
1 

 

 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IGNO ŠEINIAUS  

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

 

2022 m. 

VEIKLOS PLANAS 

ĮVADAS 

Atsižvelgdama į 2021-ųjų metų rodiklius, pateiktus ir planuojamus projektus Širvintų rajono 

savivaldybės viešoji Igno Šeiniaus biblioteka (toliau - Biblioteka) ir jai priklausantys 18 filialų 

atitinkamai vykdys bibliotekinio ir kultūrinio darbo veiklas.  

Gairės 2022 metams: 

LR Seimas 2022-uosius metus paskelbė: 

Ievos Simonaitytės metais, Romo Kalantos metais, Lietuvos valstybės Konstitucijos metais, 

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais, Gyvūnų gerovės metais, Lietuvos universitetų metais, 

Lietuvos karaimų metais, Pranciškaus Skorinos metais, Sūduvos metais, Jono Meko metais, 

Lietuvos jaunimo metais, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais, Lietuvos krepšinio 

šimtmečio metais, Savanorystės metais. 

Biblioteka savo renginiais atkreips dėmesį į šių asmenybių bei įvykių svarbą Lietuvos 

istorijai. 

Orientuojantis į visa tai bus rengiami bibliotekos projektai, organizuojami renginiai.  

Didžioji dalis bibliotekų veiklų ir jų kokybės priklausys nuo savivaldybės finansavimo ir 

projektinės veiklos rėmimo. 

Kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, Biblioteka 2022  metams numato reguliariai teikti 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos svarstymui  bibliotekų veiklos aktualijas liečiančius klausimus. 

Prioritetinės kryptys 

Rajono bibliotekų prioritetinės kryptys numatytos Širvintų rajono strategininiuose planuose: 

kurti plačiai prieinamą viešąją informacinę ir kultūrinę erdvę; 

užtikrinti informacijos išteklių, atitinkančių kintančios visuomenės poreikius, kaupimą bei 

teisę į šią informaciją kiekvienam lankytojui; 

kaupti ir saugoti krašto tradicines, etnines, materialines ir dvasines vertybes; 

kelti bibliotekos paslaugų kokybę ir prieinamumą;  

gerinti patalpų būklę, materialinę ir techninę bazę.  

Kompiuterizuotų bibliotekinių procesų veiklų palaikymas ir plėtra. 
1.Užtikrinti visų veikiančių interneto taškų išlaikymą.  

2.Dalyvauti Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrime. 

3. Populiarinti naudojimąsi el. knyga. 

4. Kurti Kraštotyros duomenų bazę. 

5. Skaitmeninimo plėtra: virtualių parodų skyrelis. 

Patalpų būklė. Materialinė bazė. 

Tvarkyti patalpas pagal esamus poreikius. 

Techninė bazė 

Techninė bazė yra puiki, tereikia tik įsisavinti papildomas žinias jos panaudojimui.  

Fondų atnaujinimas ir plėtra 

Fondų komplektavimo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, todėl 

numatoma pastoviai analizuoti bibliotekos finansines galimybes, dokumentų rinkos būklę ir siekti 

kuo racionaliau panaudoti gautas lėšas. 

Centralizuotas lėšas naudoti tik naujoms knygoms ir kitiems neperiodiniams dokumentams 

pirkti. Pirmenybę teikti originaliajai literatūrai, literatūros klasikai, informaciniams, kraštotyriniams 

leidiniams. 

Komplektuojant bibliotekų fondus atsižvelgti į centralizuotų lėšų kiekį skirtą vienam rajono 

gyventojui.  
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Užtikrinti, kad VB skyriuose ir filialuose komplektuojami dokumentai ir periodiniai leidiniai 

atitiktų bibliotekos vartotojų poreikius. 

Komplektuojant bibliotekų fondus atsižvelgti į centralizuotų lėšų kiekį skirtą vienam rajono 

gyventojui.  

Širvintų rajono savivaldybės skiriamas lėšas naudoti tik periodinei spaudai prenumeruoti. 

Paslaugų išlaikymas ir jų plėtra. 

1.Teikti tradicines naujomis technologijomis grįstas paslaugas (spaudinių išdavimas į namus, 

naudojimasis spaudiniais vietoje, atsakymai į skaitytojų užklausas, Tarpbibliotekinio abonemento 

paslauga).  

2. Plėsti interaktyvias el. paslaugas:  

2.1. e. bankininkystės, e. valdžios, e. deklaravimo paslaugas;  

2.2.naudojimąsi internetu; 

2.3. naudojimąsi duomenų bazėmis; 

2.4. dokumentų paiešką viešosios bibliotekos e. kataloge, tekstinių dokumentų spausdinimą, 

skenavimą, kopijavimą. 

3.Paslaugų taikymas neįgaliesiems: turintys regėjimo negalią gali naudotis įdiegta programine 

įranga JAWS neregiams ir MAGIC silpnaregiams darbui internetinėje aplinkoje.  

4.Puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti informacinės ir žinių visuomenės kūrimo procese, 

siekiant padėti nuolatiniam gyventojų mokymuisi ir tobulėjimui, prisidedant prie skaitmeninės ir 

tuo pačiu socialinės atskirties mažinimo. 

5. Skatinti vartotojus naudotis elektronine savitarnos sistema: dokumentų grąžinimo įrenginiu, 

bibliotekų elektroninių paslaugų portalu, www.ibiblioteka.lt 

Skatinti, tobulinti bibliotekos paslaugų prieinamumą, plėsti elektronines paslaugas, 

www.ibiblioteka. lt paslaugas. 

6. Vykdyti projektines, programines veiklas: rengti ir  įgyvendinti kultūrinius projektus, teikiamus 

LR Kultūros ministerijai, Kultūros rėmimo fondui, rajono, kitiems respublikiniams ir tarptautiniams 

fondams  

7. Organizuoti tradicinius  renginius: 

7.1. „Poezijos pavasario“ šventes,  

7.2. minėti Vaikų knygos, Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos,  Europos dienos, Europos kalbų 

dienos, valstybines ir kt. minėtinas datas ir šventes; 

7.3. paminėti Nacionalinę Lietuvos bibliotekų, Šiaurės šalių bibliotekų savaites. 

8. Populiarinti etninę kultūrą, mėgėjišką kūrybinę veiklą: 

8.1. eksponuoti tautodailininkų ir vietos gyventojų kūrybos darbus; 

9. Renginiais ir parodomis pažymėti kraštiečių jubiliejines datas. 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

1.Informacijos apie bibliotekas ir veiklą sklaida: 

skleisti informaciją apie bibliotekų veiklą rajoninėje, respublikinėje spaudoje, el. žiniasklaidoje, 

radijuje ir televizijoje;  

atnaujinti ir nuolat pildyti internetinius  puslapius svetainėse: www.sirvintuvb.lt ir Facebook 

socialiniame tinkle. 

analizuoti ir aktyviai reaguoti į visuomenės gyvenimo ir vartotojų poreikius. Dalyvavimas su 

edukacine programa vaikams Vilniaus knygų mugėje. 

2. Bibliotekos paslaugų priartinimas vartotojams: populiarinant turimas paslaugas 

neįgaliesiems ir pristatant spaudinius į namus: senstant rajono gyventojams plėsti ekstensyvias 

paslaugas. 

3. Bendradarbiavimas, partnerystė, rėmėjų paieška: 

bendradarbiauti su rajono rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, bendruomenėmis, seniūnijomis, 

valdžios, žiniasklaidos  institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

4. Skatinti savanorystę bibliotekoje.  

5. Ieškoti rėmėjų, partnerių projektinei ir kt. veikloms vykdyti. 

http://www.ibiblioteka/
http://www.sirvintuvb.lt/
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Darbuotojų kvalifikacijos ir profesionalumo ugdymas“ 

 Pagrindiniai uždaviniai: kaupti ir skleisti informaciją apie naujoves, analizuoti, stebėti 

bibliotekų veiklą, rengti mokymus, dalykinius pasitarimus, seminarus, dalintis darbo patirtimi, 

konsultuoti individualiai visais darbo klausimais, padėti praktiškai, supažindinti su kultūros, 

informacinių technologijų galimybėmis, bibliotekininkystės naujovėmis. Pagal galimybes sudaryti 

tinkamas sąlygas bibliotekininkams kelti kvalifikaciją, dalyvaujant respublikiniuose seminaruose, 

mokymuose ir kt.  

 Vykdant konsultacinę, metodinę veiklą organizuoti išvykas į filialus, teikti konsultacijas, 

perduoti naujienas, įvairią informaciją ir visais kitais bibliotekų veiklos klausimais (LYNC 

bendravimo programa, telefonu, el. paštu, individualiai žodžiu).  

Suteikti profesinių žinių minimumą darbuotojams, neturintiems specialaus išsilavinimo, juos 

apmokyti dirbti. Rūpintis naujų darbuotojų adaptacija.  

Rengti metodikos rekomendacijas.  

Skatinti aktyvius, nuoširdžiai dirbančius filialų darbuotojus.  

 Siekiant kuo didesnio metodinės veiklos efektyvumo, koordinuojant metodinę veiklą 

bibliotekoje siekti, kad metodinėje veikloje dalyvautų visi bibliotekos specialistai. 

 

2022-ųjų METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

Eil.Nr. Uždaviniai Veiksmai / veiksmų vieta Planuoj

ama 

kiekis/lai

kas/proc. 

Atsakingas 

1 2 3 4 5 

1.  BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS  

1.1. Gyventojų sutelkimo 

proc.: 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- filialuose 

18 

25 

14 

 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.2. Vartotojų skaičius 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- filialuose 

2765 

1382 

1383 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

 

1.3. Suaugusių vartotojų 

skaičius 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- filialuose 

1949 

953 

996 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.4. Vartotojų vaikų 

skaičius 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- filialuose 

816 

429 

387 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.5. Lankytojų skaičius 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

-  filialuose 

36785 

15621 

21154 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.6. Suaugusių lankytojų 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

-  filialuose 

23930 

11146 

12775 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.7. Lankytojų vaikų 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- filialuose 

12855 

4476 

8379 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.8 Lankomumas 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- filialuose 

13,3 

11,30 

15,3 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 
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1.9 Išduotis 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- filialuose 

61289 

22231 

39058 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.10 Išduoti suaugusiems 

vartotojams 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- filialuose 

45295 

13084 

27682 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.11 Išduoti vartotojams 

vaikams 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

15994 

9147 

11376 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.12 Skaitomumas 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- filialuose 

22 

16 

28 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

1.17 Skaitytojų 

aptarnavimas namuose 

- skaitytojų skaičius 

-išduotis 

175 

5585 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

2. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR POPULIARINIMAS  

2.1 

 
Surengti renginių  - iš viso 

   iš jų –  vaikams 

652 

300 

 

VB direktorius, 

projektų vadovas, 

skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

 

2.1.2. 

 
Žodiniai renginiai 

 

- iš viso 

- VB 

-  filialuose 

    

127 

45 

72 

VB direktorius, 

projektų vadovas, 

skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

 

2.1.3. Vaizdiniai renginiai 

 

- iš viso 

- VB 

- filialuose 

 

427 

95 

332 

VB direktorius, 

projektų vadovas, 

skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

 

 Pastaba: svarbesni renginiai pateikiami lentelėje Nr. 1 

2.2. 

 
Publikuoti straipsnius:  Iš viso: 

- respublikinėje spaudoje 

- vietinėje spaudoje 

- elektroninėje žiniasklaidoje 

150 

2 

35 

80 

VB direktorius, 

projektų vadovas, 

skyriaus vedėja, 

filialų 

bibliotekininkai 

 

3. LIBIS VEIKLA 

3.1. Vykdyti automatizuotą 

vartotojų aptarnavimą 

naudojantis LIBIS 

skaitytojų aptarnavimo 

posisteme (SAP) 

Viešoji biblioteka, filialai I-XII  VB komplektavimo 

specialistės, 

atitinkamų filialų 

bibliotekininkės. 

3.2. Registruoti VB sistemoje 

prenumeruojamus 

leidinius LIBIS 

Periodikos registravimo 

VB I-XII  VB 
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posistemyje. 

3.3. LIBIS ADMINISTRAVIMO DARBAI 

3.3.1. Sutvarkyti  įrašus pagal LIBIS centro siunčiamus klaidų 

protokolus. 

I – XII 

mėn.  
A. Šavareikaitė 

3.3.2. Importuoti reikšminius žodžius į Širvintų VB elektroninį 

katalogą 

Kas 

mėnesį 
A. Šavareikaitė 

4. INFORMACINĖ VEIKLA 

4.1. Atsakyti užklausų  

 

-iš viso  

- VB 

- filialuose 

3167 

2310 

857 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

4.2. Kompiuterinės periodinių 

leidinių straipsnių bazės 

kūrimas (įrašais) 

 

 5408 VB bibliografė Vyta 

Matukaitienė 

 

4.3. Bibliografinių įrašų 

eksportas į NBDB 

 1500 VB bibliografė Vyta 

Matukaitienė 

 

5. KRAŠTOTYROS DARBAS 

5.1. Rengti kraštotyros 

darbus 

 

 

- iš viso 

-VB darbuotojų 

- filialų darbuotojų 

5 

1 

4 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

5.2. Paruošti metraščius   16 VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

5.3. Kraštotyros pobūdžio straipsnių išrinkimas iš 

respublikinės spaudos ir jų aprašų patalpinimas į 

NBDB 

700 
VB bibliografė Vyta 

Matukaitienė 

 

5.4. Kraštotyros pobūdžio medžiagos išrinkimas iš knygų 

ir kitų leidinių ir jų aprašų patalpinimas į NBDB  

500 VB bibliografė Vyta 

Matukaitienė 

 

6. VIEŠŲJŲ INTERNETO PRIEGOS TAŠKŲ VEIKLA   

6.1. INTERNETAS 

6.1.1. Interneto seansų 

skaičius 

- Rajono bibliotekose  

- VB 

- kaimo filialuose 

9156 

2665 

6491 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės- 

6.1.2. Virtualių parodų 

parengimas 

VB 3 Projektų vadovas 

6.2. KOMPIUTERINIAI MOKYMAI 

6.2.1.  Konsultacijų skaičius: 700 VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 
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bibliotekininkės 

6.2.2.  Konsultuotų vartotojų 

skaičius 

150 VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

  

7. FONDO FORMAVIMAS 

7.1. Gauti ir sutvarkyti 

dokumentų 

 

Iš viso: 

- VB 

-filialuose 

4691 

1459 

3232 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

7.2. Gauti ir sutvarkyti 

periodinių leidinių 

pavadinimų 

- iš viso 

- VB 

- vidutiniškai 1 filiale 

21 

17 

3 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

7.3. Nurašyti dokumentų - iš viso 

- VB 

- Kaimo filialuose 

9250 

3738 

5512 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

7.4. Bendras fondo 

apyvartos rodiklis 

-iš viso 

- VB 

- Kaimo filialuose 

0,9 

1,1 

0,8 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

8. PROJEKTINĖ VEIKLA  

8.1. Respublikiniams fondams 

8.1.1. Kultūros tarybai 

 

5 D. Taparauskienė, L. 

Pliukštienė, 

A.Kanapienienė  

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

8.1.2. Kitiems fondams 1  

 Viso projektų: 6  

9. METODINĖ VEIKLA 

10.1.  Konsultacinė-metodinė 

veikla filialams 

Išvykos: 

- išvykti kartų 

- vid. 1 filialą aplankyti kartų 

 

15 

1-2 

kartus 

Direktorius, projektų 

vadovė, specialistai.  

10.2. Gamybiniai pasitarimai Pasitarimų skaičius 6 Projektų vadovė, 

specialistai, 

direktorius 

10.3.  Pranešimų skaičius 14 Projektų vadovė, 

specialistai, 

direktorius 
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10.4.  Seminarų skaičius 6 Projektų vadovė, 

specialistai, 

direktorius 

 Pastaba: Smulkesnė informacija pateikiama lentelėje Nr.5 

11. PERSONALAS 

11.1.  Etatų skaičius:  

 

- iš viso 

- VB 

-  filialuose 

28 

19 

12 

V. Daugėlienė 

11.2. Bibliotekinių etatų 

skaičius: 

 

- iš viso 

- VB 

- filialuose 

22 

13 

9 

V.Daugėlienė 

11.3. Bibliotekinių 

darbuotojų skaičius:  

 

- iš viso 

- VB 

- filialuose 

28 

13 

15 

V. Daugėlienė 

11.4. Bibliotekininkai 

dirbantys visą darbo 

dieną: 

 

- iš viso 

- VB 

- filialuose 

15 

15 

0 

V. Daugėlienė 

 

Eil 

Nr 

Pavadinimas Autorius Data 

1. 

Rajono bibliotekų veikla 2021 metais ir kryptys 2022 metams. 

V. Daugėlienė, 

D. 

Taparauskienė, 

specialistai 

01 mėn. 

2. 
Kraštotyros veikla (kartotekos, fondas ir kt.) 

Vyta 

Matukaitienė 
9 mėn. 

3. 
Bibliotekų veiklos kryptys 2022 metams 

D.Taparauskien

ė, V. Daugėlienė 
12 mėn. 

4. 
Seminarų ir mokymų apžvalga   

1-12 

mėn. 

 

KITI DARBAI  

 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas Atsakingas Atlikimo 

data 

 

 

1. Parengti statistines ataskaitas, įvedant duomenis į LNB 

LIBIS statistikos modulį 
Dalia Taparauskienė 01 mėn. 

 

2. 

Bibliotekų veiklos tekstinė ataskaita 
Direktorius,  

Dalia Taparauskienė 

iki 04 

mėn. 

pabaigos 

 

3. 

Koordinuoti visų skyrių ir filialų metodinę veiklą 

Direktorius, 

Dalia Taparauskienė, 

Almutė Kanapėnienė 

 

01-12 

mėn. 

 

4. 

Kontroliuoti skyriaus bei filialų planavimą, apskaitą, 

atskaitomybę 

Direktorius, 

Dalia Taparauskienė, 

Almutė 

Kanapienienė 

01-12 

mėn. 
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5. 
Kviesti bibliotekų darbuotojus į pasitarimus, seminarus, 

organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus, numatyti 

pasitarimų tematiką 

Direktorius, 

Dalia Taparauskienė, 

Almutė 

Kanapienienė 

01-12 

mėn. 

 

6. Bibliotekos veiklos planas Direktorius 12 mėn.  

1. 

Knygų fondo tvarkymas  Kasdien 

Skyriaus 

ir filialų 

darbuoto

jai  

 

2. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras per CVP IS, parenkant 

tiekėją atskirai prekei, pagrindiniu atrankos kriterijumi 

laikant mažiausią kainą. 

R. Miliukienė 
01-12 

mėn. 

 

3. 
Vykdyti viešuosius pirkimus per CPO R. Miliukienė 

01-12 

mėn 

 

4. 
Vykdyti fondų komplektavimą A.Šavareikaitė 

01-12 

mėn. 

 

5. Sutvarkyti įrašus pagal LIBIS centro siunčiamus klaidų 

protokolus. 
A.Šavareikaitė 

01-12 

mėn. 

 

6. 
Importuoti reikšminius žodžius į VB elektroninį katalogą A.Šavareikaitė 

Kas 

mėnesį 

 

7. Dirbti su skolininkais:-skambinti telefonu,  siųsti SMS 

žinutes 

-kontroliuoti LIBIS posistemę (paraginimai siunčiami 

automatiškai el.paštu ) 

-peržiūrėti LIBIS SAP „Susirašinėjimai“ skiltį, pratęsti 

dokumentų panaudos galiojimo laiką vartotojams 

-sudaryti skolininkų sąrašus ir išdalinti teritorinių padalinių 

bibliotekininkėms.  

Skaitytojų 

aptarnavimo skyrius  

1-12mėn.  

8. Administruoti viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterinius 

tinklus, įrangą.  
D.Golubevas 

01–12 

mėn. 

 

9. Rinkti duomenis apie bibliotekų informacinių technologijų 

klausimais teikiamas konsultacijas, individualų ir grupinį 

gyventojų mokymą.  

D. Taparauskienė 
01–12 

mėn. 

 

10. Parodų, fondų apipavidalinimas viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose. Reklamos (kvietimai, programos, skelbimai, 

lankstinukai) rengimas, maketavimas ir tiražavimas. Pagal 

poreikį apipavidalinti filialų fondus. 

D.Karolaitienė, 

U.Trumpickaitė, 

D.Golubevas 

01–12 

mėn. 

 

11. 
Rajono bibliotekininkų pasitarimo organizavimas 

D.Taparauskienė, V. 

Daugėlienė 

01–12 

mėn. 

 

 

 

RENGINIAI SUAUGUSIESIEMS 

1. „Kraštiečiui tremtiniui, atsiminimų autoriui  Petrui Malinauskui – 100“ (1922-01-13– 

2013-02-02) - spaudinių paroda ir straipsnis rajono spaudoje. Sausis (13 d.); 

2. „Sausio 13-oji: tarp atminties ir istorijos“ – spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų 

dienai. Sausis;  

3. Donatos Andriuškevičienės tapybos darbų paroda. Nuo 10 sausio. 
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4. „Gyvenimo stebėtojas Jurgis Kunčinas“ (1947-2002) – prozininko, poeto, eseisto, vertėjo 

atminimui. Sausis (13 d.); 

5. „Mažosios Lietuvos metraštininkė Ieva Simonaitytė“ (1897-1978) – spaudinių paroda, 

skirta rašytojos 125-osioms gimimo metinėms ir Ievos Simonaitytės metams. Sausis, 23 d.; 

6. „Kraštietis kunigas Pranas Gaida-Gaidamavičius“ – spaudinių paroda, skirta Širvintų 

krašto šviesuoliui atminti. Vasario 1 d. – 28 d., skaitykla;  

7. „Romanistų Šekspyras Čarlzas Dikensas“ (1812-1870) – spaudinių paroda, skirta anglų 

literatūros klasiko 210—osioms metinėms. Vasaris (7 d.); 

8. „Vasario 16-oji – trykštanti mūsų stiprybės gyvybingoji dvasia“ – spaudinių paroda, 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Vasaris; 

Lietuvių kalbos dienų renginiai: 

9. „Jerichono rožė“: virtuali poezijos ir džiazo valanda pagal poetės Nijolės Miliauskaitės 

kūrybą ir atsiminimų knygą „Moteris su lauko gėlėmis“. Filmą kūrė: aktorė Dalia 

Jankauskaitė, džiazo solistė Indrė Dirgėlaitė ir džiazo muzikantas Vytautas Labutis.  

10. „Aš dar noriu girdėti, kaip skamba/Mano gimtoji kalba“ – spaudinių paroda, skirta poeto, 

kultūros veikėjo Kazio Bradūno (1917-2009) 105-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai. Vasaris (10 d.-.kovas, 11 d.);  

11. „Augame Lietuvai, kuriame Tėvynei“: Širvintų meno mokyklos mokinių darbų patriotine 

tematika paroda. Atidarymas kovo mėn. (data tikslinama); 

12. „Lietuviškumo aukštintojas Irvis Šeinius“ – virtualus pristatymas, skirtas rašytojo, 

diplomato I.Šeiniaus sūnaus Irvio Šeiniaus (1922-03-10 – 2010-02-21)  100-osioms gimimo 

metinėms. Kovas (10 d.); 

13.  „Vienas žymiausių XIX a. prancūzų romantikų Viktoras Hugo“ – spaudinių paroda, 

skirta rašytojo (1802-1885) 220-osioms gimimo metinėms. Kovas; 

14. „Niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę“ – spaudinių paroda, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai. Kovas; 

15. Evos Tombak knygos „Ar čia kas nors yra?“ pristatymas. Kovo 17 d. 17.30 val. 

16.  „Knyga žadinę tėvynę“ – spaudinių paroda, skirta Knygnešio dienai. Kovas (16 d.); 

17. „Kai plunksną keičia teptukas...“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo, dailininko 

Romualdo Lankausko (1932-2020) 90-osioms gimimo metinėms; 

18. „Prozininkas, dramaturgas, vaistininkas Antanas Vienuolis-Žukauskas“ – spaudinių 

paroda, skirta kūrėjo 140-osioms (1882-1957) gimimo metinėms. Balandis (7 d.); 

19.  „Mylinčių širdžių monsinjoras“– spaudinių paroda, skirta Kazimiero Vasiliausko 100-

osioms gimimo metinėms (1922-2001)  ir Kazimiero Vasiliausko metams paminėti. 

Balandis (9 d.); 

20. Tautodailininko Egidijaus Sologubo darbų paroda. Nuo balandžio 15 d. 
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21. Nacionalinė bibliotekų savaitė 2022: 

21.1. Odetos Bagdžiūnės knygos „OK tyloje“ pristatymas; 

21.2. A.Pakėno knygos „Palik tik dainą man...“ sutiktuvės. Svečiuosis knygos autorius 

Alfas Pakėnas ir aktorius Petras Venslovas (renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms); 

22. „Tauta ir valstybė buvo didžiausias Jono Mikelinsko rūpestis“ /Ona Voverienė/– 

spaudinių paroda, skirta prozininko, publicisto 100-osioms gimimo (1922-2015) metinėms. 

Gegužė (6 d.);  

23. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai pažymėti skirta „Skaitymo diena“. Gegužė, 7 d.; 

24.  Europos diena. „Skirtingos, bet vieningos“ – informacinių leidinių apie Europos 

Sąjungos šalis paroda. Gegužė (9 d.); 

25. „Lietuvių prozininkas Jonas Avyžius“ (1922-1999) – spaudinių paroda, skirta kūrėjo 100-

osioms metinėms. Gegužė (16 d.); 

26. „Poetas, mistikas ir Lietuvos diplomatas Oskaras Milašius“ – spaudinių paroda, skirta 

kūrėjo (1877-1939) 145-osioms gimimo metinėms. Gegužė (21d.); 

27. „Daugiaslųoksnio  kultūros klodo žmogus Stasys Santvaras“ – spaudinių paroda, skirta 

poeto, publicisto, dramaturgo, operos solisto (1902-1991) 120-osioms gimimo metinėms. 

Gegužė (27 d.); 

28. Tarptautinis poezijos pavasaris‘2022; 

29. Tarptautinio ekslibrisų konkurso dalyvių darbų paroda iš Trakų istorijos muziejaus fondo 

,,Trakams – 700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR“. Birželio 1 d. - 30 d.; 

30. Akcija „Vasara su knyga“. Birželis-rugpjūtis; 

31.  „Lazdynų Pelėda - unikalus reiškinys lietuvių literatūros istorijoje“ - spaudinių paroda, 

skirta rašytojos Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės (1872-1967) 150-osioms gimimo 

metinėms. Birželis (1 d.); 

32. „Rašytoja ir žurnalistė Dalia Jazukevičiūtė“ – spaudinių paroda, skirta kūrėjos 70-mečiui. 

Birželis (5 d.); 

33. „Dramaturgas, prozininkas, visuomenės veikėjas Kazys Saja“ – spaudinių paroda, skirta 

rašytojo 90-osioms gimimo metinėms. Birželis (27 d.); 

34. „Tremties keliais“ – spaudinių paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai. Birželis (14 d.); 

35.  Aplinkosaugos koalicijos fotografijų paroda „Augintojai“. Liepos mėn. 

36. „Gimusi „mūzos paženklinta“ – spaudinių paroda, skirta poetės Liūnės Sutemos (Zinaidos 

Nagytės-Katiliškienės) 95-osioms gimimo metinėms. Liepa (5 d.); 

37. „Karalius Mindaugas – valdovas, atvėręs Lietuvai duris į Europą“ – spaudinių paroda, 

skirta Valstybės dienai; 
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38. „Gyvenimas yra eilėraščiuose tiek, kiek pasidavė žodis“ – spaudinių paroda, skirta poetės, 

vertėjos, vaikų literatūros kūrėjos Juditos Vaičiūnaitės (1937-2001) 85-osioms gimimo 

metinėms. Liepa (12 d.); 

39. „Žalgirio mūšis - lemtingoji kova Viduramžių Europoje“ – spaudinių paroda, skirta 

Žalgirio mūšio dienai paminėti. Liepa (15 d.); 

40. „Prancūzų rašytojas Aleksandras Diuma (tėvas)“ – spaudinių paroda, skirta kūrėjo 220-

osioms (1802-1870) gimimo metinėms. Liepa (24 d.); 

41. „Trakų Pusiasalio pilis: vienaragis – kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“, 2020 m. – 

tarptautinio ekslibrisų konkurso dalyvių darbų paroda iš Trakų istorijos muziejaus fondo. 

Rugpjūčio 1 d. – 30 d. 

42.  „Kelias, pakvietęs laisvei ir vienybei“ – spaudinių paroda, skirta Baltijos kelio dienai. 

Rugpjūtis (23 d.); 

43. „Lietuvos literatūros ir kultūros istorikas, Nepriklausomybės akto signataras Mykolas 

Biržiška“ – spaudinių paroda, skirta visuomenės veikėjo (1882–1962) 140-osioms gimimo 

metinėms. Rugpjūtis (24 d.); 

44. Tautodailininkės Aldonos Vasiukevičienės tapybos darbų paroda. Rugsėjis-spalis; 

45. „Gyvenęs ir kūręs taip, kad žmonėms būtų geriau ir šviesiau gyventi...“ – spaudinių 

paroda, skirta rašytojo Vytauto Bubnio (1932-2021) 90-osioms gimimo metinėms. Rugsėjis 

(9 d.); 

46. „Poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas Tomas Venclova“ – spaudinių 

paroda, skirta profesoriaus 85-osioms gimimo metinėms. Rugsėjis (11 d.); 

47. „Kunigas, kovojęs už lietuvybę“ – spaudinių paroda, skirta kraštiečio Mato Lajausko 

(1872-1941) 150-osioms gimimo metinėms. Rugsėjis (14 d.); 

48. „Lietuvos žydų tragediją prisimenant“ – spaudinių paroda, skirta Lietuvos žydų genocido 

dienai. Rugsėjis (23 d.); 

49. „Visos mano knygos – išpažintis“ – spaudinių paroda, skirta aktorės, eseistės Doloresos 

Kazragytės 80-mečiui . Rugsėjis (27 d.);  

50. „Išmintis įgyjama ne iš vadovėlio, ji nukalama iš gyvenimo patirties“ – spaudinių 

paroda, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. Spalis (1 d.); 

51. „Dainavos krašto dainius Vincas Krėvė“ – spaudinių paroda, skirta prozininko, 

dramaturgo, lietuvių literatūros klasiko (1882-1954) 140-osioms gimimo matinėms. Spalis 

(19 d.); 

52. „Mylintis Širvintų kraštą ir jo žmones“ spaudinių paroda, skirta fotomenininko, 

kraštotyrininko Jono Lučiūno 75-osioms gimimo metinėms. Spalis (20 d.);  

53. „Maironis – poetas, kunigas, istorikas, tautos atgimimo dainius“ – spaudinių paroda, 

skirta Jono Mačiulio-Maironio (1962-1932) 160-osioms gimimo metinėms. Spalis (21 d.); 
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54. „Lietuvių literatūros tyrinėtojui, kritikui Albertui Zalatoriui atminti“ – spaudinių 

paroda, skirta literatūrologo (1932-1999) 90-osims gimimo metinėms. Lapkritis (13 d.); 

55. „Kankiniui už lietuvybę Kazimierui Lajauskui atminti“ – spaudinių paroda, skirta 

kraštiečio kunigo (1892 11 16 – 1921 03 16)  130-osioms gimimo metinėms; 

56. „Stipri savo patriotine dvasia bei ryžtu veikti“ – spaudinių paroda, skirta Lietuvos 

kariuomenės dienai. Lapkritis (23 d.); 

57. „Dedikacijos“ – bibliotekos knygų su autografais paroda; 

58. „Bibliotekų knygų Kalėdos“ – akcija; 

59. „Stebukingas Kalėdų laukimas“;– atvirukų dovanojimo skaitytojams akcija. Gruodis; 

60. „Dvasios aristokratas Jonas Mekas“ – spaudinių paroda, skirta poeto, eseisto, menininko, 

lietuvių filmų kūrėjo 100-mečiui bei Jono Meko metams paminėti. Gruodis (24 d.). 

 

RENGINIAI VAIKAMS 

 

1. NVŠ lipdymo būrelio „Lietuviškas molis“ vaikų darbų paroda, sausio mėn.  

 

2.  Širvintų pradinės mokyklos  1 klasės mokinių (mokytoja Lena Ivanauskienė) piešinių paroda    

„Žemė nušvito balta sniego šviesa“   01.01-01.31  

 

3. Spaudinių paroda „Rašytojas, įsijaučiantis į dideles mažo žmogaus  problemas“ 

(Rašytojui Vytautui Račickui – 70) Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“, sausio mėn.  

                                               

4.   Anglų rašytojui Alan Alexander Milne  - 140: Mikės Pūkuotuko citatų plakatas, sausio mėn.  

 

5. Spaudinių paroda „Bendraamžiai rekomenduoja“: sausio mėn.  

 

6. Garsiniai skaitymai: Nobelio premijos laureatės Olgos Tokarczuk knyga „Pamesta siela“, sausio 

mėn. 

7. Spaudinių paroda:  „Kas kitas meno kalba įamžins mūsų gyvenamąjį metą, jeigu ne mes patys“, 

vasario mėn.  

 

8. „Rašytojui Algimantui Zurbai – 80“ 2 Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“, vasario 

mėn. 

 

9. Spaudinių paroda:  „Anglų literatūros klasikui Charliui Dickensui  - 210“, Iš renginių ciklo 

„Skaitymo patirčių spalvos“, vasario mėn.    

 

10. Kūrybinių darbų paroda „Išskristi... ir parskristi, kur esat labai laukiami“  (Vasario 16-ajai), 

vasario mėn.  

 

11. Piešinių paroda „Lietuvių liaudies patarlių iliustracijos“   (skirta Lietuvių kalbos dienoms), 

vasario mėn. 
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12. Meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų ir piešinių paroda „Smagu ir saugu“ (saugesnio 

interneto savaitei), kovo mėn.  

 

13. Susitikimas su vaikų detektyvų autoriumi Viliumi Mačiliūnu ir jo knygos „Kas pagrobė 

mokytoją” pristatymas, kovo mėn.  

 

14. Susitikimas su poetu Vainiumi Baku Ir knygos „Ką manė kamanė“ pristatymas (skirta Poezijos 

dienai), kovo mėn.  

 

15. Viktorina „Lietuviško žodžio vedami“ (Gimtosios kalbos dienai), kovo mėn.  

 

16. Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės 1 vaikų piešinių paroda „Kačiukai 

kniaukuriukai“, kovo mėn.  

    

17. Akcija „Renkame Metų knygą“, kovo mėn.  

 

18. Spaudinių ir stalo žaidimų paroda  „Lietuvos istorija vaikams“ (Skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai - Kovo  11-ajai), kovo mėn.  

 

19. Širvintų meno mokyklos  mokinių piešinių paroda  „ Žiedų siluetai“, kovo mėn.  

 

20. NVŠ lipdymo būrelio „Lietuviškas molis“ vaikų darbų paroda  „Taikos paukščiai“  , kovo mėn.  

 

21. Akcija „Parašyk Tau svarbiausią lietuvišką žodį“, kovo mėn.  

 

22. Kūrybinių darbų paroda „Žiedais išmargintą margutį Velykų paštas atridens“, balandžio mėn.  

 

23. Metų knygos rinkimai – pristatymai (Nacionalinei bibliotekų savaitei), balandžio mėn.  

 

24. Edukacinis užsiėmimas „Gidas – miesto istorijų kūrimas“, balandžio mėn. 

 

25.  Spaudinių paroda „Knygos, apie kurias kalbama“, balandžio mėn.  

 

26.   Pasakojimų ciklo edukacinė programa ‚Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, balandžio mėn.    

 

27.  Keramikos darbų paroda  „Tavo meilę gerą visos dienos mena“. Skirta mamos dienai, 

balandžio mėn.  

 

28. Popietė Su žodžiais draugaukime, jų neužgaukime, kad nepabėgtų“ , (Spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos dienai), gegužės mėn.  

 

29. Spaudinių paroda, renginys Vytautui V.Landsbergiui -60, Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių 

spalvos“, gegužės mėn.  

 

30. Spaudinių paroda Rašytojui Jonui Avyžiui – 100. Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“, 

gegužės mėn. 

 

31. Edukacinis- literatūrinis užsiėmimas „Apie ką kalba knygos ir lėlės“, gegužės mėn.  

 

32. Užsiėmimas „Bambukas kviečia vaikus“, gegužės mėn.  
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33. Interaktyvus spektaklis „Mikė Pūkuotukas ir kiti“, birželio mėn. 

 

34. Išvyka į Pepės vilaitę (Jonavos r.) , birželio mėn. 

 

 

35. Spaudinių paroda „Rašytojui Kaziui Sajai – 90“,  

(Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos) , birželio mėn. 

                                                                                             

36. Būsimų pirmokų šventės, birželio mėn. 

 

37. Dalyvavimas skaitymo iššūkio akcijoje. , birželio mėn. 

 

38. Iniciatyva „Atverk duris vasarai, birželio mėn.  

 

39. Spaudinių paroda „Rimtai ir žaismingai skaitomos knygos“, liepos mėn. 

 

40. Meno mokyklos mokinių piešinių paroda, liepos mėn. 

 

41 .Iniciatyva „Atverk duris vasarai“ liepos mėn. 

 

42. Dalyvavimas skaitymo iššūkio akcijoje, liepos mėn. 

 

43. Natalie Babbitknygos  „Amžinieji Takiai“ garsiniai skaitymai , liepos mėn. 

 

44.Iniciatyva „Atverk duris vasarai“, rugpjūčio mėn. 

 

45. Dalyvavimas skaitymo iššūkio akcijoje , rugpjūčio mėn. 

 

46. Kūrybinis užsiėmimas  „Vasaros laiškai“, rugpjūčio mėn. 

 

47. Kūrybinių darbų paroda, rugpjūčio mėn. 

 

48. Spaudinių paroda „Raidės lapotais žodžiais išauga“, rugsėjo mėn.  

                                                

49. Astridos Lindgren knygų personažų   konkursas, minint 115 - ąsias Astridos Lindgren gimimo 

metines, rugsėio mėn. 

 

50.   Kūrybinių darbų paroda, rugsėjo mėn. 

 

51. „Įdomioji kūrybinė pamoka su iliustratore Agne Nananai“, rugsėjo mėn. 

 

52. Spaudinių paraoda, skirta  amerikiečių rašytojai, Hanso Kristiano Anderseno medalio, Astridos 

Lindgren atminimo premijos  laimėtojai Katherine Paterson – 90-mečiui, spalio mėn. 

53.   Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“ , spalio mėn.                                             

 

54. „Žvalgomės po gamtą“-Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti, spalio mėn. 

 

55. „Ponas Kampas atgyja ir susitinka su vaikais“ (Ukmergės  „Ryto“ specialiojoje mokykloje) , 

spalio mėn. 

 



15 

 

 

 

56. Kūrybinių darbų paroda, spalio mėn. 

 

57. Išvyka į Keistuolių teatrą, lapkričio mėn. 

 

58. Šiaurės šalių savaitė - Šviesos ir žodžio šventė, popietė, lapkričio mėn., 

 

59. Švedų rašytojos Astridos Lindgren  knygų personažų darbų paroda, lapkričio mėn. 

 

60.Renginys švedų rašytojos Astridos Lindgren -115 gimimo metinėms paminėti , lapkričio mėn. 

 

61.Vokiečių rašytojo Wilhelmo Haufo pasakų skaitymas (220-osioms gimimo metinėms) , garsinis 

skaitymas, lapkričio mėn. 

 

62. Kalėdinių atvirukų kūrimas vienišiems žmonėms, kūrybinis užsiėmimas, gruodžio mėn.                                           

 

63. Piešinių paroda „Žiemos eilėraščių kaleidoskopas“, gruodžio mėn.   

                                         

64. Spaudinių paroda „Tos vienintelės kalėdos“, gruodžio mėn.    

                                        

65. Kalėdiniai skaitymai su šeimos nariais, garsinis skaitymas, gruodžio mėn.                                           


