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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA, KODAS 190402747 

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė 

Savivaldybės kultūros įstaiga (toliau - Įstaiga), kurios veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės 

administracijos direktorius, koordinuoja Rajono švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

2019 m. veiklos planas sudarytas siekiant užtikrinti Bibliotekai keliamų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą bei veiklos tęstinumą. Metų planas parengtas atsižvelgiant į ekonominius, socialinius veiksnius 

ir Bibliotekos vidinius išteklius, vadovaujantis LR Seimo paskelbtomis atmintinomis datomis, Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymu, LR kultūros ministro įsakymu „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 

2016-2022 metams patvirtinimo“, Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programa, Skaitymo skatinimo 

2019–2024 metų programa ir Skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų planu, Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginiu 2017 – 2019 metų veiklos planu, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos nuostatais.  

 

I. APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 Teisiniai ir politiniai veiksniai: Pagrindinis Lietuvos bibliotekų veiklą nusakantis politinis dokumentas - 

2004 m. liepos 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas Nr. IX-2378, kuris nustato 

bibliotekų veiklos valstybinį valdymą, bibliotekų sistemą, bibliotekų fondo sudarymo tvarką, fondo 

struktūrą ir apsaugą. Viešosios bibliotekos plėtros strateginės kryptys yra nusakytos LR Kultūros 

ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakyme Nr. ĮV-344 „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 

2016-2022 metams patvirtinimo“, kuriame apibrėžta viešųjų bibliotekų misija, modernios bibliotekos 

vizija, bei 4 pagrindinės strateginės kryptys ir uždaviniai. Kitas svarbus dokumentas - Lietuvos 

informacinės visuomenės plėtros strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2005 m. birželio 8d. nutarimus 

Nr. 625, kurioje pažymima, kad žinių visuomenė yra pirmasis iš trijų ilgalaikių valstybės raidos 

prioritetų. Įgyvendinant šio dokumento keliamus uždavinius, bibliotekoms tenka reikšmingas vaidmuo 

užtikrinant gyventojams prieigą prie interneto, nacionalinės kultūros sklaidą ir konkurencingumą. 

Šiuolaikinės bibliotekos gairės apibrėžtos UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste 1994. Šis dokumentas 

išreiškia bibliotekos esmę, paskirtį ir misiją. Kultūros politikos kaitos gairės yra apibrėžtos LR Seimo 

2010 m. birželio 30 d. nutarime Nr. XI-977 „Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės“, kuriame 

teigiama, kad kultūra yra valstybės pamatas, kad kultūra ir kūrybiškumas yra svarbiausi Lietuvos 

ištekliai ir kultūros padėtis Lietuvoje reikalauja kritinio požiūrio, dėmesio ir teigiamų pokyčių, taip pat į 

būtinybę išsaugoti visuomenės kultūrinį tapatumą ir suteikti kultūrai prioritetinės valstybės remiamos 

srities. Biblioteka savo veikloje taip pat vadovaujasi Panevėžio rajono savivaldybės tarybos priimtais 

sprendimais, Bibliotekos nuostatais ir kitais teisiniais dokumentais. 



Socialiniai veiksniai: Svarbiausi socialiniai veiksniai, darantys įtaką bibliotekų veiklai: mažėjantis 

gyventojų skaičius, uždaromos kaimo mokyklos, nemažėjantys skaičiai socialiai pažeidžiamų 

visuomenės narių, brangstančios knygos bei palyginti maži bibliotekininkų atlyginimai. 

Bibliotekininkus jaudina ir tai, kad skaitymas užleidžia savo pozicijas kitokioms laisvalaikio ir  

informacijos gavimo formoms: internetui, televizijai ir pan. Geresnė padėtis priemiestinėse gyvenvietės, 

kur pastebima geresnė demografinė padėtis, nemažėja skaitytojų ir lankytojų skaičius. Rajono 

bibliotekose visiems gyventojams sudarytos sąlygos viešai prieigai prie visų informacijos šaltinių.  

Technologiniai veiksniai: Naujų technologijų skvarba lemia naujų bibliotekos paslaugų atsiradimą ir 

prieinamumą. Biblioteka stengiasi atnaujinti turimą materialinę bazę teikdama paraiškas dalyvauti 

projektinėse veiklose ar dalyvaudama jau vykdomuose projektuose, taip stengdamasi sudaryti sąlygas 

geresniam vietos bendruomenės poreikių tenkinimui. 11-koje rajono bibliotekų jau veikia Lietuvos 

integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) infrastruktūra. Planuojama tolesnė LIBIS SAP 

plėtra dar šešiose. Visose rajono bibliotekose teikiamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo, 

skenavimo paslaugos. 2019 numatomi užsiėmimai gyventojams su kūrybiniais rinkiniais. 

Ekonominiai veiksniai: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, turinčios 35 kaimo 

bibliotekas, 1 miesto biblioteką ir 3 literatūrinius muziejus, veiklos efektyvumas priklauso nuo 

finansinių išteklių, tikslingo finansavimo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Didelę įtaką bibliotekos 

veiklai turi šalies ekonominė padėtis, didėjančios knygų ir periodinių leidinių kainos. Neužtikrinant 

savalaikio bibliotekos dokumentų fondų papildymo, jis nebeatitinka vartotojų reikmių. Senstanti 

kompiuterinė ir programinė įranga ir jos atnaujinimas, reikalauja didelių investicijų. 

II. PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS MISIJA IR 
VIZIJA 

Panevėžio viešosios bibliotekos vizija - moderni, patraukli, saugi, bendruomeniška erdvė – įkvepianti 

Panevėžio rajono gyventojus skaitymui, informavimui, mokymui(si), tobulėjimui, turiningam 

laisvalaikiui, saviraiškai, bendravimui.  

Panevėžio viešosios bibliotekos misija – saugoti ir populiarinti prieigą prie žmonijos žinių, 

patirties ir idėjų, teikiant kokybiškas paslaugas, informacinius išteklius ir mokymosi visą gyvenimą 

galimybes naudotis kokybiška informacija, skleidžiant žinias ir idėjas visuomenės socialinei, kultūrinei, 

ekonominei pažangai ir gerinant nuolat besikeičiančius bibliotekos lankytojų poreikius. 

 

III. BIBLIOTEKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

 

1. TIKSLAS-Kurti pažangią informacinių technologijų infrastruktūrą viešojoje bibliotekoje ir kaimo 

bibliotekose, plėtoti informacinę visuomenę, įgyvendinant gyventojų teisę į informacijos ir žinių 



prieigą. 

UŽDAVINIAI 

1.1.Sudaryti galimybę bibliotekų vartotojams nemokamai naudotis kompiuterinėmis technologijomis 

bei internetu. 

1.2.Komplektuoti dokumentų fondą, laikantis kokybės ir aktualumo principo bei atsižvelgiant į 

gyventojų poreikius. 

1.3.Kaupti kraštotyros spaudinių fondą, rengti kraštotyros darbus.  

1.4.Dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bei tobulinant LIBIS. 

 

2. Tikslas-Organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų kultūrinį bei informacinį aptarnavimą. 

UŽDAVINIAI 

2.1. Organizuoti su bibliotekų veikla susijusius kultūrinius, literatūrinius ir edukacinius renginius. 

2.2. Rengti bei įgyvendinti projektus bibliotekų veiklos srityje, ieškoti papildomo finansavimo. 

2.3. Teikti neformalaus ugdymo paslaugas. 

2.4. Kurti naujas ir tobulinti esamas bibliotekos paslaugas, paremtas nustatytais vietos bendruomenių 

poreikiais. 

2.5. Bendradarbiauti su savivaldybės kultūros švietimo, jaunimo ir kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

2.6. Tirti gyventojų poreikius, tobulinti bibliotekos darbą, kelti bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją. 

 

3. Tikslas-Gerinti bibliotekų infrastruktūrą, modernizuojant patalpas ir diegiant naujas technologijas. 

UŽDAVINIAI 

3.1. Nuolat ieškoti būdų kaip atnaujinti bibliotekų ir muziejų patalpas bei materialinę bazę. 

3.2. Įrengti ir išlaikyti modernią, jaukią bei šiuolaikišką viešosios bibliotekos ir kaimo bibliotekų bei 

muziejų patalpų infrastruktūrą, teikiančią vartotojams galimybę patogiai, laisvai ir sistemingai dirbti, 

mokytis, ilsėtis bibliotekose ir muziejuose. 

 

IV. PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VYKDOMŲ 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS 

 

Prioritetai 2019-iems metams: 

VP- I  Informacinių rajono gyventojų gebėjimų ugdymas, vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“  

VP-II  Veiklų, skirtų krašto tradicijų, nusipelniusių asmenybių bei įvykių paminėjimui, organizavimas 

2019-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti: 



 Juozo Tumo-Vaižganto metais (150 –ųjų gimimo metinių proga); 

 Vietovardžių metais; 

 Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais; 

 Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais; 

 Lietuvos šaulių sąjungos metais.  

Taip pat: Žemaitijos metais, Pasaulio lietuvių metais, Partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto metais, 

Laikinosios sostinės atminimo metais, Juozo Naujalio metais (150 –ųjų gimimo metinių proga), Jėzuitų 

misijos Lietuvoje metais. Atsižvelgiant į šias sukaktis ir atmintinas dienas, bibliotekose bus 

organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai ir parodos, skirti šiems metams paminėti. Taip pat bus 

organizuojami žodiniai ir vaizdiniai renginiai, kitų formų renginiai, skirti valstybinėms, tautinėms ir 

kitoms šventėms, žymių visuomenės veikėjų jubiliejams pažymėti, rengiami susitikimai su visuomenės 

veikėjais, rašytojais, kraštiečiais, skatinamas visų grupių ir amžiaus vartotojų skaitymas, ugdoma jų 

saviraiška, kūryba. Planuojama toliau ugdyti ir stiprinti vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžius, skatinti žinių 

siekimą, kūrybiškumą, individualumą, sudaryti palankias sąlygas visų socialinių grupių vartotojams 

šviestis, mokytis, gauti šiuolaikinę informaciją, tenkinti kultūrinius, mokymosi, švietimo poreikius: toliau 

bus vykdomos „Maminukų akademijos“ veiklos (vykdant projektą), organizuojami skaitytojų klubai, 

mobilios parodos ir jų pristatymai ir pan. Planuojamos kūrybinės veiklos su iš projekto gautais kūrybiniais 

rinkiniais vaikams ir suaugusiems. 

2019 metais, įsijungiant į projektų „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu“ ir 

„Prisijungusi Lietuva“ veiklas bus gilinamos vartotojų kompiuterinės žinios – vykdomi kompiuterinio 

raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiems, gaunama ir statoma nauja įranga numatytose 

bibliotekose, pristatomi kūrybiniai rinkiniai vaikams ir šeimoms. Rajono savivaldybės bibliotekose 

vartotojams sudarytos sąlygos nemokamai naudotis internetu ir bevieliu ryšiu, nemokamai mokytis 

kompiuterinio raštingumo pagrindų. 

2019 m. Komplektavimo skyrius toliau komplektuos bibliotekos vartotojų poreikius atitinkančius 

spaudinius ir kitus dokumentus. Planuojami 5 bibliotekų fondų patikrinimai. Viešoji biblioteka ir 

padaliniai vykdys dokumentų atranką, nurašys aktualumą praradusius, susidėvėjusius dokumentus, 

sutikslins informacinį ir fonotekos fondą, užtikrins dokumentų saugumą, plės panrbiblioteka.lt svetainės 

apimtį, dalyvaus nacionalinės bibliografijos duomenų banko kūrime, rengs bibliografinius kraštotyrinius 

aprašus. 

Bus stiprinama viešosios bibliotekos sistemos darbuotojų profesinė kvalifikacija, informacinės 

kompetencijos. Planuojama, kad darbuotojai dalyvaus bibliotekos, Panevėžio apskrities G. 

Petkevičaitės-Bitės VB, Lietuvos M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos mokymuose. Viešojoje 

bibliotekoje bus organizuojami metodiniai, praktiniai bei dalykiniai užsiėmimai, pradiniai mokymai, 

seminarai, stažuotės, skirti fondų nurašymo, socialinių medijų kūrimo ir panaudojimo, LIBIS statistikos 



modulio naudojimo klausimais. Metų eigoje planuojami du seminarai, skirti Kūrybiškumo ugdymui ir 

kultūros vadybos bibliotekose temomis. 

2019-ais m. bibliotekos darbuotojai teiks paraiškas papildomam finansavimui iš Lietuvos kultūros 

tarybos, regionų tarybos ir Panevėžio rajono savivaldybės, gauti. Bibliotekos darbuotojai dalyvaus 

tyrimuose ir įvairiose bibliotekų veiklos tobulinimo programose, bendradarbiaus su Švietimo įstaigomis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos žiniasklaida, viešins savo paslaugas socialiniame tinklalapyje 

Facebook, bibliotekos interneto svetainėje. 

Panevėžio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017 – 2019 metų elementai: 

Vizija: „Išsilavinusi ir aktyvi bendruomenė; 

Panevėžio rajonas 2030 metais – sveika, saugi ir išsilavinusi bendruomenė, tausojanti aplinką, 

puoselėjanti kultūros paveldą konkurencingame žemės ūkio ir verslo krašte. 

Strateginis tikslas: Aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti jos sąmoningumą (01) 

 



Veiksmų planas 

 

Priemonės 

kodas 

Pavadinimas   

03 Programa Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas   

 Tikslas. Skatinti rajono bendruomenės aktyvumą ir sąmoningumą   

0301

01. 

Uždavinys. Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas   

 Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo planas 
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Vykdytojai 

Ištekliai 

0301

0101 

Viešosios 

bibliotekos 

veikos 

užtikrinimas 

Savivaldybės viešosios 

bibliotekos veiklos užtikrinimas 

mokant atlyginimą darbuotojams, 

vykdant ūkinį/techninį 

administracijos aptarnavimą, 

užsakant periodinę spaudą. 

Administravimo išlaidų dalis 
nuo bendro biudžeto, proc. 

 Direktorė R.Bagdonienė. Biudžeto 

lėšos 

  Organizuoti Panevėžio rajono 

savivaldybės teritorijos gyventojų 

bibliotekinį ir informacinį 

aptarnavimą ir tenkinti jų 

poreikius 

Bibliotekų lankytojų 

skaičius  
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano) 

130 200 R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai, 

E.Grucienė. 

Biudžeto 

lėšos 

   Bibliotekų skaitytojų 

skaičius 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano) 

7 100 R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai, 

E.Grucienė. 

Biudžeto 

lėšos 

   Interneto vartotojų skaičius 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano) 

3 000 R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai, 

E.Grucienė. 

Biudžeto 

lėšos 

   Išduotų dokumentų skaičius 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano) 

227 200 R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai, 

E.Grucienė. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

   Interneto lankytojų skaičius 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano) 

48 600 R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai, 

Biudžeto 

lėšos 



E.Grucienė. 

   Kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio apmokytų 

gyventojų skaičius – 

suteiktų konsultacijų 

skaičius 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano) 

2 900 R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai, 

E.Grucienė, L.Telyčėnienė. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

   Leidinių, užsakomų per. el. 

katalogą skaičius 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 
savivaldybės strateginio veiklos plano) 

3020 R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai, 

Biudžeto 

lėšos 

   Virtualių paieškų el. 

kataloguose skaičiaus 

augimas, proc. 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano) 

2% R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai, 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

   Įsigytų naujų dokumentų 

bibliotekoje skaičius 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 
savivaldybės strateginio veiklos plano) 

2970 G.Slivkienė. Biudžeto 

lėšos 

   Užprenumeruotų periodinių 

leidinių skaičius 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano) 

70 R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai, 

D.Skrebienė. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

03 uždavinys. Modernizuoti rajono kultūros įstaigų materialinę bazę ir tobulinti teikiamas paslaugas. 

 

01.01

.02. 

*priemo

nė. 

Muziejų 

veiklos 

užtikrini

mas 

Savivaldybės viešosios 

bibliotekos muziejų  veiklos 

užtikrinimas mokant atlyginimą 

darbuotojams, vykdant 

ūkinį/techninį administracijos 

aptarnavimą 

Administravimo išlaidų dalis 
nuo bendro biudžeto, proc. 

   

   Muziejų lankytojų skaičius 
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano) 

2 300 A.Daukša, 
I.Lesvinčiūnienė. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

   Parengtų naujų programų 

skaičius 

2 A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė. 

Biudžeto 

lėšos, 



žmogiškieji 

ištekliai 

   Parengtos spausdintos 

viešinimui informacijos 

apie muziejų veiklą 

skaičius 

2 A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

   Surengtų išvažiuojamųjų 
edukacinių programų 
skaičius 

15 A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

1. TIKSLAS Kurti pažangią informacinių technologijų infrastruktūrą viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose, plėtoti informacinę visuomenę, 

įgyvendinant gyventojų teisę į informacijos ir žinių prieigą. 

Uždaviniai Priemonės Rodiklis Vykdytojai Laikas Ištekliai Atsakingi 

1.1.Sudaryti galimybę bibliotekų 

vartotojams nemokamai 

naudotis kompiuterinėmis 

technologijomis bei internetu. 

1.1.1.Kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio apmokytų gyventojų 

skaičius (*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono 

savivaldybės strateginio veiklos plano) 

2850 L.Telyčėnienė, vyresn. 

bibliotekininkai, 

I-IV ktv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai 

R.Bagdonienė 

 1.1.2. Elektroninių duomenų bazių 

prenumerata ir sklaida  

3 

pristatyma

i, 

bazių 

skaičius - 

12 

R.Murmokaitė, 

R.Karpinskienė 

I-IV ktv. Projekto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 1.1.3.Organizuoti veiklas, skatinančias 

gyventojus atsakingai naudotis internetu 

20 L.Telyčėnienė, 

R.Karpinskienė, vyresn. 

bibliotekininkai. 

I-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

1.2.Komplektuoti dokumentų 

fondą, laikantis kokybės ir 

aktualumo principo bei 

atsižvelgiant į gyventojų 

poreikius. 

1.2.1.Įsigyti naujų dokumentų bibliotekoms  7200 G.Slivkienė I-IV ktv. Biudžeto 

lėšos 
R.Bagdonienė 



 1.2.2.Užprenumeruoti periodinius leidinius 87 D.Skrebienė. I-IV ketv. Biudžeto 

lėšos 

R.Bagdonienė 

 1.2.3.Nurašyti dokumentų 8055 G.Slivkienė, 

vyresn.bibliotekininkai. 

I-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 1.2.4.Atlikti Piniavos, Nevėžio, Šilagalio, 

Daniūnų viešosios bibliotekų fondų 

patikrinimus 

5  G.Slivkienė, 

A.Nedveckienė, 

Komisija. 

I-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

 1.2.5.Surengti Komplektavimo tarybos 

posėdžius 

3 G.Slivkienė I-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

1.3.Kaupti kraštotyros spaudinių 

fondą, rengti kraštotyros darbus. 
 

1.3.1.Parengti informaciją į interneto 
svetaines, spaudą apie bibliotekos 
kraštotyros veiklą  

15 

V.Trečiokienė I-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 
1.3.2.Parengti kraštotyros leidinius 

3 V.Trečiokienė 
III-IV ketv. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 1.3.3.Parengti naujus kraštotyros darbus 7 V.Trečiokienė III-IV ketv Žmogiškieji 

ištekliai 

E.Grucienė 

 1.3.4.Teikti informaciją apie skaitmeninimą 1 V.Trečiokienė I ketv. Žmogiškieji 

ištekliai 

R.Bagdonienė 

1.4.Dalyvauti formuojant 

Lietuvos bibliotekų fondą ir 

kuriant bei tobulinant LIBIS. 

1.4.1.Vykdyti LIBIS SAP plėtrą 

Molainių, Upytės, Smilgių, Tiltagalių, 

Miežiškių, Liūdynės bibliotekose 

6 R.Karpinskienė, vyresn. 

bibliotekininkai. 

I-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai 

R.Bagdonienė 

 1.4.2.Apmokyti  bibliotekų darbuotojus 

dirbti su programine įranga 

6 R.Karpinskienė, vyresn. 

bibliotekininkai. 

I ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 
E.Grucienė 

1.5. Kurti pažangią informacinių 

technologijų infrastruktūrą 

viešojoje bibliotekoje ir kaimo 

bibliotekose, plėtoti informacinę 

visuomenę, įgyvendinant 

gyventojų teisę į informacijos ir 

žinių prieigą 

1.5.1.Vykdyti projekto prisijungusi 

Lietuva“ veiklas 

1 L.Telyčėnienė, 

R.Palionis, 

R.Karpinskienė, 

E.Grucienė, vyresn. 

bibliotekininkai 

I-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai 

R.Bagdonienė 

 1.5.2. Vykdyti projekto „Gyventojų 

skatinimas išmaniai naudotis internetu“ 

veiklas 

1 L.Telyčėnienė, 

R.Palionis, I.Kairienė, 

R.Karpinskienė, 

E.Grucienė, vyresn. 

bibliotekininkai 

I-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai 

R.Bagdonienė 

2. TIKSLAS  Organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų kultūrinį bei informacinį aptarnavimą.  



Uždaviniai Priemonės Rodiklis Vykdytojai Laikas Ištekliai Atsakingi 

2.1.Organizuoti su bibliotekų 

veikla susijusius kultūrinius, 

literatūrinius ir edukacinius 

renginius 

2.1.1.Surengti literatūriniai, kultūriniai ir 
edukaciniai renginiai bei parodos (1 
lentelė). 

900 R.Karpinskienė 

V.Ambraškaitė, 

D.Pamenreckytė 

V.Trečiokienė, vyresn. 

bibliotekininkai 

A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė 

I-IV ketv. Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 2.1.2.Surengta G.Petkevičaitės-Bitės 

literatūrinės premijos teikimo ceremonija 

1 A.Nedveckienė 

E.Vaičius 

I.Lesvinčiūnienė 

II ketv. Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

 2.1.3.Organizuojami Panevėžio krašto 

literatų klubo „Polėkis“ susitikimai 

12  V.Trečiokienė, 

R.Karpinskienė 

I-IV ketv. Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 2.1.4.Surengti konkursą Vietovardžių 

metams paminėti 

 V.Trečiokienė, II-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

2.2.Teikti neformalaus ugdymo 

paslaugas. 

 

2.2.1.Parengti programas, 

užtikrinančias rajono vaikų užimtumą  

7 E. Grucienė, 

V.Gailiušytė, 

B.Kronienė, 

M.Čeponienė, D. 

Runavičienė, 

R.Masiokienė, 

V.Antanaitytė, 

J.Šimeliūnienė 

I-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

 2.2.2.Parengti programas, 

užtikrinančias rajono suaugusiųjų 

neformalųjį švietimą  

2 E. Grucienė, 

 

II-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

2.3.Rengti bei įgyvendinti 

projektus bibliotekų veiklos 

srityje, ieškoti papildomo 

finansavimo. 

2.3.1.Pateikti paraiškas dalyvauti akcijoje 

“Metų knygos rinkimai“ 

12 A.Nedveckienė, 

R.Karpinskienė, vyresn. 

bibliotekininkai. 

III-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 2.3.2. Registruotis ir dalyvauti „Šiaurės 

šalių literatūros savaitės 2019” veiklose 

8 Vyresn. bibliotekininkai, 

A.Nedveckienė, 

R.Karpinskienė 

III-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 



 2.3.3.Parengti ir vykdyti projektus 

Kultūros tarybai 

5 A.Nedveckienė, 

R.Karpinskienė 

III-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

 2.3.4.Parengti ir vykdyti projektus 

Panevėžio r. savivaldybės programoms 

8 A.Nedveckienė, vyresn. 

bibliotekininkai. 

III-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

2.4.Kurti naujas ir tobulinti 

esamas bibliotekos ir muziejų 

paslaugas 

2.4.1.Organizuoti pajamų deklaracijų 

pildymo konsultacijas gyventojams 

(kartus su VMI specialistais) 

15  E.Grucienė, vyresn. 

bibliotekininkė. 

I-II ketv. Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

 2.4.2.Naudojant kūrybinius rinkinius (projekto 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu“ veiklos) organizuoti užsiėmimus 

vaikams 

4 E.Grucienė, 

L.Telyčėnienė, 

R.Karpinskienė, vyresn. 

bibliotekininkai. 

II-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

 2.4.3.Viešinti ir vykdyti el. leidinių 

skolinimą stacionariuose ir mobiliuose 

įrenginiuose (ibibliotekos ir „Vyturio“ 

leidyklos el.knygos) 

2  R.Karpinskienė, vyresn. 

bibliotekininkai. 

I-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 2.4.5.Viešinti vykdomas veiklas vietos, 
regioninėje spaudoje, internete 

48 E.Grucienė, 

L.Telyčėnienė, 

A.Nedveckienė. 

I-IV ketv. Projekto 

lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

 2.4.6.Administruoti bibliotekos interneto 
svetainę ir socialinį tinklą 

2 L.Telyčėnienė. I-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 2.4.7.Parengta naujų edukacinių 

programų  

2 A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė. 

I-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 

 2.4.8.Parengta viešinimui informacija 

apie muziejų veiklą 

2 A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė. 

I-IV ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 2.4.9.Surengti išvažiuojamąsias 
edukacines programas 

15 A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė. 

I-IV ketv. Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 2.4.10.Parengti naujų programų 

Kultūros pasui 

2 A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė. 

I-IV ketv. Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

R.Bagdonienė 



2.5.Bendradarbiauti su 

savivaldybės kultūros švietimo, 

jaunimo ir kitomis 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

 

 

    

2.6.Tirti gyventojų poreikius, 

tobulinti bibliotekos darbą, kelti 

bibliotekos darbuotojų 

kvalifikaciją. 
 

2.6.1.Pristatyti bibliotekos paslaugų 

pasitenkinimo tyrimą 

1 R.Karpinskienė. III ketv. Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

 2.6.2.Kelti kvalifikaciją Lietuvos 
Nacionalinės M. Mažvydo, Panevėžio 
apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos, kitų organizacijų 
organizuojamuose mokymuose bei 
seminaruose 

55 

E.Grucienė I-IV ketv. 
Biudžeto 

lėšos. 
R.Bagdonienė 

 2.6.3.Suteikti metodines konsultacijas 
bibliotekininkams 

60 
A.Nedveckienė I-IV ketv. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
E.Grucienė 

 2.6.4.Organizuoti metodines-konsultacines 
išvykas į bibliotekas 

34 A.Nedveckienė, 

G.Slivkienė, 

R.Karpinskienė, 

V.Trečiokienė, 

R.Murmokaitė 

II-IV ketv. 
Žmogiškieji 

ištekliai 
R.Bagdonienė 

 2.6.5.Surengti mokymus ir 
mokymus-stažuotes bibliotekininkams 

4 
A.Nedveckienė II-IV ketv. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
E.Grucienė 

 

2.6.6.Suorganizuoti seminarus 
bibliotekininkams 

2 

E.Grucienė II-IV ketv. 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

R.Bagdonienė 

 2.6.7.Parengti bibliotekos 2019 m. 
statistines ir veiklos ataskaitas 

2 
E.Grucienė IV ketv. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
R.Bagdonienė 

 2.6.8.Parengti bibliotekos veiklos planą 
2020 metams  

1 
E.Grucienė IV ketv. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
R.Bagdonienė 

3. TIKSLAS Gerinti bibliotekų ir muziejų infrastruktūrą, modernizuojant patalpas ir diegiant naujas technologijas 

 

Uždaviniai Priemonės Rodiklis Vykdytojai Laikas Ištekliai Atsakingi 

3.1.Nuolat ieškoti būdų kaip 3.1.1.Patalpų remontai 5 I.Kairienė II-IV ketv. Biudžeto lėšos, R.Bagdonienė 



atnaujinti bibliotekų ir muziejų 

patalpas bei materialinę bazę. 

žmogiškieji 

ištekliai 

 3.1.2.Bibliotekos baldų atnaujinimas 

(kėdės, stalai, lentynos)  

30 I.Kairienė II-IV ketv. Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

R.Bagdonienė 

 
3.1.3.Nešiojamų kompiuterių atnaujinimas 

5 R.Palionis II-IV ketv. Biudžeto 

lėšos,  
I.Kairienė 

 

3.1.4.Įsigyti projektoriai (multimedija)  

5 R.Palionis II-IV ketv. Projekto 

lėšos, 

Biudžeto 

lėšos. 

I.Kairienė 

 3.1.5.Įsigyti barkodų skaitytuvų 
4 R.Palionis II-IV ketv. Biudžeto 

lėšos. 
I.Kairienė 

 3.1.6.Įsigytų serverių  
1 R.Palionis II-IV ketv. Biudžeto 

lėšos. 
I.Kairienė 

 3.1.7.Atnaujinti iškabas 
20 I.Kairienė II-IV ketv. Biudžeto 

lėšos. 
R.Bagdonienė 

 3.1.8.Įsigyti garso aparatūrą 
1 R.Palionis II-IV ketv. Biudžeto 

lėšos. 
I.Kairienė 

 
3.1.9.Įsigyti kitos buitinės įrangos 

5 R.Palionis II-IV ketv. Biudžeto 

lėšos. 
I.Kairienė 

 

 

PARENGĖ:  

Direktorės pavaduotoja             Edita Grucienė 

 

 

 

 

 
SUDERINTA 

 



 

1 lentelė 

 
 

 

 

Eil. 
Nr. 

Data Renginio pavadinimas Rengėjas 

SAUSIS 
1.     Sausis - lapkritis „Vaižganto kūrybos skaitymai“ Panevėžio rajono bibliotekose, skirti Juozo Tumo-Vaižganto metams. V. Trečiokienė, 

vyresn. 
bibliotekininkai 

2.  2 – 31 d. „Mūsų nerimo žiema“. Teminė grožinės literatūros paroda apie žiemą (Abonementas). D.Skaburskaitė 
3.  7 - 31 d. „Juozas Balčikonis – XX a. Lietuvos tekstilės patriarchas“. Dokumentų paroda, skirta Juozo Balčikonio 

95 – osioms gimimo metinėms. (VB skaitykla). 
V. Trečiokienė 

4.  7 - 31 d. Sigitos Budrienės megztų riešinių ir Dalios Kavaliauskienės karpinių paroda.  (Galerija „Prie knygų“). R.Karpinskienė 
5.  3 d. 14 val. Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas (Mokymų klasė). V. Trečiokienė 
6.  5 d. 12 val. „KNYGŲ KALĖDŲ“ akcija: padėka skaitytojams už dovanotas knygas. (Abonementas). D. Skaburskaitė 
7.  9, 16, 23, 30 d. 

11 val. 
„Maminukų akademija“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams (Vaikų 
literatūros skaitykla). 

V.Ambraškaitė 

8.  10 – 31 d.  „Molio šalyje“. Panevėžio moksleivių namų keramikos būrelio mokinių darbų paroda (mok. 
G.Norvaišienė). (Vaikų literatūros skaitykla). 

V.Ambraškaitė 

9.  22 d. 10.30 val. „Kai skaitysi – sužinosi“ . „Knygų lagamino“ pristatymas vaikams Ramygalos bibliotekoje. V.Ambraškaitė 
10.  28 – 31 d. „Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis“. Mokymai gyventojams. (Mokymų klasė). L. Telyčėnienė  
11.  31 d. 12 val. „Paįstrio seniūnijos savanoriai“. Algimanto Stalilionio knygos „Laisvės ir tėvynės ginti: Pumpėnų 

valsčiaus savanoriai 1918-1920 m.“ pristatymas. Skirta Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo 
metams. (VB skaitykla). 

V. Trečiokienė 

VASARIS 
12.  1 – 28 d. Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuotos akcijos vaikų darbelių paroda 

(Vaikų literatūros skaitykla). 
V.Ambraškaitė 

13.  4 – 9 d. „Saugesnio interneto savaitė“ 
„Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis“. Elektroninės paslaugos. (Mokymų klasė). 

L. Telyčėnienė 

14.  7 d. Panevėžio literatų klubo “Polėkis” susitikimas (Mokymų klasė). V. Trečiokienė 
15.  1-28 d. „Mes skaitome kalnus“ (Alpine Association of Slovenia that's called We're reading mountains.) Meninė 

paroda iš Slovėnijos Škofja Lokos Ivan Tavčar miesto bibliotekos (Galerija „Prie knygų“). 
D.Pamerneckytė 

16.  1-28 d. „LIETUVA PASAULIUI“. Bibliotekos ir fotomenininko Juliaus Vaupšo parengta paroda Slovėnijos 
Škofja Lokos Ivan Tavčar miesto bibliotekoje. 

D.Pamerneckytė 

17.  1-28 d. „Meno albumų, skirtų Lietuvos gamtai, paroda (VB skaitykla) D.Pamerneckytė 
18.  18 – 20 d. Užgavėnių kaukių dirbtuvėlės. V.Ambraškaitė 
19.   Metodinė kvalifikacinė išvyka į Vilniaus knygų mugę E.Grucienė 
20.   "Išminties, žinių ir mokslo knygos". Naujos informacinės literatūros apžvalga ... bibliotekoje.  



 

KOVAS 
21.  1 – 28 d. Tautodailininko Alberto Valikonio Užgavėnių kaukių paroda (Abonementas ir Vaikų literatūros 

skaitykla). 
V.Ambraškaitė 

22.  6 d. Užgavėnės. Persirengėlių eisena. D.Pamerneckytė 
23.  7 d. „Apie metaforas ir kalbą“. Seminaras, skirtas lietuvių kalbos dienoms (vasario 16 d.–kovo 11 d.) (VB 

skaitykla) 
Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas  (Mokymų klasė). 

V. Trečiokienė 

24.  1-30 d. „Apie tai kas neturi išnykti“. Vietovardžių rinkinių paroda, skirta vietovardžių metams. (VB skaitykla). R.Murmokaitė 
25.  1-30 d. Lidijos ir Jono  Dailidėnų tapybos darbų paroda. (Galerija „Prie knygų“) 

Parodos pristatymas. 
D. Pamerneckytė 

26.  15 d. Virtuali kelionė po „Juozo Tumo – Vaižganto ir knygnešių muziejų", skirta Knygnešio dienai 
(www.panrbiblioteka.lt). 

V. Trečiokienė 

27.  25-31 d. „All Digital Week“ veiklos. 
Kompiuternio raštingumo pradžiamokslis. Mokymai gyventojams (Mokymų klasė). 

L. Telyčėnienė 
28.   
29.   „Kai skaitysi – sužinosi“ . „Knygų lagamino“ pristatymas vaikams rajono bibliotekoje. V.Ambraškaitė 
30.   Pilietinės visuomenės instituto klubo „Civitas“ susitikimas – diskusijos. (VB skaitykla). D.Pamerneckytė 
31.   Kvalifikacinė LDB narių išvyka E.Grucienė 
32.   „Gyvo žodžio vakarai“: teatralizuotas literatūros kūrinių pristatymas. (VB skaitykla). D.Pamerneckytė 
33.   Mokymai-stažuotė bibliotekininkams l.Telyčėnienė 
34.   Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos rajono bibliotekose E.Grucienė 

BALANDIS 
35.  3-30 d. „Antrasis medžio gyvenimas“. Tautodailininko Alberto Valikonio (Ramygala) medžio drožybos darbų 

paroda (Galerija „Prie knygų“). 
D.Pamerneckytė 

36.  4 d. Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas  (Mokymų klasė). V. Trečiokienė 

37.  1 – 30 d. Literatūros paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai (Vaikų literatūros skaitykla). V.Ambraškaitė 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai  
38.  25 d. „Knygų puslapiuose – laikmečio ženklai“; renginys skirtas Algimanto Kaminsko 75-osioms gimimo 

metinėms. (VB skaitykla). 

V.Trečiokienė 

39.   Gamtos fotografas Marius Čepulis: fotografijų paroda ir knygos pristatymas (Galerija „Prie knygų“). D.Pamerneckytė 
40.   „Bibliotekos turtai“.  Meno albumų paroda. (VB skaitykla). D.Pamerneckytė 

41.  23-26 d. „Linksma diena“: stovyklėlė vaikams (Vaikų literatūros skaitykla). V.Ambraškaitė 



 

42.   "Išminties, žinių ir mokslo knygos". Naujos informacinės literatūros apžvalga ... bibliotekoje. D>Pamerneckyt
ė 

43.   Knygos vaikams „Sibiro haiku“ pristatymas. Susitikimas autorėmis Jurga Vile ir Lina Itagaki (Vaikų 
literatūros skaitykla). 

V.Ambraškaitė 

44.   Rajono bibliotekininkų pasitarimas (skaitykla) E.Grucienė 
GEGUŽĖ 

45.  2 d. Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas (Mokymų klasė). V. Trečiokienė 
46.  7 d. „Vaižganto perliukai“. Literatūros paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, bei J. 

Tumo-Vaižganto metams (Vaikų literatūros skaitykla). 
V.Ambraškaitė 

47.  2 - 31 Beržų progimnazijos moksleivių piešinių paroda. (Vaikų literatūros skaitykla) V.Ambraškaitė 
48.  2-31 d. „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos laureatai“. Dokumentinė paroda. V. Trečiokienė 
49.  2 – 31 d. Algimanto Lūžos (Krekenava) fotografijų paroda. (Galerija „Prie knygų“) 

Parodos pristatymas 
D.Pamerneckytė 

50.   „Kai skaitysi – sužinosi“ . „Knygų lagamino“ pristatymas vaikams rajono bibliotekoje. V.Ambraškaitė 
51.   Darbo planšetiniais kompiuteriais pagrindai. Mokymai gyventojams. (Mokymų klasė) L.Telyčėnienė 
52.   Seminaras rajono bibliotekininkams  (skaitykla) E.Grucienė 
53.   „Gyvo žodžio vakarai“: teatralizuotas literatūros kūrinių pristatymas. (VB skaitykla) D.Pamerneckytė 

BIRŽELIS 
 3 - 29 d. Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda. (Galerija „Prie knygų“) 

Parodos pristatymas 

D.Pamerneckytė 

54.  7 „Vakarojimai Puziniškio dvarelyje“. Renginys Puziniškio muziejuje A.Nedveckienė 

55.   Aukštaitijos regiono XI bibliotekininkų sąskrydis Darbo grupė 

56.  6 d. Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas (Mokymų klasė). V. Trečiokienė 

57.   „Kalvotoji Žemaitija“.  Albumų paroda, skirta Žemaitijos metams. (VB skaitykla) D.Pamerneckytė 
58.   Stovyklėlė vaikams „Su vasara“ (Vaikų literatūros skaitykla) V.Ambraškaitė 

LIEPA 
59.  1-31 d. Loretos Kubilienės tapybos darbų paroda  (Galerija „Prie knygų“) D.Pamerneckytė 
60.  1-31 d. „Robinzonas Kruzas gyvuoja jau 300 metų“. Literatūros paroda, skirta pirmojo knygos leidimo 

jubiliejui (Vaikų literatūros skaitykla) 
V,Ambraškaitė 

61.  1-31 d. Albumų paroda, skirta Laikinosios sostinės atminimo metams. (VB skaitykla) D.Pamerneckytė 
62.  1-31 d. Akcijos „Vasara su knyga“ veiklos. (Vaikų literatūros skaitykla) V.Ambraškaitė 

RUGPJŪTIS 
63.  1-31 d. „Baltijos kelias – žmonių grandinė sujungusi tris valstybes laisvės vardan“. Dokumentų paroda, skirta 

Baltijos kelio 30-mečiui.(VB skaitykla) 
V. Trečiokienė 



 

64.  1-31 d. Daivos Mukulytės (Piniava) skiautinių paroda. (Galerija „Prie knygų“) D.Pamerneckytė 
65.   Fotomenininko Juliaus Vaupšo fotografijų paroda. (Galerija „Prie knygų“) D.Pamerneckytė 
66.   Akcijos „Vasara su knyga“ veiklos (Vaikų literatūros skaitykla). V.Ambraškaitė 

RUGSĖJIS 
67.  2-30 d. Panevėžio Kraštotyros muziejaus kilnojamoji paroda „  1920-1940 Panevėžys –modernėjantis 

miestas“. Paroda skirta miesto gimtadieniui (Galerija „Prie knygų“) 
D.Pamerneckytė 

68.  3-28 d. „Vaižganto kelio stotelė – Ustronė“. Literatūros paroda, skirta Juozo Tumo-Vaižganto metams. (VB 
skaitykla) 

V. Trečiokienė 

69.   Susitikimas su rašytoja, žurnaliste Lina Ever Neverbickiene (VB skaitykla) D.Pamerneckytė 
70.  5 d. Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas (Mokymų klasė). V. Trečiokienė 
71.   Akcijos „Vasara su knyga“ baigiamasis renginys (Vaikų literatūros skaitykla). V.Ambraškaitė 
72.   "Išminties, žinių ir mokslo knygos". Naujos informacinės literatūros apžvalga ... bibliotekoje D.Pamerneckytė 
73.   Juozo Tumo-Vaižganto 150-tųjų metinių minėjimas A.Daukša 
74.   „Kai skaitysi – sužinosi“ . „Knygų lagamino“ pristatymas vaikams rajono bibliotekoje V.Ambraškaitė 
75.   „Gyvo žodžio vakarai“: teatralizuotas literatūros kūrinių pristatymas. (VB skaitykla) D.Pamerneckytė 
76.   Pasitarimas rajono bibliotekininkams (skaitykla) E.Grucienė 

SPALIS 
77.  3 d. Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas (Mokymų klasė) V. Trečiokienė 
78.   „Panevėžio rajono Nepriklausomybės kovų dalyviai“. Kilnojama paroda V. Trečiokienė 
79.  1 – 31 d. „Gamtos  spalvos“. Lopšelio-darželio „Dobilas“ piešinių paroda (Vaikų literatūros skaitykla). V.Ambraškaitė 
80.  1-15 d. „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Lietuvių kalbos instituto edukacinė paroda (Vaikų literatūros 

skaitykla). 
V.Ambraškaitė 

81.  1-31 d. A. Kezio „Angelai‘. LNB kilnojamoji paroda, skirta Pasaulio lietuvių metams. (Galerija „Prie knygų“) D.Pamerneckytė 
82.  21 – 25 d. Prisijungusi Lietuva veiklos 

Darbo kompiuteriu pradžiamokslis. Elektroninės paslaugos. (Mokymų klasė) 
L.Telyčėnienė 

83.   Seminaras rajono bibliotekininkams  (skaitykla) E.Grucienė 
LAPKRITIS 

84.  4 – 30 d. Tapytojo Raimundo Kaliaso darbų paroda (Galerija „Prie knygų“)  D.Pamerneckytė 
85.  4 – 30 d. Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuotos akcijos vaikų darbelių paroda 

(Vaikų literatūros skaitykla). 
V.Ambraškaitė 

86.   Šiaurės šalių literatūros savaitė. Skaitymai ir literatūros paroda (Abonementas ir Vaikų literatūros 
skaitykla) 

V.Ambraškaitė 
D.Pamerneckytė 

87.   
Šiaurės šalių literatūros savaitė (rajono bibliotekos) 

Rajono 
bibliotekininkai 

88.  7 d. Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas (Mokymų klasė) V. Trečiokienė 
89.   „Svajojęs paskirti savo gyvenimą kūrybai“. Renginys , skirtas Broniaus Krivicko 100-osioms gimimo 

metinėms (VB skaitykla) 
V. Trečiokienė 



 

90.   „Kai skaitysi – sužinosi“ . „Knygų lagamino“ pristatymas vaikams rajono bibliotekoje. V.Ambraškaitė 
91.   „Gyvo žodžio vakarai“: teatralizuotas literatūros kūrinių pristatymas. (Galerija „Prie knygų“) D.Pamerneckytė 
92.   „LIBIS statistikos modulio galimybės“. Mokymai – stažuotė 3 gr. (Mokymų klasė) E.Grucienė 
93.   "Išminties, žinių ir mokslo knygos". Naujos informacinės literatūros apžvalga ... bibliotekoje D.Pamerneckytė 
94.   „Ištikimi knygai“. Tradicinė rajono bibliotekininkų šventė  (skaitykla) E.Grucienė 

GRUODIS 
95.  2-31 d. „Išrinktieji“. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės fotografijų paroda. (Galerija „Prie knygų“) 

Knygos „Išrinktieji“ pristatymas ir  edukacija „Sudėliok meną“. 
D.Pamerneckytė 

96.  2-31 d. „Aš ir kitas mano aš“. Literatūros paroda Kristinos Gudonytės 70-mečiui (Vaikų literatūros skaitykla) V.Ambraškaitė 
97.  5 d. Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas (Mokymų klasė) V. Trečiokienė 
98.   Rajono bibliotekininkų pasitarimas (skaitykla) E.Grucienė 
99.   Leidyklos „Debesų ganyklos“ literatūrinės-edukacinės programos „Šaukšto šmaukšto akademija“ 

pristatymas vaikams (Vaikų literatūros skaitykla) 
V.Ambraškaitė 

100.   Ramygalos keramika. (Galerija „Prie knygų“). D.Pamerneckytė 
 

 

 

 

 

 

 


