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I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Bibliotekos veiklos tikslai, misija, vizija  

 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) – Kelmės 

rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklos tikslai apibrėžti bibliotekos nuostatuose, 

patvirtintuose Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2010 m. vasario 20 d. 

sprendimu Nr. T-48 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos nuostatų, 

struktūros, darbuotojų pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo“, kurių siekdama biblioteka 

formuoja universalų dokumentų fondą ir nustatyta tvarka organizuoja jo apskaitą bei apsaugą, 

kaupia kraštotyros dokumentus bei informaciją, rengia kraštotyros darbus, organizuoja gyventojų 

bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, dalyvauja moksliniuose tyrimuose, įvairiose bibliotekų 

tobulinimo programose, analizuoja ir apibendrina bibliotekų veiklos statistinius duomenis, teikia 

metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje veikiančioms bibliotekoms, rūpinasi bibliotekos 

specialistų kvalifikacija. 

Bibliotekos misija – teikti nemokamas į vartotoją orientuotas kultūrines, informacines 

paslaugas, užtikrinti kokybiškos informacijos sklaidą ir prieinamumą visoms visuomenės 

grupėms, puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti informacinės ir žinių visuomenės kūrimo 

procese, siekiant prisidėti prie nuolatinio gyventojų mokymosi ir tobulėjimo, skaitmeninės ir tuo 

pačiu socialinės atskirties mažinimo. 

Bibliotekos vizija – profesionalus, patikimas, atviras, modernus ir turtingas paslaugomis 

bendruomenės traukos ir informacinis centras, skirtas žmogui, jo tobulėjimui, vaikų ir jaunimo 

savišvietos bei laisvalaikio praleidimo vieta. 

 

1.2. Bibliotekos veiklos teisinis reglamentavimas 

 

Biblioteka savo veiklą vykdo vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu ir darbo 

kodeksais, LR biudžetinių įstaigų ir LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais bei kitais, 

biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Biblioteka savo veikloje vadovaujasi specialiaisiais, bibliotekų veiklą reglamentuojančiais, 

teisės aktais, privalomais standartais: LR bibliotekų įstatymu, LR Seimo 2010 m. birželio 30 d. 

nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, LR kultūros 

ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-670 „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų 

patvirtinimo“, LR kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekų 

fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“, LR kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu 

Nr. ĮV-757 „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų 

patvirtinimo“, LR kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. ĮV-323 „Dėl bibliotekų 

veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“, LR kultūros ministro 

2006 m gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-695 „Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų 
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patvirtinimo“, LR kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 „Dėl 

pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių“, LR kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. 

įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų 

paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – 

LNMMB) generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. B-134 „Dėl Lietuvos 

integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“, LNMMB generalinio 

direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. B-133 „Dėl Lietuvos integralios bibliotekų 

informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir kitais. 

Biblioteka savo veikloje taip pat vadovaujasi Tarybos patvirtintais bibliotekos nuostatais, 

kitais Tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos bei 

bibliotekos direktoriaus įsakymais. Bibliotekos padalinių veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos, 

teisės ir pareigos nustatytos padalinių nuostatuose, darbuotojų teisės ir pareigos – pareigybių 

aprašymuose. 

1.3. Veiklos plano paskirtis 

 

Vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl 

Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, biblioteka 

kasmet rengia metinį veiklos planą ir numato veiksmus, kuriais sieks prisidėti prie Kelmės rajono 

savivaldybės 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Tarybos 2015 m. gruodžio 

22 d. sprendimu Nr. T-319 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“, numatytų Kultūros ir sporto (kodas 3) programos priemonių įgyvendinimo. 

Minėta programa siekiama užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos materialaus ir dvasinio 

paveldo apsaugai, informacinės visuomenės plėtrai, skatinama paslaugų įvairovė, sudarytos 

sąlygos kultūrinei saviraiškai, gyventojų užimtumui. Bibliotekos įgyvendinamos Kultūros ir 

sporto programos (kodas 3) tikslai, uždaviniai, priemonės, jų aprašymas bei priemonių vertinimo 

kriterijai ir lėšos pateikti 1 priede. Priemonių įgyvendinimą koordinuoja Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.  

 

II. BIBLIOTEKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. Veiklos kontekstas 

 

Bibliotekos veiklą planuojamu laikotarpiu įtakoja Lietuvos kultūros politikos kaitos 

gairės, patvirtintos LR Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros 

politikos kaitos gairių patvirtinimo“, Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų 

programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė dienotvarkė“, patvirtintos LR Vyriausybės 2014 

m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų 

programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė dienotvarkė“ patvirtinimo“ iškelti tikslai, 

Bibliotekų metų minėjimo 2016 metais plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2016 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl bibliotekų metų minėjimo 2016 metais plano 

patvirtinimo“, numatytos priemonės, Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programoje, 

patvirtintoje LR kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu  Nr. ĮV-639 „Dėl Regionų 

kultūros plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, iškelti tikslai, Kelmės rajono 

savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje, patvirtintoje Tarybos 2013 m. vasario 26 d. 

sprendimu Nr. T-47 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos 

patvirtinimo“, suformuluoti jaunimo politikos įgyvendinimo principai ir tikslai bei jiems pasiekti 
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Jaunimo problemų sprendimo Kelmės rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plane, patvirtintame 

Tarybos 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-386 „Dėl Jaunimo problemų sprendimo Kelmės 

rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano patvirtinimo“, numatytos priemonės, 2016–2020 

metų plano dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 

Kelmės rajone, patvirtinto Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl 2016–2020 

metų plano dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 

Kelmės rajone“ patvirtinimo“, nuostatos, valstybės formuojama neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo politika, bibliotekos dalyvavimas projekte „Bibliotekos pažangai 2“, savivaldybės 

strateginiuose dokumentuose iškelti tikslai ir uždaviniai. 

 

2.2. Administracinė veikla 

 

Bibliotekos veiklą organizuoja ir už veiklos rezultatus atsako bibliotekos direktorius. 

Bibliotekos direktoriui: 

 įstaigos dokumentų valdymą ir administruoti personalą padeda užtikrinti raštvedys, pagal 

priskirtas veiklos sritis – skyrių vedėjai; 

 finansų planavimą, vykdymo kontrolę, finansinės atskaitomybės, deklaracijų, statistinių 

duomenų pateikimą padeda užtikrinti vyriausiasis finansininkas, bibliotekos veiklos 

statistinių duomenų – Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėjas; 

 ūkinę veiklą ir jos planavimą, viešųjų pirkimų administravimą padeda užtikrinti ūkvedys, 

paskirti pirkimų organizatoriai, pagal priskirtas veiklos sritis – skyrių vedėjai; 

 privalomų komisijų darbą užtikrina komisijų pirmininkai; 

 projektų administravimą padeda užtikrinti paskirti projektų vadovai, vyriausiasis 

finansininkas; 

 bibliotekos veikos planavimą ir atskaitomybę padeda užtikrinti: bendrąją – Metodikos, 

informacijos ir technologijų skyriaus vedėjas, pagal priskirtas veiklos sritis – skyrių 

vedėjai; 

 civilinę, gaisrinę, darbų saugą padeda užtikrinti paskirti atsakingi asmenys. 

Išsami informacija apie planuojamus darbus pateikta 2 priede. 

 

2.3. Bibliotekos prieinamumas ir struktūra 

 

2016 m. pradžioje gyventojus aptarnavo biblioteka Kelmėje bei 23 struktūriniai teritoriniai 

padaliniai (toliau – bibliotekos), 1 knygų išdavimo punktas. 2015 m. bibliotekų sistemoje įvykę 

pokyčiai lėmė, kad 1000 savivaldybės gyventojų šiuo metu tenka 0,8 bibliotekos. Bibliotekos 

tinklo pokyčių 2016 m. neplanuojama, tačiau jam įtakos gali turėti pokyčiai savivaldybės 

švietimo sistemoje, demografinė situacija – gyventojų savivaldybėje mažėjimas bei senėjimas. 

2016 m. pradžioje bibliotekos organizacinę valdymo struktūrą sudarė biblioteka (centras) 

Kelmėje su 3 skyriais, skyriams nepriklausančios pareigybės, skirtos bendrosioms bei ūkinėms 

funkcijoms įgyvendinti, 23 bibliotekos. Bibliotekoje patvirtintos 45,75 pareigybės, o tai yra 0,5 

pareigybės mažiau nei 2015 m. pradžioje.  

  

2.4. Bibliotekos fondo formavimas 

 

Bibliotekoje, atsižvelgiant į savivaldybės istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę 

plėtrą, demografinę situaciją ir gyventojų informacinius ir skaitymo poreikius, formuojamas 



universalus fondas, apimantis įvairias informacijos išteklių laikmenų rūšis, kuris yra Lietuvos 

bibliotekų fondo dalis. 

Bibliotekos fonde 2016 m. pradžioje buvo sukaupta 168361 fiz. vnt. dokumentų už 340,6 

tūkst. Eur. Planuojama fondą papildyti 4000 fiz. vnt. naujų dokumentų, tam panaudojant valstybės 

biudžeto lėšas, skiriamas dokumentams įsigyti, kitus šaltinius, periodinių leidinių prenumeratai – 

savivaldybės biudžeto lėšas, taip pat šalinti iš fondo susidėvėjusius ir nepaklausius dokumentus.  

Bibliotekos fondą, jo atnaujinimą, apskaitos vykdymą, tvarkymą, priežiūrą ir apsaugą 

organizuoja Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius, tačiau fondo formavimo procese 

aktyviai dalyvauja ir skyrių bei bibliotekų specialistai. Išsami informacija apie planuojamus 

darbus pateikta 2 priede. 

 

2.5. Vartotojų aptarnavimas 

 

Biblioteka 2015 m. aptarnavo 28,1 tūkst. gyventojų mikrorajoną ir sutelkė 26 proc. 

mikrorajono gyventojų. Pastaraisiais metais pastebimas fizinių apsilankymų skaičiaus mažėjimas, 

virtualių lankytojų ir renginių lankytojų skaičiaus didėjimas. Organizuojant vartotojų 

aptarnavimą, siekiama informacinių ir kultūrinių paslaugų kokybės, geresnio jų prieinamumo 

visoms visuomenės grupėms.  

Bibliotekoje vykdomas tiek stacionarus aptarnavimas, tiek ekstensyvi veikla, teikiama 

tarpbibliotekinio abonemento paslauga, mokamos paslaugos, lankytojai mokomi informacinio ir 

kompiuterinio raštingumo, konsultuojami naudojimosi e. paslaugomis klausimais. Bibliotekoje 

vartotojams yra skirtos 206 darbo vietos, iš kurių 101 – kompiuterizuota ir su interneto prieiga. 

Nuotolinės informacinės paslaugos teikiamos išnaudojant bibliotekos interneto svetainės 

galimybes. Bibliotekos veikla viešinama tradicinėje ir virtualioje erdvėje.  

Planuojama organizuoti su profesionalaus meno sklaida susijusius renginius (parodas, 

susitikimus, pasirodymus ir pan.), Bibliotekų ir Bendruomenių metams paminėti skirtus renginius, 

kitas veiklas, papildančias ir populiarinančias universalų bibliotekos dokumentų fondą, etninę 

kultūrą puoselėjančias, krašto savitumą primenančias veiklas, kitas priemones, kaupti informaciją 

apie Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą, pristatyti jį visuomenei, organizuoti R. Biržinytės 

literatūrinės premijos įteikimo, Poezijos pavasarėlio, Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo 

renginius, tradicinius ir netradicinius literatūrinius skaitymus, įsijungti į Nacionalinės bibliotekų 

savaitės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Knygų Kalėdų, vasaros skaitymų ir kitas veiklas, 

plėtoti tiek vaikams, tiek suaugusiems skirtą edukacinę veiklą, organizuojant edukacines 

pamokas, kūrybines dirbtuves, protų mūšius, kitus užsiėmimus bibliotekose, kitose erdvėse. 

 Planuojama, kad statistinis rajono gyventojas 2016 m. bibliotekoje apsilankys vidutiniškai 

4,5 karto per metus. Išsami informacija apie planuojamus darbus pateikta 2 ir 3 prieduose. 

 

2.6. Informacinė ir kraštotyros veikla 

 

LIBIS programine įranga bibliotekoje pradėta dirbti 2003 m., palaipsniui įsisavinant ir 

pritaikant darbo procesuose jos galimybes. 2016 m. planuojama tęsti fondo rekatalogavimo 

darbus, LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegti dar dviejose bibliotekose, toliau kurti 

bibliotekos elektroninį katalogą, analizinius bibliografinius įrašus Nacionaliniam bibliografijos 

duomenų bankui, formuoti informacinių leidinių fondą, papildant jį aktualiais dokumentais, 

vykdyti bibliografinį informacinį vartotojų aptarnavimą, panaudojant LIBIS galimybes, iš 

bibliotekos fondo visumos išskirti kraštotyros dokumentus, nauja kraštotyros medžiaga pildyti 



tęstinius kraštotyros medžiagos aplankus, rengti ir skaitmeninti kraštotyros darbus, vykdyti 

kraštotyros informacijos sklaidą organizuojant renginius, aprašant rajono spaudoje, bibliotekos 

interneto svetainėje, rengiant vaizdo reportažus, virtualias parodas. 

Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą, bibliotekose yra sudarytos sąlygos naudotis 

ne tik tradiciniais informacijos, mokymosi šaltiniais, bet ir elektroniniais. Jais vartotojai gali 

naudotis viešosiose interneto prieigose (toliau – VIP), kurias turi 22 bibliotekos, arba nuotoliniu 

būdu. Išsami informacija apie planuojamus darbus pateikta 2 priede. 

 

2.7. Metodinė veikla, planavimo ir atskaitomybės sistema 

 

Metodinę veiklą bibliotekoje organizuoja Metodikos, informacijos ir technologijų skyrius 

(toliau – MITS), kurio veiklos tikslas – užtikrinti Bibliotekos veiklos, efektyvių darbo metodų, 

formų bei priemonių nustatymą, aprašymą, diegimą, planavimą ir sklaidą, remiantis bibliotekos 

veiklos stebėsena, tyrimų rezultatais bei praktinės veiklos analize, bibliotekos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimą, inovacijų ir naujų technologijų diegimą, gerosios patirties sklaidą, 

veiklos viešinimą, metodinės paramos teikimą bei atskaitomybę už veiklos rezultatus. 

Organizuodami metodinę veiklą, MITS specialistai metodinę pagalbą teikia darbuotojams 

jų darbo vietose, apibendrina – darbuotojų pasitarimų metu, vykdo bibliotekų veiklos priežiūrą, 

teikia individualias konsultacijas bibliotekų veiklos, darbo su informacinėmis technologijomis 

klausimais, rengia metodines rekomendacijas, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu. 

Bibliotekos metinės veiklos ciklas vyksta planingai. Pasibaigus ataskaitiniams metams 

išanalizuojama praėjusių metų veikla ir rezultatai, pasiekti įgyvendinant bibliotekos metinį 

veiklos planą, parengiama bibliotekos tekstinė ir statistinė ataskaitos, kurios nustatyta tvarka 

pateikiamos LNMMB, regiono bibliotekai ir Kelmės rajono savivaldybei. Veiklos rezultatai, 

tobulintinos sritys aptariami direkciniuose, skyrių ir bendruose darbuotojų pasitarimuose, 

parengiamas naujo periodo veiklos planas. Bibliotekos metinis veiklos planas ir ataskaitos yra 

rengiami išanalizavus bibliotekos skyrių bei bibliotekų planavimo ir atskaitomybės dokumentus – 

metinius veiklos planus, statistines ir tekstines ataskaitas. Išsami informacija apie planuojamus 

darbus pateikta 2 priede. 

 

2.8. Mokslinio tyrimo darbas. Projektinė veikla.  

 

Biblioteka dalyvauja LNMMB, regiono bibliotekos atliekamuose tyrimuose, kitų 

institucijų ir bibliotekos parengtuose projektuose. 

Biblioteka prisideda prie LR kultūros ministerijos programos „Visuomenės informacinis 

aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“ priemonės „Aprūpinti bibliotekas naujausia 

informacija ir dokumentais“.  2016 m. bibliotekai bus perduoti 6 planšetiniai kompiuteriai e. 

knygų skaitymui, įsigyti LNMMB įgyvendinant projektą „Elektroninių leidinių pateikimas 

skaitytojams“.  

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ apimtyje biblioteka įgyvendina projektą „Inovatyvi 

bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“, skirtą 14–24 metų amžiaus žmonėms, kurio veiklas 

įgyvendinant 2015 m. įrengta naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis aprūpinta, asmenybės 

tobulėjimui prasmingai leidžiant laisvalaikį pritaikyta inovatyvi erdvė Kelmėje, o tęsiant projektą 

2016 m. dar bus sukurta mobili kompiuterizuota klasė mokymuisi, pažinimui, kūrybai. Šiuo 

projektu siekiama prisidėti prie Kelmės rajono savivaldybės 2013–2018 m. jaunimo problemų 

sprendimo plano įgyvendinimo. Projekto partneriai: VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras, VO 



„Krašto informacija“. Projektui įgyvendinti LNMMB, įgyvendinanti projektą „Bibliotekos 

pažangai 2“, finansuojamą B. ir M. Geitsų fondo bei iš dalies LR kultūros ministerijos, skyrė 22,6 

tūkst. Eur, LR kultūros ministerija – 2,9 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybė, skirdama 

Bibliotekai papildomą finansavimą erdvei įrengti – 4150 Eur. Dalis lėšų jau panaudota  2015 m., 

o 2016 m. bus panaudotos likusios –11,8 tūkst. Eur. 

Biblioteka planuoja įsijungti į apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos kartu su apskričių 

bei Lietuvos aklųjų biblioteka organizuojamą Bibliotekų metams skirtą projektą „Vasara su 

knyga“, regiono bibliotekos inicijuotus projektus „Pažįstami/nepažįstami socialiniai tinklai“ ir 

„Šiaulių regiono istorija gyvai ir virtualiai“. 

Biblioteka taip pat planuoja vykdyti projektą „Lietuvių autoriai vaikams“, finansuojamą 

Lietuvos kultūros rėmimo fondo bei savivaldybės lėšomis, parengti ir Lietuvos kultūros tarybai 

pateikti 3 projektus, Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje – 1. 

 

III. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

3.1. Darbuotojų skaičius ir kaita 

 

2015 m. pabaigoje bibliotekoje 45,75 pareigybėse dirbo 50 darbuotojų: 

37 pareigybėse – 40 kultūros ir meno darbuotojų, iš kurių 13 buvo įgiję aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą (4 – kultūros ir meno specialybės), 8 – aukštąjį neuniversitetinį 

išsilavinimą (baigę kolegijas) (7 – kultūros ir meno specialybės), 17 – aukštesnįjį išsilavinimą (15 

– kultūros ir meno specialybės) ir 2 – vidurinį išsilavinimą; 

8,75 pareigybėse – 10 kitų darbuotojų, iš jų 1 įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 – 

aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas), 1 – aukštesnįjį. 

2015 m. didžiausias leistinas pareigybių skaičius bibliotekoje buvo sumažintas nuo 46,25 

iki 45,75. Tai susiję su Tarybos sprendimu Pašilės DC pavesti vykdyti bibliotekos ir informavimo 

centro darbą. Į šio centro struktūrą ir buvo perkelta 0,5 pareigybės. 

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo dieną buvo 10. Pensinio amžiaus 

sulaukusių darbuotojų bibliotekoje buvo 3, iš jų 1 – kultūros ir meno darbuotojas, 2 – darbininkai. 

2015 m. bibliotekininkų amžiaus vidurkis buvo 49 metai, o darbo stažo įstaigoje vidurkis 

20 metų. Darbuotojų kaita bibliotekoje nedidelė. Bibliotekos reikmėms, kaip ir ankstesniaisiais 

metais, planuojama pasitelkti aukštųjų mokyklų studentus. 

Pastaraisiais metais pastebima, kad bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai kinta 

tokia linkme: vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui palaipsniui mažėja, o apsilankymų, renginių 

lankytojų ir gyventojų mokymų skaičius bei išduotis 1 bibliotekininkui didėja.  

3.2. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas 

 

Bibliotekos darbuotojai kvalifikaciją tobulina įvairiuose mokymuose, seminaruose, 

mokosi individualiai, pagal poreikį yra konsultuojami, su naujovėmis supažindinami darbuotojų 

pasitarimų, individualių konsultacijų metu. 

Centralizuotas bibliotekos specialistų kvalifikacijos plėtros paslaugas bibliotekai teikia 

LNMMB, taip pat regiono biblioteka bei savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija.  

Bibliotekos specialistų, ne kultūros ir meno darbuotojų, kvalifikacijos tobulinimą 

organizuoja biblioteka, atsižvelgdama į teisės aktų pokyčius bei mokymų poreikį. Išsami 

informacija apie planuojamus darbus pateikta 2 priede. 

 



IV. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

4.1. Patalpų būklė ir plotas 

 

2015 m. pabaigoje buvo: 

 bendras bibliotekų patalpų plotas – 2267 m²; 

 naudingas patalpų plotas – 2022 m². 

Biblioteka patalpas valdo patikėjimo (Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė) ir panaudos teise 

(struktūrinių teritorinių padalinių). Daugelis bibliotekų neatitinka šiuolaikinei bibliotekai keliamų 

estetinių, funkcinių reikalavimų. Tačiau pagal galimybes yra tvarkomos ir remontuojamos.  

Bibliotekos centrinė buveinė, esanti Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmėje, Kelmės kultūros 

centro pastate, yra šildoma centralizuotai. Kukečių, Liolių, Šaukėnų, Vaiguvos, Užvenčio, 

Tytuvėnų, Pašilėnų, Grinių, Kiaunorių, Lupikų, Šaltenių, Mockaičių, Žalpių, Šedbarų, Karklėnų, 

Vidsodžio bibliotekos šildomos kietu kuru šildymo katilais ar krosnimis. Pagryžuvio, Junkilų, 

Stulgių, Lykšilio, Maironių, Gailių bibliotekos ir Kolainių knygų išdavimo punktas buvo šildomi 

elektra. 

Sudėtingoje situacijoje atsiduria tos bibliotekos, kurios lieka veikti uždarytų mokyklų 

pastatuose: Junkilų (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Junkilų pradinio ugdymo skyrius 

uždarytas 2012 m.), Šaltenių  (Šaltenių pradinė mokykla-daugiafunkcinis centras uždarytas 2013 

m.), Gailių (Gailių pagrindinė mokykla uždaryta 2013 m.). Pastarojoje situacija ypač bloga. 

Tačiau Pašilėnų ir Kiaunorių bibliotekos iš tokių uždarytų mokyklų pastatų buvo iškeltos ir nuo 

2015 m. savo veiklą vykdo kur kas geresnėmis sąlygomis. Vis dar problematiška išlieka Tytuvėnų 

bibliotekos pastato būklė ir veiklos sąlygos. 

2015 m., įgyvendinant projektą „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“, buvo 

sutvarkytos ir bibliotekos veiklai pritaikytos bibliotekos patalpos Kelmėje. 2016 m. planuojami 

atlikti tik labai nedideli bibliotekų remonto darbai.  

Bibliotekos ir jos 23 struktūrinių teritorinių padalinių ūkinę veiklą, susijusią su pastatais, 

kitomis ūkinėmis reikmėmis organizuoja 1 darbuotojas – ūkvedys (1 pareigybė), darbus atlieka 1 

pagalbinis darbininkas (1 pareigybė) ir 1 pagalbinis darbininkas-kūrikas (0,5 pareigybės) 

Tytuvėnų bibliotekoje, patalpas valo 3 darbuotojai (2 darbuotojai (1,75 pareigybės) bibliotekoje 

Kelmėje ir 1 darbuotojas (0,5 pareigybės) Tytuvėnų bibliotekoje). 

 

4.2. Kompiuterine technika. Inventorius. 

Transportas. Ryšiai. 

 

2015 m. pabaigoje kompiuterių biblioteka turėjo 143, iš kurių 42 buvo skirti darbuotojams 

ir 101 vartotojams. Iš jų: 30 – bibliotekoje Kelmėje, 15 – miesto bibliotekose, 98 – kaimo 

bibliotekose. Bibliotekoje yra 24 vartotojams skirti kopijavimo aparatai. Iš jų: 2 – bibliotekoje 

Kelmėje, 3 – miesto bibliotekose ir 19 – kaimo bibliotekose. 

Biblioteka, gavusi papildomą finansavimą, 2015 m. įsigijo naują daugiafunkcinį įrenginį 

vartotojų reikmėms, įgarsinimo aparatūrą, atnaujino tris kompiuterizuotas darbo vietas. 

Nauja kompiuterine technika buvo aprūpinta projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – 

jaunimo saviraiškai“ įgyvendinimo metu įkurta inovatyvi jaunimo erdvė (JIE).  

Didelį susirūpinimą ilgą laiką kėlęs bibliotekos LIBIS serveris, 2016 m. pradžioje dėl 

gedimų nustojo funkcionuoti. Duomenys ir programinė įranga buvo perkelti į atsarginį serverį. 



95 proc. bibliotekos baldų, tarp jų ir 2718 m fondo lentynų, yra fiziškai ir morališkai 

pasenę. Pagrindinės bibliotekos renovacijos metu (baigtos 2009 m.) baldai ir įranga nebuvo 

atnaujinti. 

Biblioteka naudojosi 1 lengvąja transporto priemone – lengvuoju automobiliu Audi 

(1995), kurios eksploataciją pradėjo 2016 m. pradžioje.  

Fiksuotu telefono ryšiu galima susisiekti su 7 bibliotekomis, tai yra 29 proc. visų 

bibliotekų. Elektroniniu paštu yra pasiekiamos visos 22 interneto ryšį turinčios bibliotekos. 

Bibliotekos darbuotojai vidinei ir išoriniai (su Lietuvos bibliotekomis) komunikacijai naudoja MS 

LYNC, kitas šiuolaikines komunikacijos priemonėmis. 

Bibliotekos informacinėmis technologijomis, ryšių įrenginiais, kompiuterine technika, jos 

gedimų šalinimu, rūpinasi 1 darbuotojas – MITS bibliotekinių procesų automatizavimo 

inžinierius. 

 

V. BIBLIOTEKOS VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

Biblioteka, savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. 

Bibliotekos dokumentų  įsigijimas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto. Dokumentams 

įsigyti LR kultūros ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. ĮV-74 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, 

skirtų savivaldybių ir  apskričių viešosioms bibliotekoms 2016 metais dokumentams įsigyti, 

paskirstymo“ 2016 m. bibliotekai skirta 22,3 tūkst. Eur. 

Biblioteka teikia mokamas paslaugas, už kurias 2016 m. planuojama gauti 0,7 tūkst. Eur. 

Išsami informacija apie planuojamus darbus pateikta 1 priede. 

Bibliotekai iš valstybės biudžeto lėšų centralizuotai prenumeruojamos duomenų bazės. 

Dalyvaudama projektinėje veikloje biblioteka gauna papildomų pajamų, o taip pat naudos 

iš kitų organizacijų bei institucijų įgyvendinamų projektų ir/ar programų.  

 Bibliotekos finansavimas pastaraisiais metais lėtai, bet auga, tačiau didžiausią jos išlaidų 

dalį sudaro darbuotojų darbo užmokestis ir atitinkami mokesčiai valstybei bei bibliotekų 

išlaikymo kaštai.  

Biblioteka taip pat yra paramos gavėja. 

Biblioteka 2016 m. baigs vykdyti projektą „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo 

saviraiškai“, kuriam planuoja panaudoti 11,8 tūkst. Eur. 

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI 
 

Tikimasi, kad 2016 m. biblioteka įgyvendins Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. 

strateginiame veiklos plane, patvirtintame Tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-319 

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 

numatytas Kultūros ir sporto (kodas 3) programos priemones ir pasieks laukiamų rezultatų: 

 fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius viešosiose bibliotekose didės 0,5 proc.; 

 bus įsigyta 4000 fiz. vnt. naujų leidinių; 

 statistinis rajono gyventojas pasinaudos bibliotekos paslaugomis 4,5 karto per metus. 

 

______________________  
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2016 M. ĮGYVENDINAMOS KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS (3) PRIEMONĖS  

 
 

Programos, tikslo, 

uždavinio, priemonės 

kodas, pavadinimas, 

aprašymas F
in

an
sa

v
im

o
 

ša
lt

in
is

 

 

Planuota 

 

Patvirtinta 
Rodiklio pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio metodika Reikšmė 

Atsakingas 

vykdytojas 

tūkst. Eur. tūkst. Eur. 

Programa 

Tikslas 

Uždavinys 

3 

3.1 

3.1.3 

Kultūros ir sporto programa 

Sustiprintas rajono kultūros potencialas 

Finansuoti kultūros įstaigų veiklą 

Priemonė 3.1.3.4 Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas 

Priemonės 

aprašymas 

Finansuojamas viešųjų bibliotekų tinklo rajone išlaikymas. Užtikrintos galimybės rajono gyventojams naudotis bibliotekų paslaugomis, gauti aktualią informaciją. 22 bibliotekose suteikiama nemokama viešojo 

interneto prieiga bei pagalba pasinaudoti informacinėmis visuomenės paslaugomis. 

SB(S) 0,7 0,7 Fizinių ir virtualių 

apsilankymų skaičiaus 

viešosiose bibliotekose 

didėjimas 

proc. 

Fizinis apsilankymas  šiame kontekste suprantamas kaip vartotojo apsilankymas bibliotekoje. 

Virtualus apsilankymas apibūdinamas kaip vartotojo užklausa, pateikiama žiniatinklio 

svetainėje iš už bibliotekos ribų. Skaičiuojami išoriniai (nutolę) vartotojai, kai internete įeina į 

bet kurį bibliotekos svetainės puslapį, neatsižvelgiant į peržiūrėtų puslapių ar elementų skaičių. 

Šie duomenys renkami įgyvendinant tarptautinį standartą (ISO 2789:2003) bibliotekai pildant 

patvirtintas ataskaitų formas. 

0,5 

Žemaitės 

viešoji 

biblioteka 

SB 
 

482,8 389,4 
Direktorė 

Rita Grišienė 

Priemonė 3.1.3.9 Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

Priemonės 

aprašymas 

Sudarytos palankesnės sąlygos įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis visą gyvenimą. 

VBL 17,4 22,3 
Įsigytų leidinių skaičius per 

metus 
vnt. 

Kasmet įsigyjamų naujų leidinių skaičius parodo bibliotekos fondo atsinaujinimą bei 

vartotojams kuriamą palankesnę prieigą prie naujausių informacijos, literatūros ir kt. šaltinių. 
4000 

Žemaitės 

viešoji 

biblioteka 

Direktorė 

Rita Grišienė 

Priemonė 3.1.3.11 Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę 

Priemonės 

aprašymas 

Sudarytos sąlygos  vartotojams naudotis bibliotekų fondais, sukurtos priemonės gyventojų informacinių įgūdžių ugdymui, sumažinti informacinės infrastruktūros netolygumai ir gyventojams suteiktos vienodos 

galimybės naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomeninėms reikmėms tenkinti. 

VBL 

0,0 0,0 

Statistinio rajono gyventojo 

apsilankymas viešojoje 

bibliotekoje per metus 

kart. Apsilankymų bibliotekoje ir aptarnaujamų gyventojų skaičiaus santykis 4,5 

Žemaitės 

viešoji 

biblioteka 

ESU 
Direktorė 

Rita Grišienė 

 Iš viso: SB(S)  0,7  

SB 389,4 

VBL 22,3 

 

______________________________ 

 

 

 

 



Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos  

2016 m. veiklos plano  

2 priedas 
 

 

2016 M. VEIKSMŲ PLANAS 
     

 

Priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 

 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

 

 

Atsakingi vykdytojai 

 

Vykdymo 

terminai 

1 2 3 4 5 

3.1.3.4.      Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas    

 

 

1. Informacinių ir kultūrinių 

paslaugų kokybės, prieinamumo 

visoms gyventojų grupėms 

gerinimas 

1.1. Vartotojų apsilankymų didėjimas 0,5 proc. 

Skaitytojų aptarnavimo 

informavimo skyrius 

(SAIS), nutolusių 

struktūrinių teritorinių 

padalinių (STP) 

vyresnieji 

bibliotekininkai 

I–IV ketv. 

 

1.2. Aptarnautų gyventojų procentas  26,00 

1.3. Vartotojų skaičius    7508 

1.3.1. t. sk. vartotojų vaikų skaičius 2520 

1.3.2. t. sk. VIPT vartotojų skaičius  3392 

1.3.3. t. sk. knygnešystės būdu aptarnaujamų vartotojų skaičius  201 

1.4. Lankytojų skaičius  124357 

1.4.1. t. sk. lankytojų vaikų skaičius 63742 

1.4.2. t. sk. interneto seansų skaičius   51090 

1.4.3. t. sk. renginių lankytojų skaičius 10417 

1.5. Virtualių apsilankymų skaičius 18000 

1.6. Lankomumas  16,56 

1.6.1. t. sk. vaikų lankomumas 25,29 

1.7. Dokumentų išduotis 172963 

1.7.1. t. sk.  dokumentų išduotis vartotojams  vaikams 74217 

1.8. Skaitomumas 23,04 

1.8.1. t. sk. vaikų skaitomumas 29,45 

1.9. Atsakytų informacinių-bibliografinių užklausų skaičius  3598 

 1.10. Peržiūrėtų įrašų duomenų bazėse skaičius  2900  

 1.11. Tarpbibliotekinio skolinimosi būdu užsakytų dokumentų skaičius  10 SAIS I–IV ketv. 

2. Dalyvavimas Lietuvos bibliotekų 

bendro naudojimo bibliografinių 

duomenų bazių kūrime 

2.1. Naujų dokumentų bibliografinių įrašų e- kataloge skaičius  

3000 

Spaudinių 

komplektavimo ir 

tvarkymo skyrius (SKTS) 

I–IV ketv. 

2.2. Sukurtų rajono laikraščių straipsnių aprašų skaičius  1500 SAIS I–IV ketv. 
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  2.3. Surekataloguoti dokumentų fondai padaliniuose (padalinių skaičius) 2 SKTS I–IV ketv. 

2.4. Rekataloguotų dokumentų skaičius   5000 SKTS I–IV ketv. 

3. Kraštotyrinės veiklos 

organizavimas 

3.1. Kaupti ir tvarkyti kraštotyros fondą Nuolat 

SAIS, STP 

vyresnieji  

bibliotekininkai 

I–IV ketv. 

3.2. Parengtų naujų kraštotyros darbų skaičius   7 

3.3. Nauja informacija papildytų kraštotyrinės informacijos aplankų 

skaičius   
85 

3.4. Kraštotyros darbų  parengimas e. publikavimui  7 

3.5. Papildytos kraštotyros kartotekos (naujų įrašų skaičius) 
562 

STP vyresnieji  

bibliotekininkai 
I–IV ketv. 

 3.6. Krašto spaudinių, atspindėtų Nacionaliniame bibliografijos duomenų 

banke, skaičius 

 

3 
SAIS I–IV ketv. 

 4.  Darbuotojų kompetencijos 

ugdymas 

4.1. Darbuotojų, dalyvavusių  įvairiuose bibliotekiniais klausimais 

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, Šiaulių apskrities P. 

Višinskio viešosios bibliotekos ir kitų organizacijų organizuojamuos  

mokymuose, seminaruose, skaičius 

20  

 

 

 

 

Direktorė R. Grišienė, 

Metodikos, informacijos 

ir technologijų skyrius 

(MITS) 

 

 

I–IV ketv. 

 4.2.Darbuotojų, dalyvavusių buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų, 

civilinė saugos ir kitais klausimais organizuojamuose mokymuose, 

seminaruose, skaičius 

6 

 4.3. Organizuotų seminarų, pasitarimų, konkursų, skirtų bibliotekininkų 

profesionalumo ugdymui, skaičius  
8 

4.4. Parengtų pranešimų veiklos organizavimo klausimais skaičius  4 

4.5.  Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos  ar kitos 

organizacijos organizuotų mokymų Žemaitės viešojoje bibliotekoje 

skaičius 

1 

 5. Bibliotekos veiklos 

administravimas ir priežiūra 

5.1. Organizuotų išvykų į STP skaičius 46 

Direktorė R. Grišienė, 

MITS, 

vyriausioji finansininkė 

D. Štabokienė, 

ūkvedys A. Guntarskis 

I–IV ketv. 

5.2. Pateikta finansinė atskaitomybė Nustatyta 

tvarka 
 

5.3. Patvirtinti bibliotekos padalinių, STP darbuotojų 2016 m. metiniai 

veiklos planai 

 

100 proc. 
IV ketv. 

5.4. Parengtos ir patvirtintos bibliotekos padalinių, STP darbuotojų 2015 

m. veiklos ataskaitos  

 

100 proc. 
I ketv. 

  5.5. Įgyvendinami kitų teisės aktų, kontroliuojančių institucijų 

reikalavimai 

Nustatyta 

tvarka 
I–IV ketv. 

3.1.3.9.    Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

 6. Bibliotekos fondo, atsižvelgiant į 

vartotojų  informacinius ir skaitymo  

6.1. Gautų dokumentų skaičius  4000 SKTS, SAIS, STP 

vyresnieji  
I–IV ketv. 

 6.2. Nurašytų dokumentų skaičius  12134 
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poreikius, atnaujinimas, fondų 

apskaitos vykdymas, tvarkymas, 

priežiūra, apsauga 

6.3. Užprenumeruotų periodinių dokumentų pavadinimų skaičius  31 bibliotekininkai 

 
 6.4. Atliktų dokumentų fondų patikrinimų padaliniuose skaičius 4 

 7. Literatūros populiarinimas, 

skaitymo skatinimas, informacijos 

sklaidos užtikrinimas 

7.1. Renginių skaičius (išsamesnė informacija 3 priede) 589 

SAIS, STP vyresnieji  

bibliotekininkai 
I–IV ketv. 

 7.1.1.t. sk. renginių skaičius vaikams 300 

 7.1.2. t. sk.  žodinių renginių skaičius  378 

 7.1.3. t. sk. vaizdinių renginių skaičius  211 

 7.2. Straipsnių, žinučių viešojoje erdvėje 

(žiniasklaidoje, interneto svetainėje) skaičius 

151 SAIS, STP vyresnieji  

bibliotekininkai, MITS 
I–IV ketv. 

  

 

7.3. Lankstinukų apie bibliotekos veiklą skaičius (apie kiekvieno 

mėnesio renginius, 2016 m. žymias datas ir kt.) 
10 

MITS I–IV ketv. 
7.4. Parengtų medžiagų edukacinėms pamokėlėms bei kitiems 

renginiams skaičius 
3 

3.1.3.11.  Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę 

 8.  Sąlygų rajono gyventojams 

nemokamai naudotis VIPT 

sudarymas, organizuoti IT 

infrastruktūros priežiūros 

organizavimas 

8.1. Statistinio rajono gyventojo apsilankymas viešojoje bibliotekoje per 

metus skaičius  

4,3/4,9 

(be virtualių / 

su virtualiais) 

SAIS, STP vyresnieji  

bibliotekininkai 

I–IV ketv. 

8.2. Įsteigtų VIPT palaikymas 

 
100 proc. 

Direktorė R. Grišienė, 

bibliotekinių procesų 

automatizavimo inžinierė 

(BPAI) J. Averlingienė 

I–IV ketv. 

 8.3. Atliktas interneto ryšio paslaugos pirkimas 
13 VIPT 

J. Averlingienė, 

Viešųjų pirkimų komisija 

II-III ketv. 

8.4. „Bibliotekos pažangai - 2“ projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – 

jaunimo saviraiškai“ įgyvendinimas. 

 1 

Direktorė R. Grišienė, 

MITS, SAIS, D. 

Štabokienė, STP 

vyresnieji 

bibliotekininkai 

I–IV ketv. 

 

9.  Bibliotekos interneto svetainės 

www.kelmeszemaitesvb.lt,  

Bibliotekos facebook profilio 

priežiūros vykdymas 

9.1. Vykdoma  interneto svetainės www.kelmeszemaitesvb.lt,  

pritaikytos neįgaliesiems vartotojams  bei mobiliems įrenginiams, 

priežiūra 

1 vnt. MITS 
I–IV ketv. 

 

9.2. Vykdoma Bibliotekos facebook profilio priežiūra 
1 vnt. MITS 

I–IV ketv. 

 

9.3. Suskaitmeninti  kraštotyros darbai 
11 vnt. MITS 

I–IV ketv. 

 

9.4. Virtualių parodų parengimas 
   1 vnt. SAIS, B. Špukienė III ketv. 

 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
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 10. Bendruomenės narių 

kompiuterinio raštingumo 

skatinimas, konsultavimas ir 

gyventojų mokymas naudotis e-

paslaugomis, e-informacija 

10.1. Suteiktas individualių konsultacijų skaičius 3565 

SAIS, STP vyresnieji 

bibliotekininkai 

I–IV ketv. 

 

 10.2. Apmokytų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymuose 

skaičius  
255 

 11.  LIBIS programinės įrangos 

priežiūros ir palaikymo užtikrinimas 

11.1. Organizuoti LIBIS techninės priežiūros priemones 
1 sut.  MITS 

I–IV ketv. 

 

 11.2. Įdiegta LIBIS programa  2 STP 

 

MITS, STP vyresnieji 

bibliotekininkai   I–IV ketv. 
 

 

___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos  

2016 m. veiklos plano  

3 priedas 

 

 

2016 M. BIBLIOTEKOS (CENTRO) RENGINIŲ SUAUGUSIEMS IR JAUNIMUI  

PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-11 

 

Literatūros paroda „Tamsiam vidurnakty nežuvę“ (25-osioms Sausio 13-osios įvykių 

metinėms) (paroda veiks iki 2016-01-30) 

2. 2016-01-12 Literatūros parodų ciklas „Teminė savaitė: kino filmai, viduramžiai, rytai, vakarai, juoda-

raudona“ (paroda veiks iki 2016-02-23) 

3. 2016-01-19 Kauno miesto muziejaus kilnojamoji paroda „Kauno ponios ir ponai: XX a. 3–4 

dešimtmečio stilius“ (paroda veiks iki 2016-02-26) 

4. 2016-01-20 E. Palubinskytės fotografijų paroda „Žiemos pasaka“ (paroda veiks iki 2016-02-28) 

5. 2016-02-01 Literatūros paroda „Sruogos paunksmė“ (rašytojo B. Sruogos 120-osioms gim. metinėms) 

(paroda veiks iki 2016-02-28) 

6. 2016-02-12 Literatūros paroda „Vasario 16-oji  Lietuvos istorijoje“ (paroda veiks iki 2016-02-28) 

7. 2016-02-24 Lietuvos edukologijos universiteto Edukacinių tyrimų instituto vyresniojo mokslo 

darbuotojo, doc. dr. J. Dautaro knygos „Vytautas Soblys: pirmajam Respublikos 

pedagoginio instituto direktoriui atminti“ pristatymas 

8. 2016-03-01 Susitikimas su poetu, publicistu, literatūros tyrinėtoju, profesoriumi T. Venclova 

9. 2016-03-04 Kilnojamoji komiksų paroda „Life is live“ (paroda veiks iki 2016-03-30) 

10. 2016-03-10 Literatūros paroda „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir kūrybos keliu“ (rašytojos 

G. Petkevičaitės-Bitės 155-osioms gim. metinėms) (paroda veiks iki 2016-03-31) 

11. 2016-03-21 J. Šimkienės knygos „Saulėtekio žiedlapis“ pristatymas 

12. 2016-03-24 Literatūros paroda „Prisikėlimo ir vilties šventė“ (skirta Šv. Velykų tradicijai) (paroda 

veiks iki 2016-04-08) 

13. 2016-03-31,  

17 val. 

S. Norkevičiaus knygos „Polinezijos salos. Ramiojo vandenyno perlai: Tahitis, Makemas, 

Raroja, Kon Tikis“ pristatymas 

14. 2016-04-01 Literatūros paroda „Esu mokytojas pats sau“ (poeto M. Martinaičio 80-osioms gim. 

metinėms) (paroda veiks iki 2016-04-30) 

15. 2016-04-15 Literatūros paroda ,,Dailininkui Algimantui Švėgždai – 75“ (paroda veiks iki 2016-04-30) 

16.  

2016-04-23/30 

 

 

 

 

 

2016-04-26 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai 2016-04-23/30 

Nacionalinei bibliotekų savaitei skirta literatūros paroda „Autografuotų ir bibliotekai 

dovanotų bei dedikuotų leidinių paroda“ (paroda veiks iki 2016-04-30) 

17. Akcijos:  

 „Padovanok bibliotekai naują knygą!“; 

 „Bibliotekų savaitės siurprizas“ 

18. Senųjų lietuviškų katalikiškų knygų (XIX–XX a. pr.) paroda (iš kelmiškių kolekcijų) 

19. Kelmės krašto literatų kūrybos almanacho ,,Ką vilbena Kražantė“ pristatymas 

20. 2016-04-28, 17 

val. 

Vakaras „Gyvenimas, koks jis buvo, yra ir bus...“: dalyvauja knygos „Gyvenimas, koks jis 

buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ autorė R. Sakalauskaitė, Žemaitės 

literatūrinės premijos laureatė, rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko 

pavaduotoja B. Jonuškaitė, rašytojas V. Kalvaitis 

21. 2016-05-02 Literatūros paroda „Ant tavo rankų supasi gerumas“ (paroda veiks iki 2016-05-11) 

22. 2016-05-05 Literatūros paroda „Mano širdis – girinis paukštis...“ (indų rašytojo R. Tagorės 155-

osioms gim. metinėms) (paroda veiks iki 2016-05-31) 

23. 2016-05-10 Europos dienos šventė  

24. 2016-05-12 Tradicinis poezijos pavasarėlis ir R. Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventė, 

veiks literatūros paroda „Reginos Biržinytės literatūros premijos laureatai“ (paroda veiks 

iki 2016-05-28) 

25. 2016-06-02 Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventė  

26. 2016-06-06 Literatūros paroda „Tikra novelė atsiranda iš ilgesio...“ (rašytojo J. Apučio 80-osioms 

gim. metinėms) (paroda veiks iki 2016-06-30) 

27. 2016-06-09 Literatūros paroda „Skaudi tautos istorija“ (75-osioms trėmimų į Sibirą metinėms) 

(paroda veiks iki 2016-06-27) 

28. 2016-06-10 V. Antanavičiūtės dailės darbų paroda 

29. 2016-06-16 Virtuali paroda „Jaunieji Kelmės krašto kūrėjai“ 
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30. 2016-07-08 Literatūros paroda „Tik skausmas ugdo sielos gabumus...“ (prancūzų rašytojo M. Prusto 

145-osioms gim. metinėms) (paroda veiks iki 2016-07-31) 

31. 2016-07-11 Literatūros paroda „Plačiai išsiliejusios kūrybos upė“ (poetės, publicistės, R. Beržinytės 

literatūrinės premijos laureatės A. Vyšniauskienės-Miltenienės 85-mečiui) (paroda veiks 

iki 2016-07-30) 

32. 2016-08-02 Literatūros paroda „Tas kalnas yra gyvenimas...“ (poeto V. Reimerio 95-osioms gimimo 

metinėms) (paroda veiks iki 2016-08-31) 

33. 2016-09-05 Literatūrinė paroda „Vytauto vieta mūsų istorijoje“ (Vytauto Didžiojo karūnavimo ir 

padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dienai)(paroda veiks iki 2016-

09-19) 

34. 2016-10-24 Literatūros paroda „Paletė ir gyvenimas“ (dailininko Antano Žmuidzinavičiaus 140-

osioms gim. metinėms) (paroda veiks iki 2016-11-12) 

35. 2016-11-02 Literatūros paroda „Vėlinių susikaupimas ir atmintis“ (paroda veiks iki 2016-11-14) 

36. 2016-11-07 Literatūros paroda ,,Dalis manęs yra kiekviename personaže...“ (rašytojos J. Ivanauskaitės 

55-osioms gim. metinėms) (paroda veiks iki 2016-11-30) 

37. 2016-12-02 Poezijos ir muzikos vakaras „Baltas žiemos ilgesys“ 

38. 2016-12-13 Literatūros paroda „Kazys Grinius – visa mūsų valstybės istorija“ (Prezidento K. Griniaus 

150-osioms gim. metinėms) (paroda veiks iki 2016-12-23) 

39. 2016-12-20 Literatūrinė paroda „Paslaptinga Kalėdų šventė“ (skirta Šv. Kalėdų tradicijai) (paroda 

veiks iki 2016-12-31) 

*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

 

Plano įgyvendinimą užtikrina  

SAIS vedėja Danutė Raubienė   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. BIBLIOTEKOS (CENTRO) RENGINIŲ VAIKAMS PLANAS* 
 

Eil. 

Nr. 
Planuojama data Renginio forma, pavadinimas, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-07 Literatūros vokiečių kalba paroda „Iš Brolių Grimų pasakų“ (paroda veiks iki 2016-01-

30) 

2. 2016-01-08 Kilnojamosios Goethe's instituto parodos „Pasakų pasaulis“ pristatymas 

3. 2016-01-16 Kūrybiškumo valandėlė „Kol tuščias popieriaus lapas...“ 

4. 2016-01-23 Garsiniai-žaidybiniai skaitymai „Po sniego pusnis“ 

5. 2016-01-27 Popietė „Muzikos ir žodžio dermė...“ (austrų kompozitoriaus V. A. Mocarto 260-

osioms gim. metinėms) 

6. 2016-02-09/13  Saugaus interneto savaitės renginių ciklas: 

 Akcija „Internete jaučiuosi saugus“; 

 Šviečiamųjų vaizdo siužetų ir filmų peržiūros; 

 Pamokėlės apie saugų elgesį internete; 

 Žinių patikrinimo testai ir žaidimai 

7. 2016-02-09 Akcija „Užsuk į biblioteką ir išsikepk Užgavėnių blyną...“ 

8. 2016-02-13 Kūrybinės dirbtuvės „Didelės širdys ir mažos širdutės“  

9. 2016-02-17 Popietė „Būti savimi ir augti...“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), dalyvauja Šiaulių 

apskrities generolo Povilo Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Tytuvėnų jaunųjų 

šaulių 5-osios kuopos atstovai 

10. 2016-02-22/27 

 

 

 

 

 

 

Renginių ciklas „Gimtoji kalba – tautos dvasios stiprybė ir vienybė“ (Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai): 

 Žaidimas-akcija „Mes iš sakmių atėjom...“; 

 Viktorina „Žodžių lietus“; 

 Dokumentinių  filmų „Žygis-žirgas-žemaitukas“ ir „Akmens žymė“ peržiūra; 

 Naujų knygų peržiūra; 

 Literatūros paroda „Kalbos garsų upė..“; 

 Vaikų rytmetys „Prie savos kalbos krantų“, dalyvauja Kelmės kultūros centro etninės 

kultūros ir tradicinių amatų skyriaus vedėja Nomeda Jokubauskienė, Tytuvėnų miesto 

bei Šedbarų bibliotekų darbuotojai D. ir A. Galbuogiai, Šaltenių skaitančių ir 

dainuojančių moterų ansamblis „Lendrė“ (vad. bibliotekininkė R. Railienė) 

11. 2016-03-01 Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 7 kl. mokinio N. Meškausko fotografijų parodos 

„Pabudimas“ pristatymas 

12. 2016-03-02 Kūrybinės dirbtuvės „Ruošiam sveikinimą Kelmės rašytojams“ 

13. 2016-03-04 Akcija „Knyga palieka žymę...“ (Tarptautinei rašytojų dienai) 

14. 2016-03-22 Kelmės rajono ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų piešinių paroda 

–  konkursas „Saugau žemę - saugau save“  

15. 2016-03-26 Kūrybiškumo valandėlė „Velykų rytas“ 

16. 2016-04-01 Literatūrinė popietė „Knygų herojų eitynės“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai) (vaikų 

pasakų klubo „Drevinukas“ išvyka į Tytuvėnų biblioteką) 

17. 2016-04-01/15 Skaitytojų įrašymo dienos „Eikim, Tėveli, į biblioteką“: 

 Pirmaklasių ekskursija bibliotekoje „Sukuosi knygų karuselėje“; 

 Žaislinių knygelių paroda;  

 Garsiniai skaitymai „Jau moku skaityti“; 

 Animacinių filmų peržiūra; 

 Kūrybinės dirbtuvės „Mano knygelė...“; 

 Šventė „Jau moku skaityti“, dalyvauja Pagryžuvio ir Tytuvėnų bibliotekų skaitytojai 

bei Kelmės vaikų dainos teatras 

18. 2016-04-06 Saugaus eismo diena bibliotekoje 

19. 2016-04-23/30 Nacionalinei bibliotekų savaitei skirtas renginių ciklas vaikams: 

 Vidurdienio skaitymai; 

 Atvirų durų dienos „Tapk bibliotekos skaitytoju nemokamai ir pasikviesk savo 

draugus“; 

 Kūrybinės dirbtuvės „Pasidarysiu knygelę ir užrašysiu...“; 

 Akcija „Pagydysiu: mano knyga bus sveika“; 

 Perskaitytų knygų aptarimas 

20. 2016-05-07 Kūrybinės dirbtuvės „Pažįstu Europos vėliavas“ (Europos dienai) 

21. 2016-05-31 Užsiėmimai vaikų kiemelyje „Vasara išdykauja...“; 

Piešinių ant asfalto konkursas (Tarptautinei vaikų gynimo dienai) 



1 2 3 

22. 2016-06-08 Kūrybinės dirbtuvės „Birželio gėlės“ 

23. 2016-06-22 Kūrybiškumo valandėlė „Paparčio žiedas...“ 

24. 2016-06-27 Literatūros ir vaikų piešinių paroda „Narkomanija. Kas tai?“ (Tarptautinei kovos su 

narkomanija dienai) 

25. 2016-07-21 Kūrybinės dirbtuvės „Kūrybiškumo sodas“ 

26. 2016-08-12 Garsiniai skaitymai „Čiobrelių dvaras“ (Žolinės tradicijai) 

27. 2016-06-01/08-30 Renginių ciklas, skirtas 2016-ųjų vasaros skaitymams ,,Pasakos – tarsi vartai, pro 

kuriuos praeiname visi“: 

Garsiniai skaitymai; 

 Literatūros parodos; 

 Kūrybiniai užsiėmimai „Kuriame, iliustruojame, spalvinime, piešiame knygą“; 

 Akcija ,,Sukurk reklamą knygai“; 

 Perskaitytų knygų aptarimas; 

 Renginių ciklo užbaigimo šventė ir išvyka 

28. 2016-08-25 Kūrybiškumo valandėlė „Šokinėja kaštonų karoliai“ (Mokslo ir žinių dienai) 

29. 2016-09-01/09 Saugaus eismo savaitė bibliotekoje  

30. 2016-09-14 Sporto diena bibliotekoje 

31. 2016-10-01 Viktorina „Senoji Kelmė“ 

32. 2016-10-04 Pasaulinei gyvūnų globos dienai skirtas renginių ciklas: 

 Akcija „Duok leteną – aš tavo draugas“; 

 Fotografijų paroda „Duok leteną – aš tavo draugas...“  

33. 2016-10-18 Valandėlė „Baltoji lazdelė“ (Tarptautinei baltosios lazdelės dienai) 

34. 2016-11-15 Akcija „Tolerancijos mozaika“ (Tarptautinei tolerancijos dienai) 

35. 2016-11-19 Knygų aptarimas „Populiariausios knygos bibliotekoje“ 

36. 2016-12-13 Literatūros bei vaikų kūrybos darbų  paroda „Byra snaigės puoštos sidabru...“ 

37. 2016-12-14 Akcija „Knygų Kalėdos“ 

*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

 

 

Plano įgyvendinimą užtikrina  

SAIS vedėja Danutė Raubienė 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2016 M. RENGINIAI JAUNIMO INOVATYVIOJE ERDVĖJE (JIE) IR KITI 
 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-02-05 Jaunimo inovatyvios erdvės (JIE) atidarymas 

2. 2016-04-01 TEDx Vilnius konferencijos tiesioginės transliacijos stebėjimas 

3. 2016-04-04 Užsiėmimas „Lyderystė – kelias į sėkmę“ 

4. 2016-04-06 „Dance central spotlight“ šokių konkursas 

5. 2016-04-07 Saugaus eismo diena: testų sprendimas 

6. 2016-04-27 Šventė „Prasmingesnio ir laimingesnio gyvenimo link“ (Bibliotekų 

metams) 

7. 2016-04-19 Užsiėmimas „Savanorystės pavyzdžiai“ 

8. 2016-05-06 Užsiėmimas „Mano sėkmės istorija“ 

9. 2016-05-09 Europos egzaminas 

10. 2016-06-01 Užsiėmimas „Šiuolaikinis šokis iš arti“ 

11. 2016-05/12 JIE kino teatras (filmų žiūrėjimas virtualioje erdvėje) 

12. 2016-09-29 Vaizdo filmo „JIE: naujoviškos bibliotekos link“ pristatymas 
*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

Plano įgyvendinimą užtikrina  

Projekto „Inovatyvi bibliotekos   

erdvė – jaunimo saviraiškai“ vadovė Nijolė Kančauskienė ir 

MITS vedėja Jovita Dinapienė 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2016 M. GRINIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 

Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei renginys ne 

bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-07 Literatūros paroda „Savo knygose stengiuosi skaitytojams sužadinti jų 

kūrybines galias, fantaziją...“ (prozininko J. Lauciaus 75-mečiui) 

2. 2016-01-13 Minėjimas „Laisvės troškimas“ (Laisvės gynėjų dienai) (kartu su 

Pakražančio KC) (vieta – Pakražančio KC) 

3. 2016-02-19 Diskusija „Kokią vietą užima biblioteka kaimo bendruomenės gyvenime“ 

(Bibliotekų metams) 

4. 2016-02-12 Garsiniai skaitymai „Žiemos vaikai“. Skaitome poetės Z. Gaižauskaitės 

kūrybą vaikams“ (poetės Z. Gaižauskaitės 65-mečiui) 

5. 2016-03-18 Literatūros paroda „Poezija – sielos sparnai“ (Poezijos dienai) 

6. 2016-04-20 Edukacinė pamokėlė „Vaikų knygos diena“ (Tarptautinei vaikų knygos 

dienai) 

7. 2016-04-25 Garsiniai skaitymai „Skaito draugai“, veiks dokumentų  paroda 

„(Ne)kasdieniškas bibliotekos gyvenimas“ 

8. 2016-05-03 Literatūros paroda „Motinos meilė kaip dangiškos ugnys“ (Motinos 

dienai) 

9. 2016-06-01 Popietė „Spalvotas mano vaikystės pasaulis“ (Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) (kartu su Pakražančio KC) (vieta – Pakražančio KC) 

10. 2016-08-18 Garsiniai skaitymai „Vasaros nakties sapnas“: skaito senjorai“ 

11. 2016-09-01 Literatūros paroda „Sveikas, Rudenėli“ (Mokslo žinių dienai) 

12. 2016-10-04 Paroda „Mano geriausi draugai“ (Tarptautinei gyvūnų globos dienai) 

13. 2016-10-27 Popietė „Susapnuotas laikas“ (poetės R. Skučaitės 85-mečiui) (kartu su 

Pakražančio KC) (vieta – Pakražančio KC) 

14. 2016-12-17 Paroda „Balta žiemos pasaka“ (skirta Šv. Kalėdų tradicijai) 
*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

 

Plano įgyvendinimą užtikrina 

Grinių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Edita Laurinavičienė 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. JUNKILŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-08 Garsiniai skaitymai „Mes iš pasakų šalies“ 

2. 2016-01-13 Literatūros paroda „Laisvės knygą Lietuva rašo“ (Laisvės gynėjų dienai) 

3. 2016-02-02 Literatūros paroda „B. Sruogos gyvenimo ir kūrybos kelias“ (rašytojo 

B. Sruogos 120-osioms gim. metinėms) 

4. 2016-02-12 Garsiniai skaitymai „Skaitome Z. Gaižauskaitės knygutes“ (poetės 

Z. Gaižauskaitės 65-mečiui) 

5. 2016-02-19 Literatūros paroda „Gimtoji kalba – mūsų istorijos atmintyje “ (Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai) 

6. 2016-03-16 Popietė „Knygnešio dieną minint“ (Knygnešio dienai) 

7. 2016-03-21 Garsiniai skaitymai „Skriski, poezijos paukšte“ (Pasaulinei poezijos dienai) 

8. 2016-04-01 Popietė „Vaikystė ir knyga“ (Tarptautinei Vaikų knygos dienai)  

9. 2016-04-12 Literatūros paroda „Gyvenimą paliesti širdim“ (V. Sirijos Giros 105-osioms 

gim. metinėms) 

10. 2016-04-28 Popietė-pokalbis „Prisiliesdamas prie knygos, prisilieti prie žmogaus“ 

(Nacionalinei bibliotekų savaitei) 

11. 2016-05-02 Literatūros valandėlė „Širdį atidavęs vaikams“ (rašytojo K. Maruko 95-osioms 

gim. metinėms)  

12. 2016-05-06 Literatūros paroda „Knyga ir kalba – kultūros liudytojos“ (Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai)   

13. 2016-05-16 Piešinių konkursas „Tarptautinė šeimos diena“  

14. 2016-06-01 Literatūros popietė „Duokime vaikams sparnus“ (Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

15. 2016-06-15 Edukacinė pamokėlė vaikams apie lietuvių rašytojus 

16. 2016-06-25 Tarptautinė kaimo sporto ir meno šventė „Tebūnie sveikame kūne sveika siela“ 

(kartu su Junkilų kaimo bendruomene) (vieta – Junkilų kaimo bendruomenės 

erdvė) 

17. 2016-08-17 Viktorina  „Atspėk! Kokiose knygutėse gyvenam“  

18. 2016-08-31 Vaikų piešinių paroda „Gražiausios vasaros akimirkos“  

19. 2016-09-07 Vaikų darbelių paroda „Rudenėlio lapai čeža“  

20. 2016-09-16 Popietė „Biblioteka – žinių ir bendravimo erdvė“ (Bibliotekų metams) 

21. 2016-09-26 Literatūros paroda „Rudens gėrybės“ 

22. 2016-10-04 Literatūros popietė „Mano mielas draugas“ (Pasaulinei gyvūnijos dienai) 

23. 2016-10-22 Susitikimas „Rudens darbus pabaigtus“ (kartu su Junkilų kaimo bendruomene) 

(vieta – Junkilų kaimo bendruomenės erdvė) 

24. 2016-10-27 Literatūros valandėlė „Valanda su R. Skučaitės poezija “ (poetės R. Skučaitės 

85-mečiui) 

25. 2016-11-10 Literatūros paroda „Ne tik sveika, bet ir skanu“ 

26. 2016-11-25 Literatūros paroda „Siūlau, paskaityk!“ 

27. 2016-12-01 Literatūros paroda „Klaidus malonumų pasaulis“ (Pasaulinei kovos su AIDS 

dienai) 

28. 2016-12-28 Viktorina „Knygų paslaptis“ 

  *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Junkilų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Dalia Dunauskienė 

 

 

 



 

 

 

2016 M. KARKLĖNŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-13 Rytmetys „Už tėvynę“ (Laisvės gynėjų dienai) (kartu su Kražių 

gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriumi) 

2. 2016-01-22 Virtualus užsiėmimas „Lietuva iš paukščio skrydžio“ 

3. 2016-02-05 Literatūros parodos „Kur keliauji, debesėli“ pristatymas (poetės 

Z. Gaižauskaitės 65-mečiui) 

4. 2016-02-10 Valandėlė „Kad kompiuteris netaptų priešu“ (Saugaus interneto dienai) 

5. 2016-02-12 Edukacinis žaidimas „Atpažink prezidentą“ (Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai) 

6. 2016-03-01/30 Literatūros paroda „Lietuva- mažytis mano kraštas“ (Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai) 

7. 2016-03-18 Raiškiojo skaitymo konkursas „Už gimtąjį žodį“ (Knygnešių dienai) 

(kartu su Kražių gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriumi) 

8. 2016-04-08 Edukacinė pamokėlė, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai (kartu su 

Kražių gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriumi) 

9. 2016-04-23 Vidudienio skaitymai (Bibliotekų metams) (kartu su Kražių gimnazijos 

Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriumi) 

10. 2016-04-29 Pažintinė ekskursija „Žvilgsnis praeitin“ (Bibliotekų metams) (kartu su 

Kražių gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriumi) 

11. 2016-05-15 

/06-30 
Literatūros paroda „Gražiausios gyvenimo gėlės“ (Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai) 

12. 2016-05-06 Valandėlė „Žodžiai apie knygą“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai, Bibliotekų metams, bibliotekininkystės pedagogės, 

knygotyrininkės G. Raguotienės 85-mečiui) (kartu su Kražių gimnazijos 

Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriumi) 

13. 2016-06-03 Virtualios parodos „Į amžiną tremtį“ pristatymas (Gedulo ir vilties 

dienai) 

14. 2016-08-01/30 Literatūros paroda „Pasaulio margumynai“ 

15. 2016-09-09 Garsiniai skaitymai „Padaužiukų istorijos“: skaitome poetės 

B. Lenktytės kūrybą“ 

16. 2016-09-23 Pažintinis užsiėmimas „Pavojai internete“ 

17. 2016-10-14 Edukacinė pamokėlė „Kas nulaužė pupos lapą“ (poetės R. Skučaitės 

85-mečiui) 

18. 2016-10-01/30 Literatūros paroda „Mūsų draugai“ (Pasaulinei gyvūnų globos dienai) 

19. 2016-11-01/15 Literatūros paroda „Vėlinių žvakelės“ 

20. 2016-11-25 Valandėlė „Pažintis su Jonu Basanavičiumi“ (J. Basanavičiaus 165-

osioms gim. metinėms) 

21. 2016-12-16 Kūrybiniai užsiėmimai „Po pusnim nykštukai miega“ 

    *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

  Plano įgyvendinimą užtikrina 

  Karklėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Pelenienė 

   

 

 

 

 



 

 

2016 M. KIAUNORIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-13 Popietė „Lietuva. Laisvė. Meilė“ (Laisvės gynėjų dienai) 

2. 2016-01-27 Garsiniai skaitymai „Povandeninė istorija: skaitome  K. Kasparavičiaus 

kūrinius vaikams“ 

3. 2016-02-09 Popietė, skirta Užgavėnių tradicijai (kartu su Kiaunorių kaimo 

bendruomene) (vieta – Tytuvėnų KC Kiaunorių skyrius) 

4. 2016-02-12 Garsiniai skaitymai iš Z. Gaižauskaitės knygučių „Šviesoforas“ ir 

„Kaip bebriukai namą statė“ (poetės Z. Gaižauskaitės 65-mečiui) 

5. 2016-03-08 Popietė „Moteris – namų židinio saugotoja“ (Tarptautinei moters 

dienai) (kartu su Tytuvėnų KC Kiaunorių skyriumi) (vieta – Tytuvėnų 

KC Kiaunorių skyrius) 

6. 2016-03-18 Popietė „Kaip galima prisidėti prie planetos išsaugojimo“ (Pasaulinei 

Žemės dienai) 

7. 2016-04-01 Popietė „Pasijuokime iš širdies...“  (kartu su Tytuvėnų KC Kiaunorių 

skyriumi) 

8. 2016-04-20 Fotografijų paroda „Iš bibliotekos istorijos: gražiausios renginių 

akimirkos“ (Bibliotekų metams) 

9. 2016-05-27 Šeimos šventė „Šeima – gyvybės lopšys“ (Tarptautinei šeimos dienai) 

(kartu su Tytuvėnų KC Kiaunorių skyriumi) (vieta – Tytuvėnų KC 

Kiaunorių skyrius) 

10. 2016-06-01 Popietė „Svajone, skrisk“ (Tarptautinei vaikų gynimo dienai) (kartu su 

Tytuvėnų KC Kiaunorių skyriumi) 

11. 2016-08-12 Vasaros skaitymai 

12. 2016-09-15 Garsiniai skaitymai vaikams „Skaitome B. Lenktytės kūrybą“ 

13. 2016-10-26 Popietė „Prisiminkime saugaus elgesio taisykles“, kurioje dalyvaus 

bendruomenės pareigūnė V. Ancikevičienė (vieta – Tytuvėnų KC 

Kiaunorių skyrius) 

14. 2016-11-25 Derliaus šventė-vakaronė „Po visų darbų, reik pabūt kartu“ (kartu su 

Tytuvėnų KC Kiaunorių skyriumi, Kiaunorių bendruomene) (vieta – 

Tytuvėnų KC Kiaunorių skyrius)  

15. 2016-12-09 Garsiniai skaitymai  iš G. Dauguvietytės knygos „Post Skriptum“ 

(G. Dauguvietytės 90-osioms gim. metinėms) 

16. 2016-12-15 Popietė „Adventas – kitaip įprasmintas laikas“ 

    *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

  Plano įgyvendinimą užtikrina 

  Kiaunorių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Elena Buivydienė 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016 M. KUKEČIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-04 Garsiniai skaitymai iš „Paskutinė baimės naktis“ (prozininko J. 

Lauciaus 70-čiui) 

2. 2016-01-11 Literatūros paroda „Ta sausio nakties šviesa“ (Laisvės gynėjų dienai) 

3. 2016-02-12 Kūrybinių darbelių paroda „Idėjos iš širdelių“  

4. 2016-02-26 Garsiniai skaitymai „Su Volungėlių čiulbesiu“ (M. Valančiaus 215-

osioms gim. metinėms)  

5. 2016-03-12 Piešinių paroda „Tau, Lietuva“  

6. 2016-03-21 Popietė „Velykų ryto belaukiant“ (skirta Šv. Velykų tradicijai) 

7. 2016-04-03 Popietė „Gražiausi žodžiai knygai“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai) 

8. 2016-04-25/30 Kūrybinių darbelių konkursas „Kuriu knygelę“ (Nacionalinei bibliotekų 

savaitei) 

9. 2016-05-02 Garsiniai skaitymai „Ant motulės rankų“ (Motinos dienai) 

10. 2016-05-02/13 Piešinių konkursas „Aš ir mano šeima“ (Tarptautinei šeimos dienai) 

11. 2016-06-17 Popietė „Į kulinarijos šalį“ 

12. 2016-06-20 Literatūros paroda „Vaistažolių pasaulis“ 

13. 2016-06-22 Garsiniai skaitymai „Antano Vaičiulaičio pasakos“ (rašytojo 

A. Vaičiulaičio 110-osioms gim. metinėms) 

14. 2016-08-08 Literatūros paroda „Ne tik stalui, bet ir sveikatai“ 

15. 2016-08-28 Popietė „Išlydėkime vasara su knyga“ 

16. 2016-09-12 Garsiniai skaitymai „Nuotykiai virtuvėje“: skaitome B. Lenkytės  

kūrybą“ 

17. 2016-09-29 Kūrybinių darbelių konkursas „Viskas iš rudens gėrybių“ 

18. 2016-10-03 Piešinių paroda „Aš ir mano augintinis“ (Pasaulinei gyvūnijos dienai) 

19. 2016-10-14 Popietė „Rudens vakaras su knyga“ (Bibliotekų metams) 

20. 2016-0-26 Popietė „Mane saulytė šaukė“ (poetės R. Skučaitės 85-osioms gim. 

metinėms) 

21. 2016-11-10 Garsiniai skaitymai ,,Stebuklinga spanguolė“ (rašytojos J. Ivanauskaitės 

55-osioms gim. metinėms) 

22. 2016-11-18 Viktorina „Kas daug skaito, tas daug žino“ 

23. 2016-12-02 Literatūros paroda „Gamtos dovanos sveikatai“ 

24. 2016-12-19 Piešinių paroda „Balta žiema mano langelyje“ 

 *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Kukečių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Loreta Jasulaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016 M. GAILIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama  

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei be renginys bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-11 Literatūros paroda „Vaikų metų knygos 2015“ 

2. 2016-02-15 Literatūros paroda „Tautos būtis matuojama laisve“ (Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai) 

3. 2016-04-02 Popietė „Pasakų karalystėje“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai) 

4. 2016-04-29 Susitikimas „Žvilgsnis: biblioteka bendruomenėje“ (Bibliotekų ir Bendruomenių 

metams) (išvyka į Šedbarų biblioteką)  

5. 2016-06-06 Garsiniai skaitymai „Atostogų knygutės“ 

*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

Plano įgyvendinimą užtikrina  

Liolių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė,  

aptarnaujanti Gailių biblioteką, Asta Gedraitienė 

 

2016 M. LIOLIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojamad

ata 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-08 Knygų pristatymas „Vaikų metų knygos 2015“ 

2. 2016-02-09 Popietė-diskusija „Metų knygos rinkimai 2015“ 

3. 2016-02-09 Edukacinė pamokėlė „Ta dainelė - aš pati“ (rašytojai Z. Gaižauskaitės 65-

mečiui) 

4. 2016-02-12 Literatūros paroda „Tautos būtis matuojama laisve“ (Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai) 

5. 2016-03-22 Literatūros paroda „Skamba Velykų varpeliai“ 

6. 2016-04-01 Popietė „Pasakų karalystėje“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai) 

7. 2016-04-28 Popietė „Liolių biblioteka istorijos vingiuose“ (Bibliotekų metams ir  Liolių 

bibliotekos 70-mečiui) 

8. 2016-04-29 Bibliotekininkų sambūris „Žvilgsnis: biblioteka bendruomenėje“ (Bibliotekų 

metams) (išvyka į Šedbarų biblioteką) 

9. 2016-05-06 Knygos šventė „Jei nebūtų mūs kalbos – tai nebūtų Lietuvos“ (Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai) 

10. 2016-06-07 Garsiniai skaitymai „Atostogų knygutės“  

11. 2016-07-01 Kūrybos pristatymas „Žaidžiu gyvenimą“ (poetės, R. Beržinytės literatūrinės 

premijos laureatės A. Vyšniauskienės-Miltenienės 85-mečiui) 

12. 2016-08-24 Vasaros skaitymų derlius 

13. 2016-09-15 Garsiniai B. Lenktytės knygų vaikams skaitymai 

14. 2016-10-11 Edukacinė-pažintinė ekskursija pirmokams „Kas įdomaus slypi bibliotekoje“ 

15. 2016-10-26 Viktorina-popietė „Neskubėkim ir atspėkim“ (poetės  R. Skučaitės 85-mečiui) 

16. 2016-11-14/18 Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (kartu su Liolių pagrindine mokykla) 

17. 2016-12-02 Popietė „Advento rimty“ (kartu su Liolių miestelio bendruomene) 

18. 2016-12-07/16 Edukaciniai užsiėmimai „Snaigių šokis: kalėdiniai karpiniai“ 

*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Liolių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Asta Gedraitienė 

 

 

 

 



 

2016 M. LYKŠILIO BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

     1.  2016-01-08 Spaudinių paroda „Atmintis gyva, nes liudija“ (Laisvės gynėjų dienai) 

2. 2016-01-29 Popietė „Sužinokime daugiau apie bibliotekininko profesiją“ 

(Bibliotekų metams) 

3. 2016-02-22 Popietė „Europoje kalbama 400 kalbų. O kokias mokate jūs?“ 

(Gimtosios kalbos dienai) (kartu su Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos Lykšilio PU skyriumi)  

4. 2016-03-03 Piešinių konkursas „Pati brangiausia man knyga“ (Bibliotekų metams) 

5. 2016-03-21 Literatūros paroda „Margos Velykos“ 

6. 2016-04-01 Rytmetys ikimokyklinukams „Bibliotekoje – spalvingas knygelių, 

dainelių ir pasakų pasaulis. Atraskime jį“ (Bibliotekų metams) (kartu su 

Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos Lykšilio PU skyriumi)  

7. 2016-04-22 Senjorų diena bibliotekoje (Bibliotekų metams) (kartu su Lykšilio 

bendruomene)  

8. 2016-05-04 Edukacinė pamokėlė „Kad gripas mus nepultų“ 

9. 2016-06-01 Animacinių filmukų peržiūra „Senoji animacija“ (kartu su Šaukėnų 

V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos Lykšilio PU skyriumi)  

10. 2016-07  Vasaros šventė „Mūsų dienos kaip šventė“ (kartu su Lykšilio 

bendruomene) 

11. 2016-08-09 Garsiniai R. Skučaitės kūrinių skaitymai 

12. 2016-08-25 Popietė „Trykšk, sveikatos šaltini“ 

13. 2016-09-28 Garsiniai B. Lenktytės kūrinių skaitymai 

14. 2016-10-27 Literatūros paroda „Sukim, sukim galveles“ (R. Skučaitės 85-mečiui) 

15. 2016-11-03 Literatūros paroda „Dienų tėkmė – su neblėstančia viltimi ir be 

gailesčio sau“ (J. Ivanauskaitės 55-osioms gim. metinėms) 

16. 2016-12-05 Atvirukų paroda „Seni ir nauji kalėdiniai atvirukai“ 
*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Lykšilio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Romualda Danilavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

2016 M. LUPIKŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-13 Literatūros paroda „Mes buvome išsiilgę laisvės...“ (Laisvės gynėjų 

dienai) 

2. 2016-02-09 Popietė „Ant šluotos greičiau...“ (skirta Užgavėnių tradicijai) (kartu su 

Kelmės KC Lupikų skyriumi) (vieta – Kelmės KC Lupikų skyrius) 

3. 2016-02-11 Popietė „Nepasimirš tas kelias“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), 

bibliotekoje veiks paroda „Išlikome ir būsime“ (kartu su Kelmės KC 

Lupikų skyriumi, Lupikų kaimo bendruomene) (vieta – Kelmės KC 

Lupikų skyrius) 

4. 2016-03-17 Popietė „Šv. Velykų belaukiant“ (skirta Šv. Velykų tradicijai) 

5. 2016-04-02 Literatūros paroda „Ištiesk į knygą ranką ir ji atvers pasaulį“ 

(Tarptautinei vaikų knygos dienai) 

6. 2016-04-20 Dokumentų paroda-pristatymas „Kai mes kartu: akimirkos iš 

bendruomenės ir bibliotekos gyvenimo“ (Bibliotekų ir Bendruomenių 

metams) (kartu su Kelmės KC Lupikų skyriumi, Lupikų kaimo 

bendruomene) 

7. 2016-04-29 Popietė „Ačiū, kad esi šalia...“ (Motinos dienai) (kartu su Kelmės KC 

Lupikų skyriumi, Lupikų kaimo bendruomene) (vieta – Kelmės KC 

Lupikų skyrius) 

8. 2016-06-03 Popietė „Lai tvirtas žingsnis nesustoja“ (Tėvo dienai) (kartu su Kelmės 

KC Lupikų skyriumi) (vieta – Kelmės KC Lupikų skyrius) 

9. 2016-06-08 Literatūros paroda „Minime krašto kūrėjus: poetei, publicistei 

A. Vyšniauskienei-Miltenienei – 85-eri“ 

10. 2016-08-15 Seniūnijos šventė „Piliakalnis senas mums praeitį mena“ (vieta – 

Burbaičių piliakalnis): šventės paruošiamieji darbai (scenarijus, dalyviai, 

derinimas) 

11. 2016-09-30 Popietė „Džiaugtis gyvenimu verta“ (Tarptautinei pagyvenusių žmonių 

dienai) 

12. 2016-10-08 Literatūros paroda „Aš juodmedžio fleita esu“ (poetės, dramaturgės 

R. Skučaitės 85-mečiui) 

13. 2016-12-20 Popietė „Baltos snaigės žemėn leidžias, mirga pasakoj baltoj...“ (skirta 

Šv. Kalėdų tradicijai) (kartu su Kelmės KC Lupikų skyriumi) (vieta – 

Kelmės KC Lupikų skyrius), bibliotekoje veiks leidinių paroda tuo pačiu 

pavadinimu  
*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Lupikų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Angelė Zaleckienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. MAIRONIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-11 Literatūros paroda „Atmintis gyva, nes liudija“ (Laisvės gynėjų dienai) 

2. 2016-01-20 Garsiniai skaitymai „Margaspalvis pasakų pasaulis“ 

3. 2016-02-10 Popietė „Linksmoji abėcėlė“ (poetės Z. Gaižauskaitės 65-mečiui) 

4. 2016-02-19 Edukacinė pamokėlė „Skambi kalbos gaida“ (Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai) 

5. 2016-02-23 Animacijos popietė ir aptarimas „Pusnynų pasakos“ (ikimokyklinio 

ugdymo grupei) 

6. 2016-03-02 Literatūros paroda „Knygos, knygelės, knygutės: vaikiškų knygelių dizaino 

įvairovė“ (Bibliotekų metams) 

7. 2016-03-08 Popietė „Žydėkime kaip gėlės“ (Tarptautinei moters dienai) (kartu su 

Kelmės KC Maironių skyriumi) 

8. 2016-04-01 Edukacinė pamokėlė „Justino Marcinkevičiaus poezija“  (Tarptautinei 

vaikų knygos dienai) 

9. 2016-04-26 Tradiciniai garsiniai skaitymai „Atverstos knygos garsai“ 

10. 2016-04-28 Popietė suaugusiesiems „Knygų skaitymas – tai gyvenimo kūryba“ 

(Bibliotekų metams) 

11. 2016-04-29 Popietė pradinukams „Piešiu pasakos herojų“, veiks literatūros paroda 

„Knygos – mano draugės“  

12. 2016-05-12 Edukacinė valandėlė „Žaisdami mokomės“ 

13. 2016-06-01 Popietė „Vaikystė – gražiausia pasaka“ (Tarptautinei vaikų gynimo dienai) 

(kartu su Kelmės KC Maironių skyriumi) 

14. 2016-06-16 Informacinė valandėlė „Būk atsargus elektroninėje erdvėje“ 

15. 2016-09-09 Edukacinė valandėlė ikimokyklinukams „Sveikas, mano mielas 

skaitytojau“  

16. 2016-10-04 Edukacinė-pažintinė valandėlė vaikams „Patys mažiausi mūsų draugai“ 

(Tarptautinei gyvūnų globos dienai) 

17. 2016-10-20 Viktorina moksleiviams „Knygų paslaptys“ (Bibliotekų metams) (kartu su 

Kelmės KC Maironių skyriumi, Maironių pagrindine mokykla) 

18. 2016-11-09 Rytmetys ikimokyklinukams „Sveika ir skanu“ 

19. 2016-12-05 Literatūros paroda „Įžiebkim kibirkštį vilties ir gėrio“ (skirta Šv. Kalėdų 

tradicijai) 
 *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

Plano įgyvendinimą užtikrina 

Maironių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Birutė Paliulienė 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. MOCKAIČIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-07 Garsiniai skaitymai iš rašytojo A. Venclovos knygų“ (rašytojo 

A. Venclovos 110-osioms gim. metinėms) 

2. 2016-01-13 Popietė „Meilė tėvynei – gyva visada...“ (Laisvės gynėjų dienai) 

3. 2016-02-12 Garsiniai skaitymai iš Z. Gaižauskaitės kūrybos vaikams 

4. 2016-02-16 Valandėlė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

5. 2016-02-23 Popietė, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

6. 2016-03-04 Edukacinis renginys-tradicinė Kaziuko mugė „Pirk, parduok, dovanok“ 

(kartu su Tytuvėnų KC Mockaičių skyriumi, Mockaičių pagrindine 

mokykla) (vieta – Tytuvėnų KC Mockaičių skyrius) 

7. 2016-03-10 Edukacinis renginys „Žydai, blynai, šokiai, dainos...“ (kartu su Tytuvėnų 

KC Mockaičių skyriumi, Mockaičių pagrindine mokykla, Mokaičių 

bendruomene) 

8. 2016-03-25 Tradicinė popietė „Vaikų Velykėlės“ (kartu su Tytuvėnų KC Mockaičių 

skyriumi, Mockaičių pagrindine mokykla) (vieta – Tytuvėnų KC 

Mockaičių skyrius) 

9. 2016-04-29 Tradicinė popietė „Šypsokitės, mamos“ (Motinos dienai) (kartu su 

Tytuvėnų KC Mockaičių skyriumi, Mockaičių pagrindine mokykla) (vieta 

– Tytuvėnų KC Mockaičių skyrius) 

10. 2016-06-01 Popietė „Mano vaikystės pasaulis“ (Vaikų gynimo dienai) (kartu su 

Tytuvėnų KC Mockaičių skyriumi, Mockaičių pagrindine mokykla) (vieta 

– Tytuvėnų KC Mockaičių skyrius) 

11. 2016-09-16 Valandėlė vaikams „Pirmą kartą bibliotekoje“ 

12. 2016-09-23 Knygos H. Webb „Išgelbėtas šuniukas“ aptarimas 

13. 2016-10-27 Popietė „Viskas iš rudens gėrybių“ 

14. 2016-11-15 Garsiniai J. Ivanauskaitės kūrybos skaitymai  

15. 2016-12-09 Advento popietė „Šv. Kalėdų belaukiant“ 

*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 
 

 

 

Plano įgyvendinimą užtikrina 

Mockaičių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Irena Grigalaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. PAGRYŽUVIO BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-04/12 Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams ir jaunimui „Paukščiai“ 

2. 2016-01-13 Vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų paroda „Laisvės paukščiai“ (Laisvės gynėjų 

dienai, įsijungiant į pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“) 

3. 2016-01-15/02-08 Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams ir jaunimui „Užgavėnių kaukės“ 

4. 2016-02-09 Vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų paroda „Užgavėnių kaukės“ 

5. 2016-02-11 Garsiniai skaitymai „Kur keliauji, debesėli?“ (poetės Z. Gaižauskaitės 65-

mečiui) 

6. 2016-03-04 Literatūros paroda „Kazimierinių tradicijos ir papročiai“ (Šv. Kazimiero dienos 

tradicijai) 

7. 2016-03-15 Edukaciniai užsiėmimai „Vaikai + Knyga = Biblioteka“ (vieta – Tytuvėnų vaikų 

lopšelis-darželis)  

8. 2016-03-16 Edukacinė pamokėlė „Knygnešio dieną minint“ (kartu su Tytuvėnų gimnazijos 

Pagryžuvio PU skyriumi) 

9. 2016-03-17 Edukaciniai užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams „Vaikai + Knyga = 

Biblioteka“ (kartu su Tytuvėnų biblioteka) 

10. 2016-04-01 Knygų herojų eitynės (išvyka į Tytuvėnų biblioteką) 

11. 2016-04 Renginys „Vieną kartą Pasakų šalyje...“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai) 

(kartu su Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio PU skyriumi) 

12. 2016-04-01/15 Skaitytojų įrašymo dienos „Eikim, Tėveli, į biblioteką“ (išvyka į Kelmės 

biblioteką) 

13. 2016-04-25 Kūrybinės saviraiškos dirbtuvėlės „Užpildyk bibliotekos erdvę savo kūryba“ 

14. 2016-04-29 Susitikimas, skirtas Bibliotekų ir Bendruomenių metams „Žvilgsnis: biblioteka 

bendruomenėje“ (išvyka į Šedbarų biblioteką) 

15. 2016-05-05/06 

 
Interaktyvių lietuviškų žaidimų dienos bibliotekoje „Ne tik žaidžiu, bet ir 

mokausi“ 

16. 2016-05-20 Garsiniai skaitymai „Raidžių šokiai“ (poetės, publicistės, R. Biržinytės premijos 

laureatės  A. Vyšniauskienės-Miltenienės 85-mečiui) (kartu su Tytuvėnų 

gimnazijos Pagryžuvio PU skyriumi) 

17. 2016-06-03 Literatūros paroda „Tėvelio glėby...“ (Tėvo dienai) 

18. 

 

2016-08-27 Tradicinė poezijos šventė „Poezija – tai kelias iš vienos širdies į kitą“ (kartu su 

Tytuvėnų KC Pagryžuvio skyriumi, Pagryžuvio bendruomene) (renginio vieta – 

Tytuvėnų KC Pagryžuvio skyrius) 

19. 2016-09 Garsiniai skaitymai „Žvelgiu per stebuklingą langą“: skaitoma poetės, 

žurnalistės B. Lenktytės-Masiliauskienės kūryba vaikams“ 

20. 2016-09-23 Informacinė-pažintinė pamokėlė pirmokams „Pirmieji žingsneliai bibliotekoje“ 

21. 2016-10-03 Tradicinė paroda „Beždžionėlė aš esu“ (Tarptautinei gyvūnų globos dienai) 

22. 2016-10-27 Garsinių skaitymų, žaidimų popietė vaikams „Aš esu – kas?“ (poetės 

R. Skučaitės 85-mečiui) 

23. 2016-11-04 Popietė „Skanu, gardu ir su meile!“ 

24. 2016-11-07/11 Šviesos ir žodžio šventės renginiai (Šiaurės šalių bibliotekų savaitei) (kartu su 

Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio PU skyriumi) 

25. 2016-12 Bibliotekos bičiulių susitikimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

 Plano įgyvendinimą užtikrina 

 Pagryžuvio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Vilma Dichavičienė 

 

 

 

 



 

 

2016 M. PAŠILĖNŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 
Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-06 J. Perliubaitės fotografijų paroda „Gamta ir jos gyventojai“  

2. 2016-01-13 Literatūrinė valandėlė „Mano gimtinės laisvė“ (Laisvės gynėjų dienai) 

3. 2016-01-23 Muzikinė valandėlė „Garsais užburtas pasaulis“ (austrų kompozitoriaus V. A. Mocarto 

260-osioms gim. metinėms) 

4. 2016-02-06 Piešinių konkursas „Mano svajonių puodelis“ (kartu su Vilniaus etninės kultūros centru) 

5. 2016-02-09 Užgavėnių šventė „Skubame į blynų puotą“ (kartu su VO „Berželio bendruomenė“) 

6. 2016-02-12 Popietė „Širdis širdžiai širdį duoda“ (kartu su Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

Pašilėnų UDC) 

7. 2016-02-13 Viktorina „Vienas žodis – Lietuva“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai) 

8. 2016-03-12 Literatūrinė valandėlė „Priglaudę knygą prie širdies“ (Knygnešio dienai) 

9. 2016-03-25 Kūrybiniai užsiėmimai „Velykos – pavasario šventė“ (kartu su Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijos Pašilėnų UDC) 

10. 2016-04-02 Literatūrinė valandėlė „Skaitai knygas – kaupi žinias“ (Tarptautinei vaikų knygos 

dienai) 

11. 2016-04-07 Pokalbis su vaikais „Saugus internetas“ (kartu su Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

Pašilėnų UDC) 

12. 2016-04-12 Savivaldos diena-susitikimas su Kelmės rajono savivaldybės vadovais, Tarybos nariais  

13. 2016-04-23 Ekskursija-viktorina „Žemaitija ir Žemaitė“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei) (kartu su 

Užvenčio biblioteka) 

14. 2016-04-26 Literatūrinis rytmetys „Mano pirmosios istorijų knygelės“ 

15. 2016-04-27 Nekasdieniai pasimatymai-susitikimai bibliotekoje „Seniau ir dabar“ (Nacionalinei 

bibliotekų savaitei) 

16. 2016-05-07 Popietė „Skambėk laisvai, kalba gimtoji“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai) 

17. 2016-05-28 Garsiniai skaitymai „Močiutės pasakos“ 

18. 2016-06-01 Popietė „Vaikystės laiškas vasarai“ (Tarptautinei vaikų gynimo dienai) 

19. 2016-06-11 Literatūros paroda „Iš gyvenimo liejasi žodžiai“ (rašytojo J. Apučio 80-osioms gim. 

metinėms)  

20. 2016-06-25 Diskusija „Ar saugūs esame internete?“ 

21. 2016-07-01 Susitikimas-popietė „Metų žingsneliai“ (poetės, publicistės A. Vyšniauskienės-

Miltenienės 85-mečiui) (kartu su Užvenčio biblioteka) 

22. 2016-07-08 Literatūrinė-meninė popietė „Skaitau ir kuriu“ 

23. 2016-08-04 Literatūros paroda „Rinkis knygą mėlyną“ 

24. 2016-08-23 Viktorina „Aš žinau geriausiai, nes skaitau daugiausiai“ 

25. 2016-09-17 Literatūrinė valandėlė „Paskaityki prieš miegelį“: skaitoma B. Lenkytės kūryba“ 

26. 2016-09-30 Piešinių ir literatūros paroda „Auksinis ruduo“ (kartu su Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos Pašilėnų UDC) 

27. 2016-10-01 Popietė „Širdy dar ne ruduo“ (Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai) (kartu su VO 

„Berželio bendruomenė“) 

28. 2016-10-15 Dialogas „Aš esu čia“ (Tarptautinei baltosios lazdelės dienai) 

29. 2016-10-29 Literatūrinė valandėlė „Sukim sukim galveles“ (poetės R. Skučaitės 85-mečiui) 

30. 2016-11-18 Kino vakaras „Jurgos Ivanauskaitės kūrinių ekranizacija“ (rašytojos J. Ivanauskaitės 

55-osioms gim. metinėms) (kartu su Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Pašilėnų 

UDC) (vieta – Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Pašilėnų UDC) 

31. 2016-11-25 Literatūros paroda „Gyvenimo užgrūdinta“ (aktorės G. Dauguvietytės  90-osioms gim. 

metinėms) 

32. 2016-12-03 Adventinė popietė „Tegul širdis būna atvira gerumui“ (kartu su Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijos Pašilėnų UDC) 

33. 2016-12-23 Garsiniai skaitymai „Atverkim kalėdinių eilių ir pasakų skrynelę“ 

  *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Pašilėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Dalia Valienė         

 

 

 



 

 

2016 M. ŠALTENIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-05 Kūrybiniai užsiėmimai „Mes nulipdėm sniego senį“ 

2. 2016-01-20 Literatūros paroda „Ką gali darbščios rankelės“ 

3. 2016-02-12 Popietė „Meilės žodžiai ir dainos“  

4. 2016-02-16 Literatūros paroda „Mūsų Lietuva!“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai) 

5. 2016-03-10 Šventė „Šalta žiema šalin eina...“ (skirta Užgavėnių tradicijai) (kartu su 

Šaltenių kaimo bendruomene) (vieta – vietos stadionas) 

6. 2016-03-16 Piešinių paroda „Knygnešiai“ (Knygnešio dienai) 

7. 2016-03-25 Kūrybinės dirbtuvės mažiesiems „Velykinis margutis“ 

8. 2016-04-01 Viktorina  „Tarp knygų“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai) 

9. 2016-04-07 Literatūros paroda „Sveikas žmogus“ (Pasaulinei sveikatos dienai). 

10. 2016-04-

23/30 

Kūrybinės dirbtuvės „Spalvotas knygos lankstinukas“ (Nacionalinei 

bibliotekų savaitei) 

11. 2016-04-29 Šventė „Tau, Mama!“ (Motinos dienai) 

12. 2016-05-05 Nuotraukų paroda „Gražiausios renginių akimirkos bibliotekoje“ 

13. 2016-05-13 Kūrybiniai užsiėmimai „Piešiu savo šeimą“ (Tarptautinei šeimos dienai) 

14. 2016-05 Valandėlė „Bibliotekininkė V. Jagminienė prisimena...“ 

15. 2016-06-01 Kūrybiniai užsiėmimai „Šviesi vaikystė 3“ (Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

16. 2016-06-16 Piešinių konkursas „Linksmiausias knygos personažas“ 

17. 2016-08-17 Literatūros paroda „Pasidalink savo receptu“ 

18. 2016-08-31 Piešinių konkursas „Mokslo ir žinių dienos belaukiant“ 

19. 2016-09-23 E. Barzdžiaus knygos „Ora et Labora. Palendriai“ aptarimas 

20. 2016-09-30 Popietė „Širdyje – dar ne ruduo“ (Tarptautinei pagyvenusių žmonių 

dienai) 

21. 2016-10-04 Literatūros paroda „Mūsų augintiniai“ (Tarptautinei gyvūnų globos 

dienai) 

22. 2016-0-27 Literatūros paroda „Poetei, dramaturgei R. Skučaitei – 85-eri“ 

23. 2016-11-23 G. Dauguvietytės knygos „Perpetum mobile“ pristatymas 

24. 2016-11-03  L. Žutautės knygos  „Kakė Makė“ aptarimas 

25. 2016-12-01 Kūrybinės dirbtuvės „Advento vainikas“ 
   *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Šaltenių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė  Ramunė Railienė     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. ŠAUKĖNŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-13 Literatūrinė valandėlė „Žinojimas stipresnis už patranką“ (Laisvės 

gynėjų dienai) 

2. 2016-02-12 Popietė „Kas pravirkdė raidėles“ (poetės Z. Gaižauskaitės 65-čiui) 

3. 2016-03-10 Užgavėnių šventė Šaukėnuose (kartu su Šaukėnų KC, Šaukėnų 

kraštotyros muziejumi, Šaukėnų gimnazija)  

4. 2016-04-22 Lietuvos nekomercinio kino filmų festivalis „Kinas Šaukėnuose 2016“ 

(kartu su Šaukėnų KC, Šaukėnų kraštotyros muziejumi, Šiaulių kino 

meno klubu, Šaukėnų seniūnija) (vieta – Šaukėnų KC) 

5. 2016-05-31 Kraštiečių fotografijų darbų paroda „Mano kraštas“ 

6. 2016-06-14 Šiaulių fotografijos klubo „Foto – Šiauliai“ parodos pristatymas 

7. 2016-07-15 Vaikų piešinių paroda „Žalgirio mūšis“ 

8. 2016-08-14 Kraštiečių kūrybiniai skaitymai (kartu su Šaukėnų KC, Šaukėnų 

bendruomene) (vieta – Šaukėnų KC) 

9. 2016-09-30 Piešinių ir literatūros paroda „Rudens vualis“ 

10. 2016-10-25 Šaukėnų seniūnijos bendruomenių vakaronė „Žmogaus ir žemės šventė“ 

(kartus su Šaukėnų KC, Šaukėnų kraštotyros muziejumi, 

bendruomenėmis, seniūnaitijomis) (vieta – Šaukėnų KC) 

11. 2016-11-29 Popietė „Sveikai gyvenantiems“ 

12. 2016-12-01 Kalėdinių miniatiūrų paroda „Jau atvažiuoja  Kalėda“ 

    *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Šaukėnų bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas Gintautas Nauronis    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. ŠEDBARŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-13 Rytmetis „Sausio 13-osios istorija“ (Laisvės Gynėjų dienai) (kartu su 

Šedbarų pradine mokykla-daugiafunkciu centru) 

2. 2016-02-08 Fotografijų parodos apžvalga „Kelionių atspindžiai –Vokietija“ 

3. 2016-02-26 Popietė „Gailestingumo versmėje...“ (Gailestingumo metams) 

4. 2016-03-15 Literatūrinė viktorina „Vaikų rašytojų jubiliejai“ (Tarptautinei rašytojų 

dienai)  (kartu su Šedbarų pradine mokykla- daugiafunkciu centru)  

5. 2016-03-18 Kūrybinių darbelių paroda-pristatymas „Ant slenksčio bobutė Velykė“ 

6. 2016-04-01 Literatūrinė popietė „Knygų herojų eitynės“ (Tarptautinei vaikų knygos 

dienai) (išvyka į Tytuvėnų biblioteką) 

7. 2016-04-05 Literatūrinė valandėlė „Kai prabyla knyga“ (Tarptautinei vaikų knygos 

dienai) (kartu su Šedbarų pradine mokykla-daugiafunkciu centru) 

8. 2016-04-29 Bibliotekininkų sambūris „Žvilgsnis: biblioteka bendruomenėje“ 

(Bibliotekų metams)  

9. 2016-05-13 Kraštotyros parodos „Šedbarai laiko rate: 1796-2016“ pristatymas 

10. 2016-05-23 Edukacinė priemonė „Vaikai + Knyga = Biblioteka“ 

11. 2016-06-13 Literatūros paroda „Vilties takais“ (Gedulo ir Vilties dienai) 

12. 2016-07-11 Literatūros paroda „Vasaros papročių pynė“ 

13. 2016-09-20 Edukacinė pamokėlė „Kad gripas būtų nebaisus“ 

14. 2016-10-07 Kūrybinės dirbtuvėlės „Ką surinko ruduo...“  (kartu su Šedbarų pradine 

mokykla-daugiafunkciu centru) 

15. 2016-10-14 Piešinių paroda „Gražiausių pasakų iliustracijos“ 

16. 2016-11-10 Valanda jaunimui „Kartu su Algimantu Čekuoliu“ (žurnalisto, rašytojo 

A. Čekuolio 85-mečiui) 

17. 2016-11-26 Tradicinis poezijos vakaras-susitikimas „Poezija – tai jausmas, mintis, 

muzika“ (kartu su Tytuvėnų KC Šedbarų skyriumi, Šedbarų pradine 

mokykla-daugiafunkciu centru) (vieta – Tytuvėnų KC Šedbarų skyrius) 

18. 2016-12-05 Kūrybinis užsiėmimas „Variacijos Kalėdoms“ 

  *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Šedbarų bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas Antanas Galbuogis     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016 M. TYTUVĖNŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-15 Dokumentų paroda „Atrask lietuvišką knygą“ 

2. 2016-01-07 Popietė  vaikams „Mažųjų draugystė su knyga“ (akcijai „Knygų Kalėdos“) 

(kartu su Tytuvėnų vaikų lopšeliu-darželiu) 

3. 2016-01-12 Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojos S. Damanskienės fotografijų paroda „Gėlės 

iš mamos darželio“ 

4. 2016-01-15 Valandėlė vaikams „Gailestingumo paslaptis“ (Gailestingumo metams) 

5. 2016-01-18 Fotografijų parodos „Kelionių atspindžiai: Vokietija“ apžvalga 

6. 2016-02-04 Valandėlė vaikams „Pasakų ir žaidimų skrynelę atidengus“ 

7. 2016-02-05 Literatūrinė viktorina „Protukų mūšis“ (skirta lietuvių vaikų rašytojams – 

jubiliatams) 

8. 2016-02-12 Valandėlė vaikams „Saugesnio interneto kampanija“ 

9. 2016-02-19 Dokumentų paroda „Maža tauta su dideliu žodynu“ (Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai) 

10. 2016-02-24 Tytuvėnų gimnazijos 4 g klasės mokinės L. Petrauskaitės autorinių darbų 

parodos pristatymas (mokytoja D. Žukauskienė) 

11. 2016-03-10 

 

Popietė-susitikimas su Akmenės kultūros centro liaudies teatro režisiere 

A. Gričiute ir artistais  

12. 2016-03-14 Velykinė margučių, darbelių paroda „Velykų rytą margutis ritas“ 

13. 2016-03-14 Kūrybiškumo pamoka vaikams „Skaitau ir iliustruoju“ (kartu su  Tytuvėnų 

gimnazijos dailės studija „Paletė“) 

14. 2016-03-15 Edukaciniai užsiėmimai „Vaikai + Knyga = Biblioteka“ (Bibliotekų metams) 

(kartu su Pagryžuvio biblioteka, Tytuvėnų vaikų lopšeliu-darželiu) 

15. 2016-03-16 Kūrybiniai užsiėmimai „Sukit, sukit galveles“: užduotėlės vaikams“ (kartu su  

Tytuvėnų gimnazija) 

16. 2016-03-18 Popietė „Piligriminės kelionės Švento Jokūbo keliu akimirkos“, dalyvaus ir 

įspūdžius papasakos R. Naprienė 

17. 2016-03-21 Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 7 kl. mokinio N. Meškausko fotografijų 

parodos „Pabudimas“ pristatymas jauniesiems Tytuvėnų bibliotekos 

lankytojams 

18. 2016-03-31 Rašytojo V. Kalvaičio knygos „Balandis ir bandonija“ pristatymas 

(kartu su Tytuvėnų gimnazija, Tytuvėnų regioninio parko direkcija) (vieta – 

Tytuvėnų regioninio parko direkcija) 

19. 2016-04-01 Literatūrinė popietė „Knygų herojų eitynės“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai) 

(kartu su Pagryžuvio, Šedbarų bibliotekomis, Kelmės bibliotekos pasakų klubu 

„Drevinukas“, „Dainos teatru“ (vadovė J. Širkuvienė)) 

20. 2016-04-04 Tytuvėnų gimnazijos 4 g klasės mokinės G. Norbutaitės autorinių darbų parodos 

pristatymas (mokytoja D. Žukauskienė) 

21. 2016-04-22 Kraštotyros paroda „Dokumentai byloja: biblioteka – tautinės atminties dalis“ 

(Nacionalinei bibliotekų savaitei) 

22. 

 

2016-04-27 Popietė vaikams  „Vienu ritmu“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei) (kartu su 

Tytuvėnų gimnazija) 

23. 2016-04-29 Bibliotekininkų sambūris „Žvilgsnis: biblioteka bendruomenėje“ (Bibliotekų 

metams) (išvyka į Šedbarų biblioteką) 

24. 2016-04-29 Tytuvėnų gimnazijos 4 g klasės mokinės R. Zaleckaitės autorinių darbų parodos 

pristatymas (mokytoja D. Žukauskienė) 

25. 2016-05-10 Literatūrinė viktorina „Protukų mūšis 2“ (užsienio vaikų rašytojams –

jubiliatams) 

26. 2016-05-27 Tytuvėnų gimnazijos 4 g klasės mokinio R. Žukausko autorinių darbų parodos 

pristatymas (mokytoja D. Žukauskienė) (vieta –  Tytuvėnų bibliotekos kiemelis) 

27. 2016-05-16 Parodos „Oho... neįtikėtina! Tai bent!“ pristatymas 

28. 2016-06-03 Piešinių paroda „Svajonės skrieja aitvarais...“ 

29. 2016-06-10 Popietė „Vasaros skaitymo kampanija“ (Vasaros skaitymų konkursui) (vieta – 

Tytuvėnų bibliotekos kiemelis) 



1 2 3 

30. 2016-06-27 Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriaus moksleivių mokyklinio menų egzamino 

baigiamųjų darbų ir šilko darbų kompozicijos  pristatymas  

(mokytoja D. Žukauskienė) 

31. 2016-06-29 Dokumentų paroda „Jie gyvena ir kuria Tytuvėnuose“ 

32. 2016-07-01 Literatūros paroda vaikams „Šios vasaros knygų hitai“ 

33. 2016-07-15 Valandėlė „Namai ten – kur širdis“ 

34. 2016-08-01 Garsiniai skaitymai „Laisvieji skaitymai“ 

35. 2016-08-29 Aukštelkės pensionato Pagryžuvio filialo gyventojų rankdarbių paroda 

36. 2016-09-05 Popietė „Sudie, mieloji vasaros knygele“ (Vasaros skaitymų uždarymas) 

37. 2016-10-10 Dokumentų paroda „Skiautinių mozaika“ 

38. 2016-10-14 Kraštotyros valandėlė vaikams „Istorinė Tytuvėnų atmintis byloja“ 

(dokumentinės videomedžiagos peržiūra) 

39. 2016-10-21 

 

Tytuvėniškės E. Andrulytės skiautinių parodos „Grožio paslaptis  –  spalvų ir 

atspalvių žaisme“ pristatymas 

40. 2016-11-07 Dokumentų paroda „Fiodoras Dostojevskis – XX amžiaus pranašas“ (rusų 

rašytojo F. Dostojevskio 195-osioms gim. metinėms) 

41. 2016-11-07 Knygos ir Šviesos šventė „Sveiki atvykę į Šiaurę“ (Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitei) 

42. 2016-11-10 Literatūrinė popietė „A. Lindgren, kuri gyvena visur“ (Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitei) 

43. 2016-11-18 Protų kovos (Bibliotekų metams)  

44. 2016-12-01 Fotografijų paroda „Biblioteka sukurta mums...“ 

45. 2016-12-02 Dokumentų paroda „Kalėdų stebuklo belaukiant“ 

46. 

 

2016-12-06 VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus floristikos darbų paroda „Žiemos puokštė“ 

(mokytoja R. Bingelienė) 

47. 2016-12-09 Kūrybinės dirbtuvės „Svajonių Kalėdos tiesiai į Jūsų namus“ (kartu su Tytuvėnų 

gimnazija) 

    *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

   

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Tytuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Dalia Galbuogienė 

 

 

   Tytuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Zita Deikutė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. UŽVENČIO BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-05 S. Šatkauskaitės paveikslų parodos pristatymas vaikams 

2. 2016-01-13 Minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“ (Laisvės gynėjų dienai) 

3. 2016-01-21 Š. Turskio fotografijų parodos pristatymas „Menanti praeitį“ vaikams 

4. 2016-01-28 D. Jurčiukonio piešinių parodos pristatymas 

5. 2016-02-09 Popietė „Švęsk Užgavėnes“ (kartus su Užvenčio KC) (vieta – Užvenčio KC) 

6. 2016-02-11 Jaunųjų skaitytojų susitikimas su dailininku A. Seselsku 

7. 2016-02-12 Literatūrinė valandėlė vaikams „Gerumo pamokėlės“ (poetės Z. Gaižauskaitės 

65-osioms gim. metinėms) 

8. 2016-02-22 L. Orlako medžio darbų pristatymas „Jaunojo meistro kolekcija“ vaikams 

9. 2016-02-25 Literatūros paroda „Iš nuolankumo kilusi tvirtybė“ (M. Valančiaus 215-osioms 

gim. metinėms) 

10. 2016-03-07 Literatūros paroda „Atverskim istorijos puslapius“ (Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

11. 2016-03-08 Vaikų darbelių paroda „Mielos mamytės, močiutės“ (Tarptautinei moters dienai) 

12. 2016-03-21 Iliustruotų eilėraščių parodos pristatymas „Gyvenimo grožis posmuose sudėtas“ 

(Pasaulinei poezijos dienai) 

13. 2016-03-25 Renginys „Vaikų Velykėlės 2016“ (Naisių vasaros projektas) (kartus su Užvenčio 

KC) (vieta – Užvenčio KC) 

14. 2016-04-01 Literatūros valandėlė „Marcelijus Martinaitis ir jo Kukutis“ (poeto 

M. Martinaičio 80-osioms gim. metinėms) 

15. 2016-04-01 Susitikimas su vaikiškų knygučių autore I. Bumblauskiene (Tarptautinei vaikų 

knygos dienai) (vieta – Užvenčio kraštotyros muziejus) 

16. 2016-04-23 Ekskursija-viktorina „Žemaitija ir Žemaitė“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei) 

(išvyka į Pašilėnų biblioteką) 

17. 2016-04-25 Fotografijų paroda „Akimirkos iš bibliotekos gyvenimo“ 

18. 2016-04-26 Informacinė popietė-ekranizuotų knygų istorijų peržiūra „Atgimusios knygos“ 

(Nacionalinei bibliotekų savaitei) 

19. 2016-05-02 V. Antanavičiūtės paveikslų parodos pristatymas 

20. 2016-05-06 Literatūros paroda „Knygos – istorijos lobynas“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai) 

21. 2016-05-09 Popietė „Europa iš arčiau“ (Europos dienai) 

22. 2016-06-01 Popietė „Vaikystės laiškas vasarai“ (Tarptautinei vaikų gynimo dienai) (kartu su 

Pašilėnų biblioteka) (išvyka į Pašilėnų biblioteką) 

23. 2016-06-06 L. Orlako piešinių parodos pristatymas „Tarp linijų ir langelių“ 

24. 2016-06-07 Literatūros paroda „Gyvenimo tėkmė“ (rašytojo J. Apučio 80-osioms gim. 

metinėms) 

25. 2016-06-28 Literatūros paroda „Unikalios Lietuvos vietovės“ 

26. 2016-07-01 Susitikimas su A. Vyšniauskiene-Milteniene „Metų žingsneliai“ (poetės, 

publicistės A. Vyšniauskienės-Miltenienės 85-mečiui) (kartu su Pašilėnų 

biblioteka) (išvyką į Pašilėnų biblioteką) 

27. 2016-07-07 V. Kučinskienės ir G. Kučinskaitės piešinių parodos „Piešiniai iš Vokietijos“ 

pristatymas 

28. 2016-07-29 Literatūros paroda vaikams „Knygos mažos – mintys gilios“ 

29. 2016-08-02 Literatūros paroda „Kūryba – žmogaus saviraiškos veidrodis“ 

30. 2016-09-05 Literatūros paroda „Dvarai: istorija, praradimai, atradimai“ 

31. 2016-09-09 Popietė vaikams „Atostogos su knyga“ (Vasaros skaitymų užbaigimas) 

32. 2016-09-16 G. Orlakaitės fotografijos parodos pristatymas 

33. 2016-09-27 D. Stelmakovaitės piešinių parodos pristatymas 

34. 2016-10-04 Popietė vaikams „Mūsų mažieji bičiuliai“ (Tarptautinei gyvūnų globos dienai) 

35. 2016-10-06 Literatūros valandėlė „Ruduo su knyga“ 

36. 2016-10-18 Eilėraščių skaitymo popietė vaikams „Laiškai iš rudens pašto“ (vieta – Užvenčio 

KC) 



1 2 3 

37. 2016-10-21 Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Muilo gamyba“ (vieta – Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijos Minupių UDC) 

38. 2016-10-28 Literatūros paroda „Prie gimtosios žemės versmės“ (dailininko 

A. Žmuidzinavičiaus 140-osioms gim. metinėms) 

39. 2016-11-09 Literatūros paroda „Aš manau, kad visi turi mylėti gyvenimą“ (rašytojo 

F. Dostojevskio 195-osioms gim. metinėms) 

40. 2016-11-10 Filmo „Laiko nenugalėti“, sukurto Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

mokinių, peržiūra (vieta – Užvenčio kraštotyros muziejus) 

41. 2016-11-14 Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai 

42. 2016-11-22 I. Kudrevičienės rankdarbių parodos pristatymas 

43. 2016-11-23 Susitikimas su vaikų pasakų klubo „Drevinukas“ personažais (vieta – Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos Kolainių pagrindinio ugdymo skyrius-daugiafunkcis 

centras) 

44. 2016-12-05 Literatūros paroda „Valstybės šviesios ateities kūrėjas“ (prezidento K. Griniaus 

150-osioms gim. metinėms) 

45. 2016-12-16 Popietė „Kalėdų stebuklo belaukiant“ 

  *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Užvenčio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Regina Karpienė    

 

    

  Užvenčio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Daina Gružauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. VAIGUVOS BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojamad

ata 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-13 Literatūros paroda „Atmintis gyva“ (Laisvės gynėjų dienai) 

2. 2016-01-22 Garsiniai skaitymai „Seku seku pasaką“ 

3. 2016-02-08 Literatūros paroda vaikams „Eilėraščio taku“ (poetės Z. Gaižauskaitės 65-

mečiui) 

4. 2016-02-19 Viktorina vaikams „Gimtosios kalbos margumynai“ (Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai) 

5. 2016-03-01 Literatūros paroda „Skaitykime kraštiečių knygas“ (Tarptautinei rašytojų 

dienai) 

6. 2016-03-10 Literatūros paroda „Pasitinkame  Kovo 11- ąją“ (Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

7. 2016-03-25 Tradicinė poezijos ir dainų popietė „Žodžiai iš širdies į širdį“ (Tarptautinei 

poezijos dienai) (kartu su Vaiguvos V. Šimkaus pagrindine mokykla) 

8. 2016-04-04 Literatūros paroda „Gyvenkime sveikai“ (Pasaulinei sveikatos dienai) 

9. 2016-04-08 Edukacinė pamokėlė „Vaikų knygos diena“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai) 

10. 2016 Vakaras, skirtas Vaiguvos bendruomenės 15-os metų veiklos jubiliejui 

paminėti (kartu su Vaiguvos kaimo bendruomene, Užvenčio KC Vaiguvos 

skyriumi) (vieta –  Bendruomenės namai) 

11. 2016-04-26 Popietė „Mano vaikystės biblioteka: kokia ji bus ateityje?“ (Bibliotekų 

metams) (kartu su Vaiguvos V. Šimkaus pagrindine mokykla) 

12. 2016-05-05 B. Sutulienės siuvinėtų paveikslų parodos atidarymas 

13. 2016-05-12  Fotografijų paroda „Šeima – visko pradžia“ (Tarptautinei šeimos dienai)  

14. 2016-06-08 Garsiniai skaitymai „Ir atėjo vasarėlė“ 

15. 2016-06-20 Literatūros paroda „Paparčio žiedo stebuklas“ (Joninių (Rasų) šventei) 

16. 2016-07-08 Literatūros paroda „Metų žingsniai“ (poetės, publicistės A. Vyšniauskienės-

Miltenienės 85-mečiui) 

17. 2016-07-26 Garsiniai skaitymai „Beatrisės Poter pasakaitės vaikams“ 

18. 2016-09-05 Literatūros paroda vaikams „Rudenėlio vaišės“ 

19. 2016-09-19 Literatūros paroda „Norėtųsi, kad tai niekada nesikartotų“ (Lietuvos žydų 

genocido dienai) 

20. 2016-10-04 Vaikų piešinių paroda „Mano augintinis“ (Tarptautinei gyvūnų globos dienai) 

21. 2016-10-25 Literatūros valandėlė „Poetės R. Skučaitės kūriniai vaikams“ (R. Skučaitės 85-

mečiui) 

22. 2016-11-07 Literatūros paroda „Išgyventos patirtys“ (žurnalisto A. Čekuolio 85-mečiui) 

23. 2016-11-18 Edukacinė pamokėlė „Kad gripas būtų nebaisus“ 

24. 2016-12-02 Advento vakaras „Tylos ir susikaupimo metas“ 

25. 2016-12-15 Garsiniai skaitymai „Žiemužės išdaigos“ 

26. 2016-12-19 Literatūros paroda „Šv. Kalėdos – papročiai ir tradicijos“ 

     *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

      

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Vaiguvos bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė  Rita Rimeikienė 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. VIDSODŽIO BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-07 Literatūros paroda „Jaunystės atradimai“ (rašytojo A. Venclovos 110-

osioms gim. metinėms) 

2. 2016-01-20 Garsiniai skaitymai „Pasiklausykime pasakų“ 

3. 2016-01-28 Literatūros paroda mažiesiems „Vaikiškų knygelių pasaulyje“ 

4. 2016-02-09 „Dek, More, dek“ (skirtas Užgavėnių tradicijai) (kartu su Vidsodžio 

pagrindine mokykla) 

5. 2016-02-24 Garsiniai skaitymai „Kartu skaityti smagiau“ 

6. 2016-03-10 Literatūros paroda „Iš gyvenimo verpetų“ (rašytojos G. Petkevičaitės 

Bitės 155-osioms gim. metinėms) 

7. 2016-03-21 Literatūros paroda „Poetiškiausi žodžiai mažiausiems“ (Pasaulinei 

poezijos dienai) 

8. 2016-04-04 Piešinių paroda „Mylimiausi knygų personažai“ (Tarptautinei vaikų 

knygos dienai) 

9. 2016-04-22 Piešinių ant asfalto paroda „Svajonių biblioteka“ (Bibliotekų metams) 

10. 2016-04-29 Popietė „Švelniai skamba žodis MAMA“ (Motinos dienai) (kartu su 

Vidsodžio pagrindine mokykla) 

11. 2016-05-02 Literatūros paroda „Mes – europiečiai“ (Lietuvos įstojimo į ES dienai) 

13. 2016-06-06 Literatūros paroda „Gėlės – žemės spinduliai“ 

14. 2016-09-26 Garsiniai skaitymai „Pasakų šaly“ 

15. 2016-10-04 Piešinių paroda „Mano augintinis“ (Tarptautinei gyvūnų globos dienai) 

16. 2016-10-27 Literatūros paroda „Aš – eilėraščių knyga“ (poetės R. Skučaitės 85-

čiui) 

17. 2016-11-14 Garsiniai skaitymai „Šauniems vaikams – šaunios knygos“ 

18. 2016-12-01 Literatūros paroda, skirta Pasaulinei AIDS dienai 

19. 2016-12-12 Literatūros paroda „Kalėdų dvasia knygų puslapiuose“ 

20. 2016-12-23 Aktyviausių 2016-ųjų metų skaitytojų apdovanojimai 

   *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

      

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Vidsodžio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė  Ingrida Monkevičienė 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2016 M. ŽALPIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-28 Popietė ,,Metų knygos rinkimai 2015“ 

2. 2016-02-19 Popietė „Tavęs, lietuvi, praeity ieškojau“ (J. Garalevičiaus 140-osioms 

gim. metinėms) (kartu su Žalpių kaimo bendruomene, Pakražančio KC) 

(vieta – Žalpių muziejus) 

3. 2016-03-15 Literatūrinė paroda „Žodį jie kaip saulę nešė“ (Knygnešio dienai) 

4. 2016-04-26 Popietė „Posmai apie knygą, kalbą, žodį“ 

5. 2016-04-29 Bibliotekininkų sambūris „Žvilgsnis: biblioteka bendruomenėje“ 

(Bibliotekų metams) (išvyka į Šedbarų biblioteką) 

6. 2016-05-10 Fotografijų paroda „Fotografijos iš praeities mena...“ (Žalpių vardo 

paminėjimo 455-osioms metinėms) 

7. 2016-05-29 Kraštiečių susitikimas (Žalpių vardo paminėjimo 455-osioms metinėms) 

(kartu su  Žalpių kaimo bendruomene, Pakražančio KC) (vieta – Žalpių 

kaimo bendruomenės namai) 

8. 2016-06-08 Garsiniai skaitymai iš J. Apučio kūrybos 

9. 2016-08-24 Popietė „Labas. Ką per vasarą skaitei?“ 

10. 2016-09-26 Literatūrinė paroda „Gyvenkime sveikai“ (Pasaulinei širdies dienai) 

11. 2016-10-11 Popietė, skirta J. Ralio 140-osioms gim. metinėms (kartu su Žalpių 

kaimo bendruomene, Pakražančio KC) (vieta – Žalpių muziejus) 

12. 2016-10-24 Popietė „Pašnekesiai apie Galiną Dauguvietytę“ 

13. 2016-12-05 Senųjų kalėdinių ir naujametinių atvirukų paroda „Laiko dulkes 

nupūtus“ 

14. 2016-12-22 Kalėdinė eglutė mažiesiems (kartu su Žalpių kaimo bendruomene, 

Pakražančio KC) (vieta – Žalpių kaimo bendruomenės namai) 
       *pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

      

Plano įgyvendinimą užtikrina 

Žalpių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Alina Žalandauskienė 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 M. KELMĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS BIBLIOTEKOS  

RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

(biblioteka nekompiuterizuota) 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama  

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei be renginys bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-02-15 Popietė „Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ 

2. 2016-04-02 Valandėlė „H. K. Anderseno pasakos“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai) 

3. 2016 Garsiniai skaitymai (planuojami 28) 

*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

Plano įgyvendinimą užtikrina  

Kelmės specialiosios mokyklos vyresnioji bibliotekininkė Daiva Kačinskienė 

 

 

2016 M. STULGIŲ BIBLIOTEKOS RENGINIŲ/IŠVYKŲ PLANAS* 

(biblioteka nekompiuterizuota) 

 

Eil. 

Nr. 

Planuojama 

data 
Renginio forma, pavadinimas, partneris, vieta (jei vyks ne bibliotekoje) 

1 2 3 

1. 2016-01-07 Literatūros paroda „Žuvę už tėvynę – amžinai gyvi“ (laisvės gynėjų dienai) 

2. 2016-01-28 Literatūros paroda „B. Stuogai –120“ 

3. 2016-02-11 Literatūros paroda „Lietuva – šis žodis švenčiausias“ (Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai) 

4. 2016-03-07 Literatūros paroda „Nepriklausomybės kelias“ (Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

5. 2016 Popietė „Skaitau, vadinas gyvenu“ (Bibliotekų metams) 

6. 2016-04-04 Popietė „Knyga – mūsų motina, sesuo, mylimoji“  

7. 2016-04-25 Popietė „Mama – tu mano brangiausia“ (Motinos dienai) 

8. 2016-06-09 Literatūros paroda „Į Sibiro tremtį šaltą...“ (Gedulo ir vilties dienai) 

9. 2016-08-25 Literatūros paroda „Sveikas, Rugsėji...“ 

10. 2016-10-20 Literatūros paroda „Ko išskrido gegutė?“ (poetės R. Skučaitės  85-mečiui) 

11. 2016-02-19 Literatūros paroda „Ir vėl Kalėdos, ir vėl naujieji...“  

*pagal poreikį planas gali būti keičiamas, taip pat pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 

 

 

   Plano įgyvendinimą užtikrina 

   Stulgių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Ona Brazauskienė 

 

 

 

 

 

 

 


