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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

IGNO ŠEINIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

 
 

DIREKTORIAUS 2019 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus 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: 

direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Vaiva Daugėlienė. 

 

Širvintų rajono savvaldybės Igno Šeiniaus viešosios biliotekos tikslas 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka - savivaldybės biudžetinė 

kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi, saugomi ir teikiami rajono 

visuomenei naudotis dokumentai – knygos, periodiniai leidiniai, elektroniniai ir kiti dokumentai, 

sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios. Tai modernus rajono kultūros – švietimo 

centras, pasižymintis: 

 teikiamų paslaugų ir informacijos įvairove; 

 aukšta aptarnavimo kultūra; 

 modernių informacijos technologijų naudojimu; 

 partneryste su rajono, Lietuvos, Europos institucijomis; 

 geromis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui. 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos misija – būti modernių, 

prieinamai išdėstytų rajone padalinių sistema, vietinės bendruomenės informacijos centru, teikiančiu 

miesto ir kaimo gyventojams galimybę naudotis ne tik dokumentų fondais, bet ir šiuolaikinėmis 

informacijos ir komunikacijos technologijomis.  

Savo veiklą sieti su Europos integracijos pokyčiais ir demokratiškos, laisvos ir atviros 

visuomenės kūrimo, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančio 

mokymosi perspektyvoje – tenkinti Širvintų rajono gyventojų ir į jį atvykstančių svečių informacinius 

ir kultūrinius poreikius: 

 užtikrinant informacijos išteklių kaupimą, organizavimą ir prieigą; 

 diegiant naujas informacijos technologijas; 

 ugdant lankytojų informacinį raštingumą; 

 tobulinant ir plečiant teikiamas paslaugas; 

 siejant savo veiklą su visą gyvenimą trunkančiomis studijomis. 

Viešosios bibliotekos veiklos tikslas – sudaryti aptarnaujamos bendruomenės nariams kuo 

geresnes priėjimo prie informacijos sąlygas, tuo prisidedant prie informacinės visuomenės kūrimo, 

skirtumo tarp miesto ir kaimo bei socialinės atskirties mažinimo. 

Kryptys bibliotekos tikslo įgyvendinimui: 

1. Skatinti žinių visuomenės formavimąsi. 

2. Plėsti tradicinės ir modernios bibliotekos paslaugas pagal pažangios visuomenės reikmes. 
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3. Gerinti lankytojų ir personalo darbo sąlygas. 

4. Plėsti bibliotekos ryšius ir užtikrinti veiklos sklaidą. 

 Kryptingai organizuoti veiklą, kad Širvintų rajono bibliotekos būtų visiems prieinamos, 

šiuolaikiškos, modernios, patrauklios, pajėgios tenkinti gyventojų informacinius ir skaitymo 

poreikius, vaidintų pagrindinį vaidmenį vietos žmonių švietime, informavime, kultūriniame ir 

visuomeniniame gyvenime. 

Sugrąžinti rajono bendruomenės gyventojų susidomėjimą skaitymu, knyga, norą geriau 

orientuotis šiuolaikinės literatūros pasaulyje, nepamirštant klasikos rašytojų ir pasaulinės šlovės 

susilaukusių kūrinių. 

Rajono bibliotekose komplektuoti pačius įvairiausius dokumentus bei išteklius neatsiliekant 

nuo laikmečio reikalavimų, užtikrinti galimybę dokumentų formų ir laikmenų įvairove pasinaudoti 

visiems bendruomenės nariams. 

Plėsti tradicines, kurti naujas interaktyvias paslaugas, didinti jų prieinamumą. 

Tobulinti kultūrinę ir edukacinę bibliotekų veiklą, ieškant naujų, patrauklių knygos sklaidos 

formų. 

Aptarnauti neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones, palaikyti ryšį su bibliotekoms 

talkinančiais knygnešiais. 

Plėtoti ir aktyvinti darbą su vaikais ir jaunimu, siekti sudominti juos knyga, skaitymu, sudaryti 

palankias sąlygas gauti reikiamą informaciją ir lavinti kūrybinius įgūdžius, ugdyti gebėjimus naudotis 

šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. 

Sudaryti palankias sąlygas savarankiškai besimokantiems vartotojams. 

Toliau vykdyti LIBIS PĮ diegimą, pildyti kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų 

dokumentų įrašais, koordinuoti darbą su patobulintomis LIBIS posistemėje įdiegiamomis 

naujovėmis, šalinti atsiradusias problemas. 

Dalyvauti Nacionalinėje bibliotekų savaitėje. 

Rajono bibliotekose organizuoti Kompiuterinio raštingumo mokymus suaugusių, 

pagyvenusių žmonių grupėms, teikti konsultacijas. 

Ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinės 

kompetencijos tobulinimui skirtuose mokymuose. 

Plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą su rajono savivaldybe, bendruomenėmis, kultūros ir 

švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis. 

Toliau formuoti bibliotekos įvaizdį visuomenėje. Informaciją apie bibliotekos veiklą, 

vykstančius renginius pateikti bibliotekos svetainėje www.sirvintuvb.lt, rajono savivaldybės 

svetainėje www.sirvintos.lt, socialiniuose tinkluose, vietinėje ir respublikinėje spaudoje, stenduose, 

informaciniuose ir reklaminiuose leidiniuose, bei lankstinukuose. 

Gerinti bibliotekų materialinę bazę. 

Bibliotekos buvo atviros ir prieinamos gyventojams, tenkino informacinius ir kultūrinius 

poreikius, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.  

2019-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės biblioteka vykdė projektus, kurie įgalino 

biblioteką suorganizuoti daugiau renginių, reikalingų vietos bendruomenei. 

 

Skaitytojų aptarnavimas 

Širvintų rajono gyventojų skaičius – 15355 (gyventojų sumažėjo 215), gyventojų skaičius 

viešosios bibliotekos mikrorajone – 5583, kaimo filialų mikrorajonuose – 9772 (Duomenys pateikti 

iš Statistikos departamento interneto svetainės). 2019-aisiais metais rajono gyventojams paslaugas 

teikė Viešoji biblioteka ir 15 kaimo filialų. Vidutinis nuotolis tarp filialų – 8-9 kilometrai. 2019 metais 

rajono bibliotekų tinklas nesikeitė. Visi kaimo filialai lankytojus aptarnavo po 20 val. per savaitę. 

 

Didžiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas:  

Kiauklių fil. – 64 

Šešuolėlių fil. – 37 
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Jauniūnų fil. – 23 

Musninkų fil. - 20 

Anciūnų fil. -19 

Bagaslaviškio fil. -19. 

Mažiausias gyventojų susitelkimo į bibliotekas procentas yra: 

Alionių - 10 

Alekniškio filiale – 12,6 

Družų filiale – 12,3 

Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienam kaimo filialui – 542. Viešosios bibliotekos 

sistemoje, palyginus su praėjusiais metais, vartotojų sumažėjo 192, Viešojoje bibliotekoje vartotojų 

skaičius sumažėjo 64, kaimo filialuose sumažėjo 128 vartotojais. 

Viešosios bibliotekos sistemoje, palyginus su praėjusiais metais, 70 vartotojų sumažėjo. 

Viešojoje bibliotekoje vartotojų skaičius 62 padidėjo, kaimo filialuose 132 vartotojais sumažėjo. 

 

 
VBS VB Kaimo filialuose 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Vartotojai 3225 3155 1643 1705 1582 1450 

Perregistruoti 2678 2548 1312 1348 1366 1200 

Nauji  547 607 331 357 216 250 

 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo 3155 vartotojų arba 100 mažiau nei 2018 m. (3255). 

Viešojoje bibliotekoje 62 padidėjo vartotojų skaičius. Viešojoje bibliotekoje sumažėjo studentų, IX 

– XII klasių vartotojų. Ženkliai padidėjo dirbančių ir 5-8 klasių vartototojų. Padidėjo virtualių 

vartotojų.  

Filialuose sumažėjo vartotojų – jų tapo mažiau 132 nei 2018-aisiais metais. 

Didžiausias lankomumas: 

Alionių filiale – 48 

Alekniškio filiale – 34 

Anciūnų filiale – 30 

Alionių filiale - 22 

Šešuolėlių filiale – 20 

Vileikiškių filiale – 19,5 

Jauniūnų filiale – 19,5 

 

Dokumentų išduotis 

 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2019 

Fiz. vnt. 

2018 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 84694 92387 55511 65,54 29183 34,46 

VB 35975 41101 21666 60,23 14309 39,77 

KF 48719 51296 33845 69,94 14874 30,06 

 

2019 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojoms talkino 30 knygnešių. Tai 3 

knygnešiais daugiau, negu 2018 m. Jie aptarnavo atokiau gyvenančius skaitytojus, senyvo amžiaus 

žmones, neįgaliuosius ir ligonius, kurie patys atvykti į biblioteką nebegali. Pastaraisiais metais į 

knygnešių gretas įsijungė socialiniai darbuotojai, kurie savo globotinius pastoviai aprūpina knygomis 

ir periodiniais leidiniais. Gyventojų aprūpinimo dokumentais srityje svarbų vaidmenį atlieka ir 

bibliotekos darbuotojos. 2017 m. Širvintų socialinių paslaugų centre, Parapijos globos namuose bei 

Šeimos bendruomenės namuose Viešoji biblioteka įsteigė bibliotekėles, kurių fondai periodiškai 
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pildomi ir atnaujinami. Pradinį išduoties punktų fondą sudarė Viešosios bibliotekos vykdomo 

biblioterapijos projekto „Gydanti knygos galia“ metu padovanotos knygos bei periodiniai leidiniai. 

2019 m. šių bibliotekėlių fondas buvo pildomas.  

Knygnešių pristatytų dokumentų išduotis 2019 m. - 1884 egz., ir tai yra 436 egz. daugiau, 

negu 2018 m. Knygnešystės rodikliai padidėjo, nes vis labiau rūpinamasi senyvais ir neįgaliais 

žmonėmis, atsiranda daugiau savanorių, vykdančių knygnešystės misiją.  

Rajono filialų bibliotekininkams skaitytojus aptarnauti padėjo 46 knygnešiai arba 1 daugiau 

nei 2018 m. 2019-aisiais metais filialuose knygnešiai aptarnavo 88 vartotojus, jiems išduota 2230 

dokumentų. Išduotis padidėjo 174 dokumentais. 

Knygnešystė parodo žmonių norą ir pastangas padėti gyventojams ir mažinti socialinę atskirtį, 

suteikti galimybę jiems skaityti, pažinti knygų pasaulį, dalyvauti bendruomenės gyvenime. 

 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

SVB 72 76 131 136 3204 4114 

VB 27 30 44 48 1148 1884 

KF 45 46 87 88 2056 2230 

 

Viešojoje bibliotekoje 2019 m. skaitė 184 senyvo amžiaus ir neįgalūs skaitytojai. Tai sudarė 

19,8% Skaitytojų aptarnavimo skyriaus skaitytojų ir 10,8% visų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 

skaitytojų skaičiaus.  

2018 m. skaitė 181 tos pačios socialinės grupės vartotojas. 2019 m. senyvo amžiaus ir 

neįgaliųjų skaitytojų skaičius padidėjo 3.  

Garsines knygas bibliotekos skaitytojams skolino Lietuvos aklųjų bibliotekos Skaitytojų 

aptarnavimo skyrius. 2019 m. abonemente skaitė 7 regos negalią turintys skaitytojai. Jie apsilankė 8 

kartus ir pasiskolino 29 egz. garsinių knygų. 2018 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitė 6 regos 

negalią turintys asmenys, jie apsilankė 14 kartų ir pasiskolino 31 egz. garsinių knygų. Iš skaičių 

matyti, kad 2019 m. regos negalią turinčių skaitytojų skaičius 1 išaugo, 6 sumažėjo apsilankymų 

skaičius, o garsinių knygų išduotis sumažėjo 2.  

Igno Šeiniaus viešoji biblioteka palaiko nuolatinius ryšius su įstaigomis ir organizacijomis, 

telkiančiomis neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones. Tai Širvintų rajono neįgaliųjų draugija, 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Širvintų rajono filialu, Širvintų rajono žmonių 

bendrija „Lemties bičiuliai“, Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Širvintų bendrija. Jų 

nariai - nuolatiniai bibliotekoje vykstančių renginių lankytojai.  

Kaimo filialuose skaitė 62 neįgalūs vartotojai, arba 2 daugiau nei 2018-aisiais metais. 

Širvintų viešojoje bibliotekoje skaitė 184 senyvo ir neįgalaus amžiaus skaitytojai, arba 22 

mažiau nei 2018 m.  

Per ataskaitinius metus biblioteka įsigijo 4538 fiz.vnt., 884 pavadinimų dokumentų. Viešoji 

biblioteka – 1562 fiz.vnt, 797 pavadinimų, kaimo filialuose 2976 fiz.vnt, 1755 pavadinimų.  

 

Gauta dokumentų 

 

 Iš viso 
Grožinė 

literatūra 
Šakinė literatūra 

Periodiniai 

leidiniai 

 

Fiz. 

vnt. Pav. 

Fiz. 

vnt. Pav. 

Fiz. 

vnt. Pav. 

Fiz. 

vnt. Pav. 

SVB 4538 884 1811 883 478 290 2249 17 

VB 1562 816 638 559 267 256 657 17 

KF 2976 1755 1173 403 211 81 1592 4 
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Vartotojų apmokymai  

 

 

Ekskursijos (naudojimosi 

fondu, paslaugomis, įranga, 

informaciniais ištekliais 

apmokymai 

Elektroninėmis 

paslaugomis skirti 

apmokymai 

Kompiuterinio 

raštingumo 

apmokymai 

 
Mokymų 

trukmė, val. 

Dalyvių 

skaičius 

Mokymų 

trukmė, val. 

Dalyvių 

skaičius 
Val. 

SVB 663 258 346 252 259 

VB 282 98 104 97 104 

KF 381 160 242 155 155 

 

Esant poreikiui vartotojai konsultuojami kaip naudotis informaciniu fondu, elektroninėmis 

paslaugomis, kaip ieškoti informacijos prenumeruojamose duomenų bazėse, teikiamos kompiuterinio 

raštingumo konsultacijos. Kad lengviau būtų orientuotis informacijos sraute, bibliotekininkės su 

kiekvienu atėjusiu vartotoju dirba individualiai. 

Vyko kompiuterinio raštingumo mokymai, vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva”: 7 kursai 

po 18 val. pradedantiesiems ir 9 kursai 6 valandų pažengusiems. Iš viso:180 val., apmokyta 170 

gyventojų. 

Spausdintą informacijos fondą papildo elektroninės duomenų bazės. 2019 metais bibliotekos 

vartotojams buvo prieinamos šios duomenų bazės (DB): EBSCO (8 duomenų bazių rinkinys), Naxos 

Music Library, lietuviška teisės aktų paieškos DB INFOLEX ir lietuvių autorių knygų DB „Vyturys“. 

2019 m. EBSCO duomenų baze pasinaudota nedaug kartų, o prie lietuviškos INFOLEX duomenų 

bazės buvo jungtasi irgi nedaug kartų – tik 50 kartų. (2018 m. – 214 kartus) Tai galima pateisinti tuo, 

kad rajono teisinės organizacijos pačios prenumeruoja „Infolex“ duomenų bazę ir bibliotekos 

paslaugomis nesinaudoja, bibliotekoje, tik vienas kitas skaitytojas domisi duomenų bazėmis. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose yra abėcėlinis ir sisteminis knygų katalogai. Nuo 2017 

metų sisteminis ir abėcėlinis katalogas nebepildomas. Bibliotekai įsijungus į LIBIS sistemą, kortelinis 

kraštotyros katalogas toliau nebepildomas. 

Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Fonde saugoma vertinga 

„Lietuvių enciklopedija“ (išleista Bostone). Viso yra 308 fiz. vnt. dokumentų 2019 m. informacinis 

fondas pasipildė tik 2 egzemplioriais, bet buvo nurašyti 24 vienetai. 

 

Renginiai 

Populiariausia renginių forma 2019 m. buvo parodos. Jų surengta 53 (2018 m. – 50). Iš jų: 11 

meno ir 42 dokumentų. Dokumentų parodos labai svarbios knygų fondo populiarinimui. Spalvingos, 

kruopščiai parengtos parodos visada atkreipia lankytojų dėmesį, padidina dokumentų išdavimą ir 

atskleidžia viešosios bibliotekos fondą, sudomina bibliotekos skaitytojus.  

Eksponuota Arvydo Bagdono tapybos darbų paroda. Jau tradicine tapo kelerius metus iš eilės 

rengiama Širvintų meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Augame Lietuvai - 

kuriame Tėvynei“.Širvintų Igno Šeiniaus bibliotekoje Motinos dienos išvakarėse atidaryta paroda 

„Kraičio skrynią pravėrus…”. Ją surengė Širvintų rajono tautodailininkų ir liaudies menininkų 

draugija.  

Jau trečią kartą Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje surengta tautodailininkės Aldonos 

Vasiukevičienės tapybos darbų paroda. 

Be jau minėtų meno parodų, bibliotekoje buvo surengta pagal spaudos atstovų nuotraukas 

parengta fotografijų paroda, skirta Vytautui Kernagiui atminti; Kauno apskrities viešosios bibliotekos 

parengta ekspozicija „Kvepiančių knygų salonas: tarpukario literatūra“, tapytojos iš Kaišiadorių 

Linos Urbonavičienės tapybos darbų paroda ir kt.  

2019 m. pavasarį buvo minimos kraštiečio rašytojo, diplomato, žurnalisto Igno Šeiniaus 130-

osios gimimo metinės. Minėdama šią sukaktį, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka surengė fotomeno 
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festivalyje „Kaunas Photo 2018” pristatytą paties rašytojo bei jo proanūkės Linos Scheynius 

fotografijų parodą „Šeinius + Scheynius“. Parodos pristatymas vyko rašytojo gimimo dieną – 

balandžio 3-ąją. Renginyje dalyvavo Igno Šeiniaus anūkas Ignas Scheynius, „Kaunas Photo“ 

festivalio vadovas bei parodos kuratorius Mindaugas Kavaliauskas, VDU Humanitarinių mokslų 

fakulteto profesorė dr. Sigutė Radzevičienė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 

bibliotekos direktorė Emilija Banionytė. Renginio svečiams koncertavo Lietuvos nacionalinės 

filharmonijos Valstybinis Vilniaus kvartetas.  

Ketvirtą kartą Igno Šeiniaus viešoji biblioteka prisijungė prie visoje šalyje bei užsienyje 

vykusių Lietuvių kalbos dienų renginių. 2019 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko Lietuvių 

kalbos dienoms ir Vietovardžių metams skirtas susitikimas su Lietuvos kalbininku, humanitarinių 

mokslų daktaru Kazimieru Garšva tema „Širvintų krašto vietovardžiai“.  

Laisvės gynėjų dieną Biblioteka paminėjo surengdama visuomenės veikėjo, prof. Vytauto 

Radžvilo knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta?“ pristatymą. Renginyje dalyvavo knygos autorius – 

filosofas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius, vienas 

aktyviausių Lietuvos politinio gyvenimo komentatorių. Renginį moderavo politologas Dovilas 

Petkus. 

Nuo 1995 m. kasmet Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos neaplenkia „Poezijos pavasario“ 

paukštė. 2019 m. Tarptautinio poezijos festivalio skaitymai vyko Širvintų r. Čiobiškio dvare bei 

Širvintose. Renginyje svečiavosi: poetas, vertėjas Marius Burokas – Tarptautinio poezijos festivalio 

“Poezijos pavasaris“ 2019 metų Maironio premijos laureatas, poetas, vertėjas, eseistas, Eugenijus 

Ališanka, poetas, fotografas Dainius Dirgėla, poetės Jurgita Jasponytė ir Ramunė Brundzaitė, svečias 

iš Italijos Davide Castiglione ir žinomas Lietuvos aktorius Andrius Bialobžeskis. 

 

Projektinė veikla 

2019-aisiais metais buvo parengti 8 projektai į Lietuvos kultūros tarybą. Viešojoje 

bibliotekoje gavo finansavimą ir buvo vykdomi 6 projektai. Finansavimo suma: 10900 Eur. 

Finansuoti 4 projektai iš Lietuvos kultūros tarybos kultūros rėmimo fondo.  

Viešojoje bibliotekoje: 

„Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės“ – skirta 2100 Eur.  

„Ieškoti, pažinti, pamėgti“ – skirta 2700 Eur.  

„Etnokultūrinio paveldo sklaida Širvintų rajono bibliotekose“– skirta 2100 Eur.  

„Regioninės edukacinės kūrybinės dirbtuvės“ – skirta 2500 Eur.  

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuoti projektai: 

Diskusija „Vartokime atsakingiau, pratęskime daiktų istorijas“ – skirta 500 Eur. 

Europos dienos šventė – skirta 1000 Eur. 

 

Projektas „Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės”  

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur. 

Projektas buvo skirtas Širvintų rajone gyvenančių vienišų vyresnio amžiaus ir neįgalių 

žmonių kultūrinės atskirties mažinimui, oraus ir pilnaverčio šių žmonių gyvenimo užtikrinimui, 

vienišumo ir bendravimo stygiaus problemų sprendimui, socialines paslaugas teikiančių rajono 

įstaigų ir Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos bendradarbianvimo ryšių stiprinimui. 

Projekto metu vyko: 

Kūrybinio-terapinio rašymo seminarų ciklas. Užsiėmimai vyko rugsėjo - lapkričio mėnesiais 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre. Seminarus vedė psichologas, 

psichoterapeutas, kūrybinio rašymo mokytojas Julius Kvedarauskas. 

Aktorės ir knygų autorės Nijolės Narmontaitės kūrybos vakaras „Ko nematė žiūrovai“. 

Pasitelkusi savo gebėjimus groti keliais instrumentais, dainavimą, vaidybą bei nepakartojamo 

skambesio žemaitišką šnektą, Nijolė Narmontaitė pristatė keturias savo knygas: „Aktoriai, režisieriai 
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ir kasininkės: ko nematė žiūrovai“, „Aktoriai, režisieriai ir studentai: ko nematė žiūrovai“, „Aktoriai, 

režisieriai ir gerbėjai: ko nematė žiūrovai“ bei „Aktoriai, aprengėjos ir scenos darbininkai“. 

Teatro ir kino aktoriaus, dainuojamosios poezijos koncertų organizatoriaus ir dalyvio 

Gedimino Storpirščio muzikinė programa „Trys mūzos“. Vakaro metu žinomas aktorius kvietė 

pasiklausyti dainų bei skaitė savo ir kitų žinomų poetų kurtas eiles. 

Poezijos ir muzikos improvizacijų spektaklis „TYLOS SODAI“, sukurtas pagal aktorės ir 

scenarijaus autorės Birutės Mar mylimų lietuvių poetų – Donaldo Kajoko, Jono Strielkūno, Reginos 

Katinaitės-Lumpeckienės, Marcelijaus Martinaičio, Justino Marcinkevičiaus, Pauliaus Širvio ir 

pačios Birutės Mar eiles. Spektaklyje skambėjo netikėtų dermių kompozitoriaus Antano Kučinsko 

sukurtas garso takelis, birbynininko Egidijaus Ališausko muzikinės improvizacijos. 

Buvo surengti du knygų pristatymai.  

Romano „Padai pilni vinių“ pristatymas. Poetė, rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė 

pristatė naujausią savo kūrinį – biografinį romaną „Padai pilni vinių“, kuriame pasakojama 

dramatiška poetės Salomėjos Nėries gyvenimo istorija.  

Knygos „Juozas Baltušis Vietoj dienoraščio. I tomas. 1970-1975“ pristatymas. Renginyje 

dalyvavo literatūros kritikas Valentinas Sventickas, o ištraukas iš knygos skaitė aktorius Rimantas 

Bagdzevičius.  

 

Projektas „Ieškoti, pažinti, pamėgti“ 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2700 Eur. 

Projekto tikslas buvo vaikų ugdymas teatro menu: sudaryti vaikams galimybes teatro raiškos 

priemonėmis plėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą reikštis ir komunikuoti. Buvo vadovaujamasi 

nuostata, kad kūrybinis procesas yra svarbiau negu rezultatas. 

Projekto metu vyko: 

Bibliotekos darbuotojams skirtas seminaras „Lėlių teatro galimybės bibliotekų darbe“, kurį 

vedė Lietuvos lėlių teatro režisierius ir dailininkas Rimas Driežis.  

Edukacinis susitikimas „Lėlių teatras iš arti“, kurį vedė kraštietė, teatro ir kino aktorė Elvyra 

Piškinaitė. 

Kūrybinis teatrinis užsiėmimas „Šviesos šešėlių pasakos“, kurį vedė netradicinio „Stalo 

teatro“ įkūrėja, režisierė, scenografė ir aktorė Saulė Degutytė. 

Kalbos lavinimo užsiėmimas, kurį vedė aktorė, režisierė, dėstytoja, poezijos skaitovė Aldona 

Vilutytė. 

Susitikimas su vaikų rašytoju Tomu Dirgėla. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salėje 

viešėjo populiarus vaikų rašytojas Tomas Dirgėla. Jis bendravo su progimnazijos penktokais, 

domėjosi, kokius sapnus sapnuoja jaunieji knygų skaitytojai. 

Pojūčių teatro kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė aktorė Aistė Jančiūtė, ką tik grįžusi iš 

festivalio Pietų Korėjoje. Aktorės užsiėmimai ir žaidimai skatino mokinius įsitraukti į pojūčius ir 

leistis į vaizduotę lavinančią kelionę. 

Aktorės Emilijos Latėnaitės susitikimas su gimnazistais vyko Širvintų L.Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijoje 

Bendradarbiaujant Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai su Ukmergės „Ryto“ specialiąja 

mokykla, bibliotekoje vyko kūrybinis užsiėmimas „Kita širmos pusė“ su Vilniaus „Lėlės“ teatro 

režisieriumi, lėlininku Rimu Driežiu, skirtas Tolerancijos dienai paminėti.  

Buvo organizuotos trys išvykos. 

Rugpjūčio 21 d. Širvintų I. Šeiniaus viešosios bibliotekos jauniesiems skaitytojams ir jų 

tėveliams buvo organizuota kelionė į Pakruojį. J. Paukštelio viešosios bibliotekos kolektyvo 

darbuotojos dalinosi darbo patirtimi, o kiti keliautojai išbandė skrebinimo aparatą, išmanųjį žaidimų 

stalą, žaidimą su akiniais ir kitomis įdomybėmis. 

Vyko 2 išvykos į Vilnių: 

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos aktyvūs skaitytojai, renginių dalyviai pradinės 

mokyklos 2a klasės mokiniai su mokytoja Nijole Miliauskaite spalio 4 d. dalyvavo išvykoje į Vilnių. 
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Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vaikams darbuotoja Viktorija Bulyginaitė parodė bibliotekos 

erdves: skaityklas, vaikų erdves, kūrybines dirbtuves „Pasidaryk pats“, žaisloteką. Visi vaikai šioje 

bibliotekoje lankėsi pirmą kartą. 

Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje edukatorė Daiva Krutulienė edukacinio užsiėmimo 

metu papasakojo daug įdomybių apie teatrą. Edukatorė parodė širmą, kuri naudojama spektakliuose.  

Gruodžio 11 d. organizuota išvyka Vilnių. Programoje: ekskursija po Vilniaus senamiestį ir 

Keistuolių teatro spektaklis „Kaip laikrodžiai Kalėdas mušė“. Išvykoje dalyvavo Širvintų pradinės 

mokyklos 3a klasės mokiniai. 

 

Projektas „Etnokultūrinio paveldo sklaida Širvintų rajono bibliotekose“ 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur. 

Šio projekto tikslas: skatinti vietos kultūrinį identitetą, perduodant etnokultūrines 

bendruomenės tradicijas, skatinant jų tęstinumą ir bendradarbiaujant kartoms suteikti galimybę 

kultūriniams vietos bendruomenės poreikiams bei gerosios patirties sklaidai. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur. 

 

Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams leido susipažinti su etnine kultūra, su 

kuria supažindino profesionalūs etnologai.  

Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose 

renginiuose.  

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir mokyklomis užmegzti ryšiai įgalino 

tęstinumo veiklos galimybes. 

Projekto veiklos leido jose dalyvauti įvairaus amžiaus bibliotekų skaitytojams ir lankytojams, 

padidino susidomėjimą knyga bei literatūra. 

Bibliotekai labai svarbu gilinti vartotojų žinias etninės kultūros srityje. 

Projekto metu vyko:  

Edukacinis susitikimas su etnologe Gražina Kadžyte, kurio tema „Tradicijų puoselėjimas 

liaudies mene“,  

Edukacinis susitikimas su etnomuzikologe Zita Kelmickaite, „Tradicija ir modernumas 

etnokultūroje“,  

Vakaras su etnomuzikologe Loreta Sungailiene, „Kartų tradicijos ir dainos“, kurio metu buvo 

pristatytos adventinės bei kalėdinės sutartinės ir tradicijos,  

Vyko „Romansų vakaras“ su folkloro ansambliu „Nalšia“, 

Buvo organizuota kelionė-ekskursija į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, 

kurioje dalyvavo 50 Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų. 

 

Projektas „Regioninės edukacinės kūrybinės dirbtuvės“ 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto tikslas: užtikrinti tolygią kultūrinę raidą regione, skatinant kūrybinių raiškų įvairovę, 

stiprinant bibliotekų lankytojų didėjimą. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2500 Eur. 

Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams vaikams leido susipažinti rašto ir knygos 

atsiradimo istorija, su kuria supažindino profesionalūs edukatoriai.  

Projekto veiklos įgalino patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant 

organizuojamuose renginiuose.  

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir mokyklomis užmegzti ryšiai įgalino 

tęstinumo veiklos galimybes. 

Projekto veiklos leido jose dalyvauti bibliotekų skaitytojus ir lankytojams, padidino 

susidomėjimą knyga bei literatūra. 

Labai svarbu, kad buvo sudaryta galimybė dalyvauti veiklose socialiai remtiniems vaikams, 

lankantiems dienos centrus. 
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Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams leido susipažinti su rašto ir knygos 

atsiradimo istorija. Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant 

organizuojamuose renginiuose.  

Bibliotekai labai svarbu gilinti vartotojų žinias, skatinti skaitymą, ugdyti bibliotekos lankytojų 

bendravimo ir naujo turinio kūrimo įgūdžius - tai pavyko įgyvendinti.  

Projekto metu vyko šios veiklos: 

Rugsėjo 30 d. Ebru meno paslaptys Zibalų pradinio ugdymo skyriuje. Piešimo ant vandens 

techniką pristatė VšĮ „Vyta“ edukatorė Eglė Daubaraitė.  

Vyko piešimo ant vandens edukacija. Rugsėjo 30 d. edukacija Ebru meno paslaptys vyko 

„Tėkmės“ mokykloje. Piešimo ant vandens techniką pristatė VšĮ „Vyta“. 

Spalio 9 d. Knygrišybos edukacija Musninkų A. Petrulio gimnazijoje. Knygrišybos edukaciją 

vykdė VšĮ „Vyta“. 

Spalio 14 d. susitikimas su dailininku, rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi Musninkų A. 

Petrulio gimnazijoje. Dailininkas ir rašytojas pristatė savo kūrybą, vyko knygos kūrimo edukacija. 

Spalio 14 d. susitikimas su dailininku, rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi Bartkuškio 

daugiafunkciame centre. Dailininkas ir rašytojas pristatė savo kūrybą, vyko knygos kūrimo edukacija. 

Spalio 18 d. susitikimas su Sigute Chlebinskaite. 

Dailininkė pristatė senovine technika sukurtas knygas. Vyko judančių paveikslėlių knygos  

edukacija. 

Spalio 30 d. organizuota Musninkų vaikų dienos centro išvyka į Lietuvos nacionalinę 

biblioteką. 

Vyko ekskursija po biblioteką, exlibrio kūrimo edukacija. 

Organizuotas edukacijų ciklas su dailininke, autore, iliustratore Sigute Ach. Jame dalyvavo 

Širvintų pradinės mokyklos 4 klasių mokiniai. Prisijungė ir Socialinių paslaugų centro gyventojai. 

Lapkričio 13 d. vyko pirmasis susitikimas su Sigute Ach „Susitikime bibliotekoje“. Edukacijų 

metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja 

supažindino vaikus su savo kūryba. Buvo liejamos akvarelės „Angelų sodui“.  

Lapkričio 18 d. antrasis susitikimas su Sigute Ach ir programa „Angelų sodas“. Edukacijų 

metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja 

supažindino vaikus su savo kūryba.  

Lapkričio 18 d. trečiasis susitikimas su Sigute Ach ir programa „Angelų sodas“. Edukacijų 

metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas. Dailininkė ir rašytoja 

supažindino vaikus su savo kūryba.  

Lapkričio 25 d. ketvirtasis susitikimas Sigute Ach, edukacinė programa „Angelų sodas“. 

Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir 

rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Po šio susitikimo bibliotekoje suspindo „Angelų sodas“.  

Gruodžio 2 d. Gelvonų gimnazijos moksleivių išvyka į Lietuvos nacionalinę biblioteką. 

Vyko ekskursija po biblioteką, exlibrio kūrimo edukacija. 

Gruodžio 12 d. Gelvonų gimnazijos moksleivių susitikimas Sigute Ach, edukacinė programa 

„Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų 

sodas“. Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Gelvonų gimnazijos dailės klasę 

papuošė „Angelų sodas“.  

 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ 

Viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ veikloje. 

2019 m. Igno Šeiniaus bibliotekoje vyko nemažai veiklų, susijusių su projektu „Prisijungusi 

Lietuva“. Šio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis 

informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią 

gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių 

skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.  
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Dalyvaudama projekto veiklose, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka vykdė skaitmeninio 

raštingumo mokymus. Pravesti 7 skaitmeninio raštingumo pradmenų mokymai Skaitmeninės 

technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ bei 9 mokymai pažengusiesiems „Bendradarbiavimas 

TAU. Bendrauk, dalykis turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“. Vyko 

mokymai Lapelių, Bagaslaviškio, Anciūnų filialuose.  

Bibliotekos darbuotojams projektas „Prisijungusi Lietuva“ surengė 2 mokymus.  

Projektas nepamiršo ir senjorų. Daug naudingos informacijos jie sužinojo tiesioginių 

internetinių transliacijų „Senjorų dienos internete 2019“ metu. Transliacijos vyko šiomis temomis: 

„Technologijų vitaminai“, „Pats sau gidas“, „Bankas tavo delne“, „Bendravimo mados“, „Išmanusis 

daržas“. 

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuoti projektai 

 

Diskusija „Vartokime atsakingiau, pratęskime daiktų istorijas“ 

Finansuota 500 Eur. 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka organizavo Europos Komisijos 

komunikacijos kampanijos „ES drauge saugiau“ renginį - diskusiją „Vartokime atsakingiau, 

pratęskime daiktų istorijas“, finansuotą Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje.  

Renginio partneriai: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, VšĮ „Globalūs projektai“. 

Kampanijos „ES drauge saugiau“ tikslas – plačiau informuoti visuomenę apie tai, kaip ES saugo savo 

piliečius nuo įvairių pavojų ir grėsmių. Kampanijos metu norima atkreipti dėmesį į paprastus žmones, 

kurie savo darbais prisideda prie visų mūsų gerovės. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje išleido 

knygą „Žmonės, kurie saugo Europą“, kurioje pristatytos istorijos penkiolikos žmonių, dirbančių 

kasdienį, rodos, visai nepastebimą darbą, tačiau ženkliai prisidedančių prie mūsų šalies saugumo.  

Viena iš knygos „Žmonės, kurie saugo Europą“ herojų – aplinkosaugininkė, VšĮ TEXTALE 

įkūrėja Viktorija Nausėdienė – dalyvavo renginyje. Kartu su ja atvyko ir kostiumo dailininkė, stilistė 

Greta Subatavičiūtė bei antrinio dizaino entuziastė Ingrida Juozulynaitė.  

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Ekonomikos valdysenos asistentė Aušrinė 

Diržinskaitė padarė puikų įvadinį diskusijos pranešimą apie žiedinės ekonomikos naudą ir galimybes. 

Renginio viešnios atsivežė konkrečių pavyzdžių, kaip drabužius galima prikelti antram 

gyvenimui, juos persiuvant ar iš tekstilės kuriant įvairius aksesuarus. 

 

Europos dienos šventė 

Finansuota 1000 Eur. 

Šventinės veiklos prasidėjo Viešosios bibliotekos skaitykloje vykusia diskusija „Širvintos ir 

ES: 15 metų drauge“. Renginyje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės Investicijų skyriaus 

vyriausioji specialistė Eglė Piškinaitė, Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vita 

Janavičienė, Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacijos pirmininkė Andžela Dalia Ėmužytė, 

ūkininkas iš Bagaslaviškio Bronislavas Liubomiras Vošteris, ūkininkas iš Družų Aurimas Inčiūra, 

Anciūnų kaimo bendruomenės pirmininkas Gediminas Makauskas bei Družų kaimo bendruomenės 

pirmininkė Dalia Taparauskienė, svečius linksmino Anciūnų kaimo kapela. Buvo diskutuojama apie 

tai, kaip per 15 Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metų Širvintų rajonui sekėsi įsisavinti Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, kaip ES lėšos įtakojo ūkininkų bei kaimo bendruomenių gyvenimą.  

Gegužės 9-oji – Europos diena – daugeliui per miesto centrą į darbus ar mokyklas skubančių 

gyventojų prasidėjo „Europos gimtadienio kava“. ES vėliavomis bei kita simbolika išpuoštoje Igno 

Šeiniaus alėjoje Viešosios bibliotekos kolektyvas sveikino gyventojus, vaišino kava, dalino 

informaciją apie Europos Sąjungą.  

Vėlyvą popietę Širvintų atviroje jaunimo erdvėje vyko diskusija „Ką mūsų labui daro 

Europa?“. Pirmasis prie diskusijos prisijungė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo 

pavaduotojas Marius Vaščega. Nuo pat Europos Sąjungos susikūrimo iki šių dienų Europos istorijos 

vingiais atkeliavęs pranešėjas palietė tokius aktualius klausimus kaip BREXIT, pabėgėlių krizė, 

emigracija. Buvo aptarta, ką Lietuva pasiekė per 15 narystės ES metų, kokias galimybes savo 
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piliečiams atveria Europos Sąjunga. Diskusijoje dalyvavusi Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Lukošūnienė pasidalino savo įžvalgomis apie suaugusiųjų 

mokymosi galimybes Europos Sąjungoje. Plačiau buvo apsistota ties internetine suaugusiųjų švietimo 

platforma EPALE. 

Labai aktyviai prie diskusijos prisijungė Širvintų jaunimas. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijos mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja, Erasmus + projekto koordinatore Gimnazijoje 

Valda Maslinskiene, dalinosi dalyvavimo projekto veiklose patirtimi. Renginio dalyvių nuotaiką kėlė 

jaunų, gabių muzikantų grupės „Name Goes Here“ pasirodymas.  

Artėjantiems rinkimams į tiesiogiai renkamą Europos Sąjungos teisėkūros instituciją – 

Europos Parlamentą – buvo skirta Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vykusi diskusija 

„Renkuosi atsakingai“. Joje dalyvavo šie kandidatai rinkimuose: Jonas Pinskus, kandidatuojantis 

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos sąraše, ir Irena Vasiliauskienė, kandidatuojanti 

visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ gretose. Diskusijos 

dalyviai pristatė savo partijų rinkimines programas, atsakė į klausimus, kodėl jie kandidatuoja į 

Europos Parlamentą, ką galvoja apie BREXIT ir kitas grėsmes Europos Sąjungai, išsakė savo 

nuomonę apie šiandienines Lietuvos aktualijas – Prezidento rinkimus, referendumus dėl dvigubos 

pilietybės ir Seimo narių skaičiaus mažinimo. 

Europos dienos šventės renginius vainikavo puikus Edgaro Lubio solinis koncertas. 

 

Širvintų rajono viešosios bibliotekos filialų veikla 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizavo tiesioginės transliacijas. 

Filialuose gyventojai galėjo pažiūrėti transliacijas „Žemės ūkio naudmenų deklaravimas“, „Parama 

smulkiesiems ūkiams“ ir kt. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ organizavo temines akcijas „Saugesnio interneto savaitė“, 

„Skaitmeninė savaitė“. Vyko tiesioginės transliacijos „ Aš – skaitmeninis konsultantas“, 

„Tinklaraštininkų įrangos naudojimas“, „Viešosios interneto prieigos bibliotekose poveikio 

vertinimas“ ir daug kitų temų. 

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

viktorinos, dokumentų parodos. 

Alionių filiale vykę renginiai buvo skirti svarbiausioms ir didžiausioms šventėms paminėti. 

Tai buvo garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, viktorinos, popietės, parodos. 

Vyko popietės: „Knyga – žinių šaltinis“, „Riedėk marguti margas“, Iš senolių palikimo“, „Kai 

įsižiebė Kalėdų žvaigždė“, popietė – viktorina „Ar pažįsti savo tėvynę“. Buvo surengtos parodos: 

„Čia pasakų namai čia knygų išmintis“, „Gimtinė mano miela, kur augu gyvenu“, „Žaliais vieškeliais 

Velykos ateina“, „Augalų paslaptys ir sveikata“, „Žolinė – besibaigiančios vasaros šventė“ ir kt.  

Anciūnų filiale vyko šventės, parodos, popietės, mokymai.  

Anciūnų filialo kiemelyje surengta kraštiečių šventė „Sugrįžkim, susėskim po liepa sena“, 

kurios metu „Anciūnų kluone“ ir kiemelyje veikė literatūrinė paroda „Gimtinė širdyje, fotografijose 

ir knygose“. Surengta teatralizuota šventė visai šeimai „Pasakų šalyje“, kurios metu „Anciūnų 

kluone“ veikė literatūrinės parodos: „Mano senelių pasakos“, „Pasakų kraitelė“, Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos Zibalų pradinio ugdymo skyriaus mokinių piešinių paroda „Mano mėgstamiausių 

pasakų herojai“. Vyko teatralizuota kalėdinė šventė visai šeimai „Stebuklinga skrynelė“. Šventės 

metu surengta kalėdinių dekoracijų paroda „Adventinio vainiko šviesa“. 

Teatralizuota pasaka „Pasakų šalyje“ suvaidinta Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės 

labdaros renginyje „Iš širdies į širdį“ Širvintų kultūros centre, Vileikiškių bendruomenėje Eglės 

įžiebimo šventėje, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriuje. 

Spektaklis „Pūkuotuko pasaulis“ suvaidintas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje. 

Organizuota literatūrinė popietė „Juozo Krūmino gyvenimas ir kūryba“, kurios metu veikė 

spaudinių paroda „Palionės kaimo laukų žvaigždė“, skirta Lietuvos poeto, vertėjo, žurnalisto Juozo 

Krūmino 105-osioms gimimo metinėms paminėti. 
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Surengti renginiai suaugusiems: „Lietuva vėl laisva“, Kovo 11-osios vakaras, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai, literatūrinė – muzikinė popietė „Lietuviai esam, didi tauta, tad 

išlikime orūs“. 

Vaikams surengti renginiai: „Knyga ir šešėlinis teatras“, knygos skaitymas, šešėlinių lėlių 

gaminimas ir vaidinimas kartu su vaikais, pasirinkta K. Kubilinko knyga „Katinėlis ir gaidelis“, 

edukaciniai užsiėmimai su vaikais „Velykų belaukiant“, kūrybinė popietė ir vaikų darbų paroda 

„Ruduo“. Vyko šešėlinio lėlių teatro improvizacija pagal J. Marcinkevičiaus knygą Grybų karas“. 

Vaikai pasigamino lėles ir suvaidino šešėlinį spektaklį. Surengtos literatūrinės parodos: „Atvira ir 

skaidri kaip šulinio vanduo“, skirta Širvintų krašto poetui Algiui Kryžanauskui, jo 75-osioms gimimo 

metinėms. „Čia mano namai“, skirta rašytojo, prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-

osioms gimimo metinėms. „Igno Šeiniaus fenomenas lietuvių naujoje literatūroje“, skirta lietuvių ir 

švedų rašytojui, diplomatui, spaudos darbuotojui Ignui Šeiniui, jo 130-osioms gimimo metinėms. „Iš 

gyvenimo į knygos puslapius“, skirta rašytojo Juozo Baltušio 110-osioms gimimo metinėms, 

„Antanas Smetona: žmogus, prezidentas, tautos vadas“, skirta prezidento Antano Smetonos 145-

osioms gimimo metinėms paminėti ir 100-čiui, kai išrinktas pirmuoju Lietuvos Respublikos 

prezidentu.  

Eksponuotos literatūrinės parodos „Juozas Tumas Vaižgantas – didelių meninių kūrinių 

kūrėjas“, „Dalios Teišerskytės gyvenimas ir kūryba“, skirta poetės D. Teišerskytės 75-osioms gimimo 

metinėms, spaudinių paroda „Gyvenimas žmogaus yra sunkus kelias“, skirta poetės S. Nėries 115-

osioms gimimo metinėms. 

Surengtos parodos vaikams: „Kūryba, kuri jaudina mūsų sielas“, skirta lietuvių rašytojo Jono 

Biliūno 140-osioms gimimo metinėms, literatūrinė paroda „Laisvė būti savimi“, skirta Alfonso 

Nykos-Niliūno 100-osioms gimimo metinėms. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu vyko švedų rašytojos Astrid Lingren knygos Pepė 

Ilgakojinė ištraukos skaitymas. 

Dalyvauta Šeimos šventėje Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Pagal rašytojo A. Milno „Pūkuotuko 

pasaulis“ knygą parodytas spektaklis. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu vyko švedų rašytojos Astrid Lingren „Pepė Ilgakojinė“ 

knygos ištraukos skaitymas, kaip Pepė Ilgakojinė švenčia gimtadienį. 

Dalyvauta akcijoje Knygų kalėdos. 

Vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“ trys skaimeninio raštingumo mokymai 

pradedantiesiems ir pažengusiems. 

Bagaslaviškio filiale vyko bagaslaviškietės Evelinos Piškinaitės fotografijų paroda „Čia mūsų 

namai“, popietė „Poeto Pauliaus Širvio gyvenimo spalvos“. 

Vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“ trys skaimeninio raštingumo mokymai 

pradedantiesiems ir pažengusiems, Senjorų dienos bibliotekoje. 

Eksponuotos parodos suaugusiems: rankdarbių paroda „Ilgais žiemos vakarais“, spaudinių 

parodos „Kraštiečiui Kazimierui Skebėrai – 125“, „Poeto Kazio Bradūno kūrybinis palikimas“, 

„Diplomatas ir rašytojas“, skirta Igno Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms, „Gyvenimai ir 

išgyvenimai“, skirta R.Granausko 80-osioms gimimo metinėms, „Eugenijus Matuzevičius – kultūros 

pasaulio žmogus“, „Rašytojo, publicisto Jono Avyžiaus takais“, „Vytautas Ažušilis ir mažiems, ir 

dideliems“, „Baltijos kelias – kelias į laisvę“, „Poetui, vertėjui Eduardui Mieželaičiui – 100“. 

„Rašytojas Vincas Kudirka – Tautiškos giesmės kūrėjas“, „Aš vėlei iš žemės pakilsiu“, skirta 

S.Nėries 115-osioms gimimo metinėms. 

Vyko kūrybinės dirbtuvės „Kuriame kalėdinį stebuklą“. 

Organizuoti renginiai vaikams: viktorina „Mano Lietuva“, skaitymo popietė, Šiaurės šalių 

rašytojų knygų ištraukų garsiniai skaitymai, spaudinių, piešinių, moksleivių kūrybinių darbų parodos, 

vyko skaitymo popietės vaikams. Moksleiviai dalyvavo vasaros skaitymo iššūkyje.  

Vyko Ebru technikos edukacija. 

Čiobiškio filiale veikė paroda Antano Smetonos 145-ųjų gimimo metinių proga. Prieš 100 

metų A.Smetona buvo išrinktas pirmuoju Lietuvos Respublikos prezidentu. 
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Vasario 16-ajai buvo surengta paroda „Vasario 16-oji - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena“, 

rankdarbių paroda „Žalią ranką Tau tiesia Velykos“. 

Gegužės mėn. Čiobiškio dvare vyko Tarptautinio poezijos pavasario skaitymai. 

Veikė Kotrynos Sterbavičiūtės darbelių iš molio paroda. 

Bibliotekoje buvo paminėti rašytojų jubiliejai, vyko piešinių parodos „Aš myliu Lietuvą“, „Aš 

piešiu pasaką“, „Mano gražiausia gėlė“, „Rudens žiedai“, „Baltaveidė žiema popieriaus lape.“ 

Družų filiale vyko daug parodų, organizuotos popietės, garsiniai skaitymai vaikams, poezijos 

vakarai, vyko Velykinės dirbtuvės, atvirukų kūrimo ir kitos dirbtuvės. 

Gelvonų filiale vyko spaudinių parodos: „Jie amžinai liks gyvi...“, skirta Sausio 13-osios 

dienos paminėjimui, „Pėdos žemėje ilgai išlieka“, V. A. Misevičiaus 95-osioms gimimo metinėms 

paminėti, „Širvio niekada nebūna per daug“, „Kaip papuošti Velykų stalą“, „Tarp grožio, liūdesio ir 

dramatizmo“, skirta R. Granausko 80-mečiui, „Mano mama“, skirta motinos dienai, „Lietuviška 

išmintis“, skirta Igno Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms, „Kaip tolimas atodūsis“, „Mano 

knygos – mano gyvenimas“, skirta Vytauto Ažušilio 90-osioms gimimo metinėms, „Su aušra 

atbudęs“, skirta Juozo Tumo Vaižganto 150-mečiui, „Giliausiam šuliny įžvelki žmogų...“, „Eduardui 

Mieželaičiui – 100 m.“, „Šv. Andriejus – saulės grįžtuvių laukimo pradžia“, šv. Andriejaus dienai 

paminėti, „Aš įvertinu tą Dievo dovaną, kad galiu rašyti“, skirta Juozo Krumino 105-osioms gimimo 

metinėms, Renatos Bartkevičienės rankdarbių paroda. 

Surengti renginiai vaikams: „Autoportretai Pablo Pikasso stiliumi“, kūrybinių darbelių 

paroda, Širvintų meno mokyklos vaikų darbelių paroda „Žiemos pasaka“, „Mano šalies trispalvė“, 

vaikų darbelių paroda, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, „Gamta, gyvūnai, paukščiai“ – 

viktorina žemės dienai paminėti, „Su gamta – kartu“ Širvintų meno mokyklos vaikų darbelių paroda, 

(mokytoja H, Labanauskienė), akcija „Grąžink bibliotekai knygą“, „Piešiu ir skaitau“, paroda ir 

garsinis skaitymas, edukacinė valandėlė „Gydome knygeles“, „Rudenėlio spalvos“, kūrybinis 

užsiėmimas, „Atžalyno“, progimnazijos 6B klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Vietovardžiai 

pasakoja protėvių legendas“, literatūrinė paroda ir garsinis skaitymas „Negaliu atskirti gyvenimo nuo 

sapno“, skirtas S. Neries 115-osioms gimimo metinėms paminėti, piešinių paroda „Visi namo sugrįžta 

vėl“, „Atžalyno“ progimnazijos 6b klasės mokinių piešinių paroda, karpinių paroda „Krinta baltos, 

baltos snaigės“. 

Eksponuotos spaudinių parodos: „Žiemos rūpesčiai“ K. Donelaičio 305-osioms gimimo 

metinėms paminėti, literatūrinė paroda ir garsinis skaitymas, „Skambutis kviečia“, skirta Mokslo ir 

žinių dienai, spaudinių paroda, edukacinė valandėlė „Gydome knygeles“, kūrybinis užsiėmimas 

„Rudenėlio spalvos“, „Atžalyno“, progimnazijos 6B klasės mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Vietovardžiai pasakoja protėvių legendas“, literatūrinė paroda ir garsinis skaitymas „Negaliu atskirti 

gyvenimo nuo sapno“, skirtas S. Neries 115-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Vyko susitikimas su dailininke Sigute Ach, Gelvonų gimnazijos moksleivių išvyka į 

Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. 

Jauniūnų filiale organizuotos parodos, skirtos svarbiausioms ir didžiausioms metų šventėms 

paminėti: Laisvės gynėjų dienai paminėti - „Niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę“, 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai „Lietuva – šalis, kurioje gyventi gera“, Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai - „Ant temstančio tako“, Europos dienai - „Lietuva Europoje ir Europa Lietuvoje“, 

Gedulo ir vilties dienai „Tai gyvenimo kova, būk kovotoju“, paroda skirta Valstybės dienai paminėti 

„Lietuva - mano namai“. Šios parodos sulaukė daug lankytojų.  

Bibliotekos skaitytojos maloniai praleidžia laiką prie arbatos, kavos puodelio, aptardamos 

skaitomiausių žurnalų straipsnius, „Moters savaitgalis“, „Namie ir sode“ „Moters savaitė“ – tai 

žurnalai, kuriuose kiekviena randa sau naudingų patarimų, labai skaitomi, o kartu ir nuotaikingai 

aptarinėjami. Šie susitikimai jaukioje bibliotekoje jau tapo tradicija. 

Didelio lankytojų būrio sulaukė šios parodos: „Gyvenimas po klevu“, paroda skirta 

R.Granausko kūrybai, „Sėjos metas“, literatūrinė V. Ažušilio kūrybos paroda, S. Neries kūrybos 

literatūrinė paroda „Prie didelio kelio“. 

2019-ieji metai buvo paskelbti Vietovardžių metais. Bibliotekoje surengta tautodailininkės 

Ados Germanavičienės karpinių paroda „Vietų vardais į mus kalba karpiniai“. 
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Vaikams surengtos parodos: Žemės dienai - „Knygos ir gamtos prieglobstyje“, Tarptautinei 

vaikų knygos dienai - „Knygų šalies žemėlapis”, „Svečiuose pas Batuotą katiną“, „Gražiausios 

lietuvių pasakos“, „Kas skaičiuos knygų mįsles“, piešinių paroda „Svajonių ir fantazijų pasaulyje“, 

skaitomiausių knygelių - „Vasarą linksmiau su knyga“, „Jei skaitysiu – gudresnis būsiu“, „Čia pasakų 

namai“. Didelio mažųjų bibliotekos lankytojų aktyvumo sulaukė piešinių paroda, skirta mokslo metų 

pradžiai „Per tėviškę su vėju, Rugsėjo pirmoji atskubėjo“. 

Jaunieji bibliotekos lankytojai noriai dalyvavo margučių marginimo popietėse „Tas margas 

margutis“. Kelias popietes margino, dažė, klijavo įvairiaspalviais popierėliais kiaušinius, o vėliau 

puošė Velykų medį. Mažiesiems bibliotekos lankytojams labai patiko šie užsiėmimai. Vyko nykštukų 

dirbtuvės, buvo ruošiami atvirukai žiemos šventėms. Vyko popietės „Mano atvirukas žiemai“, „Čia 

snaigių namai“, „Šalčio gėlės ant langų“, paroda, skirta gražiausioms metų šventėms „Kalėdų Senelio 

pėdomis“.  

Vyko garsiniai knygelių skaitymai.  

Kernavės filiale vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas - renginys skirtas Sausio 13-osios 

įvykiams atminti, šventė skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, dailininkės I. Daujotaitės-

Janulienės paveikslų paroda, skirta Pasaulio lietuvių metams pažymėti. 

Vyko vaikų piešinių paroda „Tai mano mamytė“. 

Eksponuotos istoriko ir rašytojo E.Jankūno spaudinių kolekcijos, spaudinių paroda „Baltijos 

kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“, skirta Baltijos kelio 30-osioms 

metinėms pažymėti, dailininkės I. Daujotaitės-Janulienės darbų paroda. 

Kiauklių filiale eksponuotos parodos: „Gyvi už laisvę žuvę“, „Vasario 16-oji – tautos 

susitelkimo ir vienybės diena“, „Mano širdžiai tu esi – Tėvynė Lietuva“, „Lietuva lietuvių širdyse“, 

„Zibalų seniūnijos dvarai“, „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, „Lietuvos vardas knygose“, „Baltijos 

kelias – žymiausias reiškinys Nepriklausomybės priešaušryje“, „Mažos ir didelės fantazijos“, 

„Spalvotas kvepėjimas“, „Knygelės laukia skaitytojų“, „Jie nešė gimtą žodį paklydusį“, „Atostogauk 

su knyga“. 

Vyko rašytojų, poetų: A. Kryžanausko, J. Krūmino I. Šeiniaus, K. Bradūno, P. Širvio J. 

Strielkūno, A. Smetonos, D. Teišerskytės, V. Juknaitės knygų pristatymai, popietės: „Širdžiai mielos 

eilės“, „Rašę gražiausius žodžius“, „Gyvenimas ne plunksna – meile rašytas“, „Pakviesk į širdį 

vasaros žalumą“, „Žydintys žodžiai po tėviškės dangum“, „Rudens pašto ženklai“, „Skambantis žodis 

– atgaiva sielai“, „Prisiglauskim prie skubančio laiko“, „Mano Lietuva“, „Knygelės laukia 

skaitytojų“, „Pasidomėkime - žymesni mūsų krašto kraštovaizdžiai“, „Abėcėlės šventė“, „Skaityk ir 

žaisk bibliotekoje“, „Kai šerkšnas puošia langus“, edukacinės popietės „IT keičia mūsų gyvenimą“, 

„Būk saugus internete“, „E. paslaugos – patogesniam gyvenimui“, „Biblioteka – knygų namai“, 

akcijos „Paremkime biblioteką 2% pajamų mokesčio“, „Senjorų dienos internete-2019“, „Pakviesk 

draugą“, „Knygų Kalėdos“; diskusijos „Skaityti – tai nuolat tobulėti“, „Knyga, biblioteka ir laikas“. 

Organizuotos piešinių ir darbelių parodos „Liepsnoja Sausio 13-osios laužai“, „Spalvinga 

vasara“, „Tas rudenėlio margumas“, „Mano piešinys puošia biblioteką“, viktorinos „Ką mes žinome 

apie ES“, „Paklausyk, pamąstyk ir atspėk“. 

Lapelių filiale surengtos knygų parodos, skirtos rašytojams A. Kryžanauskui, K. Donelaičiui, 

V. Misevičiui, P. Širviui, I. Šeiniui, Kun. N. Švogžliui-Milžinui, T. Četrauskui, J. Biliūnui, J. Avyžiui, 

V. Ažušiliui, J. Tumui-Vaižgantui, E. Mieželaičiui, K. Būgai, S. Nėriai.  

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius metus paskelbė Antano Smetonos metais, skirtus 

Antano Smetonos LR Seimo pirmo prezidento 100-osioms metinėms paminėti. Šiai datai atminti 

organizuota paroda „100 metų, kai išrinktas pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas 

Smetona“. 2019-ieji metai paskelbti Vietovardžių metais. Šiems metams paminėti Lapelių 

bibliotekoje veikė paroda „Pažink savo krašto vardus“.  

Organizuoti perskaitytų knygų aptarimai.  

Nacionalinei bibliotekų savaitei skirta paroda „Mano pasaulis su knyga“, taip pat popietės 

„Paslaptingame knygų labirinte“, „Kaip nutapyti knygą?“. 

Vyko skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“, joje dalyvavo 11 skaitytojų.  



17 

 

 
 

Organizuotos popietės „Junkis, kurk ir dalinkis atsakingai: geresnis internetas prasideda nuo 

tavęs!“. 

Paminėtas pavasario lygiadienis – gamtos ir žmogaus virsmo šventė. Organizuota šventė 

„Pavasario virsmas“. Renginys vyko lauke. 

Lapelių kaimo gyventojai naudojasi teikiama bibliotekos paslauga, tai gyventojų pajamų 

deklaravimas. Padėti deklaruoti gyventojų pajamas į biblioteką atvyko Širvintų VMI darbuotoja 

Jolanta Černiauskienė. Labai malonu ir džiugu, jog VMI darbuotojai noriai atvyksta į biblioteką ir 

padeda gyventojams teisingai deklaruoti pajamas. Jau eilę metų Lapelių bei Čiobiškio gyventojai 

naudojasi šia paslauga. 

Mėgstama veikla bibliotekoje yra ir piešimas. Tad popietės metu dalyviai piešė, ne ant balto 

popieriaus lapo, o ant keramikos ir specialiai keramikai skirtais dažais. Kiekvienas dalyvis atsinešė 

savo lėkštutę, ir ją dekoravo patinkančiu piešiniu. Baigus piešti darbeliai buvo kaitinami, kad dažai 

ilgam liktų patvarūs ir džiugintų jaunuosius tapytojus. 

Lapkričio 11 – 17 d. Lapelių bibliotekos skaitytojai dalyvavo nacionaliniame projekte 

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, kurį organizavo Asociacija Norden Sąjunga, bendradarbiaujant su 

nacionalinėmis asociacijomis Norden. Projektą remia Šiaurės ministrų taryba. Literatūros savaitės 

tema – Šventės Šiaurės šalyse. Buvo skaitoma ištrauka „Pepė švenčia gimtadienį“ iš Astridos Lingren 

knygos „Pepė ilgakojinė“. 

Vyko projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga“ nemokami skaitmeninio 

raštingumo mokymai pradedantiesiems „Skaitmeninės technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“, bei 

skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems.  

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

garsiniai skaitymai vaikams. 2019-aisiais metais Musninkų varpinei sukako 150 metų. Ta proga 

Musninkų biblioteka surengė mokinių piešinių parodą „Musninkų varpinei – 150“. Moksleiviai noriai 

prisidėjo prie parodos, buvo eksponuojami 25 jų darbai. Surengta Musninkų vaikų dienos centro 

„Aitvarai“ fotografijų paroda „Stabtelėjimai“.  

Paminėta Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Bibliotekoje veikė paroda skirta 

Nepriklausomybės akto signatarui, kunigui Alfonsui Petruliui atminti. 

Vyko susitikimas su kraštiečiu rašytoju, vertėju Teodoru Četrausku. Rašytojas pristatė savo 

naujausią knygą „Mekenija“. Musninkų varpinėje įvyko įdomus susitikimas su kraštiečiu, teisininku, 

advokatu Baliu Ališausku, kuris taipogi užsiima kūryba. Su malonumu klausėmės jo satyrinių 

humoreskų, eilėraščių, kurių nemažai sukurta jaunystės prisiminimų, gimtinės tema.  

Lapkričio mėnesį pas pradinukus svečiavosi vaikų rašytojas Kęstutis Kasparavičius, kuris 

papasakojo apie savo kūrybos kelią, kaip gimsta idėjos bei iliustracijos knygose. Mokiniai labai 

aktyviai bendravo su rašytoju, uždavinėjo klausimus. 

Surengta popietė suaugusiems „Prie arbatos“. Jos metu aptartos įdomiausios perskaitytos 

knygos, pasidalinta įspūdžiais, sudarytas norimų perskaityti 2020 metais knygų sąrašas.  

Surengtos popietės mokiniams: „Knygnešių takais“, kurioje prisimintas knygnešių sunkus 

kelias, aplankytas knygnešio Juozo Kanclerio-Eidinto kapas. 8 klasės mokiniams surengta popietė 

„Pagarba ir ramybė išėjusiems“, kurioje tikybos mokytoja Jūratė Mačiulienė papasakojo, kokia yra 

Vėlinių reikšmė, aplankytas kraštiečio rašytojo Viktoro Brazausko kapas.  

Spalio mėnesį vyko edukacinis užsiėmimas „Knygrišyba“, kurį vedė edukatorė Eglė 

Daubaraitė. Užsiėmimo metu moksleiviai pasidarė po užrašų knygelę, kuriomis buvo labai patenkinti. 

Buvo eksponuojamos parodos: „Knygnešių takais“, „Margučių gražumai“, „Vasarėlė poezijos 

posmuose“, „Pagarba ir ramybė išėjusiems“, „Tokia buvo laisvės kaina“, „Lietuviškosios kalbos 

pradininkas – Kristijonas Donelaitis“, „Mūsų dvasios gyvens inkiluos“, „Igno Šeiniaus gyvenimo ir 

kūrybos keliu“, „Žodis – tai gyvenimas“, „Stebuklingą Joninių naktį“, „Pralenkęs savo laikmetį“, 

„Stebuklingos žolynėlių galios“ ir kt.  

Musninkų biblioteka turi draugų bei rėmėjų. Tai Marija Dilytė, Ona Šaulienė, Margarita 

Vaičelytė, Juozas Kalinauskas. 

Biblioteka bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, 

Musninkų kultūros namais, seniūnija, kaimo bendruomenėmis. 
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Šešuolėlių filiale eksponuotos parodos, skirtos valstybinėms šventėms paminėti: „Sausio 13-

osios naktis liko šviesenė už dieną“, Vasario 16-ajai skirta paroda „Kiek rovė - neišrovė, kiek skynė 

- nenuskynė“, spaudinių ir fotografijų paroda Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metams 

paminėti „Laisvės sparnai“. 

Rašytojų jubiliejams paminėti buvo parengtos parodos „Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama 

ritas“, K. Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms paminėti, „Tas žodžių skambesys“, prozininko I. 

Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti „Ar 

meni praėjusius laikus“, kalėdinių žaisliukų paroda „Kalėdų spindesio laukimas“. Lankytojai labai 

aktyviai dalyvavo edukacinėje popietėje „Iš širdies“. Dalyviai pasigamino adventinius vainikus, tai 

jau antrus metus vykstanti edukacija. 

7 bibliotekos lankytojai (4 suaugusieji ir 3 vaikai) sutiko dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje 

„Vasara su knyga“. Dalyviai perskaitė 35 rekomenduotinas knygas. 

Didžiausias šių metų renginys vyko vasarą bibliotekos kieme. Tai Šešuolėliuose gyvenusių ir 

esamų jaunuolių susitikimas „Sugrįžau aš į gimtinę“.  

2019 m. Šešuolėlių filialui buvo jubiliejiniai. Pati geriausia dovana, tai naujai remontuotos 

bibliotekos patalpos ir biblioteka perkelta iš antrojo aukšto į pirmąjį. Naujai atnaujintose patalpose 

buvo paminėta graži 60-ies veiklos metų sukaktis. Įvyko jubiliejinė popietė „Metų puslapiai“, kurios 

metu buvo pristatyta bibliotekos veiklos istorija, prisiminti iškiliausi renginiai, aktyviausi skaitytojai. 

Vileikiškių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos.  

Eksponuotos spaudinių parodos „Kristijonui Donelaičiui - 305“, „101 atkurtai Lietuvai“, 

„Paulius Širvis – ilgesio dainius“, „Ignui Šeiniui - 130“, „Jono Biliūno gyvenimo ir kūrybos 

puslapiai“, skirta Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms paminėti, „Kūryba, kuri jaudina mūsų 

sielas“, skirta Juozo Baltušio 110-osioms gimimo metinėms paminėti, „Visų gražiausias žiedas – 

Mama“,„Žodyje Tėvas sutelpa visas gyvenimas“, „Lietuvos valstybė knygų lentynoje“, Valstybės 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti, „Antanas Smetona: Žmogus. 

Visuomenės ir kultūros veikėjas. Prezidentas“, „Rudenėjančios spalvos – Mokytojui“, skirta Mokslo 

ir žinių dienai paminėti, „Knygų takais vedini“,„Prisiminimų gijos“, rašytojo Juozo Tumo – 

Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti, „Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje“, 

Mariaus Katiliškio 105-osioms gimimo metinėms paminėti, „Poetui Eduardui Mieželaičiui – 100“, 

poeto 100-osioms gimimo metinėms paminėti, „Jums atminimo žiedu pražydėsiu“, skirta Salomėjos 

Neries 115-osioms gimimo metinėms paminėti, „Knygos puošia Kalėdas“. 

Organizuota pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, Užgavėnių šventė ir konkursas 

„Nežiopsok – Užgavėnių išdaigas fotografuok“, popietė „Žaiskim, skaitykim, bendraukim“, 

Margučių marginimo pamokėlė, velykinė popietė „Riedėk, marguti, margas“, Margučių ridenimo 

konkursas. 

Vyko Knygų Kalėdų akcija „Skaitykime ir dovanokime lietuvių autorių knygas bibliotekai“. 

Organizuotas poezijos ir dainų vakaras „Širdis dainuoja eilėmis“ (P. Širvis eilėse, dainose, 

prisiminimuose), Motinos dienos minėjimas. 

Diskusijos, skirtos Europos dienai „Ar mano miestas, Širvintos, europietiškas?“, metu 

diskutuota apie Širvintų miesto pokyčius. 

Eksponuota vaikų piešinių paroda „Žydi kvepia margos gėlės“, skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai paminėti, popietės vaikams: „Keliaujame į pasakų šalį“, „Pasek pasaką tarmiškai“,„Ar 

esame tolerantiški?“ 

Organizuoti kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai „Šviečia moliūgų žibintai“, „Sukurkime gerų 

darbų advento kalendorių“, „Kalėdiniai žaisliukai“. 

Vyko kompiuterinio raštingumo popietės „Ateik ir išmok“, informacinė pamokėlė „Užsuk į 

platų interneto pasaulį“. 

Organizuota popietė vaikams „Advento rimty susimąstom“. 

Zibalų filiale vyko knygų pristatymai, popietės, renginiai, buvo eksponuojamos spaudinių 

parodos.  
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Bibliotekos buhalterinė apskaita 

2019 metais Viešoji biblioteka naujų dokumentų įsigijo pagal Lietuvos Respublikos Kultūros 

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

bibliotekai buvo skirta 13191 Eur.  

Iš kitų šaltinių knygų gauta už 3723,84 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“. 

Savivaldybės lėšos 

Pagal patvirtintą 2019 metų Viešosios bibliotekos biudžeto programos sąmatą patvirtinta 

3412900 Eur, iš jų - 376000 Eur sudarė darbo užmokesčio lėšos, prekių ir paslaugų įsigijimui – 28700 

Eur. 5400 Eur socialinio draudimo įmokos. Gautos pajamos  

Per 2019-uosius metus biudžetinių įstaigų pajamų gauta 298 Eur. 

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gauti 2 % PVM – 310 Eur. 

Projektų lėšos -10900 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. 2019 m. parengė trijų 

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

savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 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 

 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. 

Vykdant raštvedybą Viešojoje bibliotekoje gaunami ir siunčiami dokumentai registruojami 

atskirose bylose, su jais supažindinami darbuotojai. 2019 m. gauta ir užregistruota 106, parašyti 88 

raštai. Viešosios bibliotekos direktorius suderino ir pasirašė 10 įvairaus pobūdžio sutarčių su tiekėjais.  

Viešosios bibliotekos direktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, įgyvendindamas 

įstatymus, Vyriausybės ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, 2019 metais patvirtino 

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

 

Personalas ir metodinė veikla 

Iš viso viešojoje bibliotekoje dirba 34 darbuotojai, įš jų 15 kaimo filialuose. Bibliotekininkų 

su aukštuoju išsilavinimu – 12, iš jų 6 kaimo filialuose. Viešojoje bibliotekoje išliko toks pats 

darbuotojų skaičius.  

Viešosios bibliotekos metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai:  

 Filialų darbo veiklos planavimas ir veiklos organizavimas.  

 Praktinės pagalbos teikimas.  

 Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, kvalifikacijos kėlimas seminaruose, 

konferencijose. 

 Planų ir ataskaitų rengimas.  

 Metodikos rekomendacijų rengimas. 

Buvo parengtas VB ir filialų darbuotojams Atmintinų dienų, švenčių ir žymių 2019 metų datų 

kalendorius.  
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Metodinės veiklos viena iš krypčių yra LIBIS diegimas filialuose. Spaudinių komplektavimo 

ir tvarkymo skyriaus darbuotojai konsultuoja filialus rekatalogavimo ir kitais klausimais.  

Praktinė pagalba buvo teikiama elektroninėmis priemonėmis, telefonu. 

Buvo aptariami svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, analizuojami susidariusieji trūkumai 

bei pasiekimai. Susirinkimų metu pasidalinta darbo patirtimi. Konsultuoti filialų darbuotojai. 

Per 2019-uosius metus vyko 6 seminarai-pasitarimai darbuotojams. Seminaro metu 

bibliotekininkės išklausė pranešimus, papildė savo darbo žinias, pasidalino patirtimi. Jos patenkintos, 

kad neišvykdamos iš rajono teritorijos, gali išklausyti pranešimus ir tikisi, 2020-aisiais metais, 

panašių seminarų darbo įgūdžių tobulinimui. 

Filialų vyr. bibliotekininkėms buvo teikiama praktinė pagalba susirinkimų, išvykų metu, 

elektroninėmis priemonėmis, telefonu. Susirinkimų metu vyko buvo aptariamas filialų statistinių ir 

tekstinių ataskaitų pildymas, kalbėta dėl periodinių leidinių prenumeratos užsakymo ir gavimo, 

periodinių leidinių kainų tikslinimo, darbo su VRSS programos klausimais, bibliotekos dienoraščio 

apskaitos pildymo klausimais. 

2019 metais filialai buvo aplankyti 40 kartų. Išvykose dalyvavo VB direktorė, projektų 

vadovė, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius, bibliotekininkai, komplektuojantys 

fondus. Kaimo filialuose vyko inventoriaus ir dokumentų fondo patikrinimas.  

Darbuotojai vykdė dokumentų fondo patikrinimus. Kiekvieno mėnesio eigoje buvo 

tikslinami, planuojami renginiai filialuose sekančiam mėnesiui. Kiekvieno mėnesio sudarytas 

renginių planas patalpinamas Viešosios bibliotekos svetainėje, Širvintų rajono savivaldybės 

tinklapyje.  

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams buvo organizuojami pasitarimai. Jų metu buvo 

aptariami veiklos rodikliai, svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, susidariusieji trūkumai. 

Išklausyti bibliotekininkių pasisakymai sugrįžus iš seminarų, konferencijų, mokymų. Pasidalinta 

darbo patirtimi tarp filialų darbuotojų vykdant ir rašant projektus.  

Vyko civilinės saugos, sveikatos, gaisrinės saugos instruktavimas, paruošta metodika planų 

bei ataskaitų rengimui. 

Buvo organizuotos 1 ekskursija ir išvyka į teatrą. 

 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

2019-aisiais metais kvalifikaciją kėlė 29 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojai. Jie dalyvavo:  

 2 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 

bibliotekos organizuotuose mokymuose „Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK): 

Naujovės ir jų praktinis taikymas“; 

 2 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 

bibliotekos organizuotuose mokymuose „Edukacinė veikla bibliotekose: galimybės ir 

iššūkiai“; 

 1 darbuotojas dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotuose mokymuose „Migrantų integracija Lietuvoje: bibliotekų vaidmuo“; 

 3 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 

bibliotekos organizuotuose mokymuose „Bibliotekų paslaugos socialinės atskirties grupėms“. 

 1 darbuotojas dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

organizuotuose mokymuose „IT bibliotekose“; 

 1 bibliotekininkas dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

organizuotoje konferencijoje „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“; 

 3 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

organizuotame seminare „Ankstyvas skaitymas: teorija ir praktika“; 

 2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

organizuotame tarptautiniame seminare „Nuo ko pradėti: pirmieji žingsniai knygų starto link“; 
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 2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos organizuotoje konferencijoje 

„Tolygios kultūrinės raidos programos prioritetų pristatymas visuomenei“; 

 1 bibliotekininkas dalyvavo susitikime dėl kampanijos „ES DRAUGE SAUGIAU“; 

 1 darbuotojas dalyvavo tarptautinėje bibliotekininkų bendruomenės konferencijoje 

„Pokyčių evoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI)“; 

 2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

organizuotame seminare „Vaikų ir paauglių literatūra Lietuvoje 2018 metais“; 

 1 darbuotojas dalyvavo UAB „Factus sum“ organizuotame seminare „Ką turi žinoti 

įstaigos vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo santykius“; 

 3 bibliotekininkai dalyvavo informaciniame renginyje, skirtame projektui „Prisijungusi 

Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“; 

29 darbuotojai dalyvavo UAB „Baltijos akademija“ ir asociacijos Viešieji intreneto prieigos 

taškai (VIPT) organizuotuose skaitmeninių konsultantų I ir II ciklo mokymuose. 

 

Materialinė bazė 

2019 metais buvo suremontuoti Šešuolėlių ir Alekniškio filialai. 

Avarinėse patalpose filialų nėra. Visi Viešosios bibliotekos filialai dirbo patenkinamos būklės 

patalpose. 

Vis dar šildomi elektriniais šildytuvais Alekniškio, Šešuolėlių, Vileikiškių, Motiejūnų filialai. 

Remontuoti reikėtų Vileikiškių, Motiejūnų filialų patalpas. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti  

direktoriaus funkcijas     Vaiva Daugėlienė 


