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Veiklos programą parengė:  
 
Laima Dumšienė, Informacijos skyriaus vedėja, laikinai einanti direktoriaus pareigas 
Nijolė Budreckienė, Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vedėja  
Aldona Norbutienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja  
Sandra Jablonskienė, Informacijos skyriaus vyriausioji bibliotekininkė, laikinai einanti Informacijos 
skyriaus vedėjos pareigas 
Danutė Šernienė, Fondo organizavimo skyriaus vedėja  
Vita Gerulienė, Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja  
Adomas Mauricas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  
Stasė Stankevičienė, vyriausioji buhalterė  
 
Maketavo, apipavidalino: 
Sandra Jablonskienė 
 
Tekste naudojamos santrumpos:  
 
D Direkcija 
SVB  Savivaldybės viešoji biblioteka  
VB  Viešoji biblioteka  
AD Administracija  
IS  Informacijos skyrius  
SAS  Skaitytojų aptarnavimo skyrius  
FOS  Fondo organizavimo skyrius  
VAS  Vaikų aptarnavimo skyrius  
BKS  Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyrius  
ŪTS  Ūkinis-techninis skyrius 
 
 
Žymėjimai: 
 

 Projektas „Bendruomenės „HUB'as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ 
 

 Renginiai, skirti Bibliotekų metams 
 

 Renginiai, skirti Europos dienai 
 

 Jaunimo informavimo taškas 
 

 LNB „Bibliotekos pažangai‘ 2“ 
 

 Renginiai, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 
 

 Renginiai, skirti Vietos bendruomenių metams 
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ŽVELGIANT Į 2016 METUS...  

 
 2016-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vietos bendruomenių, Bibliotekų me-

tais ir Prezidento Kazio Griniaus metais. Šiais metais minėsime 1941 m. birželio 14 d. pra-
sidėjusio masinio Lietuvos piliečių trėmimo 75-erių metų sukaktį bei 1941 m. birželio 22–
28 d. Lietuvių tautos sukilimo 75-erių metų sukaktį, todėl bibliotekininkų bendruomenė 
telks dėmesį ne tik į knygai, raštui, kultūrai skirtus renginius, bet ir į minėtų datų deramą 
paminėjimą. Planuojame viešojoje bibliotekoje ir filialuose rengti tradicines ir virtualias li-
teratūros bei dokumentų parodas, profesionalaus ir mėgėjiško meno parodas ir jų prista-
tymus, tradicinius, viešųjų erdvių ir mobiliuosius renginius. 

 Toliau bus vykdomas projektas „Bibliotekos pažangai‘ 2“, kurio tikslas – sustiprinti Lietu-
vos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bib-
liotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gy-
venimo kokybę. Projektas „Bendruomenės „Hub‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos 
kodą“ vykdomas pagal 5 saviraiškos kodus: „Kūrybiškumo kodas“, „Elektronikos kodas“, 
„Žinių kodas“, „Modeliavimo kodas“ ir „Multimedijos kodas“. Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 
bibliotekoje, Bibliotekos partnerėse (Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Klaipė-
dos r. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje) įkurtos „Multimedijos kodo“ saviraiškos erdvės 
ir vykdomos „Kūrybiškumo kodo“ ir „Žinių kodo“ veiklos.  

 ŠSVB 2016 metų veiklos programoje – daug įdomybių ir naujų veiklų bendruomenės kny-
giams. Valstybės šventėms, įžymioms datoms bei sukaktims, rašytojų jubiliejams, naujų 
knygų sutiktuvėms ir kt. skirti įdomūs ir vis kitokie renginiai. 

 
TRUKDŽIAI, GALINTYS ĮTAKOTI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  

 Nepakankamas biudžetinis finansavimas, neleidžiantis įgyvendinti bibliotekininkų atestaci-
jos sistemos. 

 Kultūros ir meno darbuotojams priskiriamų bibliotekininkų atlyginimų didinimo (Valsty-
bės lygiu) programos nebuvimas. 

 Nepakankamos Valstybės biudžeto lėšos naujiems dokumentams bibliotekose įsigyti. 
  Investicijų nebuvimas funkcionalioms patalpoms įrengti (Tilžės g. 12) ir naujoms paslau-

goms vartotojams diegti. 
 Kitos priežastys, kurių iš anksto negalima numatyti. 

 
PAGRINDINIAI STATISTINIAI PLANUOJAMOS 2016 M. VEIKLOS RODIKLIAI 

Eil. 
nr. 

Darbo turinys 
Buvo 

2015 m. 
Planuojama 

2016 m. 
Skirtumas 

1. Gyventojų sutelkimo (proc.) 25,1 25,1 - 
2. Skaitytojų skaičius (iš viso): 10402 10450 +48 
2.1. Suaugusių skaitytojų skaičius 6964 7000 +36 
2.2. Skaitytojų vaikų skaičius 3438 3450 +12 
3. Apsilankymų skaičius (iš viso): 225882 226500 +618 
3.1. Suaugusių lankytojų 121527 122550 +523 
3.2. Lankytojų vaikų 104355 104450 +95 
3.3. Lankomumas 21,7 21,7 - 
4. Literatūros išduotis (iš viso): 388364 388500 +136 

4.1. 
Literatūros išduotis suaugusiems skaityto-
jams 

282987 283110 +123 

4.2. Literatūros išduotis skaitytojams vaikams 105377 105390 +13 
4.3. Literatūros išduotis į namus 182895 183000 +105 
4.4. Literatūros išduotis vietoje 205469 205500 +31 
5. Skaitytojų aptarnavimas namuose:    
5.1. Skaitytojų skaičius 202 210 +8 
5.2. Literatūros išduotis 7413 7500 +87 
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6. Renginiai (iš viso): 902 902 - 
6.1. Žodiniai renginiai 573 552 -21 
6.2. Vaizdiniai renginiai 329 350 +21 
7. Fondo formavimas (iš viso) 247399 246662 -737 
8. Gauti ir sutvarkyti dokumentai (iš jų): 9357 9800 +443 
8.1. spaudinių 9324 9760 +436 
8.2. elektroninių dokumentų 33 40 +7 
9. Prenumeruota periodinių leidinių 54 54 - 
10. Nurašyta dokumentų, iš jų: 13559 13537 -22 
10.1. spaudinių 6926 8000 +1074 
10.2. periodinių leidinių 6633 5537 -1096 

11. 
Naujai gautų ir apskaitytų LIBIS kataloge do-
kumentų bibliografinių įrašų skaičius 

1518 1600 +82 

 
 

BIBLIOTEKOS ADMINISTRAVIMAS IR VADYBA 

 
1. Biblioteką administruoja Bibliotekos direktorius. Vadyba vykdoma vadovaujantis Biblio-
tekos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Finansų kontrolės taisyklėmis su prie jų parengtomis 
ir Bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtintomis tvarkomis. Dalis taisyklių, tvarkų atnaujin-
ta 2015 metais. Taisyklių, tvarkų atnaujinimas bus vykdomas ir 2016 metais.  
2. Planuojama parengti ir Bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtinti šiuos vidaus darbo 
tvarkos dokumentus: 
2.1. ŠSVB Filialo nuostatų naują redakciją (2016, balandis); 
2.2. ŠSVB filialo, vykdančio ir mokyklos bibliotekos funkcijas, nuostatų naują redakciją (2016, 
balandis); 
2.3. ŠSVB filialo vyr. bibliotekininko ir (ar) bibliotekininko pareigybių aprašo naują redakciją 
(2016, gegužė);. 
2.4. ŠSVB su mokyklos biblioteka sujungto filialo vyr. bibliotekininko ir (ar) bibliotekininko 
pareigybių aprašo naują redakciją (2016, gegužė). 
 

ŠSVB TEIKTI PROJEKTAI PAPILDOMAM FINANSAVIMUI GAUTI (2016 M.) 

Projekto pavadinimas, vadovas Programa Prašoma 
suma 

Finansuota 
suma 

„Prabylančios mūzos & inovatyvūs žiniadie-
niai“ (A. Norbutienė) 

Šilutės rajono savi-
valdybė 

1 411 1 411 

Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“ (V. 
Gerulienė, tęstinis) 

Lietuvos kultūros 
taryba 

3 471 2 500 

„Inovatyvūs pramogadieniai kartu su biblio-
teka“ (S. Jablonskienė) 

Lietuvos kultūros 
taryba 

3 935 2 000 

„Prie knygų versmės“ (A. Norbutienė) Šilutės rajono savi-
valdybė 

3 583 2 000 

„Knygnešių kelias interaktyvioje erdvėje“ (N. 
Budreckienė) 

Lietuvos kultūros 
taryba 

10 834 5 000 

„Jaunimo divizionas – ateik, mąstyk, štur-
muok“ (I. Zarambaitė) 

Šilutės rajono savi-
valdybės Jaunimo 
programa 

1775 800 

„Žmogus savo esybėje yra gyvenimo didy-
bė...“ (Vydūnas), 2016–2018 m. 

Lietuvos Respubli-
kos kultūros minis-
terija 

700 Laukiame 
atsakymo 

Iš viso: 7 projektai 25 709 13 711 
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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 
priemones vykdyti SVB sistemai steigėjo priskirtas funkcijas. 
 
UŽDAVINIAI 

 Vadovaujantis LR Bibliotekų apskaitos įstatymo reikalavimais darbe vadovautis SVB siste-
mai nustatyta apskaitos politika. 

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

 Atsižvelgiant į turimus finansinius asignavimus aprūpinti SVB sistemą inventoriumi, prie-
monėmis, 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. 
 Užtikrinti saugaus darbo organizavimą SVB. 

 
Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo 

data 
Atsakingas 

1. Aprūpinti ūkinėmis priemonėmis viešąją biblioteką ir 
filialus, atsižvelgiant į 2016 m. sąmatoje numatytas lė-
šas: valymo priemonėmis ir valymo įrankiais, kt. prie-
monėmis PVC dangai, WC, plytelėms, baldams, lan-
gams, kompiuterinei technikai valyti, elektros lempu-
tėmis, špagatu ir kt. (galimi kiti nenumatyti pirkimai). 

Per metus Komisija,  
A. Mauricas 

2. Esant nepataisomiems buitinės techninės įrangos ge-
dimams, keisti ją nauja. 

Per metus Komisija,  
A. Mauricas 

3. 
 

Aprūpinti kanceliarinėmis prekėmis viešąją biblioteką 
ir filialus, atsižvelgiant į 2016 metų sąmatoje numaty-
tas lėšas: kasetėmis su dažomaisiais milteliais kopija-
vimo aparatui, faksui, CD-Rom‘ais ir diskeliais, kom-
piuterine klaviatūra ir pelėmis, kopijavimo ir spalvotu 
popieriumi, įmautėmis, segtuvais, lipniais lapeliais, 
popieriumi, klijais, lipnia juosta, rašymo priemonėmis, 
sąsiuviniais, susegikliais, skylamušiais, aplankalais, są-
varžėlėmis, smeigtukais, vatmanu, pašto ženklais, vo-
kais ir kt. (galimi kiti nenumatyti pirkimai). 

Per metus A. Mauricas 

4. Sugedus kompiuterinei ir kitai technikai atlikti remon-
to darbus.  

Per metus A. Mauricas 

5. Laiku atlikti automobilio Ford Transit techninę prie-
žiūrą ir pagal poreikį atnaujinti draudimo sutartis. 

Per metus A. Mauricas 

6. Sudaryti sutartis su įmonėmis, mokyklomis, seniūni-
jomis, teikiančiomis viešajai bibliotekai ir filialams ši-
lumos, elektros energijos, vandens tiekimo ir kitas pa-
slaugas. Vadovautis viešųjų pirkimų įstatymu. 

Per metus A. Mauricas 

7. Užtikrinti saugaus darbo taisyklių laikymąsi. Surengti 
įvadinius ir darbo vietoje instruktažus Bibliotekos 
darbuotojams. Supažindinti Bibliotekos darbuotojus su 

Per metus A. Mauricas 
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žmonių evakavimo planu. Užpildyti gesintuvus, kurių 
garantinis laikas pasibaigęs.  

8. Vykdyti viešųjų pirkimų apklausą, sudaryti viešųjų 
pirkimų planą 2016 metams ir, esant poreikiui, kore-
guoti jį kas ketvirtį. 

Per metus A. Mauricas 

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

Per metus Komisija 

10. Apdrausti viešosios bibliotekos turtą pagal steigėjo 
skirtus asignavimus. 

Per metus A. Mauricas 

11. Viešojoje bibliotekoje vykstantiems kultūros rengi-
niams ruošti patalpas, užtikrinti priešgaisrinį saugu-
mą.  

Per metus A. Mauricas,  
I. Penčylė 

12. Sudaryti sutartis ir užsakymus su viešojoje biblioteko-
je teikiamų transporto bei salės nuomos ir Tilžės g. 12 
patalpų nuomos paslaugų vartotojais. 

Per metus A. Mauricas 

13. 
 

Sudaryti autorines ir gretutines sutartis su viešosios 
bibliotekos ir filialų kultūros renginiuose dalyvaujan-
čiais asmenimis, vadovautis viešųjų pirkimų įstatymu. 

Per metus Skyrių vedėjai,  
A. Mauricas 

14. Registruoti ir vizuoti filialų finansinių-ūkinių sandorių 
sutartis, sąskaitas ir kt.  

Per metus A. Mauricas,  
V. Vasiliaus-
kienė 

15. Organizuoti finansuotų projektų ūkinės-techninės da-
lies vykdymą, viešą paslaugų ir prekių įsigijimą. 

Per metus Komisija, 
A. Mauricas 

16. Vykdyti viešųjų darbų 2016 m. programą (gavus finan-
savimą). Pakeisti langus Šilutės miesto ir Pašyšių filia-
luose, suremontuoti grindis Degučių filiale, VB 402 
kab. pakeisti sugedusias stoglangių užuolaidėles, pir-
mame aukšte ir 308 ,401, 403 kabinetuose pakeisti ža-
liuzes roletais, paruošti Tilžės g. 12 patalpas piešinių 
parodai miesto šventės metu.  

Per metus A. Mauricas 

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

Per metus A. Mauricas 

18. Vykdyti kitus būtinus, bet šioje programoje nenumaty-
tus darbus, užtikrinančius VB sistemai iškeltų uždavi-
nių vykdymą. 

Per metus Administraci-
ja, atsakingi  
asmenys 

19. Sudaryti sutartį su LATGA dėl muzikinių kūrinių atli-
kimo. 

Per metus A. Mauricas, 
skyrių vedėjai 

20. Nuolat dirbti su VB vyr. buhaltere visais esamo, gau-
namo ar kitaip judančio inventoriaus apskaitos klau-
simais. Pagal naują buhalterinės apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės tvarką vykdyti turto apskaitą.  

Per metus A. Mauricas 

21. Vykdyti kitus VB direktorės nurodymus ir vyr. buhal-
terės pavedimus, susijusius su tarnybine veikla , bet 
galimai nesusijusius su pareigybių aprašu. 

Per metus A. Mauricas 

22. Vykdyti paslaugų ir pirkimo sutarčių VB ir visuose fi-
lialuose stebėjimą ir atnaujinti sutartis. 

Per metus A. Mauricas 

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

Per metus A. Mauricas 

24. Bendradarbiauti Savivaldybe ieškant naujų tinkamų 
patalpų Rusnės filialui. 

Per metus A. Mauricas 
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BUHALTERIJA (STRUKTŪR INIS PADALINYS)  

Atsakinga ir kontrolę vykdo vyr. buhalterė Stasė Stankevičienė. 

 
Eil. 
nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Įgyvendinant viešosios bibliotekos vidaus kontrolės taisykles parengti šias tvarkas: 
1.1. Stebėti VSAFAS standartų pasikeitimus, esant 

poreikiui, koreguoti apskaitos politiką. 
Per metus S. Stankevičienė, 

I. Genutienė 

1.2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atlikti pataisymus 
inventorizacijos taisyklėse.  

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

1.3. Užtikrinti įmokų už mokamas paslaugas surin-
kimą ir jų tikslinį panaudojimą. 

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

1.4. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti kasos 
aparato tvarką. 

Iki 03 01 d. S.Stankevičienė 

1.5. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti kasos 
darbo tvarką. 

Iki 03 01 d. S.Stankevičienė 

1.6. Stebėti ir, esant poreikiui, atnaujinti naudojamų 
buhalterinės apskaitos sąskaitų planą, registrų 
planą. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.7. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti tvarkas, 
taisykles ir kitus dokumentus, susijusius su Bib-
liotekos veikla. 

Iki 05 01 d. S. Stankevičienė 
 

1.8. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, koreguoti mokamų 
paslaugų teikimo apskaitos tvarką. 

Iki 03 01 d. S. Stankevičienė, 
VB skyrių vedėjai 

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

Per metus A. Mauricas, 
S. Stankevičienė 

1.10. Suderinti mokėtinų ir gautinų sumų likučius.  Iki 11 30 d. S. Stankevičienė 

1.11. Užtikrinti teisingą darbo užmokesčio priskaity-
mą ir išmokėjimą  

Per metus S. Stankevičienė, 
I. Genutienė 

1.12. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti darbo 
užmokesčio skaičiavimo tvarką. 

Iki 04-01 d. S. Stankevičienė, 
I. Genutienė 

1.13. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti atostogų 
ir priskaičiuotų socialinio draudimo kaupinių 
tvarką. 

Iki 04 01 d. S. Stankevičienė, 
I. Genutienė 

1.14. Užtikrinti, kad VB ataskaitos, deklaracijos ir kita 
informacija būtų teikiama teisinga, vadovaujantis 
Lietuvos vyriausybės nutarimais ir parengtomis 
naujos redakcijos formomis. 

Per metus S. Stankevičienė, 
I. Genutienė 

1.15. Užtikrinti, kad visos VB ataskaitos, prisilaikant 
terminų, būtų skelbiamos interneto svetainėje.  

Per metus S. Stankevičienė 

1.16. Vadovaujantis įstatymais rengti 2015 metų me-
tines finansines ataskaitas, kaip numatyta vy-
riausybės nutarimuose. 

Iki 03 20 d. S. Stankevičienė 

1.17. Užtikrinti teisingą nebalansinės sąskaitos likučių 
apskaitą. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.18. Užtikrinti teisingą 2015 metų buhalterinės ap-
skaitos duomenų kėlimą į VSAKIS programą, va-
dovaujantis vyriausybės nutarimais. 

Iki 03 30 d. S. Stankevičienė 

1.19. Palyginti teiktos 2014 metų finansinės ataskaitos 
likučius su VSAKIS programoje esančiais liku-
čiais, konvertuotais 2015 metais į eurus, ir atlikti 
pataisymus vadovaujantis vyriausybės nutari-

Iki 03 30 d. S. Stankevičienė 
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mais. 
1.20. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti teikiamų 

paslaugų kainų sąrašą. 
Iki 07 01 d. S. Stankevičienė, 

VB skyrių vedėjai 

1.21. Vadovaujantis įstatymais rengti 2016 metais 
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo tarpines ir 
metines finansines, kitas ataskaitas vadovaujan-
tis vyriausybės nutarimais. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.22. Stebėti bazinių dydžių pasikeitimus 2016 metais 
ir kontroliuoti, kad būtų taikomi baziniai dydžiai, 
numatyti teisės aktuose. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.23. Teikti paraiškas pagal programos sąmatą Biu-
džeto ir finansų skyriui. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.24. Teikti Biudžeto ir finansų skyriui, esant porei-
kiui, lėšų perkėlimo prašymus nustatytais termi-
nais. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.25. Teikti Biudžeto ir finansų skyriui statistines nau-
jos redakcijos formas nustatytais terminais. 

Per metus S. Stankevičienė 

1.26. Teikti dokumentus ilgalaikio materialiojo turto, 
visiškai nusidėvėjusio ir Bibliotekos veikloje ne-
naudojamo, vienetams nurašyti. 

Iki 02 15 d. A. Mauricas, 
S. Stankevičienė 

2. Dirbti su „Progra-Apskaita“ programa: 
2.1. Organizuoti ir kontroliuoti „Progra-Apskaita“ 

programos naujų modelių įkėlimo ir testavimo 
darbus. 

Iki 01 02 d. S. Stankevičienė, 
I. Genutienė 

2.2. Užtikrinti darbo užmokesčio teisingą skaičiavimą 
įdiegtame darbo užmokesčio skaičiavimo modu-
lyje „Atlyginimai“ nuo 2016 01 01 d., vadovau-
jantis vyriausybės nutarimais. 

Per metus S. Stankevičienė,  
I. Genutienė 

2.3. Kontroliuoti darbo laiko grafikų ir darbuotojų 
darbo apskaitos tabelių teisingumą įdiegtuose 
modeliuose „Grafikas“ ir „Tabelis“. 

Per metus S. Stankevičienė,  
I. Genutienė 

2.4. Užtikrinti teisingą duomenų perkėlimą į 2016 
metus buhalterinės apskaitos programoje „Pro-
gra-Apskaita“, pagal kiekvieną programos modu-
lį. 

Iki 01 02 d. S. Stankevičienė 

2.5. Užtikrinti teisingą Didžiosios knygos likučių per-
kėlimą į 2016 metus. 

Iki 01 20 d. S. Stankevičienė 
 

2.6. Sutikrinti ilgalaikio materialiojo turto likučius 
sumine išraiška, perkeliant į naujus metus, esant 
nukrypimams atlikti pataisymus. 

Iki 01 28 d. S. Stankevičienė 
 

2.7. Peržiūrėti turtą nebalansinėje sąskaitoje, esant 
reikalui, šalinti atsiradusius netikslumus. 

Iki 01 28 d. S. Stankevičienė, 
A. Mauricas 

2.8. Sutikrinti ar teisingai persikėlė skolų likučiai tie-
kėjams, nukrypimus šalinti. 

Iki 01 10 d. S. Stankevičienė 
 

 
SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS (SAS) 

Atsakinga ir kontrolę vykdo skyriaus vedėja Aldona Norbutienė. 
 
TIKSLAS 
Organizuoti vartotojų aptarnavimą, teikiant konsultacinę pagalbą, skaitymo paslaugas Biblio-
tekoje, įstaigose, namuose, skleidžiant informaciją, žinias, kūrybą, skatinant skaitymą ir mo-
kymąsi visą gyvenimą. 
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UŽDAVINIAI 
 Aprūpinti vartotojus reikalingais dokumentais, išduodant panaudai į namus arba 

Bibliotekoje, naudojantis vieningu viešosios bibliotekos fondu, užsakant per tarpbibliotekinį 
abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų.  

 Ugdyti skaitymo įgūdžius ir tęsti skaitymo skatinimo iniciatyvas bendruomenėje, 
organizuojant edukacines kūrybines veiklas, skaitymo skatinimo akcijas.  

 Vykdyti knygos, žinių, profesionaliosios kūrybos sklaidą, skatinant gyventojus domėtis 
šiuolaikiniais autoriais, siekti kultūros atvirumo bendruomenėje, tenkinant jos kultūrinius 
poreikius.  

 Populiarinti Biblioteką, organizuojant optimalią prieigą prie Bibliotekos teikiamų 
paslaugų visų socialinių grupių vartotojams, teikiant prioritetą besimokančiųjų reikmėms, 
atkreipiant dėmesį į socialiai pažeidžiamus asmenis.  

 Prisidėti prie socialinės atskirties grupių integracijos į visuomenę, teikiant skaitymo 
paslaugas socialinėse įstaigose, organizuojant terapines veiklas, kūrybos pristatymus, 
kviečiant į kultūros renginius Bibliotekoje. 

 Plėtoti partnerystės ryšius su socialiniais partneriais, nevyriausybiniu sektoriumi, 
kultūros, švietimo įstaigomis, kitomis institucijomis, vykdant bendras veiklas, skirtas 
Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams, minint žymias datas, sukaktis. 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo laiko-

tarpis 
Vykdytojas 

1.Vartotojų aptarnavimas 
1.1. Apsilankymų skaičius: 

abonemente – 13 500,  
periodikos skaitykloje – 10 300. 
Dokumentų išduotis iš viso –139 100, iš jų: 
į namus – 53 1200, 
vietoje – 87100. 

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

1.2. Priimta ir įvykdyta 410 dokumentų užsakymų, 
gautų iš vartotojų internetu.  

01-12 mėn. I. Zarambaitė, 
D. Pupšytė 

1.3. Pagal individualius poreikius aptarnauti 4 senyvo 
amžiaus ir judėjimo sutrikimų turinčius vartoto-
jus, nunešant spaudinius į namus (pagal indivi-
dualius poreikius). Iš viso per metus – 44 apsilan-
kymai, nunešant 210 fiz. vnt. spaudinių. 

01-12 mėn. 
(kiekvieno mė-
nesio pirmą ir 
trečią trečia-

dienį) 

I. Zakaraitė,  
D. Pupšytė 
 

1.4. Pagal individualius poreikius aprūpinti 3 regos su-
trikimų turinčius vartotojus garso knygomis, sko-
linantis jas iš Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipė-
dos filialo. Iš viso per metus – 20 apsilankymų, iš-
duodant 100 fiz. vnt. 

01–12 mėn. 
(kiekvieno mė-
nesio antrą tre-

čiadienį) 

D. Jucikaitė 

1.5. Konsultuoti ir mokyti vartotojus rezervuoti ar už-
sisakyti reikalingus leidinius internetu (LIBIS sis-
temoje).  

01–12 mėn. I. Zarambaitė, 
D. Pupšytė,  
D. Jucikaitė 

1.6. Konsultuoti skaitytojus, vykdant periodinių leidi-
nių straipsnių paiešką www.lnb.lt  (Nacionalinės 
bibliografijos duomenų banke), viešosios bibliote-
kos LIBIS suvestiniame kataloge, www.lrs.lt  ir ki-
tose duomenų bazėse. 

01–12 mėn. D. Jucikaitė 

1.7. 
 

Registruoti vartotojų-skolininkų laiku negrąžintus 
dokumentus. Priminti vartotojams apie laiku neg-
rąžintus spaudinius telefonu, el. paštu. 

01–12 mėn. I. Zarambaitė, 
D. Pupšytė, 
D. Jucikaitė 

1.8. Atsakyti į 3 310 vartotojų žodžiu, el. paštu, patei-
kiamas užklausas. 

01–12 mėn. I. Zarambaitė,  
D. Pupšytė,  

http://www.lnb.lt/
http://www.lrs.lt/
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D. Jucikaitė 
1.9. Teikti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas  

vartotojams pagal individualius poreikius, vyk-
dant užsakymus iš kitų Lietuvos viešųjų bibliote-
kų.  

01–12 mėn. D. Pupšytė 

1.10. Keisti knygas keliaujančiose bibliotekėlėse – Šilu-
tės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centre 
bei Šilutės socialinių paslaugų centre. Vesti ap-
skaitą. 

01–12 mėn. 
1 kartą per 

mėn. 

I. Zarambaitė,  
D. Jucikaitė 

2. Gautų dokumentų registravimas, fondų priežiūra 
2.1. Registruoti RSVB sistemoje prenumeruojamus 

leidinius LIBIS Periodikos registravimo posiste-
mėje. 

01–12 mėn. 
(kiekvieną dar-

bo dieną) 

D. Jucikaitė 
 

2.2. Pildyti analizinės bibliografijos duomenų bazę 
kraštotyrinio pobūdžio analiziniais įrašais iš ei-
namųjų metų rajoninės, regioninės, respublikinės 
periodinės spaudos. Iš viso įrašų per metus –  
1 710: iš rajoninės spaudos – 1 600, kitų leidinių – 
110. 

01–12 mėn. D. Jucikaitė 
 

2.3. Atrinkti kraštotyrinio pobūdžio straipsnius iš res-
publikinės periodinės spaudos, daryti jų iškarpas 
ar kopijas ir perduoti BKS.  
Iš viso kopijų ir iškarpų – 100. 

01–12 mėn. 
(kiekvieną dar-

bo dieną) 

D. Jucikaitė 

2.4. Atlikti 2016 metais VB ir jos filialuose gautų ir į 
LIBIS suvestų periodinių leidinių (laikraščių) įri-
šimą ir sudarymą į komplektą LIBIS Komplekta-
vimo posistemėje. 

12 mėn. D. Jucikaitė 

2.5. Atrinkti iš periodikos fondo neaktualius ir senus 
periodinius leidinius, juos nurašyti.  

Iki 03 01 d. D. Jucikaitė 

2.6. Nurašyti 2010 metų VB ir jos filialų periodinius 
leidinius iš VB fondo apskaitos LIBIS Komplekta-
vimo posistemėje. 

01–12 mėn. D. Jucikaitė 

2.7. Registruoti skaitytojų pageidaujamus dokumen-
tus, kurių Biblioteka neturi. Sudarytą sąrašą pa-
teikti Fondo organizavimo skyriui. 

1 kartą per 
ketvirtį 

D. Pupšytė 

2.8. Registruoti skaitytojų pamestus ir į jų vietą grą-
žintus dokumentus, vadovaujantis norminiais ak-
tais sudaryti dokumentų nurašymo aktus ir per-
duoti Fondo organizavimo skyriui. 

2 kartus per 
metus: 

iki 06-01 d., 
iki 12 01 d. 

D. Pupšytė 

2.9. Atrinkti iš dokumentų fondų senus , susidėvėju-
sius spaudinius, juos nurašyti ir perduoti Fondo 
organizavimo skyriui. 

Iki 06 01 d., 
iki 11 15 d. 

I. Zarambaitė,  
D. Pupšytė 

3. Renginiai. Informacijos rengimas ir sklaida 
3.1. Organizuoti renginių ciklus:  

 „Nauja knyga. Susipažink!“ – naujų knygų pri-
statymai; 
 „Lietuvių rašytojai“ ir „Užsienio šalių rašytojai“ 
– rašytojų jubiliejinėms datoms paminėti; 
 „Lietuvos istorijos puslapiai“ – istorinėms Lie-
tuvos sukaktims, valstybinėms šventėms, istori-
nėms asmenybėms paminėti; 
 „Šiuolaikiniai lietuvių autoriai“ – susitikimai su 

01–12 mėn. A. Norbutienė, 
I. Zarambaitė,  
D. Jucikaitė, 
D. Pupšytė 
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rašytojais, knygų autoriais; 
 „Kai knygos atgyja spalvose...“ – edukacinių už-
siėmimų ciklas literatūros mėgėjams;  
 „Lėlių gamyba iš polimerinio molio (modeli-
no)“ – kūrybinių užsiėmimų ciklas (12 užsiėmimų, 
jei bus gautas finansavimas). 
Žr.  

Renginiai Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje  
3.2. Surengti 67 kultūros renginius: 

profesionalaus, mėgėjiško meno, tautodailės, fo-
tografijų parodų – 10; 
literatūros parodų, teminių lentynų – 30; 
edukacinių užsiėmimų, programų – 12;  
literatūrinių, muzikinių, kt. renginių – 15. 

01–12 mėn. A. Norbutienė, 
I. Zarambaitė,  
D. Jucikaitė, 
D. Pupšytė 

3.3. Rengti informaciją organizuojamų renginių re-
klamai, pateikti ją maketuoti, tiražuoti, vykdyti 
sklaidą Bibliotekoje, įstaigose, organizacijose, tarp 
privačių asmenų. 

01–12 mėn. A. Norbutienė,  
I. Zarambaitė, 
D. Jucikaitė, 
D. Pupšytė 

3.4. Rengti informaciją apie Skyriaus veiklą, knygos 
renginius, teikiamas paslaugas  ir teikti laikraš-
čiams „Šilutės naujienos“, „Pamarys“, „Šilokarče-
ma“, „Tarp knygų“, „Savivaldybių žinios“; el. laik-
raščiams  
www.siluteszinios.lt, www.silutesetazinios.lt, 
www.silaine.lt, www.silutiskis.lt, interneto svetai-
nėms www.silutevb.lt, www.silute.lt. Parengti 15 
publikacijų. 

01–12 mėn. A. Norbutienė,  
I. Zarambaitė, 
D. Jucikaitė, 
D. Pupšytė 

3.5. Parengti 15 knygų renginių aprašymų (reklama, 
susirašinėjimas, scenarijai, straipsnių kopijos) ir 
perduoti Knygos muziejui. 

01–12 mėn. D. Jucikaitė 

3.6. Rengti informacinę medžiagą apie SAS organizuo-
jamus renginius, laiku perduoti Informacijos sky-
riui 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 rajono NVO: Šilutės-Emericho 

miestų bendradarbiavimo draugija, Šilutės „Mote-
rų seklyčios” draugija, Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos Šilutės skyriumi, Šilutės bendrija „Viltis”, 
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Šilutės sky-
riumi, Šilutės katalikių moterų draugija, Šilutės 
diabeto klubu „Margainis“, kviečiant jų narius į 
knygos renginius, sudarant sąlygas kūrybai prista-
tyti. 

01–12 mėn. A. Norbutienė,  
D. Jucikaitė,  
D. Pupšytė,  
I. Zarambaitė 
 

4.2. Bendradarbiauti su rajono nevyriausybinio sekto-
riaus organizacijomis, organizuojant kultūrines 
veiklas: 
 Šilutės kraštotyros draugija, organizuojant 
folkloro kolektyvo „Ramytė“ edukacinę programą;  
 LASS Šilutės skyriumi, aptarnaujant garso kny-
gomis neregius ir silpnaregius; 
 asociacija Žmonių su sielos negalia klubu „Sie-

01–12 mėn. A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė,  
I. Zarambaitė, 
D. Pupšytė 

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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los paguoda“, teikiant skaitymo paslaugas Šilutės 
psichikos sveikatos centre, rengiant kūrybos pa-
rodas Bibliotekoje, kviečiant į renginius. 

4.3. Bendradarbiauti su kultūros ir kitomis įstaigomis, 
kūrybinėmis organizacijomis: 
 Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, 
skolinantis iš jo garso knygas silpnaregiams ir ne-
regiams aptarnauti; 
 VšĮ „Rašytojų klubu“, organizuojant literatūri-
nių renginių ciklą „Šiuolaikiniai lietuvių autoriai“; 
 Lietuvos dailininkų sąjunga, rengiant profe-
sionalaus meno parodas; 
 Lietuvos tautodailininkų sąjunga, organizuo-
jant tautodailininkės R. Čiuželienės-Emigart kar-
pinių parodą; 
 Savaitraščio „Šeimininkė“ redakcija ir Senųjų 
kaimo tradicijų kultūros centru, rengiant susiti-
kimą su aktore, knygų autore D. Kazragyte; 
 Macikų socialinės globos namais, surengiant 
užimtumo grupių kūrybos parodą; 
 Šilutės socialinių paslaugų centru, teikiant 
skaitymo paslaugas nakvynės namuose, krizių 
centre. 

03–12 mėn. A. Norbutienė,  
D. Jucikaitė,  
D. Pupšytė,  
I. Zarambaitė 
 
 

5. SAS skyriaus dokumentacija. Kita veikla 
5.1. Parengti Skyriaus bibliotekininkų individualios 

veiklos 2017 metų programas, aptarti Skyriuje. 
Iki 10 15 d. A. Norbutienė, 

D. Jucikaitė,  
I. Zarambaitė,  
D. Pupšytė 

5.2. Pagal Skyriaus bibliotekininkų individualius darbo 
planus parengti veiklos 2017 metų veiklos pro-
gramą. 

Iki 11 01 d. A. Norbutienė 

5.3. Parengti Skyriaus bibliotekininkų individualios 
veiklos 2015 metų ataskaitas. 

Iki 
2016 01 15 d. 

D. Jucikaitė,  
I. Zarambaitė,  
D. Pupšytė 

5.4. Pagal Skyriaus bibliotekininkų individualias darbo 
ataskaitas parengti Skyriaus 2015 metų veiklos 
ataskaitą. 

Iki 
2016 02 01 d. 

A. Norbutienė 

5.5. Dalyvauti viešosios bibliotekos vykdomuose pro-
jektuose, organizuoti numatytas veiklas, bendra-
darbiaujant su viešosiomis įstaigomis, kūrybinė-
mis organizacijomis. 

01–12 mėn. A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė,  
I. Zarambaitė,  
D. Pupšytė 

5.6. Parengti ir teikti 3 projektus papildomam finansa-
vimui gauti. 

Kai bus pa-
skelbta 

A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė, 
I. Zarambaitė 

5.7. Vykdyti finansuotų projektų „Prie knygos vers-
mės...“, „Prabylančios mūzos & Inovatyvūs žinia-
dieniai“ vadybą, laiku rengti sutartis, tekstines 
ataskaitas. 

01–12 mėn. A. Norbutienė 
 

5.8. Rengti ir teikti informaciją apie Skyriaus veiklą 
Bibliotekos direkcijai, kitoms institucijoms, pagal 
direktoriaus nurodymus. 

01–12 mėn. A. Norbutienė 

5.9. Rengti Skyriaus darbuotojų pasitarimus, skirtus 01–12 mėn. A. Norbutienė 
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Skyriaus veiklai organizuoti, užduotims vykdyti, 
darbui paskirstyti, kt. veiklos klausimais. 

5.10. Vykdyti projekto „Jaunimo divizionas: ateik, mąs-
tyk, šturmuok“ vadybą, laiku parengti sutartis, te-
kstinę ataskaitą. 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

03–12 mėn. I. Zarambaitė 

 

VAIKŲ APTARNAVIMO SKYRIUS (VAS) 
Atsakinga ir kontrolę vykdo VAS vedėja Vita Gerulienė. 
 
TIKSLAS 
Atsižvelgiant į įvairaus amžiaus grupių vaikų interesus įtraukti juos į neformalaus ugdymo 
procesą, tokiu būdu sudominant juos knyga ir skaitymu, skleisti informaciją ir žinias. 
 
UŽDAVINIAI 

 Edukaciniuose kūrybiškumo užsiėmimuose skatinti vaikus kurti ir naudingai veikti Biblio-
tekoje; 

 sudaryti galimybę mažiesiems skaitytojams, šeimoms, miesto svečiams dalyvauti Bibliote-
kų ir Vietos bendruomenių metams skirtuose renginiuose ir programose; 

 bendradarbiauti su jaunųjų vartotojų šeimomis, populiarinti skaitymą balsu, organizuojant 
šeimų skaitymo balsu užsiėmimus. 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo 

laikotarpis 
Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas  
1.1. Konsultuoti ir mokyti vartotojus rezervuoti ar 

užsisakyti reikalingus leidinius internetu (LIBIS 
sistemoje). 

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

1.2. Konsultuoti skaitytojus, vykdant dokumentų 
paiešką interneto svetainėje www.lnb.lt 
(Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas), 
viešosios bibliotekos LIBIS suvestiniame kataloge.  

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

1.3. Registruoti vartotojų-skolininkų laiku negrąžintus 
dokumentus, rengti priminimo lapelius, pristatyti 
juos į mokyklas, siųsti el. paštu, priminti telefonu. 

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

2. Renginiai. Informacijos rengimas ir sklaida  
2.1. Organizuoti jaunųjų knygos bičiulių būrelio 

„Galvočiukai“ narių užimtumą VAS: 
 tęsti neformalią veiklą viešojoje bibliotekoje, 
įtraukti naujų narių; 
 rengti teatralizuotas knygų pristatymų 
programas; 
 organizuoti vaikų lopšelių-darželių auklėtinių 
užimtumą (mokyklinių atostogų metu), rengiant 
knygų pristatymus su pačių pasigamintomis stalo 
lėlėmis; 
 skatinti būrelio dalyvių norą veikti 
Bibliotekoje. 

Per metus L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė 
 

2.2. Koordinuoti edukacinių lavinamųjų užsiėmimų 
ciklą darželinukams „Labas rytas“ (vaikams skirtų 
naujų knygų, spaudos pristatymai viešojoje 
bibliotekoje, vaikų lopšeliuose-darželiuose): 

Per metus L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė 
 

http://www.lnb.lt/
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 pažintis su lietuvių liaudies tradicijomis; 
 pažintinės ir praktinės edukacinės pamokėlės; 
 informacinės projekcijos pagal pomėgius; 
 senosios animacijos pristatymas; 
 kompaktinių plokštelių su pasakų, žaidimų įra-
šais pristatymai ir perklausos; 
 žinių viktorinos. 
Pastaba: pagal suderintus grafikus. 

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

06–08 mėn. 
 

L. Nausėdienė, 
V. Gerulienė 

2.4. Tęsti mokymus 5–8 klasių moksleiviams, mokant 
susirasti leidinius elektroniniame kataloge, 
rezervuoti juos bei pratęsti internetu išdavimo 
terminą. 

Per metus 
(2 kartus per 

mėn.) 
 

L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė, 
 
 

2.5. Vesti moksleiviams pažintines ekskursijas po 
biblioteką. 

01–12 mėn. L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė 

2.6. Parengti apie 20 informacinių straipsnių Skyriaus 
veiklos, knygos renginių tema ir pateikti juos 
rajoniniams, respublikiniams periodiniams bei el. 
leidiniams:  
www.siluteszinios.lt, www.silutesetazinios.lt, 
www.silutiskis.lt, www.manosilute.lt, 
www.zinios1.lt; Bibliotekos tinklalapyje 
www.silutevb.lt. 

01–12 mėn. L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė, 
V. Gerulienė 

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, organizacijomis  
3.1. Tęsti bendradarbiavimą su Šilutės vaikų 

lopšeliais-darželiais „Pušelė“, „Gintarėlis“, 
„Žibutė“, „Žvaigždutė“, „Ąžuoliukas“, 
„Raudonkepuraitė“, Šilutės M. Jankaus ir Šilutės 
Pamario pagrindinėmis mokyklomis, Žibų pradine 
mokykla. Integruoti juos į Bibliotekos knygos 
renginių programą.  

01–12 mėn. L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė, 
V. Gerulienė 

3.2. Plėtoti ryšius su Šilutės socialinių paslaugų centru, 
kviečiant jų auklėtinius bei globotinius į knygos 
renginius, edukacines programas, sudarant 
sąlygas centro auklėtinių bei globotinių kūrybinei 
raiškai viešojoje bibliotekoje bei jų kūrybai 
pristatyti. 

01–12 mėn. L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė 
 

3.3. Bendradarbiauti su Bauskės (Latvija) centrine 
biblioteka, Vakarų Lietuvos bibliotekomis. 

9 mėn. V. Gerulienė 

4. VAS skyriaus dokumentacija. Kita veikla  
4.1. Ruošti lopšelių-darželių lankymosi bibliotekoje ir 

vaikų lopšeliuose-darželiuose grafikus. 
Elektroniniu paštu laiku pateikti juos adresatams. 
Pasirūpinti, kad informacija laiku pasiektų 
lopšelių-darželių administraciją. 

Kartą per 
ketvirtį 

L. Nausėdienė 
 

4.2. Teikti projektus: 
1. Lietuvos kultūros tarybos Vaikų ir jaunimo 
kultūrinės edukacijos programai (projektas-
stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“), kt. 
programoms. 

02–12 mėn. V. Gerulienė 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silutesetazinios.lt/
http://www.silutiskis.lt/
http://www.manosilute.lt/
http://www.zinios1.lt/
http://www.silutevb.lt/
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2. Vykdyti šių projektų vadybą. 
4.3.   

Vykdyti Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo biblio-
tekos bei Bilo ir Melindos Geitsų projekte „Biblio-
tekos pažangai‘ 2“ numatytas veiklas. 

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

4.4. Skatinti jaunuosius Bibliotekos lankytojus 
dalyvauti internete ir vaikams skirtoje spaudoje 
skelbiamose akcijose, konkursuose. Į šią veiklą 
įtraukti Skyriaus socialinius partnerius. 

Per metus L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė 
 

4.5. Bendradarbiauti su rajono bei miesto pradinių, 
pagrindinių mokyklų administracijomis, vykdant 
vaikų užimtumą jų vasaros stovyklų metu (pagal 
atskirą programą, kai bus gautas mokyklų 
finansavimas šioms veikloms). 

06 mėn. 
 

L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė, 
V. Gerulienė 

4.6. Organizuoti vaikų literatūros bei spaudos 
naujienų pristatymus su kūrybinėmis 
dirbtuvėmis.  

Per metus L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė 
 

4.7. Koordinuoti Skyriaus veiklą viešosios bibliotekos 
padaliniuose. 

01–12 mėn. V. Gerulienė 

4.8. Atrinkti iš dokumentų fondų senus, susidėvėjusius 
spaudinius, sudaryti pripažintų nereikalingais 
arba netinkamais naudotis Bibliotekos 
dokumentų nurašymo aktus ir juos pateikti Fondo 
organizavimo skyriui. 

III ketv. L. Nausėdienė 
 

4.9. Registruoti skaitytojų pamestus ir į jų vietą 
grąžintus dokumentus, vadovaujantis norminiais 
aktais sudaryti dokumentų nurašymo aktus ir 
perduoti juos Fondo organizavimo skyriui. 

01-12 mėn. L. Nausėdienė 
 

4.10. Atnaujinti rašytinę informaciją (skrajutes, kt.) 
skaitytojams, 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 būsimus renginius. 

Per metus L. Nausėdienė, 
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 adresatams. 

Per metus V. Gerulienė 

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

Per metus L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė 
 

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

4.16. Parengti VAS bibliotekininkų individualios veiklos 
programas 2017 metams. Aptarti Skyriuje, 
integruoti į VB programą. 

Iki 10 15 d. L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė, 
V. Gerulienė 

4.17. Parengti VAS 2017 metų veiklos programą. Iki 11 01 d. L. Nausėdienė, 
I. Petrikauskienė, 
V. Gerulienė 

4.17. Parengti VAS 2015 metų veiklos ataskaitą, Iki 02 01 d. L. Nausėdienė, 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.erdves.lt/
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įtraukiant apibendrintą informaciją apie filialų 
darbo su vaikais veiklą. 

I. Petrikauskienė 
 

 
INFORMACIJOS SKYRIUS (IS) 

Atsakinga ir kontrolę vykdo Informacijos skyriaus vyriausioji bibliotekininkė, laikinai einanti IS vedėjos pareigas, 
Sandra Jablonskienė. 

 
TIKSLAS 
Užtikrinti prieigą prie informacijos resursų, teikti vartotojams visavertes interaktyvias bei 
tradicines žinių paslaugas, skatinti naujovių įžvalgas, kompiuterinio ir informacinio raštingu-
mo plėtrą, nuolatinį mokymąsi, prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo.  
 
UŽDAVINIAI 

 Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai‘ 2“ sustiprinti Bibliotekos gebėjimus tenkinti besi-
vystančios visuomenės poreikius ir įtvirtinti Biblioteką, kaip tvarią bendruomeninę instituciją, 
galinčią pagerinti bendruomenės žmonių gyvenimo kokybę. 

 Plėsti bendradarbiavimą su švietimo, kultūros įstaigomis, valdžios institucijomis, NVO, jau-
nimo organizacijomis, kt. 

 Sudaryti tinkamas sąlygas kaupti, saugoti ir pateikti informaciją bendruomenei bei užtik-
rinti informacijos prieinamumą. 

 Mažinant socialinę atskirtį suteikti gyventojams vienodas galimybes nemokamai naudotis 
informacinėmis technologijomis, ugdyti ir stiprinti gyventojų kompiuterinio ir informacinio 
raštingumo įgūdžius, skiriant ypatingą dėmesį gyventojams su specialiais poreikiais, vyresnio-
jo amžiaus žmonėms bei socialinės atskirties žmonių grupėms. 

 Kurti Bibliotekos įvaizdį, vykdant vidinę ir išorinę komunikaciją, Bibliotekos atstovavimą, 
viešuosius ryšius, informaciją. 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo lai-

kotarpis 
Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas 

1.1. Aptarnauti Informacijos skyriaus vartotojus. 01–12 mėn. D. Vasiliauskytė,  
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas,  
O. Kulda 

1.2. IS Interneto skaitykloje aptarnauti vartotojus (nuo 
14 metų). 

01–12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

1.3. Konsultuoti, mokyti vartotojus atlikti dokumentų 
paiešką, rezervuoti bei užsisakyti dokumentus 
Bibliotekos LIBIS elektroniniame kataloge. 

01–12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

1.4. Konsultuoti vartotojus atliekant informacijos pa-
iešką internete. 

01–12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

1.5. Atsakyti į vartotojų užklausas, pateiktas žodžiu, el. 
paštu, telefonu. 

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



      

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

16 2016 metų veiklos programa 

Ž. Jokužytė 

1.6. Atlikti dokumentų spausdinimo, kopijavimo, ske-
navimo, fakso siuntimo, dokumentų įrišimo, lami-
navimo ir kt. mokamas paslaugas. 

01–12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

1.7. Registruoti naujus, perregistruoti esamus vartoto-
jus, sutikslinant duomenis bei perduodant juos į 
vieningą skaitytojų duomenų bazę (VSDB). 

01–12 mėn. Ž. Jokužytė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas, 
S. Jablonskienė, 
O. Kulda 

2. Informacijos skyriaus dokumentacija 
2.1. Parengti skyriaus 2016 metų veiklos programą. Iki 01 04 d. S. Jablonskienė 
2.2. Parengti skyriaus 2015 metų veiklos ataskaitą. Iki 02 15 d. S. Jablonskienė 

2.3. Parengti IS bibliotekininkų individualius 2017 me-
tų veiklos planus. 

Iki 12 15 d. D. Vasiliauskytė,  
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė,  
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

3. Techninės ir programinės įrangos priežiūra 
3.1. Bibliotekos elektroninio pašto dėžučių ir elektro-

ninių laiškų perkėlimas iš www.serveriai.lt siste-
mos į Office 365 platformą.  

02–03 mėn. D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

3.2. Kiekvieno Bibliotekos darbuotojo darbo vietoje 
pašto dėžutės sukonfigūravimas, senų laiškų per-
kėlimas.  

02–03 mėn. D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

3.3. Bibliotekos darbuotojų apmokymas ir supažindi-
nimas su nauja Bibliotekos elektroninio pašto plat-
forma, jos naujomis funkcijomis ir galimybėmis.  

03–04 mėn. D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

3.4. Bibliotekos kompiuterinės įrangos priežiūra ir 
programinės įrangos atnaujinimas. 

01–12 mėn. D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

3.5. 
 Projekto „Bendruomenės „HUB‘as“ bib-

liotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ įrangos 
atrinkimas, techninės specifikacijos parengimas 
viešajam pirkimui.  

02–04 mėn. D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

3.6. Bibliotekos bevielio interneto ryšio atnaujinimas 
ir kokybės gerinimas. 

04–06 mėn. D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

3.7. LIBIS programos administravimas. 01–12 mėn. S. Jablonskienė, 
D. Dobilionskas 

3.8. Atnaujinti LIBIS programos versiją VB ir filialuose. 02–03 mėn. D. Dobilinskas, 
O Kulda 

3.9. Supažindinti VB ir filialų darbuotojus su atnaujinta 
LIBIS versija, konsultuoti juos iškilus klausimams, 
susijusiems su LIBIS programa. 

01–12 mėn. S. Jablonskienė, 
D. Dobilionskas 

3.10. Pateikti duomenis LIBIS centrui apie Bibliotekos 
leidinių panaudą 2015 metais. 

Iki 01 18 d. S. Jablonskienė 

3.11. Eksportuoti analizinius bibliografinius įrašus į Na-
cionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). 

01–12 mėn. S. Jablonskienė 

3.12. Importuoti aprobuotus reikšminius žodžius iš ana-
lizinės bibliografijos duomenų bazės. 

01–12 mėn. S. Jablonskienė 

http://www.serveriai.lt/
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3.14 Vykdyti skaitytojų pažymėjimų užsakymą. 01–12 mėn. S. Jablonskienė 
4. Mokymai, seminarai 
Žr. Renginiai Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje  

4.1. Seminaras „Savitarnos svetainė www.manogile.lt. 
Viskas apie elektrą ir dujas“. 

02 04 S. Jablonskienė 

4.2. Surengti seminarą vartotojams bendradarbiaujant 
su Klaipėdos mokesčių inspekcijos Šilutės skyriu-
mi. 

03 03 
 

S. Jablonskienė 

4.3. Seminaras „E-valdžios paslaugos Šilutės rajono sa-
vivaldybėje“. Seminarą veda Šilutės rajono savi-
valdybės Komunikacijos skyriaus specialistai. 

03 03, 
10 06 

S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė 

4.4. Mokymai VB ir filialų darbuotojams seminaro die-
nų metu. 

04–12 mėn. S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas,  
O. Kulda 

4.5. Rengti gyventojams kompiuterinio ir informacinio 
raštingumo mokymus pradedantiesiems ir pažen-
gusiems. 

01–12 mėn. 
 

S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

4.6. Įsijungti į nacionalinę Saugaus interneto savaitę, 
surengiant mokymus, diskusijas, integruotas pa-
mokas, kt. VB ir filialuose. 

02 08–12 d. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė 

4.7. 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai su 
konstruktorių rinkiniais. 
 

01–12 mėn. 
1 kartą per 

savaitę 

D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

4.8. 
  „Žinių kodas“: protų turnyrai, lygos, 

čempionatai, ringai, mokymai, seminarai ir kt. 

01–12 mėn. 
 

S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

4.9. 
 „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai su 

trimatėmis modeliavimo programomis ir 3D 
spausdintuvu. 

01–12 mėn. 
1 kartą per 

savaitę 

D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

4.10. 
  „Multimedijos kodas“: interaktyvios 

pamokos Šilutės pagrindinių mokyklų mokslei-
viams.  

01–12 mėn. 
1 kartą per 

savaitę 

D. Vasiliauskytė, 
Ž. Jokužytė, 
O. Kulda 

4.11. Organizuoti „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ‘ 2016“ 
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose. 

03 14–19 d. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė 

4.12. Elektroninių knygų ir elektroninių skaityklių pri-
statymai Šilutės pradinėms, pagrindinėms mokyk-
loms. 

04, 05, 09, 12 
mėn. 

D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

4.13. Bibliotekos duomenų bazių pristatymai ir prakti-
niai užsiėmimai moksleiviams. 

04, 10 mėn. Ž. Jokužytė, 
D. Vasiliauskytė 

4.14. Tiesioginės transliacijos iš Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos mini studijos pagal 
projektą „Bibliotekos pažangai‘ 2“. 

02–12 mėn. S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

4.15. Interaktyvių pamokų ciklai „Informacinių techno-
logijų galimybės“. 

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

4.16. Paskaitų turas „E. paslaugos patogesniam gyveni- 02–11 mėn. D. Vasiliauskytė 
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mui“. 
4.17. Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdžių tie-

sioginės transliacijos. 
01–12 mėn. 
1 kartą per 

mėnesį 

D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

5. IS renginiai 
Žr. Renginiai Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

5.1. 
 „Žinių kodas“: protų turnyrai „Lietuvių 

kalba – naujoviškais drabužiais apsivilkusi seno-
vė“, „Mažoji Lietuva – lietuvių etninės kultūros at-
lase“, „Gink, saugok, padėk, bet išlik‘ 4“, „Ben-
druomenių susirėmimai už vietos savivaldą“, „Pa-
žink pasaulį kitaip“, „Europrotai“ ir kt. 

02–12 mėn. S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
Ž. Jokužytė, 
D. Dobilinskas,  
O. Kulda 

5.2. Muzikinis ringas „Spauskim gazą“ 04 ir 10 mėn. S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

5.3. Interaktyvių žaidimų popietės vaikams ir suaugu-
siems. 
 

04–12 mėn. S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

5.4. Organizuoti keliaujančius lauko šaškių turnyrus 
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose. 
 

04–09 mėn. S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

5.5. 
 Surengti Europos dienos šventę.  

Pastaba: gavus finansavimą, pagal atskirą programą. 

05 mėn. L. Dumšienė, 
S. Jablonskienė 

5.6. Orientacinis žaidimas „Triumfatoriai“, skirtas iš-
troškusiam nuotykių jaunimui. Komandos rungsis 
tarpusavyje atlikdamos įvairius žaidimus ir užduo-
tis visame Šilutės mieste. 
Pastaba: gavus finansavimą. 

05 mėn. S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė,  
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

5.7. Parengti 16-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų 
savaitės renginių viešojoje bibliotekoje ir jos filia-
luose programą. 

04 mėn. S. Jablonskienė 

6. Informacijos sklaida 

6.1. Skleisti atrankinę informaciją elektroniniu paštu: 
siųsti naujienas pagrindinėms mokykloms, gimna-
zijoms, bendruomenėms, valstybinėms įstaigoms, 
seniūnams, Savivaldybės tarybos nariams. 

01–12 mėn. S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
Ž. Jokužytė 
 

6.2. Rengti savaitės viešosios bibliotekos ir filialų ren-
ginių planus rajoninei spaudai, Bibliotekos inter-
neto svetainei ir elektroninei žiniasklaidai. 

01–12 mėn. Ž. Jokužytė, 
S. Jablonskienė 

6.3. Ruošti mėnesio viešosios bibliotekos ir filialų ren-
ginių planus ir juos teikti Šilutės rajono savivaldy-
bei – „Renginių kalendoriui“. 

Iki kiekvieno 
mėn. 20 d. 

Ž. Jokužytė, 
S. Jablonskienė 

6.4. Rengti informaciją organizuojamų IS renginių re-
klamai, pateikti ją maketuoti, tiražuoti, vykdyti 
sklaidą Bibliotekoje, įstaigose, organizacijose, tarp 
privačių asmenų. 

01–12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė, 
O. Kulda 

6.5. Siųsti informaciją apie renginius, parodas, kitas 
veiklas Šilutės rajono savivaldybei, Šilutės rajono 
seniūnams, Šilutės ir Pagėgių laikraščiui „Pama-

01–12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
S. Jablonskienė, 
Ž. Jokužytė 
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rys“, „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“, elektroni-
niams laikraščiams „Šilutės žinios“, „ŠilutėsETAži-
nios“, „Šilainės sodas“, internetiniams portalams 
http://3erdve.lt/, www.ibiblioteka.lt. 

 

6.6. Rengti informacinius straipsnius apie Informacijos 
skyriaus veiklą rajoninei spaudai ir elektroniniams 
laikraščiams. 

01–12 mėn. S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
Ž. Jokužytė 

6.7. Redaguoti viešosios bibliotekos ir filialų darbuoto-
jų straipsnius, susijusius su Bibliotekos veikla. 

01–12 mėn. Ž. Jokužytė 

6.8. Bibliotekos serveryje archyvuoti 2016 metų ren-
ginių, parodų ir kitų veiklų, susijusių su Biblioteka, 
nuotraukas, filmuotą medžiagą. 

01–12 mėn. S. Jablonskienė, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda,  
D. Vasiliauskytė 

6.9. 
 Informacijos paieška, rengimas ir reda-

gavimas elektroniniam leidiniui „Šilutės šimtmečio 
žmonės“, kuriame pateikiamos rajono žymių as-
menų biografijos (nuo 1918 metų iki dabar). 

01–12 mėn. Ž. Jokužytė 

7. Interneto svetainės 

7.1. Administruoti svetainę www.silutevb.lt. 
 

01–12 mėn. S. Jablonskienė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

7.2. Interneto svetainėje www.silutevb.lt teikti, skelbti, 
atnaujinti informaciją apie Bibliotekos veiklą. 

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

7.3. Sukurti naują Šilutės F. Bajoraičio viešosios biblio-
tekos interneto svetainę www.silutevb.lt, naudo-
jant „Wordpress“ turinio valdymo sistemą, ir ją 
naujinti. 

Iki 03 12 O. Kulda 

7.4. Administruoti svetainę 
http://silutesknygininkai.lt/. 

01–12 mėn. D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

7.5. Paruošti ir pateikti interneto svetainei 
http://silutesknygininkai.lt/ 2016 metų įžymių 
datų, susijusių su Šilutės krašto knygininkais ir se-
nąja spauda, kalendorių. 

Iki 02 20 d. Ž. Jokužytė 

7.6. Paruošti ir pateikti informaciją interneto svetainei 
http://silutesknygininkai.lt/ apie šiuo metu Šilu-
tės rajone gyvenančius literatus, išleidusius savo 
kūrybos knygų.  

03 mėn. Ž. Jokužytė 
 

7.7. Interneto svetainei http://silutesknygininkai.lt/ 
toliau rinkti informaciją rubrikai „Šilutė: datos ir 
faktai“. 

01–12 mėn. Ž. Jokužytė 

7.8. Interneto svetainėje http://silutesknygininkai.lt/ 
toliau pildyti skyrelius: memorialinės lentos; ar-
chitektūros ir istoriniai paminklai; kapavietės; 
kryžiai, koplytstulpiai; žymių asmenų vardais pa-
vadintos institucijos. 

01–12 mėn. Ž. Jokužytė 

7.9. Administruoti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bib-
liotekos „Facebook‘o“ paskyrą 

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

http://3erdve.lt/
http://www.bibliotekos.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://silutesknygininkai.lt/
http://silutesknygininkai.lt/
http://silutesknygininkai.lt/
http://silutesknygininkai.lt/
http://silutesknygininkai.lt/
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www.facebook.com/silutesbiblioteka. 
8. Projektų vykdymas 
8.1. Vykdyti projekto „Bibliotekos pažangai‘ 2“ „Ben-

druomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo sa-
viraiškos kodą“ numatytas veiklas. 

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

8.2. Vykdyti projektų „Inovatyvūs pramogadieniai kar-
tu su biblioteka“ ir „Prabylančios mūzos & inova-
tyvūs žiniadieniai“ veiklas. 

02–12 mėn. D. Dobilinskas,  
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
Ž. Jokužytė, 
O. Kulda 

9. Atstovavimas 
9.1. Esant reikalui Informacijos skyriaus darbuotojai  

atstovauja Biblioteką kultūriniuose ir dalykiniuose 
renginiuose, konferencijose, seminaruose ir kt. 

01–12 mėn. S. Jablonskienė,  
Ž. Jokužytė,  
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

9.2. Dalyvauti LBD taryboje, jos posėdžiuose spren-
džiant aktualius bibliotekininkams klausimus. 

01–12 mėn. S. Jablonskienė 

10. Kitos veiklos 
10.1. Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus. 01–12 mėn. D. Vasiliauskytė 
 
 

JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TAŠKO VEIKLOS 
 
Atsakinga Informacijos skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Dalia Vasiliauskytė 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo lai-

kotarpis 
Vykdytojas 

1. Jaunų žmonių konsultavimas regione apie galimy-
bes ir mobilumą Lietuvoje ir Europoje, remiantis 
Eurodesk tinklo metodika. 

01–12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
V. Nausėdaitė, 
N. Rimkienė, 
D. Litvinienė 

2. Administruoti ir skelbti jaunimui aktualią informa-
ciją Šilutės jaunimo informavimo taško socialinio 
tinklo www.facebook.com paskyroje, susijusią su:  
 įvairiomis jaunimui skirtomis akcijomis, savano-
ryste bei pramoginėmis, visuomeninėmis, kultūri-
nėmis veiklomis ir kt.;  
 susitikimais su rašytojais, verslininkais, universi-
tetų lektoriais, valstybinių ir savivaldybių instituci-
jų atstovais; 
 seminarais, mokymais, skirtais jaunimui (vers-
lumo skatinimo, darbo paieškos ir kt.); 
 kultūriniais, knygos renginiais ir kt.; 
 naujai gautomis knygomis jaunimui. 

01–12 mėn. D. Vasiliauskytė 
 

3. Skaitmeninio žemėlapio „Šilutės rajono ir Pagėgių 
savivaldybės jaunimo sambūrio vietos“ kūrimas. 

1–12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
V. Nausėdaitė, 
N. Rimkienė, 
D. Litvinienė,  
D. Dobilinskas,  

http://www.facebook.com/silutesbiblioteka
http://www.facebook.com/
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I. Zarambaitė 
4. Rengti Šilutės, Kintų, Švėkšnos, Žemaičių Naumies-

čio JIT jaunimui skirtus renginius, protų mūšius, 
diskusijas, susitikimus, parodų pristatymus, integ-
ruotas pamokas, varžytuves. 
Žr. 2016 m. kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir 
mokymų kalendorius 

02–12 mėn. D. Vasiliauskytė, 
V. Nausėdaitė, 
N. Rimkienė, 
D. Litvinienė 

5. Vykdyti projekto „Jaunimo divizionas – ateik, mąs-
tyk, šturmuok“ numatytas veiklas. 
Žr. 2016 m. kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir 
mokymų kalendorius 

05–12 mėn. I. Zarambaitė, 
D. Dobilinskas, 
D. Vasiliauskytė 

6. Galvosūkių kambario atidarymas ir jo pristatymas 
jaunimo bendruomenei.  

09 mėn. I. Zarambaitė, 
D. Dobilinskas, 
D. Vasiliauskytė 

 
BIBLIOTEKININKYSTĖS IR KRAŠTOTYROS SKYRIUS (BKS) 

 
Atsakinga ir kontrolę vykdo BKS vedėja Nijolė Budreckienė. 
 

TIKSLAS 
Kaupti, sisteminti, analizuoti ir populiarinti ikonografijos, rašytinio ir rankraštinio Pamario 
krašto ir su Pamario kraštu susijusio knygos kultūros paveldo dokumentus ir duomenis elekt-
roninėse ir tradicinėse laikmenose, užtikrinti sukauptų vertybių ilgalaikę saugą, panaudą ir 
prieigą vartotojams, puoselėti savo krašto savitumą. Skleisti bibliotekininkystės praktiką, ug-
dyti bibliotekinių specialistų motyvaciją ir kompetencijas darbui, organizuoti bibliotekinin-
kystės plėtros programų rajone įgyvendinimą. 
 
UŽDAVINIAI 

 Plėtoti kraštotyrinę veiklą viešojoje bibliotekoje ir filialuose: kaupti, sisteminti, saugoti ir 
aktualizuoti informaciją bei dokumentus apie Pamario kraštą. Tyrinėti ir populiarinti Knygos 
muziejaus spausdintinius, rašytinius ir rankraštinius dokumentus, ikonografiją, garso ir vaiz-
do įrašus, kt. eksponatus. 

 Užtikrinti profesionalų ir kokybišką vartotojų aptarnavimą, tenkinant ir analizuojant jų 
skaitymo ir kraštotyrinio pobūdžio reikmes, susijusias su Pamario krašto istorija, kultūra, tei-
kti vartotojams nemokamas ir mokamas paslaugas Skyriaus kompetencijos ribose. 

 Toliau vykdyti Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 
2015–2020 m. įgyvendinimo priemonių plane Bibliotekos numatytas veiklas. 

 Formuoti VBS kraštotyros veiklą ir ją koordinuoti, rinkti ir skleisti žinias ir informaciją apie 
Mažosios Lietuvos regiono istoriją, praeitį ir šiandieninį Pamario bendruomenės gyvenimą. 
Vykdyti naujovių paiešką, plėtojant tradicijų tęstinumą. Skelbti spaudoje, virtualioje erdvėje 
publikacijas apie sukauptą kraštotyros medžiagą. 

 Pagal Skyriaus darbo specifiką organizuoti ir vykdyti kultūrinę veiklą: rengti virtualias, sta-
cionarias ir kilnojamąsias ekspozicijas, kraštotyros literatūros ir dokumentų parodas, knygos 
ir rašto paveldui aktualizuoti skirtus renginius, konkursus ir kt.  

 Organizuoti tradicinį strateginį renginį – pasaulio šilutiškių sueigą „Šviesos parnešti, gera 
padaryti”. 

 VB filialuose plėtoti bibliotekininkystės praktiką ir vykdyti bibliotekinės veiklos profesinę 
priežiūrą. Organizuoti bibliotekininkų profesiniam ugdymui skirtus renginius. Rengti VB filia-
lų bibliotekininkų pasitarimus, seminarų dienas, konsultuoti pagal poreikį paslaugų teikimo 
vartotojams, Bibliotekos veiklos planavimo ir atsiskaitymo, bibliotekinių standartų diegimo, 
statistikos ir analizės, programų, projektų rengimo ir kt. klausimais. 
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Eil. 
nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas 
1.1. Aptarnauti vartotojus Bibliotekininkystės ir krašto-

tyros skyriuje ir Knygos muziejuje. 
01–12 mėn. N. Budreckienė, 

G. Liutkevičienė, 
V. Veiverienė, 
I. Radavičiūtė 

1.2. Pagal poreikius konsultuoti vartotojus ir padėti iš-
sirinkti reikiamą literatūrą arba reikiamą informa-
ciją pagal temas knygų fonduose ar duomenų bazė-
se. 

01–12 mėn. N. Budreckienė, 
G. Liutkevičienė, 
V. Veiverienė, 
I. Radavičiūtė 

1.3. Atsakyti į 655 vartotojų žodžiu, el. paštu pateikia-
mas užklausas. 

01–12 mėn. N. Budreckienė, 
G. Liutkevičienė, 
V. Veiverienė, 
I. Radavičiūtė 

2. Kraštotyros dokumentų sisteminimas, analizavimas ir aktualizavimas 
2.1. Parengti ir viešosios bibliotekos interneto svetainė-

je www.silutevb.lt paskelbti 2017 metų minėtinų 
datų kalendorių. 

Iki 10 15 G. Liutkevičienė 

2.2. Įvesti 20 naujai sukurtų Knygos muziejaus rankraš-
čių kolekcijos asmenų archyvų saugojimo vienetų į 
Bibliotekos elektroninį katalogą LIBIS programa. 

01–12 mėn. V. Veiverienė 

2.3. Rinkti, sisteminti ir pateikti teminę atrankinę in-
formaciją apie Šilutės rajono savivaldybės vadovus, 
Administracijos darbuotojus ir rajono rinkiminėse 
apygardose išrinktus Lietuvos Respublikos Seimo 
narius iš rajoninių periodinių ir elektroninių leidi-
nių (8 vartotojų). 

01–12 mėn. G. Liutkevičienė 

2.4. Metų eigoje nuolat pildyti ir redaguoti Pamario iš-
eivių vardinį sąrašą (ieškoti informacijos rašyti-
niuose šaltiniuose, internete). 

01–12 mėn. V. Veiverienė 

2.5. Nuolat pildyti Šilutės kraštiečių ir šilutiškių literatų 
vardinį ir kūrybos sąrašą (bendrauti su kuriančiais, 
sekti informaciją spaudoje, internete, LNB elektro-
niniuose periodiniuose leidiniuose „Ekspresinfor-
macija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje“, 
„Numatomos leisti knygos“). 

01–12 mėn. V. Veiverienė 
 

2.6. Pildyti analizinės bibliografijos duomenų bazę kraš-
totyrinio pobūdžio analiziniais įrašais iš Šilutės ra-
jono laikraščio „Šilutės naujienos”, naujai gaunamų 
knygų, tęstinių leidinių. 
Iš viso įrašų per metus – 800, iš periodinių leidinių 
– 670. 

01–12 mėn. I. Radavičiūtė, 
G. Liutkevičienė 

2.7. Parengti Šilutės miesto objektų (pastatų), įtrauktų į 
valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąra-
šus (kiekvieno pastato fotografijos ir aprašymas), 
bylą „Istorijos labirintuose arba Šilutėje esančių 
valstybės saugomų pastatų gidas”. 

01–12 mėn. G. Liutkevičienė 

2.8. Surinkti ir baigti parengti tekstinę bei vaizdinę in-
formaciją apie lankytinas rajono literatūrines vietas 
interaktyviam ir tradiciniam žemėlapiui. 

01–08 mėn. V. Veiverienė 

2.9. Vykdyti Mažosios Lietuvos poeto ir pedagogo Frid- 01–12 mėn. V. Veiverienė 

http://www.silutevb.lt/
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richo Bajoraičio periodiniuose leidiniuose 
„Lietuwiska ceitunga“ ir „Nauja Lietuwiska ceitun-
ga“ išspausdintų straipsnių retrokonversiją: inter-
neto svetainėje www.epaveldas.lt atlikti F. Bajorai-
čio publikacijų paiešką, jų kopijavimą, tekstų perra-
šymą lietuviškais rašmenimis. 

2.10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros mi-
nistro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-153 patvir-
tina „Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir 
išsaugojimo 2015–2020 metų programa”, koordi-
nuojant Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaity-
tės bibliotekai, pasirengti skaitmeninti Knygos 
muziejuje saugomus kultūros paveldo dokumentus: 
atlikti dokumentų atranką, kurti metaduomenis, 
sudaryti dovanojimo sutartis su dokumentų dova-
notojais ar nuosavybės teisių paveldėtojais. 

01–12 mėn. N. Budreckienė, 
G. Liutkevičienė, 
V. Veiverienė 

2.11. Tęsti rajono išnykusių kaimų sąvado pildymą nau-
jais įrašais. 

01–12 mėn. V. Veiverienė 

2.12. Minint masinio Lietuvos piliečių trėmimo 75-erių 
metų sukaktį, paskelbti pilietinę akciją „Tremtinių 
takais”, kviečiančią buvusius Šilutės krašto tremti-
nius užrašyti savo ar kitų tremtinių prisiminimus, 
pristatyti tremties nuotraukas kuriamai virtualiai 
galerijai (Bibliotekos interneto svetainėje). 

01–08 mėn. V. Veiverienė 

2.13. Vykdyti Šilutės rajono savivaldybės etninės kultū-
ros saugos ir pritaikymo turizmui 2015–2020 m. 
įgyvendinimo priemonių plane Bibliotekos numaty-
tas veiklas: 
 kaupti, fiksuoti ir skleisti tarminę, kraštotyros, 
tautosakos medžiagą (LIBIS programa Bibliotekos 
elektroniniame kataloge sukurti 800 kraštotyros 
analizinės bibliografijos įrašų); 
 rengti fotografijų (2), senųjų leidinių (2), liau-
dies meistrų darbų ir kitų etninės kultūros vertybių 
(1) ir virtualias knyginio paveldo (2) parodas, pri-
statymus, informaciją pateikti TIC‘ui; 
 sudaryti sąlygas, kad etninė medžiaga būtų 
prieinama visuomenės poreikiams, populiarinti su-
rinktą etninę medžiagą (suteikti informaciją 50 
skaitytojų); 
 kasmet rugpjūčio mėn. išplatinti informaciją 
švietimo įstaigoms apie Skyriaus edukacines veik-
las (1). 

01–08 mėn. 
 

N. Budreckienė, 
V. Veiverienė, 
I. Radavičiūtė 

3. Renginiai. Informacijos rengimas ir sklaida 
3.1. Rengti pavienes ir grupines informacines-

pažintines ekskursijas, integruotas pamokas biblio-
tekos Knygos muziejuje rajono moksleiviams, mies-
to svečiams (5 ekskursijas). 

01–12 mėn. V. Veiverienė 
 

3.2. Parengti Pamario knygos kūrėjų sąvadą, pateikiant 
trumpą biografiją ir kūrybos apžvalgą. Sąvadą pa-
teikti interneto tinklalapyje 
www.silutesknygininkai.lt. 

Iki 12 01 d. I. Radavičiūtė 

3.3. Metų eigoje teikti Bibliotekos interneto tinklalapiui 01–12 mėn. N. Budreckienė, 

http://www.epaveldas.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
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www.silutevb.lt informaciją apie Bibliotekininkystės 
ir kraštotyros skyriaus veiklą. 

 V. Veiverienė 

3.4. Žiniasklaidoje teikti informaciją visuomenei apie 
Skyriaus veiklą. Informaciją apie įvykusius rengi-
nius, surengtas literatūros parodas, Skyriaus aktua-
lijas 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 

3.5. Pateikti interneto tinklalapiui 
www.silutesknygininkai.lt reikalingą informaciją ir 
iliustracijas apie rajono koplytstulpius (7), memoria-
lines lentas (7) knygininkus. 

01–12 mėn. 
 

I. Radvičiūtė 

3.6. Parengti ir bibliotekos tinklapyje www.silutevb.lt 
paskelbti lankytojų prieigai 3 virtualias parodas (žr. 
Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mokymų 
kalendorius 2016 metams). 

01–12 mėn. 
 

V. Veiverienė,  
G. Liutkevičienė 

3.7. Bibliotekos interneto svetainėse www.silutevb.lt ir 
www.silutesknygininkai.lt įvesti naują meniu punk-
tą „Vydūnui – 150“, kurio skyriuje „Vydūnas prisi-
minimuose“ paskelbti Bibliotekos Knygos muziejuje 
saugomus šilutiškių, Vydūno amžininkų suskaitme-
nintus prisiminimus apie pažintį ir susitikimus su 
Vydūnu. Skyriuje „Minime Vydūną“ pateikti Vydūno 
atminimo Šilutėje, Sovetske įamžinimo, rašytojo 
idėjų aktualinimo renginių fotografijas. 

11 mėn. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė 

3.8. Dalyvauti BP2 projekto įgyvendinimo veiklose: sis-
teminti informaciją ir rengti tekstus kuriamam ir 
Bibliotekos interneto svetainėje www.silutevb.lt 
skelbiamam elektroniniam leidiniui „Šilutės šimt-
mečio žmonės”. 

01–12 mėn. 
 

V. Veiverienė, 
I. Radavičiūtė 

3.9. Rengti krašto istoriją, kultūrą aktualinančius vaiz-
dinius, žodinius, kompleksinius kamerinius ir ma-
sinius kultūros ir knygos renginius (žr. Kultūrinių 
renginių, informacinių veiklų ir mokymų kalendo-
rius 2016 metams). 

01–12 mėn. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė, 
G. Liutkevičienė, 
I. Radavičiūtė 

3.10. Rengti profesionalaus ir mėgėjiško šiandieninio 
meno, meno paveldo, kt. eksponatų parodas (3), li-
teratūros ir dokumentų parodas 
(žr. Kultūrinių renginių, informacinių veiklų ir mo-
kymų kalendorius 2016 metams). 

01–12 mėn. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė,  
G. Liutkevičienė, 
I. Radavičiūtė 

3.11. Rengti informacinę medžiagą apie BKS organizuo-
jamus renginius, laiku perduoti Informacijos skyriui 
anonsuoti Bibliotekos tinklapyje www.silutevb.lt, 
rajoninėje spaudoje, kt. 

01–12 mėn. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė 

3.12. Sutikslinti turimus kraštiečių kontaktus vardiniuo-
se kraštiečių ir išeivių sąrašuose ir ieškoti naujų 
kontaktų. Sudaryti šilutiškių sueigos „Šviesos pa-
rnešti, gera padaryti” potencialių dalyvių sąrašus 
(kontaktai, veikla ir kt.) ir nuolat juos pildyti nau-
jais duomenimis. 

Iki 02 01 d. 
 

V. Veiverienė 

http://www.silutevb.lt/
http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silutesetazinios.lt/
http://www.zinios1.lt/
http://www.silutiskisbalsas.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
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3.13. Parengti ir išsiųsti tradiciniu ir el. paštu visiems po-
tencialiems šilutiškių sueigos dalyviams laiškus-
kvietimus dėl dalyvavimo kraštiečių sueigos rengi-
niuose. 

Iki 03 20 d. N. Budreckienė, 
G. Liutkevičienė 

3.14. Parengti ir išsiųsti spaudai, įvairioms šalies institu-
cijoms informaciją-kvietimą apie organizuojamą ši-
lutiškių sueigą. 

Iki 03 20 d. N. Budreckienė 

3.15. Parengti registracijos sąvadą ir registruoti kraštie-
čių sueigos dalyvių atsiliepimus apie dalyvavimą 
pasaulio šilutiškių sueigoje „Šviesos parnešti, gera 
padaryti” ir kraštiečių pasiūlymus dėl profesiona-
laus meno parodų, renginių, susitikimų ir kt. orga-
nizavimo Pamario bendruomenėje. 

Iki 04 20 d. N. Budreckienė 

3.16. Parengti šilutiškių sueigos „Šviesos parnešti, gera 
padaryti”  renginių programą ir baigiamųjų rengi-
nių (liepos 5–6 d.) programą, organizuoti renginius. 

Iki 03 20 d. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė 

3.17. Kraštiečių archyvą Knygos muziejuje papildyti nau-
ja medžiaga apie kraštiečius (2016 metų Pasaulio 
šilutiškių sueigai pasibaigus). 

Iki 04 20 d. V. Veiverienė, 
G. Liutkevičienė 

3.18. Parengti medžiagą apie Šilutės kraštiečius, šilutiš-
kių sueigos „Šviesos parnešti, gera padaryti” daly-
vius (biografija, kūrybos ar veiklos sąrašai, bibliog-
rafija) ir pateikti Bibliotekos interneto svetainėje 
www.silutevb.lt. 

Iki 05 02 d. V. Veiverienė, 
I. Radavičiūtė 

3.19. Vykdyti šilutiškių sueigos „Šviesos parnešti, gera 
padaryti” organizacines veiklas pagal atskirą rengi-
nių ir veiklų programą. 

Iki 10 20 d. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė,  
G. Liutkevičienė, 
I. Radavičiūtė 

4. Bibliotekininkystės plėtra. Bibliotekinės veikos profesinė priežiūra 
4.1. Sudaryti publikacijų apie viešosios bibliotekos ir fi-

lialų veiklą 2015 metais bibliografijos sąrašą (iš pe-
riodinės spaudos ir elektroninių laikraščių) ir pa-
teikti viešosios bibliotekos interneto svetainėje 
www.silutevb.lt. 

Iki 02 01 d. G. Liutkevičienė 

4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeiti-
mais: 
 parengti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos supaprastintų vie-
šųjų pirkimų taisyklių naują redakciją; 
 parengti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų 
organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių naują 
redakciją. 

Iki 05 03 d. N. Budreckienė, 
D. Vasiliauskytė 

4.3. Parengti viešosios bibliotekos filialų ir filialų, vyk-
dančių ir mokyklos bibliotekos funkcijas, nuostatų 
naują redakciją. 

Iki 05 01 N. Budreckienė 

4.4. Parengti filialo vyriausiojo bibliotekininko, vyres-
niojo bibliotekininko ir bibliotekininko pareigybių 
aprašo naują redakciją, ŠSVB su mokyklos bibliote-
ka sujungto filialo vyr. bibliotekininko ir (ar) biblio-
tekininko pareigybių aprašo naują redakciją (2016 
m. gegužė). 

Iki 06 01 N. Budreckienė 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
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4.5. Parengti filialo, vykdančio ir mokyklos bibliotekos 
funkcijas, vyriausiojo bibliotekininko, vyresniojo 
bibliotekininko ir bibliotekininko pareigybių apra-
šo naują redakciją. 

Iki 06 01 N. Budreckienė 

4.6. Bibliotekinės veiklos, darbo planavimo, atsiskaity-
mo, bibliotekinio darbo praktikos ir naujovių die-
gimo klausimais kuruoti viešosios bibliotekos filialų 
bibliotekininkus, naujai pradėjusius dirbti darbuo-
tojus. 

01–12 mėn. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė,  
G. Liutkevičienė, 
I. Radavičiūtė 

4.7. Dirbti darbo grupėse kartu su Bibliotekos administ-
racija ruošiant ir teikiant rajono Savivaldybės tary-
bai, Kultūros skyriui, kitoms institucijoms bibliote-
kų veiklą reglamentuojančius dokumentus ir kitą 
reikalingą informaciją. 

01–12 mėn. N. Budreckienė 

4.8. Dirbti darbo grupėje organizuojant Nacionalinės 
bibliotekų savaitės renginius. 

04 23–30 d. N. Budreckienė 

4.9. Vykdyti viešosios bibliotekos filialuose biblioteki-
nės veiklos profesinę priežiūrą: vartotojų, literatū-
ros išduoties tikslumo patikrą, darbo laiko kontrolę, 
bibliotekinių dokumentų pildymo teisingumą, in-
formacinių technologijų patikrą ir kt. 

01–12 mėn. D, VB skyrių ve-
dėjai, kiti viešo-
sios bibliotekos 
specialistai 

5. BKS skyriaus dokumentacija. Kita veikla 
5.1. Parengti Skyriaus bibliotekininkų individualios 

veiklos 2017 metų programas, aptarti Skyriuje. 
12 mėn. V. Veiverienė,  

G. Liutkevičienė, 
I. Radavičiūtė 

5.2. Pagal Skyriaus bibliotekininkų individualius darbo 
planus parengti veiklos 2017 metų veiklos progra-
mą. 

12 mėn. N. Budreckienė 

5.3. Parengti 1 projektą Lietuvos kultūros tarybai ir 1 
projektą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai 
daliniam finansavimui gauti, vykdyti finansuotų 
projektų vadybą. 

Iki 03 14 d. 
Iki 01 13 d. 

N. Budreckienė 

5.4. Vykdyti projektų, finansuotų Lietuvos kultūros ta-
rybos, Kultūros ministerijos, Šilutės rajono savival-
dybės, Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo pro-
gramos ir kt. stebėseną, parengti projektų sąmatas, 
sutartis, patikslintas sąmatas, dokumentų, patvirti-
nančių faktines išlaidas, sąrašus. 

03–12 mėn. N. Budreckienė 

5.5. Parengti 5 knygų renginių aprašymus (reklama, su-
sirašinėjimas, scenarijai, straipsnių kopijos). 

01–12 mėn. G. Liutkevičienė 

5.7. Atrinkti iš dokumentų fondų senus, susidėvėjusius 
(vokiečių kalba) spaudinius, juos nurašyti ir per-
duoti Fondo organizavimo skyriui. 

Iki 05 01 d. 
 

V. Veiverienė 

5.8. Du kartus per mėnesį rengti Skyriaus darbuotojų 
pasitarimus, skirtus Skyriaus veiklai vykdyti, už-
duotims, gautoms iš Bibliotekos direkcijos, paskirs-
tyti, informacijai parengti, pareigybinėms 
nuostatoms vykdyti ir kt. klausimams aptarti. 

01–05 mėn., 
09–12 mėn. 

N. Budreckienė 

5.9. Dalyvauti viešosios bibliotekos vykdomuose pro-
jektuose, organizuoti numatytas veiklas, bendra-
darbiaujant su viešosiomis įstaigomis, kūrybinėmis 
organizacijomis. 

03–12 mėn. N. Budreckienė 
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5.10. Vykdyti projektų veiklos ir lėšų panaudojimo stebė-
seną. 

03–12 mėn. N. Budreckienė 

5.11. Rengti ir teikti informaciją apie Skyriaus ir filialų 
veiklą Bibliotekos direkcijai, kitoms institucijoms, 
pagal direktoriaus nurodymus. 

01–12 mėn. N. Budreckienė 

5.12. Esant reikalui Skyriaus darbuotojai atstovauja Bib-
lioteką kultūriniuose ir dalykiniuose renginiuose, 
konferencijose, seminaruose ir kt. 

01–12 mėn. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė,  
G. Liutkevičienė, 
I. Radavičiūtė 

5.13. Dalyvauti įvairių komitetų, asociacijų, komisijų 
veiklose. Vykdyti veiklas asociacijos „Šilutės raštijos 
ir knygių draugija“ projekte. 
Pastaba: jei bus gautas finansavimas. 

04–12 mėn. N. Budreckienė, 
V. Veiverienė,  
G. Liutkevičienė, 
I. Radavičiūtė 

 
 
VB ETNINĖS KULTŪROS SAUGOS IR PRITAIKYMO TURIZMUI 2016 M. ĮGYVENDINIMO 
PRIEMONĖS*1 
 
Kuruoja BKS vedėja Nijolė Budreckienė. 

 
Eil. 
nr. 

Veikla Vykdytojas Rezultato kriterijus 

1. Rinkti kraštotyrinę medžiagą „Se-
niūnijos kaimų istorija: 25 nepri-
klausomybės metai“. 

VB Degučių, Katy-
čių, Žemaičių Nau-
miesčio filialai 

Ekspedicijų skaičius 1 
Surinktos medžia-
gos aprašų skaičius 

3 

Nuotraukų skaičius 15 
Filmuotos medžia-
gos įrašų skaičius 

- 

1.1. Surengti ekspediciją, aplankant De-
gučių apylinkėse nepriklausomy-
bės metais pastatytus paminklus ir 
skulptūras. 

VB Degučių filialas Atsakinga: E. Dragūnienė 

1.2. Rinkti medžiagą apie Katyčių apy-
linkėse nepriklausomybės metais 
pastatytus paminklus ir skulptūras. 

VB Katyčių filialas Atsakinga: M. Lodusova 

1.3. Tęsti 2015 m. pradėtą ekspediciją 
po Žemaičių Naumiesčio apylinkes, 
siekiant užfiksuoti mažosios archi-
tektūros paveldo objektus. 

VB Žemaičių Nau-
miesčio filialas 
 

Atsakinga: N. Rimkienė 

2. Kaupti, fiksuoti ir skleisti kraštoty-
ros ir tautosakos medžiagą. 

ŠSVB ir 22 VB filia-
lai 

Bylų skaičius 3 

Straipsnių skaičius 3 

2.1. Rinkti medžiagą apie Degučių kai-
mo folkloro kolektyvą „Pilutė“. 

VB Degučių 
filialas 

Atsakinga: E. Dragūnienė 

2.2. Rinti medžiagą bylai „Tautodaili-
ninkas Tadas Malinauskas“. Paimti 
interviu ir užrašyti biografiją, atsi-
minimus. 

VB Žemaičių Nau-
miesčio filialas 
 

Atsakinga: N. Rimkienė 

2.3. Rinkti medžiagą bylai apie soviet- VB Kintų filialas Atsakinga: V. Nausėdaitė 

                                                             
1 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 patvir-
tinimo“ (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). 
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mečiu Kintuose veikusią pionierių 
stovyklą. 

2.4. Rinkti medžiagą kraštotyros bylai 
„Pašyšių bendruomenės veikla“. 

VB Pašyšių filialas Atsakinga: D. Adomavi-
čienė 

3. Kaupti, fiksuoti ir skleisti dainuo-
jamosios ir pasakojamosios tauto-
sakos medžiagą. 

VB Degučių 
filialas 

Bylų skaičius 2 
Straipsnių skaičius 1 

4. Į edukacines (renginius) progra-
mas įtraukti kuo daugiau tautodai-
lininkų, amatininkų, liaudies meist-
rų, tautosakos ir kitų tradicinės 
kultūros žanrų pateikėjų. 

VB Bibliotekinin-
kystės ir kraštoty-
ros skyrius 

Į edukacines pro-
gramas įtrauktų tau-
todailininkų ir kt. 
skaičius 

10 

5. Sudaryti sąlygas vaikams ir suau-
gusiems mokytis lietuvininkų kraš-
to tarmės tradiciniuose renginiuo-
se ir neformalaus ugdymo užsiė-
mimuose. 

VB Bibliotekinin-
kystės ir kraštoty-
ros skyrius 

Užsiėmimų skaičius 2 

Dalyvių skaičius 90 

6. Rengti fotografijų, senųjų leidinių, 
liaudies meistrų darbų ir kitų etni-
nės kultūros vertybių parodas (ir 
virtualias), pristatymus, informaci-
ją pateikti TIC‘ui. 

VB Laučių, Saugų, 
Rusnės, Balčių, 
Švėkšnos, Usėnų, 
Žemaičių 
Naumiesčio, 
Inkaklių, Kintų, Bi-
kavėnų, Katyčių, 
Vilkyčių, Pašyšių, 
Juknaičių filialai 

Parodų ir pristaty-
mų skaičius 

12 

7. „Vėtrungių kelio“ renginiai. VB Įgyvendintų veiklų 
skaičius 

2 

8. Sudaryti sąlygas, kad etninė me-
džiaga būtų prieinama visuomenės 
poreikiams, populiarinti surinktą 
etninę medžiagą. 

ŠSVB ir 22 VB filia-
lai 

Pasinaudojusiųjų 
skaičius 

470 

9. Kasmet rugpjūčio mėnesį išplatinti 
informaciją švietimo įstaigoms, 
jaunimo reikalų koordinatoriui 
apie kultūros įstaigų edukacines 
veiklas. 

ŠSVB ir 22 VB filia-
lai 

Švietimo įstaigų, pa-
sinaudojusių pa-
slaugomis, skaičius 

9 

Dalyvių skaičius 320 

 

BIBLIOTEKOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS  

Eil. 
nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Surengti 9 VB ir filialų bibliotekininkų pasitarimus su seminarų ir mokymų dienomis 
1.1. 2016 m. veiklos plano ir 2015 m. ataskaitų su-

rinkimas bei aptarimas. 
Iki 01 15 d. D, N. Budreckienė,  

VB skyrių vedėjai 
1.2.  Seminaras „Savitarnos svetainė 

www.manogile.lt. Viskas apie elektrą ir dujas“; 
 LIBIS programos mokymai. 

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

1.3.  Seminaras „E-valdžios paslaugos Šilutės ra-
jono savivaldybėje“. Seminarą veda Šilutės ra-
jono savivaldybės Komunikacijos skyriaus spe-
cialistai. 

03 03 d. N. Budreckienė, 
S. Jablonskienė, 
D. Dobilinkas 
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 Seminaras VB ir filialų darbuotojams ben-
dradarbiaujant su Klaipėdos mokesčių inspek-
cijos Šilutės skyriumi. 

1.4. Atnaujinti LIBIS programos versiją VB ir filia-
luose. 
 Aptariami Nacionalinės biliotekų savaitės 
renginiai. 
 Jaunimo iniciatyvų ir veiklų pristatymas, 
Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų ir 
sporto koordinatorė) Simona Skuodaitė. 

04 07 d. N. Budreckienė, 
VB skyrių vedėjai , 
S. Jablonskienė, 
D. Dobilinkas, 
O. Kulda 

1.5. Išvyka į Žemaičių Naumiestį: ekspedicija Že-
maičių Naumiesčio Šv. Arkangelo Mykolo baž-
nyčioje, Šilutės H. Šojaus muziejaus Žemaičių 
Naumiesčio filialo lankymas. Apžvalga po Že-
maičių Naumiesčio seniūnijos apylinkes. VB fi-
lialų darbuotojų susirinkimas naujame VB Že-
maičių Naumiesčio filiale darbiniams klausi-
mams aptarti ir konsultacijoms. 

05 05 d. N. Budreckienė, 
VB skyrių vedėjai 

1.6.  Bibliotekos darbuotojų apmokymas ir supa-
žindinimas su nauja Bibliotekos elektroninio 
pašto platforma, jos naujomis funkcijomis ir ga-
limybėmis.  
 Virtualūs mokymai Microsoft 
komunikavimo programa „Lync“ VB ir filialų 
specialistams profesiniais darbo klausimais. 

06 02 d. N. Budreckienė, 
VB skyrių vedėjai, 
S. Jablonskienė, 
D. Dobilinkas, 
O. Kulda 

1.7.  Microsoft komunikavimo programa „Skype 
verslui“ vykdyti virtualius mokymus VB ir filia-
lų specialistams profesiniais darbo klausimais.  
 2017 m. veiklos planavimas, svarbiausi at-
einančių metų akcentai. 

09 01 d. D, N. Budreckienė, 
VB skyrių vedėjai,  
S. Jablonskienė, 
D. Dobilinkas, 
O. Kulda 

1.8.  2017 m. VB filialų veiklos planavimas, atei-
nančių metų įžymių datų kalendoriaus apžval-
ga, ataskaitų rengimo klausimai.  
 Microsoft komunikavimo programa „Skype 
verslui“ vykdyti virtualius mokymus VB ir filia-
lų specialistams profesiniais darbo klausimais.  

10 06 d. N. Budreckienė, 
VB skyrių vedėjai, 
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

1.9.  2017 m. VB filialų veiklos planavimas. 
 Microsoft komunikavimo programa „Lync“ 
vykdomi virtualūs mokymai VB ir filialų 
specialistams profesiniais darbo klausimais. 

11 03 d. N. Budreckienė, 
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliauskytė, 
D. Dobilinskas 

1.10. 2016 m. statistinių ir žodinių ataskaitų 
rengimas. 

12 01 d. N. Budreckienė, 
VB skyrių vedėjai 

1. Bibliotekos specialistų žinių atnaujinimas išvažiuojamuose mokymuose*2 
2.1. Mokymai „Socialiai pažeidžiamos grupės biblio-

tekoje: bendravimas ir aptarnavimas“ 
Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

SAS, D. Jucikaitė,  
VAS, L. Nausėdie-
nė,   
IS, Ž. Jokužytė 

2.2. Mokymai „Nemokamos debesų paslaugos ir jų Gavus pasiūly- IS, D. Dobilinskas 

                                                             
2 Dėl nepakankamo finansavimo ar nenumatytų aplinkybių mokymų datos ir turinys gali kisti. 
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taikymo galimybės bibliotekose“ mą dalyvauti 

2.3. Mokymai „Kaip bendrauti su sudėtingo būdo 
vartotojais“ 

Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

IS, Ž. Jokužytė, D. 
Vasiliauskytė 

2.4. Mokymai „Komandinis darbas, asmeninis efek-
tyvumas ir praktinė psichologija“ 

Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

D, L. Dumšienė, 
BKS,  
N. Budreckienė 

2.5. Mokymai „Viešųjų pirkimų teisė“ Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

BKS,  
N. Budreckienė, 

2.6. Mokymai „Darbas su Windows 10“ Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

IS, D. Dobilinskas 

2.7. Mokymai „Kūrybinis mąstymas“ Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

D, L. Dumšienė, 
SAS, I. Zarambaitė,  
IS, D. Vasiliausky-
tė,  
BKS, V. Veiverienė 

2.8. Mokymai „Skaitymo skatinimas“ Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

VAS, L. Nausėdie-
nė, 
SAS, D. Pupšytė 

2.9. Mokymai „Sakytinės istorijos rinkimas: teorija 
ir praktika“ 

Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

BKS, G. Liutkevi-
čienė 

2.10. Mokymai „Naujas tarptautinio statistikos stan-
darto LST ISO 2789: 2013 (E) leidimas ir jo tai-
kymas praktikoje“ 

Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

BKS,  
N. Budreckienė 
 

2.11. Mokymai „Viešosios bibliotekos informacijos 
ištekliai“ 

Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

IS, S. Jablonskienė 

2.12. Mokymai „Rajonų SVB kraštotyros išteklių būk-
lė ir plėtros tendencijos (atliktų tyrimų 2014–
2015 m. rezultatų pagrindu)“ 

Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

BKS,  
V. Veiverienė,  
G. Liutkevičienė 

2.13. Mokymai „Visų tipų išteklių bei jų sudėtinių da-
lių bibliografinių įrašų rengimas“ 

Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

BKS,  
G. Liutkevičienė 

2. Mokymų dienos bibliotekoje VB ir filialų specialistams* 
3.1. Bibliotekų veiklos planavimas, ataskaityba. Gavus pasiūly-

mą dalyvauti 
VB ir filialų 
bibliotekininkų 
grupė 

3.2. Kūrybinės iniciatyvos, idėjų paieška biblioteko-
je. 

Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

VB ir filialų 
bibliotekininkų 
grupė 

3.3. Projektų rengimas ir vadyba. Gavus pasiūly-
mą dalyvauti 

VB ir filialų 
bibliotekininkų 
grupė 

 
 

FONDO ORGANIZAVIMO SKYRIUS (FOS) 
 
Atsakinga ir kontrolę vykdo FOS vedėja Danutė Šernienė. 

 
TIKSLAS 
Formuoti ir tirti dokumentų fondo struktūrą, atsižvelgiant į aptarnaujamos savivaldybės teri-
torijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, gyventojų reikmes, stebėti doku-
mentų paskirstymą pagal Bibliotekos struktūrinius padalinius ir panaudojimą, neigiamų atsa-
kymų Bibliotekos vartotojams statistinius duomenis bei Bibliotekos vartotojų struktūrinius 
pokyčius, užtikrinti sistemingą fondų atnaujinimo, paslaugų vartotojams funkcionavimo, 
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spaudinių, periodikos ir kitų dokumentų fondo komplektavimą, atitinkantį vartotojams tei-
kiamas paslaugas ir reikmes (pagal skirtas komplektavimo lėšas). 
 
UŽDAVINIAI  

 Kaupti, tvarkyti, saugoti ir aktualizuoti rašytinį Lietuvos, taip pat ir Pamario krašto, kultū-
ros paveldą ir kraštotyrinį dokumentų fondą, dokumentuose užfiksuotas žinias bei informaci-
ją, susijusią su šiuo kraštu, atitinkančią savivaldybės strategiją, ekonominę ir kultūrinę plėtrą 
bei bendruomenės reikmes.  

 Kurti Bibliotekoje sukaupto dokumentų fondo elektroninę duomenų bazę, kaip sudėtinę 
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) dalį. 

 Užtikrinti visuomenės bibliotekinį ir informacinį aprūpinimą kaupiant, saugant ir sklei-
džiant dokumentuose ir elektroninėse laikmenose užfiksuotas žinias. 

 Tirti prenumeruojamų periodinių leidinių paklausą ir tyrimų išvadų pagrindu prenume-
ruoti periodinius leidinius VB ir filialams (skirtų rajono Savivaldybės biudžetinių asignavimų 
ribose). 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimas 
1.1. Formuoti universalaus profilio dokumentų fondą tra-

dicinėse ir skaitmeninėse laikmenose, atitinkantį rajo-
no gyventojų ir Bibliotekos vartotojų poreikius, bei 
siekti išlaikyti jau sukaupto fondo tęstinumą. 

01–12 mėn. FOS skyrius 

1.2. Išanalizuoti viešosios bibliotekos ir jos filialų doku-
mentų fondus taikant statistinį fondo tyrimo metodą ir 
LIBIS Bibliotekų statistikos modulio galimybes (2016 
m. sausio 1 d. būklės). 

02 mėn. D. Šernienė 
 

1.3. Vykdyti retrospektyvų dokumentų fondo komplekta-
vimą, susidariusį dėl nepakankamo finansavimo, vado-
vaujantis statistinės fondo analizės ir neigiamų atsa-
kymų Bibliotekos vartotojams duomenimis. 

01–12 mėn. FOS skyrius 

1.4. Siekti papildomo Bibliotekos dokumentų fondo atnau-
jinimo galimybių, ieškoti rėmėjų ir kitų papildomų fi-
nansavimo šaltinių. 

01–12 mėn. D. Šernienė 
 

2. Einamasis ir papildomas fondo komplektavimas 
2.1. Vadovaujantis LR BĮ, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 pat-
virtintais „Bibliotekų fondo apsaugos nuostatais” ir 
2014 m. gruodžio 17 d. LR kultūros ministro įsakymo 
Nr. ĮV-953 „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 
patvirtinimo” pakeitimu organizuoti viešosios biblio-
tekos ir filialų dokumentų fondų komplektavimą, įsigy-
tų dokumentų apskaitą, juos tvarkyti, tikrinti, perduoti 
ir nurašyti. 

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

2.2. Gavus centralizuotas lėšas 2016 m. iš Lietuvos kultū-
ros ministerijos, vadovaujantis viešųjų pirkimų įsta-
tymu, atlikti viešųjų pirkimų procedūras, parenkant 
tiekėją sudaryti naujų dokumentų tiekimo sutartį. 

03 mėn. Viešųjų pir-
kimų komisi-
ja 

2.3. Teikti naujų dokumentų užsakymus atrinktam tiekėjui, 
vadovaujantis „Ekspresinformacija apie naujus leidi-
nius, išėjusius Lietuvoje”. 

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

2.4. Vykdyti retrospektyvų dokumentų fondo komplekta- 01–12 mėn. D. Šernienė, 
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vimą, susidariusį dėl nepakankamo finansavimo, vado-
vaujantis VB skyrių ir filialų pateiktais užsakymais. 

D. Freitakaitė 

2.5. Periodinių leidinių paklausos ir tyrimų išvadų pagrin-
du užsakyti periodinius leidinius VB ir filialams (VB 
skirtų lėšų ribose). 

01–12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakai-
tė, A. Norbu-
tienė, D. Juci-
kaitė 

2.6. Paruošti ir pateikti VB vyr. buhalterei periodinių leidi-
nių, užsakytų VB ir filialams, 2016 metų pirmam pus-
mečiui sąrašą, nurodant panaudotas lėšas. 

01 mėn. D. Šernienė 

3. Fondų komplektavimas. Apskaita. Saugojimas 
3.1. Užtikrinti tikslią Bibliotekos dokumentų apskaitą, do-

kumentų tvarkymą ir jų įrašymą pagal tam tikras tai-
sykles į nustatytos formos fondo apskaitos dokumen-
tus nauja Lietuvos valiuta (eurais): dokumentų priė-
mimas, nurašymas, dokumentų fondo patikrinimas, 
fondo judėjimas. 

01–12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakai-
tė, R. Balčytis 

3.2. Naujai gautus dokumentus apskaityti LIBIS komplek-
tavimo posistemėje, registruoti gavimo duomenis, pil-
dyti koduotų duomenų bazes. 

Nuolat D. Freitakai-
tė, D. Šernie-
nė 

3.3. Suformuoti gautų ir apskaitytų dokumentų paskirsty-
mo aktus, pagal finansavimo šaltinius ir perduoti vie-
šosios bibliotekos buhalterijai. 

01–12 mėn. D. Freitakai-
tė, D. Šernie-
nė 

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. Freitakai-
tė, R. Balčytis 

3.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir pa-
ramos įstatymu ir Bibliotekų fondo apsaugos nuosta-
tais apskaityti paramos keliu gautus dokumentus VB ir 
filialuose. 

01–12 mėn. D. Freitakai-
tė, D. Šernie-
nė, R. Balčytis 

3.6. Fondo apsaugos nuostatų nustatyta tvarka, vadovau-
jantis jungtinės veiklos sutartimis, priimti knygas iš 
mokyklų, jas apskaityti LIBIS kataloge ir perduoti bib-
liotekoms, vykdančioms ir mokyklų bibliotekos funkci-
jas. 

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

3.7. Finansinių metų pabaigoje suformuoti ir išspausdinti 
LIBIS kataloge apskaitytų gautų periodinių leidinių 
(„Bendroji ir specializuota fondų apskaita“) ataskaitas 
VB ir filialams, įtraukti jas į Bibliotekos fondo bendro-
sios apskaitos knygas. 

12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakai-
tė, D. Jucikai-
tė 

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

12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 

3.9. Kalendorinių metų pabaigoje suformuoti ir išspausdin-
ti LIBIS kataloge apskaitytų dokumentų inventorines 
knygas (lapus): bendrą visoje sistemoje gautų ir ap-
skaitytų dokumentų inventorinę knygą; bendrą para-
mos keliu gautų dokumentų inventorinę knygą; atski-
ras inventorines knygas VB skyriams ir filialams. 

12 mėn. D. Freitakaitė 

3.10. Vadovaujantis F. Bajoraičio viešosios bibliotekos In- 01–12 mėn. FOS - Direk-



     

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

33 
2016 metų veiklos programa 

ventorizacijos taisyklių VIII skyriumi ir filialų doku-
mentų fondų inventorizacijos grafiku atlikti dokumen-
tų fondo inventorizacijas Gardamo, Pašyšių ir Vilkyčių 
filialuose. 

torės įsaky-
mu sudaryta 
komisija 

3.11. Įdiegus LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemę filia-
luose, teikti metodinę ir praktinę pagalbą darbuoto-
joms dokumentų fondo barkodavimo ir koduotų duo-
menų suvedimo į LIBIS duomenų bazę klausimais. 

01–12 mėn. D. Šernienė, 
R. Balčytis, 
D. Freitakaitė 

3.12. Pateikti statistinius duomenis apie VB skyrių ir filialų 
dokumentų fondo judėjimą 2015 metais statistinių 
ataskaitų rengimo grupei. 

01 mėn. D. Šernienė 

3.13. Pateikti naujai gautų ir apskaitytų dokumentų finansi-
nes ataskaitas VB buhalterijai pagal turto vienetus: 
valstybės biudžetas; savivaldybės biudžetas; kiti šalti-
niai. 

12 mėn. D. Šernienė 

3.14. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos kultūros mi-
nisterijai ataskaitą apie valstybės biudžeto lėšų , skirtų 
Bibliotekos dokumentams įsigyti, panaudojimą 2016 
metais. 

12 mėn. D. Šernienė 

4. FOS skyriaus dokumentacija. Kita veikla 
4.1. Dirbti darbo grupėje kartu su Bibliotekos administraci-

ja rengiant Bibliotekos skyrių ir filialų veiklą regla-
mentuojančius dokumentus, teikiamus tvirtinti direk-
torei. 

01–12 mėn. D. Šernienė 

4.2. Rengti ir derinti su Bibliotekos struktūrinių padalinių 
vadovais organizacinius sprendimus bendrojo Biblio-
tekos dokumentų fondo sudarymo klausimais, užtikri-
nant racionalų Bibliotekos turimų lėšų panaudojimą 
informaciniams ištekliams papildyti ir atnaujinti. 

01–12 mėn. D. Šernienė 

4.2. Vykdyti Fondo organizavimo skyriaus specialistų pa-
reigybių aprašymo stebėseną, pasikeitus darbo pobū-
džiui, pareigoms, kuruojamam darbo barui ar esant ki-
toms aplinkybėms, jas atnaujinti. 

01–12 mėn. D. Šernienė 

4.3. Vadovaujantis „Bibliotekos darbo planavimo, ataskaitų 
rengimo ir teikimo tvarka” ir tvarkoje numatytais ter-
minais parengti Skyriaus veiklos programą 2017 me-
tams ir pateikti Bibliotekos direktoriaus pavaduotojai 
bibliotekininkystei. 

10–11 mėn. D. Šernienė 

4.4. Parengti 2016 metų statistinės ir tekstinės ataskaitos 
apie bibliotekų dokumentų fondų judėjimą dalį ir pa-
teikti Bibliotekos direktoriaus pavaduotojai biblioteki-
ninkystei. 

01–02 mėn. D. Šernienė 

4.5. Koordinuoti Skyriaus veiklą viešosios bibliotekos pa-
daliniuose, rengti ir teikti informaciją apie Skyriaus 
veiklą Bibliotekos administracijai. 

01–12 mėn. D. Šernienė 

4.6. Esant būtinybei redaguoti ir papildyti su Fondo orga-
nizavimo skyriaus veikla susijusias finansų kontrolės 
taisykles, apskaitos politikos tvarkas ir pateikti Biblio-
tekos vyr. buhalteriui. 

01–12 mėn. D. Šernienė 

4.7. Pagal parengtą išvykų grafiką vykti į viešosios biblio-
tekos filialus bibliotekinės veiklos profesinės priežiū-
ros, darbo kontrolės vykdymo, fondo organizavimo ir 

01–12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakaitė 
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tvarkymo, konsultavimo klausimais. 
4.8. Esant finansinei galimybei kelti Skyriaus darbuotojų 

profesinio pasirengimo lygį, dalyvauti stažuotėse, se-
minaruose bei mokymuose (VB skirtų lėšų ribose). 

01–12 mėn. D. Šernienė, 
D. Freitakai-
tė, R. Balčytis 

4.9. Rengti pranešimus fondo apsaugos klausimais: gau-
namų dokumentų Bibliotekoje priėmimas ir apskaita; 
dokumentų nurašymas ir jo apskaita; fondo tikrinimas.  

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

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: 

01–12 mėn.  

5.2. paskelbti VB tinklapyje www.silutevb.lt 2016 metais 
prenumeruojamų periodinių leidinių viešojoje biblio-
tekoje ir jos filialuose sąrašus, nurodant periodinių 
leidinių skaitymo elektronines versijas; 

01 mėn. D. Šernienė, 
D. Dobilins-
kas, D. Vasi-
liauskytė 

5.3. ruošti ketvirtinius naujai gautų ir LIBIS programoje 
apskaitytų dokumentų bibliografinius sąrašus ir skelb-
ti VB tinklapyje www.silutevb.lt su nuoroda „Naujos 
knygos”. 

Nuolat D. Freitakai-
tė, D. Šernie-
nė, D. Dobi-
linskas, D. 
Vasiliauskytė 

 
2016 M. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ, INFORMACINIŲ VEIKLŲ IR MOKYMŲ 

KALENDORIUS  

 
Informaciją žiniasklaidoje skelbia Bibliotekos Informacijos skyrius. 

 
Naujausia informacija apie Bibliotekos renginius skelbiama:  

 F. Bajoraičio SVB tinklalapyje www.silutevb.lt , Bibliotekos stende ir skaitytojų aptarnavi-
mo vietose Bibliotekoje;  

 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; 
 Interneto svetainėje „Šilainės kraštas“, www.silaineskrastas.lt. 

 
Pastaba: renginiai, jų datos dėl nepakankamo finansavimo, susidariusių nenumatytų aplinkybių gali keis-
tis arba, laikmečiui padiktavus, gali rastis naujų renginių ar veiklų. 

 
RENGINIAI ŠILUTĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOJOJE 

BIBLIOTEKOJE 

Data Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

SAUSIS 
01 mėn., 
6, 8, 12, 
14, 18, 

19, 22, 26 
d. 

 „Kūrybiškumo kodas“: naujų vai-
kams skirtų knygų pristatymas vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lip-
dymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas.  

VB 
Žaislotekoje, 

VB  
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 
 

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/
http://www.silaineskrastas.lt/
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01 mėn., 
5, 12, 19, 

26 d. 

 „Elektronikos kodo“ užsiėmimai. 
VB 

Hub‘o erdvėje 
IS, 
D. Dobilinskas 

01 mėn., 
7, 14, 21, 

28 d. 

 „Modeliavimo kodo“ užsiėmimai. 
VB 

Hub‘o erdvėje 
IS, 
D. Dobilinskas 

01 mėn. 
8, 15, 22, 

29 d. 

 „Multimedijos kodas“: interakty-
vios integruotos pamokos pradinių klasių mo-
kiniams, jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Gal-
vočiukai“ nariams. 

VB  
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

01 08 d. 
 

41-ojo tarptautinio Renatės Lūšis vardo akva-
relės plenero dalyvių paroda. 

VB 
Pastogėlėje ir 
Šilutės miesto 
filiale, vėliau 

filialuose: 
Ž. Naumiesčio  
(02 15–03 08), 

Gardamo  
(03 10–04 06), 

Švėkšnos  
(04 08–05 04), 

Inkaklių ir 
Tarksėdžių  

(05 06–06 01) 
 

SAS, 
D. Jucikaitė 

01 12 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Amerikiečių literatūros 
klasikas Džekas Londonas“ . 
Skirta rašytojo 140-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
I. Zarambaitė 

01 13 d. 
 

Literatūros ir fotodokumentikos paroda „At-
mintis. Sausio 13-osios liudijimai“. 
Skirta Laisvės gynėjų dienos 25-osioms metinėms  

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

01 13 d. Vaidybinis kino filmas „Mes dainuosim“, pa-
remtas tikrais 1991 m. sausio įvykiais Lietu-
voje. 

VB  
Konferencijų 

salėje 

VAS, V. Geru-
lienė, IS, S. Jab-
lonskienė 

01 15 d. 
 
 

Iš ciklo „Nauja knyga. Susipažink!“ 
Knygos „Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai 
ir kontekstai“ pristatymas. 
Dalyvauja autorės – doc. dr. Rima Bakšienė 
(Lietuvių kalbos institutas) ir  
doc. dr. D. Vaišnienė (Lietuvos edukologijos 
universitetas). 
Skirta Klaipėdos krašto dienai  

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

 

SAS, 
A. Norbutienė, 
D. Pupšytė 

01 15 d. Literatūros ir ikonografijos paroda „Klaipėdos 
sukilimas: įvykiai ir žmonės“. 
Skirta Klaipėdos krašto dienai 

VB Biblioteki-
ninkystės ir 
kraštotyros 
skaitykloje 

BKS, 
I. Radavičiūtė 

01 16 d. 
 

Iš ciklo „Vaikučių pabiručių rytmečiai“ 
Metų laikų etiudas „Iš piemenėlių gyvenimo“. 
Dalyvauja vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 
auklėtiniai su programa (vad. Diana Tubutie-
nė, Danguolė Čeliauskienė). 

VB  
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

01 21 d. Pusiaužiemio skaitymai,  dalyvaujant Šilutės 
literatams (renginyje prisimenami pusiaužie-

VB 
Periodikos 

SAS, 
A. Norbutienė,  
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mio papročiai; pagerbiamas mokytojo ir kūrė-
jo Mintaro Smelevičiaus (1950 01 20–2013 01 
21) atminimas bei skaitomos eilės iš jo knygu-
tės „Būsiu“, kitų literatų savos kūrybos skai-
tymai). Dalyvauja Šilutės turizmo ir verslo pa-
slaugų mokyklos mokiniai ir pedagogai.  

skaitykloje I. Zarambaitė 

01 24 d. Literatūros ir fotodokumentikos paroda „Ma-
rija Birutė Alseikaitė-Gimbutienė – archeolo-
gė, archeomitologijos pradininkė“. 
Skirta 95-osioms gimimo metinėms  

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

 

01–06 
mėn. 

Neringos Petrošiūtės-Elazouny (Anglija) ta-
pybos paroda „Neringos gėlių pasaulis“. 

VB filialuose: 
Juknaičių  

(2015 12 04–
2016 01 06), 

Katyčių  
(01 08–02 04), 

Degučių 
(02 05–03 03), 
Šilutės miesto  

 (03 05–04 06),  
Vainuto 

(04 08–05 04), 
Bikavėnų 

 (05 06–06 01) 

SAS, 
D. Jucikaitė 

 

VASARIS 
02 mėn., 
5, 8, 12, 
16, 18, 
19, 22, 

23, 25 d. 

 „Kūrybiškumo kodas”: naujų vai-
kams skirtų knygų pristatymas vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lip-
dymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas, kt. 
 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 
 

 

02 mėn., 
2, 9, 23 d.  „Elektronikos kodo“ užsiėmimai. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas 

02 mėn., 
2, 3, 4, 5 

d. 

 „Žinių kodas“: interaktyvių pamo-
kų ciklas „Skaitmeninis raštingumas suaugu-
siems“. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
D. Vasiliau-
skytė 

02 mėn., 
4, 11, 18, 

25 d. 

 „Modeliavimo kodo“ užsiėmimai. 
 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas 

02 mėn., 
5, 12, 19, 
26, 22 d. 

 „Multimedijos kodas“: interakty-
vios integruotos pamokos pradinių klasių mo-
kiniams, jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Gal-
vočiukai“ nariams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

02 02 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Balys Sruoga – poetas, 
prozininkas, dramaturgas, teatrologas, litera-
tūros ir tautosakos tyrinėtojas“. 
Skirta 120-osioms gimimo metinėms  

VB 
Abonemente 

SAS,  
D. Jucikaitė 

02 04 d. 
 

Seminaras gyventojams „Savitarnos svetainė 
www.manogile.lt .Viskas apie elektrą ir dujas“. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
S. Jablonskienė 

02 mėn. 
2–5 d. 

Interaktyvių pamokų ciklas „Skaitmeninis raš-
tingumas suaugusiems“. 

VB 
Konferencijų 

IS, 
D. Vasiliausky-

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tautosaka
http://www.manogile.lt/
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salėje tė 

02 09 d. 
 

Kiemo renginys „Saulė rieda dangumi, blynus 
tepa medumi“: su programa dalyvauja Pama-
rio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokyto-
jai. 
Skirta Užgavėnėms 

VB 
Vasaros  

kiemelyje 

VAS, 
V. Gerulienė 

02 09 d. 
 

Tiesioginė transliacija „Aš už geresnį interne-
tą“ iš Saugesnio interneto dienos renginio 
Litexpo rūmuose Vilniuje. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

IS, 
S. Jablonskienė 

02 10 d. 
  

„Žinių kodas“: integruota pamoka „Aš už ge-
resnį internetą“ Šilutės Žibų pradinės mokyk-
los mokiniams. 

VB 
Hub‘o  

erdvėje 
 

IS, 
D. 
Vasiliauskytė 

02 11 d. Iš ciklo „Vaikučių pabiručių rytmečiai“ 
Metų laikų etiudas „Iš piemenėlių gyvenimo“. 
Dalyvauja vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 
auklėtiniai su programa (vad. Diana Tubutie-
nė, Danguolė Čeliauskienė). 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

02 11 d. 
 

Šilutės rajono 5–10 klasių mokinių tradicinė 
skaitymo skatinimo popietė „Gyvenu su kny-
ga“. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
V. Gerulienė 
 

02 12 d. 
 

Džerinaldo Lukošiaus (Airija) fotografijų pa-
roda „Airija mano akimis“.  
Parodos pristatymas vasario 18 d., dalyvau-
jant muzikos atlikėjoms Žydrei Adomaitienei 
ir Liudai Kašėtienei.  

VB 
Pastogėlėje, 

vėliau filialuo-
se: Juknaičių 

(03 10–04 04), 
Kintų  

(04 11–05 04), 
Ž. Naumiesčio 
(05 16–06 15), 

Degučių, 
(06 17–07 16), 

Katyčių 
(07 19 – 08 17) 

SAS,  
D. Pupšytė 

02 13 d. 
 

Eilių ir dainuojamosios poezijos popietė 
„Meile, ar turi tu atmintį...“: savo kūrybos eiles 
ir muziką dovanoja kraštietės Asta Grigalienė 
ir Dijana Vilkišienė-Pociūtė. 
Skirta šv. Valentino dienai 

VB 
Konferencijų 

salėje 

SAS,  
A. Norbutienė 

02 22 d. Dailininkės juvelyrės Karinos Kazlauskaitės 
konceptuali objektų ir juvelyrikos darbų pa-
roda „2 x 2”. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

BKS, 
I. Radavičiūtė 

Gimtosios kalbos savaitė „Kalba gimtoji lūposna įdėta...“ 
02 23 d. 

 
Renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabintas aš 
gyvas kalboje“ (Justinas Marcinkevičius). 

VB SAS, 
A. Norbutienė 

02 23 d. „Gimtoji kalba – tautos savastis“:  
 atvira integruota lietuvių kalbos pamoka 
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos moks-
leiviams;  
 literatūros ir fotodokumentikos parodos 
pristatymas. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 
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02 23 d. „Poezija – daugiau nei tik kalba. Imk ir skai-
tyk“: pokalbis-diskusija prie lietuvių lyrikos 
ekspozicijos. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje, 

SAS, 
I. Zarambaitė 

02 24 d. Protų turnyras „Lietuvių kalba – naujoviškais 
drabužiais apsivilkusi senovė“. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė 

02 25 d. Gimtosios kalbos savaitės „Kalba gimtoji lū-
posna įdėta...“ renginiai:  
 valanda su lietuvininkų tarme, dalyvaujant 
tarmės puoselėtojai, moksleivei Gretai Gudai-
tytei; 
 literatūros ir dokumentų parodos „Lietuvi-
ninkų tarmė: tarp praeities ir dabarties“ pri-
statymas. 

VB 
Kultūrinėje  

palėpėje 

BKS,  
V. Veiverienė 

02 25 d. Iš ciklo „Žymus Pamario kraštietis” 
Literatūros, asmeninių dokumentų ekspozicija 
„Be gimtosios kalbos – nė dienos”. 
Skirta kraštiečio kalbininko, vertėjo, prof. habil. dr. 
Arnoldo Piročkino 85-osioms gimimo metinėms 

VB  
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

BKS, 
G. Liutkevičie-
nė 

02 25 d. Vydūno gimnazijos 3 klasės mokinės Monikos 
Jauniūtės kūrybinių darbų parodos pristaty-
mas. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
V. Gerulienė 

02 27 d. „Knygų gidas visai šeimai“: skaitymas balsu, 
lietuvių autorių knygų vaikams pristatymas ir 
aptarimas, diskusija prie arbatos puodelio. 
Edukacinis užsiėmimas „Nupiešk gražiausią 
žodį“. 
Skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

VB 
Žaislotekoje, 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

02 27 d. Nacionalinio diktanto rašymas. VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė 

KOVAS 
03 mėn., 
5, 12, 19, 
23, 30 d. 

 „Kūrybiškumo kodas“: naujų vai-
kams skirtų knygų pristatymas vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lip-
dymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas, kt.  

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 

03 mėn., 
1, 8, 15, 

29 d. 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai 
su konstruktorių rinkiniais. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

03 mėn., 
3, 10 ,17 

d. 

 „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai 
su trimatėmis modeliavimo programomis ir 
3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

03 mėn., 
4, 18, 25 

d. 

 „Multimedijos kodas“: interakty-
vios integruotos pamokos pradinių klasių 
mokiniams, jaunųjų knygos bičiulių būrelio 
„Galvočiukai“ nariams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

03 01 

17.00 val. 

„Kai knygos atgyja spalvose...“: edukacinis užsi-

ėmimų ciklas literatūros mėgėjams. 
Pastaba: užsiėmimai  vyks kiekvieno mėnesio pirmą 

antradienį. 

VB 

Hubo‘o erdvėje 
SAS, 
I. Zarambaitė 
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03 mėn., 
7, 14, 21 

d. 

Dekupažo užsiėmimai „Atrask savo kūrybiš-
kumo kodą“. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

03 mėn., 
8–11 d. 

Interaktyvių pamokų ciklas „Skaitmeninis raš-
tingumas suaugusiems: virtualus bendravi-
mas“. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
D. Vasiliaus-
kytė 

Renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

03 10 d. „Žinių kodas“ 
Protų mūšis pradinukams „Lietuva, Tėvyne 
mūsų“. Dalyvauja Žibų pradinės mokyklos 2 d 
ir 3 b klasių mokiniai (mokyt. Rasa Jankaus-
kienė, Daiva Šarlauskienė). 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

03 10 d. Iš ciklo „Nauja knyga. Susipažink!“ 
Mindaugo Milinio istorinio nuotykių romano 
„Partizanas“ pristatymas, dalyvaujant auto-
riui. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
A. Norbutienė, 
D. Pupšytė 
 

03 10 d. 
 

Vytauto Gocento (Vilnius) tapybos darbų pa-
roda „Krašto ir vandenų atspindžiai“. 

VB 
Kultūrinėje 

palėpėje 

SAS,  
D. Jucikaitė 

03 10 d. Literatūros paroda „Kas gali pavergti tautą, 
kuri remiasi tikru žmogumi?“ 
Skirta rašytojos, literatūros ir meno kritikės Sofijos 
Kymantaitės-Čiurlionienės 130-osioms gimimo me-
tinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

 

SAS, 
D. Pupšytė 

03 15 d. Antrojo nacionalinio literatūros konkurso, 
inicijuoto ir organizuoto Labdaros ir para-
mos fondo „Švieskime vaikus“, geriausio 
debiuto premijos laimėtojos Ignės Zarambai-
tės literatūrinės pasakos „Emilio laiškas“ pri-
statymas, dalyvaujant autorei. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
V. Gerulienė 

03 16 d. Raiškaus skaitymo festivalis „Mes knygų šaly-
je“ (anglų kalba). Dalyvauja Šilutės rajono 
pradinių klasių mokiniai. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
V. Gerulienė 

03 16 d. „Žinių kodas“ 
„BE PATYČIŲ‘ 2016“. 

VB Interneto 
skaitykla 

IS, 
S. Jablonskienė 

03 18 d. Skaitymo akcija „Poezija kalba tiems, kurie 
supranta daugiau, negu gali jinai pasakyti“ 
(Marcelijus Martinaitis). 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
A. Norbutienė 

03 18 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė – rašytoja, publicistė, visuomenės bei po-
litinė veikėja“. 
Skirta 155-osioms gimimo metinėms  

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Jucikaitė 

03 21 d. Tautodailininkės Birutės Baltutienės darbų 
paroda „Pavasario šaukliai: velykiniai margu-
čiai ir verbos“. 

VB 
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

BKS, 
I. Radavičiūtė 
 

03 23 d. 
 

„Žinių kodas“ 
Elektroninių knygų ir elektroninių skaityklių 
pristatymai Šilutės pradinių, pagrindinių mo-
kyklų mokiniams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
D. Dobilinskas 

03 25 d. Iš ciklo „Žymus Pamario kraštietis” VB 
Bibliotekinin-

BKS, 
I. Radavičiūtė 
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Mažoji paroda „Visada pateka saulė“. 
Skirta kraštiečio prozininko, muziejininko Vytauto 
Mizero 85-osioms gimimo metinėms 

kystės ir kraš-
totyros skaityk-

loje 

 

BALANDIS 
04 01 d. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio vie-

šosios bibliotekos tarptautinio ekslibrisų kon-
kurso „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių 
amžių „feisbukas“ darbų paroda. 

Pagėgių savi-
valdybės viešo-
joje biblioteko-

je 

BKS, 
N. Budreckienė 

04 mėn., 
1, 9, 13, 
21, 28 d. 

 „Kūrybiškumo kodas“: naujų vai-
kams skirtų knygų pristatymas vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lip-
dymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas, kt.  

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 
 

04 mėn. 
5, 12, 19, 

26 d. 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai 
su konstruktorių rinkiniais. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

04 mėn. 
7, 14, 21, 

28 d. 

 „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai 
su trimatėmis modeliavimo programomis ir 
3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

04 mėn., 
5, 12, 19, 

26 d. 

 „Multimedijos kodas“: interakty-
vios integruotos pamokos pradinių klasių mo-
kiniams, jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Gal-
vočiukai“ nariams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

04 01 d. 

 
 

Iš ciklo „Vaikučių pabiručių rytmečiai“ 
 Šilutės vaikų lopšelio-darželio „Raudonkepu-
raitė“ programa „Knygelių išminties ir džiaugsmo 
lobiai“.  
 Spektaklis „Knygų lobis“. Vaidina Juknaičių 
pagrindinės mokyklos dramos būrelis (vad. 
Audronė Miklovienė). 
Skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Bibliote-
kų metams 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė, 
L. Nausėdienė 
 

04 05 d. „Kai knygos atgyja spalvose...“: edukacinis už-
siėmimų ciklas literatūros mėgėjams. 
 

VB 
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

04 
6, 13, 20 

d. 

„Žinių kodas“ 
Protų turnyras „Europrotai“. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė,  
D. Vasiliausky-
tė, D. Dobilins-
kas 

04 08 d. 
 

„Dialogas tarp meno ir poezijos“: svečiuose 
dailininkas, poetas Gvidas Latakas (emalio 
koliažų parodos atidarymas, poezijos skaity-
mai, dainuojamoji poezija). 

VB 
Pastogėlėje, 

 

SAS, 
D. Jucikaitė 

04 12–15 
d. 

Interaktyvių pamokų ciklas „E-paslaugos“. VB 
Interneto skai-

tykloje 

IS, 
D. Vasiliausky-
tė,  
O. Kulda 

04 21 d. „Šiuolaikiniai lietuvių autoriai“: svečiuose VB 
Periodikos 

SAS, 
A. Norbutienė 
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 Andrius Tapinas – mėgstamas TV laidų vedė-
jas ir populiarus rašytojas. Susitikime – po-
kalbis apie gyvenimą, knygas, mūsų valstybės 
ateitį ir mūsų ateitį valstybėje. 

skaitykloje 

04 21 d. 

 

Improvizuotos parodos „Žmonės, palikę pėd-
saką Šilutėje, Klaipėdoje. Frydrichas Vilhelmas 
Zybertas (Frydrich Wilhelm Siebert)“ prista-
tymas. Parodoje eksponuojami 2011 m. Klai-
pėdos apskrities viešajai Ievos Simonaitytės 
bibliotekai perduoto AdM (Arbeitsgemeins-
chaft der Memellandkreise/Klaipėdos krašto 
darbo grupė) archyvo dokumentai: knygos, 
laikraščiai, atvirukai, išspausdinti Zybertų lei-
dykloje, nuotraukos, F. V. Zyberto vaikaitei 
Šarlotei Guzovius priklausę šeimos daiktai, 
autentiški drabužiai, kt. 
Skirta Bibliotekų metams 

VB 
Konferencijų 

salėje 

BKS, 
V. Veiverienė 

04 22 d. Literatūros paroda „Kalbininko Frydricho 
Kuršaičio gyvenimas ir nuopelnai”. 
Skirta evangelikų liuteronų kunigo, Mažosios Lietu-
vos kalbininko, spaudos darbuotojo, žodynininko 
210-osioms gimimo metinėms 

VB  
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

BKS, 
G. Liutkevičie-
nė 

16-oji nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“ 
balandžio 23 – 29 d. 

04 21 d. 
17.30 val. 

 

Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę pasi-
tinkant. 
„Šiuolaikiniai lietuvių autoriai“: svečiuose 
Andrius Tapinas – TV laidų vedėjas ir knygų 
autorius. Susitikime – pokalbis apie gyvenimą, 
knygas, mūsų valstybės ateitį ir mūsų ateitį 
valstybėje. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
A. Norbutienė 

04 23 d. 
 

Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros paroda „Viljamas Šekspyras 
(William Shakespeare) – Anglijos nacionali-
nis poetas“. 
Skirta rašytojo 400-osioms metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Jucikaitė 

04 27 d. „Žinių kodas“: muzikinis ringas „Spauskim ga-
zą“. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė 

04 mėn. 
(tikslina-

ma) 

 Knygos „Cupės ir Zupės gyvenimas“ prista-
tymas, dalyvaujant autorei Silvijai Laurenči-
kaitei ir dailininkui iliustruotojui Jarlui Alek-
sandrui Brantingui. 
 Šios knygos iliustracijų parodos pristaty-
mas. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
V. Gerulienė 

GEGUŽĖ 
05 mėn., 
5, 12, 19, 
23, 30 d. 

 „Kūrybiškumo kodas”: naujų vai-
kams skirtų knygų pristatymas vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lip-
dymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas, kt. 

VB 
Žaislotekoje 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 
 

05 mėn., 
4, 11, 18,  „Multimedijos kodas“: interakty-

vios integruotos pamokos pradinių klasių mo-

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
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25 d. kiniams, jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Gal-
vočiukai“ nariams. 

05 mėn. 
3, 10, 17, 

24 d. 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai 
su konstruktorių rinkiniais. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

05 mėn. 
5, 12, 19, 

26 d. 

 „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai 
su trimatėmis modeliavimo programomis ir 
3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

05 03 d. „Kai knygos atgyja spalvose...“: edukacinis už-
siėmimų ciklas literatūros mėgėjams. 
 

VB Biblioteki-
ninkystės ir 
kraštotyros 
skaitykloje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

05 04 d. „Žinių kodas“ 
Protų turnyras „Europrotai“. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė,  
D. Vasiliausky-
tė, D. Dobilins-
kas, O. Kulda 

05 mėn. 
 

Pokalbis apie kūrybą su Šilutės turizmo ir 
verslo paslaugų mokyklos moksleiviais. 

Šilutės turizmo 
ir verslo pa-

slaugų mokyk-
loje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

05 07 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Rabindranatas Tagorė – 
indų poetas, kompozitorius, prozininkas, 
dramaturgas, visuomenės veikėjas“. 
Skirta 155-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Jucikaitė 

05 07 d. Iš ciklo „Nauja knyga. Susipažink!“ 
Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyveni-
mas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko biografija“ pristatymas. 
Skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

VB 
Abonemente 

SAS, 
A. Norbutienė 

 

05 09 d. 

 

Europos dienos šventė.  
Pastaba: gavus finansavimą, pagal atskirą progra-
mą. 

VB 
Vasaros kieme-

lyje 

D, 
L. Dumšienė 

05 09 d. 

 

Orientacinis žaidimas „Triumfatoriai“. Žaidi-
mas ištroškusiam nuotykių jaunimui. Koman-
dos rungsis tarpusavyje atlikdamos įvairius 
žaidimus ir užduotis visame Šilutės mieste. 
Pastaba: gavus finansavimą, pagal atskirą progra-
mą. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė,  
D. Vasiliausky-
tė,  
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 
 

05 11 d. Interaktyvus boulingo čempionatas. VB 
Informacijos 

skyriuje 

IS, 
S. Jablonskienė 

05 13 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Rankraščiai ir knygos ne-
dega...“  
Skirta rašytojo Michailo Bulgakovo 125-osioms gi-
mimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
I. Zarambaitė 

05 
17,18,19 

d. 

Interaktyvių pamokų ciklas „Debesų 
kompiuterijos paslaugos“. 

VB 
Interneto skai-

tykloje 

IS, 
D. Vasiliausky-
tė, O. Kulda 



     

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

43 
2016 metų veiklos programa 

05 18 d. Literatūros ir fotodokumentikos paroda 
„Musion“ – mūzų buveinė”. 
Skirta Tarptautinei muziejų dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Pupšytė 

05 27 d. Pažintinė virtuali ir tradicinė ekspozicija „Šilu-
tės kraštas knyginėje literatūroje”. 
Skirta Šilutės miesto 505-ajam gimtadieniui 

VB  
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje, 

www.silutevb.lt 

BKS, 
V. Veiverienė 

05 28 d. Tradiciniai Tradiciniai miesto gimtadienio pusryčiai 
šeimoms. 
Pastaba: pagal atskirą programą.  

Vydūno skvere-
lyje 

VAS, 
Vita Gerulienė 

05 28 d. Dailininkių Jurgitos Erminaitės-Šimkuvienės ir Eglės 
Čejauskaitės-Gintalės darbų paroda „Meda-
liai”. 

 BKS, 
I. Radavičiūtė 

05 28 d. Skulptorių Aušros Jasiukevičiūtės ir Dauman-
to Kučo (Vilnius) parodos „Mažoji skulptūra“ 
atidarymas, dalyvaujant autoriams. 
Skirta Šilutės miesto 505-osioms metinėms 

VB 
Kultūrinėje pa-
lėpėje, vėliau 

eksponuojama 
filialuose: 

Žemaičių Nau-
miesčio 

(07 01–07 26), 
Švėkšnos 

(07 28–08 30) 

SAS, 
A. Norbutienė, 
D. Jucikaitė 
 

05 28 d. „Gėlė pasakė vėjui...“: poezijos ir džiazo imp-
rovizacijos pagal Henriko Radausko eiles. At-
lieka aktorė Dalia Jankauskaitė ir džiazo vir-
tuozas Vytautas Labutis. 
Skirta Šilutės miesto 505-osioms metinėms 

VB 
Vasaros  

kiemelyje 

SAS, 
A. Norbutienė 
 

BIRŽELIS 
06 mėn. 

(data tiks-
linama) 

Edukaciniai užsiėmimai „Stebuklai bibliotekos 
Vasaros kiemelyje“: lipdymas iš modelino, 
molio, piešimas kreidelėmis, pirštų dažais, 
darbelių parodų pristatymai. 

VB 
Vasaros  

kiemelyje 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 

06 01 d. 
 „Žinių kodas“: bibliotekos duome-

nų bazių pristatymai ir praktiniai užsiėmimai 
moksleiviams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
D. Vasiliausky-
tė 

06 01 d. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio vie-
šosios bibliotekos tarptautinio ekslibrisų kon-
kurso „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių 
amžių „feisbukas“ darbų paroda. 

Rambyno re-
gioninio parko 

lankytojų  
centre 

BKS, 
N. Budreckienė 

06 mėn. 
 „Multimedijos kodas“: interakty-

vios integruotos pamokos rajono pradinių ir 
pagrindinių mokyklų moksleiviams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

06 mėn., 
7, 14 d. 

 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai 
su konstruktorių rinkiniais. 
 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

06 mėn., 
2, 9 d.  „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai 

su trimatėmis modeliavimo programomis ir 
3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

http://www.silutevb.lt/
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06 07 d. „Kai knygos atgyja spalvose...“: edukacinis už-
siėmimų ciklas literatūros mėgėjams. 
 

VB 
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

06 08 d. 
 „Žinių kodas“: paskaitų turas „E. 

paslaugos patogesniam gyvenimui“. 

VB 
Interneto  

skaitykloje 

IS, 
D. Vasiliausky-
tė 

06 08 d Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Juozas Aputis –
prozininkas, vertėjas, redaktorius“. 
Skirta 80-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

 

SAS, 
D. Jucikaitė 

06 14 d. 
 

Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros ir fotodokumentikos paroda 
„Pakeliui į niekur...“ 
Skirta lietuvių tremties 75-osioms metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

06 16 d. Iš ciklo „Nauja knyga. Susipažink!“ 
Vasaros skaitymai: susitikimas su knygų apie 

sveikatą autore Regina Balsevičiene ir jos nau-

jausia knyga „Dievo vaistas“. 

VB 
Vasaros  

kiemelyje 

SAS, 
A. Norbutienė 

06 22– 
07 01 d. 

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

VB 
Vaikų aptarna-
vimo skyriuje 

VAS, 
V. Gerulienė 

06 26 d. Skaitymo skatinimo programa „AuGinu skai-
tymą“. 

Gamtoje VAS, 
L. Nausėdienė 

06 28 d. 
 

Iš ciklo „Žymus Pamario kraštietis” 
Literatūros ir fotodokumentikos paroda „Ra-
šytoja Edita Barauskienė: Man neįdomu eiti ir 
niekur nenueiti, perskaityti ir nieko naujo ne-
sužinoti”. 
Skirta kraštietės rašytojos, pedagogės 75-osioms 
gimimo metinėms 

VB  
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

 

BKS, 
I. Radavičiūtė 
 

06 29 d. 
 „Multimedijos kodas“: interakty-

vios integruotos pamokos Socialinių paslaugų 
centro auklėtiniams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

LIEPA 
07 mėn. 

(data tiks-
linama) 

„Stebuklai bibliotekos Vasaros kiemelyje“: lip-
dymas iš modelino, molio, piešimas kreidelė-
mis, pirštų dažais, darbelių parodų pristaty-
mas mažiesiems skaitytojams. 

VB 
Vasaros kieme-

lyje 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė,  
L. Nausėdienė 

07 mėn., 
5, 19 d. 

 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai 
su konstruktorių rinkiniais. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

07 mėn., 
14, 28 d.  „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai 

su trimatėmis modeliavimo programomis ir 
3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

07 01 d. Iš ciklo „Žymus Pamario kraštietis“ 
Literatūros paroda „Liūdnasis svajotojas“. 
Skirta kraštiečio poeto, vertėjo Vlado Nausėdos 
105-osioms gimimo metinėms 

VB  
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

BKS, 
I. Radavičiūtė 
 

07 05–06 Šilutiškių sueiga „Šviesos parnešti, gera pada- VB BKS, 
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d. ryti“. 
Pastaba: pagal atskirą renginių programą. 

N. Budreckienė, 
V. Veiverienė 

07 12 d. Pažintinės programos „Arbata iš metų į me-
tus“ pristatymas Šilutės socialinių paslaugų 
centro auklėtiniams. 
Skirta Žolinei 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

07 
12,13,14 

d. 

Interaktyvių pamokų ciklas „E. paslaugos pa-
togesniam gyvenimui“. 

VB 
Interneto  

skaitykloje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

07 14 d. Vasaros skaitymai: dalyvauja Poezijos ir menų 
mėgėjų asociacijos „Branduma“ Žemaitijos ir 
Klaipėdos krašto kūrėjai. 

VB 
Vasaros  

kiemelyje 

SAS, 
A. Norbutienė 

07 15 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros ir fotodokumentikos paroda „Vi-
suos kraštuos nuaidi Žalgirio pergalės gar-
sas…“ 
Skirta Žalgirio mūšio dienai 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

07 18 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Gintaras Patackas – poe-
tas, vertėjas, dramaturgas“. 
Skirta 65-osioms gimimo metinėms  

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Jucikaitė 

07 26 d. Skaitymo skatinimo programa „AuGinu skai-
tymą“. 

Gamtoje VAS, 
L. Nausėdienė 

RUGPJŪTIS 
08 mėn. 

(data tiks-
linama) 

„Stebuklai bibliotekos Vasaros kiemelyje“: lip-
dymas iš modelino, molio, piešimas kreidelė-
mis, pirštų dažais, darbelių parodų mažie-
siems skaitytojams pristatymas. 

VB 
Vasaros kieme-

lyje 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė,  
L. Nausėdienė 

08 01 d. Macikų socialinės globos namų užimtumo 
grupių „Molinukas“ ir „Prie židinio“ kūrybos 
paroda. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

08 mėn. 
9, 16, 23 

d. 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai 
su konstruktorių rinkiniais. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

08 10 d. 
 „Žinių kodas“: paskaitų turas „E. 

paslaugos patogesniam gyvenimui“. 

VB 
Interneto skai-

tykloje 

IS, 
D. Vasiliausky-
tė 

08 mėn. 
14, 28 d.  „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai 

su trimatėmis modeliavimo programomis ir 
3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

08 11 d. Romo Šalčiaus (Šilutė) ir jo šeimos narių me-
ninės kalvystės ir fotografijų parodos atida-
rymas, dalyvaujant autoriams. 

VB 
Pastogėlėje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

08 12 d. Pažintinės programos „Arbata iš metų į me-
tus“ pristatymas atostogaujantiems jaunie-
siems šilutiškiams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 

08 18 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Rokas Flick – kraštietis 
rašytojas, profesorius“. 
Skirta 80-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Jucikaitė 

08 19 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros paroda „Baltijos kelio vienybė“. 

VB 
Periodikos 

SAS, 
D. Pupšytė 
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Skirta Juodojo kaspino dienai skaitykloje 

08 25 d. Vasaros skaitymai jaunimui „Vasarą paly-

dint...“ 

VB 
Vasaros  

kiemelyje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

08 26 d. Skaitymo skatinimo programa „AuGinu skai-
tymą“. 

Gamtoje VAS, 
L. Nausėdienė 

RUGSĖJIS 
09 01 d. Lietuvos spaudos fotografų klubo fotografijų 

paroda (gali keistis). 
VB 

Kultūrinėje 
pastogėje 

SAS, 
A. Norbutienė 

09 mėn., 
5, 12, 19, 
23, 30 d. 

 „Kūrybiškumo kodas”: naujų vai-
kams skirtų knygų pristatymas vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lip-
dymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas, kt.  

VB 
Žaislotekoje 

 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 
 

09 mėn., 
6, 13, 20 

d. 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai 
su konstruktorių rinkiniais. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

09 mėn., 
8, 15, 22, 

29 d. 

 „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai 
su trimatėmis modeliavimo programomis ir 
3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

09 mėn., 
9, 11, 16, 
18, 23 d. 

 „Multimedijos kodas“: interakty-
vios pamokos Šilutės pagrindinių mokyklų 
moksleiviams.  

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
D. Vasiliausky-
tė, Ž. Jokužytė, 
O. Kulda 

09 06 d. „Kai knygos atgyja spalvose...“: edukacinis už-
siėmimų ciklas literatūros mėgėjams. 
 

VB 
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

09 08 d. „Rudeniniai skaitiniai“: susitikimas su teatro-
loge, televizijos laidų prodiusere, knygų auto-
re Rūta Vanagaite ir jos naujausiomis knygo-
mis. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
A. Norbutienė 
 

09 09 d. Iš ciklo „Žymus Pamario kraštietis“ 
Atminties ekspozicija „Mažosios Lietuvos kul-
tūros istorikas Albertas Juška”. 
Skirta kraštiečio pedagogo, istoriko 80-osioms gi-
mimo metinėms 

VB 
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

BKS, 
G. Liutkevičie-
nė 

09 09 d. Sigitos Ežerskienės papuošalų paroda „Déjà 

vu”. 
Skirta Tarptautinei grožio dienai 

VB  
Konferencijų 

salėje 

BKS, 
I. Radavičiūtė 

09 14 d. Interaktyvus boulingo čempionatas. VB 
Informacijos 

skyriuje 

IS  
S. Jablonskienė 

09 22 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros paroda „Saulės mūšio diena – Bal-
tų vienybės diena“. 
Skirta Saulės mūšio 780-osioms metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS,  
D. Pupšytė 

09 22 d. Galvosūkių kambario Tilžės g. 12 atidarymo 
renginys. 
 

VB 
Tilžės g. 12  
patalpose 

SAS,  
I. Zarambaitė, 
IS, D. Vasiliaus-
kytė, D. Dobi-
linskas 
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09 22 d. „Šiuolaikiniai lietuvių autoriai“: susitikimai su 
akcijos „Metų knygos rinkimai“ nominantais, 
Lietuvos rašytojų sąjungos nariais (dalyviai 
bus tikslinami, bendradarbiaujant su VšĮ „Ra-
šytojų klubas“). 

VB 
Periodikos 
skaitykloje, 

Vainuto, 
Žemaičių Nau-

miesčio, 
Švėkšnos filia-

luose 

SAS, 
A. Norbutienė 

 

SPALIS 
10 mėn., 
5, 12, 19, 
23, 30 d. 

 „Kūrybiškumo kodas”: naujų vai-
kams skirtų knygų pristatymas vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lip-
dymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas, kt.  

VB 
Žaislotekoje 

 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 
 
 

10 mėn., 
4, 11, 18, 

25 d. 
 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmi-
mai su konstruktorių rinkiniais. 
 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

10 mėn., 
6, 13, 20, 

27 d. 
 „Modeliavimo kodas“: užsiėmi-

mai su trimatėmis modeliavimo programomis 
ir 3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

10 mėn., 
4, 11, 18, 

25 d. 

 „Multimedijos kodas“: interakty-
vios integruotos pamokos pradinių klasių mo-
kiniams, jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Gal-
vočiukai“ nariams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

10 04 d. 
 „Žinių kodas“: protų turnyras 

„Gink, saugok, padėk, bet išlik“. 
Skirta Policijos (Angelų sargų) dienai 

VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė, 
D. Vasiliausky-
tė, D. Dobilins-
kas 

10 04 d. „Kai knygos atgyja spalvose...“: edukacinis už-
siėmimų ciklas literatūros mėgėjams. 
 

VB 
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

10 06 d. 
 

Iš ciklo „Nauja knyga. Susipažink!“ 
Anatolijaus Žibaičio naujos knygos „Gardamo 
istorijos vingiai“ sutiktuvės. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Pupšytė 

10 11 d. 

 

 „Žinių kodas“: improvizuotos pro-
tų kovos „Bendruomenių susirėmimai už vie-
tos savivaldą“. 
Skirta Vietos savivaldos dienai ir Bendruomenių 
metams 

VB 
Konferencijų 

salėje 

D, L. Dumšienė, 
IS,  S. Jablons-
kienė, D. Vasi-
liauskytė, D. 
Dobilinskas 

10 14 d. 
 

„Aktorystės menas“: dalyvauja Šilutės dramos 
teatro aktorius Vygantas Paldauskas, jaunųjų 
knygos bičiulių būrelio „Galvočiukai” nariai. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

10 14 d. Tautodailininkės Rūtos Čiuželienės-Emigart 
karpinių paroda. 

VB 
Pastogėlėje 

SAS, 
A. Norbutienė 

10 14 d. Literatūros ir dokumentų ekspozicija „Mažo-
sios Lietuvos gyventojų genocidas”. 
Skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai 

VB Biblioteki-
ninkystės ir 
kraštotyros 
skaitykloje 

BKS, 
I. Radavičiūtė 
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10 25 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros paroda „Pablas Pikasas – ispanų 
tapytojas“. 
Skirta 135-osioms gimimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS,  
D. Jucikaitė 

10 27 d. 

 

„Rudeniniai skaitiniai“: susitikimas-pokalbis 
apie mažus kasdienybės stebuklus su aktore, 
knygų autore Doloresa Kazragyte ir savaitraš-
čio „Šeimininkė“ redaktore Dalia Juškiene. 
Skirta Vietos bendruomenių metams 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
A. Norbutienė 

 

LAPKRITIS 
11 mėn., 
5, 12, 19, 
23, 30 d. 

 „Kūrybiškumo kodas”: naujų vai-
kams skirtų knygų pristatymas vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lip-
dymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas, kt.  

VB 
Žaislotekoje 

 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 

11 mėn., 
8, 15, 22, 

29 d. 
 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai 
su konstruktorių rinkiniais. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

11 mėn., 
3, 10, 17, 

24 d. 

 „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai 
su trimatėmis modeliavimo programomis ir 
3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

11 mėn., 
4, 11, 18, 

25 d. 

 „Multimedijos kodas“: interakty-
vios integruotos pamokos pradinių klasių mo-
kiniams, jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Gal-
vočiukai“ nariams. 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

11 02 d. Žinių turnyras „Pažink pasaulį kitaip“. VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė 

11 03 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros ir fotodokumentikos paroda „Val-
das Adamkus – politikas, Lietuvos Respubli-
kos Prezidentas, JAV lietuvių visuomenės vei-
kėjas, ekologas“. 
Skirta 90-osioms gimimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Jucikaitė 

11 08 d. „Kai knygos atgyja spalvose...“: edukacinis už-
siėmimų ciklas literatūros mėgėjams. 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

11 10 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Mažosios 
Lietuvos amžių asmenybės. Ansas Bruožis”. 
Skirta bibliografo, publicisto, istoriko, Mažosios Lie-
tuvos politinio veikėjo 140-osioms gimimo metinėms 

VB  
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

BKS, 
G. Liutkevičie-
nė 

11 11 d. Iš ciklo „Užsienio šalių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Nemoku tylėti, kai many-
je kalba širdis“. 
Skirta rašytojo Fiodoro Dostojevskio 195-osioms 
gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
I. Zarambaitė 

11 14 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros paroda „Jurga Ivanauskaitė – 
maištingiausia Lietuvos rašytoja ir dailininkė”. 
Skirta 55-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

SAS, 
D. Pupšytė 
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11 mėn., 
15,16,17 

d. 

Interaktyvių pamokų ciklas „Pažintis su nau-
jomis technologijomis“. 

VB 
Interneto skai-

tykloje 

IS, 
D. Vasiliausky-
tė, O. Kulda 

11 29 d. Literatūros paroda „Antanas Škėma – perėjęs 
ugnį ir vandenį“. 
Skirta JAV lietuvių rašytojo, išeivio 100-osioms gi-
mimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Pupšytė 

GRUODIS 
12 mėn., 
5, 12, 19, 
23, 30 d. 

 „Kūrybiškumo kodas”: naujų vai-
kams skirtų knygų pristatymas vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lip-
dymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas, kt.  

VB 
Žaislotekoje 

 

VAS, 
I. Petrikauskie-
nė 
 
 

12 mėn., 
2, 9, 16, 

23 d. 

 „Multimedijos kodas“: interakty-
vios integruotos pamokos pradinių klasių mo-
kiniams, jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Gal-
vočiukai“ nariams.  

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
L. Nausėdienė 
 

12 mėn. 
6, 13 d. 

 

 „Elektronikos kodas“: užsiėmimai 
su konstruktorių rinkiniais. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

12 mėn. 
1, 8, 15 d.  „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai 

su trimatėmis modeliavimo programomis ir 
3D spausdintuvu. 

VB 
Hub‘o erdvėje 

IS, 
D. Dobilinskas, 
O. Kulda 

12 01 d. Muzikinis ringas „Spauskim gazą“. VB 
Konferencijų 

salėje 

IS, 
S. Jablonskienė 

12 06 d. „Kai knygos atgyja spalvose...“: edukacinis už-
siėmimų ciklas literatūros mėgėjams. 
 

VB  
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

12 06 d. Literatūros paroda „Mikelis Ašmys – Mažosios 
Lietuvos kultūros veikėjas, publicistas”. 
Skirta 125-osioms gimimo metinėms 

VB  
Bibliotekinin-
kystės ir kraš-

totyros skaityk-
loje 

BKS, 
I. Radavičiūtė 

12 08 d. Prieškalėdžio renginys (meno parodos atida-
rymas, programa (derinama). 
 

VB 
Kultūrinėje  

palėpėje 

SAS, 
A. Norbutienė 

12 08 d. Iš ciklo „Lietuvių rašytojai“ 
Literatūros lentyna „Laura Sintija Černiaus-
kaitė – prozininkė, dramaturgė“. 
Skirta 40-osioms gimimo metinėms 

VB 
Abonemente 

 

SAS, 
D. Jucikaitė 

12 14 d. Šilutės Žibų pradinės mokyklos 2 d ir 3 b kla-
sių mokinių advento programa – spektaklis 
„Žiemos ženklų taku“ (mokyt. Rasa Jankaus-
kienė, Daiva Šarlauskienė). 

VB 
Konferencijų 

salėje 

VAS, 
V. Gerulienė 
 

12 15 d. Virtuali paroda-ekskursija „Istorijos labirintuo-
se arba Šilutėje esančių valstybės saugomų 

VB, 
www.silutevb.lt 

BKS, 
G. Liutkevičie-

http://www.silutevb.lt/
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pastatų gidas”.  nė 

12 16 d. Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“ 
Literatūros ir fotodokumentikos paroda 
„Kazys Grinius – ištisa mūsų tautos, valstybės 
istorija“. 
Skirta Prezidento 150-osioms gimimo metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
I. Zarambaitė 

12 16 d. Bibliotekos Knygos muziejaus archyvų sklai-
da: Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio 
Griniaus apsilankymo 1926 m. Klaipėdoje vir-
tuali fotogalerija. 
Skirta gydytojo, publicisto, varpininko, Lietuvos 
Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms 
gimimo metinėms ir Prezidento Kazio Griniaus me-
tams 

VB, 
www.silutevb.lt 

 

BKS, 
V. Veiverienė 

12 30 d. Paroda „Lidijos Meškaitytės miniatiūros – 
eksponatai, kuriuos verta pamatyti“. 
Skirta Klaipėdos krašto tapytojos 90-osioms gimimo 
metinėms 

VB 
Periodikos 
skaitykloje 

SAS, 
D. Pupšytė 

RENGINIAI VB FILIALUOSE  

Data Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

SAUSIS 
01 05 d. Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Jurgis 

Zauerveinas (1831–1904), Juozas Marcinkevi-
čius (g. 1946), Antanas Venclova (1906–1971), 
Džekas Londonas (1876–1916), Ernstas Teodo-
ras Amadėjus Hofmanas (1776–1822). 

VB  
Inkaklių  

filiale 

D. Milkerienė  
 

01 05 d. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ darbų 
paroda. 

VB 
Traksėdžių  

filiale 

V. Paldauskienė 

01 05 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejai“ 
Literatūros paroda „Spragtuko kūrėjas“. 
Skirta vokiečių rašytojo Ernsto Teodoro Amadėjaus 
Hofmano 240-osioms gimimo metinėms 

VB Kintų  
filiale 

N. Justienė 

01 07 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Į amžinybės 
tolį“. 
Skirta rašytojo Antano Venclovos 110-osioms gimimo 
metinėms 

VB  
Vilkyčių  

filiale 

P. Jančauskienė 

01 08 d. Rašytojo, skulptoriaus, Klaipėdos apskrities I. 
Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus 
Juozo Šikšnelio mažosios plastikos parodos 
„Baibokai ir jų lazdos“ uždarymas, dalyvaujant 
autoriui. 

VB 
Gardamo filia-

le 

D. Formanikai-
tė 
 

01 08 d. Tautodailininkės Teresės Lorenčienės karpinių 
parodos ir literatūrinės kūrybos pristatymas 
Pašyšių bendruomenei, dalyvaujant autorei. 

VB 
Pašyšių  

filiale 

D. Adomavičie-
nė 

01 08 d. Neringos Petrošiūtės-Elazouny (Anglija) tapy-
bos paroda „Neringos gėlių pasaulis“. 

VB 
Katyčių  
filiale 

M. Lodusova 

Renginių ciklas, skirtas Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai 
01 13 d. Kino diena bibliotekoje „Tikėk, Lietuva, mumis“ 

Pristatomas dokumentinis filmas „Sausio 13-
VB 

Grabupių, 
Š. Gerulytė,  
A. Čėsnienė,  

http://www.silutevb.lt/
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oji“ (režisieriai Ramunė Rakauskaitė, Donatas 
Ulvydas). 
Veikia fotodokumentikos ir knygų paroda 
„Atmintis: Sausio 13-osios liudijimai“. 

Rusnės, 
Inkaklių  
filialuose 

D. Milkerienė 

01 13 d. Kino diena bibliotekoje „Tikėk, Lietuva, mumis“ 
Vaidybinis kino filmas „Mes dainuosim“, pa-
remtas tikrais 1991 m. sausio įvykiais Lietuvo-
je. 

VB 
Švėkšnos, 

Traksėdžių 
Juknaičių, 

Kintų, Šylių, 
Šilutės mies-
to, Gardamo, 

Katyčių, Pašy-
šių, Vainuto 

filialuose 

V. Degutienė,  
D. Litvinienė,  
V. Paldauskie-
nė, R. Vaičiu-
lienė, V. Nausė-
daitė, V. Mišei-
kienė, D. For-
manikaitė,  M. 
Lodusova, D. 
Adomavičienė, 
B. Paldauskienė 

01 13 d. Iš ciklo „Iš Lietuvos istorijos puslapių“ 
Literatūros popietė „Uždekim laisvės žvakę...“. 

VB  
Bikavėnų fi-

liale 

D. Puidokienė 

01 13 d. 
 

Kino diena bibliotekoje „Tikėk, Lietuva, mumis“ 
Leono Vytauto Glinskio dokumentinis filmas 
„Laužai prie parlamento“. 
 

VB 
Usėnų, Vilky-
čių, Žemaičių 
Naumiesčio  

filialuose 

O. Miliauskienė,  
P. Jančauskie-
nė, N. Rimkienė 

01 13 d. Fotodokumentikos ir knygų paroda „Sausio 13-
osios liudijimai“. 

VB 
Kintų, Švėkš-
nos, Žemaičių 
Naumiesčio 

filialuose 

V. Nausėdaitė,  
D. Litvinienė,  
D. Bružienė 

01 13 d. 
 

Leono Vytauto Glinskio dokumentinis filmas 
„Laužai prie parlamento“. Veikia literatūros ir 
dokumentų  paroda „Atmintis: Sausio 13-osios 
liudijimai“. 

VB 
Degučių filiale 

E. Dragūnienė 
 

01 18 d. „Girinio žiemos linksmybės“: žiemos šventė 
Grabupiuose. 

VB  
Grabupių fi-

lialo kiemely-
je 

Š. Gerulytė 

01 19 d. Kūrėjos Paulinos Šiaudvytytės poezijos ir dailės 
darbų paroda „Iš poezijos išplaukiantys vaiz-
dai“. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

01 20 d. Violetos Astrauskienės piešinių paroda „Suby-
rėjęs pasaulis. (Dzen Raizgymas)“. 

VB  
Saugų filiale 

R. Juškienė 

01 22 d. Neformaliojo vaikų švietimo programos „Knyga 
– vakar, šiandien, rytoj“ kūrybinių darbelių pa-
roda. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

01 22 d. Iš ciklo „Portretai“ 
Literatūros paroda „ ...mokslininkas turi sutikti 
su likimu, jog jis ne paskutinis, taręs žodį“. 
Skirta archeologės Marijos Birutės Alseikaitės-
Gimbutienės 95-osioms gimimo metinėms 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

01 23 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos technologijų 
mokytojos Danutės Šneideraitienės atvirukų, 
atliktų simegrafijos technika, pristatymas. 
Švėkšniškė Vanda Riterienė skaito savo poeziją. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

01 25 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Regimą pa- VB  S. Genienė 
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saulį paversti pasaka“. 
Skirta vokiečių rašytojo Ernsto Teodoro Amadėjaus 
Hofmano 240-osioms gimimo metinėms 

Vilkyčių filiale 

01 26 d. Teresės Leciūtės-Lorenčienės knygos „Mes 
karpome, vaidiname, deklamuojame“ pristaty-
mas, dalyvaujant autorei. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

01 26 d. Vilkyčių pagrindinės mokyklos darbščiųjų ran-
kų būrelio rankdarbių paroda „Pasakų veikėjai“ 
(mokytoja Vanda Norvilienė). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 
 

01 27 d. Savitarnos svetainės www.elektromagija.lt pri-
statymas Gardamo pagrindinės mokyklos ben-
druomenei. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

01 28 d. Šilutės Žibų pradinės mokyklos moksleivių 
spektaklis „Žiemos pasaka“ (mokytoja metodi-
ninkė Rita Kriščiūnienė). 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

01 28 d. Rašytojo, skulptoriaus Klaipėdos apskrities I. 
Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus 
Juozo Šikšnelio mažosios plastikos parodos 
„Baibokai ir jų lazdos“ pristatymas, dalyvaujant 
autoriui. 

VB  
Kintų  
filiale 

V. Nausėdaitė 
 

01 29 d. Violetos Astrauskienės fotografijų parodos 
„Debesų užkalbėjimai“ pristatymas, dalyvaujant 
autorei. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

01 29 d. Iš ciklo „Jaukūs pašnekesiai apie knygą“ 
Popietė „Skaitomų knygų žanrai ir jų aptari-
mas“. 

VB  
Gardamo 

 filiale 

D. Formanikai-
tė 

VASARIS 
Renginiai, skirti prozininko, dramaturgo, teatrologo, literatūros ir tautosakos tyrinėtojo 

Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms 
02 02 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejai“ 

Literatūros paroda  „Į mėlynus tolius“. 
VB  

Kintų filiale 
N. Justienė 
 

02 02 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Dievų ta-
kais”. 
 

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 

02 02 d. Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Motie-
jus Valančius (1801–1875), Balys Sruoga 
(1896–1947), Vilhelmas Grimas (1786–1859), 
Zita Gaižauskaitė-Vokietaitienė (g.1951), Jonas 
Jakštas (g.1931). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė  
 

02 02 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizai-
no fakulteto studentų „Grafikos darbų“ paroda. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

02 03 d. ,,Dievų miško  sūnus“: dokumentinio filmo,, Ba-
lio Sruogos (1896–1947) gyvenimo ir kūrybos 
apžvalga“ peržiūra ir aptarimas. 

VB  
Degučių filiale 

E. Dragūnienė 
 

02 05 d. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ darbų 
paroda. 

VB  
Katyčių filiale 

M. Lodusova 

02 05 d. „Žinių kodas“ 
Mokymai „Leidinio paieška elektroniniame ka-
taloge, rezervacija bei pratęsimas internetu“. 
Dalyvauja Šilutės Žibų pradinės mokyklos Gra-
bupių skyriaus 3–4 klasių mokiniai. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

http://www.elektromagija.lt/
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02 05 d. Neringos Petrošiūtės-Elazouny (Anglija) tapy-
bos paroda „Neringos gėlių pasaulis“. 

VB  
Degučių filiale 

E. Dragūnienė 
 

02 06 d. Užgavėnių šventė „Lašininio ir Kanapinio ko-
vos“: žaidimai, šokiai aplink laužą, kareiviškos 
košė ragavimas. Šventė organizuojama kartu su 
Laučių bendruomene. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

02 09 d. 
 

Sveikatingumo valanda „Žinios – kelias į sveika-
tą“: apie sveiką mitybą, sveikus ir skanius re-
ceptus pasakoja „Sveikos ir subalansuotos mi-
tybos klubo“ nariai. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

Renginiai, skirti Saugaus interneto savaitei 
02 09 d. „Žinių kodas“ 

Kompiuterinio raštingumo mokymai „Aš sau-
gus internete!?“. Dalyvauja Inkaklių mokyklos-
daugiafunkcio centro mokiniai. 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 
 

02 09 d. „Žinių kodas“ 
,,Saugus internetas – ar mokame saugiai elgtis 
internete“. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

02 09 d. Saugesnio interneto diena bibliotekoje „Aš už 
geresnį internetą“. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

02 10 d. Kompiuteriniai mokymai mokiniams „Saugus 
internetas“: „Elektroninės patyčios“ – socialinių 
filmukų peržiūra; diskusija, dalijimasis 
asmenine patirtimi; mokymas naudotis Vaikų 
pagalbos linija. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskie-
nė, S. Genienė 

02 10 d. Diskusija „Kas slypi internete ir ką turi žinoti“. 
Dalyvauja Grabupių skyriaus moksleiviai. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

02 10 d. „Žinių kodas“ 
Saugaus interneto pamoka Šilutės Žibų 
pradinės mokyklos moksleiviams „Virtualaus 
pasaulio nauda ir pavojai“. Pamoką veda 
mokytoja metodininkė Rita Kriščiūnienė. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

02 10 d. „Žinių kodas“ 
Skaitmeninio raštingumo mokymai vaikams 
„Saugus internetas“. 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

02  
10-13 d. 

„Žinių kodas“  
„Žaisdami mokomės“ – mokomųjų kompiuteri-
nių žaidimų savaitė vaikams. 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 
 

02 10 d. „Žinių kodas“ 
Skaitmeniniai mokymai Šilutės r. Usėnų pa-
grindinės mokyklos mokiniams. 

VB  
Usėnų filiale 

O. Miliauskienė 

02 10 d. „Žinių kodas“ 
E-pamoka moksleiviams ,,Ar tu saugus ir drau-
giškas internete?“. Dalyvauja Žemaičių Nau-
miesčio gimnazijos Degučių skyriaus mokiniai. 

VB  
Degučių filiale 

E. Dragūnienė 

02 10 d. „Žinių kodas“ 
Integruota pamoka vaikams „Virtualaus pasau-
lio nauda ir pavojai“. 

VB  
Gardamo  

filiale 

D. Formanikai-
tė 

02 11 d. „Žinių kodas“ 
Viktorina „Interneto Žiniukai“ Kintų pagrindi-

VB  
Kintų  

V. Nausėdaitė 
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nės mokyklos 1–4 klasių moksleiviams. filiale 

02 11 d. Diskusija su Vainuto gimnazijos Bikavėnų sky-
riaus mokiniais „Renkuosi draugus „Face-
book‘e“. 

VB  
Bikavėnų 

 filiale 

D. Puidokienė 

02 11 d. Saugesnio interneto valandėlė vaikams „Dali-
namės tik tinkamomis nuotraukomis ir vaiz-
dais“. 

VB  
Katyčių filiale 

M. Lodusova 

02 11 d. „Žinių kodas“ 
Informacinė integruota pamoka mokiniams „Ar 
esi saugus internete“. 

VB  
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

02 11 d. „Žinių kodas“  
„Saugus internetas – elkimės saugiai intrnete“. 

VB  
Balčių filiale 

G. Gofmanienė 

02 11 d. „Žinių kodas“ 
,,Saugus internetas – elkimės saugiai internete“. 

VB  
Šylių filiale 

V. Mišeikienė 

02 11 d. Simegrafijos darbų paroda (Pašyšių filialo ne-
formaliojo vaikų švietimo programa „Naminu-
ko palėpė“). 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

02 11 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
„Mano gatvės istorija“ (nuotraukos, piešiniai, 
rašiniai ir kt.). 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

02 12 d. „Žinių kodas“  
„Sužinok, ar esi saugus internete“ Rusnės pa-
grindinės mokyklos 5–6 klasių mokiniams. 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

02 12 d. „Žinių kodas“ 
Pašyšių pagrindinės mokyklos 1–10 klasių mo-
kinių piešinių konkurso „Aš saugus internete“ 
baigiamasis renginys. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

02 12 d. „Žinių kodas“ 
Integruota istorijos pamoka „Lietuva – tai aš, 
Lietuva – tai mes“, dalyvaujant Šilutės Žibų 
pradinės mokyklos moksleiviams. Pamoką veda 
mokytoja Rasa Jankauskienė. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

02 12 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukaciniai-kūrybiniai užsiėmimai vaikams 
„Kaip pasigaminti Užgavėnių kaukę“. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

02 12 d. „Žinių kodas“ 
Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai 
„Saugus internetas“. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

02 12 d. Iš ciklo „Portretai“ 
Virtuali paroda „Zita Gaižauskaitė – vaikų poe-
tė“. 
Skirta poetės 65-osioms gimimo metinėms 

VB 
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 
02 12 d. „Žinių kodas“ 

Literatūros ir istorijos popietė „Sukūrėm 
Lietuvą...“, dalyvaujant Švėkšnos „Saulės“ 
gimnazijos gimnazistams, istorijos mokytojams 
Daivai Vileikienei ir Alfonsui Šimkui. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

02 13 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Tautos prisi-
kėlimo diena – Vasario 16-oji“. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

02 15 d. Vaikų piešinių paroda „ Aš myliu tave, Lietuva“. VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė 
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02 15 d. Literatūros paroda „Lietuva – tėvynė mūsų“. VB  
Kintų filiale 

N. Justienė 
 

02 15 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio 
ugdymo grupės vaikų piešinių paroda „Piešiu 
tėvynę“. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

02 15 d. 41-ojo tarptautinio Renatės Lūšis vardo akva-
relės plenero dalyvių darbų paroda. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

02 18 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Žemaičių 
vyskupas Motiejus Valančius”. 
Skirta istoriko, rašytojo, vyskupo 215-osioms gimimo 
metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 

02 18 d. Šilutės meno mokyklos Kintų dailės skyriaus 
mokinių darbų paroda „Morės“ (mokytojas 
Romas Tarvydas). 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

Renginiai, skirti Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 
02 19 d. „Paukščiai skrenda į dangų, eilėraščiai – į žmo-

nių širdis“: savo poeziją skaito Marijus Budrai-
tis. 

VB  
Bikavėnų 

filiale 

D. Puidokienė 

02 19 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliote-
kos Žemaičių Naumiesčio filialo įkurtuvių šven-
tė „Ta pati, bet kitokia... biblioteka“. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

02 19 d. „Gimtosios kalbos takeliais“: garsiniai skaity-
mai, mįslės, minklės ir dainos mažiesiems skai-
tytojams. Dalyvauja Juknaičių pagrindinės mo-
kyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėti-
niai. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

02 20 d. Violetos Astrauskienės (Švėkšna) parodos „An-
gelėliai“ pristatymas. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

02 23 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinis-kūrybinis užsiėmimas „Vilko socia-
lizacija“: pasakos „Raudonkepuraitė“ garsiniai 
skaitymai; diskusija su vaikais „Vilko išteisini-
mas“. Dalyvauja Gardamo pagrindinės mokyk-
los ikimokyklinės grupės vaikai. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

02 23 d. ,,Ilga ir kūrybinga kelionė“: pasakų skaitymai su 
Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio Šylių 
skyriaus mokiniais. 
Skirta vokiečių kalbininko, tautosakininko, pasaki-
ninko Vilhelmo Grimo 230-osioms gimimo metinėms 

VB  
Šylių filiale 

V. Mišeikienė 

02 23 d. Rašytojo, skulptoriaus, Klaipėdos apskrities I. 
Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus 
Juozo Šikšnelio mažosios plastikos darbų paro-
da „Baibokai ir jų lazdos“. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

02 24 d. „Žinių kodas“ 
„Lietuviški žodžiai: išdykę, išnykę ir nauji“ – 
rytmetys mažiesiems smalsučiams pagal knygą 
„Lietuviais esame mes gimę“. 

VB  
Vainuto filiale 

B. Paldauskienė 

02 24 d. „Žinių kodas“ 
Kompiuterinio raštingumo mokymai bibliote-
kos lankytojams „Elektroninės paslaugos 

VB  
Degučių filiale 

E. Dragūnienė 
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gyventojams“. 
02 24 d. „Kūrybiškumo kodas“ 

Literatūros popietė „Kalba gimtoji lūposna įdė-
ta“: renkame ir piešiame gražiausiai skambantį 
lietuvišką žodį. Dalyvauja Rusnės pagrindinės 
mokyklos pradinių klasių moksleiviai. 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

02 24 d. Literatūros popietė ,,Aš kalboje gyvenu“: susiti-
kimas su rašytoju Audriumi Šikšniumi , jo kny-
gos „Gyvenimo novelės“ sutiktuvės. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

02 25 d. „Žinių kodas“ 
 Mokymai „Leidinio paieška elektroniniame 
kataloge, rezervacija bei pratęsimas internetu“. 
Dalyvauja Saugų pagrindinės mokyklos 4 klasės 
mokiniai. 
 Meno terapijos užsiėmimai „Savęs pažinimo 
link“. Užsiėmimą veda meno terapijos narė Ire-
na Rimkuvienė. 

VB  
Saugų filiale 

R. Juškienė 

02 26 d. „Aš skaitau...“: integruota lietuvių kalbos pamo-
ka su Šilutės Žibų pradinės mokyklos 3 klasės 
moksleiviais. Pamoką veda mokytoja Rasa Jan-
kauskienė. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

02 26 d. „Žinių kodas“ 
Viktorina 7–10 klasių mokiniams 
,,Susipažinkime –tiria kalbos detektyvai“. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

02 27 d. Iš ciklo „Portretai“ 
Literatūros paroda „Dvasininkas, istorikas, 
švietėjas Motiejus Valančius“. 
Skirta 215-osioms gimimo metinėms 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

02 29 d. „Žinių kodas“ 
Integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo 
pamoka „Gamta – vienintelė knyga, kurios 
kiekvienas puslapis prasmingas“. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

KOVAS 
Atvirų durų mėnuo bibliotekoje 

03 mėn. Atvirų durų mėnuo bibliotekoje: gyventojų pa-
jamų mokesčio deklaravimas elektroniniu bū-
du, konsultacijos lankytojams. 

VB  
Gardamo, 

Balčių, 
Grabupių, 
Inkaklių, 

Juknaičių, 
Vilkyčių, 
Pašyšių, 

Kintų, 
Traksėdžių, 

Usėnų, 
Bikavėnų, 
Vainuto, 

Šilutės miesto 
filialuose 

D. Formanikai-
tė, G. Gofma-
nienė, Š. Geru-
lytė, D. Milke-
rienė, R. Vaičiu-
lienė, P. Jan-
čauskienė,  
S. Genienė, 
D. Adomavičie-
nė, V. Nausė-
daitė, V. Pa-
ldauskienė, O. 
Miliauskienė, D. 
Puidokienė,  
B. Paldauskie-
nė, V. Degutie-
nė 

Kovas – poezijos skaitymo mėnuo 
03 01 d. Poezijos leidinių ekspozicija „Poezija, imk mane 

ir skaityk“. 
VB  

Šilutės mies-
V. Degutienė, 
Š. Gerulytė, 
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to, Grabupių, 
Rusnės, Trak-

sėdžių, 
Švėkšnos, 
Žemaičių 

Naumiesčio, 
Vainuto  

filialuose 

A. Čėsnienė, 
V. Paldauskie-
nė, D. Litvinie-
nė, D. Bružienė, 
B. Paldauskienė 

03 01 d. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“  paro-
da. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

03 01 d. Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Sofija 
Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), Sofija 
Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867–1926), 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943), Vytau-
tas Mizeras (g. 1931), Jonas Šliūpas (1861–
1944). 

VB  
Inkaklių  

filiale 

D. Milkerienė 
 

03 03 d. Olgos Putinienės (Šilutė) piešinių paroda 
„Laisvės mylėtojai – paukščiai“. 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

03 03 d. 
 

Literatūros popietė „Išlaisvink žmogų ir jis pra-
dės kurti“. Dalyvauja tautodailininkė, knygų au-
torė Teresė Lorenčienė su nauja knyga „Mes 
karpome, vaidiname, deklamuojame“. 
Skirta Tarptautinei rašytojų dienai 

VB  
Gardamo, 
Juknaičių 
filialuose 

D. Formanikai-
tė, 
R. Vaičiulienė 
 

03 03 d. Paulinos Šiaudvytytės ( Gardamas) piešinių ir 
poezijos paroda ,,Poezija, atgimusi piešiniuose“. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

03 03 d. 
(tikslina-

ma) 

Skaitymo akcija „Poezija kalba tiems, kurie su-
pranta daugiau, negu gali jinai pasakyti“ (Mar-
celijus Martinaitis). Dalyvauja Lietuvos nepri-
klausomų rašytojų asociacijos „Branduma“ na-
riai.  
Muzikuoja ir dainuoja Austėja Nausėdaitė (mo-
kytoja Laima Bušininkienė). 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 

03 05 d. Neringos Perošiūtės-Elazouny (Anglija) tapy-
bos paroda „Neringos gėlių pasaulis“. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

03 05 d. „Kūribiškumo kodas“ 
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos technologijų 
mokytojos Danutės Šneideraitienės riešinių 
mezgimo pamokėlė. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

03 08 d. Iš ciklo „Paklausykim pasakos” 
Pasakų įrašų klausymas, Vytauto V. Landsber-
gio „Uodų pasakos“ (kompaktinis diskas) pri-
statymas. 
Skirta Tarptautinei rašytojų dienai 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

03 09 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
„Mano namo istorija“ (nuotraukos, piešiniai, ra-
šiniai, prieš tai jame gyvenusių gyventojų pa-
vardės ir kt.). 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

Renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 
03 07 d. Literatūros paroda „Lietuvos nepriklausomy-

bės signatarai“. 
VB  

Kintų filiale 
N. Justienė 
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03 10 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinė piešimo pamoka vaikams „Kokios 
spalvos mūsų vėliava?“ 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

03 10 d. „Žinių kodas“ 
Jaunųjų protų ringas „Mes už Lietuvą!“. Daly-
vauja Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių 
skyriaus moksleiviai. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

03 10 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Unikalus Ko-
vo 11-osios aktas“. 

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 
 

03 10 d. Fotomenininko Džerinaldo Lukošiaus (Airija) 
kūrybos paroda „Airija mano akimis“. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

03 10 d. 41-ojo tarptautinio Renatės Lūšis vardo akva-
relės plenero dalyvių darbų paroda. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

03 10 d. Teresės Lorenčienės knygos „Iš kartos į kartą“ 
pristatymas, dalyvaujant autorei. 
Tautodailės darbų (karpiniai, mezginiai) paro-
da. Muzikuoja Erikas Lorenčas. 

VB  
Usėnų filiale 

O. Miliauskienė 

03 12 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinis užsiėmimas ,,Velykų laukiam – mar-
gutį marginame“. Užsiėmimą veda mokytoja 
Stefanija Petrošienė (Kvėdarna).  

VB  
Šylių filiale 

V. Mišeikienė 

03 15 d. „Žinių kodas“ 
Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo 
bibliotekose stiprinimas: elektroninės 
paslaugos gyventojams – elektroninė bankinin-
kystė. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

03 15 d. Fotomenininkų klubo narių Danutės Gailiūnie-
nės, Vytauto Marcinkevičiaus parodos „ Švėkš-
na kitaip“ pristatymas. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

Renginiai, skirti Knygnešio dienai 
03 15 d. Literatūros ir dokumentų parodos ,,Priešaušrio 

pranašai“ pristatymas Pašyšių pagrindinės mo-
kyklos 6–10 klasių mokiniams. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

03 15 d. Dokumentinė kraštotyros paroda „Knygnešiai“. VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

03 15 d. „Žinių kodas“ 
Žinių savaitė „Skaitome apie knygnešius“. In-
kaklių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai 
skaito apie knygnešius.  

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

03 15 d. Literatūros parodų ciklas „Metų kalendorius“ 
Literatūros paroda „Širdys, pilnos lietuviškų 
žodžių“ . 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 
 

03 15 d. Viktorina „Knygnešystė ir knygnešiai“. Dalyvau-
ja Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro mo-
kiniai.  

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

03 16 d.  Literatūros paroda „Didžiojo knygnešio 
priesakas visų kartų Lietuvos žmonėms“, skirta 
170-osioms Jurgio Bielinio gimimo metinėms.  
 Vaidybinio filmo „Knygnešys“ peržiūra. 

VB  
Bikavėnų  

filiale 

D. Puidokienė 

03 16 d. Dokumentų ir ikonografijos paroda „Knygnešio VB  N. Rimkienė 
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kelias – valstybingumo kelias“. Knygnešio die-
nos akcija „Perskaitei, mainykis arba padova-
nok bibliotekai“. 

Žemaičių 
Naumiesčio 

filiale 

03 18 d. Skaitymo akcija „Poezija kalba tiems, kurie su-
pranta daugiau, negu gali jinai pasakyti“ (Mar-
celijus Martinaitis). 
 

VB Šylių, 
Balčių, 

Traksėdžių, 
Usėnų, 

Bikavėnų, 
Švėkšnos, 
Juknaičių, 

Rusnės, 
Katyčių, 
Vilkyčių, 
Pašyšių, 
Saugų, 

Žemaičių 
Naumiesčio, 

Vainuto 
filialuose 

V. Mišeikienė, 
G. Gofmanienė, 
V. Paldauskie-
nė, O. Miliaus-
kienė, D. Pui-
dokienė, D. Lit-
vinienė, R. Vai-
čiulienė, A. 
Čėsnienė, M. 
Lodusova, P. 
Jančauskienė, 
D. Adomavičie-
nė, R. Juškienė, 
D. Bružienė, B. 
Paldauskienė 
 

03 18 d. Teatralizuoti skaitymai pagal Claire Freedman 
ir Sally Hobson knygą „Nesijaudink, pelyte“. 
Mažiesiems lėlių pasirodymą pristatys Šilutės 
Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriaus pe-
dagogės. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

03 18 d. „Žinių kodas“ 
Integruota lietuvių literatūros pamoka Šilutės 
„Žibų“ pradinės mokyklos 3 klasės mokslei-
viams. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

03 19 d. ,,Kūrybiškumo kodas“ 
„Mokykimės lankstyti origamį“. Užsiėmimą 
veda Ingrita Riterienė ir Danutė Šneideraitienė. 

VB  
Švėkšnos  

filiale 

D. Litvinienė 

03 23 d. ,,Kūrybiškumo kodas“ 
,,Darbeliai iš mano rankų“ – edukacinė pamokė-
lė norintiems išmokti marginti margutį. Moky-
mus veda mokytoja Stefanija Petrošienė (Kvė-
darna). 

VB 
 Degučių 

filiale 

E. Dragūnienė 
 

03 24 d. ,,Kūrybiškumo kodas“ 
Iš ciklo „ Skaitome, kuriame, žaidžiame“ 
Vytės Nemunėlio knygos „Strykt, pastrykt vely-
kis“ garsiniai skaitymai, velykinio atviruko ga-
minimas.  

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė 
 

03 24 d. ,,Kūrybiškumo kodas“ 
„Ką aš papasakočiau apie Rusnę, jeigu būčiau 
gidas“, dalyvaujant Rusnės pagrindinės mokyk-
los mokiniams. 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

03 25 d. Iš ciklo „Jaukūs pašnekesiai apie knygą“ 
Popietė-pokalbis „Vaikų skatinimas skaityti 
knygas, atitraukiant nuo virtualios erdvės“. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

03 25 d. 
 

 Literatūrinė-edukacinė popietė „Šv. Velykas 
pasitinkant“. 
 Marijos Gailienės naujos knygos „Ariadnės 
kamuolys“ sutiktuvės, dalyvaujant autorei. 
 Tautodailininkų Angelės ir Vytauto Raukčių 
parodos „Kuriu gamtoje“ pristatymas, dalyvau-

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
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jant autoriams. 
Skirta šv. Velykoms 

03 29 d. „Žinių kodas“ 
Kompiuterinio raštingumo mokymai „Informa-
cijos paieška internete. Paieškos galimybės ir 
būdai“. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

03 30 d. „Žinių kodas“ 
Kompiuterinio raštingumo mokymai Pašyšių 
pagrindinės mokyklos 7–10 klasių mokiniams 
,,3D projektavimas“. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

03 30 d. „Žinių kodas“ 
„Kur dirba mūsų tėveliai“ – įmonių, įstaigų pri-
statymas, supažindinimas su ten dirbančiais 
žmonėmis ir jų gaminama produkcija. 

VB Rusnės 
filiale 

A. Čėsnienė 

BALANDIS 
Atvirų durų mėnuo bibliotekoje 

04 mėn. „Žinių kodas“ 
Atvirų durų mėnuo bibliotekoje: gyventojų pa-
jamų mokesčio deklaravimas elektroniniu bū-
du, konsultacijos lankytojams. 

VB Gardamo, 
Vilkyčių, 
Balčių, 

Grabupių, 
Inkaklių, 

Juknaičių, 
Pašyšių, 

Kintų, 
Traksėdžių, 

Usėnų, 
Bikavėnų, 
Vainuto, 

Saugų 
filialuose 

D. Formanikai-
tė, P. Jančaus-
kienė, S. Genie-
nė, G. Gofma-
nienė, Š. Geru-
lytė, D. Milke-
rienė, R. Vaičiu-
lienė, D.  Ado-
mavičienė, V. 
Nausėdaitė, 
V. Paldauskie-
nė, O. Miliaus-
kienė, D. Pui-
dokienė, B. Pa-
ldauskienė, R. 
Juškienė 

04 01 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Pareisiu su 
paukščiais“. 
Skirta poeto Marcelijaus Martinaičio 80-osioms gi-
mimo metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 
 

04 01 d. Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Mar-
celijus Martinaitis (1936–2013), Julius Janonis 
(1894–1917), Vytautas Sirijos Gira (1911–
1997), Vytautas Karalius (g. 1931), Šarlotė 
Bronte (1816–1855). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

04 01 d.  Nuotaikingas pasibuvimas „Noriu linksmy-
bių“: viktorina, mįslės, anekdotai pagal lietuvių 
humoristų knygas. 
 Suaugusiųjų dramos mėgėjų kolektyvo „Ver-
žė“ vaidinimas. 
Skirta Juokų dienai 

VB  
Vainuto filiale 

B. Paldauskienė 

Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų knygos dienai 
04 01 d. 

 
Skaitymo valandėlė „Skaitykit, skaitykit... Skai-
tydami svajokite!“ 

VB  
Usėnų  
filiale 

O. Miliauskienė 

04 01 d. Lėlių spektaklis „Traukinukas“. Vaidina Šilutės 
Žibų pradinės mokyklos 1 klasės moksleiviai. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 
 

04 01 d. Kūrybinis užsiėmimas „Ką sako vaiko pasaka“. VB V. Paldauskienė 
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 Užsiėmimą Traksėdžių pagrindinės mokyklos 
mokiniams veda Lietuvos meno terapijos aso-
ciacijos narė Irena Rimkuvienė. 

Traksėdžių 
filiale 

04 01 d. Garsiniai skaitymai mažiesiems skaitytojams. 
Dalyvauja Saugų vaikų darželio ikimokyklinės 
„Vabaliukų“ grupės vaikai (auklėtoja Irena 
Rimkuvienė).  

VB  
Saugų  
filiale 

R. Juškienė 

04 02 d. Edukacinė pamoka „Elektroninė skaityklė ir 
elektroninė knyga“: e-knygos „Pavogtas Pilku-
tis“ garsinis skaitymas, dalyvaujant Katyčių pa-
grindinės mokyklos 5–6 klasių mokiniams. 

VB  
Katyčių filiale 

M. Lodusova 

04 02 d. Ignės Zarambaitės knygos „Emilio laiškas“ su-
tiktuvės, dalyvaujant autorei.  

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

04 02 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinis užsiėmimas „Margi margučiai“. 
Skirta vaikų Velykėlėms 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

04 04 d. Populiariausių vaikų rašytojų spaudinių paroda 
„Vaikų mylimiausi“. 

VB  
Kintų  
filiale 

N. Justienė 
 

04 05 d. Iš ciklo „Paklausykim pasakos” 
Kompaktinio disko „Gražiausios Artimųjų Rytų 
pasakos“ įrašo klausymas ir aptarimas. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

04 05 d. Sveikatingumo savaitė vaikams: įvairūs aerobi-
kos pratimai skambant muzikai; pokalbis „Ko-
kią naudą duoda mums įvairūs pratimai“. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

04 07 d. 
 

Teresės Lorenčienės knygos „Mes kuriame, 
deklamuojame, karpome“ sutiktuvės, dalyvau-
jant autorei. Dalyvauja Kintų pagrindinės mo-
kyklos dramos būrelio „Teatrinė kūryba“ moki-
niai (mokytoja Elvyra Rimkuvienė). Muzikuoja 
Šilutės meno mokyklos Kintų muzikos skyriaus 
mokiniai (mokytoja Asta Rupšauskienė). 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

04 07 d. 
 

,,Jėga, slypinti augaluose“: susitikimas su žoli-
ninku Virgilijumi Skirkevičiumi.  
Skirta Pasaulinei sveikatos dienai 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

04 08 d. 
 

„Aš ir knyga“: naujų vaikams skirtų knygų pri-
statymas Juknaičių lopšelio-darželio „Giliukas“ 
auklėtiniams. Žaidimai, personažų inscenizacija 
darželinukams. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

04 08 d. Neringos Petrošiūtės-Elazouny (Anglija) tapy-
bos paroda „Neringos gėlių pasaulis“. 

VB  
Vainuto filiale 

G. Gofmanienė 

04 08 d. 

 

Renginių ciklo „Mano miestelio istorija“ bai-
giamasis vakaras: atliktų darbų pristatymas 
Rusnės bendruomenei. 
Skirta Vietos bendruomenių metams 

VB  
Rusnės 
filiale 

A. Čėsnienė 

04 11 d. Dailininko Gvido Latako (Kaunas) koliažų pa-
roda. 
Pastaba: jeigu bus gautas finansavimas. 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

04 12 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Pro amžių 
bėgį”. 
Skirta prozininko, poeto Sirijos Giros 100-osioms gi-

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 
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mimo metinėms 
04 15 d. Viktorina „Žemaičių Naumiestis ir jo istorija“. 

Dalyvauja Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 
gimnazistai. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

04 16 d. Fotomenininkų klubo narių Danutės Gailiūnie-
nės, Vytauto Marcinkevičiaus parodos „Švėkšna 
kitaip“ pristatymas. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

04 19 d. 
 

Pedagogės, rašytojos, kraštotyrininkės Editos 
Barauskienės romano „Žodi, nekrisk ant ak-
mens“ pristatymas, dalyvaujant knygos autorei.  

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

04 19 d. Susitikimas-diskusija ,,Istorijos ir literatūros 
pynė“, dalyvaujant rašytojai Editai Barauskie-
nei. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

04 19 d. 

 

„Kūrybiškumo kodas“ 
„Laiškas mano bibliotekai“, dalyvaujant Rusnės 
pagrindinės mokyklos 4–8 klasių mokiniams; 
„Kuriu savo bibliotekos ženklą“, dalyvaujant 
Rusnės pagrindinės mokyklos 2–5 klasių moki-
niams.  
Skirta Bibliotekų metams 

VB  
Rusnės 
filialas 

A. Čėsnienė 

04 20 d. Tautodailininko Edmundo Armono tapybos pa-
rodos pristatymas, dalyvaujant autoriui.  

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

04 21 d. 

 

Karpinių parodos ,,Gamtos nėriniai” pristaty-
mas, dalyvaujant autorei Stasei Jokimčienei. 
Muzikinius kūrinius atlieka Vilkyčių pagrindi-
nės mokyklos gitaristų ansamblis „Skamban-
čios stygos“.  
Skirta Bibliotekų metams 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskie-
nė,   
S. Genienė 

04 22 d. Fotografijų parodos „Prisiminkime smagias 
akimirkas iš bibliotekos gyvenimo“ pristaty-
mas. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

04 22 d. Naujos Teresės Lorenčienės knygos ,,Mes kar-
pome, vaidiname, deklamuojame“ sutiktuvės. 

VB  
Šylių filiale 

V. Mišeikienė 
 

04 22 d. Teresės Lorenčienės knygų „Mes karpome, vai-
diname, deklamuojame“ ir „Iš kartos į kartą“ 
pristatymas, dalyvaujant autorei. Muzikuoja 
Erikas Lorenčas. 

VB  
Bikavėnų 

filiale 

D. Puidokienė 

  Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei  
04 23 d. Poezijos, meno ir muzikos valanda su jaunai-

siais kūrėjais iš Žemaičių Naumiesčio. Dalyvau-
ja gimnazistai Paulina Šiaudvytytė, Vygailė Vil-
čiauskaitė, Kotryna Rupainytė, Dainora Vingytė. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

04 25 d. Piešinių paroda ,,Kaip aš įsivaizduoju biblioteką 
po 20 metų“. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

04 25 d. Akcija „Aklas pasimatymas su knyga“, skirta 
skaitymo skatinimui: bibliotekininkų supakuo-
tos knygos dalijamos skaitytojams skaityti. 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

04 26 d. Kūrybinis pavakarys „Rankdarbiai“: rankdarbių 
parodos pristatymas ir aptarimas, dalyvaujant 
darbų autorei Virginijai Uščinienei. 

VB  
Saugų filiale 

R. Juškienė 
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04 26 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinis užsiėmimas „Riešinių mezgimo me-
nas“, dalyvaujant pynėjai ir rišėjai Nijolei Stane-
lienei. 

VB  
Balčių filiale 

G. Gofmanienė 

04 26 d. 

 

Susitikimas-diskusija jaunimui „Pažink save“. 
Susitikimą veda Baltijos koučingo centro spe-
cialistas Bronius Kaknevičius.  
Skirta Jaunimo solidarumo dienai 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

04 26 d. 

 
04 27 d. 
04 28 d. 

 

Kūrybos valanda su tautodailininke Terese Le-
ciūte-Lorenčiene: autorės knygos ,,Mes karpo-
me, vaidiname, deklamuojame“ sutiktuvės. 
Skirta Vietos bendruomenių ir Bibliotekų metams 

VB  
Šilutės 
Miesto, 

Degučių, 
Katyčių  

Traksėdžių 
filialuose 

V. Degutienė, 
 E. Dragūnienė, 
M. Lodusova, 
V. Paldauskienė 
 
 

04 27 d. „Žinių kodas“ 
Protų mūšis „Iš knygų lobių“. Muzikuoja Vainu-
to folkloro ansamblis „Vainuta“. 

VB  
Vainuto filiale 

G. Gofmanienė 

04 28 d. 

 

Literatūros ir muzikos popietė „...Miela lemties 
drobulė“: 
 virtualios parodos „Bibliotekininkė, rašyto-
ja“ pristatymas; 
 literatūriniai skaitymai „Mano gimtieji kran-
tai“; 
 Usėnų moterų vokalinio ansamblio „Smiltė“ 
pasirodymas (vadovė Regina Stankuvienė). 
Skirta bibliotekininkės, rašytojos Vlados Biliūnienės 
85-osioms gimimo metinėms 

VB  
Usėnų  
filiale 

O. Miliauskienė 

04 28 d. 41-ojo tarptautinio Renatės Lūšis vardo akva-
relės plenero dalyvių darbų paroda. 
Susitikimas su Londone gyvenančia švėkšniške 
neuromokslininke Gabija Toleikyte. 
Uršulės Toleikytės literatūrinis debiutas. 

VB  
Švėkšnos 

 filiale 

D. Litvinienė 

04 29 d. Susitikimas su poete, prozininke Vilma Isevičiū-
te-Grigoniene ir jos knygos „Aš norėjau sesu-
tės“ pristatymas. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

04 29 d. Viktorina „Pasibelsk į knygos širdį“. 
Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių sky-
riaus mišrios priešmokyklinės grupės paruošta 
inscenizacija pagal knygą „Varliukų abėcėlė“. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

04 29 d. 

 

Violetos Astrauskienės fotografijų parodos „Ke-
lionių akimirkos“ pristatymas, dalyvaujant au-
torei. 
Skirta Bibliotekų metams 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

04 29 d. Gardamo pagrindinės mokyklos pirmos ir ant-
ros klasės mokinių piešinių paroda „Mamytę 
piešiu, mamytę myliu“. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

04 29 d. Netradicinė paroda „Mano močiutės skarelė“. 
Skirta Motinos dienai 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

04 30 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai vaikams 
„Tulpė mamai“: gėlių ir lapelių lankstymas iš 

VB  
Katyčių filiale 

M. Lodusova 
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popieriaus. 
Skirta Motinos dienai 

GEGUŽĖ 
05 mėn. Kakės Makės knygelių mėnuo (kiekvieną tre-

čiadienį vyksta garsiniai skaitymai). 
VB  

Traksėdžių 
filiale 

V. Paldauskienė 

05 02 d. 
 

„Žinių kodas“ 
Skaitmeninio raštingumo mokymai. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

05 02 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Apmąstymai, 
arba pokalbis su savimi“. 
Skirta prozininko Kazio Maruko 95-osioms gimimo 
metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

05 02 d. Juknaitiškių rankdarbių paroda „Šilumai ir gro-
žiui“. 
Juknaičiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė (2016 
metai) 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

05 02 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
„Gražiausia puokštė mamai“ – Vainuto gimnazi-
jos 2 klasės moksleivių piešinių ir aplikacijų pa-
roda (mokytoja Virginija Kubilienė). 

VB  
Vainuto filiale 

G. Gofmanienė 

05 03 d. Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Gedi-
minas Jankus (g. 1951), Rabindranatas Tagorė 
(1861–1941), Michailas Bulgakovas (1891–
1940). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

05 03 d. Skarelių paroda „Mamos skara gėlėta – beribis 
gerumas“. 
Skirta Motinos dienai 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

05 04 d. Literatūros paroda „Šeima – tai vertybė“: spau-
diniai apie šeimą, vaikų auginimą ir auklėjimą. 
Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

VB  
Kintų filiale 

N. Justienė 
 

05 04 d. Telšių dailės mokyklos mokinės Sonatėjos 
Liutkutės debiutinė piešinių paroda „Juoda-
balta“ 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

05 06 d. Tautodailininkės ir eiliuotojos Teresės Loren-
čienės naujos knygos „Mes karpome, vaidina-
me, deklamuojame“ pristatymas. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

05 06 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Vaikų kūrybinės dirbtuvėlės „Gavau laišką nuo 
pavasario“. Dalyvauja Šilutės Žibų pradinės 
mokyklos Grabupių skyriaus mokiniai. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

05 06 d. „Žinių kodas“ 
Protų mūšis „Pažink savo kraštą“. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 

05 06 d. 41-ojo tarptautinio Renatės Lūšis vardo akva-
relės plenero dalyvių darbų paroda. 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

05 06 d. 
 

Mokymai Pašyšių pagrindinės mokyklos 7–10 
klasių mokiniams: trumpo metražo filmų kūri-
mas planšetiniais kompiuteriais. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

05 06 d. „Žinių kodas“ 
Neringos Petrošiūtės-Elazouny tapybos darbų 
paroda. 

VB  
Bikavėnų 

filiale 

D. Puidokienė 

Renginiai, skirti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 
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05 06 d. Spektaklis „Bebenčiukas ir kvailutė“ (pagal 
Kosto Kubilinsko knygą). Vaidina sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendrijos „Šilutės Viltis“ 
nariai. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 
 

05 07 d. Literatūros paroda „Senoji parubežio knyga. 
Knygos iš asmeninių bibliotekų“. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

05 07 d. Diskusija-pokalbis moksleiviams „Tarp knygų 
ieškau knygos. Kaip ją rasti?“; LIBIS programos 
pristatymas: reikiamų leidinių paieška.  

VB  
Saugų filiale 

R. Juškienė 

05 11 d. „Žinių kodas“ 
Skaitmeninio raštingumo mokymai „Savitarnos 
svetainė www.manogile.lt“. 

VB  
Bikavėnų 

filiale 

D. Puidokienė 

05 12 d. Tautodailininkės, pedagogės Teresės Lorenčie-
nės knygų „Iš kartos į kartą“ ir „Mes karpome, 
vaidiname, deklamuojame“ pristatymas. Muzi-
kinius kūrinius atlieka Vilkyčių pagrindinės 
mokyklos gitaristų ansamblis „Skambančios 
stygos“. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

05 13 d. 

 

„Žinių kodas“ 
Protų mūšis „Smegenų masažas“, dalyvaujant 
Usėnų, Juknaičių ir Pašyšių bendruomenių ko-
mandoms. 
Skirta Vietos bendruomenių metams 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

05 15 d. Fotografijų paroda iš asmeninių albumų „Aš ir 
mano seneliai“. 
Skirta Tarptautinei šeimos dienai 

VB  
Balčių  
filiale 

G. Gofmanienė 

05 19 d. 
 

Literatūriniai skaitymai „Visai šeimai tinka, vi-
siems mums patinka“. 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

05 21 d. Violetos Astrauskienės fotografijų ciklo „Pro 
objektyvo stiklą“ paroda. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

05 21 d. Teresės Leciūtės-Lorenčienės knygos „Mes 
karpome, vaidiname, deklamuojame“ sutiktu-
vės, dalyvaujant autorei. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

BIRŽELIS 
06 mėn. 

 
Linksmieji vasaros skaitymai, filmo peržiūra ir 
arbatos gėrimas (kiekvieną penktadienį biblio-
tekoje, esant geresniam orui – lauke). Skaity-
dami vaikai piešia iliustracijas, žaidžia įvairius 
žaidimus, vaišinasi atsineštais skanumynais. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

06 01 d. Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Vytau-
tas Mačernis (1921–1944), Juozas Aputis 
(1936–2010), Česlovas Milošas (1911–2004), 
Antanas Vaičiulaitis (1906–1992), Rimantas 
Černiauskas (1950–2011). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

06 01 d. Juknaičių bendruomenės moterų rankdarbių 
paroda ,,Šilumai ir grožiui“. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 
 

Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų gynimo dienai 
06 01 d. Popietė vaikams „Biblioteka be sienų“: eduka- Lauko erdvėje 

netoli VB 
V. Nausėdaitė 
 

http://www.manogile.lt/
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 ciniai užsiėmimai ir susitikimas su vaikų rašy-
toju Sigitu Poškumi. 

Kintų filialo 

06 01 d. 
 

Tradicinis kiemo renginys „Moki abėcėlę, tai 
piešiam ją!“: piešimas ant asfalto. 

VB  
Usėnų filialo 

kieme 

O. Miliauskienė 

06 01 d. Popietė „Aš turiu teisę būti laimingas“: judrieji 
žaidimai, viktorina „Ar žinai savo teises ir pa-
reigas“.  

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė 

06 01 d. 
 

„Kūrybiškumo kodas“ 
„Piešiu po atviru dangum“. 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

06 01 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinis užsiėmimas „Vaikų vasaros svajo-
nės“. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

06 01 d. Knygos „Cyrulelis“ pristatymas, dalyvaujant 
leidinio sumanytojui, Skuodo rajono savivaldy-
bės R. Granausko viešosios bibliotekos direkto-
riui Jonui Grušui. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

06 03 d. Iš ciklo „Jaukūs pašnekesiai apie knygą“ 
Popietė-pokalbis „Atgarsiai apie vieną perskai-
tytą knygą“. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

06 03 d. 
 

Renginių ciklas vaikams „Vasariški žaidimai“ 
„Lėlių namai“: popierinių lėlių gamyba ir žai-
dimai rolėmis. 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

06 03 d. Iš ciklo „Vasaros skaitymai“ 
Akcija „Man patiko – perskaityk ir tu“: literatū-
ros aptarimas. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

06 05 d. 
 

Juzefos Palubinskienės piešinių parodos „Gyve-
nimo spalvų gama“ pristatymas, dalyvaujant 
autorei. 

VB  
Balčių filiale 

G. Gofmanienė 

06 06 d. Stalo žaidimų rytmetys bibliotekos kiemelyje. VB  
Grabupių 

filialo 
kiemelyje 

Š. Gerulytė 

06 06 d. Literatūros ir dokumentų paroda „ Lyrikos ap-
nuoginta širdis“. 
Skirta poeto Vytauto Mačernio 95-osioms gimimo 
metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 

06 08 d. Iš ciklo „Portretai“ 
Literatūros paroda „Tai, kas parašyta, niekur 
nedingsta“. 
Skirta prozininko Juozo Apučio 80-osioms gimimo 
metinėms 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

Renginiai, skirti Okupacijos ir genocido dienai 
06 14 d. Susitikimas su Vilkyčių tremtiniais „To nepa-

miršim“. Fotografijų ir dokumentų paroda iš 
tremtinių archyvų. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

06 14 d. Iš ciklo „Iš Lietuvos istorijos puslapių“ 
Virtualus literatūros ir fotodokumentinės me-
džiagos pristatymas „Kai mes buvom be tėvy-
nės...“ 

VB  
Bikavėnų 

filiale 

D.Puidokienė 

06 14 d. Knygų ir spaudinių paroda ,,Skausmas, pražy-
dęs viltimi“. 

VB  
Šylių filiale 

V. Mišeikienė 
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06 14 d. Švėkšniškių tremtinių fotografijų ir laiškų pa-
roda „Vilties laiškai“. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

06 14 d. Prisiminimų popietė „Po svetimu dangum“. Da-
lyvauja Rusnės poetė Birutė Gaigalienė, koncer-
tuoja Kintų Vydūno kultūros centro moterų vo-
kalinis ansamblis „Vakarė“ (vad. Danguolė Ži-
lionienė). 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

06 14 d. Prisiminimų popietė „ Ateik, prisėsk – mes pa-
kalbėsim“: prisiminimais apie kraštietį rašytoją 
Antaną Ramoną dalinsis buvusi klasės auklėto-
ja Julija Vilkienė, brolis Regimantas, klasės 
draugai. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

06 16 d. 

 

Iš fotografijų parodų ciklo „Pro objektyvą“ 
Inesos Golubovskajos (Jocaitytės) (Šilutė) de-
biutinės fotografijų parodos „Mano jūra“ prista-
tymas. Autorė dalinsis kūrybine patirtimi su 
jaunimu. 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

06 17 d. 
 

Žemaičių Naumiesčio mėgėjų dramos kolektyvo 
„Lamata“ spektaklis – A. Tarasonio komedija 
„Meilės eliksyras“ (rež. Dalia Minkevičienė). 
Juknaičiai –mažoji Lietuvos kultūros sostinė 
(2016 metai) 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

06 17 d. Iš ciklo „Vasaros skaitymai“ 
Laimingų knygų loterija arba aklas pasimaty-
mas su knyga. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

06 18 d. 

 

Iš ciklo „Pažinkime savo kraštą“ 
Pažintinė kelionė dviračiais į Stubrių kaimą: 
linksmosios pramogos vaikų žaidimų ir mažojo 
golfo aikštelėse. 
Skirta Vietos bendruomenių metams 

VB  
Katyčių filiale 

M. Lodusova 

06 18 d. 
 

Etninės krypties išvyka dviračiais į Mindaugo 
Nogaičio sodybą (Vilkų kampo k.). 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

06 23 d. „Baltų kelias“: edukacinė popietė „Suskyniau 
skynimą, supyniau pynimą“, skirta Joninių vai-
nikams pinti. 

VB  
Vainuto filiale 

G. Gofmanienė 

06 24 d. Iš ciklo „Mūsų kraštiečiai“ 
Virtuali paroda „Zigmas Malinauskas – kraštie-
tis geologas, fizinių mokslų daktaras“. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

06 25 d. 

 

Gardamo miestelio šventė „Susirinkim po pas-
toge“, kurios metu Gardamo biblioteka įkurs 
savo kiemelį tarp kitų bendruomenės kiemelių. 
Skirta Vietos bendruomenių ir Bibliotekų metams 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

06 25 d. Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas: el. 
bankininkystė ir internetinė prekyba. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

Renginiai, skirti pedagogės, rašytojos Editos Barauskienės 75-osioms gimimo metinėms 
06 28 d. Iš literatūros parodų ciklo „Metų kalendorius“ 

Literatūros paroda „Edita Barauskienė – mūsų 
kraštietė“. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė 

06 28 d. Iš ciklo „Portretai“ VB  D. Bružienė 
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Literatūros paroda „Rašanti istorinius romanus 
apie svarbiausius Rytų Prūsijos šviesuolius“. 

Žemaičių 
Naumiesčio 

filiale 

LIEPA 
07 01 d. Literatūros parodų lentyna „Rašytojų sukak-

tys“: Dalia Kudžmaitė (g. 1956), Gintaras Pa-
tackas (g. 1951). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

07 01 d. Roko Vitkaus (Šilutė) tapybos darbų paroda. VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

07 02 d. Iš ciklo „Mūsų kraštiečiai“ 
Virtuali paroda „Vladas Nausėda – poetas, pe-
dagogas, kraštotyrininkas, vertėjas“. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

07 03 d. 
 

,,Gamta – mūsų namai“: skaitytojų ekskursija 
po Traksėdžių parką. Gražiausių gamtos vaizdų 
piešimas, menamos mįslės ir pristatoma litera-
tūra apie gamtą. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

07 04 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Iš jūsų šilu-
mos“. 
Skirta poetės Dalios Kudžmaitės 60-osioms gimimo 
metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

07 04 d. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ paro-
da. 
Skirta Kintų miestelio šventei 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

07 05 d. 
 

Kraštotyrinė-pažintinė kelionė ,,Tėvų ir senelių 
takais“: susitikimai, pokalbiai su įdomiais De-
gučių bendruomenės žmonėmis, Juodžių pilia-
kalnio, Juodžių sodybos šeimininkės, tautodai-
lininkės Ramutės Šveikauskienės privataus 
muziejaus lankymas, legendų ir posmų klausy-
masis, dalyvaujant Degučių ir Katyčių ben-
druomenių atstovams. 
Skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 
(Valstybės) dienai 

Juodžių k. E. Dragūnienė, 
M. Lodusova 
 

07 06 d. Simegrafijos darbų paroda: neformalaus vaikų 
švietimo būrelio „Naminuko palėpė“ (Pašyšiai) 
darbai. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

07 08 d. Tautodailininkės Teresės Lorenčienės karpinių 
paroda. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

07 12 d. „Žinių kodas“ 
Skaitmeninio raštingumo mokymai gyvento-
jams „Internetas kasdienybėje“: socialiniai tink-
lai, el. paštas, el. prekyba. 

VB  
Kintų  
filiale 

V. Nausėdaitė 
 

07 14 d. 

 

Renginių ciklas vaikams „Vasariški žaidimai“ 
„Skaitome 3D formatu“: kvapas, jausmas, įspū-
džiai. Fotosesija „Su knyga rankose“. 
Skirta Bibliotekų metams 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

07 15 d. Iš ciklo „Vasaros skaitymai“ 
Pasakų dirbtuvės: pasakos personažų kūrimas, 
piešimas. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

07 21 d. Renginių ciklas vaikams „Vasariški žaidimai“ VB  D. Milkerienė 
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 „Knygų klinika“: aptariama, kodėl knygos su-
serga ir kaip jas pagydyti; klijuojamos suplyšu-
sios knygos. 

Inkaklių 
filiale 

07 21 d. „Ištieskime pagalbos ranką knygai“: bibliotekos 
klubo „Pelėdžiukai“ savanorystės akcija – kli-
juojamos ir taisomos sugadintos knygos. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė 

07 28 d. Iš ciklo „Vasaros skaitymai“ 
Anglų vaikų rašytojos Beatrisės Poter diena 
bibliotekoje: 
 virtualios parodos „Ypatingas Beatrisės Poter 
pasaulis“ pristatymas; 
 garsinis pasakų skaitymas ir diskusija; 
 iliustruoto laiško, pasakojančio apie turimą 
arba įsivaizduojamą gyvūnėlį, rašymas; 
 pasirinktos pasakos iliustracijos kūrimas; 
 Triušelio Petriuko ir jo draugų pasaulis 
animaciniuose filmukuose. Filmukų peržiūra ir 
aptarimas. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

07 30 d. 
 

„Tautodailės menas“: švėkšniškių tautodaili-
ninkų darbų parodos pristatymas miestelio 
šventės metu. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

RUGPJŪTIS 
08 01 d. Šilutės meno mokyklos Kintų dailės skyriaus 

mokinių, plenero dalyvių, piešinių paroda „Kin-
tų gatvė“. 

VB  
Kintų filiale 

N. Justienė 
 

08  
02-06 d. 

 

Renginių ciklas vaikams „Vasariški žaidimai“ 
„Stalo žaidimai“: sudėtingos mozaikos rinki-
mas, kiti stalo žaidimai. 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

08 02 d. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ paro-
da.  

VB  
Vainuto filiale 

B. Paldauskienė 

08 03 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Žemė su 
puokšte gėlių...“ 
Skirta poeto Vacio Reimerio 95-osioms gimimo meti-
nėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 

08 05 d. 
 

„Žinių kodas“ 
Skaitmeninio raštingumo mokymai. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

08 05 d. Iš ciklo „Vasaros skaitymai“ 
Literatūros popietė „Pirmoji mano vaikystės 
knyga“. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

08 10 d. 
 

„Iš kur ateina informacija“: enciklopedijų ir žo-
dynų pristatymas jauniesiems skaitytojams. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

08 10 d. Tautodailininkės Daivos Dlugoborskienės dai-
lės darbų paroda. 
Skirta Bikavėnų kaimo bendruomenės šventei 

VB  
Bikavėnų fi-

liale 

D. Puidokienė 

08 13 d. Virtualios parodos „Mano krašto žmonės“ pri-
statymas. 

VB  
Usėnų  
filiale 

O. Miliauskienė 

08 16 d. 
 

Popietė skaitytojams „Smalsūs, žvalūs ir svei-
ki“: kryžiažodžių, rebusų įvairiomis temomis 
sprendimas, viktorina apie žoleles. 

VB  
Kintų  
filiale 

N. Justienė 
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Skirta Žolinėms 
08 16 d. Literatūros parodų ciklas „Metų kalendorius“ 

Literatūros paroda „Rokas Flick – kraštietis ra-
šytojas, profesorius“. 
Skirta Roko Flick 80-osioms gimimo metinėms 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

08 19 d. 
 

„Mano laisvalaikis bibliotekoje“: įvairūs žaidi-
mai lauko erdvėje, animacinių filmų peržiūros.  

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

08 19 d. Iš ciklo „Vasaros skaitymai 
Naktis bibliotekoje: įvairūs žaidimai, karaokė, 
filmai, jaunųjų talentų pasirodymai. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

08 25 d. Vasaros atostogų atsiminimų įamžinimas savos 
kūrybos atvirukuose. Vaikų darbelių, sukurtų iš 
gamtinių medžiagų, paroda. 

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 

08 25 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Lėlių spektaklio „Vasaros nuotykiai miške“ pri-
statymas. Vaidina bibliotekos klubo „Pelėdžiu-
kai“ nariai. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė 

08 27 d. 
 

Tradicinė pažintinė kelionė dviračiais „Susiti-
kimo vieta – Laugalių kaimas“: Mažosios Lietu-
vos visuomenės veikėjo, poeto, giesmių sudary-
tojo Kristupo Lekšo kūrybos skaitymai, kapa-
vietės tvarkymas, dalyvaujant Katyčių ir Degu-
čių bendruomenių atstovams. 

Laugalių k. E. Dragūnienė, 
M. Lodusova 
 

RUGSĖJIS 
09 01 d. Šilutės meno mokyklos Kintų dailės skyriaus 

mokinių piešinių paroda „Raidės“. 
VB  

Kintų filiale 
V. Nausėdaitė 
 

09 01 d. Literatūros parodų ciklas „Metų kalendorius“ 
Literatūros paroda „Rugsėjis beldžias į duris...“ 
Skirta Tarptautinei mokslo ir žinių dienai 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

09 02 d. Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Alfon-
sas Keliuotis (1911–1944), Herbertas Džordžas 
Velsas (1866–1946), Kazys Inčiūra (1906–
1974), Antanas Vienažindys (1841–1892). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

09 02 d. Eriko Lorenčo tapybos darbų paroda „Tėviškės 
vingiai“. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

09 05 d. Iš ciklo „Rašytojų jubiliejai“ 
Literatūros paroda „Mažosios Lietuvos šviesuo-
lis“. 
Skirta filosofijos istoriko, Mažosios Lietuvos kultūros 
tyrėjo Vacio Bagdonavičiaus 75-osioms gimimo me-
tinėms 

VB  
Kintų filiale 

N. Justienė 
 

09 06 d. 
 

Edukacinis-literatūrinis ciklas „Pažinkime. Ben-
draukime. Kurkime“  
Pirmokų pažintis su biblioteka. 

VB  
Juknaičių  

filiale 

R. Vaičiulienė 

09 08 d. Olgos Putinienės piešinių paroda ,,Gamtos at-
spindžiai geometrinėmis formomis“ (fraktalai). 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 

09 09 d. Eugenijaus Šuldiakovo grafikos ir akvarelės pa-
rodos ,,Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios“ pristatymas, dalyvaujant autoriui. 

VB  
Šylių, Saugų 

filialuose 

V. Mišeikienė, 
R. Juškienė 

09 10 d. Prisiminimų popietė „Atminties valanda“. 
Skirta rašytojo, kraštiečio Rimanto Černiausko atmi-

VB  
Švėkšnos 

D. Litvinienė 
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nimui filiale 

09 10 d. Iš ciklo „Mūsų kraštiečiai“ 
Virtuali paroda „Albertas Juška – pedagogas, 
Mažosios Lietuvos istorikas, socialinių mokslų 
daktaras“. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

09 14 d. Tradicinis rytmetys pirmokams „Bibliotekoje 
gyvena knygos“: Inkaklių mokyklos-
daugiafunkcio centro pirmokėlių pažintis su 
biblioteka. 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

09 16 d. 
 

Ramutės Šveikauskienės literatūrinės kūrybos 
ir piešinių parodos pristatymas, dalyvaujant 
autorei. 

VB  
Balčių filiale 

G. Gofmanienė 

09 16 d. 
 

Dalios Žibaitienės knygos ,,Tarp dienos ir nak-
ties“ pristatymas Pašyšių bendruomenei, daly-
vaujant autorei. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

09 16 d. 
 

Popietė-konkursas „Raidelių dailumas“: moki-
niai dailiai ir originaliai turi parašyti parinktą 
tekstą. 
Skirta Tarptautinei raštingumo dienai 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

09 17 d. 
 

Popietė „Aš – bibliotekos skaitytojas“, dalyvau-
jant Traksėdžių pagrindinės mokyklos ikimo-
kyklinės grupės vaikams. Vaikų kūrybinės pa-
rodos „Rudens spalvos“ pristatymas. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

09 17 d. 
 

Violetos Astrauskienės (Švėkšna) akvarelės 
darbų parodos „Pėdutės“ pristatymas. 

VB 
Švėkšnos fi-

liale 

D. Litvinienė 

09 20 d. Šilutės rajono vaikų meno mokyklos Dailės sky-
riaus Švėkšnos klasės mokinių darbų paroda 
(vadovas Vytautas Bliūdžius). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

09 20 d. „Kaip Jonelis raides pažino“: pirmokėlių įrašy-
mas į bibliotekos skaitytojus. Vaidina Švėkšnos 
„Saulės“ gimnazijos gimnazistai (mokytoja Da-
nutė Šneideraitienė, spektaklio režisierė Diana 
Behm). 

VB  
Švėkšnos  

filiale 

D. Litvinienė 

09 22 d. 

 

„Rusnės knygių – bibliotekininkų galerija“: 
jų atsiminimai, atsiminimai apie juos ir jų dar-
bus, nuotraukos , užrašai ir kita sukaupta me-
džiaga. 
Skirta Bibliotekų metams 

VB  
Rusnės  
filiale 

A. Čėsnienė 

09 23 d. Literatūros paroda „Tyliųjų saulėlydžių žemėj“. 
Skirta rašytojo Kazio Inčiūros 110-osioms gimimo 
metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

09 23 d. 
 

„Žinių kodas“ 
Mokymai 1–4 klasių mokiniams: interneto sve-
tainė www.elektromagija.lt. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

09 24 d. Tradicinis kraštiečių susitikimas-konferencija 
„Žemaičių Naumiestis knygnešystės istorijoje“. 
Lektoriai: 
 Kraštiečių draugijos pirmininkas dr. Zigmas 
Malinauskas; kultūros istorikas, vienas iš laik-
raščio ,,Voruta“ autorių Algirdas Mikas Žemai-
taitis; kraštotyrininkas Petras Čeliauskas.  
 Kraštiečių draugijos tarybos narė Zina Mise-

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė, 
N. Rimkienė 

http://www.elektromagija.lt/
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vičienė. 
 Aktorės Nijolės Narmontaitės literatūrinė-
muzikinė programa „Knygos, muzika ir juokas“.  
 Muzikuoja jaunimo kantri muzikos grupė 
„Karčemėlė” (vadovas Vygantas Stoškus). 

09 26 d. 

 

Gyvasis internetinis tiltas „Mes – Europos vai-
kai“, dalyvaujant Grabupių ir Juknaičių inter-
nautams.  
Skirta Europos kalbų dienai 

VB  
Grabupių, 
Juknaičių 
filialuose 

Š. Gerulytė, 
R. Vaičiulienė 

09 26 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Dainos, biog-
rafija, asmenybės bruožai”. 
Skirta poeto Antano Vienažindžio 175-osioms gimi-
mo metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 

09 27 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
„Skaitome, kuriame, žaidžiame“: Prano Mašioto 
pasakos „Geležis ir akmuo“ garsiniai skaitymai, 
kūrybiniai užsiėmimai, piešimas ant akmenėlių. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė 

09 27 d. 

 

„Žinių kodas“ 
Protų turnyras Kintų pagrindinės mokyklos 8–
10 klasių mokiniams „Pasuk makaulę“ apie Eu-
ropos valstybes, kalbas, tradicijas. 
Skirta Europos kalbų dienai 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

09 28 d. Literatūros rytmetys „Susipažinkite – knygų ša-
lis“: bibliotekos pristatymas pirmokėliams; 
knygos žymeklio gaminimas. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskie-
nė, S. Genienė 

09 28 d. Literatūros rytmetys „Pirmosios knygelės kva-
pas su obuolių prieskoniu“: pirmasis pirmokų 
apsilankymas bibliotekoje. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

09 29 d. Pažintinė pamoka bibliotekoje „Svečiuose pas 
knygeles“. Dalyvauja Saugų J. Mikšo pagrindi-
nės mokyklos 1 klasės mokiniai (mokytoja Bi-
rutė Kaminskienė). 

VB 
 Saugų filiale 

R. Juškienė 

09 29 d. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ paro-
dos pristatymas. 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

09 29 d. Akademiko Jurgio Brėdikio naujos knygos „Ki-
tokiu žvilgsniu“ pristatymas, dalyvaujant auto-
riui. Muzikuoja folkloro ansamblis „Verdainė“. 

VB  
Vainuto filiale 

B. Paldauskienė 

SPALIS 
10 01 d. 

 
Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Vladas 
Šimkus (1936–2004), Ramutė Skučaitė (g. 
1931). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

10 01 d. 
 

„Kūrybiškumo kodas“ 
Švėkšniškių moterų mezginių, nėrinių ir kitų 
rankdarbių parodos „Gražu akiai, malonu šir-
džiai“ pristatymas. 

VB 
 Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

10 02 d. Literatūros paroda „Muzikos kalba“. 
Skirta Tarptautinei muzikos dienai 

VB 
 Kintų filiale 

N. Justienė 
 

10 02 d. Šilutės meno mokyklos Kintų dailės skyriaus 
mokinių piešinių paroda „Vėtrungėlės“. 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

10 03 d. Karpinių paroda „Pro rudenėjančio miesto lan-
gą“. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 
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10 04 d. Inos Gudaitės kūrybinių darbų paroda. VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 

10 04 d. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ paro-
da. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

10 04 d. 
 

„Žinių kodas“ 
Integruota pasaulio pažinimo ir dailės pamoka 
bibliotekoje „Mano augintinis“, dalyvaujant Ši-
lutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių sky-
riaus 2–3 klasių mokiniams. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

10 04 d. 
 

Tradicinis renginys „Šv. Pranciškaus diena – 
Gyvūnų globos diena“, dalyvaujant jauniesiems 
bibliotekos skaitytojams ir jų augintiniams. Vik-
torina „Gyvūnai šalia mūsų“. 
Skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

10 04 d. „Žinių kodas“ 
Informacinė pamoka „Planšetinių kompiuterių 
„iPad“ naudojimo pagrindai“. Pamoką veda Ši-
lutės Žibų pradinės mokyklos mokytoja Rita 
Kriščiūnienė. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

10 05 d. 
 

Rankdarbių parodos „Tau, mano mokytojau“ 
pristatymas, dalyvaujant Usėnų pagrindinės 
mokyklos mokiniams. 
Skirta Tarptautinei mokytojų dienai 

VB  
Usėnų filiale 

O. Miliauskienė 

10 05 d. 

 

Literatūros paroda „Jie lankėsi mūsų bibliote-
koje“: rašytojų, menininkų palinkėjimai, atsilie-
pimai apie čia dirbančius darbuotojus, bibliote-
kai skirtos eilės. 
Skirta Bibliotekų metams 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

10 06 d. Fotografijų paroda „Fotografijose išsaugota is-
torija. Senasis Žemaičių Naumiestis“. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

10 07 d. Literatūrinė-edukacinė popietė vaikams „Kaip 
keliauja laiškai“. 
Skirta Pasaulinei pašto dienai 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 
 

10 07 d. Literatūros popietė „Pirmosios mokytojos prisi-
lietimas – visam gyvenimui“, dalyvaujant Vai-
nuto gimnazijos Bikavėnų skyriaus skaitovams, 
tėveliams. 

VB  
Bikavėnų 

filiale 

D. Puidokienė 
 

10 07 d. 
 

Marijos Gailienės knygos „Ariadnės kamuolys“ 
pristatymas, dalyvaujant autorei. 

VB  
Balčių filiale 

G. Gofmanienė 

10 08 d. 
 

Šilutės meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių 
dailės darbų paroda. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

10 14 d. 

 

 

Jaunimo naktis bibliotekoje „Biblioteka – tarsi 
lobių sala“: įvairių kūrybinių užduočių atliki-
mas grupėse, kviečiant dalyvauti Šilutės rajono 
jaunimo organizacijų narius, kitų viešosios bib-
liotekos filialų skaitytojus.  
Skirta Bibliotekų metams 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 

10 18 d. Violetos Astrauskienės fotografijų parodos „Ke-
lionių akimirkos“ pristatymas ir miniatiūrų 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 
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„Elegija skaičiams” skaitymas. 
10 19 d. „Kūrybiškumo kodas“ 

„Skaitome, kuriame, žaidžiame“: Ramutės Sku-
čaitės knygos „Pasaką skaitau, pasaką piešiu“ 
garsiniai skaitymai, aptarimas, kūrybiniai užsi-
ėmimai. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė 

10 21 d. 

 

„Po obelim“: susitikimas su buvusiais Rusnės 
bibliotekos bibliotekininkais, skaitytojais, kny-
gos mėgėjais ir puoselėtojais. 
Skirta Bibliotekų metams 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

10 22 d.  „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinė pamoka „Karpom, karpom karpinė-
lį...“, dalyvaujant tautodailininkei Teresei Lo-
renčienei. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuzienė 

10 25 d. Skaitymai mažiesiems ,,Kad ir kiek metų, visada 
gali būti šešerių“. 
Skirta Ramutės Skučaitės 85-osioms gimimo meti-
nėms 

VB  
Šylių filiale 

V. Mišeikienė 

10 25 d. Daivos Milkerienės fotografijų paroda „Sušildy-
ti Vėlinių žvakių šviesos“ apie Švėkšnos kapinė-
se palaidotus šio krašto veikėjus. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

10 26 d. 
 

„Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinė dirbtuvė ,,Pažinkime. Bendraukime. 
Kurkime“ – žibinto gaminimo bei dekoravimo 
pamokėlė. 

VB  
Degučių filiale 

E. Dragūnienė 
 

10 27 d. Magiškas stebuklų vakaras: įsikūnijimas į pasa-
kų personažus, magijos skleidimas ir vaiduok-
liškų vaišių konkursas.  

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

10 27 d. „Ramutė Skučaitė. Tipu tapu į susitikimą pas 
vaikus“: poetės skaitymų klausymasis (vaizdo 
įrašas); pažintis su R. Skučaitės knygelėmis. 
Skirta poetės Ramutės Skučaitės 85-mečiui 

VB  
Vainuto filiale 

B. Paldauskienė 

10 28 d. 

 

Susitikimas su tautodailininke, knygų autore 
Terese Lorenčiene. 
Skirta Bibliotekų metams 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

10 28 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Pasaką skai-
tau, pasaką piešiu…” 
Skirta poetės Ramutės Skučaitės 85-osioms gimimo 
metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

LAPKRITIS 
11 mėn. „Žinių kodas“ 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas 
suaugusiems: elektroninė bankininkystė ir in-
ternetinė prekyba. 

VB  
Saugų  
filiale 

R. Juškienė 

11 02 d. „Uždek žvakutę ant pamiršto kapo“: Mažosios 
Lietuvos poeto, visuomenės ir kultūros veikėjo 
Mikelio Hofmano kapavietės lankymas. 

VB  
Laučių  
filiale 

M. Matuizienė 

11 02 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Valdas 
Adamkus – politikas, Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas, visuomenės veikėjas, ekologas“. 
Skirta Valdo Adamkaus 90-osioms gimimo metinėms 

VB  
Rusnės  
filiale 

A. Čėsnienė 

11 02 d. „Vėlinės: žmogus ir tradicija“: pokalbis su jau-
naisiais bibliotekos bičiuliais, kapinių lanky-

VB  
Katyčių filiale 

M. Lodusova 
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mas, žvakelių uždegimas ant pamirštų kapų. 
11 02 d. Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Jurga 

Ivanauskaitė (1961–2007), Juozas Grušas 
(1901–1986), Antanas Škėma (1911–1961), 
Fiodoras Dostojevskis (1821–1881). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

11 03 d. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ paro-
da. 

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

11 03 d. Literatūros parodų ciklas „Metų kalendorius“ 
Literatūros paroda „Valdas Adamkus – politi-
kas, Lietuvos Respublikos Prezidentas“. 
Skirta 90-osioms gimimo metinėms 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė 

11 04 d. 

 

Etikos ir etiketo praktinė pamoka bibliotekoje 
„Stalo etiketo subtilybės“. Pamoką veda etikos 
mokytojas Ramūnas Grikšas. 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

11 05 d. Literatūrinis ruduo: penktasis jubiliejinis pro-
zos skaitymas. Renginį inicijuoja Klaipėdos ap-
skrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos di-
rektorius Juozas Šikšnelis. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

11 05 d. 
 

„Žinių kodas“ 
Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai. 

VB  
Usėnų  
filiale 

O. Miliauskienė 

11 08 d. Stasės Jokimčienės karpinių paroda „Gamtos 
nėriniai“. 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

11 08 d. „Žinių kodas“ 
Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas: el. 
bankininkystė ir internetinė prekyba. 

VB  
Šylių filiale 

V. Mišeikienė 

11 09 d. 
 

„Kūrybiškumo kodas“ 
 Edukacinė pamoka „Prakalbinkim akmenį“. 
Edukacinius užsiėmimus veda Macikų sociali-
nės globos namų floristikos būrelio vadovė 
Danutė Grikšienė. 
 Parodos „Paukščių takas“ (pagal Leonardo 
Gutausko knygą) pristatymas. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė, 
V. Degutienė 

11 10 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
 Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai „Prakal-
binkime žolynus“. 
 Parodos „Rudens šypsena“ pristatymas, da-
lyvaujant tautodailininkei Kristinai Lukošienei 
(Švėkšna) ir Katyčių bendruomenės atstovams. 

VB  
Katyčių filiale 

M. Lodusova 

11 12 d. 
 

„Žinių kodas“ 
Informacinio raštingumo mokymai gyvento-
jams „Elektroninės paslaugos internete – gy-
venk patogiai”: naudojimosi el. paštu pagrindai; 
informacijos paieška; informacijos sauga; pa-
slaugų gavimas internete. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

Renginiai, skirti prozininkės, eseistės, dramaturgės Jurgos Ivanauskaitės  
55-osioms gimimo metinėms 

11 14 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Diena, kurios 
nebuvo”. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

11 14 d. Literatūros ir dokumentų paroda ,,Pakalnučių 
kvapas Jurgos Ivanauskaitės kūryboje“. 

VB 
 Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 
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11 14 d. Iš ciklo „Portretai“ 
Literatūros paroda „Jurgos Ivanauskaitės fe-
nomenas: tarp siurrealizmo ir egzistencializ-
mo“. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 
 

11 14 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio 
ugdymo grupės vaikų piešinių paroda „Aplink 
tamsu – pasiilgau spalvų“. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

11 15 d. 
 

Virtualios literatūros ir fotodokumentinės me-
džiagos pristatymas ,,Prisimenant Jurgą“.  

VB  
Šylių  
filiale 

V. Mišeikienė 
 

11 15 d. 
 

„Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinės-literatūrinės dirbtuvės „Pažinkime. 
Bendraukime. Kurkime“: kalėdinių žaisliukų 
gaminimo bei dekoravimo pamokėlė. 

VB  
Juknaičių 

filiale 

R. Vaičiulienė 

11 18 d. Literatūros vidudienis su Ramutės Skučaitės 
kūryba: autorės tekstus skaito Šilutės Žibų pra-
dinės mokyklos Grabupių skyriaus 2 klasės 
mokiniai; eilėraščio „Rudenėlio spalvos“ insce-
nizaciją pristato 3 klasės mokiniai. 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

11 18 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinis užsiėmimas „Mezgame pirštais“, da-
lyvaujant technologijų mokytojai Jolitai Valu-
tienei. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

11 19 d. 
 

„Skirtingos kartos – konfliktai“: diskusiją su 
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos gimnazistais veda 
etikos mokytoja Violeta Stonienė, Klaipėdos jū-
rininkų ligoninės psichiatrijos departamento 
psichologė Marina Ivanina. 
Skirta Tarptautinei tolerancijos dienai 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

Renginiai, skirti lietuvių visuomenės ir valstybės veikėjo, Lietuvos nepriklausomybės  
akto signataro, Jono Basanavičiaus 165-osioms gimimo metinėms 

11 23 d. Dokumentinės apybraižos „Daktaras Jonas Ba-
sanavičius“ peržiūra.  

VB  
Katyčių filiale 

M. Lodusova 

11 23 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Mano gyve-
nimo kronika“. 

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 

11 23 d. „Žinių kodas“ 
Dokumentinės apybraižos „Daktaras Jonas Ba-
sanavičius“ (Lietuvos nacionalinis muziejus) 
peržiūra. 

VB  
Vainuto filiale 

B. Paldauskienė 

11 23 d. „Žinių kodas“ 
Protų mūšis „Kol švęsime Lietuvos kariuome-
nės dieną, tol švęsime Lietuvą“ (V. Juozapaitis). 
Dalyvauja Lietuvos karinių pajėgų oro stebėji-
mo radiolokacinio posto karių, Žemaičių Nau-
miesčio gimnazijos ir Žemaičių Naumiesčio 
bendruomenės komandos. 
Skirta Lietuvos kariuomenės dienai 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 

11 26 d. Skaitymai ,,Ezopo pasakėčios vaikams“. 
Skirta paminėti 310 metų sukaktį, kai į lietuvių kalbą 
išversta pirmoji pasaulietinė grožinė knyga 

VB  
Šylių filiale 

V. Mišeikienė 

11 27 d. 
 

Tradicinis susitikimas su Balčių bendruomene 
„Advento šviesa beldžiasi į sielą“: advento pa-
šnekesiai, sakralinė muzika. Dalyvauja tauto-

VB  
Balčių filiale 

G. Gofmanienė 
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dailininkė Angelė Rauktienė. 
11 29 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Žmogus ir 

rašytojas“. 
Skirta dramaturgo Juozo Grušo 115-osioms gimimo 
metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

GRUODIS 
12 01 d. „Kūrybiškumo kodas“ 

Kalėdinio kalendoriaus gamyba, dalyvaujant 
Rusnės pagrindinės mokyklos paruošiamosios 
grupės vaikams. 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

12 02 d. Iš ciklo „Jaukūs pašnekesiai apie knygą“  
Edukacinė popietė „Knygų Kalėdos“. 

VB  
Gardamo 

filiale 

D. Formanikai-
tė 

12 02 d. 
 

Literatūros lentyna „Rašytojų sukaktys“: Julija 
Beniuševičiūtė-Žymantienė (1845–1921), Jonas 
Remeika (1891–1974), Povilas Dirgėla (1941–
2004), Voltas Disnėjus (1901–1966). 

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

12 02 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinis užsiėmimas „Dekupažo žaisliukai”, 
dalyvaujant dekupažo technikos praktikei Dai-
vai Dulkienei. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskie-
nė,   
S. Genienė 

12 02 d. Rankdarbių parodos „Švenčių belaukiant“ pri-
statymas, dalyvaujant autoriams – Šilutės so-
cialinių paslaugų centro lankytojams.  
Skirta Tarptautinei neįgalių žmonių dienai 

VB  
Kintų filiale 

V. Nausėdaitė 
 

12 02 d. „Žinių kodas“ 
„Ką pasakoja senasis Prezidento Kazio Griniaus 
(Šlažų) tiltas. Kelias per pelkes į Rusnę“: susiti-
kimas su Baltijos regiono istorijos ir archeolo-
gijos instituto jaunesniuoju mokslo darbuotoju 
Dariumi Barasa. 
Skirta Prezidento Kazio Griniaus metams 

VB  
Rusnės filiale 

A. Čėsnienė 

12 02 d. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių 
vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ paro-
da. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

12 03 d. Edukaciniai užsiėmimai ,,Piname advento vai-
niką“. Užsiėmimus veda Švėkšnos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ingrita Riterienė. 

VB  
Šylių  
filiale 

V. Mišeikienė 

12 05 d. Literatūros ir dokumentų paroda „Voltas Disnė-
jus: gyvenimas ir pasakos“ 
Skirta amerikiečių režisieriaus Volto Disnėjaus 115-
osioms gimimo metinėms 

VB  
Vilkyčių filiale 

S. Genienė 

12 05 d. 
 

„Volto Disnėjaus gyvenimas ir pasakos“: anima-
cinio filmuko „Peliukas Mikis“ peržiūra; V. Dis-
nėjaus biografijos ir knygelių vaikams apžvalga. 
Skirta Volto Disnėjaus 115-osioms gimimo metinėms 

VB  
Vainuto filiale 

B. Paldauskienė 

12 05 d. Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių sky-
riaus 1–4 klasių mokinių karpinių paroda „Bal-
tais pūkeliais krinta snaigės...“ 

VB  
Grabupių 

filiale 

Š. Gerulytė 

12 06 d. Popietė „Volto Disnėjaus gyvenimas ir pasa-
kos“: animacinio filmuko „Peliukas Mikis“ per-
žiūra; V. Disnėjaus biografija ir knygelių vai-
kams apžvalga. 

VB 
 Balčių filiale 

G.  Gofmanienė 
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Skirta Volto Disnėjaus 115-osioms gimimo metinėms 

12 09 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Advento vidudienis „Kūčios – susikaupimas, ti-
kėjimas ir šviesa“: advento vainiko pynimas su 
Šilutės r. Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyriaus 
mokiniais. 

VB 
 Bikavėnų 

filiale 

D. Puidokienė 

12 09 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Kūrybinės dirtuvėlės „Nuspalvink Kalėdas“: at-
virukų, žaisliukų, kalėdinių papuošimų gamyba. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 
 

12 10 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai „Kalėdinės 
snaigės“, dalyvaujant jauniesiems Katyčių ben-
druomenės nariams. 

VB  
Katyčių filiale 

M. Lodusova 

12 10 d. 
 

Tradicinė advento popietė „Kūčių ir Kalėdų pa-
pročiai“. Dalyvauja Traksėdžių bendruomenė, 
Traksėdžių pagrindinės mokyklos mokiniai ir 
pedagogai. 

VB 
Traksėdžių 

filiale 

V. Paldauskienė 

12 10 
 

Edukacinė pamoka „Kalėdiniai žaisliukai mano 
namams“, dalyvaujant Birūtai Mišeikienei. 

VB  
Usėnų filiale 

O. Miliauskienė 

12 12 d. Iš ciklo „Mūsų kraštiečiai“ 
Virtuali paroda „Poetė, mokytoja Marija Irena 
Siliūtė-Malakūnienė“. 
Skirta 105-osioms gimimo metinėms 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

D. Bružienė 
 

12 13 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Iš ciklo „Skaitome, kuriame, žaidžiame“ 
Mauri Kunno knygos „Dvylika dovanų Kalėdų 
Seneliui“ garsiniai skaitymai, aptarimas. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

B. Lukavičienė 

12 13 d. 
 

„Kūrybiškumo kodas“ 
Edukaciniai užsiėmimai ,,Laukiam mes gražiau-
sios šventės“: karpymas, kalėdinių papuošimų 
gaminimas kartu su Žemaičių Naumiesčio mo-
kyklos-darželio Šylių skyriaus mokiniais. 

VB  
Šylių filiale 

V. Mišeikienė 

12 13 d. Literatūros ir dokumentų paroda ,,Laiko dulkes 
nubraukus“. 
Skirta visuomenės ir kultūros veikėjo, publicisto, var-
pininko Kazio Griniaus 150-osioms gimimo metinėms 

VB  
Degučių filiale 

E. Dragūnienė 
 

12 13 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukaciniai užsiėmimai ,,Laukiam mes gražiau-
sios šventės“: karpymas, kalėdinių papuošimų 
gaminimas. Užsiėmimą veda Švėkšnos „Saulės“ 
gimnazijos technologijų mokytoja Danutė Šnei-
deraitienė. 

VB  
Švėkšnos 

filiale 

D. Litvinienė 

12 14 d. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narės, karpi-
nių meistrės Kristinos Stasės Mažukaitienės 
parodos „Fantazija iš popieriaus. Iškirpkite ir 
Jūs“ pristatymas, dalyvaujant autorei. 

VB  
Žemaičių 

Naumiesčio 
filiale 

N. Rimkienė 

12 15 d. „Kūrybiškumo kodas“ 
Edukacinė pamoka „Kalėdų naktis – visada pa-
slaptis“. Pamoką veda Šilutės Žibų pradinės 
mokyklos mokytoja metodininkė Rita Kriščiū-
nienė. 

VB  
Šilutės miesto 

filiale 

V. Degutienė, 
B. Lukavičienė 
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12 15 d. „Kalnų aukštybių paviliotas“: susitikimas su 
kraštiečiu alpinistu Stasiu Venckumi. 
Skirta 75-osioms gimimo metinėms 

VB  
Vainuto filiale 

B. Paldauskienė 

12 16 d. 
 

„Kūrybiškumo kodas“ 
„Kalėdų dirbtuvės“: snaigių karpymas, atvirukų 
gamyba. Užsiėmimą veda Stasė Macijauskienė.  

VB  
Inkaklių 

filiale 

D. Milkerienė 

12 16 d. 
 

Literatūros ir muzikos vakaras „Džiugus lauki-
mas rimtyje...“: poeziją skaito juknaitiškiai. Mu-
zikinę programą pristato Juknaičių pagrindinės 
mokyklos mokiniai. 

VB  
Juknaičių 

 filiale 

R. Vaičiulienė 

12 16 d. Literatūros paroda „Lietuvos Prezidentas Kazys 
Grinius – visuomenės ir kultūros veikėjas, pub-
licistas, varpininkas“. 
Skirta visuomenės ir kultūros veikėjo, publicisto, var-
pininko Kazio Griniaus 150-osioms gimimo metinėms 

VB  
Rusnės  
filiale 

A. Čėsnienė 

12 16 d. Kintų pagrindinės mokyklos vaikų piešinių pa-
roda „Prezidento Kazio Griniaus portretas“. 
Pokalbis-diskusija su mažaisiais skaitytojais 
„Jei aš būčiau prezidentas“. 
Skirta Kazio Griniaus metams 

VB  
Kintų  
filiale 

V. Nausėdaitė 

12 17 d. „Žinių kodas“ 
Kompiuterinio raštingumo mokymai bibliote-
kos lankytojams ,,Išankstinė pacientų registra-
cija pas gydytojus“. 

VB  
Degučių filiale 

E. Dragūnienė 
 

12 20 d. 
 

Advento popietė ,,Ant angelo sparnų“: kalėdi-
nes giesmes atlieka Rusnės moterų vokalinis 
ansamblis „Luotužė“.  

VB  
Pašyšių filiale 

D. Adomavičie-
nė 

12 22 d. Literatūros ir atvirukų paroda „Pasaulis švenčia 
Kalėdas“. 

VB  
Vilkyčių filiale 

P. Jančauskienė 

12 23 d. Kalėdinis karnavalas vaikams „Šventinis šur-
mulys“: vaikai kartu su Kalėdų Seneliu ir Snie-
guole kviečiami paklaidžioti žiemos pasakos la-
birintais, pasiklausyti pasakojimų apie Kalėdų 
reikšmę ir eglutės puošimo tradicijas. Šventė 
rengiama kartu su Laučių bendruomene. 

VB  
Laučių filiale 

M. Matuizienė 
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