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Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pristatymas 

Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, įmonės kodas 190382821, įkurta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu 1937 m, juridinių asmenų registrų centre įregistruota 1998 m. 

gegužės 11 d. Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis – bibliotekų veikla.  

Teisinis statusas: savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Viešosios bibliotekos direktorius: laikinai einanti viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas 

Vaiva Daugėlienė.  

Misija:  

Viešoji biblioteka siekia sudaryti sąlygas vietos bendruomenės informacinių ir kultūrinių 

poreikių tenkinimui, atsižvelgiant į kiekvienos vartotojų grupės interesus.  

Vizija: 

1. Užtikrinti atvirą ir viešą bibliotekų prieigą vartotojams. 

2. Siekti, kad biblioteka gyventojams taptų turiningo laisvalaikio praleidimo vieta. 

Biblioteka veikia Širvintų rajono teritorijoje informacijos sklaidos, kultūros ir švietimo 

srityse. Bibliotekoje kaupiami, sisteminami, tvarkomi, saugomi ir teikiami panaudai dokumentai, 

užtikrinamos galimybės gyventojams naudotis viešaisiais informacijos ištekliais, teikiama 

informacija, bibliotekos paslaugos, reikalingos visuomenės švietimui bei asmenybės ugdymui.  

 

Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa 

Programa siekiama ugdyti bendruomenę, kuri puoselėja etnokultūrą ir kultūros paveldą, yra 

pilietiškai aktyvi, iniciatyvi, turinti galimybę tenkinti informacinius ir kultūrinius poreikius, aktyviai 

dalyvauti visuomeniniame gyvenime.  

Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programos trumpalaikiai tikslai:  

1. Užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas. 

2. Siekti viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos. 

Antrojo tikslo ,,Siekti viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos“ įgyvendinimo 

uždaviniai – plėsti informacines paslaugas ir įrengti bibliotekose informacinių paslaugų 

literatūrinio palikimo sklaidą.  

 

Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – biblioteka) tikslas 

Širvintų rajono gyventojams organizuoti bibliotekų paslaugų prieinamumą, įvairia forma 

(renginiais, parodomis) numatyti knygų pristatymus. Bibliotekos darbas planuojamas ir už jį 

atsiskaitoma Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Nacionalinei Martyno Mažvydo 

bibliotekai, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos standartu „Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika“. Finansinės 

veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atskaitingas 

Širvintų rajono savivaldybės tarybai. 

Pagal Bibliotekos nuostatus bibliotekos direktorius organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos 

darbą ir atsako už jos veiklą. 

Bibliotekos direktoriaus 2016 m. pagrindiniai veiklos uždaviniai: 

 kuruoti LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema) diegimą filialuose, 

kuriant elektroninį knygų katalogą; 

 organizuoti renginius, reprezentuojančius Širvintų rajono kultūrinį gyvenimą 

bibliotekoje, rajone; 

 numatyti literatūrines parodas valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų 

minėjimui; 

 koordinuoti bibliotekos vykdomus projektus „Vilnijos vartai“, Kultūros ir meno tarybos 

vykdomus projektus ir kt.; 

 organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; 

 vykdyti materialinės bazės gerinimo ir ūkinės veiklos darbų koordinavimą; 

 atstovauti bibliotekai visose įstaigose ir organizacijose; 

 gerinti bibliotekos paslaugų kokybę; 
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 aktyvinti bibliotekos ir bendruomenės bendradarbiavimą. 

Kiekvienas rajono ir Lietuvos gyventojas, turintis prieigą prie interneto, gali gauti pilną 

informaciją elektroniniame Širvintų (www.sirvintuvb.lt) viešosios bibliotekos ir suvestiniame 

LIBIS (www.libis.lt) kataloge apie visus dokumentus, esančius Širvintų viešojoje bibliotekoje ir 

kitose Lietuvos bibliotekose, kurios dalyvauja suvestinio katalogo kūrime.  

 

Skaitytojų aptarnavimas 

2016-aisiais metais rajono gyventojams paslaugas teikė Viešoji biblioteka ir 18 kaimo 

filialų. Rajono bibliotekų fonduose sukaupta virš 132537 vnt. dokumentų. Viešojoje bibliotekoje ir 

kaimo filialuose įrengta viešojo interneto prieiga su 111 kompiuterizuotų darbo vietų. Viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose dirbo 36 bibliotekininkai. Bibliotekose organizuojami įvairūs kultūriniai 

bei literatūriniai renginiai. Jų bibliotekose surengta 713. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2017 m. pradžioje Širvintų rajone gyveno 

15861 gyventojas. Viešoji biblioteka 2016 m. aptarnavo 1672 skaitytojus, filialai – 1898. Viešosios 

bibliotekos sistemoje palyginus su praėjusiais metais vartotojų sumažėjo 1028, Viešojoje 

bibliotekoje vartotojų skaičius padidėjo  29 , kaimo filialuose sumažėjo 1057 vartotojais. 

Viešosios bibliotekos ir filialų gyventojų sutelkimo procentas 28,5%. Gyventojų 

sutelkimas sumažėjo 0,5%.  

       1 lentelė 

 
Skaitytojų skaičius 

2015 m 2016 m Pokytis 

SVB 4598 3570 -1028 

Viešoji biblioteka 1643 1672 +29 

Filialai 2955 1898 -1057 

 

       2 lentelė 

 
Apsilankymų skaičius 

2015 m 2016 m Pokytis 

SVB 105055 71312 -33743 

Viešoji biblioteka 34112 38500 +4388 

Filialai 70943 32812 -38131 

 

       3 lentelė  

 Dokumentų išduotis 

2015 m. 2016 m. Pokytis 

SVB 143730 vnt. 88055 -55675 vnt. 

Viešoji biblioteka 45359 vnt. 41619 -3740 vnt. 

Filialai 98371 vnt. 46436 -51935 vnt. 

 

Bibliotekos buhalterinė apskaita 

2016 metais Viešoji biblioteka naujų dokumentų įsigijo pagal Lietuvos Respublikos 

Kultūros ministerijos ir Viešosios bibliotekos pasirašytą sutartį. Iš valstybės biudžeto dokumentų 

įsigijimui bibliotekai buvo skirta 12962 Eur.  

Iš kitų šaltinių knygų gauta už 6360 Eur, tai yra parama ir skaitytojų dovanotos knygos. 

Dokumentų įsigijimui, buvo pasirašytos sutartys su tiekėjais: UAB „AL sprendimai“, UAB 

„Patogu pirkti“, UAB „Baltų lankų“ leidyba, UAB „Nieko rimto“, UAB „Jotema“, UAB „Tyto 

alba“, UAB „Gimtasis žodis“, leidykla „Žara“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Viliaus 

Gužausko firma „Homo liber“, VšĮ „Gelmės“, Všį „Terra Publica“. 

Parama spaudai leidiniais: 1893 Eur. 

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui nuo liepos 1 d. skirtos 

Valstybės lėšos 15613 Eur. 

http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.libis.lt/
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Pagal patvirtintą 2016 metų Viešosios bibliotekos biudžeto programos sąmatą patvirtinta 

324800 Eur, iš jų - 225100 Eur sudarė darbo užmokesčio lėšos, prekių ir paslaugų įsigijimui – 

30100 Eur.  

Per 2016-uosius metus biudžetinių įstaigų pajamų gauta 338 Eur. 

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gauti 2 % GPM – 229 Eur. 

Projektų lėšos - 4900 Eur, rėmėjų parama -360 Eur. 

Viešoji biblioteka, vadovaudamasi bendrais apskaitos principais, teisės aktais, 

reglamentuojančiais jos veiklą, taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos 

duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS (Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės 

atskaitomybės standartas) reikalavimus. 

Viešoji biblioteka tvarkydama buhalterinę apskaitą Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

konsolidavimo informacinėje sistemoje konsolidavo finansines ataskaitas. 2016 m. parengė trijų 

ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinį finansinių ataskaitų rinkinį bei Širvintų 

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį - 

veiklos rezultatų ataskaitą, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, valstybės išlaidų sąmatos 

vykdymo ataskaitą, finansinės būklės ataskaitą, jas pateikė Širvintų rajono savivaldybės finansų ir 

biudžeto skyriui, Tarybai bei paskelbė Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje. 

 Sudarydama ataskaitų rinkinį, Viešoji biblioteka vadovaujasi pinigų, subjekto, 

periodiškumo pastovumo, piniginio mato bendraisiais apskaitos principais. 

 Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami bibliotekos sąskaitų plano sąskaitose 

taikant bibliotekos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, 

metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams 

arba straipsniams ir apskaitos procedūroms. 

Vykdydami raštvedybą Viešojoje bibliotekoje gaunamus ir siunčiamus dokumentus 

registruojame atskirose bylose, su kuriais supažindiname darbuotojus. 2016 m. gauta ir 

užregistruota 126, parašyti 134 raštai, Viešosios bibliotekos direktorius suderino ir pasirašė 40 

įvairaus pobūdžio sutarčių su tiekėjais.  

Viešosios bibliotekos direktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, įgyvendindamas 

įstatymus, Vyriausybės ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, 2016 metais patvirtino 

253 įsakymus veiklos organizavimo, personalo, atostogų, komandiruočių klausimais. 

 

Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema (toliau- LIBIS) 

Viešosios bibliotekos skyriuose iš viso surekataloguota 70898 vnt. knygų, kurių aprašai 

atsispindi Širvintų viešosios bibliotekos ir Lietuvos elektroniniuose kataloguose (www.libis.lt). Per 

2016 m. surekataloguotos 3763 knygos. 

 

Fondo būklė 

Iš viso Viešosios bibliotekos sistemoje yra 132537 fiz. vnt. dokumentų, 13174 pavadinimų. 

Iš jų 129146 fiz. vnt. knygų ir serialinių dokumentų. Iš jų:  

Viešojoje bibliotekoje yra 42282 vnt. dokumentų, 13143 pav., filialuose 90255 vnt., 6625 

pav. dokumentų (knygų ir kitų leidinių, diskų). 

 

Aprūpinimas dokumentais 

Fondo kaupimas, sistemingas ir apgalvotas jo komplektavimas, atitinkantis vartotojų 

poreikius, yra viena pagrindinių bibliotekos funkcijų, todėl, komplektuojant fondą, atsižvelgta į 

turimus išteklius ir siekta racionaliai panaudoti gautas lėšas įsigyjant įvairesnių dokumentų, 

reikalingų platesniam vartotojų ratui.  

Iš viso per metus gauta 4925 fiz. vnt. dokumentų, 1043 pavadinimų. 
 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, seminarų ir pasitarimų organizavimas 

2016 metais kvalifikaciją kėlė 33 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

bibliotekininkai. Jie dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos, 

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo organizuotuose mokymuose, Knygų mugėje. 

http://www.libis.lt/
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Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus ir filialų darbuotojos dalyvavo Tarptautinėje 

vaikų knygos dienos šventėje, kuri vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 

viešojoje bibliotekoje. 

Periodiškai organizuojami administracijos, skyriaus bei filialų darbuotojų pasitarimai 

einamųjų problemų sprendimo klausimais. Per 2016-uosius metus vyko 6 seminarai, 6 gamybiniai 

pasitarimai darbuotojams. 

Konsultuojami filialai rekatalogavimo klausimais. Informacija teikiama ir kitais darbo 

klausimais. Metodinės išvykos buvo į Gelvonų ir Bagaslaviškio filialus. 

Šiais metais buvo atliktas dokumentų fondo patikrinimas Kernavės ir Jauniūnų filiale. 

 

Partnerystė ir bendradarbiavimas 

Bendradarbiaujant su moterų klubu „Jums“ Viešojoje bibliotekoje vyko kasmetinis 

„NEDELSK“ renginys. 

Bendradarbiavome su VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) Širvintų skyriumi, Širvintų 

darbo birža, VSDFV (Valstybinis socialinis draudimo fondo valdyba) Širvintų skyriumi, Širvintų 

vaikų dienos centru vykdant mokymus gyventojams. 

Bendradarbiaujant su Rašytoju klubu vyko Tarptautinis Poezijos pavasario festivalis 

„Poezijos pavasaris 2016“ Širvintose ir Kernavėje bei Šešuolėlių dvare. 

Organizuodami renginius bendradarbiaujama su mokyklomis, vaikų dienos centrais, 

darželiais, kultūros įstaigomis, seniūnijomis, Muzikos ir meno mokykla, leidyklomis, 

visuomeninėmis organizacijomis, bendruomenėmis. 

Palaikomi nuolatiniai ryšiai su įstaigomis ir organizacijomis, telkiančiomis neįgaliuosius ir 

senyvo amžiaus žmones: Širvintų rajono neįgaliųjų draugija, Širvintų rajono žmonių bendrija 

,,Lemties Bičiuliai“, Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) ,,Bočiai“ Širvintų bendrija. Jie yra 

nuolatiniai  bibliotekoje vykstančių renginių lankytojai. Sudaryta erdvė jų meninei saviraiškai. 

 

Projektinė veikla 

Per 2016 m. Viešoji biblioteka Kultūros tarybai pateikė 9 projektus, iš jų 3 gavo 

finansavimą, gauta 4900 Eur. Viešoji biblioteka iš Kultūros tarybos gavo finansavimą projektams 

„Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“, „Medijos keičia mūsų gyvenimą“ 4000 Eur. 

Europos komisijos atstovybė Lietuvoje finansavo projektą „Europos Sąjunga – suvienijusi įvairovę“ 

900 Eur. 

Visu kompleksu renginių buvo paminėta Europos diena. Gegužės 5–6 dienomis Širvintų 

viešoji biblioteka, įgyvendindama Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuojamą projektą 

„Europos Sąjunga: suvienijusi ivairovę“, organizavo Europos dienos šventę Širvintų mieste. 

Dvi dienas viešosios bibliotekos darbuotojų komandos vyko į lopšelius-darželius 

„Buratinas“ ir „Saulutė“, pasakojo vaikučiams apie Europos Sąjungą, skaitė Europos šalių pasakas. 

Mažieji spalvino Europos Sąjungos objektus iš knygelės „Kelionės su Europiuke“, tie piešinėliai 

Europos dienos šventės metu buvo eksponuojami Kultūros centro kiemelyje.  

Kiemelyje prie Savivaldybės renginio metu vyko Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyriaus mokinių kūrybinių-maketavimo darbų paroda 

„Mes Europoje“ (dėstytoja Vilma Gudeikaitė). Taip pat kiemelyje prie Savivaldybės vyko 

informacijos platinimo akcija „Eurokaruselė“. Jos metu šventės dalyviams buvo dalinami leidiniai 

apie Europos Sąjungos istoriją, institucijas, piliečių teises. 

Prie skulptūros „Širvinta“ vyko gėlių sodinimo akcija „Žiedai Europai“. Jos metu gėlyne 

prie skulptūros buvo sodinamos mėlynos spalvos našlaites.  

Kultūros centro parodų salėje vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Kuriame Europos vėliavą“. Jose 

darbavosi Širvintų pradinės mokyklos trečiokai. Padedami mokytojų ir viešosios bibliotekos 

darbuotojų, mokiniai iš popieriaus sumeistravo daugybę geltonų ir mėlynų vėjo malūnėlių. Po 

vėliavų pakėlimo ceremonijos, iš malūnėlių buvo sudėliota įspūdingo grožio Europos Sąjungos 

vėliava. 
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Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko paskaita apie Europos Sąjungos aktualijas, iššūkius ir 

sunkumus, su kuriais šiuo metu susiduria bendrija. Paskaitą skaitė Rytų Europos studijų centro 

direktorius Linas Kojala.  

Linksmą nuotaiką klausytojams dovanojo baigiamasis Europos dienos šventės renginys - 

grupės „Joel Acoustic“ koncertas.  

Visus metus buvo vykdomas projektas „Nuo nemokėjimo skaityti ik negalėjimo neskaityti“. 

Šio projekto metu viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su poete Zita Gaižauskaite. Buvo 

švenčiama  Tarptautinė vaikų knygos diena.  

Gegužės mėn. bibliotekoje lankėsi vaikų rašytoja ir dailininkė Lina Žutautė.  

Lapkričio mėn. Širvintų viešojoje bibliotekoje svečiavosi gamtininkas, aplinkosaugininkas, 

fotografas, radijo laidų vedėjas, rašytojas Selemonas Paltanavičius.  

Vyko trys edukaciniai užsiėmimai „Kaip žmonės sukūrė raštą“, kurį surengė VŠĮ „Vikingų 

kaimas“. 

Gegužės mėnesį Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi dailininkė, dizainerė, iliustratorė Lina 

Dūdaitė, iliustravusi 6 lietuvių knygas ir vieną knygą latvių kalba. 

Pilnas autobusas mažųjų skaitytojų su tėveliais birželio 4 d. vyko į Molėtus. Buvo aplankyta 

renovuota Molėtų viešoji biblioteka. Aplankytas Molėtų informacinis centras, pasivaikščiota po 

skulptūrų parką ir ežero krantinę, aplankė A. Truskausko medžioklės ir gamtos ir Ežerų žvejybos 

muziejus. 

Širvintų viešojoje bibliotekoje svečiavosi „Labaiteatras“ su muzikiniu spektakliu-žaidimu 

,,Aplink pasaulį“. Jame vaidino aktorė, režisierė Agnė Sunklodaitė, kompozitorius Deividas 

Gnedinas. 

Tėvams ir visiems, kas domisi skaitymu, paskaitą skaitė VšĮ ,,Laikas skaityti'' direktorė Rūta 

Elijošaitytė. Ji skaitė paskaitą „Vaikas ir knyga“: suteikė naudingos ir įdomios informacijos apie 

skaitymą vaikams, atsakė į taip rūpimus klausimus, pasidalino savo patirtimi. 

Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdė projektą „Medijos keičia mūsų 

pasaulį“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Jo vykdymui skirta 2000 Eur suma. Projekto 

metu vyko mokymai „Projektų valdymas“, seminaras: „Asmens duomenų apsaugos įstatymas": 

Širvintų rajono viešosios bibliotekos bibliotekininkams. Mokymai „Nematomi pavojai internete: 

asmens duomenų apsauga elektroninėje erdvėje“ vyko Širvintų rajono viešosios bibliotekos 

bibliotekininkams, Širvintų vaikų dienos centro lankytojams. 

Projekto metu organizuotas seminaras „Asmeninis efektyvumas – savo laiko valdymas“ 

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams, bibliotekininkams, bibliotekos lankytojams.  

Seminarai „Nematomi pavojai internete - asmens duomenų apsauga internete“ suteikė žinių 

apie asmens duomenų apsaugą Čiobiškio, Bagaslaviškio, Kernavės, Kiauklių bibliotekų 

lankytojams bei Musninkų gimnazijos gimnazistams. 

Viešoji biblioteka tęsia su Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešąja biblioteka projektą 

„Vilnijos vartai“. Renkama ir sisteminama informacija apie Širvintų rajono vietoves, dvarus ir kitus 

istorinius paminklus, kultūros objektus, kraštotyros darbus, žymius žmones, kryžius, pateikiama 

kita svarbi informacija žr. (www.vilnijosvartai.lt). 

 

Bibliotekos renginiai 
Viešojoje bibliotekoje 2016 m. suorganizuoti renginiai ir parodos, iš jų parengta 93 parodų, 

filialuose suorganizuota 701 renginys, iš jų: 421 parodos. Informacija apie bibliotekose vykstančius 

renginius talpinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.sirvintuvb.lt ir Širvintų 

rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.sirvintos.lt, „Širvintų krašto laikraščiuose. 

Parodos labai svarbios knygų fondo populiarinimui. Spalvingos, kruopščiai parengtos 

parodos visada atkreipia dėmesį, padidina dokumentų išdavimą ir atskleidžia viešosios bibliotekos 

fondą, sudomina bibliotekos skaitytojus. Bibliotekoje yra erdvė eksponuoti paveikslus – rengti 

tapybos darbų parodas, 2016 m. skaitykloje buvo organizuojamos autorinių darbų parodos. Didelio 

lankytojų susidomėjimo sulaukė jauno fotografo iš Ispanijos Antonio Perea fotografijų paroda „Kita 

http://www.vilnijosvartai.lt/
http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.sirvintos.lt/
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stotelė – Musninkai“. Tai gražios, obelų žiedais pasipuošusios gamtos fone gimė Musninkų 

miestelio gyventojų portretai. 

Viešosios bibliotekos lankytojus sudomino elektrėniškio alpinisto ir fotografo Algirdo 

Subatos fotografijų paroda „Kalnų pavilioti“. 

Vyko ir tapybos darbų autorinės parodos. Viena iš jų - Aldonos Vasiukevičienės tapybos 

darbų paroda. Ponios Aldonos darbai priskiriami primityviajai tapybai. Šiuo stiliumi tapyti 

paveikslai nepalieka abejingų – jie pavergia savo nuoširdumu ir sąžiningumu. Tapytoja dalyvavo 

parodose „Aukso vainikas” 2014 ir 2015 metais bei parodose Adomo Varno ir Monikos Bičiūnienės 

premijoms laimėti. 2014 metais gavo Rimo – Zigmo Bičiūno premiją.  

Ypač didelio bibliotekos lankytojų dėmesio susilaukė šiuo metu Širvintų rajone gyvenančios 

profesionalios dailininkės Genutės Burbaitės tapybos darbų paroda „Žydėjimas“.  

Ne vienerius metus besitęsianti Viešosios bibliotekos ir Švietimo centro draugystė 

padovanojo bibliotekai dvi puikias meno parodas. Tai Respublikinio dailės projekto „Pasauliui apie 

Lietuvą. Praeities pėdsakais“ parodos-konkurso, skirto LRT 90-mečiui, moksleivių darbų paroda 

bei Širvintų ir Molėtų rajonų dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda „Mokymosi 

spalvos“. 

Net 23 parodos skirtos rašytojų bei meno veikėjų jubiliejams pažymėti.  

2016-ais metais Širvintų miesto centrinėje I. Šeiniaus gatvėje atidengtas paminklas rašytojui 

ir diplomatui Ignui Šeiniui. Tai progai Viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojama dokumentų ir 

spaudinių paroda iš Širvintų rajono Bagaslaviškio I. Šeiniaus pagrindinės mokyklos I. Šeiniaus 

muziejaus bei Širvintų viešosios bibliotekos fondų. Paroda vadinosi „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir 

Lietuvos“. Ji susilaukė didelio paminklo atidengimo šventės svečių susidomėjimo. 

2016 m. bibliotekos renginių repertuarą paįvairino susitikimai su įvairiais žmonėmis, knygų 

pristatymai. Vienas iš jų - kraštiečio Stasio Miliuko knygos ,,Giminės ir ne tik“ pristatymas Širvintų 

viešojoje bibliotekoje svečiavosi žinomas poetas, Jono Aisčio premijos laureatas Jonas Endrijaitis. 

Jis pristatė naują savo eilėraščių knygą „Meilės subrandinti“. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Viešojoje bibliotekoje svečiavosi prozininkas, 

dramaturgas, libretistas, eseistas Herkus Kunčius ir tarptautinių konkursų laureatė, originalaus balso 

savininkė, garsi solistė Sigutė Trimakaitė. Buvo pristatoma H. Kunčiaus knyga „Dviveidis 

romanas“. 

Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko žurnalistės Ingos Liutkevičienės knygos „15 metų su 

Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“ pristatymas. Žurnalistė pristatė jau ketvirtąją knygą apie 

charizmatiškąją G. Dauguvietytę.  

Pristatyta žurnalistės Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. 

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Į jaukų vakarą susirinko visi, kuriems 

yra artimas tikėjimas, kurie norėjo išgirsti apie Biblijos sėjėją, visi tie, kurie norėjo pajusti tą 

šilumą, kurią žmonėms dovanojo Monsinjoras. 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2016 – aisiais Širvintų viešosios bibliotekos neaplenkė 

Tarptautinio poezijos pavasario paukštė. Renginio metu svečiavosi poetas, vertėjas Antanas A. 

Jonynas, poetė Meilė Marija Kudarauskaitė, poetė, prozininkė Ineza Juzefa Janonė, poetė, 

prozininkė, eseistė Sara Poisson (Rasa Čergelienė), poetė Nijolė Kliukaitė – Kepenienė, kino ir 

teatro aktorius, kūrėjas, dainuojamosios poezijos atlikėjas Giedrius Arbačiauskas.  

Skaitytojų aptarnavimo skyrius savo renginiais prisidėjo prie Lietuvių kalbos dienų 

paminėjimo. Tai progai buvo skirta popietė „Širvintų rajono tarmės ir autentiški vietovardžiai“. 

Renginyje dalyvavo hab. dr. Kazimieras Garšva. 

Gražiu renginiu bibliotekos kolektyvas paminėjo Bibliotekų metų pradžią. Kovo 16 d. 

Širvintų viešojoje bibliotekoje vyko Bibliotekų metų atidarymo šventė ir Knygnešio dienos 

minėjimas. 

Širvintų viešojoje bibliotekoje vyko Coder Dojo užsiėmimai. Coder Dojo - bendruomeniniu 

savanorystės pagrindu sukurti programavimo pradmenų mokymo klubai 7–17 m. vaikams ir 

jaunimui. Šiuo metu 57 šalyse veikia apie 700 Coder Dojo klubų, kurie yra surengę tūkstančius 

renginių. Širvintų bibliotekoje vykusiame užsiėmime dalyvavo vaikai ir jaunimas iš Širvintų, 
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Bagaslaviškio, Gelvonų ir Čiobiškio mokyklų. Vaikai ir jaunimas buvo mokomi sukurti savo 

pirmąją interneto svetainę ir programavimo. Jiems padėjo Lietuvos IT įmonėse dirbantys 

programavimo profesionalai - Coder Dojo mentoriai. Buvo organizuoti  edukaciniai renginiai. 

Rugsėjo 26 d. buvo švenčiama šventė, skirta Europos kalboms. Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos 7-8 klasių mokiniai lankėsi bibliotekoje ir dalyvavo literatūrinėje viktorinoje.  

Lapkričio 23 d. vyko literatūrinis protmūšis, kurio idėja gimė Lietuvos nacionalinės M. 

Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamente, o jo tikslas – pademonstruoti 

vaikams, kad skaitymas gali būti linksmas, atraktyvus, azartiškas užsiėmimas, o ne tik su literatūros 

pamokomis ir, iš dalies, su prievarta siejama nuobodi veikla. 

Vaikų literatūros skyriuje Širvintų meno mokyklos meno skyriaus mokiniai (mokytojos 

Sigita Kaminskienė ir Jolita Rulevičiūtė) dalyvavo VšĮ „Artsfera“ projekto „Kelionė per literatūros 

epochas“ edukaciniame animacijos užsiėmime.  

Tradiciškai vaikų literatūros skyriuje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai.  

Lapkričio 14 d. rytmečio skaitymuose dalyvavo Širvintų „Saulutės“ lopšelio-darželio „Drugelių“ 

grupės vaikučiai (auklėtoja Violeta Rinkevičienė). 

Lapkričio 15 d. vyko kūrybinės dirbtuvėlės, kuriose kūrėme „baimės guolio“ gyventojus. 

Beje, „ryklio pilvas“ tapo miela pasisėdėjimo vietele daugeliui vaikų literatūros skyriaus lankytojų. 

Ruošiantis savaitei, Musninkų A. Petrulio gimnazijos trečios klasės mokiniai (mokytoja 

Danguolė Blusevičienė) piešė Stian Hole knygos „Harmano vasara“ iliustracijas, o ketvirtokai 

(mokytoja Asta Jurkevičienė) sukūrė įspūdingus vorus.  

Vaikų literatūros skyriuje vieną kartą per savaitę vyko neformaliojo vaikų švietimo 

programos „Skaitome kitaip“ užsiėmimai. Programa ugdė meilę knygai ir sau, tai yra, skatino 

dalyvius augti asmenybėmis, padėti įgyti efektyvaus bendravimo įgūdžių, suteikti žinių apie 

skaitymo kultūrą ir padėti užmegzti tvirtesnį emocinį, intelektinį ir dvasinį ryšį su knyga bei 

bendraamžiais. 

Visus metus vyko knygų mainų akcija „Dovanojame vieni kitiems“, „Pakvieski draugą į 

biblioteką“ (Nacionalinės bibliotekų metu) , kalėdiniu laikotarpiu-„Knygų Kalėdos“, „Bibliotekos 

draugams ir bičiuliams – rankų darbo atvirukai“. 

Čiobiškio, Kiauklių, Kernavės, Anciūnų, Bagaslaviškio, Družų, Lapelių, Zibalų, Juodiškių, 

Musninkų, Alionių, Jauniūnų, Gelvonų filialai ir Širvintų viešoji biblioteka, naudojasi patalpomis, 

panaudos teise gautomis iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos. 

Visos patalpos, išskyrus šiuo metu laikinai neveikiančio Juodiškio filialo, yra racionaliai 

naudojamos, juose vyksta veikla , renginiai. 

Alionių filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 

viktorinos, dokumentų parodos. Vyko popietės „Kiaušinis – Velykų šventės simbolis“, „Kalėdos su 

pasaka“. Vaikams buvo surengta paroda: „ Rugsėjo 1-oji Mokslo ir žinių diena“. 

Anciūnų filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 

viktorinos, dokumentų parodos. Vyko literatūrinė – muzikinė popietė ,,Motina – Dievo angelas 

žemėje“, skirta Motinos dienai paminėti. Organizuotas renginys - Jurginių šventė ,,Jurgi Jurgeli 

atrakink žemelę“. Širvintų savivaldybės kultūros centro Anciūnų filiale vykusioje Zibalų seniūnijos 

kultūros dienoje ,,Šalia kelio karčema“. Širvintų viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. 

bibliotekininkės Ritos Makauskienės iniciatyva surengtos Sigitos Kaminskienės tapybos ir karpinių 

paroda „Žemei ir sielai“ Birutės Dailydžionienės rankdarbių paroda ,,Grožis iš Birutės rankų“, 

Monikos Jasionytės piešinių paroda ,,Laisvės troškimas“. Organizuota Vaikų gynimo diena. 

„Vaikystė, tu esi gražiausia pasaka“. Anciūnų filialas dalyvavo akcijoje „Apkabink biblioteką“. 

Buvo organizuota šventė, skirta kalėdiniam laikotarpiui: ,,Kalėdinė pasaka“. Vaikai, tėveliai, 

seneliai suvaidino pasaką ,,Vilkas ir septyni ožiukai“. 

Bagaslaviškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 

viktorinos, dokumentų parodos. Buvo eksponuojamos parodos: „Bitutė ratuota“ bei „Fotografijos iš 

atminties“, kaimo gyventojų rankdarbių paroda. Bibliotekoje buvo eksponuojama biologijos 

mokytojo Gedimino Žilinsko sukaupta įvairi medžiaga apie naminius balandžius. Lankėsi 

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistas Arvydas Raskilas. 
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Visuomenės sveikatos biuras vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, visuomenės sveikatos 

stiprinimą, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą. Pagrindinė misija – žmonių sveikatinimas, 

kokybiško gyvenimo Po paskaitos specialistas Arvydas Raskilas išdalino šiaurietiškas lazdas, 

supažindino kaip su jomis elgtis. Dvylika savanorių entuziastų, atlikę specialius apšilimo pratimus, 

patraukė į pirmą „šiaurietišką žygį“ miestelio asfaltuotomis gatvėmis. Širvintų viešojoje 

bibliotekoje vyko Coder Dojo užsiėmimai. Coder Dojo – bendruomeniniu savanorystės pagrindu 

sukurti programavimo pradmenų mokymo klubai 7–17 m. vaikams ir jaunimui. Šiuo metu 57 šalyse 

veikia apie 700 Coder Dojo klubų, kurie yra surengę tūkstančius renginių. Širvintų bibliotekoje 

vykusiame užsiėmime dalyvavo vaikai ir jaunimas. Taip pat šiuose užsiėmimuose dalyvavo ir 

Bagaslaviškio bibliotekoje vykstančių Neformaliojo vaikų švietimo programos „Mokausi kurti ir 

bendrauti“ dalyviai. Jie buvo mokomi sukurti savo pirmąją interneto svetainę ir programavimo ir 

jiems tai puikiai pavyko. Jiems padėjo Lietuvos IT įmonėse dirbantys programavimo profesionalai 

– Coder Dojo mentoriai. Vyko susitikimas su aktoriumi Vladislovu Radvilavičiumi, Mokytojų 

dienos paminėjimas, vyko popietė „Geriausia dovana – tai paties kurta“. Organizuotas renginys 

„Biblioteka kitaip“. Renginio metu buvo aplankytas Kazimiero Skebėros gimtasis Bagdyšių kaimas. 

Filialas dalyvavo akcijoje „Apkabink biblioteką“, Širvintų viešosios bibliotekos projekte „Medijos 

keičia mūsų pasaulį“. 

Čiobiškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 

viktorinos, eksponuojamos dokumentų parodos. Jau antrą kartą protų mūšyje dalyvavo Čiobiškio 

bibliotekos komanda. Protmūšį „Bibliomūšis 2016“ organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka, įgyvendindama projektą „Bibliotekos pažangai 2“. Vyko dailyraščio 

konkursas, skirtas Tarptautinei raštingumo dienai. Filialas dalyvavo Širvintų viešosios bibliotekos 

projekte „Medijos keičia mūsų pasaulį“. 

Družų filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai skaitymai vaikams, 

„Meninio skaitymo konkursas“, skirtas Baltijos keliui, Lietuvos įvykiams atminti, renginys Marijos 

Meilės Kudarauskaitės 84-ių metų sukakčiai paminėti, popietė „Kurkime svajonių biblioteką“. 

Družų kaimo bendruomenės organizuotos stovyklos metu ją įamžino kūrybiniame laikraštyje, kurį 

išleido Družų bibliotekos „Družiuko leidykla“. 

Gelvonų filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 

viktorinos, eksponuojamos dokumentų parodos. Eksponuotos darbų bei spaudinių parodos, skirtos 

Velykoms, rankdarbių paroda ,,Mozaika“. Darbelius parodai pristatė bibliotekos lankytojai. Vyko 

popietė skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Popietės metu 3-6 klasių mokiniai pristatė 

pateiktis, kuriose trumpai apžvelgė visą istoriją apie sunkų Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Taip 

pat skaitė eiles, piešė piešinius tema ,,Mes mylim Lietuvą“, popietė „Klausykim pasakos gražios“. 

Joje buvo skaitomos pasakos, eilėraščiai, menamos mįslės. 

Jauniūnų filiale filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai skaitymai 

vaikams, popietė „Kai plaukus šarma nudažo“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir 

Pasaulinei muzikos dienai paminėti. 

Juodiškių filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai skaitymai 

vaikams, vyko rytmetis „Pievos gyventojų istorijos“, popietė „Apie knygas ir pyragus“, Europos 

kalbų dienos minėjimas.  

Kernavės filialas perkeltas į naujai suremontuotas patalpas. Vyko renginiai, popietės, 

parodos. Organizuota dailininkės Ilonos Daujotaitės-Janulienės darbų paroda ir pristatymas, vyko 

„Poezijos pavasario - 2016“ renginys. Filialas dalyvavo akcijoje „Apkabink biblioteką“, Širvintų 

viešosios bibliotekos projekte „Medijos keičia mūsų pasaulį“. 

Kiauklių filialas įsikūrė naujai renovuotose patalpose. Vyko renginiai, popietės, buvo 

eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai skaitymai vaikams. Buvo organizuotas 

bibliotekos atidarymas. Bibliotekoje, organizuota pagalba gyventojams deklaruojant pajamas. Vyko 

poezijos skaitymų popietės: „Su knyga į rudenį“, „Pakeliui į vasarą“. Filialas dalyvavo akcijoje 

„Apkabink biblioteką“, Širvintų viešosios bibliotekos projekte „Medijos keičia mūsų pasaulį“, 

„Vasara su knyga“. 
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Lapelių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko 

garsiniai skaitymai vaikams, vyko gyventojų pajamų deklaravimas. Deklaruoti pajamas susirinko 

ūkininkai, mokytojai, kiti kaimo gyventojai. Organizuotas kraštiečio Stasio Miliuko knygos 

„Giminės ir ne tik“ pristatymas, taip pat renginys, skirtas Bibliotekų metams „Važiuok už 

biblioteką“. Išradingi renginiai bei parodos buvo skirtos Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. Lapelių 

bibliotekoje vyko neformaliojo vaikų švietimo programa „Skaitome kitaip“.  

Musninkų filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko 

garsiniai skaitymai vaikams. Filialas dalyvavo Širvintų viešosios bibliotekos projekte „Medijos 

keičia mūsų pasaulį“. 

Šešuolėlių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko 

garsiniai skaitymai vaikams, vyko Užgavėnių šventė, popietė, skirta Motinos dienai pažymėti. 

Organizuota šventė Vaikų gynimo dienai pažymėti. Filialas dalyvavo akcijoje „Apkabink 

biblioteką“. Šešuolėlių dvare buvo surengtas Tarptautinio Poezijos pavasario renginys. 

 

Materialinės bazės gerinimas ir ūkinės veiklos vykdymas 

Sėkmės, problemos 

Visi Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Nacionalinės Martyno 

Mažvydo ir Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekų specialistai vykdė mokymus 

Širvintų rajono bibliotekų darbuotojams Širvintų viešojoje bibliotekoje.  

2016 metų liepos mėnesį Viešosios bibliotekos Kernavės filialas persikėlė į naujas, 

moderniai renovuotas patalpas, Kernavės seniūnijos pastate. Labai džiaugiamės galėdami 

skaitytojus pakviesti į šiltas, pirmame aukšte esančias patalpas. 

Už rėmėjų lėšas 2016 m. buvo nupirkti 4 sėdmaišiai, žaidimas „Nenukrisk“. Bibliotekos 

bendradarbiavimo partneris „Gelbėkit vaikus“ Širvintų skyrius padovanojo žaidimus: Mitt forste 

Stavespill, 6 Puzzle dėliones, „Magic 45“, „Įsivaizduok, kad...“ ir kt. 

Didelis Viešosios bibliotekos rūpestis, kad neturi įstaiga transporto, kuris reikalingas knygų 

išvežiojimui rajone esantiems filialams bei kitoms būtinoms reikmėms atsivežti.  

Motiejūnų, Juodiškių, Alekniškio, Šešuolėlių, Vileikiškio filialų rūpestis yra kūrenimas 

šaltuoju metų laiku. Šiuose filialuose šildomasi kietu kuru, krosnys pasenusios, kai kurios avarinės 

būklės. 

Dėl šios priežasties laikinai nedirba Juodiškių ir Motiejūnų filialai. 

 

 

 

 

 

 

 

Laikinai einanti Širvintų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas               Vaiva Daugėlienė 


