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Pastaba: metinė veiklos programa gali keistis negavus pakankamo finansavimo, esant 
kitoms aplinkybėms, kurių iš anksto negalima numatyti. 
 
 
Programoje naudotos santrumpos: 
 
SVB     Savivaldybės viešoji biblioteka 
VB       Viešoji biblioteka 
AD       Administracija 
IS         Informacijos skyrius 
SAS      Skaitytojų aptarnavimo skyrius 
FOS     Fondo organizavimo skyrius 
VAS     Vaikų aptarnavimo skyrius 
BKS     Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyrius 
ŪTS     Ūkinis - techninis skyrius 
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SĖKMINGIAUSI 2008 – ŲJŲ ĮVYKIAI IR AKCENTAI 

 

 
 

...Nepaisant šiek tiek maţorinio gruodţio, visi praėjusieji metai Pamario 
bibliotekininkams buvo GERI. Todėl pasidalinkime jau sukauptu optimizmu, 
idant 2009-ieji nenuviltų... 

 
 

Įvertinimas... 
 

 Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos direktorė Dalia Uţpelkienė uţ ypatingus nuopelnus Klaipėdos 
apskričiai apdovanota Klaipėdos apskrities Garbės ţenklu ir Garbės ţenklo 
diplomu. 

 

      
 

 Uţ įvairiaplanę bibliografijos-kraštotyros ţinių sklaidą Lietuvos 
bibliotekininkų draugijos 2007 metų geriausio bibliotekininko konkurso 
rėmėjų premiją laimėjo F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė Virginija 
Veiverienė. 
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 Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė uţ įspūdingai 
įgyvendintą projektą „Europos dienos minėjimas“ apdovanota Europos 
Komisijos delegacijos Lietuvoje padėka ir nemokama kelione į Briuselį 
(Belgija). 
 

Karjera 
 

Lietuvos bibliotekininkų kongrese Informacijos skyriaus vyr. 
bibliotekininkė Sandra Jablonskienė išrinkta į asociacijos Lietuvos 
bibliotekininkų draugija tarybą. 

 

Skaitymo metų pinigai 
 

 2008-ieji buvo Skaitymo metai, todėl padidintas Valstybės 
finansavimas ŠRSVB naujoms knygoms komplektuoti siekė 130383 Lt arba  
42090 Lt daugiau nei 2007-aisiais. 

 Skaitymo metų bibliotekinės veiklos projektams vykdyti pritraukta 
103446 Lt, iš kurių: 58446 Lt - per Šilutės rajono Kultūros plėtros  ir  45000 
Lt - per Lietuvos fondus ir programas. 

 

Leidyba 
 

Kartu su partneriais ir bendruomeniečiais bibliotekininkai išleido  
(ir, ar) parengė 4 leidinius ir naują ekslibrisą 

   

 
Fotografijų albumas su vertimu į anglų, 

vokiečių ir rusų kalbas „Šilutė. Potvynis ir jo 
ţmonės“ (2008). 

 
Projekto partneriai:  

 Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės 
nepriklausomas laikraštis „Šilokarčema“; 

 VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas. 
 

Finansavo: 
 Šilutės rajono savivaldybė; 

 Klaipėdos apskrities viršininko administracija; 

 Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas; 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; 

 Šilutės kraštietis, Lietuvos Respublikos seimo narys Zigmantas 
Balčytis. 
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Fridricho Bajoraičio 1932 m. poezijos 

rinktinės „Gyvumo ţodţiai“ faksimilė. Leidinį 
parengė,  įvado straipsnį ir komentarus parašė 
Dainora Pociūtė  -  Abukevičienė. 

 
Finansavo:  

 Šilutės rajono savivaldybė; 

 Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo 
fondas. 

 
 

 
 
 
 
 

Domo Kauno pagal asmeninę 
kolekciją sudarytas ir parengtas Vydūno 
gyvenimo metų leidinių katalogas 
„Visos Vydūno knygos“ (2008). 

 
 

Finansavo: 
 Šilutės rajono savivaldybė; 

 Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka; 

 Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas; 

 UAB “Baltijos kopija”. 
 

 
 

 
Grafikės Onos Šimaitytės – Račkauskienės 

ekslibrisas, sukurtas viešajai bibliotekai minint 
Fridricho Bajoraičio 125-ąją gimimo sukaktį. 

 
Finansavo: 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 
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Dalyvaujama ES struktūrinių fondų ir nacionaliniame projektuose 
Projektas „Bibliotekos paţangai“ 

 
 Pagal Vidaus reikalų ministerijos (VRM) įgyvendinamą projektą 

„Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“, finansuojamą Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų, PHARE ir valstybės biudţeto lėšomis, 
viešoji biblioteka dalyvavo jau trečiame interneto prieigos taškų steigimo 
etape. 2008 m. rugpjūčio mėn. viešosios bibliotekos 7 filialuose – Degučių, 
Grabupių, Laučių, Kintų, Šylių, Pagrynių, Traksėdţių (2008, rugpjūty) -
įsteigti viešosios interneto prieigos taškai (VIPT). Dar 4 viešosios interneto 
prieigos taškai Rusnėje, Juknaičiuose, Pašyšiuose ir Ţ. Naumiestyje 
modernizuoti.  

 Pasirengta dalyvauti ir sėkmingai startuota JAV milijardierių Bilo 
ir Melindos Geitsų finansuojamame projekte „Bibliotekos paţangai“: 
įrengtos VB ir Šilutės m. filialo patalpos, nupirkti baldai, uţtikrinta apsauga, 
viešojoje bibliotekoje ir Šilutės m. filiale priimta kompiuterinė programinė 
įranga su interneto greitaveika ir įrengta mobili kompiuterizuota darbo vieta 
su specializuota programine įranga bei internetu regos negalią turintiems 
vartotojams. Informacijos skyriaus bei administracijos specialistai pradėjo 
mokytis specializuotuose anglų kalbos, kompiuterinių technologijų, 
bendravimo įgūdţių su ţiniasklaida įtvirtinimo ir kt. kursuose. Projekto 
„Bibliotekos paţangai“ indėlis į F. Bajoraičio viešosios bibliotekos sistemą 
(2008)  siekia beveik pusę milijono, Savivaldybės indėlis - 28399 Lt. 

   

Bibliotekininkų tarptautiniai ryšiai 
 

 Viešoji biblioteka aktyviai būrė veiklos partnerius, reklamavo savo 
paslaugas ir galimybes: 2008-aisiais pasirašytos 23 įvairaus pobūdţio 
partnerystės bei bendradarbiavimo sutartys su viešosios bibliotekos 
partneriais, tarp jų ir su uţsienio valstybių bibliotekininkais. Šilutiškiai toliau 
kėlė kvalifikaciją, motyvaciją profesinei veiklai ir inovacijoms apsilankydami 
ir bendradarbiaudami su uţsienio šalių bibliotekininkais: 

 

Skaityti pranešimai tarptautinėje  konferencijoje Latvijoje 
 

Kolegos iš Lietuvos, Vokietijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės ir 
Latvijos rinkosi į tarptautinę konferenciją Bauskėje (Latvija). Konferencijoje 
nagrinėtos Latvijos ir svečių šalių vaikų literatūros leidybos bei kūrybos 
sklaidos, naujausios šių šalių vaikų literatūros tendencijos, renginiai, aptartos 
įvairių literatūros skaitymo modelių vaikams galimybės. Pranešimus skaitė 
Anda Racenaja, Aija Kalve, Andra Vilka, Sandra Okuneva, Artis Erglis, 
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Agnese Ergle, Maris Rungulis, Ilze Stikane (Latvija), Martina Vacija 
(Vokietija), Deividas Kendalas (Jungtinė Karalystė), Milda Peslekienė 
(Lietuva, M. Maţvydo nacionalinė biblioteka), Jaana Vasama (Suomija). 
Konferencijoje pirmą kartą šilutiškių darbo patirtį pristatė Vaikų 
aptarnavimo skyriaus vedėja Vita Gerulienė bei šio skyriaus vyresnioji 
bibliotekininkė Liuda Nausėdienė.  

 

 
 

Pristatymo „Vaiko raiška bibliotekoje: ugdymo patirtis per neformalųjį 
ugdymą“ metu ypač aktualizuota tai, kaip svarbu vaikučius pratinti skaityti 
knygas nuo maţumės. Konferencijos dalyviai itin palankiai įvertino 
šilutiškių įdirbį su miesto lopšelių - darţelių auklėtiniais ir pedagogais, kurie 
noriai lankosi viešojoje bibliotekoje organizuojamose integruotose 
pamokėlėse. 

 
Išvyka: partnerystė su Punsko (Lenkija) lietuviais 

 
F. Bajoraičio viešoji biblioteka (2008 m. geguţę) Punsko (Lenkija) 

lietuvių kultūros namuose čia gyvenantiems tėvynainiams pristatė naują 
albumą „Šilutė. Potvynis ir jo ţmonės“ ir to paties pavadinimo spaudos 
fotografijų parodą.  
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Abipus Lietuvos – Lenkijos sienos uţsimezgusi bičiulystė bus 
tęsiama ir ateinančiais metais. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio 
viešoji biblioteka pasirašė partnerystės sutartį su Punsko lietuvių kultūros 
namais (direktorė Asta Pečiulienė) dėl jungtinės veiklos projekte 
„Literatūrinis ruduo – dekada „Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį...“ Pagal šią 
sutartį (2009 m. spalio 1-10 d.) F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 
vyksiančios literatūrinės kūrybos šventės dienomis lietuviai iš Punsko 
(Lenkija) padovanos Šilutės knygos ir fotografijos gurmanams savo 
renginius: Punsko krašto poeto Sigito Bergelio kūrybos vakarą, kurio metu 
veiks fotografijų paroda „Punsko parapijai 410 metų“.  

 

Išvyka: paţintis su Varšuvos ir Krokuvos (Lenkija) 
bibliotekomis 

 
Viešoji biblioteka yra viena iš rajono savivaldybės institucijų, 

partneriaujančių su Gdansko – Prušče savivaldybe turizmo srityje. Lietuvos 
kultūros darbuotojų tobulinimosi centro tarptautiniame seminare (2008 m. 
balandį) Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia 
Uţpelkienė Lenkijos viešųjų bibliotekų vadovams skaitė pranešimą „Etninės 
kultūros ypatumai Lietuvos viešųjų bibliotekų sektoriuje“. Kolegas lenkus 
sudomino šilutiškių Knygos muziejus, leidybinė veikla, knygos ir rašto 
paveldo renginiai su etnokultūros elementais, paveldosauginės 
konferencijos, ilgametė partnerystė su Vilniaus universiteto fakultetų 
dekanais, kita netradicinė bibliotekos veikla. Todėl Kultūros ministerijos 
Literatūros sklaidos programos ekspertai finansavo bibliotekininkų parengtą 
projektą „Trys knygos dekados „Lietuviški dialogai“, o nevyriausybinių 
organizacijų programa dalinai finansavo šilutiškių bibliotekininkų, Raštijos ir 
knygių draugijos narių, idėją – surengti Krokuvoje (Lenkija) lietuvių – lenkų 
bibliotekininkų konferenciją „Knygos ir rašto paveldo gyvasties ţenklai“. Taip 42 
Pamario krašto bibliotekininkai išvyko į studijinę kelionę po Varšuvos ir 
Krokuvos (Lenkija) bibliotekas.  
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Šilutiškiams bibliotekininkams viešnagė Lenkijos nacionalinėje 
bibliotekoje ilgam įsimins dar ir todėl, kad būtent šios bibliotekos 
konferencijų salėje jie uţbaigė lietuviškų knygų rinkimo akciją „Padovanok 
knygą savo tautiečiui“ ir daugiau kaip pusšimtį naujų knygų padovanojo 
Varšuvos lietuvių šeštadieninės mokyklos moksleiviams. Pamario 
bibliotekininkų dovaną priėmęs Lietuvos ambasados Lenkijoje kultūros 
atašė Jurgis Giedrys padėkojo vilniečių firmai UAB „Mūsų knyga“ 
pagrindiniams šios akcijos rėmėjams, ir F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 
bibliotekininkams – šios idėjos sumanytojams ir organizatoriams, 
paţadėdamas naujienas perduoti maţiesiems lietuvaičiams. 

 
Šilutėje: prancūzų literatūros skaitymo šventė „Lire en fête” 

 
Spalio 9 dieną jaunieji Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos skaitytojai buvo pakviesti dalyvauti skaitymo šventėje „Lire en 
fête”, kurios tema buvo „Ar lengva būti savimi?“ 

 

       
 

„Lire en fête” – tai Prancūzų kultūros centro organizuojamas projektas, 
skirtas knygai ir skaitymui. Lietuvoje „Lire en fête” projekto renginiai vyksta  
nuo 1999 m., kiekvienais metais spalio mėnesį. Jais siekiama supaţindinti 
Lietuvos visuomenę su prancūzų literatūra, kultūra ir populiarinti knygų 
skaitymą. Šiais metais „Lire en fête” renginiuose kalbėta apie prancūzų 
literatūrą paaugliams. Šventėje apţvelgtos „Išpaţinčių“ serijos, kurią sudaro 
septynios į lietuvių kalbą išverstos apysakos, knygos. Ištraukas iš kūrinių 
renginio metu skaitė Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos moksleiviai. 
Skaitymo šventėje dalyvavęs Prancūzų kultūros centro bibliotekininkas Loic 
Salfati papasakojo apie minėto centro veiklą bei padėkojo uţ kvietimą 
atvykti į Šilutės biblioteką. Bibliotekai svečias padovanojo dviejų dalių 
Timothée de Fombelle knygą „Tobis Lolnesas“. 

Renginys baigėsi Šilutės Vydūno gimnazijos gimnazistų, vadovaujamų 
mokytojos Ritos Kundrotaitės, atliekamomis nuotaikingomis dainomis. 
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Šilutėje: tarptautinė knygotyros konferencija  
„Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos 

veikėjai”, skirta Martyno Jankaus 150-mečiui 
 

F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (2008-09-26)  vyko tarptautinė 
knygotyros konferencija „Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos 
veikėjai”, skirta Martyno Jankaus 150-mečiui. Konferencijos organizatorius - 
Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktorius prof. Domas Kaunas. 
F. Bajoraičio viešoji biblioteka buvo konferencijos partnere.  

 

         

Į konferenciją atvyko doc. dr. Zanders Viesturs (Latvijos universitetas), 
Tatjana Sapiega (Baltarusijos nacionalinė biblioteka), prof. habil. dr. Migon Krzysztof 
(Vroclavo universitetas), Klekere Inara (Latvijos nacionalinė biblioteka), doc. dr. 
Dovnar Larisa (Baltarusijos kultūros ir menų valstybinis universitetas), Nailja 
Bekšanova (Rusijos Mokslų akademijos biblioteka), Signe Jantson (Talino 
universitetas). Konferencijoje pranešimą „Martyno Jankaus atminimo įamţinimas 
ir sklaida Šilutės regione“ skaitė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. 
bibliografė Virginija Veiverienė. 

 

Šilutėje: tarptautinė vaikų knygos mugė 
 „Rimtai ir ţaismingai knygos metų ratu!“, dalyvaujant Rusijos, 

Estijos ir Latvijos knygininkams 

 
Rugsėjo 1-ąją Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka surengė 

tarptautinę vaikų knygos mugę „Rimtai ir ţaismingai knygos metų ratu!“, kuri 
tradiciškai vyksta kas trejus metus. Renginyje dalyvavo apie 1000 vaikų, 
tėvelių, kitų knygmylių. Renginio idėja priklauso viešosios bibliotekos 
direktorei Daliai Uţpelkienei. Šilutiškiai bibliotekininkai pakviečia į šį 
renginį savo bičiulius iš kaimyninių valstybių. Šiais metais knygų mugėje 
svečiavosi  knygų iliustratoriai, vaikų rašytojai ir bibliotekininkai iš Latvijos, 
Estijos ir Rusijos.  
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Diferencijuota renginio programa buvo skirta atskiroms šilutiškių 
auditorijoms: vaikams – maţiesiems knygos bičiuliams, suaugusiems – 
specialistams, besidomintiems vaikų literatūros aktualijomis. 

„Maţiesiems knygos riteriams“ – taip vadinosi programa, skirta 
jauniausiems bibliotekos lankytojams. Šventę atidarė ir visus Mokslo ir ţinių 
dienos proga pasveikino rajono meras Virgilijus Pozingis ir Administracijos 
direktorius Šarūnas Lauţikas.  

Tarptautinėje vaikų knygos mugėje šilutiškių šeimos įdomiai ir 
turiningai praleido šventinę dieną. Maţųjų auditorijai svečiai – knygų vaikams 
rašytoja ir iliustratorė iš Rusijos Irina Kajukova bei Ketlin Vainola iš Estijos surengė 
kūrybos vidudienį „Iš knygų skrynelės“. 

 

      
 

Mugės metu buvo galima įsigyti knygelių, dalyvauti bibliotekos 
personaţo Ţiniuko atrakcijose, loterijose, minti mįsles, dainuoti populiarias 
vaikiškas daineles, ţaisti smagius ţaidimus, didţiojoje mugės knygoje piešti 
mėgstamus knygelių personaţus, kiekvienas turėjo galimybę nupiešti ar 
uţrašyti savo svajonę....  

Mugės dalyviams buvo parodytas nuotaikingas muzikinis spektaklis 
pagal Klaudijos Fries knygą „Atsikrausto kiaulė“, kurį pristatė šventės reţisieriai 
ir vykdytojai - Klaipėdos ţvejų rūmų teatras „Be durų“. 

Šventinę dieną knygininkams ir knygos gerbėjams – suaugusiųjų 
auditorijai - buvo sudaryta galimybė dalyvauti profesinėje pamokoje 
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„Paţinimo tiltai: biblioteka vartotojui“ bei literatūriniuose pašnekesiuose „Knygos 
metų ratu…“.  

 

      
 

Šventei noriai talkininkavo visi miesto lopšeliai-darţeliai, Šilutės 
pradinė bei Pamario pagrindinė mokyklos. Finansavo - Šilutės rajono 
savivaldybės Kultūros plėtros programa ir Kultūros ministerijos Kultūros 
rėmimo fondas. Veikė parodos: Klaipėdos Adomo Brako meno mokyklos 
dėstytojų, profesionalių dailininkų, ir jų mokinių kūrybos paroda „Paţintis su 
Baltijos šalių knyga: Estija, Latvija, Rusija“, knygų vokiečių kalba paroda 
„Komiksai iš Vokietijos“ (Vilniaus Goethe‟s institutas). 

 

Šilutėje: Europos diena ant Atmatos kranto 
 

Viešoji biblioteka įsijungė į Europos dienos minėjimo šventę ir ją 
surengė Rusnėje ant Atmatos upės kranto. Pagrindinė šių metų Europos 
dienos renginių tema – aplinkos apsauga bei kova su klimato kaita ir 
Europos kultūrų dialogo metų reikšmė.  

 

      
 

Šių metų Europos dienų vėliavnešiu tapo ekologinis plaustas 
„Bliūškis“, kuris aplankė daugiau nei dešimt Neries, Nemuno ir Kuršių 
marių pakrantės miestų ir miestelių ir baigė savo kelionę Nidoje. „Bliūškio“ 
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ekologinio plaukimo šūkis – „Sumaţink, išjunk, rūšiuok atliekas, vaikščiok“. 
„Bliūškis“ sustojo Rusnėje, kur įsikūrė šilutiškių Europos miestelis, vyko 
aitvarų kūrimo ir laidymo varţybos. Ant ţemės buvo patiestas milţiniškas 
Europos ţemėlapis, vaikščiodami vaikai galėjo pasisemti ţinių apie Europos 
Sąjungos šalis ir jų istoriją, vyko viktorinos. Veikė Šilutės r. vaikų meno 
mokyklos Dailės skyriaus moksleivių paroda „Europiečio veidas“. 
Susirinkusiems koncertavo Šilutės r. vaikų meno mokyklos pučiamųjų 
orkestras  „Pamarys“ (vad. G. Raila) ir šokių grupė (vad. J. Railienė), vaikų 
folkloro ansamblis „Skladė"  (vad. I. Šileikienė), country muzikos ansamblis 
„Karčema“, (vad. V. Stoškus), svečiai iš JAV – krikščioniškojo jaunimo 
grupė  atliko roko stiliaus kūrinius.  

 

      
 
Rajono moksleiviai ruošėsi konkursui „Suprask, rūšiuok, taupyk“: rinko 

antrines ţaliavas – kartoną, stiklą, skardines, – iš kurių per savo Rusnėje 
vyksiančią Europos dieną kūrė originalias ekologines skulptūras. Šio 
konkurso tikslas – kviesti jaunimą tausoti gamtą, ugdyti naujus, „ţaliuosius“, 
įpročius. 

 

      
 
Viešajai bibliotekai renginį padėjo surengti Rusnės seniūnija, Rusnės 

pagrindinė mokykla, VšĮ Salos etnokultūros ir informacijos centras. 
Įspūdingas renginys Rusnėje pripaţintas vienu iš geriausių ES dienos 
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minėjimo renginių Lietuvoje. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 
vadovybė padėkojo projekte dirbusiems bibliotekininkams, o projekto 
vadovę Laimą Dumšienę apdovanojo nemokama kelione į ES institucijas 
Briuselyje, kur ji susipaţino su Belgijos įţymybėmis bei Europarlamento 
darbu. 

 

Ne rezultatai... 
 

 Nors bibliotekininkų bendruomenė jaunėja, tačiau nesurasta 
savanorių teikti paraiškas Kultūros ministerijos kultūros ir meno 
stipendijoms gauti; 

 

 ţemas statistinio bibliotekininko atlyginimo vidurkis (1167 
išmokami litai) neskatina jaunų ir gabių ţmonių įsidarbinti bibliotekose; 
 

 darbui nepritaikytose patalpose dirba Usėnų ir Saugų kaimo 
filialai; 
 

viešosios bibliotekos Informacijos skyriui yra būtina gerinti bibliotekinių 
paslaugų reklamą viduje ir išorėje; 
 

 nesėkmė lydėjo Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo 
projektų konkurse, visiškai nedalyvauta KM Bibliotekų plėtros programos 
konkurse. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Suraskime  

„ne rezultatuose“  

save 

ir pasvarstykime, 

ką kitaip galėjome padaryti... 

 

 
BIBLIOTEKININKUI 
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LIBIS 
 

TIKSLAS: 
integruotis į bendrą LIBIS tinklą, siekiant išvengti bibliografavimo, katalogavimo, 

informacinio aprūpinimo bei kitų procesų dubliavimo, kuriant paskirstytas bendro 

naudojimo duomenų bazes ir sudarant sąlygas kokybiškai ir efektyviai teikti informaciją 

vartotojams. 

UŢDAVINIAI: 
1.  Pildyti bibliotekos elektroninį katalogą, kuris būtų prieinamas šalies ir uţsienio 
bibliotekos skaitytojams. 
 

2.  Uţtikrinti bibliotekos elektroninio katalogo palaikymą ir plėtrą. 
 

3.  Prisidėti prie Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrimo. 
 

4. Gerinti vartotojų informacinį aprūpinimą, pateikiant jiems išsamią informaciją apie 
bibliotekos dokumentus patogia kompiuterine forma. 
 

5. Gerinti vartotojų bibliotekinį aptarnavimą, sutrumpinant dokumenų paieškos, 
uţsakymo bei  išdavimo laiką. 
 

6.  Ugdyti bibliotekos vartotojų informacinius įgūdţius. 
 

7.  Tobulinti bibliotekinių specialistų, dirbančių LIBIS programa, darbo įgūdţius. 
 

8.  Kurti informacinę bazę, uţtikrinant visiems vartotojams lygias prieigos galimybes prie 
informacijos. 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. LIBIS administravimas 
1.1 LIBIS duomenų bazių kūrimas ir 

plėtra. 
Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

1.2 LIBIS posistemių administravimas 
bei jų prieţiūra. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

1.3 LIBIS programinės įrangos ir 
duomenų bazių apsauga. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 

1.4 LIBIS naujų vartotojų kūrimas ir jų 
galimybių paskirstymas. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

1.5 Duomenų importo/eksporto bei 
duomenų įvesties ir paieškos formų 
sudarymas. 

Sausio- 
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 
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1.6 Informuoti UAB „Sintagma“ apie 
LIBIS programinius gedimus. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

1.7 Priţiūrėti bibliotekos elektroninio 
katalogo pildymą ir jo 
panaudojimą. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

1.8 Mokyti Grabupių, Juknaičių, Ţ. 
Naumiesčio filialų darbuotojus 
rekataloguoti savo bibliotekos fondą. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė, 
Danutė 
Freitakaitė 

1.9 Rekataloguoti Ţ. Naumiesčio 
filialo fondą. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Ramūnas 
Balčytis, 
Nijolė 
Rimkienė, 
Danutė 
Bruţienė 

1.10 Įdiegti LIBIS programą Traksėdţių, 
Ţ. Naumiesčio, Katyčių, Inkaklių, 
Grabupių, Juknaičių filialuose. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas, 
Sandra 
Jablonskienė 

1.11 Mokyti Traksėdţių, Ţ. Naumiesčio, 
Katyčių, Inkaklių, Grabupių, 
Juknaičių filialų darbuotojus dirbti 
LIBIS programos Komplektavimo, 
Skaitytojų aptarnavimo, Skaitytojų 
registracijos, Kompiuterinių resursų 
bei Skaitytojų aptarnavimo ataskaitų 
posistemėse. 

Kovo-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė, 
Vaidas 
Muliarčikas 

2. VB LIBIS informacinė bazė 
2.1 Bibliografijos įrašų duomenų 

banko pildymas. 
Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Freitakaitė 

2.2 Analizinės bibliografijos duomenų 
bazės pildymas. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Daiva 
Jucikaitė, 
Virginija 
Veiverienė 

2.3 Bibliotekos analizinės 
bibliografijos duomenų bazės įrašų 
importavimas į bendrą LIBIS 
Analizinės bibliografijos duomenų 
bazę. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 
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2.4 Reikšminių ţodţių sąrašo pildymas 
ir atnaujinimas. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

2.5 Autoritetinių įrašų duomenų bazės 
pildymas automatinio atnaujinimo 
būdu. 

Sausio- 
gruodţio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 

2.6 Lietuvos bibliotekų statistikos 
duomenų bazės pildymas. 

Sausio- 
vasario 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė 

2.7 Skaitytojų registracijos duomenų 
bazės kaupimas ir prieţiūra. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Ţaneta 
Jokuţytė, 
Sandra 
Jablonskienė 

2.8 Identifikuoti skaitytoją, siekiant 
išvengti pakartotino registravimo 
ir bilieto išdavimo. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Ţaneta 
Jokuţytė, 
Sandra 
Jablonskienė 

2.9 Uţtikrinti bendro skaitytojo bilieto 
funkcionavimą visose LIBIS 
bibliotekose. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Ţaneta 
Jokuţytė, 
Sandra 
Jablonskienė 

2.10 Registracijos duomenis pildyti 
poţymiu „skolininkas“, esant 
vartotojo įsiskolinimui bibliotekai. 

Sausio- 
gruodţio 
mėn. 

Ţaneta 
Jokuţytė 

2.11 Kaupti ir priţiūrėti elektroninių 
išteklių archyvą. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Laima 
Dumšienė 

2.12 Komplektavimo duomenų bazės 
kaupimas ir pildymas. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Dana 
Šernienė 

3. Bibliotekos vartotojų mokymai 
3.1 Bibliotekos vartotojus mokyti 

naudotis „OPAC“ posisteme. 
Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė, 
SAS 
darbuotojai 

3.2 Vykdyti dokumentų paiešką ir juos 
uţsisakyti bibliotekos interneto 
svetainėje www.silutevb.lt. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė, 
SAS 
darbuotojai 

3.3 Mokyti bibliotekos vartotojus 
naudotis LIBIS suvestiniu katalogu 

Sausio- 
gruodţio 

Sandra 
Jablonskienė, 

http://www.silutevb.lt/
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bei Nacionaline bibliografijos 
duomenų baze (NBDB). 

mėn. SAS 
darbuotojai 

3.4 Atlikti informacijos paiešką 
elektroniniame bibliotekos 
kataloge. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė 

4. Konsultuoti specialistus LIBIS darbo įgūdţių klausimais 
4.1 Dirbant Periodikos registracijos, 

Skaitytojų aptarnavimo, Skaitytojų 
registracijos, Kompiuterinių 
resursų, Analizinių įrašų kūrimo, 
Skaitytojų aptarnavimo ataskaitų, 
TBA posistemėse. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

4.2 Vykdant katalogavimą ir 
rekatalogavimą. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Freitakaitė, 
Sandra 
Jablonskienė 

4.3 Supaţindinti darbuotojus su LIBIS 
naujomis versijomis bei jų 
pakeitimais. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

5. Administruoti VB kompiuterių tinklą 

5.1 Techniškai aptarnauti tarnybines 
stotis, kompiuterinį tinklą VB ir 
kompiuterizuotuose filialuose. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 

5.2 Priţiūrėti kompiuterinę ir 
programinę įrangą VB ir filialuose, 
įdiegiant naujas programas, 
perinstaliuojant ir kt. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 
 

5.3 Kopijuoti duomenis pagal nustatytas 
tarnybinių stočių informacijos 
kopijavimo taisykles. 

Sausio- 
gruodţio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 

   

   
SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS  

VEIKLOS BARAS    
 
TIKSLAS: 
organizuoti vartotojų kokybišką aptarnavimą, skolinant jiems laikinai naudotis 
bibliotekos dokumentus, vykdant uţsakymus per bibliotekos interneto svetainę, 
naudojant tarpbibliotekinį skolinimąsi šalies viduje, tenkinant  informacinius interesus, 
estetinius poreikius, domėjimąsi aktualijomis, atliekant dokumentų paiešką, 
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konsultuojant ir mokant naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu, dokumentų 
fondais, analizuojant skaitybos reikmes, organizuojant kultūrinę rekreacinę veiklą. 
 
UŢDAVINIAI: 
1. Aptarnauti vartotojus naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posisteme, vykdant 
dokumentų išdavimą ir grąţinimą skaityti bibliotekoje bei juos skolinant į namus. 

 

2. Priimti uţsakymus per bibliotekos interneto svetainę, informuoti vartotojus apie 
uţsakytą dokumentą, teikti kitą informaciją, susijusią su dokumentų paieška. 
 

3. Aprūpinti vartotojus reikalingais dokumentais per RSVB vieningą fondą, 
naudojantis tarpbibliotekiniu skolinimusi šalies viduje. 
 

4. Organizuoti bibliotekos paslaugų prieinamumą socialiai paţeidţiamiems vartotojams 
pagal individualius poreikius. 
 

5. Analizuoti vartotojų skaitybos reikmes, teikti prioritetą besimokančiųjų aukštosiose, 
aukštesniosiose, bendrojo lavinimo mokyklose vartotojų skaitybos poreikiams tenkinti. 
 

6. Dalyvauti vyriausybinėje Skaitymo skatinimo programoje, įgyvendinti joje numatytus 
uţdavinius. 
 

7. Populiarinti biblioteką, vykdant kultūrines rekreacines funkcijas, siekiant pritraukti 
potencialius vartotojus. 
 

8. Plėsti ir palaikyti nuolatinius kontaktinius ryšius su šalies kūrybinėmis sąjungomis, 
klubais, rajono institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 
 

9. Sudaryti sąlygas skyriaus specialistams kelti  profesionalumą mokymuose, 
seminaruose, tobulinti uţsienio kalbų mokėjimą ir naudojimosi naujomis 
kompiuterinėmis technologijomis įgūdţius. 

 
Eil.
nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas 
1.1 Vykdyti automatizuotą vartotojų 

aptarnavimą naudojantis LIBIS 
skaitytojų aptarnavimo posisteme, 
atliekant dokumentų išduotį skaityti 
bibliotekoje ar skolinant juos į 
namus, vykdant spaudinių 
uţsakymus ir  paiešką. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė, 
Erika Šulcaitė, 
Toma 
Ivinskaitė, 
Daiva Jucikaitė 

1.2 Apskaityti vartotojus, lankytojus, 
išduotį, vieningo fondo panaudojimą 
naudojantis kompiuterinėse 
laikmenose sukauptais duomenimis.  
Pildyti dokumentaciją. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Toma 
Ivinskaitė, 
Daiva 
Jucikaitė, 
Erika Šulcaitė 
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1.3 Konsultuoti skaitytojus, vykdant  
dokumentų paiešką www.lnb.lt 
kataloguose ( Nacionalinės 
bibliografijos duomenų banke), 
viešosios bibliotekos LIBIS 
suvestiniame kataloge, mokyti  
naudotis  OPAC posisteme. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Daiva 
Jucikaitė, Erika 
Šulcaitė, Toma 
Ivinskaitė,  

1.4 Priimti iš vartotojų dokumentų 
uţsakymus per bibliotekos interneto 
svetainę www.silutevb.lt  ir  
 informuoti apie jų vykdymą. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Daiva 
Jucikaitė, Erika 
Šulcaitė, Toma 
Ivinskaitė, 
Aldona 
Norbutienė 

1.5 Atsakyti į vartotojų uţklausas, 
vykdyti dokumentų paiešką 
kompiuteriniame bibliotekos 
kataloge, fonduose. Teikti 
informaciją telefonu apie spaudinius. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Daiva 
Jucikaitė, Erika 
Šulcaitė, Toma 
Ivinskaitė,  
Aldona 
Norbutienė 

1.6 Teikti skaitymo paslaugas namuose 
vienišiems senyvo amţiaus bei 
negalios ţmonėms, negalintiems 
atvykti į biblioteką (pagal 
individualius poreikius). 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Erika Šulcaitė, 
Toma 
Ivinskaitė 

 

1.7 Aprūpinti Šilutės mieste gyvenančius 
akluosius ir silpnaregius garso 
knygomis, bendradarbiaujant su 
Lietuvos aklųjų bibliotekos 
Klaipėdos filialu ir skolinantis 
spaudinius iš šios bibliotekos fondų 
(pagal individualius poreikius). 

Kartą per 
ketvirtį 

Daiva Jucikaitė 
 

1.8 Aprūpinti vartotojus reikalingais 
dokumentais naudojantis 
tarpbibliotekiniu skolinimusi šalies 
viduje (vartotojams patiems 
apsimokant persiuntimo išlaidas) bei 
per vieningą RSVB fondą. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Erika Šulcaitė, 
Daiva Jucikaitė 

1.9 
 

Įsteigti knygų išdavimo tašką 
prie klubo „SIELOS PAGUODA“ 
ir aptarnauti jo narius, skolinant 
spaudinius į namus (1/mėn). 

I ketv. Toma 
Ivinskaitė 

2. Darbas su skolininkais 

2.1 Vykdyti vartotojų pageidaujamų, bet Sausio- Erika Šulcaitė, 

http://www.lnb.lt/
http://www.silutevb.lt/
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jau paimtų spaudinių paiešką LIBIS 
SAP, primenant skolininkams apie 
laiku negrąţintą dokumentą 
(telefonu, el. laišku). 

gruodţio 
mėn. 

Toma 
Ivinskaitė,  
Daiva Jucikaitė 

2.2 Kompiuterinėse laikmenose  nuolat 
registruoti iš  SAS fondų paimtus ir 
vartotojų –skolininkų laiku 
negraţintus dokumentus. 
Vadovaujantis šiais duomenimis  
rengti skolininkams priminimo 
lapelius ir   pristatyti į  namus.  

Sausio- 
gruodţio 
mėn. 

Erika Šulcaitė, 
Toma 
Ivinskaitė 

2.3 Skambinti skolininkams telefonu į 
namus arba darbovietę, primenant 
apie paimtus spaudinius. 

Sausio- 
gruodţio 
mėn 

Erika Šulcaitė, 
Toma 
Ivinskaitė 

2.4 Sudaryti mokyklų moksleivių – 
bibliotekos skolininkų sąrašus ir 
pateikti mokyklų vadovams.  

 Kartą per 
ketvirtį 

Erika Šulcaitė, 
Toma Ivins-
kaitė, Aldona 
Norbutienė 

2.5 Bendradarbiaujant su mokyklų 
vadovais, siekti, kad moksleiviai, 
pasibaigus mokslo metams ar 
išvykstat kitur, grąţintų iš bibliotekos 
fondų pasiskolintus dokumentus 
(bibliotekos darbuotojai parašais ir 
antspaudu faktą patvirtina mokinių 
atsiskaitymo lapeliuose). 

III ketv. Aldona 
Norbutienė 

3. Gautų dokumentų registravimas, fondų prieţiūra 
3.1 Teikti pasiūlymus komplektuojant 

periodikos fondą skirtų lėšų ribose, 
išlaikant komplektavimo tęstinumą, 
teikiant pirmenybę šalies dienraščiams, 
apskrities ir rajono laikraščiams, 
universalios tematikos ţurnalams 
(atsiţvelgiant į periodikos ir kitų 
spaudinių skaitymo tyrimo rezultatus ir 
SVB finansinius asignavimus). 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė, 
Daiva Jucikaitė 
 

3.2 Vadovaujantis informaciniu 
biuleteniu „Ekspresinformacija“ bei 
neigiamais atsakymais,  teikti 
pasiūlymus FOS einamajam ir 
papildomam dokumentų fondų 
komplektavimui. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė,  
Erika Šulcaitė, 
Toma 
Ivinskaitė 
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3.3 Stebėti vartotojų skaitybos poreikius, 
fiksuoti trūkstamos ir padidėjusios 
paklausos dokumentus. Neigiamų 
atsakymų analizės aprobuotus 
duomenis perduoti FOS. 

Kartą per 
ketvirtį 

Erika Šulcaitė 

3.4 Registruoti RSVB sistemoje 
prenumeruojamus leidinius LIBIS 
Periodikos registravimo posistemėje.  

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Daiva 
Jucikaitė, 
Erika Šulcaitė 

3.5 Pildyti analizinės bibliografijos 
duomenų bazę kraštotyrinio 
pobūdţio analiziniais įrašais iš  
einamųjų metų respublikinės, 
regioninės, rajoninės periodinės 
spaudos (laikraščių ir ţurnalų) bei 
rinkti iškarpas, kopijas iš regioninės, 
respublikinės, uţsienio spaudos ir 
perduoti BKS. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Daiva 
Jucikaitė, 
Erika Šulcaitė 

3.6 Registruoti padidintos paklausos 
dokumentus uţsakymo lapeliuose, 
uţtikrinti šių spaudinių laukiančių 
skaitytojų eiliškumą, informuoti juos 
apie esantį spaudinį. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Erika Šulcaitė, 
Toma 
Ivinskaitė 

3.7 Priţiūrėti ir tvarkyti periodikos, groţinės 
literatūros, šakinį fondus, tikrinti jų 
išdėstymą pagal bibliotekinius  
standartus. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Erika Šulcaitė, 
Toma 
Ivinskaitė, 
Daiva Jucikaitė 

3.8 Vykdyti  neaktualių, pasenusių, 
susidėvėjusių  spaudinių atranką, 
išimant juos iš knygų bei fonotekos 
fondų. Sudaryti šių spaudinių nurašymo 
aktus ir pateikti juos FOS.  

I ir II 
pusm. 

Erika Šulcaitė,  
Toma 
Ivinskaitė 
 

3.9 Atrinkti iš periodikos fondo 
neaktualius ir senus periodinius 
leidinius, sudaryti nurašymo aktus, 
pateikti juos FOS arba perduoti 
saugyklai. 

Iki kovo 
1d. 

Daiva Jucikaitė 
 

3.10 Registruoti komisijos iš skaitytojų 
priimtus  spaudinius vietoje pamestų  
ar sugadintų spaudinių, nustatyta 
tvarka vesti jų apskaitą, perduoti  
FOS. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Toma 
Ivinskaitė 
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3.11 Vykdyti Naudojimosi biblioteka 
taisyklėse numatytų uţstatinių  
pinigų, paimtų iš skaitytojų uţ 
paskolintus spaudinius, apskaitą,  
atsiskaityti VB buhalterijai. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Toma 
Ivinskaitė 
 

4. Kultūrinė veikla. Informacijos rengimas ir sklaida 
4.1 Vykdyti SAS kultūrinių renginių 

kalendorių, numatytą šioje veiklos 
programoje (ţr.  2009 metų kultūrinių 
renginių kalendorius). Apskaityti 
vykusius renginius dokumentuose. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė,  
Daiva 
Jucikaitė, 
Toma 
Ivinskaitė, 
Erika Šulcaitė 

4.2 Organizuoti kultūrinius renginius, 
vykdyti rėmėjų, dalyvių paiešką, 
palaikyti su jais kontaktus, vesti 
renginius, palaikyti ryšius su 
visuomene. 

Sausio-
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė 

4.3 Vykdyti literatūrinių, meninių, 
muzikinių programų paiešką, 
uţmegzti kontaktinius ryšius su jų 
rengėjais ir dalyviais, vykdyti 
planuojamo renginio vadybą. 

Sausio-
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė 

4.4 Vykdyti meno parodų paiešką, 
ieškoti kontaktų su jų autoriais, 
organizuoti parodas viešojoje 
bibliotekoje, vykdyti jų koordinavimą 
filialuose. 

Sausio-
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė 

4.5 Koordinuoti profesionaliosios 
kūrybos ir kitus kultūros renginius 
VB filialuose, kitose vietose. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn 

Aldona 
Norbutienė 
 

4.6 Skleisti dokumentų naujienas ir 
aktualijas vartotojams, rengiant 
spaudinių parodas, naujų knygų 
pristatymus, pokalbius su skaitytojais. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Daiva Juci-
kaitė, Aldona 
Norbutienė,  
Toma 
Ivinskaitė, 
Erika Šulcaitė 

4.7 Surinkti, susisteminti medţiagą apie 
VB vykusius profesionaliosios 
kūrybos ir literatūros renginius, 
parengti jų aprašymus ir perduoti 
bibliotekos Knygos muziejui. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Daiva Jucikaitė 

4.8 Rengti informaciją apie Sausio – Aldona 
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prognozuojamus renginius ir 
perduoti IS (interneto tinklapiui, 
skelbimui informaciniame bloke, 
perduodant ţiniasklaidai). 

gruodţio 
mėn. 

Norbutienė, 
Daiva Jucikaitė 
 

4.9 Rengti tekstinę medţiagą kultūrinių 
renginių reklamai (kvietimams, 
skrajutėms, afišoms). 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė, 
Daiva Jucikaitė 

4.10 Maketuoti ir tiraţuoti skyriaus 
organizuojamų kultūrinių renginių 
reklamą (kvietimai, skrajutės, afišos), 
platinti tarp adresatų. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė,  
Toma 
Ivinskaitė, 
Daiva 
Jucikaitė,  
Erika Šulcaitė 

4.11 Surinkti iš renginių programų 
atlikėjų, dalyvių, vedėjų duomenis 
autorinėms ir panaudos sutartims 
sudaryti ir pateikti jas viešosios 
bibliotekos direktoriaus 
pavaduotojai. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė 
 

4.12 Rengti straipsnius (ar informaciją) 
darbo su skaitytojais ar kitais 
klausimais (savo kompetencijos 
ribose) ir pateikti rajoninei bei 
respublikinei spaudai. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė 
 

4.13 Parengti 2 kultūrinės veiklos 
projekus 2010 m. finansavimui gauti 
iš Šilutės rajono Kultūros plėtros 
programos ir papildomam 
finansavimui gauti iš Kultūros 
ministerijos Regionų kultūros 
projektų rėmimo programos.  

Liepos – 
spalio 
mėn. 

 
 

Aldona 
Norbutienė, 
Daiva Jucikaitė 
 
 
 

4.14 Vykdyti finansuoto projekto “Ţinių, 
komunikacijos ir kūrybos atodangos” bei 
projekto „Ţinių ir kūrybos atodangos“ 
vadybą, skleisti informaciją apie 
įgyvendinimo eigą, laiku atsiskaityti 
su rėmėjais. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė 

4.15 Vykdyti informacijos sklaidą apie 
darbo su skaitytojais naujoves, 
dokumentų naujienas, kultūrinius 
renginius tarp skaitytojų ir 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė, 
Daiva Jucikaitė 
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visuomenės, rengiant informacinę 
medţiagą bei skelbiant ją spaudoje. 

 

4.16 Dalyvauti įgyvendinant vyriausybinę 
Skaitymo skatinimo programą (2006-
2011), bendradarbiaujant su kitomis 
institucijomis, įvairiomis visuomenės 
grupėmis.  

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė, 
Daiva Jucikaitė 
 

4.17 Parengti Šilutės rajono savivaldybės  
Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos 2010 metų kultūrinių 
renginių preliminarų kalendorių.  

Gruodţio 
mėn. 

Aldona  
Norbutienė 
 

5. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, organizacijomis 

5.1 Tęsti bendradarbiavimą su Šilutės 
pirmąja gimnazija, Šilutės r. vaikų 
meno mokykla, sudarant joms 
sąlygas integruotis į knygos renginių 
programą.  

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė,  
Daiva Jucikaitė 
 

5.2 Bendradarbiauti su partneriais iš kitų 
savivaldybių (Neringos savivaldybės 
V. Miliūno, Skuodo rajono 
savivaldybės viešosiomis biblio-
tekomis) kultūrinių mainų srityje, 
vykdant jungtines veiklos sutartis, 
išvaţiuojamųjų renginių vadybą. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė,  
Daiva Jucikaitė 
 

5.3 Plėtoti nuolatinius ryšius su rajono 
NVO, organizuojant negalinčių 
atvykti biblioteką asmenų  
nestacionarinį aptarnavimą, kviečiant 
jų narius į kultūrinius  renginius, 
sudarant erdvę kūrybinei saviraiškai. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė,  
Daiva Jucikaitė 

5.4 Ieškoti naujų kontaktų naujoms 
idėjoms įgyvendinti kultūrinėje 
veikloje ir palaikyti jau uţmegztus 
ryšius su kūrybinėmis 
organizacijomis, klubais, pavieniais 
kūrėjais, vykdant 2009 m. kultūrinių 
renginių programą. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė,  
Daiva Jucikaitė 

5.5 Palaikyti kolegiškus ryšius su rajono 
kultūros, švietimo įstaigų 
bendruomenėmis vykdant kultūrinę, 
šviečiamąją veiklą. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė,  
Daiva Juci-
kaitė, Toma 
Ivinskaitė 
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6. Bibliotekinės veiklos koordinavimas ir dokumentų rengimas 
6.1 Vykdyti administracijos nurodymus, 

koordinuoti SAS veiklą su kitais VB 
padaliniais, filialais. 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė 

6.2 Konsultuoti VB filialų specialistus 
darbo su skaitytojais bei kultūros 
renginių organizavimo klausimais 
(telefonu, specialistų pasitarimų 
metu, kitais atvejais). 

Sausio – 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė, 
Daiva 
Jucikaitė,  
 

6.3 Parengti SAS 2008 metų veiklos 
ataskaitas (tekstinę ir statistinę) ir 
pateikti VB jungtinės ataskaitos  
rengimo grupei. 

Sausio 
mėn. 

Aldona 
Norbutienė 

6.4 Parengti SAS 2009 metų veiklos  
programą ir pateikti VB jungtinės 
programos rengimo grupei. 

Sausio  
mėn. 

Aldona 
Norbutienė 

6.5 Dirbti grupėje rengiant 
„Naudojimosi biblioteka taisyklių“ 
naują redakciją. 

I pusm. Aldona 
Norbutienė 

6.6 Redaguoti Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus atmintines skaitytojui (knygų 
išdavimas, periodikos skaitykla, 
meno ir muzikos skaitykla). 

I pusm. Aldona 
Norbutienė 

6.7 Organizuoti skyriaus veiklą, 
įsijungiant į VB numatytus veiksmus, 
įgyvendinant Skaitymo skatinimo 
programoje numatytus uţdavinius. 

Sausio- 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė 
 

6.8 Ruošti reikalingą informaciją apie 
SAS veiklą, projektų vykdymo eigą 
kitais klausimais VB administracijai, 
kitiems padaliniams (pagal poreikį). 

Sausio - 
gruodţio 

mėn. 

Aldona 
Norbutienė 

 

   

VAIKŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS BARAS 
   
TIKSLAI:  

 įtraukiant specialistus, kurių veikla susijusi su jaunųjų šilutiškių ugdymu, skatinti 

vaikus įsijungti į kūrybinį meninės saviraiškos paţinimą jiems palankioje erdvėje, taip 

sudarant galimybes bendrauti, įgyti naujos patirties ir įgūdţių; 

 per kūrybinę ir edukacinę mokymosi aplinką padėti atsiskleisti vaiko 

individualumui, formuotis vaiko tapatybei, skatinti geranorišką rungtyniavimą ir 
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varţymąsi tarpusavyje, dirbti drauge, paţinti gimtojo krašto kultūrą, jos paveldą, 

stiprinti atsakomybės jausmą, ekspresiją; 

 skatinti vaikų iniciatyvas naujoms informacijos sąvokoms paţinti ir įsisavinti. 

 

UŢDAVINIAI: 
1. Didinti skaitymo mastą, kryptingumą, interesus ir poreikius, taip prisidedant prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos (2006-11-22) 2006-2011 metų 
„Skaitymo skatinimo programos“ įgyvendinimo. 
 

2. Diferencijuotai taikyti netradicines bibliotekinio darbo formas, įtraukiant į veiklą 
kuo daugiau maţųjų vartotojų, sukuriant palankaus ugdymo turinį jų vaizduotei 
aktyvinti, meninės kūrybos interpretacijoms, skaitymo malonumo potyriams, 
panaudojant edukacinę, paţintinę, kūrybinį paţinimą skatinančią aktyvią veiklą. 
 

3. Į skyriaus veiklą įtraukti maţųjų vartotojų tėvelius, senelius, kitus artimuosius, 
organizuoti bendrus renginius, paskatinti domėtis juos vaikų skaitymu bei laisvalaikio 
leidimo būdais skyriuje, kviesti domėtis savo atţalų veikla ir popamokiniu uţimtumu 
viešojoje bibliotekoje. 

 

4. Diferencijuotai supaţindinti skaitytojus vaikus su bibliotekoje naudojama 
informacijos paieškos sistema, mokyti juos naudotis informacijos paieška bibliotekos 
elektroniniame kataloge (LIBIS), internete, surengiant skaitytojų vaikų kompiuterinio 
raštingumo mokymus. 
 

5. Sudaryti galimybę pagal vaiko poreikius ir gebėjimus kurti ir savo kūrybą eksponuoti 
Vaikų aptarnavimo skyriaus galerijoje „Ţiniuko karuselė“. 
 

7. Aktualizuoti ir pristatyti literatūros naujienas rengiant knygelių pristatymų 
rytmečius, popietes, panaudojant stilizuotas lėles, į šią veiklą įtraukiant vyresniojo 
amţiaus moksleivius. 
 

8. Atlikti komunikacines funkcijas tarp maţųjų bibliotekos lankytojų ir knygų 
vaikams kūrėjų, leidėjų, literatūros ir skaitybos specialistų, palaikyti ryšius su 
ţiniasklaida. 
 

9. Uţtikrinti bendradarbiavimo tęstinumą su rajono švietimo įstaigomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis. 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo 

data 
Vykdytojas 

1. Vartotojų aptarnavimas 
1.1 Teikti skaitytojams elektroninės 

informacijos paieškos, uţsakymų 
priėmimo, dokumentų skolinimo, 
grąţinimo paslaugas, atspausdinant 
vartotojams išduotų dokumentų 
uţsakymo lapelius.  

Sausio– 
gruodţio 
mėn. 

Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė, 
Vita Gerulienė 
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1.2 Vesti vartotojų, lankytojų ir 
išduoties apskaitą naudojantis 
kompiuterinėse laikmenose 
sukauptais duomenimis. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Liuda 
Nausėdienė, 
Vita Gerulienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė, 

1.3 Teikti vartotojams informaciją apie 
bibliotekoje esančius dokumentus 
telefonu, elektroniniu paštu. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė, 
Vita Gerulienė 

1.4 Atsakyti į vartotojų uţklausas 
naudojantis viešosios bibliotekos 
dokumentų fondu, elektroniniais 
ištekliais (informacijos paieška SVB, 
LIBIS elektroninis katalogas, 
vieningas fondas). 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Liuda  
Nausėdienė, 
Vita Gerulienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 
 

1.5 Teikti informacines paslaugas skyriui 
priskirtais klausimais skaitytojams, 
mokyklų bibliotekų darbuotojams, 
rajono švietimo įstaigų atstovams, 
kitiems. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

1.6 Konsultuoti vartotojus (pagal 
poreikį) ieškant atitinkamo 
dokumento. Paiešką vykdyti per VB 
vieningą fondą, LIBIS 
kompiuterinio katalogo duomenų 
bazėje (VB). 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 
 

1.7 Organizuoti diferencijuotą 
maţiausių VAS vartotojų uţimtumą 
ţaislotekoje: uţimti ţaidimais, 
skaitymu, paţintinėmis 
valandėlėmis, senosios animacijos 
perţiūromis ir aptarimais, kita 
kūrybine veikla. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn 

Vita Gerulienė, 
Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 
 

1.8 Aptarnauti Interneto skaitykloje: 

 po 12 val. kiekvieną mėn. vaikų 
lopšelių – darţelių ikimokyklinių 
grupių vaikus mokyti kompiuterinio 
raštingumo; 

 ikimokyklinio ir mokyklinio 
amţiaus vaikus supaţindinti su 
ţaidimų paieška internete; 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 
 
 

Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 
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 vidutiniojo amţiaus mokleivius 
supaţindinti su informacijos paieška 
internete. 

1.9 Mokyti skaitytojus vaikus naudotis 
elektroninėmis paslaugomis vykdant 
dokumentų paiešką. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn 

Ilona Saule-
vičiūtė, Liuda  
Nausėdienė 

1.10 Aktualizuoti, pritaikant patrauklias 
darbo formas, pristatyti VAS fondo 
dokumentų naujienas skaitytojams. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Ilona Saule-
vičiūtė, Liuda  
Nausėdienė 

1.11 Vykdyti VAS funkcijoms priskirtas 
mokamas paslaugas. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

1.12 Atnaujinti rašytinę informaciją 
(skrajutes ir kt.) skaitytojams, kitą 
dalykinę medţiagą. 

Iki 04 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

1.13 
 

Organizuoti jaunųjų knygos bičiulių 
būrelio „Aitvaras“ uţimtumą VAS: 

 tęsti vaidybinių lėlyčių kūrimą ir 
gaminimą iš įvairių medţiagų stalo 
inscenizacijoms, pasirenkant lietuvių 
bei kitų šalių pasakas, panaudojant 
jas darţelinukų knygelių pristatymų 
rytmečiuose; 

 organizuoti teatralizuotus 
vaikiškos literatūros naujienų 
pristatymus, panaudojant stilizuotas 
vaidybines lėles.  

 suteikti būrelio nariams 
bibliotekininko profesijos ţinių, 
įtraukti juos į darţelinukų edukacinį 
bei kultūrinį švietimą. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
Moksleivių 
atostogų 
metu 
 
 
Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 
Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Liuda  
Nausėdienė  
 
 
Liuda  
Nausėdienė  
 
 
 
Liuda  
Nausėdienė  
 
 
Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

2. Kultūrinė veikla. Informacijos rengimas ir sklaida 
2.1 Vykdyti VAS kultūros renginių 

programą (ţr. 2009 metų kultūros 
renginių kalendorius). Skyriaus 
dokumentuose apskaityti įvykusius 
renginius, skleisti apie juos 
informaciją ţiniasklaidoje. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 
 

2.2 Koordinuoti edukacinius - 
kūrybinius ir kultūros renginius 

Sausio – 
gruodţio 

Vita Gerulienė 
 



Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

 
31 

ţaislotekoje, VB filialuose. mėn. 

2.3 Skleisti informaciją apie renginius 
ţaislotekoje. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė 
 

2.4 Skleisti gaunamų dokumentų 
naujienas. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Liuda  
Nausėdienė 

2.5 Vykdant kultūros renginius 
bendradarbiauti su VB Skaitytojų 
aptarnavimo skyriumi. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

2.6 Vykdyti pasirašytas 
bendradarbiavimo sutartis su miesto 
švietimo ikimokyklinio ir mokyklinio 
ugdymo įstaigomis. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė 

2.7 Rengti informacinius straipsnius 
apie Vaikų aptarnavimo skyriaus 
veiklą rajoninėje bei respublikinėje 
spaudoje. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė 

2.8 Ţiniasklaidoje, skyriaus 
informaciniuose skydeliuose, 
tinklalapiuose  www.silutevb.lt, 
www.silute.lt skelbti informaciją apie 
VAS prognozuojamus renginius. 

Gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Laima 
Dumšienė, 
Vaidas 
Muliarčikas 

2.9 Rengti tekstinę informacinę 
medţiagą kultūros renginių 
programai paruošti: kvietimams, 
afišoms, skrajutėms. Informaciją 
atspausdinti ir laiku pristatyti 
adresatams. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Laima 
Dumšienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 
 

2.10 Ţiniasklaidoje, VB interneto 
svetainėje informuoti bendruomenę 
apie vaikų uţimtumą, literatūros 
naujienas, skaitymo poreikius. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Vaidas 
Muliarčikas 

3. Bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis, NVO 
3.1 

 
Tęsti bendradarbiavimą su Šilutės 
miesto ikimokyklinėmis ugdymo 
įstaigomis, Pirmosios gimnazijos, 
Šilutės pradinės, Ţibų pradinės, 
Pamario pagrindinės, Meno      
mokyklos bendruomenėmis. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 

Vita Gerulienė 
 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.lt/
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3.2 Tęsti bendradarbiavimą su VšĮ 
Šilutės dienos paslaugų centru 
(sudaryti galimybę centro 
auklėtiniams savo veiklą pristatyti 
viešojoje bibliotekoje, dalyvauti 
bibliotekos organizuojamuose 
kultūriniuose renginiuose). 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė 
 

3.3 Bendradarbiauti su Vilniaus 
Goethe‟s institutu (Vokietijos 
Federacinės Respublikos kultūros 
institutas). 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė 
 

3.4 
 

Tęsti ilgametį bendradarbiavimą su 
Ţibų pradinės mokyklos 
bibliotekininke bei jaunųjų 
bibliotekininkų būreliu. 

Kartą per 
mėnesį 

Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

3.5 
 
 
 

 Koordinuoti bendradarbiavimą 
su mokyklų, vaikų lopšelių - darţelių 
bendruomenėmis vykdant vaikų 
uţimtumą ţaislotekoje;  

 pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartį su Šilutės Martyno Jankaus 
pagrindinės mokyklos 
administracija. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 
Vasario 
mėn. 
 

Liuda  
Nausėdienė  
 

 
Vita Gerulienė 
 
 

3.6 
 
 

 Du kartus per savaitę lopšelio – 
darţelio vaikus uţimti meninės 
saviraiškos pamokėlėmis, 
ţaidybinėmis knygelėmis, įvairia 
vaizdine medţiaga, edukaciniais - 
praktiniais uţsiėmimais, garsiniu 
skaitymu, kt.; 

 maţiesiems vartotojams 
surengti kompleksinius, 
teatralizuotus naujų knygų 
pristatymų rytmečius, panaudojant 
skyriaus stilizuotas lėles, pasakas, 
eilėraščius, kt. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 
 
 
 
Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 
 

Liuda  
Nausėdienė,  
Vita Gerulinė 
 
 
 
 
 
Liuda  
Nausėdienė,  
Vita Gerulienė 
 

3.7 
 

Maţųjų kūrybą skelbti galerijoje  
„Ţiniuko karuselė“. 
 

Sausio– 
gruodţio 
mėn. 

Liuda  
Nausėdienė,  
Ilona 
Saulevičiūtė 

3.8 
 

Kartu su darţelinukais gaminti 
pasakų personaţus, panaudojant 

Kovo –
gruodţio 

Liuda  
Nausėdienė, 
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įvairias antrines medţiagas, juos 
pritaikyti garsinių skaitymų metu. 

mėn. Ilona 
Saulevičiūtė 

3.9 Parengti pranešimą „Vaiko raiška 
bibliotekoje neformaliojo ugdymo metu“ ir 
pristatyti Šilutės rajono Švietimo 
skyriaus konferencijoje ,,Vaikų 
socializacijos programų įgyvendinimas: 
patirtis ir perspektyvos“. 

Sausio 
mėn. 

Vita Gerulienė 

4. Darbas su skaitytojais skolininkais 
4.1 

 
Pagal poreikį dirbti su skaitytojais 
skolininkais: siųsti raginimus grąţinti 
skolingas knygas el. paštu. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

4.2 Bendradarbiaujant su mokyklų 
administracija sutikslinti moksleivių 
skolininkų sąrašus, elektroniniu 
paštu pateikti mokyklų vadovams. 

III ketv. Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

4.3 
 

Skambinti skolininkams telefonu į 
namus arba mokyklą. 
 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

4.4 
 

Rašyti priminimo lapelius apie laiku 
negrąţintus leidinius ir išsiuntinėti 
skolininkams į namus. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

4.5 Pasitelkus į pagalbą savanorius, 
atliekančius visuomenei naudingą 
darbą, lankytis skaitytojų skolininkų 
namuose. 
 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 

Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

5. Projektų rengimas 
5.1 Vaikų ir jaunimo kultūrinės 

edukacijos, skaitymo skatinimo bei 
vaikų socializacijos programoms 
(2009) parengti po 1 projektą 
finansavimui gauti. 

IV ketv. Vita Gerulienė 
 

5.2 Vykdyti VAS skyriaus projektus, 
laiku parengti ir pateikti jų ataskaitas. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė 

6. Gautų dokumentų registravimas, fondų prieţiūra 
6.1 Vykdyti neaktualių ir senų spaudinių 

atranką išimant juos iš fondų. 
Sausio – 
gruodţio 

Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
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mėn.  Saulevičiūtė 

6.2 Teikti pasiūlymus FOS skyriui 
uţsakant naujus dokumentus, 
papildant groţinės ir šakinės 
literatūros fondus. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Vita Gerulienė, 
Liuda 
Nausėdienė 

6.3 Fiksuoti paklausius dokumentus, 
rezultatus pateikti FOS. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Liuda  
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

6.4 Registruoti padidėjusios paklausos 
dokumentus uţsakymo lapeliuose, 
uţtikrinti šių dokumentų laukiančių 
skaitytojų teigiamą aptarnavimą 
atidedant vartotojo uţsisakytą 
dokumentą. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 

Vita Gerulienė, 
Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė  

6.5 Atrinkti pasenusią periodiką ir 
nurašyti. 

Iki 03 01 Liuda 
Nausėdienė 

6.6 Tvarkyti ir priţiūrėti groţinės 
literatūros, šakinį ir periodikos 
fondus pagal bibliotekinius 
standartus. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 

Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

7. Bibliotekinės veiklos koordinavimas ir dokumentų rengimas 
7.1 Parengti ir pateikti VB direktorei 

tvirtinti Vaikų aptarnavimo skyriaus 
aptarnavimo tvarkos naują redakciją. 

Iki 03 15 Vita Gerulienė 

7.2 Suredaguoti ir papildyti viešosios 
bibliotekos skyrių vedėjams 
priskirtas finansų kontrolės taisykles, 
apskaitos politikos tvarkas pateikti 
vyr. buhalterei. 

Iki 05 01 Vita Gerulienė 

 
 
 

 

INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS BARAS 
 

 TIKSLAI: 
 nukreipti informacinę veiklą į virtualių ir interaktyvių tinklo paslaugų bei jų 

kultūrinio ir šviečiamojo turinio plėtrą; 

 siekti, kad viešoji biblioteka ir kaimo filialai, apimantys Šilutės rajono kaimus ir 
gyvenvietes, taptų pagrindiniais prieigos prie interneto plačiajai visuomenei tiekėjais ir 
informacijos centrais; 
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  sudaryti galimybes bibliotekininkams ne tik teikti efektyvias naujoviškas 
paslaugas, bet ir būti vartotojų edukatoriais, patarėjais, konsultantais. 
 
UŢDAVINIAI: 
1. Sudaryti vartotojams galimybes VB ir filialuose naudotis šiuolaikinėmis 
komunikacijos ir informacijos technologijomis, kompiuterių tinklais, siekiant tapti 
vietiniais ţinijos vartais, atveriančiais kelius į pasaulinius informacijos išteklius. 
 

2. Viešosios interneto prieigos taškuose (Bikavėnų, Degučių, Gardamo, Grabupių, 
Inkaklių, Katyčių, Kintų, Laučių, Pagrynių, Šylių, Švėkšnos, Traksėdţių, Usėnų, 
Vainuto, Vilkyčių kaimo filialuose) ir viešuosiuose interneto centruose (Juknaičių, 
Pašyšių, Rusnės ir Ţ.Naumiesčio filialuose)  plėsti informacinių ir video paslaugų 
spektrą. 
 

3. Pagal projektą “Bibliotekos paţangai” įrengti naujus viešosios interneto prieigos 
taškus Kivylių, Ramučių ir Saugų filialuose ir papildyti arba pakeisti naujomis 
kompiuterinėmis darbo vietomis VB, Šilutės miesto, Inkaklių, Bikavėnų, Gardamo, 
Rusnės, Juknaičių, Katyčių, Ţ. Naumiesčio, Pašyšių, Švėkšnos, Usėnų, Vilkyčių ir 
Vainuto filialuose.  
 

4. Teikti bibliotekos vartotojams greitaeigę elektroninę, vaizdo bei garso informaciją, ją 
kaupti, sisteminti ir tvarkyti, rekomenduoti vartotojams. 
 

5. Per interneto tinklalapius www.silutevb.lt ir www. silute.lt  kaupti, skleisti 
informaciją apie VBS veiklą, pildyti naujais duomenimis svetainę 
www.silutesknygininkai.lt 
 

6. Mokyti vartotojus naudotis naujomis informacinėmis technologijomis, konsultuoti, 
rengti mokymus, skatinant interaktyvių paslaugų plėtrą bibliotekose. 
 

7. Iš esmės sustiprinti viešosios bibliotekos ir filialų  darbuotojų kompetenciją ir padėti 
jiems tapti aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais įsisavinant 
informacinių technologijų galimybes. 
 

8. Ruošti VB kultūros renginių reklaminę medţiagą. 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo 

data 
Vykdytojas 

1. Kompiuteriai, programos, darbo vietų įrengimas 
1.1 Administruoti viešosios bibliotekos  

vietinį kompiuterinį tinklą. 
Sausio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 

1.2 Vykdyti LIBIS serverio ir interneto 
prieigos serverio  stebėseną. 

Sausio-
vasario 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 
 

1.3 Administruoti filialų kompiuterinius 
tinklus.  

Per metus Vaidas 
Muliarčikas 

1.4 Vykdyti spausdintuvų ir Per metus Vaidas 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
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daugiafunkcinių aparatų prieţiūrą 
kaimo filialuose. 

Muliarčikas 
 

1.5 Surinkti duomenis apie esančią 
kompiuterinę techniką, jos prijungimą 
prie kompiuterių tinklo bei įdiegtas 
kompiuterių programas. 

Kovo 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 
 

1.6 Nustatyti esančių ir būsimų 
kompiuterių programų poreikius, 
atsiţvelgiant į darbuotojų darbo 
specifiką. 

Balandţio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 
 

1.7 Pagal projektą “Bibliotekos paţangai” 
įrengti naujus viešosios interneto 
prieigos taškus Kivylių, Ramučių ir 
Saugų filialuose ir papildyti arba 
pakeisti naujomis kompiuterinėmis 
darbo vietomis VB, Šilutės miesto ir 
12 kaimo filialų. 

II ketv. Vaidas 
Muliarčikas, 
Laima 
Dumšienė, 
Ričardas 
Murauskas 

1.8 Įdiegti naują programinę įrangą, 
atnaujinti esančią programinę įrangą 
viešojoje bibliotekoje ir filialuose. 

Geguţės 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 

1.9 Identifikuoti kompiuterių programas 
kiekviename kompiuteryje. 

Birţelio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 

1.10 Parengti  VB  ir filialų kompiuterių ir 
programų suvestinę.  

Gruodţio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas 

2. Naujų VIPT„ų atidarymas 
2.1 Viešojo interneto prieigos taško 

atidarymas Šilutės miesto filiale. 
II ketv. Laima 

Dumšienė 

2.2 Viešojo interneto prieigos taškų 
atidarymai Kivylių, Ramučių, Saugų 
filialuose. 

IV ketv. Laima 
Dumšienė 

3. Informacijos vartotojų aptarnavimas 
3.1 LIBIS registratūroje vykdyti vieningą 

skaitytojų tradicinę ir elektroninę 
registraciją, išduodant lankytojams 
skaitytojo ir svečio paţymėjimus. 

Per metus Ţaneta 
Jokuţytė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Ričardas 
Murauskas 

3.2 Šilutės miesto filiale įdiegti LIBIS 
aptarnavimo posistemę ir vykdyti 
vieningą skaitytojų tradicinę ir 
elektroninę registraciją, išduodant 
lankytojams skaitytojo ir svečio 

Per metus Vaidas 
Muliarčikas, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Virginija 
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paţymėjimus. Degutienė 

3.3 Supaţindinti lankytoją su Skaitytojų 
aptarnavimo taisyklėmis, įteikiant 
skrajutę, pasirašant registracijos 
kortelėje. 

Per metus Ţaneta 
Jokuţytė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Ričardas 
Murauskas 

3.4 Teikti informaciją: nukreipti  lankytoją 
į bibliotekos skyrių, kuriame jis gali 
gauti reikiamos informacijos, norimą 
dokumentą ar kitokią paslaugą. 

Per metus Ţaneta 
Jokuţytė 

3.5 Dienoraštyje vesti skaitytojų ir 
lankytojų apskaitą, atnaujinti skaitytojų 
duomenis bendroje skaitytojų 
registracijos duomenų bazėje. 

Per metus Ţaneta 
Jokuţytė 

3.6 Registruoti ir aptarnauti informacijos 
vartotojus, atsakyti į jų pateikiamas 
uţklausas. 

Per metus Sandra 
Jablonskienė, 
Ričardas 
Murauskas, 
Vaidas 
Muliarčikas, 
Ţaneta 
Jokuţytė 

3.7 Skleisti atrankinę informaciją 
elektroniniu paštu: siųsti naujienas, 
naujų knygų sąrašus gimnazijų, 
pagrindinių mokyklų 
bendruomenėms, valstybinėms 
įstaigoms, seniūnams. 

Per metus  Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė 

3.8 Ruošti mėnesinius ir savaitinius 
viešosios bibliotekos ir filialų renginių 
planus. 

Per metus  Ţaneta 
Jokuţytė, 
Laima 
Dumšienė 

3.9 Siųsti naujienas (savaitės  ir mėnesio 
renginiai, nauji  renginiai ir parodos) 
Šilutės rajono savivaldybei, Šilutės 
rajono seniūnams,  Šilutės ir Pagėgių 
laikraščiui „Pamarys“, Šilutės rajono ir 
Pagėgių savivaldybės nepriklausomam 
laikraščiui „Šilokarčema“, Šilutės rajono 
laikraščiui „Šilutės naujienos“,  
elektroninam laikraščiui „Šilutės ţinios“, 
“Kultūros aktualijoms”. 

Per metus  Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė 
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3.10 Siųsti informaciją apie naujai 
gaunamus leidinius kultūros 
klausimais rajono kultūros centrams. 

Per metus  Laima 
Dumšienė 

3.11 Teikti informacijos paslaugas ir 
tobulinti vartotojų aptarnavimą: 
mokyti vartotojus (skaitytojus) dirbti: 

 internetu; 
 su kompiuterine grafika (Corell 

Draw programa); 
 su MSOffice programomis. 

Per metus Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Vaidas 
Muliarčikas, 
Ričardas 
Murauskas 

3.12 Teikti dokumentų skenavimo, 
kopijavimo, fakso išsiuntimo ir kitas 
mokamas paslaugas pagal skyriaus 
funkcijas. 

Per metus Sandra 
Jablonskienė, 
Ţaneta 
Jokuţytė, 
Ričardas 
Murauskas 

3.13 Apie taikomas nuolaidas 
prieššventinėmis dienomis išsiuntinėti 
informaciją  spaudai, gimnazijoms, 
mokykloms ir kitoms organizacijoms. 

Per metus Laima 
Dumšienė 
 

3.14 Pagal skaitytojų uţsakymus perrašyti 
duomenis į diskelius arba į 
kompaktinius diskus (dirbant su 
kompaktinių diskų įrašymo įrenginiu 
CD–Writer‟iu). 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė, 
Vaidas 
Muliarčikas, 
Ričardas 
Murauskas 

4. Duomenų bazės 
4.1. Plėsti bibliografinių duomenų bazių, 

elektroninio katalogo ir kitų 
informacijos resursų bei paslaugų 
prieinamumą per internetą ir mokyti 
vartotojus vykdyti informacijos 
paiešką: 

 bibliotekos elektroniniame 
kataloge; 

 suvestiniame LIBIS kataloge; 
 Nacionalinės bibliografijos 

duomenų bazėje; 
 registruotose Lietuvos duomenų 

bazėse:  Litlex.  
 pasaulio duomenų bazėse:  

EBSCO, Grove Art Online, Grove 

Per metus  Sandra 
Jablonskienė, 
Laima 
Dumšienė, 
Ričardas 
Murauskas 
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Music Online, Oxford English 
Dictionary. 

4.2. Pasiruošti, susisteminti informacinę 
medţiagą duomenų bazių EBSCO, 
Grove Art Online, Grove Music 
Online, Oxford English Dictionary 
pristatymams. 

Kovo –
geguţės 
mėn. 

Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė 

4.3. Parengti ir suteikti EBSCO duomenų 
bazės slaptaţodţius nutolusiems 
vartotojams ir VB filialų 
darbuotojams. 

Per metus Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė 

5. Interaktyvios paslaugos.  
Informacinio raštingumo įgūdţių formavimas 
5.1 Interaktyvios paslaugos vartotojams: 

duomenų bazių EBSCO, Grove Art 
Online, Grove Music Online, Oxford 
English Dictionary pristatymai. 

Vasario –
gruodţio 
mėn. 

Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė 

5.2 Seminaro “Elektroninis deklaravimas: 
gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo 
naujovės” organizavimas. 

Kovo 
mėn. 

Laima 
Dumšienė 

5.3 Seminaro „Situacija darbo rinkoje 
pasitinkant tūkstantmetį“ organizavimas. 

Balandţio 
mėn. 

Laima 
Dumšienė 

5.4 Elektroninio gyventojų pajamų 
mokesčio deklaravimo mokymai. 

Balandţio 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas, 
Laima Dum-
šienė, Sandra 
Jablonskienė 

5.5 Atvirų durų dienos viešojoje 
bibliotekoje ir VIPT-uose – gyventojų 
pajamų mokesčio deklaravimas 
elektroniniu būdu. 

Kovo -
balandţio 
mėn. 

Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Vaidas 
Muliarčikas 

5.6 Interaktyvios paslaugos vartotojams: 
elektroninių bibliotekos išteklių 
pristatymas ir praktiniai uţsiėmimai. 

Spalio 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 
 

5.7 Mokyti SVB specialistus ir 
bibliotekininkus informacinio 
raštingumo įgūdţių individualiai. 

Per metus Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Vaidas 
Muliarčikas 

5.8 Išmokyti kompiuterinio raštingumo Kovo Laima Dum-
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pradmenų ir informacijos paieškos 
internete Kivylių, Ramučių filialų 
bibliotekininkus. 

mėn. 
 

šienė, Sandra 
Jablonskienė, 
Vaidas 
Muliarčikas 

5.9 Mokymai kompiuterinio raštingumo 
pradmenų ir informacijos paieškos 
internete suaugusiems vartotojams 
viešojoje bibliotekoje ir filialuose. 

Nuo 
geguţės 
mėn. 
 

Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Vaidas 
Muliarčikas, 
filialų 
darbuotojai 

6. Bibliotekos interneto svetainė www.silutevb.lt 

6.1 Sutvarkyti bibliotekos svetainę 
www.silutevb.lt pagal LR vyriausybės 
nutarimą „Dėl bendrųjų reikalavimų 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų interneto svetainėms“. 

Kovo- 
geguţės 
mėn. 
 

Laima 
Dumšienė, 
Vaidas 
Muliarčikas, 
Ričardas 
Murauskas 

6.2 Sukurti naują rubriką bibliotekos 
interneto svetainėje apie Vaikų 
aptarnavimo skyrių. 

Rugpjū-
čio mėn. 

Laima 
Dumšienė, 
Ričardas 
Murauskas 

6.3 Parengti ir pateikti informaciją apie 
viešosios bibliotekos  filialų veiklą 
bibliotekos interneto svetainėje. 

Balandţio 
mėn. 

Laima 
Dumšienė, 
Ričardas 
Murauskas 

6.4 Paskelbti viešosios bibliotekos ir filialų 
publikacijų apie rajono bibliotekų veiklą 
2008 m. bibliografinį sąrašą bibliotekos 
interneto svetainėje. 

Kovo 
mėn. 

Laima 
Dumšienė, 
Ričardas 
Murauskas 

6.5 Pateikti Šilutės krašto personalijų ţinyną 
ir 2008 m. Šilutės įţymių datų 
kalendorių bibliotekos interneto 
svetainėje. 

Geguţės 
mėn. 

Laima 
Dumšienė, 
Ričardas 
Murauskas 

6.6 Nufotografuoti, nuskenuoti 
bibliotekoje eksponuojamus 
dailininkų, fotomenininkų, 
tautodailininkų ir kitų menininkų 
darbus ir pateikti nuorodoje 
„Galerijos“. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 
 

Ričardas 
Murauskas  

7. Kitos interneto svetainės, jų palaikymas 
7.1. Teikti naują ir aktualią visuomenei 

bibliotekinę informaciją Šilutės rajono 
Per metus  Laima 

Dumšienė 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/


Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

 
41 

savivaldybės interneto svetainei 
http://silute.kryptis.lt. 

7.2. Įvesti naujas rubrikas interneto 
svetainėje www.silutesknygininkai.lt. 

Kovo 
mėn. 

Vaidas 
Muliarčikas, 
Laima 
Dumšienė 

7.3. Teikti naują ir aktualią visuomenei  
informaciją apie XVI-XIX a. Šilutės 
krašto knygininkus interneto svetainei 
www.silutesknygininkai.lt. 

Birţelio-
gruodţio 
mėn. 
 

Laima 
Dumšienė 
 
 

7.4. Teikti naują ir aktualią visuomenei 
bibliotekinę informaciją Šilutės rajono 
savivaldybės interneto svetainei 
www.bibliotekos.lt. 

Per metus  Laima 
Dumšienė 
 
 

7.5. Teikti naują ir aktualią informaciją 
rajono spaudai, interneto svetainei 
www.vipt.lt apie viešosios bibliotekos 
filialuose veikiančius VIPT.  

Per metus  Laima 
Dumšienė 
 
 

8. Leidybiniai darbai (maketavimas, dizainas) 
8.1 Sumaketuoti ir atspausdinti Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos 2009 
m. veiklos programą.  

Vasario 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

8.2 Sumaketuoti ir atspausdinti Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos 2008 
m. ataskaitą. 

Kovo 
mėn. 

Sandra 
Jablonskienė 

8.3 Sumaketuoti skrajutes, informacinius 
lapelius bibliotekos lankytojams apie 
VB skyrių ir Interneto skaityklos 
paslaugas. 

Kovo 
mėn. 

Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė 

8.4 Reklamos (kvietimai, programos, 
skelbimai, vokai) rengimas, 
maketavimas ir tiraţavimas 
bibliotekos renginiams ir parodoms.  

Per metus Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė 

9. Projektų vadyba 
9.1 

 
 

Vykdyti Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos, Lietuvos 
nacionalinės Martyno Maţvydo 
bibliotekos bei Bilo ir Melindos 
Geitsų fondo konkurso „Bibliotekos 
paţangai“ vadybą viešojoje bibliotekoje 
ir Šilutės miesto ir kaimo bibliotekose. 

Per metus Laima 
Dumšienė 

9.2 Vykdyti projekto „Bibliotekos paţangai“ Per metus Laima 

http://silute.kryptis.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.bibliotekos.lt/
http://www.vipt.lt/
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savivaldybės konsultanto veiklą: 
 padėti organizuoti savivaldybės 

viešosios bibliotekos ir jos filialų 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą: 
sudaryti mokytis ketinančių 
bibliotekininkų sąrašą, suderinti jų 
atvykimo į apskrities mokymo centrą 
klausimus, vykdyti dalyvavimo 
kontrolę;   

 organizuoti vartotojų mokymą 
savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 
jos filialuose: parengti savivaldybės 
bibliotekų vartotojų mokymo planą ir 
jį pateikti apskrities koordinatoriui,  su 
apskrities koordinatoriumi suderinti 
apskrities mokymo centro mobilios 
įrangos panaudojimo savivaldybės 
bibliotekų vartotojams mokyti grafiką, 
kontroliuoti, kaip savivaldybės 
bibliotekos vykdo vartotojų mokymą, 
rinkti duomenis, nustatytais terminais 
parengti ataskaitą ir pateikti ją 
apskrities koordinatoriui; 

 konsultuoti savivaldybės viešosios 
bibliotekos ir jos filialų darbuotojus 
kompiuterinės ir programinės įrangos 
panaudojimo, bibliotekininkų ir 
vartotojų mokymo klausimais;    

 pagelbėti projekto „Bibliotekos 
paţangai“  komandai  renkant 
duomenis, reikalingus įvairioms 
projekto veikloms atlikti, dalyvauti 
skleidţiant projekto informaciją. 

Dumšienė 

9.3 Vykdyti LR Vidaus reikalų 
ministerijos „Viešųjų interneto prieigos 
taškų tinklo plėtra“ projekto vadybą 
Grabupių, Pagrynių, Laučių, Degučių, 
Kintų,  Traksėdţių, Šylių, Rusnės, 
Juknaičių, Pašyšių, Ţ. Naumiesčio 
filialuose.  

Per metus Laima 
Dumšienė 

9.4 Vykdyti projekto „Viešieji interneto 
prieigos taškai“  vadybą 8 filialuose 

Per metus Laima 
Dumšienė 
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(Bikavėnų, Inkaklių, Gardamo, Usėnų, 
Katyčių, Švėkšnos, Vainuto, Vilkyčių). 

 

10. Kvalifikacijos kėlimas 
10.1 Dalyvauti Bibliotekininkų tęstinio 

mokymo centro organizuojamuose 
kursuose, Klaipėdos I. Simonaitytės  
VB  seminaruose, kituose 
kvalifikacijos rengimo kursuose šalyje 
ir uţsienyje. 

Per metus Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Ţaneta 
Jokuţytė, 
Vaidas 
Muliarčikas 

10.2 Projekto “Bibliotekos paţangai” 
mokymai bibliotekininkams (ţr. 2009 
metų renginių programą). 

Sausio-
balandţio 
mėn. 

Laima 
Dumšienė 

11. Kiti darbai 
11.1 Tvarkyti savo skyriaus raštvedybą ir 

perduoti ją į archyvą. 
Per metus Laima 

Dumšienė 

 

BIBLIOTEKININKYSTĖS IR KRAŠTOTYROS SKYRIAUS 
VEIKLOS BARAS 

   
TIKSLAS:  
kaupti, sisteminti, saugoti, analizuoti ir populiarinti ikonografijos, rašytinio ir 
rankraštinio paveldo dokumentus ir duomenis elektroninėse laikmenose ir tradiciniu 
būdu, uţtikrinti sukauptų vertybių ilgalaikę saugą ir panaudą, puoselėti savo krašto 
savitumą. Pagal poreikį konsultuoti visų tipų bibliotekų specialistus paslaugų teikimo 
vartotojams, veiklos planavimo ir ataskaitybos, bibliotekinių dokumentų pildymo, 
standartų diegimo, projektų rengimo, statistikos ir analizės klausimais.  
 
UŢDAVINIAI: 
1. Pildyti kompiuterinį duomenų katalogą LIBIS Analizinės bibliografijos ir 
Statistikos posistemiuose. 
 

2. Tenkinti bibliotekos vartotojų informacinius ir skaitymo poreikius, susijusius su 
Klaipėdos krašto istorine raida ir dabartimi, analizuoti jų reikmes, teikti jiems 
mokamas paslaugas pagal skyriaus funkcijas.  
 

3. Kaupti, sisteminti, analizuoti ir aktualizuoti bibliotekos Knygos muziejaus rašytinius 
ir rankraštinius dokumentus, eksponatus, kitą istoriografinę medţiagą. 
 

4. Formuoti VBS kraštotyros veiklą ir ją koordinuoti, rinkti ţinias ir informaciją apie 
Klaipėdos krašto praeitį ir šiandieninį Pamario visuomenės gyvenimą, būti informacijos, 
susijusios su aptarnaujama teritorija centru. 
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5. Skelbti spaudoje, virtualioje erdvėje publikacijas apie sukauptą kraštotyros medţiagą. 
 

6. Pagal skyriaus darbo specifiką vykdyti kultūrinę veiklą: rengti kraštotyros literatūros 
ir dokumentų parodas, knygotyros ir kraštotyrinio pobūdţio, knygos ir rašto paveldui 
aktualizuoti skirtus renginius. 
 

7. VB filialuose vykdyti bibliotekininkystės plėtrą. Rengti VB filialų bibliotekinių 
specialistų pasitarimus, seminarines dienas, konsultuoti pagal poreikį paslaugų teikimo 
vartotojams, bibliotekų veiklos planavimo ir ataskaitybos, bibliotekinių standartų 
diegimo, statistikos ir analizės, programų, projektų rengimo ir kt. klausimais. 
 

8. Kartu su bibliotekos administracija organizuoti bibliotekinių specialistų tęstinį 
mokymą ir nuosekliąsias studijas kvalifikacijai kelti.  
 

9. Dirbti darbo grupėse kartu su bibliotekos administracija ruošiant ir teikiant  rajono 
Savivaldybės tarybai, Kultūros skyriui, kitoms institucijoms bibliotekų veiklą 
reglamentuojančius dokumentus. 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Kraštotyros dokumentų duomenų bazės kūrimas 
1.1 LIBIS Analizinės bibliografijos 

posistemyje  kurti bibliotekos 
gaunamų dokumentų kraštotyros 
publikacijų bibliografinius įrašus ir 
juos išsaugoti bibliotekos 
elektroniniame kataloge, kuriant 
vietinį kraštotyros duomenų banką. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė, 
Virginija 
Veiverienė 

1.2 Tęsti kraštotyros kartotekos UDK 0, 
1, 2, 3 skyrių bibliografinių įrašų 
vedimą LIBIS programa į bibliotekos 
elektroninį katalogą. 

Vasario-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 

1.3 Tradiciniu (korteliniu) būdu pildyti 
citatų, eilėraščių kartotekas. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė, 
Virginija 
Veiverienė 

1.4 Aptarnauti Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus lankytojus 
naudojantis LIBIS Skaitytojų 
aptarnavimo posistemiu. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė, 
Loreta 
Liutkutė, 
Virginija 
Veiverienė 

1.5 Aptarnaujant vartotojus, vykdyti 
informacijos paiešką internete: LR 
Seimo dokumentų bazėje, LNB 
Nacionalinės bibliografijos duomenų 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė, 
Loreta 
Liutkutė, 
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banke ir LIBIS  suvestiniame kataloge, 
Šilutės rajono savivaldybės interneto 
svetainėje ir kt. Reikalui esant 
konsultuotis su Klaipėdos apskrities I. 
Simonaitytės viešosios bibliotekos, 
LNB, kitų respublikos bibliotekų 
specialistais. 

Virginija 
Veiverienė 

1.6 Teikti skyriaus vartotojams Šilutės 
rajono savivaldybės Tarybos 
patvirtintas mokamas paslaugas.  

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė, 
Loreta 
Liutkutė, 
Virginija 
Veiverienė 

1.7 Atsakyti į bibliografines uţklausas: 
ţodţiu, raštu, telefonu, elektroniniu 
paštu, pagal poreikį sudaryti 
vartotojams literatūros sąrašus. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė, 
Loreta 
Liutkutė, 
Virginija 
Veiverienė 

1.8 Bibliografuoti dokumentus ir šių 
dokumentų sudedamųjų dalių įrašus 
suvesti į VB elektroninį katalogą, 
organizuojant vietinį kraštotyros 
duomenų banką. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 

1.9 Naujais dokumentais pildyti 
kraštotyros leidinių fondą, sisteminti 
kraštotyros dokumentus teminiuose 
aplankaluose. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 

1.10 Rengti, redaguoti ir teikti informaciją 
pagal skyriaus darbo specifiką 
bibliotekos interneto tinklapiui www. 
silutevb.lt.  

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė 

1.11 Naujomis personalijomis ir informacija 
papildyti VB interneto tinklapį  
www.silutesknygininkai.lt. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 

1.12 Rinkti iš viešosios bibliotekos filialų 
darbuotojų, rajono organizacijų ir 
įstaigų smulkiuosius spausdintus 
kraštotyros dokumentus  ir teikti juos 
skyriaus vartotojams. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 

1.13 Rinkti ir sisteminti (vid. per 900 vnt. 
per  metus) iškarpas, kopijas iš vietinės, 
respublikinės ir uţsienio spaudos 133 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 

http://www.silutesknygininkai.lt/
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teminiuose segtuvuose. 

1.14 Rengti ţodinius ir vaizdinius renginius 
(ţr.  2009 metų kultūros renginių 
kalendorių). 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė, 
Virginija 
Veiverienė, 
Loreta 
Liutkutė 

1.15 Esant poreikiui ir pagal bendrojo 
lavinimo mokyklų pageidavimą rengti 
informacines kraštotyros dienas, 
moksleivių ekskursijas, integruotas 
pamokas skyriuje ir bibliotekos 
Knygos muziejuje. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė, 
Loreta 
Liutkutė 

1.16 Rinkti ir pagal poreikį teikti rajono 
vadovams, Seimo nariams su jų veikla 
susijusią individualią atrankinę 
informaciją. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 

1.17 Tęsti Kraštotyros fonde saugomų 
smulkiosios poligrafijos dokumentų, 
rankraščių bibliografavimą. 

Sausio-
gruodţio 
mėn 

Loreta 
Liutkutė 

1.18 Tęsti  viešosios bibliotekos filialuose 
saugomų kraštotyros darbų 
bibliografavimą,  įsigyti saugojimui šių 
darbų kopijų. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 

2. Bibliotekos Knygos muziejus 
2.1 Toliau tęsti (6 kartus per metus) 

Lietuvoje ir uţsienyje leidţiamuose 
serialiniuose leidiniuose spausdinamų 
publikacijų apie Maţają Lietuvą 
bibliografijos rengimą, pateikiant ją 
Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ 
interneto svetainėje „Maţoji Lietuva“ 
www.mazoji-lietuva.lt. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 

2.2 Naujai įsigytus bibliotekos Knygos 
muziejaus rankraštinius dokumentus 
suvesti į bibliotekos elektroninį 
katalogą LIBIS programa. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 
 

2.3 Tęsti bibliotekos Knygos muziejaus 
neknyginių dokumentų fondo 
tvarkymą LIBIS programoje. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 

2.4 Toliau papildyti bibliotekos Knygos 
muziejaus arhyvų fondų sąrašą. Senų 

Vasario-
gruodţio 

Virginija 
Veiverienė 
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ir retų dokumentų ekspoziciją 
papildyti naujai gautais vertingais 
eksponatais. 

mėn. 

2.5 Papildytą bibliotekos Knygos 
muziejuje saugomų asmenų ir 
institucijų fondų sąrašą pateikti 
bibliotekos interneto svetainėje 
www.silutevb.lt 

Iki kovo 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 

2.6 Autografuotų knygų kolekcijoje 
atrinki šilutiškių išleistas knygas ir 
sudaryti  atskirą šių leidinių fondą. 

Iki liepos 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 

2.7 Toliau rinkti, sisteminti, skleisti 
originalią ir kopijuotą medţiagą 
personalijų aplankaluose “Kraštiečiai” 
(67 segt.), “Išeivija” (22 segt.). 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 

2.8 Organizuoti  Martyno Jankaus 
muziejaus (Bitėnai) fotodokumentų 
parodą „Martynas Jankus – vardan vienos 
Lietuvos“  pristatymą, dalyvaujant 
muziejaus specialistams. 

Lapkričio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 
 

2.9 Parengti kilnojamąją literatūros, 
rankraščių ir ikonografijos dokumentų 
ekspoziciją “Maţosios ir Didţiosios 
Lietuvos sujungti”. Ją eksponuoti Šilalės, 
Kretingos, Klaipėdos, Palangos 
viešosiose bibliotekose ir Klaipėdos 
apskrities I. Simonaitytės viešojoje 
bibliotekoje. 

Vasario-
gruodţio
mėn. 

Virginija 
Veiverienė, 
Loreta 
Liutkutė 

2.10 Nuolat pildyti ir redaguoti Pamario 
išeivių vardinį sąrąšą. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 

2.11 Pildyti ir redaguoti Šilutės kraštiečių ir 
šilutiškių literatų vardinį ir kūrybos 
sąrašą. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 

2.12 Toliau bibliografuoti Knygos 
muziejuje saugomą prieškario ir 
pokario laikotarpių periodinę spaudą. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė 

2.13 Surinkti ir susisteminti medţiagą apie 
VB organizuotus ţodinius ir 
vaizdinius renginius, parengti 15 VB 
(2009 m.) renginių aprašymų. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė, 
Virginija 
Veiverienė 
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3. Bibliotekininkystės plėtra 
3.1 Dirbti darbo grupėje rengiant Šilutės 

rajono savivaldybės Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 
filialų veiklą reglamentuojančius 
dokumentus: 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė 

3.1.1 dėl bibliotekos strateginio plano 2009 
m. ir ataskaitų uţ 2009 m. rengimo; 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.1.2 dėl viešosios bibliotekos teikiamų 
paslaugų kainų nustatymo pakeitimo; 

II ketv. Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė 

3.1.3 dėl bibliotekos filialų ir filialų, 
aptarnaujančių ir mokyklos 
bendruomenes, nuostatų naujos 
redakcijos parengimo;  

I ketv. 
 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė 

3.1.4 dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių 
naujos redakcijos parengimo; 

III ketv. 
 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė 

3.1.5 dėl Naudojimosi biblioteka taisyklių 
naujos redakcijos parengimo. 

Iki 
geguţės 
mėn. 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė 

3.2 Dirbti darbo grupėje teikiant 
informaciją Lietuvos bibliotekų 
projektui “Bibliotekos paţangai”. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė 

3.3 Vykdyti Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus  bei filialų 
bibliotekinių specialistų pareigybių 
aprašymo stebėseną. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.4 Suredaguoti ir papildyti viešosios 
bibliotekos skyrių vedėjams priskirtas 
finansų kontrolės taisykles, apskaitos 
politikos tvarkas  ir pateikti jas vyr. 
buhalterei. 

Iki 
geguţės 
01 d. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.5 Vykdyti bibliotekos direktorės 
įsakymą „Dėl apskaitos politikos 
patvirtinimo“ stebėseną filialuose. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.6 Parengti publikacijų apie viešosios 
bibliotekos ir filialų veiklą 2008 metais  

Sausio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 
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bibliografijos sąrašą ir jį pateikti 
Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos interneto svetainėje 
www.silutevb.lt.  

3.7 Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo 
dieną surengti  bendrą kolektyvo 
susirinkimą, darbo organizavimo, 
problemų sprendimo,  naujovių, 
einamųjų  reikalų aptarimo ir kt. 
klausimais. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Dalia 
Uţpelkienė 

3.8 Surengti 9 viešosios bibliotekos ir 
filialų darbuotojų pasitarimus 
aktualiais bibliotekinio darbo, 
naujovių diegimo, projekto „Bibliotekos 
paţangai“ vykdymo, darbo patirties 
sklaidos, bibliotekinio darbo 
dokumentacijos vedimo  ir kt. 
klausimais. 

Kiekvieno 
mėnesio 
pirmą 
ketvirtadie-
nį (išskyrus 
birţelio –
rugpjūčio 
mėn.) 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė 

3.9 Organizuoti Nacionalinės bibliotekų 
savaitės renginius visuose VB 
filialuose (pagal atskirą programą). 
Kartu su Šilutės rajono 
bibliotekininkų draugija organizuoti 
Geriausio Pamario krašto Metų 
bibliotekininko šventę. 

Balandţio 
mėn.  
23-30 d. 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė, 
Sandra 
Jablonskienė 

3.10 Vykdyti bibliotekinių specialistų 
kvalifikacijos kėlimo programą  
(ţr. 2009 –ųjų metų kvalifikacijos 
tobulinimo  poreikių lentelė). 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Dalia 
Uţpelkienė 

3.11 LIBIS kataloge registruoti einamųjų 
metų analizinius bibliotekininkystės 
publikacijų bibliografinius įrašus. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Loreta 
Liutkutė 

3.12 Kartą per savaitę vykti į viešosios 
bibliotekos filialus profesinės veiklos 
ir darbo kontrolės vykdymo 
klausimais. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Direkcija, 
skyrių 
vedejai, kiti 
viešosios 
bibliotekos 
specialistai 

3.13 Parengti metinį išvykų į VB filialus 
grafiką. Jį vykdyti. 

Iki sausio 
15 d. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.14 Parengti 6 pranešimus VB filialų 
specialistams, vadovaujantis 

Vasario, 
kovo, 

Nijolė 
Budreckienė, 
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metodikos rekomendacijomis 
seminarams, publikuotose leidinyje 
“Šiandien aktualu”, su konkrečiais 
pavyzdţiais iš filialų veiklos. 

balandţio, 
rugsėjo, 
spalio, 
lapkričio 
mėn. 

Virginija 
Veiverienė, 
Loreta 
Liutkutė, 
Nijolė 
Rimkienė, 
Daiva 
Milkerienė, 
Sonata 
Mockienė 

3.15 Pagal poreikį rengti ir pateikti 
infomaciją apie skyriaus  ir filialų 
veiklą bibliotekos direkcijai, 
Savivaldybės Kultūros skyriui. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.16 LIBIS Statistikos posistemyje parengti 
viešosios bibliotekos ir filialų 
statistines ataskaitas,  jų suvestines, 
atsiskaityti su LR Nacionalinės 
Martyno Maţvydo bibliotekos 
Bibliotekininkystės centru ir 
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 
viešąja biblioteka. 

Iki sausio 
29 d. 

Nijolė 
Budreckienė, 
Danutė 
Šernienė 

3.17 Parengti kitų ţinybų bibliotekų 
statistines ataskaitas jų suvestines ir 
atsiskaityti su LR Nacionalinės 
Martyno Maţvydo bibliotekos 
Bibliotekininkystės centru. 

Iki sausio 
29 d. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.18 Parengti ir pateikti 13 finansuotų 
projektų dalykines ataskaitas: Šilutės 
rajono savivaldybės Kultūros skyriui - 
3, LR Kultūros ministerijai – 8, 
Kultūros rėmimo fondui - 2. 

Lapkričio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.19 Surinkti iš VB skyrių metinės veiklos 
ataskaitas. Parengti 
Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
skyriaus metų veiklos ataskaitą. 
Dirbant darbo grupėje parengti 2008 
metų ţodinę bibliotekos veiklos 
ataskaitą. 

Iki kovo 
1 d. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.20 Surinkti ir aptarti  VB filialų metines 
veiklos programas,  2008 metų veiklos 
ataskaitas ir pateikti VB direktorei 

Iki sausio 
31 d. 

Nijolė 
Budreckienė 
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tvirtinti. 

3.21 Kompiuterinėje duomenų bazėje 
toliau kaupti informaciją apie: 
VB ir filialų vykdomus projektus 
(programas), jų vykdymo laiką, eigą, 
finansavimo šaltinius, dalykines 
ataskaitas. Informaciją skelbti 
tinklapyje www.silutevb.lt. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė 

3.22 Vykdyti projektų literatūrinis ruduo 
„Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį...“ (2 
projektai), „Maţosios Lietuvos lietuvybės 
šauklys Martynas Kybelka“, „Danielius 
Kleinas – pirmosios lietuviškos gramatikos 
autorius“, „Maţosios Lietuvos kultūros 
paveldas: knygos ir ţodţio atovarta“, 
tarptautinio projekto „Literatūrinė 
kelionė: lietuviškos knygos metų laikai“ ir  
tarptautinė keliaujanti knygininkų 
konferencija „Tarp ţodţio praeities ir 

dabarties“ vadybą. 1 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Dalia 
Uţpelkienė 

3.24 Vykdyti projektų  „Knygos renginių 
kaleidoskopas: ţmogaus ir ţodţio 
sangrąţa“ (2 projektai) ir „Uţ metų 

kalno“ (leidybinis) vadybą.  

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Nijolė 
Budreckienė 

   

   
FONDO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS BARAS 

   
TIKSLAS:  
uţtikrinti, kad VB ir filialuose komplektuojami dokumentai ir periodiniai leidiniai 
atitiktų bibliotekų vartotojų poreikius, pagal skirtas komplektavimo lėšas (FOS). 
 
UŢDAVINIAI: 
1. Uţsakyti, komplektuoti ir apskaityti universalaus profilio dokumentų fondą, 
atsiţvelgiant į aptarnaujamos teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę 
plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes,  turimų finansinių išteklių ribose. 
 

2. Nagrinėti ir spręsti spaudinių ir kitų dokumentų einamojo, papildomojo ir 
retrospektyvaus komplektavimo iš įvairių šaltinių problemas. 
 

                                                             

  Jei bus gautas Lietuvos fondų ir programų projektinis finansavimas. 

http://www.silutevb.lt/
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3. Pildyti LIBIS komplektavimo posistemės kompiuterinio katalogo duomenų bazę 
naujais gautų dokumentų bibliografiniais įrašais. 
 

4. Tirti VB sistemos dokumentų fondų sudėtį ir naudojimą, vertinti vieningo fondo 
turinio tinkamumą vartotojams, teikti pasiūlymus SVB vadovybei dėl lanksčios ir 
liberalios komplektavimo politikos įgyvendinimo. 
 

5. Tirti prenumeruojamų periodinių leidinių paklausą ir tyrimų išvadų pagrindu 
prenumeruoti periodinius leidinius VB ir filialams ( skirtų biudţetinių asiganavimų 
ribose). 
 

6. Parengti projektą rajono savivaldybės Kultūrinės plėtros programai, papildomam 
naujų dokumentų įsigijmui finansuoti 2010 metams. 
 

7.  Mokyti VB komplektavimo specialistus dirbti naudojantis naujomis LIBIS 
versijomis. 

 
Eil. 
nr. 

Veiklos baras Vykdymo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. Vykdyti einamąjį ir papildomą  
bibliotekų  dokumentų komplektavimą 
pagal informacinį biuletenį 
“Ekspresinformacija”   ir neigiamus 
atsakymus. 

Sausio– 
gruodţio 
mėn. 

Komplekta-
vimo tarybos 
nariai: 
D. Šernienė,   
N. Budrec-
kienė, L.  
Dumšienė,       
A. Norbu-
tienė, V. 
Gerulienė 

2. Uţmegzti elektroninius kontaktus su 
Lietuvos leidyklomis, paskleisti 
informaciją apie turimą finansavimą, 
viešojo pirkimo keliu atrinkti tiekėjus 
naujoms knygoms įsigyti. 

Vasario 
mėn. 

Viešųjų 
pirkimų 
komisija 

3. Vykdyti naujų dokumentų operatyvų 
uţsakymą ir įsigijimą, pagal turimas 
komplektavimo lėšas, sudarant sutartis 
su knygų platintojais. 

Sausio - 
gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė 

4. Uţsakyti periodinius leidinius viešajai 
bibliotekai ir jos filialams(VB skirtų 
lėšų ribose). 

Sausio - 
gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė 

5. Vesti naujai gautų dokumentų 
kompiuterinį katalogą, nuolat pildyti 
elektroninio katalogo duomenų bazes. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

 Danė 
Freitakaitė  

6. Ruošti naujai gautų ir elektroniniame Sausio – Danė 
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kataloge apskaitytų dokumentų 
perdavimo lydraščius viešosios 
bibliotekos skyriams, buhalterijai ir 
filialams. 

gruodţio 
mėn. 

Freitakaitė 

7. Parengti elektroniniame kataloge 2008 
metais apskaitytų dokumentų 
inventorines knygas viešosios 
bibliotekos skyriams ir filialams. 

Sausio 
mėn. 

Danė 
Freitakaitė 

8. Ruošti VB skyriams ir filialams naujai 
gautų ir elektroniniame kataloge 
apskaitytų dokumentų bibliografinio 
aprašo korteles bibliotekų korteliniams 
katalogams. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Jolanta 
Locaitytė 

9. Vesti tikslią VB skyrių ir filialų knygų 
fondų judėjimo apskaitą, kontroliuoti 
kaip šį darbą vykdo VB filialų 
darbuotojai. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė, 
Jolanta 
Locaitytė 

10. Dirbti LIBIS posistemėje “Biudţeto 
apskaita”, skirtoje bibliotekos lėšų 
apskaitai ir kontrolei, kas mėnesį 
paruošti buhalterinę ataskaitą (VB 
buhalterijai) apie gautų komplektavimo 
lėšų panaudojimą ir paskirstymą. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė 

11. Įdiegus LIBIS SAP viešojoje 
bibliotekoje ir Šilutės miesto filiale  
vykdyti naujai gautų dokumentų 
kodavimą (klijuoti brūkšnelinius kodus 
ir koduotus duomenis suvesti į 
duomenų bazes). 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Jolanta 
Locaitytė 

12. Atlikti viešosios bibliotekos filialų 
fondų atranką: atrinkti iš dokumentų 
fondų pasenusią, susidėvėjusią, 
neprofilinę literatūrą.  Surašyti aktus 
atrinktai neaktualiai, dubletinei, 
neprofilinei ir susidėvėjusiai literatūrai. 

Sausio-
vasario 
mėn. 

Danė 
Freitakaitė, 
Jolanta 
Locaitytė,           
filialų 
darbuotojos 

13. Atlikti senų, nepaklausių periodinių 
leidinių nurašymą viešojoje 
bibliotekoje ir jos filialuose. 

Geguţės 
mėn. 

Danutė Šer-
nienė, Daiva 
Jucikaitė  

14. Nurašytus dokumentus pristatyti į 
antrinių ţaliavų supirkimo punktus. 

Per metus Danutė 
Šernienė 

15.  Pagal pateiktus VB skyrių ir filialų Sausio – Danutė 
Šernienė, 
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nurašymo  aktus, atlikti nurašymus 
tarnybiniame ir kompiuteriniame 
kataloguose. 

gruodţio 
mėn 

Jolanta 
Locaitytė,  
Danė 
Freitakaitė 

16. Parengti skyriaus veiklos metinį planą 
ir pateikti VB jungtinio plano rengimo 
grupei. 

Sausio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė 

17. Bibliotekinių standartų nustatyta forma 
perimti iš mokyklų ir elektroniniame 
kataloge apskaityti mokyklų 
poreikiams skirtą naują literatūrą, 
įsigytą iš  Švietimo ministerijos skirtų 
lėšų, filialuose vykdančiuose ir 
mokyklų bibliotekų funkcijas. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

D. Šernienė,  
D. Freita-
kaitė, J. 
Locaitytė, 
Bikavėnų fil., 
Gardamo fil., 
Jonaičių fil., 
Kintų fil.,  
Pašyšių fil., 
Rusnės fil., 
Šylių fil., 
Traksėdţių 
fil., Vilkyčių 
fil.,     
Grabupių fil. 

18. Vadovaujantis “Lietuvos Respublikos 
labdaros ir paramos įstatymu” ir 
“Bibliotekų fondų apsaugos 
nuostatais” apskaityti paramos keliu 
naujai gautus  dokumentus viešojoje 
bibliotekoje ir jos filialuose. 

Sausio-
gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė,   
Danė 
Freitakaitė, 
filialų 
darbuotojai 

19. Pateikti statistinius duomenis apie 
dokumentų gavimą, nurašymą, fondų 
judėjimą VB buhalterijai ir Martyno 
Maţvydo nac. bibliotekai. 

Sausio-
vasario 
mėn. 

Danutė 
Šernienė 

20. Atlikti 2008 metais gautų 
prenumeruojamų periodinių leidinių 
panaudojimo analizę, vadovaujantis 
išvadomis prenumeruoti periodinius 
leidinius. 

Sausio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė 

21. Atlikti VB ir jos filialų fondų 
analizę(uţ 2008 m.) statistiniu būdu. 
Išvadas panaudoti bibliotekų fondų 
komplektavimui gerinti. 

Sausio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė,   
filialų 
darbuotojai 

22. Parengti skyriaus veiklos ataskaitą 
(2008) ir pateikti VB ataskaitos 

Vasario 
mėn. 

Danutė 
Šernienė 
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rengimo darbo grupei. 

23. Įgyvendinant projektą “Knygų naujienų 
panorama - 2009”, finansuotą per 
Šilutės rajono savivaldybės Kultūros 
plėtros programą, vykdyti einamąjį ir 
papildomą dokumentų 
komplektavimą. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė 

24. Informacijos sklaida apie finansuotą 
projektą ir jo vykdymo eigą viešosios 
bibliotekos, savivaldybės 
internetiniuose puslapiuose, rajoninėje 
spaudoje, skrajutėse, kvietimuose ir 
kituose leidiniuose. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė,  
Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė 

25. Organizacinis projekto partnerių 
susitikimas Vilniaus knygų mugėje, 
bendradarbiavimo sutarčių 
pasirašymas su tiekėjais, vadovaujantis 
LR viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatomis. 

Vasario 
mėn. 

Danutė 
Šernienė ir 
VB ir filialų 
darbuotojai 

26. Kartu su Bibliotekos taryba, projekto 
vykdytojais ir rėmėjais, aptarti projekto 
vykdymo rezultatus, išgryninti 
problemas ir būsimo (2010) tęstinio 
projekto strategiją. 

Gruodţio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė, 
kolektyvo 
tarybos nariai 

27. Reklamos (kvietimai, programos, 
skelbimai, vokai) rengimas, 
maketavimas ir tiraţavimas bibliotekos 
renginiams, numatytiems šio projekto 
metiniame veiklos plane (ţr. 2009 metų 
kultūrinių renginių kalendorių). 

Vasario – 
spalio 
mėn. 

Laima 
Dumšienė,  
Sandra 
Jablonskienė 

28. Rengti nuolat veikiančias ir keičiamas 
naujai gautų dokumentų ekspozicijas 
VB ir filialuose. 

Sausio – 
gruodţio 
mėn. 

D. Šernienė,  
A. Norbu-
tienė, V. 
Gerulienė,  
L. Dumšienė, 
VB filialų 
darbuotojai 

29. Skleisti informaciją apie naujus 
dokumentus ir aktualijas vartotojams, 
rengiant naujai gautų dokumentų 
parodas, knygų pristatymus, 
dalyvaujant Lietuvos leidyklų 

Kovo – 
spalio 
mėn. 

D. Šernienė,  
A. Norbu-
tienė, V. 
Gerulienė,  
L. Dumšienė, 
VB filialų 
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atstovams. darbuotojai 

30. Pasibaigus projekto vykdymo 
laikotarpiui, Šilutės rajono savivaldybės 
Kultūrinės veiklos programai pateikti 
išsamią ataskaitą, kurioje atsispindėtų 
projekte numatytų tikslų 
įgyvendinimas, skirtų lėšų 
panaudojimas, gauta parama iš kitų 
šaltinių. 

Gruodio 
mėn. 

Danutė 
Šernienė 

31. Atlikti metinę per projektą gautų 
dokumentų analizę, duomenis 
panaudoti tęstiniam projektui rengti. 

2010-01-
12 

Danutė 
Šernienė 

  
 

Šilutės rajono savivaldybės  
Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos  

2009 metų kultūrinių renginių kalendorius (preliminarus) 
   

Pastabos. 
 Renginių datos, pavadinimai, dalyviai, vieta gali keistis, jei nebus gautas 

papildomas finansavimas ar laikmetis padiktuos įdomesnę idėją . 
 Naujausia informacija - www.silutevb.lt. 
 Esant nepalankioms oro sąlygoms kiemo renginiai vyks bibliotekos 

patalpose. 

 
Eil. 
nr. 

Renginio pavadinimas Data ir 
vieta 

Atsakingas 

SAUSIS 

1.  Literatūros paroda „Pirmojo lietuviško 
groţinės literatūros kūrinio – „Metų“ – 
autorių prisiminus...“  
Skirta kunigo, poeto Kristijono Donelaičio 
295-osioms gimimo metinėms. 

01-02 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Erika Šulcaitė 
 

2. Iš ciklo „Sugrįţimai“.  
Susitikimas su kraštiečiu keliautoju, 
ţurnalistu ir fotografu Dainiumi 
Kinderiu, pirmosios jo kelionių knygos 
„Atgal į Afriką“ pristatymas. 

01-07 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

3. Laimos Stankutės ir Remigijaus Juciaus 
(Šilutė) keramikos darbų paroda. 

01-12 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

4. Literatūros paroda „Sausio 13-osios 01-13 SAS 

http://www.silutevb.lt/
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tragedija“. 
Skirta Laisvės gynėjų dienai. 

Konferen-
cijų salė 

Daiva 
Jucikaitė 

5. Literatūros ir ikonografijos paroda 
„Lietuvos istorijos datos: Klaipėdos krašto 
sukilimas“. 

01-13 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

6. Literatūriniai pokalbiai vidurţiemyje 
„Kasdienybės keliu iki aukštųjų akimirkų“ 
(apie tai,  ką skaitėme, skaitome, 
skaitysime...), dalyvaujant lituanistams,  
skaitytojams. 

01-22 
BKS 

 

SAS 
Aldona 
Norbutienė 

7. Literatūros paroda „Nepamirštama Ievos 
Simonaitytės gyvenimo knyga“. 
Skirta Klaipėdos krašto rašytojos 112-
osioms gimimo metinėms. 

01-23 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Loreta 
Liutkutė 

8. Iš ciklo “Sugrįţimai”. 
Kraštiečio hab. dr. Roko Flick   knygos 
“Atrastoji ţemė” pristatymas dalyvaujant 
autoriui ir aktorei Reginai 
Arbačiauskaitei (Flick). 

01-29 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Erika Šulcaitė 
 

9. Projekto „Bibliotekos paţangai“ 
interaktyvus mokymo kursas Lietuvos 
nacionalinėje M. Maţvydo 
bibliotekoje: 

 „Kompiuterinis raštingumas 
paţengusiems“; 

 „Interneto ištekliai bibliotekininkams“; 
 Darbo su neįgaliaisiais ir pagyvenusio 

amţiaus ţmonėmis ypatumai bibliotekų 
informacinėje veikloje ir programinės įrangos, 
skirtos akliesiems ir silpnaregiams 
taikymas”; 

 “Sociologinių tyrimų pagrindai”. 

Sausio 
mėn. 

IS  
Laima 
Dumšienė 

10. „Ţalią šviesą ţinių ir kūrybos keliui“ – 
edukacinių - paţintinių pamokų ciklas 
darţelinukams. 

01-12 mėn. 
2 kartus per 

savaitę 
Ţaisloteka 

VAS 
Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė, 
Vita 
Gerulienė 

11. Projekto “Bibliotekos paţangai” anglų 
kalbos mokymai bibliotekininkams 
“Informacijos valdymas anglų kalba”. 

Sausio- 
kovo mėn. 

IS 
Laima 
Dumšienė 
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VASARIS 

12. Šilutės rajono jaunimo kūrybinių darbų 
pristatymas, bendradarbiaujant su 
Jaunimo edukaciniu centru. 

02-04 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

13. Literatūros rytmetys „Bernardas 
Brazdţionis kaip šviečianti ţvaigţdė virš visų 
galaktikų“. 
Skirta rašytojo 102-osioms gimimo 
metinėms. 

02-05 
Ţaisloteka 

 

VAS 
Ilona 
Saulevičiūtė 

14. Interaktyvios paslaugos vartotojams: 
LIBIS, EBSCO, Grove Art Online, 
Grove Music Online pristatymas ir 
mokymai Šilutės viešosios bibliotekos 
filialų darbuotojams. 

02-05 
Konferen-

cijų salė 

IS 
Sandra 
Jablonskienė 

15.    Iš ciklo „Lietuvai -1000“. 
Fotomenininko Antano Sutkaus 
fotografijų paroda “Rašytojų retro”. 

02-09 
Pastogėlė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

16.    Iš ciklo „Lietuvai -1000“.  
Vakaras “Tautos istorija ir ţmonės”, 
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai: grafiko Antano Rimanto 
Šakalio meninių vokų parodos  
pristatymas, dalyvaujant filatelistui 
Algirdui Červinskui. VšĮ Šilutės 
kultūros ir pramogų centro mišraus 
vokalinio ansamblio “Mingė” 
koncertinė programa. 

02-12 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Aldona 
Norbutienė 

17. Literatūros ir dokumentų paroda 
„Lietuviškos mokyklos Šilutėje ištakos: 
Vilius Bajoras”. 
Skirta pedagogo, kompozitoriaus 110-osioms 
gimimo metinėms. 

02-23 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

18. Viešosios bibliotekos jaunųjų  knygos 
bičiulių būrelio „Aitvaras“ 
teatralizuotas rytmetys lopšelio -
darţelio „Pušelė“ auklėtiniams. 

02-26 
Lopšelis-
darţelis 
„Pušelė“ 

VAS 
Liuda 
Nausėdienė 

KOVAS 

19. Išvaţiuojamasis renginys. 
Kilnojamosios ikonografijos ir 
literatūros ekspozicijos „Maţosios ir 
Didţiosios Lietuvos knygos sujungti“ 

03-05 
Klaipėdos 
r. savival-
dybės J.  

BKS 
Virginija 
Veiverienė 
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pristatymas.2 Lankučio 
VB 

20. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 
mokymo centro moksleivių 
keramikos darbų paroda. 

03-05 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Loreta 
Liutkutė 

21. Seminaras “Elektroninis deklaravimas: 
gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo 
naujovės” (kartu su Klaipėdos 
apskrities valstybinės mokesčių 
inspekcijos Šilutės skyriumi). 

03-05 
Informaci-
jos skyrius 

IS 
Laima 
Dumšienė 

22. Ikonografijos ir literatūros ekspozicija 
„Su kiekvienu ţmogumi tauta šviesėja arba 
tamsėja“ (Vydūnas) iš bibliotekos 
Knygos muziejaus ir Kintų Vydūno 
kultūros centro fondų. 

03-12 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Loreta 
Liutkutė 

23. Literatūros paroda „Ventės Ragas – 
migruojančių paukščių take“. 
Skirta Ventės Rago ornitologijos stoties 
įkūrimo 80-mečiui. 

03-17 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Loreta 
Liutkutė 

24. Katalogo „Visos Vydūno knygos“ 
pristatymas dalyvaujant sudarytojui 
Domui Kaunui ir dailininkui Vidui 
Čerkauskui. Poeto, publicisto 
Fridricho Bajoraičio 1932 m. eilėraščių 
rinkinio „Gyvumo ţodţiai“ faksimilinio 
leidinio (2008) pristatymas dalyvaujant 
rengėjai Dainorai Pociūtei -
Abukevičienei. 

03-20 
Konferen-

cijų salė 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė, 
Virginija 
Veiverienė 

25. Literatūros paroda „Po lyros ţenklu“. 
Skirta Pasaulinei poezijos dienai. 

03-21 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Toma 
Ivinskaitė 

26. Edukacinė triada vaikams ir jaunimui 
„Nuo Kodėlčiaus iki Todėlčiaus“ . 
I ETAPAS. Integruotų kūrybinės 
saviraiškos pamokų ciklas (vitraţų 
kūryba). 
Skirta vaikų rašytojo ir knygų iliustratoriaus 
Kęstučio Kasparavičiaus kūrybai 

aktualizuoti. 

03 mėn. 
23-27 d. 

Ţaisloteka 
 
 

VAS 
Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

                                                             

 Jei bus gautas Lietuvos fondų ir programų projektinis finansavimas. 
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27. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 
Lankučio viešosios bibliotekos 
išvaţiuojamasis renginys Šilutėje: 
pedagogo, istorijos ţinovo Antano 
Ţemgulio ir poetės Dalios Kudţmaitės 

kūrybos vakaras.  

03–26 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

28. Atvirų durų dienos viešojoje 
bibliotekoje ir VIPT‟uose: gyventojų 
pajamų mokesčio deklaravimas 
elektroniniu būdu. 

03 mėn. 
10, 17, 24 

d. 

IS 
Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Vaidas 
Muliarčikas 

29. Projekto „Bibliotekos paţangai“ 
distancinio mokymo kursas „Viešieji 
ryšiai bibliotekininkams“. 

03 mėn. 
 

IS  
Laima 
Dumšienė 

30. Projekto „Bibliotekos paţangai“ 
mokymai „Kompiuterinis raštingumas 
bibliotekininkams“. 

03 mėn. 
 

IS 
Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Virginija 
Degutienė 

BALANDIS 

31. Skuodiškių knygos diena Šilutėje. 
Skuodo rajono literatų kūrybos 
rinktinės pristatymas, dalyvaujant 

autoriams.  

04-02 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Toma 
Ivinskaitė 

32. Seminaras „Situacija darbo rinkoje 
pasitinkant tūkstantmetį“.  
Seminarą veda Šilutės darbo birţos 
specialistai. 

04-02 
Konferen-

cijų salė 

IS 
Laima 
Dumšienė  

33. Kilnojamoji ikonografijos dokumentų 
ir rankraščių paroda „Maţosios Lietuvos 
knygos vardai ir veidai: Danielius Kleinas 

(1609-1666)“. 3 

04 mėn. 
Knygos 

muziejuje, 
Šilutės  

pirmosios 
gimnazijos 
ir  Pamario 
pagrindinės 
mokyklos 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

                                                             

  Jei bus gautas Lietuvos fondų ir programų projektinis finansavimas. 
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biblioteko-
se 

34. Janinos Armonienės (Šilutė) velykinė 
paroda „Pavasario dvelksmas“ 
(rankdarbiai, margučiai). 

04-06 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

35. Literatūros paroda “Ţvilgsnis i Visatą“. 
Skirta Tarptautiniams astronomijos metams. 

04-06 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Erika Šulcaitė 

36. Literatūros paroda „Pirmojo lietuviško 
periodinio leidinio rengėjas Natanelis 
Fridrichas Ostermejeris“. 
Skirta Maţosios Lietuvos raštijos veikėjo 
225-osioms gimimo metinėms. 

04-06 
Konferen-
cijų salėje 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 
 
 

37.  Iš ciklo „Lietuvai -1000“. 
Etnografinė savaitė smalsučiams 
„Vaikai – lietuvių apeigos ir papročiai“. 
Paţintinius praktinius uţsiėmimus ves 
Šilutės pradinės  mokyklos vyr. 
mokytoja Loreta Čiutienė (pagal 

atskirą programą). 

04 mėn. 
6-10 d. 

Ţaisloteka 
 

VAS 
Vita 
Gerulienė 

38. Edukacinė triada vaikams ir jaunimui 
„Nuo Kodėlčiaus iki Todėlčiaus“. 
 II ETAPAS. Etnografinė savaitė 
smalsučiams „Vaikai – lietuvių apeigos ir 

papročiai“ . 4 

04 mėn. 
06-10 d 

Ţaisloteka 
 

 

VAS 
Liuda 
Nausėdienė 
 
 

39. Iš ciklo “Sugrįţimai“. 
Vilniaus dailės akademijos studentės 
Gabijos Vidrinskaitės (Šilutė-Vilnius) 
grafikos darbų parodos atidarymas, 
dalyvaujant autorei. 

04-09 
Pastogėlė 

 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė, 
VAS 
 Vita 
Gerulienė 

40. Literatūros paroda „Tai, kas praturtina 
dvasią...“. 
Skirta Kultūros dienai. 

04-15 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Erika Šulcaitė 

41. Ikonografinės dokumentikos paroda 
„Maţosios Lietuvos lietuvybės šauklys 
Martynas Kybelka (1884-1945)“, minint  
Maţosios Lietuvos misionieriaus, 

kunigo gimimo 125-ąsias metines.  

04-17  
Konferen-

cijų salė  

BKS 
Virginija 
Veiverienė 
 

                                                             

  Jei bus gautas Lietuvos fondų ir programų projektinis finansavimas. 



Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

 
62 

42. 
 

  Iš ciklo „Lietuvai -1000“. 
Išvaţiuojamasis renginys.  
Šilutiškių knygos diena Neringoje: 
knygų parodos „Iš šilutiškių kūrybos 
skrynios“ ir Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos narės Birutės Gaigalienės 
knygos „Atminties turtas“ pristatymas. 
Dainas autorės ţodţiais atliks VšĮ 
Salos etnokultūros ir informacijos 
centro  ansamblis “Rusniškiai” (vad. 

Aldona Kazlauskytė). 5 
Skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

04-23 
Neringos 
savivaldy-

bės V. 
Miliūno 
viešoji 

biblioteka 

SAS 
Aldona 
Norbutienė, 
Daiva 
Jucikaitė 
 
 
 

43. Naujų knygų pristatymas:  
jūrininko  Rimtauto Rimšos   „Klajonės 
po jūrą ir save”, rašytojo, vertėjo Mykolo 
Karčiausko „Erškėčių krūmas 
pamariuos“. Dalyvaus knygų autoriai ir  
leidyklos „Gimtasis ţodis“ leidėjai.  
Skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

04-23 
 VB 

Konferen-
cijų salė,  

Traksėdţių 
filialas 

SAS 
Toma 
Ivinskaitė 
FOS 
Danutė 
Šernienė 

44. Išvaţiuojamoji paroda – dovana Punsko 
(Lenkija) Kovo 11-osios gimnazijos-
licėjaus gimnazistams „Vakarų Lietuvos 
knyga“. 

04-24 
Punsko 

(Lenkija) 
Kovo 11-

osios 
gimnazija-

licėjus 

BKS 
Nijolė 
Budreckienė 
FOS 
Danutė 
Šernienė 

45. Išvaţiuojamasis renginys. 
Šilutiškės Janinos Šveikauskienės 
knygelės vaikams „Sodo šeimynėlė“ bei 
jos originalių iliustracijų parodos 
pristatymas ir aptarimas, dalyvaujant 

autorei.  

04-28 
Klaipėdos 
apskrities 
I.Simonai-
tytės viešo-
sios biblio-
tekos Vaikų 
literatūros 

skyrius 

VAS 
Vita 
Gerulienė, 
Liuda 
Nausėdienė, 
Ilona 
Saulevičiūtė 

46. Pamario krašto Geriausio metų 
bibliotekininko šventė. 
 

04-30 
Konferen-

cijų salė  
 

Dalia 
Uţpelkienė, 
BKS, Nijolė 
Budreckienė, 
IS, Sandra 
Jablonskienė 

                                                             

 Jei bus gautas Lietuvos fondų ir programų projektinis finansavimas. 
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47. Atvirų durų dienos viešojoje 
bibliotekoje ir VIPT‟uose: gyventojų 
pajamų mokesčio deklaravimas 
elektroniniu būdu. 

04 mėn. 
14, 21, 28 

d. 

IS 
Laima 
Dumšienė, 
Sandra 
Jablonskienė, 
Vaidas 
Muliarčikas 

48. Projekto „Bibliotekos paţangai“ 
distancinio mokymo kursas „Viešieji 
ryšiai bibliotekininkams“. 

04 mėn.  
 

IS  
Laima 
Dumšienė 

49.  Fotografijų paroda “Vietos laikas”.  
 Edukacinė programa moksleiviams 

“1949-1989-2009”. 
Renginio iniciatorius - Vilniaus 
Goethe‟s institutas. 
Skirta Berlyno (Vokietija) sienos griuvimo 
20-mečiui. 

04 mėn. 
(data bus 

tikslinama) 

VAS 
Vita 
Gerulienė, 
Liuda 
Nausėdienė 

50. Dalios Ţibaitienės naujos knygos 
sutiktuvės, dalyvaujant autorei.  

 II ketv. 
(data 

tikslinama) 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Aldona 
Norbutienė, 
Erika Šulcaitė 
 

GEGUŢĖ 

51. Literatūros paroda „Laisvė parašytam 
ţodţiui“. 
Skirta Pasaulinei spaudos laisvės dienai. 

05-04 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

52. Literatūros paroda „Tik svetur aš 
supratau kaip brangi tėvynė...“. 
Skirta Maţosios Lietuvos poeto Mikelio 
Hofmano-Ateivio 120-osioms gimimo 
metinėms. 

05-04 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

53. Kilnojamosios ikonografijos ir 
literatūros ekspozicijos „Maţosios ir 
Didţiosios Lietuvos knygos sujungti“ 

pristatymas. 6 

05-06 
Šilalės 

rajono sav. 
viešoji 

biblioteka 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

54. Susitikimas su literatūrologe Viktorija 
Daujotyte–Pakeriene: monografijos 
„Nepripildomas amţinas indas“ (apie 
poetą Joną Strielkūną) pristatymas, 

05-07 
Konferen-
cijų salė, 
 Ţ. Nau-
miesčio 

SAS 
Erika Šulcaitė 
FOS 
Danutė 
Šernienė 
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dalyvaujant autorei ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidyklos atsakingiems 
darbuotojams.  
Skirta Spaudos atgavimo kalbos ir knygos 
dienai. 

filialas 

55. Literatūros paroda „Senasis ţemynas”. 
Skirta Europos dienai. 

 

05-08 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Toma 
Ivinskaitė 

56. Edukacinė triada vaikams ir jaunimui 
„Nuo Kodėlčiaus iki Todėlčiaus“ . 
III ETAPAS. Paţinimo savaitė 
vaikams ir jaunimui „Ir pėsti ir 

traukiniuoti“.  

05 mėn. 
11-14 d. 

UAB 
„Šilutės 
durpės“, 

Traksėdţiai, 
Šilutės r. 

VAS 
Ilona 
Saulevičiūtė, 
Liuda 
Nausėdienė 
 

57. Interaktyvios paslaugos vartotojams. 
Duomenų bazių EBSCO, Grove Art 
Online, Grove Music Online, Oxford 
English Dictionary pristatymas ir 
mokymas informacijos vartotojams. 

05-14 
Interneto 
skaitykla 

IS 
Sandra 
Jablonskienė 

58. Išvaţiuojamasis renginys. 
Šilutiškių knygos diena Skuode: 
Marijaus Budraičio poezijos knygos 
„Naktigonė“ pristatymas, dalyvaujant 
autoriui (autorius gali keistis); Šilutės 
tautodailininkų kūrybos parodos 

pristatymas. 7 

05-16 
Skuodo r.  

savivaldybės 
viešoji 

biblioteka 

SAS 
Aldona 
Norbutienė 

59. Šilalės rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos  išvaţiuojamasis renginys Šilutėje. 
Šilalės krašto kultūros, istorijos tyrėjo, 
kraštotyrininko Vlado Statkevičiaus 
kūrybinio palikimo ekspozicija „Lieka 
ţemėje pėdos“ su pristatymu, dalyvaujant 
istoriko dukrai Aušrelei Baublienei ir 

skaitovams.  

05-21 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

60. Išvaţiuojamasis renginys. 
 Katalogo „Lietuvos pajūrio ir pamario 

ţvejų kultūra: iš Lietuvos jūrų muziejaus 
rinkinių“ bei fotografijų marinistine 
tema parodos pristatymas, dalyvaujant 

05-28 
Lietuvos 

jūrų 
muziejus 

(Klaipėda) 

SAS 
Ilona 
Saulevičiūtė, 
Liuda 
Nausėdienė 
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istorikui muziejininkui Dainiui 

Elertui.  

  Edukacinė programa „Paţink 

paslaptingą vandenų pasaulį“.  8 

  
 

KNYGOS RENGINIAI MIESTO ŠVENTEI 

61. Kiemo renginys. 
Šilutės vaikų meno mokyklos Dailės 
skyriaus mokinių kūrybos paroda. 

05-29 
Vasaros 
kiemelis 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

62. Kiemo renginys.  
Šilutiškės Gintarės Aršėnaitės grafikos 
darbų parodos atidarymas, dalyvaujant 
autorei. Koncertuos Šilutės pirmosios 
gimnazijos muzikos kolektyvas (mok. 
Giedrė Pocienė). 

05-29 
Vasaros 
kiemelis 

SAS 
Erika Šucaitė 
 

63. Iš ciklo “Sugrįţimai”.  
Vytauto Bernoto (Šilutė-Vilnius)  
tapybos darbų parodos atidarymas.  

05-29 
Pastogėlė 

 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

64. Kiemo renginys. 
Poezijos vakaras: Juozo Kinderio 
(1930 – 2004) poezijos knygos “Uţ 
metų kalno” sutiktuvės (poezijos 
skaitymai, muzikinė programa).   

05-29 
Vasaros 
kiemelis 

SAS 
Aldona 
Norbutienė, 
BKS 
Nijolė 
Budreckienė 

65. Kiemo renginys.  
Kamerinis vakaras “Kad būtume į ţmogų 
panašūs...” pagal poeto J. 
Marcinkevičiaus kūrybą. Fragmentai iš 
poemų ir dainos poeto tekstais. 
(Pavardės bus tikslinamos vėliau, 
bendradarbiaujant su Všį “Teatro 
projektai”. Programa gali keistis.) 

05-30 
Vasaros 
kiemelis 

 

SAS 
Aldona 
Norbutienė 
 

66. Projekto „Bibliotekos paţangai“ 
mokymo programa „Interneto ištekliai 
bibliotekininkams“. 

05 mėn.  
(data bus 

tikslinama) 

IS  
Laima 
Dumšienė 

67. Viešojo interneto prieigos taško 
atidarymo šventė. 

05 mėn. 
(data bus 

tikslinama) 
Šilutės 

miesto fil. 

IS 
Laima 
Dumšienė 
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BIRŢELIS 

68. Vidudienis „Aš turiu teisę...“, 
dalyvaujant VšĮ Šilutės dienos paslaugų 
centro direktorei Onutei 
Klasauskienei. 
Skirta vaikų gynimo dienai. 

06-01 
Ţaisloteka 

 

SAS 
Ilona 
Saulevičiūtė 
 

69.  Literatūros paroda „Sąjūdis – tautos 
atgimimas“. 
Skirta Sąjūdţio dienai. 

06-03 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Erika Šulcaitė 

70. Literatūros paroda „Senoji lietuvių 
išeivijos knyga“ (iš Knygos muziejaus 
fondų). 

06-08 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

71. Duomenų bazių EBSCO, Grove Art 
Online, Grove Music Online, Oxford 
English Dictionary pristatymas ir 
mokymas informacijos vartotojams. 

06-11 
Interneto 
skaitykla 

IS 
Laima 
Dumšienė 

72. Išvaţiuojamasis renginys. 
Kilnojamosios ikonografijos ir 
literatūros ekspozicijos „Maţosios ir 
Didţiosios Lietuvos knygos sujungti“ 

pristatymas. 9 

06-11 
Klaipėdos 
apskrities  

I. Simonai-
tytės viešoji 
biblioteka 

BKS 
Nijolė 
Budreckienė, 
Virginija 
Veiverienė 

73. 
 

 Literatūros paroda „Tautos ţaizda“. 
Skirta Gedulo ir vilties dienai. 

06-12 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

74.  Iš ciklo „Lietuvai -1000“.  
Neringiškių knygos diena Šilutėje. Knygos 
“Ir tada bus geriau“ pristatymas ir 
susitikimas su autore, docente, 
mokytoja eksperte Lolita Piličiauskaite 

Navickiene.  

06-12 
(data gali 
keistis) 

Konferen-
cijų salė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 
 

75. Išvaţiuojamasis renginys. 
Edukaciniai uţsiėmimai: „Plėšrūs ir 
pavojingi jūrų gyvūnai: mitai ir tikrovė“, (6-
12 klasių moksleiviams), „Pas senąjį 

ţveją“  (1-6 klasių moksleviams).  

06-18 
Lietuvos 

jūrų 
muziejus 

(Klaipėda) 

VAS 
Ilona 
Saulevičiūtė, 
Liuda 
Nausėdienė 

76. Ţiniatinklio 
http://www.silutesknygininkai.lt 
pristatymas  draugiškų bibliotekų 

06-20  
(data gali 
keistis) 
Zadaro 

IS 
Sandra 
Jablonskienė, 
Laima 
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forume „Istorijos ir kultūros asmenybių 

palikimo aktualizavimas bibliotekose“.  
 

(Kroatija) 
centrinė 

biblioteka 

Dumšienė 

77. Išvyka į Zadarą (Kroatija). 10 
Projektas „Tarptautinė keliaujanti 
knygininkų konferencija „Tarp ţodţio 
praeities ir dabarties“. 

  Išeksponuojama ir atidaroma 15 
fotografijų darbų paroda „Šilutė. 
Potvynis ir jo ţmonės“ (sumaţintas 

variantas).  
  Parengiami trijų šilutiškių 

bibliotekininkų, dirbančių NVO 
sektoriuje, pranešimai, pristatant 
atskiras temas ekspres konferencijai 

Zadaro centrinėje bibliotekoje.  
  Parengiama ir išspausdinama 

konferencijos programa.  
  Atliekami organizaciniai išvykos 

darbai.  
  Išvykos medţiaga pateikiama 

ţiniatinklyje http://www.silutevb.lt.  
  Surengiama naujų lietuviškų knygų 

vaikams su istoriografiniais elementais 

paroda-dovana zadariečiams.  

06 mėn. 
 20-30 d. 
(data gali 
keistis) 

Dalia 
Uţpelkienė,  
Nijolė 
Budreckienė, 
Laima 
Dumšienė 
 
 
Pranešėjai: 
Dalia 
Uţpelkienė, 
Laima 
Dumšienė, 
Nijolė 
Budreckienė  
 

Laima 
Dumšienė 
Nijolė 
Budreckienė 
 

Laima 
Dumšienė 
 

Danutė 
Šernienė su 
rėmėju UAB 
„Mūsų knyga“ 

LIEPA 

78.  Iš ciklo „Lietuvai -1000“. 
Projektas “Lietuva tarp praeities ir 
dabarties: dialogai meno kalba”: meno 
darbų parodos pristatymas, dalyvaujant 
autoriui, literatūriniai skaitymai, 
muzikinė programa (dalyvių pavardės 

tikslinamos). 
Skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dienai.  

07-03 
(data gali 
keistis) 

Konferen-
cijų salė 

 

SAS 
Aldona 
Norbutienė, 
Daiva 
Jucikaitė 

79. Literatūros paroda „Karaliaus Mindaugo 
diena“. 
Skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus 

07-03 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Toma 
Ivinskaitė 
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Mindaugo karūnavimo) dienai. 

80. Kilnojamosios ikonografijos ir 
literatūros ekspozicijos „Maţosios ir 
Didţiosios Lietuvos knygos sujungti“ 

pristatymas.  

07-03 
Kretingos 
r. savival-

dybės 
Motiejaus 
Valančiaus 

viešoji 
biblioteka 

BBK 
Virginija 
Veiverienė 

81. Literatūrinis pasibuvimas prie Šilutės 
ąţuolo „Esu lietuvis – esu karalius“.  
Skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dienai. 

07-07 
Prie 

Šilutės 
ąţuolo 

VAS 
Liuda 
Nausėdienė 
 

RUGPJŪTIS 

82.  Literatūros paroda „Antanas Smetona – 
pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas“. 
Skirta 135-osioms gimimo metinėms. 

08-07 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Erika Šulcaitė 

83. Literatūros paroda „Tautos istorija 
senojoje lietuviškoje knygoje“ (iš Knygos 
muziejaus fondų). 

08-10 
Konferenci

jų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

84. Kiemo renginys.  
Seniausios ir garbingiausios religinės 
šventės „Ţolinės“ akcentavimas „Ţolynų 
pynimo ir folkloro“ pasibuvime, 
dalyvaujant lopšelio-darţelio „Pušelė“ 
pedagogams ir auklėtiniams. 

08-14 
Vasaros 
kiemelis 

VAS 
Liuda 
Nausėdienė 
 

85.  Iš ciklo „Lietuvai -1000“. 
Dailininkės Nelės Zirnytės - 
Ţukauskaitės (Ryga, Latvija) grafikos 
paroda iš ciklo “Lietuva – įkvėpimo 

ţemė”. 11 
Skirta Baltijos kelio 20-mečiui.  

08 mėn. 
Pastogėlė 

(data 
tikslinama) 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

RUGSĖJIS 

86. Lietuvos ekslibrisininkų klubo 
kompiuterinės grafikos (ekslibrisai, 
antspaudai, ofortai) paroda. 

09-03 
Pastogėlė 

SAS 
Erika Šulcaitė 

87. Literatūrinis ruduo Šilutėje’ 2009. 
Parodos „Iš šilutiškių kūrybos skrynios“ 
atidarymas su pristatymu (2007-2009 

09-07 
Knygos 
muziejus 

BKS 
Nijolė 
Budreckienė, 
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metų šilutiškių ir iš Šilutės krašto 
kilusių knygininkų leidiniai, pristatyti 
literatūriniam rudeniui). 

(stenduose 
po stiklu) 

Virginija 
Veiverienė 
 

88. Kretingos rajono savivaldybės 
Motiejaus Valančiaus viešosios 
bibliotekos išvaţiuojamasis renginys 
Šilutėje: dainuojamosios poezijos 
vakaras „Balom pakumpęs nušlepsėjo 
liūdesys“, dalyvaujant dainų kūrėjai ir 

atlikėjai Sigutei Tamošaitytei.12 

09-11 
Bibliotekos 

kiemelis 
arba kon-
ferencijų 

salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

89. Literatūrinis ruduo Šilutėje’ 2009. 
Punsko (Lenkija) krašto poeto ir 
fotografo Sigito Birgelio kūrybos 
vakaras. Fotografijų paroda „Punsko 
parapijai 410 metų“, koncertuoja Punsko 
Kovo 11-osios licėjaus moksleiviai, 
kapela „Puniukai“. 

09-19 
Vasaros 
kiemelis 
(lyjant – 

konferen-
cijų salėje) 

 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė 
 

90. Literatūros paroda „Mes – baltai“. 
Skirta Baltų vienybės dienai. 

 

09-22 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

91.  Literatūros paroda „Ţydų tautos 
gedulas“. 
Skirta Lietuvos ţydų genocido dienai. 

09-23 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Toma 
Ivinskaitė 

92. Literatūros paroda „Nepamirštamas 
Maţosios Lietuvos šviesuolis“. 
Skirta Maţosios Lietuvos politinio ir 
visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio 140-
osioms gimimo metinėms. 

09-23 
Konferen-

cijų salė 

Virginija 
Veiverienė 

93. Iš ciklo “Sugrįţimai”. 
“Socialinė uţimtumo terapija”: susitikimas 
su Klaipėdos universiteto Sveikatos 
fakulteto dėstytoja, soc. m. dr. Indre 
Dirgėliene (temos pavadinimas gali 
keistis). Bendradarbiaujant su bendrija 
„Šilutės Viltis“. 

09-24  
VšĮ 

Šilutės 
dienos 

paslaugų 
centras 

SAS 
Aldona 
Norbutienė 

94. Išvaţiuojamasis renginys. 
Šilutiškių istorinės paţintinės 
tematikos leidinių išeksponavimas bei 
pristatymas Latvijoje pasiliekančioje 

09 mėn. 
24-25 d.   
Bauskės 
centrinė 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė, 
Virginija 
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parodoje „Šilutė senose ir naujose 

knygose“.13 

biblioteka 
(Latvija) 

Veiverienė, 
Danutė 
Šernienė  

95. Paţintinis rytmetys „Ţiniuko“ 
olimpiada.  
Skirtas Europos kalbų dienai paminėti. 

09-25 
Ţaisloteka 

VAS 
Liuda 
Nausėdienė 

96. Projekto „Bibliotekos paţangai“ mokymo 
programa „Interneto ištekliai 
bibliotekininkams“. 

09 mėn. 
 

IS  
Laima 
Dumšienė 

SPALIS 

97. Prisiminimų knygos “...sakot viskas 
praeina“ (apie maestro  Juozą Tiškų, 
(1929 – 2006) pristatymas, dalyvaujant 
ledėjams iš „Versus aureus“ leidyklos.  
Skirta Pasaulinei muzikos dienai. 

10-01 
Pastogėlė 

SAS 
Aldona 
Norbutienė 
FOS 
Danutė 
Šernienė 

98. Viktorina „Olimpinė diena“. 
Skirta kūno kultūros ir sporto dienai 
paminėti. 

10-06 
Konferen-

cijų salė 

VAS 
Ilona 
Saulevičiūtė 

LITERATŪRINIO RUDENS  RENGINIAI 

99. Literatūrinis ruduo Šilutėje’ 2009. 
Paroda „Iš Knygos muziejaus fondų: 
šilutiškių rankraščiai: taip gimsta knyga...“ 

10-08 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

100 Literatūrinis ruduo Šilutėje’ 2009. 
Literatūrinio rudens dalyvių sutiktuvės. 
Renginio vedėjas – Marijus Budraitis, 
koncertuos meno kolektyvas „Lolytėlė“ 
(Bikavėnai, vadovė Violeta 
Gaiţauskaitė). 

10-09   
12.00 val. 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė, 
Birutė 
Necelienė 

101 Literatūrinis ruduo Šilutėje’ 2009. 
Išvaţiuojamieji literatūrinio rudens 
dalyvių kūrybos skaitymai „Ties ţodţio 
atvarta“ miestelių ir kaimų seniūnijose. 

10-09  
14.30 – 

17.00 val. 
Šilutės m., 
Gardamo, 

Traksėdţių, 
Grabupių, 
Juknaičių, 
Pašyšių, 
Kintų, 

Švėkšnos, 
Usėnų, 

Katyčių, 

Nijolė 
Budreckienė 
ir filialų 
bibliotekinin-
kai 
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Vainuto, 
Vilkyčių, Ţ. 
Naumiesčio, 

Rusnės, 
Inkaklių 
filialuose  

102 Literatūrinis ruduo Šilutėje’ 2009. 
Vakaras su poezija. Šilutiškių – 
literatūrinio rudens dalyvių poezijos ir 
prozos skaitymai. Renginio vedėjas – 
Marijus Budraitis, koncertuos meno 
kolektyvas „Ramytė“ (vadovė Giedrė 
Pocienė). 

10-09 
17.30 val. 
Vasaros 
kiemelis 
(lyjant – 

konferen-
cijų salėje) 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė 

103 Literatūrinis ruduo Šilutėje’ 2009. 
Kompleksinis renginys „Literatūrinis 
ruduo „Prisijaukinkim ţodį, paukštį, 
debesį...“ 

10 mėn. 
9-10 d. 
Knygos 
muziejus 

arba 
Biblioteki-
ninkystės ir 
kraštotyros 

skyrius 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Laima 
Dumšienė, 
Nijolė 
Budreckienė, 
Virginija 
Veiverienė 

104 Literatūrinis ruduo Šilutėje’ 2009. 
Knygininkų, atvykusių iš svetur, 
paţintinė kelionė Pamario literatūrinių 
vietų maršrutu su TVIC„o gidu. 

10-10  
9.00 – 

15.00 val. 
 

Nijolė 
Budreckienė, 
Laima 
Dumšienė 

105 Literatūrinis ruduo Šilutėje’ 2009. 
Literatūrinio rudens laureato šventė. 
Skelbiamas laureatas, įteikiamos 10 
nominacijų. Renginio vedėjas – 
Marijus Budraitis. Koncertuos Šilutės 
r. vaikų meno mokyklos kaimo kapela 
(vadovė Irena Boguţienė). 

10-10 
16.00 val. 
Vasaros 
kiemelis, 
lyjant – 

konferen-
cijų salėje 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė, 
Laima 
Dumšienė 

 

106 Interaktyvios paslaugos vartotojams 
„Elektroninių bibliotekos išteklių 
pristatymas ir praktiniai uţsiėmimai 
bibliotekos lankytojams“. 

10-15 
Interneto 
skaitykla 

IS 
Sandra 
Jablonskienė, 
Ričardas 
Murauskas 

107 „Prisiminimų ţvilgsnis į laikus ir ţmones: 
Petras Jakštas“.  
Skirta švietėjo, Maţosios Lietuvos istorijos 
tyrėjo 110-osioms gimimo metinėms paminėti. 

10-26 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

108 Literatūros paroda „Simono Stanevičiaus 
gyvenimo keliu...“ 

10-26 
Konferen-

BKS 
Virginija 
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Skirta poeto, tautosakininko 210-osioms 
gimimo metinėms. 

cijų salė Veiverienė 

109 Literatūros paroda „Rudens spalvų 
švytėjime...“ 
Skirta liaudies menininko Karolio Jackaus 
100-osioms gimimo metinėms. 

10-29 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Loreta 
Liutkutė 

110 Projekto „Bibliotekos paţangai“ 
distancinio mokymo kursas „Web 2.0 
bibliotekininkams“. 

10 mėn. 
 

IS 
Laima 
Dumšienė 

LAPKRITIS 

111 Literatūros ir medţio droţinių 
ekspozicija „Aleksas Mockus: ieškojimų ir 
atradimų atspindţiai“. 
Skirta tautodailininko atminimui. 

11-03 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virgnija 
Veiverienė 

112 Palangos miesto savivaldybės viešosios 
bibliotekos išvaţiuojamasis renginys Šilutėje: 
rankraščių, ikonografijos ir 
dokumentikos parodos „Istorijos tiltai: 
knygos ir ţmonės“ (iš ciklo „Palangos 
vardai“) pristatymas, dalyvaujant 
Palangos „Grubiojo“ teatro skaitovams 
ir teatro reţisieriui Virginijui 

Miliniui.14 

11-12 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

113  Literatūros paroda „Diemedţiu ţydėsiu“. 
Skirta lietuvių rašytojos Salomėjos Nėries 
105-osioms gimimo metinėms. 

11-17 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

114 Duomenų bazių EBSCO, Grove Art 
Online, Grove Music Online, Oxford 
English Dictionary pristatymas ir 
mokymai vartotojams. 

11-18 
Interneto 
skaitykla 

IS 
Laima 
Dumšienė 

115 Literatūros popietė „Kai rašau vaikams, 
jaučiuosi taip, tarsi basas angelas vaikšto po 
mano širdį...“ 
Skirta poetės Zitos Gaiţauskaitės kūrybai 
aktualizuoti. 

11-19 
Ţaisloteka 

VAS 
Ilona 
Saulevičiūtė 
 

116 Išvaţiuojamasis renginys.  
Dokumentikos ir ikonografijos 
parodos „Maţosios ir Didţiosios Lietuvos 

knygos sujungti“ pristatymas.  

11-20 
Palangos 

miesto sav. 
viešoji 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

                                                             

 Jei bus gautas Lietuvos fondų ir programų projektinis finansavimas. 
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biblioteka 

117 Išvaţiuojamasis renginys. 
Kaliningrado (Rusija) A. Gaidaro 
sritinėje bibliotekoje parodos „Maţosios 
Lietuvos knyga ir knygos ţenklai. Praeitis – 
dabartis“ atidarymas (pristatoma 
parodos elektroninė versija su 

knygotyriniais komentarais).15 

11 mėn. 
26-27 d. 
 (data gali 

keistis) 
Kaliningra-

do A. 
Gaidaro 
sritinė 

biblioteka 

Dalia 
Uţpelkienė, 
Nijolė 
Budreckienė, 
Laima 
Dumšienė 

118  Iš ciklo „Lietuvai -1000”. 
Martyno Jankaus muziejaus (Bitėnai) 
fotodokumentų parodos „Martynas 
Jankus – vardan vienos Lietuvos“ 
pristatymas, dalyvaujant muziejaus 
specialistams.  

11-27 
Pastogėlė, 
konferen-
cijų salė 

BKS 
Virginija 
Veiverienė 

119 Viešojo interneto prieigos taškų 
atidarymo šventė.  

11 mėn. 
(data bus 

tikslinama) 
Kivylių ir 
Ramučių 

filialai 

IS 
Laima 
Dumšienė 

120 Projekto „Bibliotekos paţangai“ mokymo 
programa „Ţinių atnaujinimas“. 

11 mėn. 
 (data bus 

tikslinama) 

IS 
Laima 
Dumšienė 

GRUODIS 

121 Sakralinės muzikos valanda su 
Ţemaičių krašto etnokultūros centro 
moterų vokaliniu ansambliu “Raskila”  
(vadovas Valerijonas Krutikovas). 
Skirta prieškalėdţiui. 

12-03 
 

SAS 
Aldona 
Norbutienė 

122   Iš ciklo „Lietuvai -1000. 
“Pasitikime saulėgrįţą lietuviškoje 
seklyčioje”. Pavakarojimas, dalyvaujant  
klubui “Moterų seklyčia”, Šilutės 
visuomeninėms organizacijoms. 
Skirta prieškalėdţiui. 

12-03 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Aldona 
Norbutienė 

123 Kalėdinė meno paroda (autorius ir 
pavadinimas bus tikslinami). 

12-04 
Pastogėlė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

                                                             

  Jei bus gautas Lietuvos fondų ir programų projektinis finansavimas.  
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124 Literatūros ir dokumentų paroda 
„Maţosios Lietuvos moterys – Marta 
Augustė Raišukytė“. 
Skirta lietuvių spaudos  ir kultūros veikėjos 
135-osioms gimimo metinėms. 

12-10 
Konferen-

cijų salė 

BKS 
Loreta 
Liutkutė 

125 Literatūros popietė „Pasakų senelis iš 
Novuţės krašto“ 
Skirta vaikų rašytojo, vertėjo, ţymaus 
pedagogo Prano Mašioto kūrybiniam 
palikimui aktualizuoti. 

12-17 
Ţaisloteka 

VAS 
Liuda 
Nausėdienė 
 

126 Literatūros paroda „Migrantai Europoje 
ir pasaulyje“. 
Skirta Tarptautinei migrantų dienai. 

12-18 
Konferen-

cijų salė 

SAS 
Daiva 
Jucikaitė 

127 Projekto „Bibliotekos paţangai“ 
distancinio mokymo kursas „Web 2.0 
bibliotekininkams“. 

12 mėn. 
 

IS 
Laima 
Dumšienė 

 

2009 – ųjų metų kvalifikacijos tobulinimo  poreikių lentelė 

Data Vardas, 
pavardė 

Pareigos Seminaro pavadinimas Pasta-
bos 

Birţelis Dalia 
Uţpelkienė 

Direktorė Viešoji biblioteka: 
funkcijos, pokyčiai, 
aktualijos 

 

Lapkri-
tis 

 Direktorės 
pavaduotoja 

Darbas komandoje Šiuo metu 
neturime 
darbuotojo 

Rugsėjis Sandra 
Jablons-
kienė 

Informaci-
jos skyriaus 
vyr. biblio-
tekininkė 
informacijai 

Lietuvos integrali 
bibliotekų informacijos 
sistema: filialo 
elektroninio katalogo 
tvarkymas, vartotojų 
aptarnavimas 

 

Gruodis Daiva 
Jucikaitė 

Skaitytojų 
aptarnavi-
mo skyriaus 
vyr. biblio-
tekininkė 

Kompiuterinių 
bibliografinių įrašų 
rengimas 
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TURTAS IR JO APSAUGA 
 
TIKSLAS:  
racionaliai naudojant lėšas ir steigėjo priskirtą valdyti viešosios bibliotekos ir filialų turtą 
ir priemones vykdyti SVB sistemai steigėjo priskirtas  funkcijas. 
 
UŢDAVINIAI: 
1. Vadovaujantis LR Bibliotekų apskaitos įstatymo reikalavimais darbe vadovautis 
SVB sistemai nustatyta apskaitos politika. 
 

2. SVB buhalterinės apskaitos sąskaitas ir ūkines operacijas bei ūkinius įvykius 
vykdyti vadovaujantis LR finansų ministro 2005-12-30 d. įsakymu Nr. 1K-405 
patvirtintomis biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, kol nenumatyta 
kitaip. Atsakingas - vyriausiasis buhalteris. 
 

3. Atsiţvelgiant į turimus finansinius asignavimus aprūpinti SVB sistemą 
inventoriumi, priemonėmis, vykdyti pastatų, patalpų prieţiūrą. 
 

4. Apdrausti VB sistemos turtą (gautų asignavimų ribose). 
 

5. Sudaryti sutartis su visais paslaugų teikėjais, taikant viešųjų pirkimų įstatymą. 
 

6.  Atlikti metinę pagrindinio ir maţaverčio turto inventorizaciją. 
 

7. Tikslingai naudoti automobilį FORD TRANSIT. 
 

8. Uţtikrinti saugaus darbo organizavimą SVB. 
 

9. Vykdyti viešųjų pirkimų apklausą ir apskaitą. 
 

Eil. 
nr. 

Veiklos baras 
Vykdymo 

data 
Atsakingas 

1. Aprūpinti ūkinėmis priemonėmis 
viešąją biblioteką ir filialus, 
atsiţvelgiant į 2009 m. sąmatoje 
numatytas lėšas: valymo priemonėmis 
ir valymo įrankiais, kt. priemonėmis 
PVC dangai, WC, plytelėms, 
baldams, langams, kompiuterinei 
technikai valyti, elektros lemputėmis, 
špagatu ir kt. (galimi kiti nenumatyti 
pirkimai). 

Per metus Komisija ir  
Birutė 
Necelienė 

2. Esant nepataisomiems buitinės 
techninės įrangos gedimams, keisti ją  
nauja. 

Per metus Komisija ir 
Birutė 
Necelienė 

3. 
 
 

Aprūpinti kanceliarinėmis prekėmis 
viešąją biblioteką ir filialus, 
atsiţvelgiant į 2009 metų sąmatoje 

Per metus Birutė 
Necelienė 
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numatytas lėšas: daţais ir toneriais 
spausdintuvams, kopijavimo aparatui, 
faksui, CD-Rom‟ais ir diskeliais, 
kompiuterine klaviatūra ir pelėmis, 
kopijavimo ir spalvotu popieriumi, 
įmautėmis, segtuvais, lipdukiniu 
popieriumi, klijais, lipnia juosta, 
rašymo priemonėmis, pieštukinėmis, 
stoveliais kalendoriams, sąsiuviniais, 
susegikliais, skylamušiais, aplankalais, 
sąvarţėlėmis, smeigtukais, vatmanu ir 
kt. (galimi kiti nenumatyti pirkimai). 

4. Įsigyti vokų ir pašto ţenklų. Per metus Birutė 
Necelienė 

5. Sugedus kompiuterinei ir kitai 
technikai atlikti remonto darbus.  

Per metus Birutė 
Necelienė 

6. Atlikti automobilio Ford Transit 
techninę prieţiūrą. 

Per metus Birutė 
Necelienė 

7. Sudaryti sutartis su įmonėmis, 
mokyklomis, seniūnijomis, 
teikiančiomis viešajai bibliotekai ir 
filialams šilumos, elektros energijos, 
vandens tiekimo ir kitas paslaugas. 
Vadovautis viešųjų pirkimų įstatymu. 

Sausio mėn. Birutė 
Necelienė 

8. Uţtikrinti saugaus darbo taisyklių 
laikymąsi. Surengti įvadinius ir darbo 
vietoje instruktaţus bibliotekos 
darbuotojams. 

Per metus Birutė 
Necelienė 

9. Vykdyti viešųjų pirkimų apklausą, 
prekių pirkimus ir apskaitą. 

Per metus Birutė 
Necelienė 

10. Atlikti turto, esančio viešojoje 
bibliotekoje ir filialuose, 
inventorizaciją. 

Per metus Komisija 

11. Apdrausti viešosios bibliotekos turtą 
pagal steigėjo skirtus asignavimus. 

Per metus Birutė 
Necelienė 

12. Viešojoje bibliotekoje vykstantiems 
kultūros renginiams ruošti patalpas. 

Per metus Birutė Ne-
celienė, Ilona 
Penčylaitė 

13. Sudaryti sutartis ir uţsakymus su 
viešojoje bibliotekoje teikiamų 
transporto bei salės nuomos paslaugų  
vartotojais. 

Per metus Birutė 
Necelienė 
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14. 
 
 
 

Sudaryti autorines ir gretutines 
sutartis su viešosios bibliotekos ir 
filialų kultūros renginiuose 
dalyvaujančiais asmenimis, 
vadovautis viešųjų pirkimų įstatymu. 

Per metus Birutė 
Necelienė 

15. Registruoti filialų finansinių – ūkinių 

sandorių sutartis, sąskaitas ir kt.  

Per metus Birutė 
Necelienė, 
Valentina 
Vasiliaus-
kienė 

16. Organizuoti Savivaldybės Kultūrinės 
veiklos programos finansuotų 
projektų ūkinės – techninės dalies 
vykdymą, viešą paslaugų ir prekių 
įsigijimą. 

Per metus Komisija ir 
Birutė 
Necelienė 

17. Vykdyti viešųjų darbų programą 
(gavus finansavimą). 

Per metus Birutė 
Necelienė 

18. Organizuoti projekto “Bibliotekos 
paţangai” ūkinės-techninės dalies 
vykdymą. 

Per metus Birutė 
Necelienė 

19. Vykdyti kitus būtinus, bet šioje 
programoje nenumatytus darbus, 
uţtikrinančius VBS sistemai iškeltų 
uţdavinių vykdymą. 

Per metus Administra-
cija, atsakingi 
asmenys 

20. Sudaryti sutartį su LATGA dėl 
muzikinių kūrinių atlikimo. 

Per metus Birutė 
Necelienė 

 

 
BIBLIOTEKŲ FINANSAI 

   

BIUDŢETO IŠLAIDŲ SĄMATA 
Aiškinamasis raštas: planuoti asignavimai 2009 m. 

 
  

Straipsniai 

Planuo-
jamos 

išlaidos 
2009 m. 

Gautas 
finansavi-
mas 2008 
m. (Lt) 

Skirtumas Pastabos 

Paprasto-
sios 
išlaidos 

1983580 1684200 +299380 Mokos fondas padidėjo, nes 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 
2009 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 
ĮV-28 “Dėl Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 
1999 m. birţelio 30 d. įsakymo 
NR. 248 „Dėl kultūros įstaigų 

Darbo 
uţmokestis   

1246000 1091800 +154200 
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darbuotojų darbo apmokėjimo 
pakeitimo“ nuo 2009-01-01 
bibliotekų specialistams darbo 
uţmokestis didinamas 11%. 

Soc. drau-
dimo įnašai   

386000 336900 +49100    

Šildymas   99900 41200 +58700 Sudarytos sutartys su UAB 
“Šilutės šilumos tinklai” ir 
seniūnijomis. 2009 m. padidėja 
šildymo kainos 20-21%.  
2009 m. būtinos lėšos šildymui.   

    
Biblioteka 

 
m2 

 
Lt/m2 

Planuojamos 
šildymo 
išlaidos uţ 
2009 metus 
(Lt) 

Viešoji biblioteka    1065 5,10 30500 

Ţ. Naumiesčio filialas 122.9 5,02 3700 

Gardamo filialas 131,86 5,71 4500 

Inkaklių filialas    113 10,18 6900 

Saugų filialas 41,23 11,32 2800 

Ţ. Naumiesčio filialas 122,9 5,02 3700 

Gardamo filialas 131,86 5,71 4500 

Inkaklių filialas    113 10,18 6900 

Saugų filialas 41,23 11,32 2800 

Švėkšnos filialas 134,07 6,22 5000 

Vainuto filialas 139,55 4,18 3500 

Miesto filialas 68,30 5,12 2100 

Juknaičių filialas 133 7,34 5900 

Kivylių filialas 33,66 5,94 1200 

Pašyšių filialas 96,77 3,45 2000 

Rusnės filialas 121,90 5,47 4000 

Vilkyčių filialas 119,69 4,18 3000 

Grabupių filialas 50,48 6,60 2000 

Laučių filialas 151,58 7,04 6400 

Traksėdţių filialas 64,56 6,97 2700 

Kintų filialas 180,22 7,12 7700 

Ramučių filialas 28,49 5,85 1000 

Viso:    1974,06 5,40 64000 

Elektros 
energija 

65880 40000 +25880 Sudarytos sutartys su AB 
“Vakarų skirstomaisiais tinklais” 
ir seniūnijomis. 2009 m. būtinos 
lėšos elektros energijai: 
Viešoji biblioteka  -  24000 Lt 
Ţ.Naumiesčio filialas  - 1200 Lt 
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Gardamo filialas  - 1000 Lt 
Inkaklių filialas  - 800 Lt 
Juknaičių filialas   - 800 Lt 
Usėnų filialas  - 4500 Lt (su 
šildymu) 
Ramučių filialas  -  800 Lt 
Saugų filialas  - 600 Lt 
Švėkšnos filialas   - 3000 Lt 
Vainuto filialas  - 1100 Lt 
Pagrynių filialas  -  3500 Lt (su 
šildymu) 
Miesto filialas  -  1200 Lt 
Kivylių filialas  -  2800 Lt 
Šylių filialas  - 1300 Lt 
Degučių filialas  - 1500 Lt (su 
šildymu) 
Pašyšių filialas  -  1440 Lt 
Rusnės filialas  - 3000 Lt 
Vilkyčių filialas  - 3000 Lt 
Grabupių filialas  - 960 Lt 
Laučių filialas  - 2400 Lt 
Traksėdţių fililas  - 1800 Lt 
Kintų filialas  - 2400 Lt 
Bikavėnų filialas  -  1440 Lt 
Ramučių filialas  - 840 Lt 
Viso:                       65880 Lt 
Vadovaujantis Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2001-02-22  
sprendimu Nr. 123 “Dėl Šilutės 
rajono bibliotekų programos 
2001 – 2010 metų strategijos” 
modernizuojamos paslaugos 
vartotojams (LIBIS, interneto 
ryšys, muzikinės skaityklos), 
pakilus elektros energijos 
kainoms, didėja sąnaudos 
elektros energijai. 

Ryšių 
paslaugos 

60100 48800 +11300 Vadovaujantis Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2001-02-22 
sprendimu Nr. 123 „Dėl Šilutės 
rajono bibliotekų programos 
2001-2010 m. strategijos“, Šilutės 
rajono savivaldybės tarybos 
2004-07-15 sprendimu Nr. T1-
407 „Dėl Šilutės rajono 
strateginio plėtros plano 2005-
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2014 metams“ patvirtinimo, 
Šilutės rajono savivaldybės 
tarybos 2007 m. vasario 19 d. 
sprendimu Nr. T1-1452 „Dėl 
pritarimo Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio 
viešosios bibliotekos dalyvavimui 
projektų „Viešųjų interneto 
prieigos taškų tinklo plėtra“ 
(VIPT-2) ir „Langas į ateitį“ 
antrajame etape, Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2008 m. 
balandţio 24 d. sprendimu Nr. 
T1-473 „Dėl pritarimo projektui 
„Bibliotekos paţangai“  
modernizuojamos paslaugos 
vartotojams (internetas, LIBIS), 
todėl 2009 m. susidaro šios būtinos 
išlaidos. 
Ryšių paslaugos  - 19500 Lt 
Fridricho Bajoraičio viešoji 
biblioteka ir jos filialai naudojasi: 
37 -  telefonų skaičius, 44  Lt   -  
vidutinis abonentinis mokestis 
44 x 37 x 12 = 19536 Lt 

Sudaryta sutartis su TEO LT, 
AB 
Pašto ţenklai, vokai – 1100 Lt 
Per metus pašto paslaugoms 
vienai bibliotekai skiriama – 
45.83 Lt, mėnesiui – 3,82 Lt 
(pabrango pašto paslaugos) 
LIBIS prieţiūros mokestis – 4956 
Lt 
1239 x 4 = 4956 Lt 
Sudaryta sutartis su UAB 
“Sintagma”. 
Vykdant investicinį projektą 
„Bibliotekos paţangai“ įvestas 
interneto ryšio pagerinimas 
viešojoje bibliotekoje ir jos 
filialuose. 
Vykdant VIPT 2 plėtros projekto 
diegimo etapą F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos aštuoniuose 
filialuose įrengti VIPT taškai. 
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Pagerėjo interneto ryšio 
paslaugos ir dalinai išaugo 
mokestis. 
Interneto paslaugos – 34524 Lt 
Vykdant projektą VIPT-2: 
Kintų fil.     120x12=1440 Lt 
Laučių fil.    120x12=1440 Lt 
Degučių fil. 120x12=1440 Lt 
Šylių fil.       120x12=1440 Lt 
Grabupių fil.120x12=1440 Lt 
Traksėdţių fil. 120x12=1440 Lt 
Pagrynių fil.  120x12=1440 Lt 
Vykdant projektą “Bibliotekos 
paţangai” : 
Viešoji biblioteka   622x12=7464 
Lt 
Miesto fil.  365x12=4380 Lt 
Projektas “Bibliotekos paţangai” 
kaimo filialuose  vykdomas 
etapais iki 2009 m. birţelio 1 d. ir 
2009 m. lapkričio 1 d.: 
Rusnės fil. 120x5=600 Lt 
Švėkšnos fil. 120x5=600 Lt 
Usėnų fil. 120x5=600 Lt 
Gardamo fil. 120x5=600 Lt 
Vainuto fil. 120x5=600 Lt 
Katyčių fil. 120x5=600 Lt 
Juknaičių fil. 120x5=600 Lt 
Saugų fil. 120x5=600 Lt 
Ţ. Naumiesčio fil. 120x5=600 Lt 
Inkaklių fil. 120x10=1200 Lt 
Bikavėnų fil. 120x10=1200 Lt 
Vilkyčių fil. 120x10=1200 Lt 
Ramučių fil. 120x10=1200 Lt 
Kivylių fil. 120x10=1200 Lt 
Pašyšių fil. 120x10=1200 Lt 
Iš viso:                       60080 Lt 

Transporto 
išlaidos 

21300 16500 +4800 Pristatomos naujos ir išveţamos 
susidėvėjusios knygos filialams. 
Vykstama į metodines 
paţintines, profesines išvykas, 
“LITEXPO” parodų rūmuose 
rengiamas parodas. Dalyvaujama 
rajono kultūros renginiuose, 
vykstama priţiūrėti ir tvarkyti 
knygininkų kapų. Veţamos 
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kilnojamos bibliotekos parengtos 
parodos po Pamario kultūros, 
švietimo įstaigas, globos namus, 
policijos komisariatą, VB filialus 
ir kt. Teikiama mokama paslauga 
– autobuso nuoma. Vykstama į 
spaudinių fondus, inventoriaus 
patikrinimus. Priimami ir 
paveţami bibliotekų 
konsultantai. Pagal poreikį 
transportu naudojasi kaimo 
filialų specialistai (renginių, 
švenčių metu). Sprendţiami 23 
filialų ūkiniai reikalai, darbo laiko 
kontrolės,  kompiuterinės 
įrangos aptarnavimo, vartotojų 
mokymo klausimai.  
2009 m.  būtinos išlaidos: 
techninė apţiūra 2 kartus per 
metus - 250 Lt. 
autobuso draudimas - 2000 Lt 
autobuso remontas, nuvaţiavus 
15000 km - 5000 Lt 
Metinė autobuso rida 30000 km 
Vidutinė dyz. kuro kaina - 3,90 
Lt 
30000x12L/100 kmx3,90=14040 
Lt  
Iš viso:                      21290 Lt 

Spaudiniai 52000 49000 +3000 Vadovaujantis Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2001-02-22 
sprendimu Nr. 123 “Dėl Šilutės 
rajono bibliotekų programos 
2001 – 2010 metų strategijos” iš 
savivaldybės lėšų naujoms 
knygoms įsigyti kasmet 
finansavimą didinti po 10 ct. 
vienam gyventojui. 2008 m. 
naujoms knygoms įsigyti skirta 
25000 Lt,  po 0,47 Lt vienam 
rajono gyventojui. 2009 m. 
planuojama gauti 25000 Lt .  
Atsiţvelgiant į periodikos kainų 
kaitą, didinti finansavimą VB ir 
filialų prenumeratai. 2009 m. 
periodikai įsigyti prašome 52000 
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Lt po  0,98 Lt. vienam rajono 
gyventojui. 2008 m. buvo skirta 
49000 Lt, po 0,92 Lt vienam 
gyventojui. 
Iš viso:                  52000 Lt 

Kitos 
prekės 

25000 33400 -8400 Vadovaujantis Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2001-02-22 
sprendimu Nr. 123 “Dėl Šilutės 
rajono bibliotekų programos 
2001-2010 metų strategijos”, 
modernizuojant paslaugų plėtrą, 
reikalingas kompiuterinės įrangos 
aprūpinimas toneriais, daţais 
spausdintuvams, bibliotekine 
technika.  
Toneris fakso aparatui –  
2 x 115 = 230 Lt 
Daţai juodi spausdintuvui –  
24 x 70,80 =1700 Lt 
Daţai spalvoti spausdintuvui – 
20 x 140 = 2800 Lt 
Toneris lazeriniam spausdintuvui 
– 8 x 250 = 2000 Lt 
Toneris kopijavimo aparatui –  
2 x 190 = 380 Lt 
Raštinės prekės (popierius, 
segtuvai, sąvarţėlės ir kt.) - 5000 
Lt. 
Vienai bibliotekai – 17,36 
Lt/mėn. 
Popieriaus ritinėliai 
(spausdintuvams išduodant 
knygas (LIBIS programa), kasos 
aparatui (mokamos paslaugos) – 
500 Lt. 
Bibliotekinė technika 
(bibliotekos dienoraščiai, 
suaugusių ir vaikų skaitytojų 
formuliarai , įdėklai 
formuliarams, kataloginės 
kortelės) – 3000 Lt 
Ūkinės prekės – 3400 Lt 
Vienai bibliotekai vidutiniškai – 
11,81 Lt/mėn. 
Išplėsti knygos apsaugos sistemą:  
5018 Lt 
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Apsaugos elementai 
kompaktiniams diskams DCD-2 
– 1000 vntx3,418=3418 Lt 
Sistemos instaliavimas ir 
derinimas  - 1690 Lt 
Bibliotekos turto draudimas – 
1200 Lt 
Viso:                        25228 Lt 

Komandi-
ruotės 

3500 2800 +700 Skaičiuojant 53 specialistams 
tarnybinėms išvykoms, 
pavadavimams ligos atveju 
vykstant į kitą filialą, 
konferencijoms, seminarams, VB 
veiklos pristatymams. Vid. 1 
specialistui -  66,04 Lt 

Vanden-
tiekis ir 
kanalizacija 

4600 3000 +1600 Sudarytos sutartys su UAB 
“Šilutės vandenys” ir 
seniūnijomis. Pakilo vandens 
kaina. 
Viešoji biblioteka       3000 Lt 
Juknaičių filialas         140 Lt 
Usėnų filialas              250 Lt 
Kintų filialas               300 Lt 
Inkaklių filialas           260 Lt 
Saugų filialas               100 Lt 
Šilutės miesto filialas   350 Lt 
Pagrynių filialas           200 Lt 
Viso:                           4600 Lt 

Ilgalaikio 
turto 
einamasis 
remontas 

4000 4400 -400 Ilgalaikio turto (kompiuterinės, 
programinės ir kt. techninės 
įrangos) balansinė vertė 479060 
Lt ir nuo šios sumos prašoma 
0,84 %, nes sistemoje veikia 148 
kompiuterinės vietos. 

Kvalifika-
cijos 
kėlimas 

3500 2500 +1000 Vadovaujantis Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2001-02-22 
sprendimu 2001-02-22 Nr. 123 
“Dėl Šilutės rajono bibliotekų 
programų 2001 – 2010 
strategijos” privalu kelti 
darbuotojų kvalifikaciją. VB 
sistemoje 51 bibliotekinis 
specialistas. Kvalifikaciją (2009 
m.) keltų 12 bibliotekininkų, nes 
rengiamasi atestacijai. 
Pagal sutartį LIBIS naujų 
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posistemių diegimas – 6 
darbuotojai x 300 Lt = 1800 Lt 
Lietuvos kultūros darbuotojų 
tobulinimosi centras (pagal 
išankstinę dvišalę programą)  – 6 
darbuotojai x 280 Lt = 1680 Lt 
Viso:                           3480 Lt 

Kitos 
paslaugos 

4500 4000 +500 Su UAB “Ecoservice” sudaryta 
sutartis dėl šiukšlių išveţimo – 310 
Lt 
Sudaryta sutartis su UAB 
“Apsaugos komanda” dėl Tilţės 
g. 10 apsaugos –  
150 x 12 = 1800 Lt 
Sudaryta sutartis su DNSB 
“Draugystė” dėl paslaugų 
teikimo Miesto filialui –  
32,51 x 12 = 390 Lt 
Reprezentacinėms išlaidoms – 
2000 Lt 
(Iki 2008-10-01 VB lankėsi 11 
rajonų bibliotekų, 6 uţsieniečių 
delegacijos, pavieniai uţsienio 
turistai) 
Viso:                           4500 Lt 

Socialinės 
išmokos 

7300 9900 -2600 Darbdavių socialinė parama. 

Nepapras-
tosios lėšos 

 11300 -11300  
 

Ilgalaikio 
materialio-
jo turto 
įsigijimas 

 11300 -11300  

  Iš viso: 1983580 1695500 +288080  

   

 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

teikti projektai papildomam finansavimui gauti (2009 m.) 

 
Eil. 
nr. 

Projekto 
pavadinimas, 

vadovas 

Programa Bendra 
projekto 

suma 

Gauta 
 

1. Literatūrinis ruduo 
“Prisijaukinkim ţodį, 
paukštį, debesį...“ 

Šilutės rajono 
savivaldybės 
Kultūros plėtros 

11511 5605 
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Vadovė Dalia 
Uţpelkienė  

programa 

2. “Knygų naujienų 
panorama 2009” 
Vadovė Danutė 
Šernienė 

Šilutės rajono 
savivaldybės 
Kultūros plėtros 
programa 

163360 25000 

3. “Knygos renginių 
kaleidoskopas: ţmogaus 
ir ţodţio sangrąţa” 
Vadovė Nijolė 
Budreckienė 

Šilutės rajono 
savivaldybės 
Kultūros plėtros 

15850 8189 

4. „Ţinių komunikacijos 
ir kūrybos atodangos...“ 
Vadovė Aldona 
Norbutienė 

Šilutės rajono 
savivaldybės 
Kultūros plėtros 

20127 10561 

5. “Uţ metų kalno” 
(leidybinis) 
Vadovė Nijolė 
Budreckienė 

Šilutės rajono 
savivaldybės 
Kultūros plėtros 

5150 3150 

6. „Spalvotu paţinimo 
greitkeliu“ 
Vadovė Vita 
Gerulienė 

Šilutės rajono 
savivaldybės Vaikų 
socializacijos 
programa  

7047 Laukiama 
atsakymo 

 Viso: 6 projektai  223045  
1. „Maţosios Lietuvos 

lietuvybės šauklys 
Martynas Kybelka“ 
gimimo 125-metis“ 
Vadovė Dalia 
Uţpelkienė 

Istorijai ir kultūrai 
nusipelniusių 
asmenybių 
jubiliejinių datų 

2800 Lt Laukiama 
atsakymo 

2. „Danielius Kleinas – 
pirmosios lietuviškos 
gramatikos autorius“ 
(gimimo 400 metų 
jubiliejui) 
 Vadovė Dalia 
Uţpelkienė 

Istorijai ir kultūrai 
nusipelniusių 
asmenybių 
jubiliejinių datų 

2650 Lt Laukiama 
atsakymo 

3. „Lietuva tarp praeities 
ir dabarties: dialogai 
meno kalba“ (1 
renginys) 
Vadovė Aldona 

Valstybės švenčių, 
atmintinų dienų ir 
istorinių datų 

1600 Lt Laukiama 
atsakymo 
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Norbutienė 

4. „Maţosios Lietuvos 
kultūros paveldas: 
knygos ir ţodţio 
atovarta“ 
 Vadovė Dalia 
Uţpelkienė 

Kultūros paveldo 
rėmimo fondas, 
Paveldo sritis 

9535 Lt Laukiama 
atsakymo 

5. Tarptautinis 
literatūrinis ruduo 
„Prisijaukinkim ţodį, 
paukštį, debesį...“ 
Vadovė Dalia 
Uţpelkienė  

Kultūros rėmimo 
fondas, Literatūros 
sritis 

10671 Lt Laukiama 
atsakymo 

6. Tarptautinis 
projektas 
„Literatūrinė kelionė: 
lietuviškos knygos metų 
laikai“ 
Vadovė Dalia 
Uţpelkienė 

Kultūros 
ministerijos 
Lietuvių literatūros 
sklaidos programa 

11652 Lt Laukiama 
atsakymo 

7. „Vaikų, tėvelių ir 
senolių kelionė skaitymo 
traukiniu“ 
Vadovė Vita 
Gerulienė 

Kultūros 
ministerijos 
Skaitymo 
skatinimo 
programa 

5780 Lt Laukiama 
atsakymo 

8. „Ţinių ir kūrybos 
atodangos“ 
 Vadovė Aldona 
Norbutienė 

Kultūros 
ministerijos 
Regionų programa 

7399 Lt Laukiama 
atsakymo 

9. „Ţalią šviesą ţinių ir 
kūrybos keliui“ 
Vadovė Vita 
Gerulienė 

Kultūros 
ministerijos Vaikų 
ir jaunimo 
edukacijos 
programa 

5053 Lt Laukiama 
atsakymo 

10.  „Knygos renginių 
kaleidoskopas: ţmogaus 
ir ţodţio sangrąţa“ 
Vadovė Nijolė 
Budreckienė 

Kultūros 
ministerijos 
Etnokultūros 
programa 

6327 Lt Laukiama 
atsakymo 

 Iš viso 10 projektų  63467 Lt  
NVO PROJEKTAI 

1. Tarptautinė Kultūros 9320 Lt Laukiama 
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keliaujanti 
knygininkų 
konferencija “Tarp 
ţodţio praeities ir 
dabarties“ 
 Vadovė Dalia 
Uţpelkienė 

ministerijos NVO 
programa 

atsakymo 

2. „Šilutės krašto kultūros 
istoriją formavusių 
asmenybių takais“ 
Vadovė Sandra 
Jablonskienė 

Kultūros 
ministerijos NVO 
programa 

5672 Lt Laukiama 
atsakymo 

 Iš viso 2 projektai  14992 Lt  
 


