 

Diskusija „Ar esi saugus internete“ 9–10 klasių 
mokiniams. 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

02 12 d. 

 

Interaktyvi pamoka „Internete tykantys pavojai“ 
Rusnės pagrindinės mokyklos mokiniams. 

VB Rusnės 
filialas 

A. Čėsnienė,  
A. Gerlinskaitė 

02 12 d. 

 

Kompiuteriniai mokymai „Saugaus interneto 
galimybės“ Juknaičių bendruomenės jaunimui. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

02 13 d. 

 

Informacinė valandėlė „Būk atsargus internete” 
Traksėdžių pagrindinės mokyklos pradinių klasių 
mokiniams. 

VB Traksėdžių 
filialas 

V. Paldauskienė 

02 13 d. 

 

Saugaus elgesio internete pratybos vaikams 
„Išmanučių pasaulyje“. 

VB Katyčių 
filialas 

M. Lodusova 

02 13 d. 

 

E-pamoka moksleiviams „Jei internetas skaudi-
na“. 

VB Degučių 
filialas 

E. Dragūnienė 

02 13 d. 

 

Diskusija 5–10 klasių mokiniams ,,Ar elektroni-
nėje erdvėje bendrauji saugiai“. 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

02 11 d. 

 

Kūrybinės-edukacinės dirbtuvėlės ,,Kaukių mar-
gumynas“: Užgavėnių kaukių gaminimas, tradi-
ciniai Užgavėnių veikėjai, jų reikšmė Užgavėnių 
šventėje. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Rusnės 
filialas 

A. Čėsnienė,  
A. Gerlinskaitė 

02 11 d. Literatūros paroda „Poezijos balsas iš gilumos“ 
Skirta rašytojo Antano Miškinio 110-osioms gi-
mimo metinėms 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

02 12 d. 

 

Virtuali paroda „Etnografė Pranė Dundulienė“ 
Skirta 105-osioms etnografės Pranės 
Dundulienės gimimo metinėms 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

02 12 d. Keliaujantys knygos renginiai 
Sauliaus Stankevičiaus fotografijų parodos „Pa-
mario paukščiai. Pamario gyvūnai“ pristatymas, 
dalyvaujant autoriui. 

VB Švėkšnos,  
Vilkyčių 

filialuose 

D. Litvinienė,  
P. Jančauskienė 

http://www.litnet.lt/index.php/component/content/article/65-2014/92-sid-2014/
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=lt
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=lt
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02 12 d. Iš ciklo „Iš Pamario krašto bibliofilų rinkinių...“ 
Keliaujantys knygos renginiai: dokumentikos ir 
ikonografijos parodos „Sugrįžimai prie Vydūno“ 
pristatymas, pamąstymai ir pašnekesiai, daly-
vaujant bibliofilui, Vydūno klubo Šilutėje steigė-
jui Šarūnui Laužikui. 

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

02 13 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Užaugę Lietu-
voj, šalelėj mylimoj. Lietuvos mokslo, kultūros, 
istorijos įžymybės“. 

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

02 13 d. 
 

Stasio Mėlinausko knygos „Macikai: sugrįžimas 
atminties takais“ pristatymas, dalyvaujant auto-
riui. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

02 13 d. Virtuali paroda Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 
pradinukams „Vasario 16-oji – Lietuvos valsty-
bės atkūrimo diena“ 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 
 

02 14 d. 
 

Renginys „Aš myliu...“: žaidimai, siurprizai, šo-
kiai. Dainuojamąją poeziją atlieka Adas Nausėda. 
Organizatoriai: Kintų filialas, Kintų pagrindinė 
mokykla, Kintų Vydūno kultūros centras. 

Kintų 
pagrindinės 
mokyklos 

daugiafunkcis 
centras 

V. Nausėdaitė 

02 14 d. Šilutės Žibų pradinės  mokyklos moksleivių pie-
šinių paroda „ Graži tu, mano brangi tėvyne“ 

VB Šilutės 
miesto filialas 

V. Degutienė 

02 14 d. Dokumentų paroda „Istorijos tiesa – gyvenimo 
tiesa“ 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

02 13 d. 

 

„Šalta žiema šalin eina“: Užgavėnių papročius 
primins mokytoja Danguolė Čieliauskienė. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

02 13 d. 
 

Naujos Audriaus Šikšniaus knygos „Gyvenimo 
gyventojai“ sutiktuvės, dalyvaujant autoriui ir 
kūrybos mecenatui Arvydui Jakui. 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

02 13 d. 
 

Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai vaikams 
„Kaukių maskaradas“: Užgavėnių kaukių gami-
nimas. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

02 13 d. 

 

Kompiuterinių mokymų ciklas „Kibervaikai“ 
Mokymai „Virtualios pažintys. Dalinimasis in-
formacija“. 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

02 14 d. 

 

E-pamoka „LESTO savitarnos svetainės 
www.manoelektra.lt  paslaugos ir privalumai‘‘. 

VB Degučių 
filialas 

E. Dragūnienė 

02 14 d. 
 

Užgavėnių šventė „Žiema žiema, bėk iš kiemo“: 
Lašininio ir Kanapinio kovos, žaidimai, šokiai 
aplink laužą, blynų kepimas. Šventei ruoštis pa-
dės Laučių bendruomenės nariai. 

VB Laučių 
filialas 

M. Matuizienė 

02 15 d. Literatūros paroda „Gyvenimu skųstis tikrai ne-
galiu...“. 
Skirta poeto Algimanto Baltakio 85-osioms gi-
mimo metinėms 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

http://www.manoelektra.lt/
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02 17 d. Literatūros paroda „Nesupykit: žemėj šitoj pirmą 
kart gyvenu“. 
Skirta poeto Algimanto Baltakio 85-osioms gi-
mimo metinėms 

VB Rusnės 
filialas 

A. Čėsnienė 

02 18 d. 
 

Naujos Audriaus Šikšniaus knygos „Gyvenimo 
gyventojai“ sutiktuvės, dalyvaujant autoriui, 
kūrybos mecenatui Arvydui Jakui ir aktoriui 
Vygantui Paldauskui. Muzikuoja Švėkšnos 
„Saulės“ gimnazijos mokiniai (mokytoja Žibutė 
Sukackienė). 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

02 19 d. Naujos Audriaus Šikšniaus knygos „Gyvenimo 
gyventojai“ sutiktuvės, dalyvaujant autoriui, 
kūrybos mecenatui Arvydui Jakui, redaktorei 
Birutei Morkevičienei, aktoriui Vygantui 
Paldauskui. Muzikuoja Šilutės r. vaikų meno 
mokyklos Kintų muzikos skyriaus mokiniai 
(mokytoja Asta Rupšauskienė). 

Kintų pagrindi-
nės mokyklos 
daugiafunkcis 

centras 

 

V. Nausėdaitė 

02 19 d. Keliaujantys knygos renginiai 
Sauliaus Stankevičiaus fotografijų parodos „Pa-
mario paukščiai“ pristatymas, dalyvaujant auto-
riui. 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

02 20 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Lietuvių kalba 
– pati gražiausia“. 
Skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

02 20 d. 

 

Šviečiamasis kūrybinis užsiėmimas vaikams „Se-
novės lietuvių nešiotos apyrankės“: aksesuaro 
istorijos ir simbolikos pristatymas, apyrankės 
pynimas. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Traksėdžių 
filialas 

V. Paldauskienė 

02 20 d. Naujos Audriaus Šikšniaus knygos „Gyvenimo 
gyventojai“ sutiktuvės, dalyvaujant autoriui ir 
kūrybos mecenatui Arvydui Jakui. 
Literatūros ir dokumentų paroda „Kai gyvenimas 
eina pro šalį...“. 
Skirta poeto, literatūros kritiko, vertėjo Algiman-
to Baltakio 85-osioms gimimo metinėms 

VB Balčių 
filialas 

G. Gofmanienė 

02 20 d. 

 

Kompiuterinių mokymų ciklas „Kibervaikai“ 
Mokymai „Žaidžiame ir mokomės. Mokomosios 
programos vaikams“. 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

02 20 d. 

 

Edukacinė mokyklėlė „Etnografiniai Lietuvos 
regionai“: virtualios parodos „Žemaitija“ prista-
tymas, Žemaitijos vėliavos piešimas, dalyvaujant 
Katyčių pagrindinės mokyklos mokiniams ir te-
chnologijų mokytojai Brigitai Vitkauskienei. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Katyčių 
filialas 

M. Lodusova 

02 24 d. Literatūros paroda „...kur susiduria gėris ir blo-
gis, kur galioja amžinos vertybės...“. 
Skirta rašytojos, kultūros veikėjos Aldonos Lioby-

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 
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tės-Paškevičienės 100-osioms metinėms 

02 24 d. Iš ciklo „Skaitome drauge“ 
Aldonos Liobytės knygos „Tėveli, būk mažas“ 
garsiniai skaitymai ir aptarimas, dalyvaujant Šilu-
tės lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniams. 
Skirta rašytojos, kultūros veikėjos Aldonos Lioby-
tės 100-osioms gimimo metinėms. 

VB Šilutės 
miesto filialas 

V. Degutienė 

02 24 d. 
 

Keliaujantys knygos renginiai 
Sauliaus Stankevičiaus fotografijų parodos „Pa-
mario paukščiai“ pristatymas, dalyvaujant auto-
riui. 

VB Vainuto 
filialas, Kintų 
pagrindinės 

mokyklos 
daugiafunkcis 

centras 

B. Paldauskienė, 
V. Nausėdaitė 

02 24 d. 
 

Iš ciklo ,,Žymių žmonių gyvenimo knyga...“ 
Integruota pamoka ,,Užmigusio miesto 
pasakaitės“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 4 
klasės mokiniams. 
Skirta Emilijos Liegutės 85-osioms gimimo meti-
nėms 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie- 
nė 

02 24 d. Naujos Audriaus Šikšniaus knygos „Gyvenimo 
gyventojai“ sutiktuvės, dalyvaujant autoriui ir 
kūrybos mecenatui Arvydui Jakui. 

VB Šylių filialas V. Mišeikienė 

02 25 d. 
 

Keliaujantys knygos renginiai 
Sauliaus Stankevičiaus fotografijų parodos „Pa-
mario paukščiai. Pamario gyvūnai“ pristatymas, 
dalyvaujant autoriui. 

VB Traksėdžių 
filialas 

V. Paldauskienė 

02 25 d. Kompiuterinių mokymų ciklas mokiniams „Aš ir 
internetas“ 
„Esu saugus Facebook`e“: socialinio filmuko per-
žiūra ir diskusija. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

02 25 d. Naujos Audriaus Šikšniaus knygos „Gyvenimo 
gyventojai“ sutiktuvės, dalyvaujant autoriui ir 
kūrybos mecenatui Arvydui Jakui. 

VB Degučių 
filialas 

E. Dragūnienė 

02 25 d. 

 

Jaunimo informavimo taško renginys „Rusniškių 
sėkmės istorija“. 

VB Rusnės 
filialas 

A. Čėsnienė,  
A. Gerlinskaitė 

02 26 d. 
 

Naujos Audriaus Šikšniaus knygos „Gyvenimo 
gyventojai“ sutiktuvės, dalyvaujant autoriui ir 
kūrybos mecenatui Arvydui Jakui. 

VB Pašyšių 
filialas 

D.Adomavičienė 

02 26 d. Keliaujantys knygos renginiai 
Sauliaus Stankevičiaus fotografijų parodos „Pa-
mario paukščiai. Pamario gyvūnai“ pristatymas,  
dalyvaujant autoriui. 

VB Rusnės 
filialas 

A. Čėsnienė, 
A.Gerlinskaitė 

02 27 d. 
 

Edukaciniai užsiėmimai ,,Naminuko palėpėje“. VB Pašyšių 
filialas 

D.Adomavičienė 

02 27 d. 
 

Švėkšniškių fotomenininkų klubo narės Danutės 
Gailiūnienės parodos „Mano Švėkšna“ pristaty-

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 
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mas. 

02 27 d. 
 

Edukacinis užsiėmimas „Mokau ir mokausi. Vil-
nos vėlimo pamokėlė“: pasakojama apie vilną, 
apie tai, kaip ir kodėl ji veliasi, kokie yra vėlimo 
būdai, vėlimo priemonės ir įrankiai, mokoma 
vėlimo technikos. Pamoką veda mokytoja Dalia 
Insodienė. 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė,  
D. Bružienė 

02 27 d. 
 

Keliaujantys knygos renginiai 
Sauliaus Stankevičiaus fotografijų parodos „Pa-
mario paukščiai. Pamario gyvūnai“ pristatymas, 
dalyvaujant autoriui. 

VB Saugų 
filialas 

R. Juškienė 

KOVAS 

03 mėn. Akcija „Atvirų durų mėnuo bibliotekoje“: gyven-
tojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu 
būdu, konsultacijos lankytojams. 

Visuose VB 
filialuose 

L. Dumšienė 

03 06 d. Paulinos Šiaudvytytės (Gardamas) dailės darbų 
paroda „Odiniai piešiniai“. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

03 06 d. 

 

Keliaujanti fotodokumentikos paroda „Mažoji 
Lietuva: etnografinio regiono savitumas“. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Kintų 
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

03 07 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Šiandieną šir-
dį  pasivaikščioti  išleisiu“. 
Skirta poeto, dramaturgo Justino Marcinkevičius 
85-osioms gimimo metinėms 

VB Degučių 
filialas 

E.  Dragūnienė  

03 07 d. 
 

Tautodailininkės ir eiliuotojos Teresės Lorenčie-
nės naujos knygos „Iš kartos į kartą“ sutiktuvės, 
dalyvaujant autorei ir jos sūnui Erikui Lorenčui, 
kuris renginio eigoje gros ir dainuos.  
Skirta Tarptautinei rašytojų dienai ir Tarptauti-
nei moters dienai 

VB Laučių 
filialas 

M. Matuizienė 

03 08 d. Iš parodų ciklo „Tarptautinės dienos“ 
Literatūros paroda  „Subalansuota moterims“: 
moters grožio puoselėjimas, sveikata, pomėgiai 
ir kt.  
Skirta Tarptautinei moters dienai 

VB Kintų 
filialas 

N. Justienė 
 

03 10 d. 
 

Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Šviesos skaitymai „Lietuva – tai visi“ pagal J. 
Marcinkevičiaus kūrybą.  
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
mečiui ir poeto, dramaturgo Justino Marcinkevi-
čiaus 85-osioms gimimo metinėms 

VB Laučių 
filialas 

M. Matuizienė 

03 10 d. 
 

Istorijos pamoka „Laisvės kelias“. Dokumentinio 
filmo „Laužai prie Parlamento“ (autorius Leonas 
Vytautas Glinskis)  peržiūra. Dalyvauja Šilutės 
„Žibų“ pradinės mokyklos moksleiviai. Pamoką 
veda mokytoja Rita Kriščiūnienė.  
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
osioms metinėms 

VB  
Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė 
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03 10 d. 
(data gali 

keistis) 

 

Literatūrinė-muzikinė popietė „Laisvės spalvos“: 
Stasio Mėlinausko knygų pristatymas, dalyvau-
jant autoriui; Usėnų moterų vokalinio ansamblio 
„Smiltė“ pasirodymas (vadovė Regina Stanku-
vienė). 
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
osioms metinėms 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

03 10 d. Susitikimas su rašytoja, fotomenininke Violeta 
Astrauskiene. Naujos knygos „Švėkšniškių drau-
gija „Tėviškė“ nuo XX a. antrojo dešimtmečio iki 
šių dienų“ aptarimas. Dainuoja Bikavėnų vokali-
nis moterų ansamblis „Žolyna“. 
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
osioms metinėms  

VB Bikavėnų 
filiale 

 

D. Puidokienė 
 

03 10 d. Literatūros paroda „Lietuvos Respublikos 25-
metis“. 
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
osioms metinėms 

VB Inkaklių 
filalas 

D. Milkerienė 

03 10 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Pripildyti mes 
Lietuvos... (J. Marcinkevičius)“ 
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
osioms metinėms ir Justino Marcinkevičiaus 85-
osioms gimimo metinėms 

VB Balčių 
filialas 

G. Gofmanienė 

03 10 d. 
 

Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Šviesos skaitymai „Lietuva – tai visi“ (pagal J. 
Marcinkevičiaus kūrybą). 
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
osioms metinėms ir poeto, dramaturgo Justino 
Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

03 10 d.  Pilietinė dienos akcija „Nešk, vėjau, žinią apie 
Lietuvą“. 

 Lietuvos vėliavos kūrimas iš Kintų pagrindi-
nės mokyklos moksleivių pagamintų popierinių 
vėjo malūnėlių (prie Kintų bibliotekos). 

 Literatūros paroda „Nepriklausomybės akto 
signatarai“. 
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
osioms metinėms 

VB Kintų 
filialas 

V. Nausėdaitė  

03 10 d. 
 

Iš ciklo ,,Žymių žmonių gyvenimo knyga...“ 
Literatūriniai skaitymai „Dienoraščio paslaptis 
atskleidus“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 8–9 
klasių mokiniams. Muzikuoja ir eiles skaito Pašy-
šių pagrindinės mokyklos mokiniai (mok. Jolanta 
Pėžienė). 
Skirta Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimi-
mo metinėms 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 
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03 10 d. Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodos 
„Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai" 
pristatymas, dalyvaujant autoriui. 

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

03 10 d. 

 

Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodos 
„Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai“ 
pristatymas. Parodą pristato darbų autorius. 
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25- 
osioms metinės ir Lietuvos etnografinių regionų 
metams 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė, 
N. Rimkienė 

03 10 d. Literatūros paroda „Poeto Justino Marcinkevi-
čiaus pažadėtoji žemė“. 
Skirta rašytojo 85-osioms gimimo metinėms 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 

03 10 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Pripildyti mes 
Lietuvos ...(J. Marcinkevičius)“. 
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
osioms metinėms ir Justino Marcinkevičiaus 85-
osioms gimimo metinėms  

VB Vainuto 
filialas 

A. Paldauskienė 

03 10 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Po aukštąja 
žvaigžde“. 
Skirta poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms 
gimimo metinėms 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 
 

03 10 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Unikalus Kovo 
11-osios aktas“. 
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo die-
nai 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 
 

03 12 d. 
 

Edukacinis literatūrinis ciklas „Pažinkime. Ben-
draukime. Kurkime.“ 
Literatūros rytmetys su gražiausiomis Brolių 
Grimų pasakomis. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

03 13 d. 
 

Susitikimas su Terese Lorenčiene (Šilutė), knygos 
„Iš kartos į kartą“ pristatymas. Renginį veda 
Gardamo pagrindinės mokyklos etnografinio 
būrelio vaikai (vad. S. Lidžiuvienė).  
Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-
osioms metinėms 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

03 13 d. Virtualios parodos „Klaipėdos krašto tautinio 
kostiumo istorija ir ypatumai“ pristatymas, edu-
kaciniai tautinio kostiumo kūrimo iš buitinių at-
liekų užsiėmimai. 
Jūratės Rinkauskienės (Šilutė) sukurtų Pamario 
krašto lėlių su tautiniais kostiumais paroda „Pie-
vininkės“. 

VB Pašyšių 
biblioteka 

D. Adomavičie-
nė  

03 13 d. „Pradžių pradžia – Šventasis raštas“: įvairiu 
laikmečiu ir įvairiomis kalbomis išleistų knygų 
paroda iš asmeninio Švėkšnos Šv. Jokūbo apaš-
talo bažnyčios klebono Sauliaus Katkaus rinkinio. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

03 13 d. 
 

Kūrybinis-edukacinis užsiėmimas „Kuriu savo 
knygą“: knygučių gaminimas su pradinių klasių 

VB Rusnės 
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 
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moksleiviais.  
Skirta Knygnešio dienai  

03 15 d. 
 

Virtualios parodos „Jie nešė šviesą į mūsų na-
mus“ pristatymas Pašyšių pagrindinės mokyklos 
mokiniams. 
Skirta Knygnešio dienai 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

03 16 d. 
 

Macikų socialinės globos namų gyventojos  Leo-
nidos Laurickytės  knygos „Eilėraščiai“ pristaty-
mas, dalyvaujant knygos autorei. Muzikuoja 
Deivina Jašinauskaitė. 

VB  
Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

03 17 d. 

 

Pokalbis-diskusija „Studijuoju, keliauju, pažįstu“: 
galimybės studijuoti užsienyje. 

VB Švėkšnos 
filiale 

D. Litvinienė 

03 19 d. 

 

Mokymai „LESTO klientų savitarnos svetainė 
www.manoelektra.lt“, dalyvaujant Katyčių ben-
druomenei. 

VB Katyčių 
filialas 

M. Lodusova 

03 20 d. 
 

Literatūros popietė „Paukštis – į dangų. Žodis – į 
širdį”: Justino Marcinkevičiaus kūrybos aptari-
mas ir poezijos  skaitymai. 
Skirta poeto 85-osioms gimimo metinėms 

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

03 20 d. 
 

Rūtos Rupainytės fotografijų paroda „Žemė – 
kasdieninės duonos nešėja“ 
Skirta Žemės dienai 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

03 20 d. 
(Data gali 

keistis) 

 

Diskusijų popietė bibliotekoje „Būk savanoris –
keisk pasaulį“. Popietėje dalyvauja savanoriškos 
veiklos patirties turintys Agnė Nausėdaitė (Klai-
pėda) ir Mindaugas Šimkus (Kintai). Su savano-
riškos veiklos galimybėmis Šilutės rajone supa-
žindins Šilutės socialinės paramos centro dar-
buotojai. 

Kintų pagrin-
dinės mokyk-

los daugia-
funkcis centras 

V. Nausėdaitė, 
partneriai - Kin-
tų jaunimas 

03 20 d. Edukacinės amatų dienos bibliotekoje „Vilnos 
siūlai susivykit“: pažintis su vilnos taikymu buity-
je, jos verpimo technologija, praktiniai verpimo 
mokymai.  
Mezginių iš suverptų siūlų paroda. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė,  
S. Genienė 

03 25 d. 
 

Etnografiniai užsiėmimai „Rankų šilumą jums 
dovanojam“: verbų rišimo paslaptimis dalinasi 
Macikų socialinių globos  namų užimtumo gru-
pės „Floristika“ vadovė Danutė Grikšienė. 

VB 
Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė, 
B. Lukavičienė 

03 26 d. 

 

Pašnekesiai „Sėkmės formulė renkantis profesi-
ją“. Planuojama pasikviesti svečią, sėkmingai 
pasirinkusį profesiją ir besidarbuojantį Lietuvoje.  

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

03 26 d. 

 

Kūrybinės-edukacinės dirbtuvėlės vaikams „Kas 
raštų per gražumas, kas margučio per margu-
mas“: velykinio margučio marginimas, susipaži-
nimas su senosiomis lietuvių liaudies  marginimo 
tradicijomis, raštų, simbolių reikšmėmis. Užsiė-

VB Rusnės 
filialas 

A. Gerlinskaitė 
A. Čėsnienė 

http://www.manoelektra.lt/
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mimą veda pedagogė, tautodailininkė Violeta 
Benetienė. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

03 27 d. Edukacinių užsiėmimų ciklas vaikams „Spalvin-
gas pavasaris“: margučių piešimas, piešinių įver-
tinimas, apdovanojimai.  
Skirta Velykoms 

VB Laučių 
filialas 

M. Matuizienė 

03 27 d. 

 

Pokalbis-diskusija „Mano kelias rinktis“ su 
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos dešimtokais. 

VB Švėkšnos 
filiale 

D. Litvinienė 

03 27 d. Kūrybinės-edukacinės dirbtuvės vaikams „Rid rid 
rid margi margučiai“: pažintis su lietuvininkų ir 
žemaičių margučių marginimo, Velykų papro-
čiais ir tradicijomis. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

03 28 d. Eugenijaus Šuldiakovo kūrybinė studija „Kurti 
gali kiekvienas“. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

03 mėn. Akcija „Atvirų durų mėnuo bibliotekoje“: gyven-
tojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu 
būdu, konsultacijos lankytojams. 

VB filialuose VB filialų dar-
buotojai 
 

BALANDIS 

04 01 d. 
 

Valdemaro  Tisaičio (Šilutė) karikatūrų parodos 
„Su šypsena per gyvenimą“ pristatymas, daly-
vaujant autoriui. 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

04 01 d. Rytmetys bibliotekoje su senąja animacija. Ani-
macinių filmukų peržiūra, jų aptarimas bei la-
biausiai patikusio veikėjo iliustravimas. 

VB Rusnės 
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

Renginiai, skirti danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno 210-osioms gimimo metinėms ir  
Tarptautinei vaikų knygos dienai 

04 02 d. 
 

Iš ciklo  „Skaitome drauge“ 
Hanso Kristiano Anderseno pasakų garsiniai 
skaitymai ir jų aptarimas. Dalyvauja Šilutės lop-
šelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniai. 

VB  
Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

04 02 d. 
 

Knygos šventė „Kur kuždasi knygos”: mažųjų 
skaitytojų pažintis su biblioteka.  

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

04 02 d. 
 

Jaunųjų bibliotekos lankytojų skaitymai „Hansas 
Kristianas Andersenas ir jo  pasakos“. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

04 02 d. 
 

Literatūros popietė pirmokėliams „Skaitymo 
džiaugsmas“, dalyvaujant Usėnų pagrindinės 
mokyklos pirmokams.  

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

04 02 d. Literatūros paroda  „Gyventi – reiškia keliauti“ VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

04 02 d. Iš ciklo „Pažink rašytoją, ne tik jo knygas“ 
H. K. Anderseno diena bibliotekoje: 

 virtualios parodos „Pasakų virtuozas – Han-
sas Kristianas Andersenas“ pristatymas;  

 mini viktorina; 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė 
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 animacinių filmukų „Piemenaitė ir ka-
minkrėtys“, „Kiaulė taupyklė“, „Bjaurusis ančiu-
kas“ peržiūra ir aptarimas;  

 pasakų garsiniai skaitymai.  

04 02 d. „Hanso Kristiano Anderseno pasakos“: animaci-
nių filmų vaikams peržiūra  (DVD iš bibliotekos 
fondo). 
Literatūros paroda „Jūsų senelių ir prosenelių 
skaitytos pasakos“. 

VB Vainuto 
filialas 

B.Paldauskienė 

04 02 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Pasakų kara-
liui H. K. Andersenui – 210“ 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

04 02 d. 
 

Viktorina Švėkšnos Saulės gimnazijos pradinu-
kams „Skaitai knygas – kaupi žinias“.  

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

04 03 d. 
 

Literatūros popietė vaikams „Tas nuostabus pa-
sakų pasaulis“: Hanso Kristiano Anderseno pa-
sakų skaitymas ir aptarimas. 

VB Bikavėnų 
filiale 

D. Puidokienė 

04 03 d. 
 

„Hanso Kristiano Anderseno pasakos“: animaci-
nių filmų vaikams peržiūra (DVD iš bibliotekos 
fondo).  

VB Balčių 
filialas 

G. Gofmanienė 

04 03 d. Viktorina „Knygos turi nematomas dureles“, da-
lyvaujant Gardamo pagrindinės mokyklos 3–4 
klasių mokiniams.  

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 
 
 

04 03 d. Popietė mažiesiems „Aplankykime pasakų šalį“: 
H. K. Anderseno pasakų skaitymas ir aptarimas. 

VB Šylių 
 filialas  

V. Mišeikienė 

04 04 d. 
 

„Pasakorių čempionatas“: inscenizuotų  minia-
tiūrų kūrimas, kūrybinės dirbtuvės pagal H. K. 
Anderseno pasakas. 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 
 

04 10 d. Literatūros skaitymo skatinimo projektas „Knyga 
– mano draugas“, dalyvaujant Vilkyčių pagrindi-
nės mokyklos mokiniams ir lietuvių kalbos mo-
kytojai Adelei Mikužienei.  

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė, 
S. Genienė 

04 03 d. 
 

Eugenijaus Šuldiakovo tapybos darbų paroda VB Inkaklių 
filalas 

D.  Milkerienė 

04 10 d. 

 

Iš edukacinių-kūrybinių  užsiėmimų ciklo „Ką 
mena mums praeitis“  
Edukaciniai užsiėmimai „Pinu, pinu pynę“: vaikai 
mokosi austi juostas.  
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

04 10 d. 
 

Aerobikos užsiėmimai vaikams ir suaugusiems 
„Pajudėkim, pakrutėkim“.  

VB Laučių 
filialas 

M. Matuizienė 

04 10 d. 
 

Diskusija „Žalieji sėkmės ir grožio magnetai“: 
praktiniai dekoratyvinių augalų ūkio savininkės 
Ritos Tamašauskienės ir Švėkšnos miestelio gė-
lynų bei želdinių prižiūrėtojos Daivos Žemgulie-
nės patarimai. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

04 14 d. 
 

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologijos te-
kstų skaitymas virtualioje erdvėje: 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 
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ištraukos iš Laimono Tapino knygos „Laiškane-
šys, pasiklydęs dykumoje, arba Aš – Vytautas 
Žala“ . 
Skirta kino režisieriaus  Vytauto Žalakevičius,  
85-osioms  gimimo metinėms ir Kultūros dienai 

04 16 d. 
(Data  gali 

keistis) 

 

Lietuvininkų tarmės integruota pamoka „Šišio-
niškai...“ Pašyšių ir Kintų vaikams. Pamoką veda 
muziejininkė, etnografė Indrė Skablauskaitė. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

Šilutės 
muziejus 

V. Nausėdaitė, 
D. Adomavičie-
nė 

15-oji nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“ 

04 20 d. 

 

„Aš ir mano biblioteka“: vaikų sukurto trumpa-
metražio filmuko apie knygas, skaitymą ir biblio-
teką peržiūra. Aktyviausių bibliotekos skaitytojų 
apdovanojimai. 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

04 
21-30 d. 

 

Akcija „Aklas pasimatymas su knyga“. 
 

VB 
filialuose 

VB filialų dar-
buotojai 

04 22 d. 

 

Protų mūšis „Nepaskęsk interneto jūroje!“ Pašy-
šių pagrindinės mokyklos 7–9 klasių mokiniams. 
 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 
 
 
 

04 22 d. 

 

„Praeities skrynią pravėrus“: susitikimas su me-
no kūrėjais Angele ir Vytautu Raukčiais. Tauto-
dailininkų darbų parodos pristatymas. 
Skirta tautodailininkų A. ir V. Raukčių 40 metų 
veiklos sukakčiai paminėti 

VB Šylių filialas V. Mišeikienė 
 
 
 

04 23 d. 
(Data gali 

keistis) 

 

Literatūros  valanda „Gyvenimo ir kūrybos   erd-
vėje“: Teresės Lorenčienės pasakojimų bei pa-
davimų knygos „Iš kartos į kartą”  pristatymas, 
dalyvaujant autorei. Muzikuoja  Žemaičių Nau-
miesčio gimnazijos moksleivės  Domantė ir Aistė 
Beinorytės. 

VB Degučių 
filialas 

E.  Dragūnienė 
  

04 23 d. 

 

Protų mūšis „Pasuk makaulę!“ Juknaičių pagrin-
dinės mokyklos mokiniams.  

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

04. 23 d. 
(Data gali 

keistis) 

 

Tautodailininkės Ramutės Šveikauskienės kūry-
bos popietė. Dailės darbų parodos pristatymas, 
dalyvaujant autorei. 

VB Katyčių 
filialas 

M. Lodusova 

04 23 d. 

 

Literatūriniai pašnekesiai „Čia visi takai man lai-
mę  mena“: Birutės Gaigalienės naujos poezijos 
knygos „Per samanotus akmenis“ pristatymas. 

VB Rusnės 
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

04 24 d. Dalios Žibaitienės naujos knygos „Tarp dienos ir 
nakties“ sutiktuvės, dalyvaujant  autorei ir Ana-

VB Bikavėnų 
filialas 

D. Puidokienė 
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tolijui Žibaičiui. 

04 24 d. 

 

Šiaudų pynėjos ir rišėjos Nijolės Stanelienės dar-
bų paroda  „Saulės sušildyti, rankų nuglostyti“. 
Šiaudų pynimo edukacinė pamoka: šiaudo, kaip 
kūrybinės, medžiagos panaudojimas, jo paruo-
šimas darbui, šiaudinukų rišimas ir pynimas. Už-
siėmimą veda Nijolė Stanelienė. 

VB Balčių filia-
las 

G. Gofmanienė 

04 24 d. 

 

Violetos Astrauskienės knygos „Minčių ženklai“ 
pristatymas.  

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

04 24 d. 

 

Seminaras-edukacinis užsiėmimas „Tapyba ant 
šilko“, dalyvaujant tautodailininkei Nijolei Titie-
nei. 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

04 24 d. 

 

Grafikos darbų parodos „Mažosios Lietuvos kal-
tiniai ir lietiniai kryžiai“ pristatymas, dalyvaujant 
autoriui Eugenijui Šuldiakovui.  

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė, 
S. Genienė 

04 24 d. 

 

Švėkšniškių fotomenininkų klubo narių Danutės 
Gailiūnienės, Vytauto Marcinkevičiaus, Stasio 
Raukčio fotografijų parodos „Mano miestelis“ 
pristatymas. Literatūrinė-muzikinė popietė 
„Skambėk, pavasarėli“.  

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė, 
draugija „ Tėviš-
kė“ 

04 25 d. 

 

Virginijos Rukšnaitienės rankdarbių parodos 
„Karoliukų gėlės“ pristatymas. Edukacinė pamo-
kėlė pradedantiesiems dirbti su biseriu.  

VB Inkaklių 
filalas 

D. Milkerienė 

04 26 d. 

 

Susitikimas su rašytoju Roku Flick ir jo naujausio 
romano „Ema, pastoriaus duktė“ pristatymas. 
Ištraukas iš knygos skaitys aktorė Regina Arba-
čiauskaitė-Flick.  

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

D. Bružienė, 
N. Rimkienė 

04 28 d. 

 

Šilutės pirmosios gimnazijos mokinės Monikos 
Jauniūtės grafikos darbų parodos „Tylos šnabž-
desiai“ pristatymas. 

VB Saugų 
filialas 

R. Juškienė 

04 29 d. 

 

Protų mūšis „Pasuk makaulę“ Kintų pagrindinės 
mokyklos 3–4 klasių mokiniams. Mokytojos Vida 
Viršilienė ir Asta Matvėjėvienė. 

Kintų pagrin-
dinės mokyk-

los daugia-
funkcis centras 

V. Nausėdaitė 
 

04 28 d. 

 

Dailininkės Loretos Mcivor piešinių parodos  
„Berciškės kaimo etiudai“ pristatymas, dalyvau-
jant darbų autorei. Muzikuoja Deivina  Jašinaus-
kaitė. 

VB 
Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė, 
B. Lukavičienė 

04 29 d. 

 

Literatūriniai pašnekesiai „Čia visi takai man lai-
mę  mena“: Birutės Gaigalienės naujos poezijos 
knygos „Per samanotus akmenis“ pristatymas. 

VB Rusnės 
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

04 29 d. Susitikimas su tautodailininkais, Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus nariais 
Angele ir Vytautu Raukčiais bei jų naujausių me-
džio darbų ir margučių parodos pristatymas. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 
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04 25 d. Edukaciniai užsiėmimai „Naminuko palėpėje“. VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

04 29 d. „Tolima artima Portugalija“: Violetos Harvey 
(kraštietės, gyvenančios Portugalijoje) fotografi-
jų parodos pristatymas, fado dainos, įspūdžiai 
apie šalį.  

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

04 30 d. Edukacinių lavinamųjų užsiėmimų ciklas vaikams 
„Kad būtum tu laiminga“: atvirukų kūrimas, kar-
pinių karpymas. 
Skirta Motinos dienai 

VB Laučių  
filialas 

M. Matuizienė 

04 mėn. Akcija „Atvirų durų mėnuo bibliotekoje“: gyven-
tojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu 
būdu, konsultacijos lankytojams. 

VB filialuose VB filialų dar-
buotojai 
 

GEGUŽĖ 

05 02 d. 
 

Macikų socialinės globos namų užimtumo gru-
pės  „Molinukai“ darbų  paroda „Nenuilstančių 
rankų kūryba“ (vadovė Beata Vaitelienė). 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 

05 mėn. 

 

Šilutės kraštotyros draugijos  folkloro ansamblio 
„Ramytė“ edukacinė programa.  
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

05 02 d. Gardamo pagrindinės mokyklos pirmos klasės 
mokinių piešinių paroda „Tau, mano mamyte“. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

05 02 d. Iš fotografijų parodų ciklo „Pro objektyvą“ 
Alfonso Raukčio (Gargždai) fotografijų parodos 
„Gamtos paslapty...“ pristatymas, dalyvaujant 
autoriui. Muzikuoja kaimo kapela „Sodo bernai“ 
(Gargždai). 

VB Kintų 
filialas 

V. Nausėdaitė 
 
 

05 07 d. Edukacinis užsiėmimas „Mokau ir mokausi“: pa-
pjė mašė modeliavimo technika, žaisliukų dary-
mas (mokytoja Indrė Mockutė). 

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

N. Rimkienė 

05 07 d. 
 

Garsiniai skaitymai kieme „Pasaka – kultūros 
lopšys“( lietuvių vaikų pasakos).  
Skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

05 08 d. 

 

Mokymai „Leidinio paieška elektroniniame kata-
loge, rezervacija bei pratęsimas internetu“. Da-
lyvauja Žibų pradinės mokyklos Grabupių sky-
riaus 3–4 klasių mokiniai. 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

05 08 d. 

 

Birutės Servienės karpinių paroda „Pamario 
ženklai“. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

05 08 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Ir namų amži-
noji šviesa“. 
Skirta rašytojo, dramaturgo, vertėjo Eugenijaus 
Ignatavičiaus 80-osioms gimimo metinėms 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

05 12 d. Literatūros paroda „Dionizas Poška – rašytojas, 
kultūros veikėjas, istorikas, leksikografas“.  

VB 
Žemaičių 

D. Bružienė 
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Skirta rašytojo 250-osioms gimimo metinėms Naumiesčio 
filialas 

05 12 d. Fotografijų parodos ,,Jūriniai ereliai Nemuno 
Deltoje“ pristatymas, dalyvaujant Nemuno del-
tos regioninio parko ekologui Robertui Kubiliui.  
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

VB Rusnės 
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

05 13 d. 

 

Diskusija-pokalbis moksleiviams „Tarp knygų 
ieškau knygos. Kaip ją rasti?“ 

 LIBIS programos pristatymas. 
 Dokumentų paieška, rezervavimas, užsaky-

mas. 

VB Saugų 
filialas 

R. Juškienė 

05 14 d. 
 

Roko Flick knygos „Emma, pastoriaus duktė“ 
pristatymas, dalyvaujant autoriui. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

05 15 d. Proto ringas „Jaunieji protai!“. VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

05 15 d. 

 

Angelės ir Vytauto Raukčių „Buities ir margučių 
palėpė“: tautodailės muziejaus lankymas. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams ir 
Tarptautinei šeimos dienai 

Balčių k. D. Puidokienė 

05 15 d. Literatūros ir dokumentų paroda  bei garsiniai 
skaitymai iš knygos „Moteris, – tas amžinas 
švelnumas“, dalyvaujant skaitovams.   
Skirta poeto, prozininko Antano Drilingos 80- 
mečiui  

VB Balčių  
filialas 

G. Gofmanienė 

05 15 d. Iš parodų ciklo „Tarptautinės dienos“  
Literatūros paroda „Didžiausia vertybė – šeima“ 
Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

VB Kintų 
filialas 

N. Justienė 
 

05 15 d. 

 

Pašnekesiai „Savanorystė – galimybė jaunimui 
veikti“: savanoriškos veiklos galimybės Lietuvoje 
ir užsienyje. 

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

N. Rimkienė 

05 15 d. 
 

Literatūrinis-žaidybinis pavakarys „Tai bent šei-
mynėlė...“: šauniausios, daugiausiai skaitančios 
šeimos rinkimai, apdovanojimai.  
Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė, 
Amatų centras 

05 16 d. 
 

Literatūros popietė „Bočiai skaito vaikams“: gar-
siniai skaitymai, pasakojimai, liaudies žaidimai.  
Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

VB Inkaklių 
filalas 

D.  Milkerienė 
 

05 16 d. Kvilingo technika sukurtų darbų parodos „Ir pra-
žydo visos gėlės...“ pristatymas. Edukacinė kvi-
lingo pamoka, dalyvaujant parodos autorei Vir-
ginijai Rukšnaitienei. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė, 
S. Genienė 

05 20 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo ugdymo valanda  bib-
liotekos lankytojams „Ar esu saugus internete?“. 

VB Degučių 
filialas 

  E. Dragūnienė 
  

05 20 d. Informacinis renginys jaunimui: pristatoma jau- VB Rusnės A. Gerlinskaitė, 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.snaujienos.lt%2Fnaujienos%2Fmiesto-gyvenimas%2F29436-savanoryst--galimyb-jaunimui-veikti-&ei=NlxyVOfzDuGqygPn0oCYDA&usg=AFQjCNGTgIYXwDqKeeCifhz2lga05aCHkA&sig2=fgl1BYLumP3Pn2DlPLHIUw
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.snaujienos.lt%2Fnaujienos%2Fmiesto-gyvenimas%2F29436-savanoryst--galimyb-jaunimui-veikti-&ei=NlxyVOfzDuGqygPn0oCYDA&usg=AFQjCNGTgIYXwDqKeeCifhz2lga05aCHkA&sig2=fgl1BYLumP3Pn2DlPLHIUw
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nimo savanoriška tarnyba ir galimybės jaunimui 
dalyvauti savanoriškoje veikloje. 

filialas A. Čėsnienė 

05 22 d. 

 

Edukacinė mokyklėlė „Etnografiniai Lietuvos 
regionai“: Šilutės kraštotyros draugijos folkloro 
ansamblio „Ramytė“ edukacinė programa. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Katyčių 
filialas 

M. Lodusova 

05 22 d. 
 

Roko Flick knygos „Emma, pastoriaus duktė“ bei 
kitų jo kūrinių pristatymas, dalyvaujant autoriui. 
Muzikuoja Šilutės meno mokyklos Kintų skyriaus 
mokiniai (mokytoja Asta Rupšauskienė). 

VB Kintų 
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

05 23d. 

 

Mokymai „Elektroninės patyčios“ Pašyšių pa-
grindinės mokyklos 5–9 klasių mokiniams. 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

05 26 d. Archyvinių nuotraukų paroda „Devyni metai iš 
praeities“. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

05 28d. 
 

Iš ciklo „Skaitome drauge“  
Vytauto Petkevičiaus knygos „Kodėlčius“ garsi-
niai skaitymai ir aptarimas, dalyvaujant Šilutės 
lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniams. 
Skirta prozininko, dramaturgo ir politiko Vytauto 
Petkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms 

VB  
Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė 

05 28 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Toks gyveni-
mas“. 
Skirta rašytojo Vytauto Petkevičiaus 85-osioms 
gimimo metinėms 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

05 29 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Priklausomy-
bė nuo tabako yra liga“. 
Skirta Tarptautinei nerūkymo dienai 

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

05 29 d. 
 

Pokalbis „Dažams džiūti nevalia“: susitikimas su 
švėkšniške tautodailininke Diana Maldeikyte- 
Behm, tapybos darbų parodos pristatymas. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

05 30 d. 
 

Edukaciniai užsiėmimai  „Naminuko palėpėje“. VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

BIRŽELIS 

06 mėn. „Darbas, karjera ar pašaukimas“: pokalbis- susi-
tikimas su jaunu Lietuvos mokslininku, LitSat-1 
kūrėju, švėkšniškiu Petru Kuzu.  
Skirta Tarptautiniams šviesos ir šviesos techno-
logijų metams 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

06 01 d. Kūrybiškai fantastiškas „kitOKs“ renginys vai-
kams: netradicinė tapyba bibliotekos kiemo erd-
vėje, žaismingosios estafetės, spalvotosios sva-
jonės ant lauko plytelių.  
Skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

VB Grabupių 
filialo kiemelis 

Š. Gerulytė 

06 01 d. 
 

Tradicinis kiemo renginys „Mes esame laimin-
gi...“: piešimas ant asfalto. 
Skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

VB Usėnų 
filialas 

 

O. Miliauskienė 

06 01 d. Piešinių konkursas „Mano augintinis“. Piešiame VB Rusnės A. Gerlinskaitė, 
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ir kuriame ketureilį apie savo mylimą augintinį. 
Skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

filialas A. Čėsnienė 

06 mėn. Kūrybinė studija „Proza, poezija, dailė“: užsiė-
mimą veda Nijolė Kepenienė, Sondra Simanai-
tienė, Helena Švanytė-Černiauskienė.  

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

06 03 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Socialinis, 
tautinis ir kultūrinis palikimas“. 
Skirta rašytojos Žemaitės 170-osioms gimimo 
metinėms 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

06 03 d. 

 

Pokalbis „Savanoris keičia pasaulį“: savanorystės 
galimybės Lietuvoje ir užsienyje. 

VB Švėkšnos 
filiale 

D. Litvinienė 

06 03 d. Ilgamečio mūsų krašto žurnalisto Stasio Mėli-
nausko knygos „Pėdos rasoje“ pristatymas, da-
lyvaujant autoriui. 
Skirta Sąjūdžio dienai 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

06 04 d. „Tikra kūrybos puota“: Šilutės Macikų socialinės 
globos namų gyventojų užimtumo grupės  „Prie 
židinio“ darbų paroda (vadovė Jolanta Maslaus-
kienė). 

VB  
Šilutės miesto 

filialas 

V. Degutienė 

06 mėn. „Prisijaukinti šaltį“: pokalbis  su Lietuvos rekor-
dininku, buvusiu švėkšniškiu Kęstučiu Pricevi-
čiumi. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

06 04 d. Literatūros paroda „Kaimo žmonių gyvenimo 
atspindžiai Žemaitės kūryboje“. 
Skirta Žemaitės (Julijos Beniuševičiūtės-
Žymantienės) 170-osioms gimimo metinėms 

VB Bikavėnų 
filiale 

D. Puidokienė 

06 04 d. Literatūros ir spaudinių paroda „Žemaitės kūry-
ba“. 
Skirta Žemaitės (Julijos Beniuševičiūtės-
Žymantienės) 170-osioms gimimo metinėms 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

06 04 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos  trečio kurso stu-
dentės Ingos Korsakaitės piešinių paroda „Įvai-
raus plauko katės“. 

VB Laučių 
filialas 

M. Matuizienė 

06 05 d. 

 

Ilonos Papievienės (Kintai) karpinių paroda „Ma-
žosios Lietuvos simboliai“. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Kintų  
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

06 05 d. Roko Vitkaus (Šilutė) tapybos darbų paroda VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

06 05 d. Roberto Kubiliaus fotografijos darbų paroda „Jū-
riniai ereliai Nemuno deltoje“. 
Skirta Pasaulinei paukščių dienai 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

06 05 d. Onutės Krakienės (Balčiai) siuvinėtų darbų paro-
dos „Gyvenimo spalvos kūrybos raštuose“ pri-
statymas, dalyvaujant autorei. 
Skirta Balčių kaimo šventei 

VB Balčių 
filialas 

G.Gofmanienė 
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06 05 d. 
 

Popietė „Tėveli, tegul tava širdis ilgai liepsno-
ja...“: vaikų dainos, šokiai ir eilės, skirtos tėve-
liams. Dainuoja grupė „Adora“ (Šilutė), eiles 
skaito jaunieji Laučių bibliotekos skaitytojai, šo-
ka Traksėdžių pagrindinės mokyklos šokėjai 
(mokytoja Snaigė  Svipaitė). 
Skirta Tėvo dienai 

VB Laučių 
filialas 

M. Matuizienė, 
Laučių ben-
druomenė 

06 05 d. Menininkės Olgos Putinienės ( Šilutė) fraktalų 
paroda „Gamtos atspindžiai geometrinėmis 
formomis“ 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

06 09 d. Iš ciklo „Skaitau ir darau“ 
Vasaros skaitymo kampanijos atidarymas: litera-
tūros skaitymai ir pasakų klausymas iš kompak-
tinių diskų; knygų žymeklio gaminimas. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė, 
S. Genienė 

06 11 d. 
 

Edukacinis-literatūrinis ciklas „Pažinkime. Ben-
draukime. Kurkime“: gražaus elgesio pamokėlė.  
Skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

06 11 d. Kino vakaras: filmo „Po obelim“ peržiūra  po 
atviru dangumi. 

VB Rusnės 
filialo kiemelis 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

06 12 d. 
 

Iš ciklo „Pažinkime savo kraštą“ 
Pažintinė kelionė dviračiais į Stubrių kaimą: 
linksmosios pramogos vaikų žaidimų ir mažojo 
golfo aikštelėse. 

Stubrių ben-
druomenės 

namų kiemelis 

M. Lodusova 

06 12 d. Dailininko Eugenijaus Šuldiakovo tapybos darbų 
paroda „Ženklai ant drobės. Nematomo pasaulio 
galia“. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

Skirta Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienai 

06 12 d. Tradicinė popietė „To nepamiršim…” , dalyvau-
jant Vilkyčių bendruomenės tremtiniams. Atsi-
minimai, pasakojimai ir mintys apie tremtį. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė, 
S. Genienė 

06 13 d. „Vilties ir kančios kelias“:  virtualus literatūros ir 
fotodokumentinės medžiagos pristatymas. 

VB Bikavėnų 
filiale 

D. Puidokienė 

06 13 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Skaudžių liki-
mų aidas“. 

VB Degučių 
filialas 

E.  Dragūnienė 
  

06 13 d. Literatūros ir dokumentų paroda „ Mus išvijo į 
nebūtį...“. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

06 18 d. 

 

Informacinė valandėlė vaikams „Būk atsargus 
internete”. 

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

06 20 d. 
 

Edukacinė vasaros talka „Branginkim savo krašto 
paveldą“:  Kavolių kapinaičių (dalinai veikiančių) 
fiksavimas, metalinių kryžių ir tvorelių restaura-
vimas. 

VB Usėnų 
filialas 

O. Miliauskienė 
E. Šuldiakovas,  
R. Lolat,  
A. Rauktienė 

06 23 d. 

 

Edukacinė popietė „Suskyniau skynimą, supy-
niau pynimą“: Joninių vainikų pynimas.  
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 
 

VB Balčių, Vai-
nuto filialai, 

jaunimo klubas 
„Saulėtekis“, 

Vainuto seniūni-

G. Gofmanienė, 
M. Matevičienė,  
D. Juraškienė 
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ja, Senųjų kaimo 
tradicijų kultū-

ros centras 
06 27 d. Iš fotografijų parodų ciklo „Pro objektyvą“ 

Inesos Jocaitytės (Šilutė) debiutinės fotografijos 
parodos „Mano jūra“ pristatymas, dalyvaujant 
autorei.  
Skirta Tarptautinei žvejų dienai 

VB Kintų 
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

06 28 d. 
 

Stasio Mėlinausko (Šilutė) knygos „Macikai: su-
grįžimas atminties takais“ sutiktuvės, dalyvau-
jant autoriui.  
Skirta Gardamo miestelio šventei 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

06 29 d. Literatūros ekspozicija „Užburianti Mažojo prin-
co paslaptis“. 
Skirta prancūzo rašytojo Antuano de Sent Egziu-
peri 115-osioms gimimo metinėms 

VB  
Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukaviečienė 

06 29 d. Literatūros paroda „Yra tik viena tikra vertybė – 
tai žmogaus ryšys su kitu žmogumi (Antuanas de 
Sent Egziuperi)“. 
Skirta prancūzų rašytojo Antuano de Sent Egziu-
peri 115-osioms gimimo metinėms 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

D. Bružienė 
 

LIEPA 

07 01 d. Bibliotekos būrelio narių pažintinė išvyka prie 
Martyno Mažvydo paminklo (Laukstėnų k.).  
Skirta pirmosios lietuviškos knygos autoriaus 
Martyno Mažvydo 495-osioms gimimo meti-
nėms 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

07 01 d. Stalo žaidimų rytmetys bibliotekos kiemelyje. VB Grabupių 
filialo kiemelis 

Š. Gerulytė 

07 03 d. Vaikų piešinių paroda „Iš kur atėjome”. 
Skirta Mindaugo karūnavimo dienai 

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

07 04 d. 
 

Tradicinė kraštotyrinė-pažintinė kelionė dvira-
čiais „Akmeniškių piliakalnis“, dalyvaujant Katy-
čių pagrindinės mokyklos mokiniams ir ben-
druomenės nariams. Programoje: susitikimai-
pokalbiai su seniausiais Akmeniškių kaimo gy-
ventojais, istorinių vietų lankymas (Akmeniškių 
dvaras, kaimo kapeliai ir piliakalnis). 
Skirta tradicinei Katyčių miestelio šventei 

Akmeniškių 
kaimas 

M. Lodusova 

07 04 d. 
 

Viktorina „Ką žinau apie Ramučius?“, dalyvau-
jant jauniesiems bibliotekos skaitytojams. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

07 04 d. 
 

Renginių ciklas vaikams „Kūrybos savaitė“ 
„Laiškas nepažįstamajam“: laiškų su palinkėji-
mais rašymas, balionų su laiškais paleidimas į 
dangų. 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

07 07 d. Literatūros paroda „Dedukcijos meistras Artūras 
Konanas Doilis (Arthur Conan Doyle)“.  

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 
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Skirta škotų rašytojo, detektyvų kūrėjo 85-
osioms metinėms 

07 07 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Karalius Min-
daugas“. 
Skirta Mindaugo karūnavimo dienai 

VB Rusnės 
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

07 08 d. 
 

Renginių ciklas vaikams „Kūrybos savaitė“ 
„Rekomenduoju paskaityti!“: garsiniai skaity-
mai, pasirinkus mėgstamų knygučių ištraukas. 
Kūrybinis „Minčių medis“ – vaikų mintys apie 
skaitymą.  

VB Inkaklių 
filalas 

D. Milkerienė 

07 09 d. Iš ciklo „Skaitau ir darau“ 
Lietuvių autorių kūrybos skaitymas. Darbelio iš 
gamtinės medžiagos kūrimas. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė,  
S. Genienė 

07 10 d. 
 

Iš renginių ciklo vaikams „Kūrybos savaitė“ 
„Dainelę dainavau, galvelę puošiau“: mokomės 
liaudies dainelių, piname gėlių vainikus.  

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

07 
14-17d. 

 

Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai. VB Kintų 
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

07 15 d. Virtualios parodos „Literatūros istorikas, bibliog-
rafas, kalbininkas, grafas Jurgis Plateris“ prista-
tymas.  
Skirta 205-osioms Jurgio Platerio gimimo meti-
nėms 

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

N. Rimkienė 

07 15 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Žalgirio mū-
šis“. 
Skirta Žalgirio mūšio 605-osioms metinėms 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

07 16 d. Dailininkės Loretos Mcivor piešinių paroda „Kol 
jie miegojo“ 

VB  
Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 

07 
14-18 d. 

Vaikų vasaros stovykla „Čia aš gimiau, čia aš už-
augau“ (pagal atskirą programą). 
Skirta Pamario krašto tautosakai, liaudies muzi-
kai, šokiams ir žaidimams, tautodailei, tradici-
niams amatams populiarinti, krašto tiriamajai 
veiklai 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

07 18 d. 
 

Iš parodų ciklo „Tarptautinės dienos“ 
 Literatūros paroda „Žaisk, šėliok, tik nemie-

gok“. 
 Šaškių ir šachmatų turnyras Kintų miestelio 

šventės metu.  
Skirta Tarptautinei šachmatų dienai ir Kintų 
miestelio šventei 

VB Kintų 
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

07 mėn. Literatūros paroda „Atostogaukite su mumis. 
Imkit ir skaitykit“: eksponuojamos knygos, re-
komenduojamos moksleiviams skaityti vasaros 
atostogų metu. 

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 
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07 25 d. 
 

„Vaikai piešia šventę“: vaikų kūrybiniai užsiėmi-
mai. 
Literatūros valanda: Česlovos Rudienės, Violetos 
Astrauskienės, Rosvitos Kundrotaitės, Vandos 
Šimkuvienės žodžiai Švėkšnai. 
Laikas menui: Violetos Astrauskienės parodos 
pristatymas. 
Skirta Švėkšnos miestelio šventei 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

07 25 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai „Biblioteka 
– informacijos skleidėja“, skirti jauniesiems bib-
liotekos lankytojams. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

RUGPJŪTIS 

08 06 d. Iš ciklo „Skaitau ir darau“ 
Užsienio autorių kūrybos skaitymai. Knygos per-
sonažų kūrimas origami technika. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė, 
S. Genienė 

08 08 d. Literatūros paroda „Talentingas vienišius Gi de 
Mopasanas“. 
Skirta prancūzų rašytojo Gi de Mopasano 165-
osioms gimimo metinėms 

VB Inkaklių 
filalas 

D. Milkerienė 

08 11 d. 

 

Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo 
bibliotekose stiprinimas. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

08 12 d. Iš parodų ciklo „Tarptautinės dienos“  
Literatūros paroda „Tau, jaunuoli“. 
Skirta Tarptautinei jaunimo dienai 

VB Kintų 
filialas 

N. Justienė 
 

08 12 d. Kino vakaras jaunimui. 
 Skirta Pasaulinei jaunimo dienai 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

08 12 d. Edukacinis užsiėmimas „Mokau ir mokausi“. 
Knygų gydykla: aiškinama, dėl kokių priežasčių 
„suserga knygos“, kaip elgtis, kad taip neatsitik-
tų; „maudysime” knygų puslapius, klijuosime 
plyšimus ir iš naujo surišime knygas. Knygas „gy-
dyti“ mokys bibliotekos darbuotojos. 

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

D. Bružienė 
 

08 mėn. 

 

Neakivaizdinė kelionė „Pakeliauti po Suvalkiją, 
Dzūkiją, Žemaitiją ir Aukštaitiją kviečia „Gustavo 
enciklopedija“: DVD peržiūra iš bibliotekos fon-
do.  
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams  

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

08 15 d. „Žolinės Lietuvos amžių sandūroje“: bibliotekos 
lankytojų piešinių paroda. 
Skirta Traksėdžių asociacijos „Traksėdžių viltis“  
organizuojamai Žolinių šventei 

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

08 15 d. 
 

 Virtualios fotografijų parodos „Branginkim, 
savo krašto paveldą” pristatymas: Kavolių (dali-
nai veikiančių) kapinaičių fiksavimo, metalinių 
kryžių ir tvorelių restauravimo darbų akimirkos. 

 Edukaciniai užsiėmimai „Grafikos kūrimo 

VB Usėnų filia-
las 

O. Miliauskienė 
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studijos stovykla“ (vadovas – Šilutės r. vaikų 
meno mokyklos Dailės skyriaus mokytojas And-
rius Sirtautas). 

 Usėniškių sukurtų ekslibrisų parodos prista-
tymas. 

08 17 d. Kino pusryčiai jauniesiems bibliotekos lankyto-
jams. 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

08 18 d. Edukacinių lavinamųjų užsiėmimų ciklas vaikams 
„Vasara, nebėk “. 

VB Laučių 
filialas 

M. Matuizienė 

08 22 d. 

 

Virtualios fotografijų parodos „Istoriniai, etnog-
rafiniai akcentai Inkakliuose ir aplinkinėse vieto-
vėse“ pristatymas vietos bendruomenei, daly-
vaujant darbų autoriams. 
Pristatomi istoriniai ir etnografiniai akcentai, 
išlikę architektūroje: namų dekoro elementai, 
statybos datos, seni užrašai ant sienų, tiltų ele-
mentai, puošybos fragmentai ir kt. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

08 25 d. „Namie gulėdamas žuvies nesugausi“:  jaunųjų 
bibliotekininkų edukacinė kelionė aplink Rusnės 
salą baidarėmis.  

Rusnės sala A. Gerlinskaitė 

08 27 d. 
 

Tradicinė pažintinė kelionė dviračiais „Susitikimo 
vieta – Laugalių kaimas“: Mažosios Lietuvos vi-
suomenės veikėjo, poeto, giesmių sudarytojo 
Kristupo Lekšo kūrybos skaitymai, kapavietės 
tvarkymas, dalyvaujant Katyčių ir Degučių ben-
druomenių atstovams. 

Laugalių kapi-
nės 

M. Lodusova, 
E. Dragūnienė 

08 27 d. Iš ciklo „Skaitau ir darau“  
Baigiamasis renginys: vasaros skaitymo kompa-
nijos aptarimas, aktyviausių dalyvių pagerbimas. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė, 
S. Genienė 

08 27 d. Spaudinių ir literatūros paroda „Palaimintoji mo-
tina Teresė“. 
Skirta 105-osioms religinio ordino steigėjos, No-
belio taikos premijos laureatės Palaimintosios 
Motinos Teresės gimimo metinėms 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

RUGSĖJIS 

09 03 d. Macikų socialinės globos namų gyventojų rank-
darbių paroda „Žydėjimo stebuklas“. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

09 04 d. 
 

Edukacinis-literatūrinis ciklas „Pažinkime. Ben-
draukime. Kurkime“: pirmokų pažintis su biblio-
teka ir arbatos gėrimo ritualu. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

09 04 d. Olgos Putinienės (Šilutė) piešinių paroda „Gė-
lės“. 

VB Kintų  
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

09 04 d. Liturginių knygų paroda. Knygos iš asmeninės 
Švėkšnos Šv. Jokūbo apaštalo bažnyčios klebono 
Sauliaus Katkaus kolekcijos. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

09 05 d. Literatūros paroda „Neklauskit meilės vardo...“. VB Inkaklių D. Milkerienė 
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Skirta poeto Pauliaus Širvio 95-osioms gimimo 
metinėms 

filialas 

09 06 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Spindėjo ber-
žas tolumoj...“. 
Skirta poeto Pauliaus Širvio 95-osioms gimimo 
metinėms 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

09 08 d. Literatūros popietė „Raidės karalienės“. 
Skirta Tarptautinei raštingumo dienai 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

09 08 d. Virtuali paroda „Vytautas Didysis ir Lietuva“ 
Skirta Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos 
už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgyni-
mą dienai 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

09 09 d. Literatūros paroda „Mūsų kraštietė, tekstilinin-
kė, tapytoja, liaudies meno tyrinėtoja Anastazija 
Tamošaitienė“. 
Skirta menininkės 105-osioms gimimo metinėms 

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

N. Rimkienė 

09 mėn. Almos Miliauskienės knygos „Valgau ir lieknėju. 
Ką valgyti visus metus ir kiekvieną dieną“ prista-
tymas, dalyvaujant autorei. 

VB Vainuto 
filialas B. Paldauskienė 

09 11 d. Popietė „Užeikite į knygų šventovę, susirasite 
naujų draugų!“, skirta pirmokams susipažinti su 
biblioteka ir knygomis. 

VB Bikavėnų 
filialas 

D. Puidokienė 

Renginiai, skirti anglų rašytojos Agatos Kristi  125-osioms gimimo metinėms 

09 15 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Detektyvų 
karalienė Agata  Kristi“. 

VB  
Šilutės miesto  

filialas 

V. Degutienė 

09 15 d. Jaunųjų bibliotekos skaitytojų supažindinimas su  
britų rašytojos Agatos Kristi kūryba. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

09 15 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Ir tada nebeli-
ko nė vieno“. 

VB Balčių  
filialas 

G.Gofmanienė 

09 15 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Nusikaltimų 
karalienė Agata Kristi“. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

09 17 d. 
 

Tradicinis rytmetys „Bibliotekos duris pravė-
rus...“: Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro 
pirmokėlių pažintis su biblioteka. 

VB Inkaklių 
filalas 

D.  Milkerienė 

09 18 d. Rudens derliaus kompozicijų paroda „Rudens 
ornamentai“. Žaidimai, viktorina. 

VB Laučių  
filialas 

M. Matuizienė 

09. 19 d. 
11 val. 

Edukacinė mokyklėlė „Etnografiniai Lietuvos 
regionai“: virtualios parodos „Dzūkija“ pristaty-
mas, Dzūkijos vėliavos piešimas, dalyvaujant 
Katyčių pagrindinės mokyklos mokiniams ir te-
chnologijų mokytojai Brigitai Vitkauskienei. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Katyčių  
filialas 

M.Lodusova 

09 19 d. 

 

Rusnės dzūkų ir aukštaičių varžytuvės „Panašūs 
ir skirtingi“: dzūkų ir žemaičių tradicijos, papro-
čiai, patiekalai, prietarai. Tradicijų  išlaikymo ir 
puoselėjimo aktualizavimas.  

VB Rusnės  
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 
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Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

Skirta kompozitoriaus, dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 140-osioms  
gimimo metinėms 

09 22 d. Literatūros paroda „M. K. Čiurlionio spalvų ir 
muzikos pasaulis“. 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

09 22 d. Virtualios parodos „Žmogus, pralenkęs laiką – 
kompozitorius, dailininkas Mikalojus Konstanti-
nas Čiurlionis“ pristatymas.   

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

N. Rimkienė 

09 22 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Žmogiškosios 
būties filosofija muzikos ir garsų pasaulyje“ 

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

09 22 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Muzika ir 
spalvos“ 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

09 23 d. 

 

Iš ciklo „Ką mena mums praeitis“ 
Popietė „Šokim, trypkim, nemiegokim“: lietuviš-
kų tautinių šokių fragmentų pamoka su Garda-
mo pagrindinės mokyklos etnografinio būrelio 
vadove Sonata Lidžiuviene. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

09 24 d. Popietė „Kas skaityti įpras, tas daug naudos kny-
gose ras“: pirmokėlių sutiktuvės bibliotekoje, 
naujų skaitytojų priregistravimas. 

VB Rusnės  
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

09 25 d. Gyvasis internetinis tiltas „Mes – Europos vai-
kai“. Dalyvauja Grabupių ir Juknaičių internautai.  
Skirta Europos kalbų dienai 

VB Grabupių ir 
Juknaičių  

filialai 

Š. Gerulytė, 
I. Kaktaitė 

09 25 d. 
 

Virtuali paroda „Laiškai apie muziką“. 
Skirta kompozitoriaus, diplomato, kultūros vei-
kėjo, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 250-
osioms gimimo metinėms 

VB Katyčių  
filialas 

M. Lodusova 

09 25 d. 
 

Virtualus parodos pristatymas „Mykolo Kleopo 
Oginskio polonezų kelias“. Filmų „Mykolas Kleo-
pas Oginskis (1765–1833)“ ir „Rietavas 1929“ 
peržiūra ir aptarimas.  
Skirta  kunigaikščio, kompozitoriaus , diplomato 
Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo 
metinėms ir Mykolo Kleopo Oginskio metams 

VB Degučių 
filialas 

E.  Dragūnienė  

09 25 d. 
 

Terapinė meno popietė „Muzikos ir spalvų vir-
pesiai”: piešimas ant jūros akmenėlių skambant 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniams. 
Skirta kompozitoriaus, dailininko M. K. Čiurlionio 
140-osioms gimimo metinėms 

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

09 25 d. 
 

Popietė „Varnelės Albertinos konkursas“: pir-
mokėlių įrašymas į bibliotekos skaitytojus. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

09 26 d. 

 

Protų turnyras 8–10 klasių mokiniams „Pasuk 
makaulę“ apie Europos valstybes, jų kalbas, tra-
dicijas.  
Skirta Europos kalbų dienai 

Kintų pagrin-
dinės mokyk-

los daugia-
funkcis centras 

V. Nausėdaitė, 
partneris - Kintų 
jaunimas 
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09 29 d. 
 

Literatūrinis, pažintinis pirmokų rytmetys biblio-
tekoje „Baltos lankelės, juodos avelės“.   

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

09 29 d. 
 

Praktiniai-kūrybiniai užsiėmimai „Gamtinės me-
džiagos floristikos atvirukuose“. Kūrybinius užsi-
ėmimus veda Macikų socialinės globos namų 
užimtumo grupės „Floristika“ vadovė Danutė 
Grikšienė.  

VB miesto  
filialas 

B. Lukavičienė, 
V. Degutienė 

09 29 d.  Macikų socialinės globos namų užimtumo gru-
pės „Prie židinio“ gyventojų darbų paroda (va-
dovė Jolanta Maslauskienė). 

VB Usėnų  
filialas 

O. Miliauskienė 

09 29 d. Tradicinis kraštiečių susitikimas – mini konferen-
cija „Žemaičių Naumiestis istorijos verpetuose“. 
Pranešimus skaito dr. Janina Janavičienė, dr. 
Zigmas Malinauskas, Žemaičių Naumiesčio gim-
nazijos istorijos mokytojos Marytė Lidžiuvienė ir 
Liucija Šertvytienė. 
Virtualios parodos „Mūsų kraštietė, tekstilinin-
kė, tapytoja, liaudies meno tyrinėtoja Anastazija 
Tamošaitienė“ pristatymas. 
Pasisakymai, diskusijos, darbų aptarimai.  

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

D. Bružienė, 
N. Rimkienė 

09 29 d. Rytmetys „Susipažinkite – knygų šalis“: bibliote-
kos pristatymas pirmokėliams; lietuvių liaudies 
pasakų klausymas iš kompaktinių diskų;  knygos 
žymeklio gaminimas. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė,  
S. Genienė 

09 mėn.  Popietė senjorams „Te atminty gyvi išlieka...“: 
susitikimas su Saugų bendruomenės „Artuma“ 
senjorais, kurie dalinsis prisiminimais apie poka-
rio laikmetį. 
Skirta Pagyvenusių žmonių dienai 

VB Saugų  
filialas 

R. Juškienė 

SPALIS 

10 01 d. 

 

Mokymai „Gyventojų skaitmeninio raštingumo 
mokymo bibliotekoje stiprinimas“. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

10 01 d. Kraštotyrinė fotografijų paroda „Kaimo istorijos 
langas“ iš šio krašto gyventojų asmeninių albu-
mų. 
Skirta Pagyvenusių žmonių dienai 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

10 02 d. 
 

Literatūros popietė „Pirmosios mokytojos prisi-
lietimas – visam gyvenimui“: eiles deklamuoja 
mokytojai, veikia vaikų piešinių paroda. Dalyvau-
ja Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyriaus skaito-
vai, tėveliai. 

Vainuto gim-
nazijos Bika-

vėnų skyriaus 
pradinė mo-

kykla 

D. Puidokienė 

10 02 d. 
 

Kūrybinė popietė su augintiniu „Gyvūnai šalia 
mūsų”: piešinių parodos ir rašinių „Mūsų mažieji 
draugai” pristatymas.  
Skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai 

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 
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10 02 d. J. Dyglienės rankdarbių paroda „Suverpsim ver-
pimėlį...“. 

VB Laučių  
filialas 

M. Matuizienė 

10 04 d. 

 

„Aš noriu žinoti viską“: diskusija aktualiomis jau-
nimui temomis. 

VB Švėkšnos 
filiale 

D. Litvinienė 

10 06 d.  

 

Edukacinė popietė „Veju veju virvelę“: virvelinės 
keramikos edukacija Kintų pagrindinės mokyklos 
moksleiviams. Užsiėmimą veda Šalnė ir Andrius 
Valčiukai (Suvernai). 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Kintų  
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

10 06 d. 
 

„Gražaus elgesio ABC“: vaikų susitikimas su poli-
cijos bičiuliu – šuniuku Amsiumi. 
Skirta Policijos (Angelų sargų) dienai 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

10 07 d.   Pašyšių ir Kintų vaikų keramikos darbų paroda 
„Mūsų rankų palytėtas“. 

VB Kintų  
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

10 08 d. Protų mūšis „Aš žinau, sužinok ir tu..“: varžosi 
Juknaičių, Pašyšių, Usėnų bendruomenės. 
Skirta Savivaldos dienai 

VB Juknaičių, 
Pašyšių, Usėnų 

filialai 

I. Kaktaitė, 
D. Adomavičie-
nė, 
O. Miliauskienė 

10 08 d. Pavakarojimas su Balčių bendruomenės nariais, 
dalyvaujant tautodailininkei Angelei Rauktienei. 

VB Balčių  
filialas 

G.Gofmanienė 

10 08 d. Praktiniai-kūrybiniai užsiėmimai  „Gamtinės me-
džiagos floristikos atvirukuose“. Užsiėmimus 
veda tautodailininkė Kristina Lukošienė. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė, 
Amatų centras 

10 09 d. 

 

Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodos 
„Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai” 
pristatymas. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

10 10 d. Edukacinės amatų dienos bibliotekoje „Metalo 
raštai“: pažintis su kalvystės pagrindais, spiralių 
kalimo ir taikymo interjere mokymai, dalyvau-
jant kalviui Nerijui Geniui. 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė, 
S. Genienė 

10 15 d. 
 

Mokomieji užsiėmimai „Kompiuteris – mano 
patarėjas ir pagalbininkas“, virtualiam bendra-
vimui bei informacijos paieškos įgūdžiams tobu-
linti. 

VB  
Šilutės miesto 

filialas 

B. Lukavičienė 
 

10 15 d. 

 

Rusnės aukštaičių ir suvalkiečių varžytuvės „Pa-
našūs ir skirtingi“: viktorina apie aukštaičių ir 
suvalkiečių tradicijas, papročius, patiekalus, 
prietarus. Tradicijų išlaikymo ir puoselėjimo ak-
tualizavimas.  
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Rusnės  
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

10 16 d. 

 

Edukacinis užsiėmimas „Šiaudų sodas – kas tai?“ 
(vadovė – edukologė Nijolė Stanelienė).  
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Šylių filialas 
filialas 

V. Mišeikienė 

10 16 d. 
 

Vakaras „Darbams pasibaigus gaminame kartu“. 
Viktorina. Žaidimai. Dalyvauja bendraminčių 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 
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šeimos. 
Skirta Pasaulinei maisto dienai 

10 16 d. Arbatos vidudienis moterims „Nebrangu, įdomu 
ir stilinga“: pokalbis apie tai, kaip pigiai derinti 
drabužius ir aksesuarus. 

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

10 17 d. 

 

Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodos 
„Mažosios Lietuvos bažnyčios“ pristatymas, da-
lyvaujant autoriui. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Inkaklių 
filialas 

D. Milkerienė 

10 
20-23 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo mokymai suaugu-
siems „Kompiuterinis raštingumas“. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

10 22 d. Šilutės socialinių paslaugų centro auklėtinių 
darbų paroda „Skrieja rudenio lapai...“ (pagal 
projektą „Mes visur kartu“). 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

10 22 d. 

 

Edukacinis rytas „Senieji amatai mažųjų ranko-
se“: juostų audimas, kaišymas. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Rusnės  
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

10 23 d. „Rudenėlio takučiu aš atskubu į Jomarkėlio 
šventę“: kūrybinės-edukacinės dirbtuvės biblio-
tekos kiemelyje, bibliotekos skaitytojų sukurtų 
kūrinių paroda. 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

10 23 d. Iš ciklo „Pažink rašytoją, ne tik jo knygas“ 
Džanio Rodario diena bibliotekoje:  

 virtualios parodos „Džanis Rodaris – fantazi-
jos mokytojas“ pristatymas; 

 viktorina; 
 animacinio filmo „Čipolinas“ peržiūra. 

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

D. Bružienė, 
N. Rimkienė 

10 24 d. 

 

Edukacinė mokyklėlė „Etnografiniai Lietuvos 
regionai“: virtualios parodos „Suvalkija“ prista-
tymas, Suvalkijos vėliavos piešimas, dalyvaujant 
Katyčių pagrindinės mokyklos mokiniams ir te-
chnologijų mokytojai Brigitai Vitkauskienei. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Katyčių  
filialas 

M.Lodusova 

10 24 d. 
 

Garsiniai skaitymai „Žiema šiaurėja“. 
Skirta Šiaurės šalių kūrybai 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

10 28 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Sušildyti Vėli-
nių žvakių šviesos“: eksponuojama dokumentinė 
medžiaga apie Švėkšnos kapinėse palaidotus 
žymius šio krašto veikėjus.  
Skirta artėjančioms Vėlinėms 

VB Inkaklių 
filalas 

D. Milkerienė 

10 29 d. 

 

Edukacinė pamoka „Vėlinės – rūkų, ūkų ir vėlių 
klajojimo metas“: išsamus mūsų krašto Vėlinių 
tradicijų pristatymas; kryžių karpymas, panaudo-
jant šiam kraštui būdingus puošybos elementus. 
Dalyvauja Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos 

VB Saugų  
filialas 

R. Juškienė 
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pradinių klasių mokinių kūrybinių darbelių studi-
jos nariai (mokytoja Julija Jauniuvienė).  
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

10 30 d. 
 

Muzikos ir literatūros popietė vaikams „Dėdės 
rudenėlio išdaigos“. Vaikų sukurtų rudens dar-
belių paroda. 

Vainuto gim-
nazijos Bika-
vėnų skyrius 

D. Puidokienė 

10 30 d. 
 

„Uždeki žvakelę ant pamiršto kapo”: pokalbis 
apie Vėlinių papročius su bibliotekininkų būrelio 
nariais. Pamirštų kapų lankymas ir tvarkymas. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

10 31 d. 
 

Protų turnyras „Moliūgai – 2015“. 
Skirta ketvirtajai „Mes už šviesą“ arba Moliūgų 
šventei 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

10 31 d. 
 

„Atminkim išėjusius amžinybėn“: kaimo kapinai-
čių lankymas su jaunaisiais bibliotekos bičiuliais. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

LAPKRITIS 

11 mėn. Literatūrinis ruduo su Klaipėdos rašytojų sąjun-
gos nariais.  

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

11 05 d. 

 

Praktinis jaunimo seminaras-paskaita „Mąstyk, 
kalbėk, veik taip, tarsi gyvenimas būtų tavo“: 
asmenybės tobulinimo, savęs pažinimo knygų 
pristatymas bei aptarimas. Paskaitą veda psicho-
logijos dėstytojas Laimondas Taroza (Saugos). 
Skirta Pasaulinei jaunimo dienai 

VB Kintų  
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

11 06 d. Pašyšių ir Kintų vaikų keramikos darbų paroda 
„Mūsų rankų palytėtas“. 

VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

11 08 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Ričardo Gave-
lio meninis pasaulis“. 
Skirta rašytojo Ričardo Gavelio 65-osioms gimi-
mo metinėms 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

11 10 d. 

 

Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo 
bibliotekose stiprinimas. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

11 10 d. Astridos Lindgren ir Tuvės Janson kūrybos skai-
tymai mažiesiems ir aptarimas.  
Skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei 

VB Šylių filialas V. Mišeikienė 

11 11 d. 
 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 
„Šilutės viltis“ spektaklis „Mažasis princas“ (va-
dovė Svajonė Maciukevičienė). 

VB  
Šilutės miesto  

filialas 

V. Degutienė, 
B. Lukavičienė 

11 13 d. K. Binkio pasakėčios „Kiškių sukilimas“ insceni-
zacija, kurią atliks jaunieji knygos bičiuliai – „Ka-
rakumų asilėliai“. Autoriaus kūrybą skaitys Šilu-
tės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriaus 
moksleiviai. 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

11 13 d. 
 

Vidudienis moterims prie žolelių arbatos „Ne-
brangu, įdomu ir stilinga“: kaip pigiai derinti 
drabužius ir aksesuarus. 

VB Balčių 
 filialas 

G. Gofmanienė 

11 14 d. 
 

Literatūros vakaras „Laikas skaityti“: tekstus 
skaito Virginija Rukšnaitienė, Česlova Rudienė, 

VB Inkaklių 
filalas 

D.  Milkerienė 
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Danguolė Nausėdienė ir kt.  
Skirta adventui 

11 14 d. 
 

„Geros lemties užkalbėjimas arbatos puodelyje“: 
žolelių arbatų paruošimo būdais ir moteriškais 
patarimais dalinsis Helena Švanytė Černiauskie-
nė. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė 

11 19 d. 
 

Edukacinės-literatūrinės dirbtuvės „Pažinkime. 
Bendraukime. Kurkime“: kalėdinių žaisliukų ga-
minimo bei dekoravimo pamokėlė. 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 

11 19 d. 
 

Kūrybos ir muzikos valanda „Įsileiskime širdin 
gerumą“: Filomenos Kitovos knygos „Gyvenimo 
kelionė“ IV dalies „Luiza“ sutiktuvės. Muzikuoja  
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos moksleivės  
Domantė ir Aistė Beinorytės.  

VB Degučių 
filialas 

E. Dragūnienė  

11 19 d. Literatūros paroda „Tai rašė širdis – ne pieštuko 
grafitas“. 
Skirta poeto Juozo Kinderio 85-osioms gimimo 
metinėms 

VB Rusnės 
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

11 21 d.  

 

Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai 
bibliotekoje. 

VB Usėnų  
filialas 

O. Miliauskienė 

11 21 d. 

 

Edukacinė mokyklėlė „Etnografiniai Lietuvos 
regionai“: virtualios parodos „Aukštaitija“ prista-
tymas, Mažosios Lietuvos vėliavos piešimas, da-
lyvaujant Katyčių pagrindinės mokyklos moki-
niams ir technologijų mokytojai Brigitai Vitkaus-
kienei. 
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams 

VB Katyčių  
filialas 

M. Lodusova 

11 25 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo ugdymo valanda  bib-
liotekos lankytojams „Socialiniai tinklai“. 

VB Degučių 
filialas 

E.  Dragūnienė  

11 26 d. Edukaciniai užsisėmimai vaikams „Mažos rankos 
dailiems darbeliams, didelės – moliui minkyti“. 
Užsiėmimus veda Salos etnokultūros ir informa-
cijos centro kultūrinės veiklos vadybininkė  So-
nata Verbučianskė. 

VB Rusnės 
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

11 27 d. 

 

Iš ciklo „Ką mena mums praeitis“ 
Advento rytmetys: Gardamo pagrindinės mokyk-
los mokiniai deklamuoja advento laikotarpiui 
skirtas eiles, pasakoja apie šio lakotarpio tradici-
jas ir papročius, gieda giesmes ir vaidina.  
Skirtas Lietuvos etnografinių regionų metams 

Gardamo pa-
grindinė mo-

kykla 

S. Lidžiuvienė, 
D. Formanikaitė 

11 27d. 

 

Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblio 
„Ramytė“ edukacinės programos  pristatymas 
Pašyšių bendruomenei. 

Pašyšių ben-
druomenės 

namai 

D. Adomavičie-
nė 

11 28 d. Virtuali paroda „Kompozitorius Mykolas  Kleo-
pas Oginskis ir jo kūryba”. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

11 29 d. Iš parodų ciklo „Tarptautinės dienos“. VB Kintų  N. Justienė 
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Literatūros paroda „Draugystės dovana“. 
Skirta Tarptautinei draugo dienai 

filialas  

11 mėn.  Iš asmeninės kolekcijos 
Senoviškų knygų, žurnalų, pinigų, daiktų paro-
dos „Knygos – klajojantys minties laivai“ prista-
tymas. Iš Šilutės šaulių kuopos vado Donato Jau-
niaus kolekcijos. 

VB Saugų  
filialas 

R. Juškienė 

11 27 d. 
 

Kūrybinis užsiėmimas „Markas Tvenas ir jo kny-
gų personažai”: knygų žymeklių su M. Tveno 
mintimis kūrimas. 

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

11 30 d. Literatūros paroda „Garsus amerikiečių humo-
ristas, satyrikas  Markas Tvenas“. 
Skirta rašytojo 180-osioms gimimo metinėms 

VB 
 Žemaičių 

Naumiesčio 
filialas 

D. Bružienė 
 

11 30 d. Literatūros ir dokumentų paroda paaugliams „Ei, 
išdykėliai, Markas Tvenas rašo apie tokius kaip 
jūs“. 
Skirta rašytojo 180-osioms gimimo metinėms 

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

GRUODIS 

12 01 d. Teresės Lorenčienės karpinių ir tapybos darbų 
paroda.  

VB Laučių  
filialas 

M. Matuizienė 

12 04 d. Advento popietė „Kalėdų tradicijos ir papročiai“, 
dalyvaujant parapijos klebonui Dainorui Židac-
kui. 

Vainuto gim-
nazijos Bika-

vėnų skyriaus 
pradinė mo-

kykla 

D. Puidokienė 

12 04 d. 

 

Edukacinė pamoka „Elektroninė skaityklė ir 
elektroninė knyga“ Gardamo pagrindinės mo-
kyklos 5–6 klasių mokiniams. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

12 04 d. 

 

Mokymai „Leidinio paieška elektroniniame kata-
loge, rezervacija bei pratęsimas internetu“, da-
lyvaujant Katyčių pagrindinės mokyklos 7–8 kla-
sių mokiniams. 

VB Katyčių  
filialas 

M.Lodusova 

12 04 d. Kalėdinių atvirukų paroda „Su šv. Kalėdom!“.  Iš 
asmeninių gyventojų archyvų. 

VB Inkaklių 
filalas 

D. Milkerienė 

12 04 d. Violetos Astrauskienės (Švėkšna) knygos „Kalbė-
jimai“ bei parodos „Medžio ir akmens kalbėji-
mas“ pristatymas. Parodą ir leidinį pristato dar-
bų autorė. Edukacinė lipdymo pamoka „Susikurk 
savo angelą“. 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

D. Bružienė, 
N. Rimkienė 

12 05 d. 
 

Edukaciniai užsiėmimai ,,Naminuko palėpėje“. VB Pašyšių 
filialas 

D. Adomavičie-
nė 

12 07 d. Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių sky-
riaus mišrios priešmokyklinės grupės auklėtinių 
piešinių paroda „Mano Kalėdų istorija“. 

VB Grabupių 
filialas 

Š. Gerulytė 

12 08 d. Fotografijos paroda „Likimų atspindžiai“. Iš as-
meninių gardamiškių nuotraukų albumų. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 
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12 09 d. 

 

Teresės Lorenčienės knygos „Iš kartos į kartą“ 
pristatymas, dalyvaujant autorei. Tautodailės 
darbų (karpiniai, mezginiai) paroda.  
Muzikuoja Erikas Lorenčas.  
Skirta Lietuvos etnografinių regionų metams  

VB Vainuto 
filialas 

B. Paldauskienė 

12 10 d.  Vytautės Žilinskaitės kūrinių skaitymai „Tik nie-
kam nesakyk“. Akcija „Perskaitau – dovanoju 
bibliotekai“.  
Skirta rašytojos Vytautės Žilinskaitės 85-osioms 
gimimo metinėms 

VB Kintų  
filialas 

V. Nausėdaitė 
 

12 10 d. Edukacinis užsiėmimas „Rankų šiluma kalėdi-
niuose žaisliukuose“: vilnos vėlimas, kalėdinių 
žaisliukų gamyba. Užsiėmimą veda  pedagogė, 
tautodailininkė Violeta Benetienė. 

VB Rusnės  
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

12 11 d. Edukacinė pamoka „Pinkim pinkim vainikus...“, 
dalyvaujant Salos etnokultūros ir informacijos 
centro direktorei Birutei Servienei. 

VB Usėnų  
filialas 

O. Miliauskienė 

12 11 d.  Literatūros ir dokumentų paroda „Tik niekam 
nesakyk“. Garsiniai skaitymai vaikams. 
Skirta prozininkės, humoristės, vaikų literatūros 
kūrėjos Vytautės Žilinskaitės 85-osioms gimimo 
metinėms 

VB Balčių  
filialas 

G. Gofmanienė 

12 11 d. Amatų dienos „Kalėdų papročiai ir tradicijos“ 
Lavinamieji užsiėmimai „Šventiniai akcentai“: 
puošybos elementų gamyba naudojant gamtines 
medžiagas. Užsiėmimą veda Daiva Dulkienė.  

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė, 
S. Genienė 

12 11 d. Iš ciklo „Pažink rašytoją, ne tik jo knygas“ 
Virtualios parodos „Satyros ir vaikų literatūros 
klasikė Vytautė Žilinskaitė“ pristatymas.  
Skirta rašytojos 85-osioms gimimo metinėms 

VB Žemaičių 
Naumiesčio 

filialas 

N. Rimkienė 

12 12 d. 
 

„Kalėdinės dirbtuvės“: kalėdinių papuošalų ga-
myba. Užsiėmimus veda Danguolė Nausėdienė.  

VB Inkaklių 
filalas 

D. Milkerienė 

12 12 d. 
 

Pasakų skaitymų ir laiško Kalėdų Seneliui rašymo 
popietė vaikams „Stebuklingas pasakų pasaulis“. 
Dalyvauja jaunieji bibliotekos lankytojai. 

VB Ramučių 
filialas 

L. Rupainienė 

12 11 d. 
 

Teatralizuota bibliotekininkų būrelio meninė 
programa „Kalėdų žvaigždė“.  

VB Traksėdžių    
filialas 

V. Paldauskienė 

12 14 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Vaikų pasaulis 
arčiau širdies...“. 
Skirta rašytojos Vytautės Žilinskaitės 85-osioms 
gimimo metinėms 

VB Vilkyčių 
filialas 

P. Jančauskienė 

12 15 d. 
 

Kalėdinė popietė „Vakaro žvaigždelė“ Šilutės 
„Žibų“ pradinės mokyklos moksleiviams. Muzi-
kinės kompaktinės plokštelės „Žiemos varpeliai“ 
perklausa, eilėraščių deklamavimas, mįslių my-
nimas, Kalėdų eglutės puošimas. 

VB  
Šilutės miesto  

filialas 

V. Degutienė, 
B. Lukavičienė 

12 15 d. Muzikinis pavakarys „Vakaro pasakos“. Muzi- VB Pašyšių D. Adomavičie-
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 kuoja ir Mažosios Lietuvos tautosaką, papročius 
bei tradicijas pristato Pašyšių pagrindinės mo-
kyklos mokiniai (vad. Eurika Blažienė, Jolanta 
Pėžienė ir Edita Šeputienė). 

filialas nė 

12 16 d. 

 

Kompiuterinio raštingumo ugdymo valanda  bib-
liotekos lankytojams „Naudingos interneto sve-
tainės“. 

VB Degučių 
filialas 

 

E.  Dragūnienė  

12 16 d. 
 

Literatūros ir muzikos vakaras „Džiugus laukimas 
rimtyje...“. Poeziją skaito Juknaičių bendruome-
nės nariai. Muzikinę programą pristato Šilutės 
meno ir Juknaičių pagrindinės mokyklos moki-
niai. 
Skirta adventui 

VB Juknaičių 
filialas 

I. Kaktaitė 
 

12 17 d. „Tebūnie Kalėdos lietuviškoms knygoms!“ – po-
puliariausios knygos rinkimai. 

VB Rusnės  
filialas 

A. Gerlinskaitė, 
A. Čėsnienė 

12 18 d. 
 

Teatralizuota jaunųjų bibliotekininkų būrelio 
„Pelėdžiukai“ kalėdinė programa, skirta Kalėdų 
Seneliui, ikimokyklinukams ir jų tėveliams. 

VB Gardamo 
filialas 

D. Formanikaitė 

12 18 d. Lėlių teatras mažiesiems „Kalėdinė pasaka“. Pa-
saką seka lėlių kūrėja Česlova Rudienė. 

VB Inkaklių 
filialas 

D.  Milkerienė 

12 19 d. Advento popietė „Kai suskambės kalėdiniai var-
pai...“: kalėdines giesmes gieda Klaipėdos univer-
siteto Menų fakulteto studentė Greta Vitonytė 
(Rusnė); eiles deklamuoja Laučių bibliotekos 
skaitytojai; advento žaidimai. 

VB Laučių  
filialas 

M. Matuizienė 

12 23 d. 
 

Advento vakaras „Švėkšniškių Kūčių ir šv. Kalėdų 
stalo sėkmės receptai“. 

VB Švėkšnos 
filialas 

D. Litvinienė  
 

12 29 d. Iš parodų ciklo „Tarptautinės dienos“ 
Literatūros paroda „Palikim užmaršty“ 

VB Kintų  
filialas 

N. Justienė 
 

 

 

 

 

 



 2015 metų veiklos programa 

 Puslapis 88 

 

 

  Turinys 

 

 

 ŽVELGIANT Į 2015 METUS... ...................................................................................................................... 2 

 Trukdžiai, galintys įtakoti programos įgyvendinimą: ................................................................................. 3 

 Pagrindiniai statistiniai planuojamos 2015 m. veiklos rodikliai ................................................................. 3 

 Bibliotekos administravimas ir vadyba ...................................................................................................... 4 

 ŠSVB teiti projektai papildomam finansavimui gauti (2015 m.) ................................................................ 4 

 Turtas ir jo apsauga ................................................................................................................................... 5 

 Buhalterija (struktūrinis padalinys) ........................................................................................................... 7 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius (SAS) ........................................................................................................ 9 

 Vaikų aptarnavimo skyrius (VAS) ............................................................................................................. 13 

 Informacijos skyrius (IS) ........................................................................................................................... 17 

 Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyrius (BKS) ....................................................................................... 23 

 VB etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015 m. įgyvendinimo priemonės* ......................... 28 

 Bibliotekos specialistų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų ugdymas ................................................. 29 

 Fondo organizavimo skyrius (FOS)........................................................................................................... 31 

 Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų kalendorius 2015 metams ..................................... 35 

 Renginiai Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ................................................................... 36 

 Renginiai VB filialuose ............................................................................................................................. 52 

 

 


