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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA, KODAS 190402747  

  

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

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

koordinuoja Rajono švietimo, kultūros ir sporto skyrius.   

Bibliotekos aptarnaujamoje 217,8 tūkst. ha Panevėžio rajono teritorijoje, gyventojų, 

deklaravusių gyvenamąją vietą skaičius (2022-01-27) iš viso buvo 35 155. Vieningame rajono 

bibliotekų fonde 2022 m. pradžiai buvo sukaupta per 224 tūkst. spaudinių ir kitų informacijos 

laikmenų, jais naudojasi daugiau kaip 6 tūkst. vartotojų. Per metus vartotojams buvo išduota daugiau 

260 tūkst. fiz. vnt. dokumentų. Vidutiniškai per metus apsilankė per 72 tūkst. lankytojų. Vidutiniškai 

1 gyventojui rajone teko 6,3 dokumento, 1 skaitytojui – 36. Biblioteka lankytojams teikė prieigą prie 

prenumeruojamų duomenų bazių: Infolex Praktika (lietuviška teisinės informacijos duomenų bazė), 

BNS agentūros naujienų bazė, EBSCO Publishing *(Elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių 

straipsnių duomenų bazė), Naxos Music Library (muzikos duomenų bazė) ir kt.  

Tebesitęsianti pandemija įtakojo ir įtakoja tiek socialinius, tiek kultūrinus rajono gyventojų 

poreikius. Tuo pačiu ir kultūros įstaigų darbą. Planuojant veiklas, teko atsižvelgti galimus ribojimus. 

Tai lėmė ir bibliotekų veiklos rodiklius.  

Biblioteka stiprino ir savo kaip įstaigos, užtikrinančios visų socialinių grupių aptarnavimą, 

funkcijas. Prie bibliotekos įsteigti 3 Vaikų dienos centrai, kuriuose socializuojasi, leidžia laisvalaikį, 

ruošia namų darbus rajono moksleiviai.  

Nuo 2001 m. bibliotekoje veikianti Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema (LIBIS) 

2021 m. buvo modernizuota. Spaudiniai 2021 m. kompiuterizuotai buvo išduodami 27-ose rajono 

bibliotekose. 

2018-2021 m. vykdyti projektai „Prisijungusi Lietuva“, „Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, išplėtojo ir atnaujino 

viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą rajono bibliotekose, sudarė sąlygas 

gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei 

kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose, skatino gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, 

įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos 

bendruomenes. Projektai sudarė sąlygas bibliotekose taikyti naujas IT technologijas ir įvairias 

medijas. 

Karantino ribojimų metu mokymai persikėlė į virtualią erdvę ir buvo organizuojami nuotoliniu 

būdu. Nuotoliniu būdu buvo vykdomos ir kitos bibliotekos veiklos. Karantino laikotarpiu 

išpopuliarėjo naujų leidinių bibliotekose pristatymas, žymių krašto įvykių paminėjimas, veikė 

Neformalaus vaikų švietimo būrelių užsiėmimai, vyko susitikimai su rašytojais. Pasitarimai ir 

mokymai darbuotojams didžiąja dalimi taip pat vyko nuotoliniu būdu. 

2022 m. veiklos planas sudarytas siekiant užtikrinti Bibliotekai keliamų tikslų ir uždavinių 

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

veiksnius, iškylančius iššūkius ir Bibliotekos vidinius išteklius, vadovaujantis LR Seimo 

paskelbtomis atmintinomis datomis, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, LR kultūros ministro 

įsakymu „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“, Skaitymo 



3  

  

skatinimo 2019–2024 metų programa, Panevėžio rajono savivaldybės strateginiu 2022–2024 metų 

veiklos planu, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais.   

I. APLINKOS ANALIZĖ  

  

Teisiniai ir politiniai veiksniai:  

Pagrindinis Lietuvos bibliotekų veiklą nusakantis politinis dokumentas – Lietuvos Respublikos 

bibliotekų įstatymas, nustato bibliotekų veiklos valdymą, sistemą, bibliotekų fondo sudarymo tvarką, 

fondo struktūrą ir apsaugą.  

Viešųjų bibliotekų plėtros strateginės kryptys yra nusakytos LR kultūros ministro 2016 m. 

balandžio 29 d. įsakyme Nr. ĮV-344 „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams 

patvirtinimo“, kuriame apibrėžta viešųjų bibliotekų misija, modernios bibliotekos vizija, bei 4 

pagrindinės strateginės kryptys ir uždaviniai.  

Kiti bibliotekos veiklą įtakojantys dokumentai:   

Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-1416/V-2244 „Dėl skaitymo skatinimo 2022–2024 metų 

veiksmų plano patvirtinimo“, kuris reglamentuoja įvairias priemones ir veiklas skaitymo skatinimui 

gerinti įvairioms gyventojų amžiaus grupėms; 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. lapkričio 23 d. Nr. ĮV-1394 įsakymu „Dėl 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. ĮV-147 „Dėl dokumentų 

įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš 

valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių, ataskaitos ir projekto įvykdymo faktines išlaidas 

patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo“ pakeitimo; 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-1371 „Dėl 

2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros 

įsakymas programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-02 „Kultūrinės edukacijos sistemingas 

integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo“; 

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

UNESCO Viešųjų bibliotekų manifestas (1994 m.), tarptautinių bibliotekinių organizacijų 

(IFLA, PULMAN, NAPLE, EBLIDA) manifestai, deklaracijos ir nutarimai.  

Biblioteka savo veikloje taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Kultūros 

ministerijos, LR Vyriausybės įstatymais, poįstatyminiais aktais, nutarimais, Panevėžio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais bei bibliotekos vidaus dokumentais: Bibliotekos nuostatais, vidaus 

darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir kt.   

Socialiniai veiksniai. Tokie socialiniai veiksniai, kaip mažėjantis gyventojų skaičius, senstanti 

visuomenė, didėjanti migracija, mažėjantis švietimo įstaigų tinklas, nemažėjantis socialiai 

pažeidžiamų visuomenės narių skaičius atitinkamai įtakoja bibliotekų veiklą ir rodiklius. 

Skaitmeninių technologijų plėtra, televizija veikia tradicinių kultūrinių paslaugų poreikį. Vaizdo ir 

skaitmeninių produktų gausa mažina tradicinės knygos paklausą. Rajono bibliotekose visiems 

gyventojams sudarytos sąlygos viešai prieigai prie visų informacijos šaltinių. 2021 m. laisvinant 

pandeminius ribojimus, be pertrūkio skaitytojus pradėjo aptarnauti bibliotekos, taip mažindamos 

socialinės izoliacijos padarinius visuomenėje. Užsidarant mokykloms, pajaučiamas ir mažėjantis 

bibliotekinių rodiklių skaičius, per 2021 m. rajone užsidarė trys, Linkaučių, Žibartonių ir Berčiūnų 

mokyklos. Siekiant sudaryti sąlygas, palankias vaikų ugdymui, socializacijai, rajone steigiami vaikų 
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dienos centrai. 3 iš jų įkurti prie bibliotekų. Centrai iš atsakingų darbuotojų reikalauja daug 

papildomų žinių, kvalifikacijos. Pastaruoju metu vis didesnis dėmesys skiriamas lankytojų, turinčių 

įvairių fizinių ir emocinių sutrikimų, aptarnavimui. Bendradarbiaujant su partneriais, bibliotekoje 

atsirado galimybės vykdyti sensorinius skaitymus ir kt. veiklas, skirtas tam tikroms gyventojų 

grupėms. 

Technologiniai veiksniai: Naujų technologijų skvarba lemia naujų bibliotekos paslaugų 

atsiradimą ir prieinamumą. Biblioteka atsižvelgdama į savo turimą materialinę bazę bei resursus,  

teikdama paraiškas dalyvauti projektinėse veiklose bei dalyvaudama jau vykdomuose projektuose, 

siekia sudaryti sąlygas geresniam rajono gyventojų poreikių tenkinimui. 27-iose rajono bibliotekose 

veikia Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) infrastruktūra. 2022 m. planuoja 

automatizuotai skaitytojus aptarnauti visose rajono bibliotekose. Tai pareikalaus papildomų mokymų 

ir atsakingų darbuotojų laiko. 2021-aisiais vykę LIBIS modernizavimo darbai sutrikdė bibliotekų 

darbą, sudarė daug nepatogumų ir skaitytojams, ir darbuotojams. Planuojami papildomi mokymai 

darbuotojams, o gyventojams – mokymai naudotis ibiblioteka.lt. 

Rajono bibliotekose teikiamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo, skenavimo ir kt. 

paslaugos. Įgyvendinus projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, kurio tikslas buvo plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos 

kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams 

dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose 

skaitmeninės informacijos iniciatyvose, rajono bibliotekose pagerėjo paslaugų kokybė. Planuojama 

gautą įrangą aktyviau išnaudoti organizuojant bibliotekose įvairias edukacines, mokomąsias 

paslaugas. 

Ekonominiai veiksniai: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, turinčios 34 

kaimo bibliotekas, 1 miesto biblioteką, viešąją biblioteką ir 3 literatūrinius muziejus, veiklos 

efektyvumas priklauso nuo finansinių išteklių, tikslingo finansavimo iš valstybės ir savivaldybės 

biudžetų. Didelę įtaką bibliotekos veiklai turi šalies ekonominė padėtis. Kasmet didėja knygų ir 

periodinių leidinių kainos. Neužtikrinant savalaikio bibliotekos dokumentų fondų papildymo, jis 

nebeatitiks vartotojų reikmių. Kompiuterinė ir programinė įranga, atnaujinimas, ryšio paslaugos 

reikalauja didelių investicijų.  

  

II. VIDAUS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ  

 

Teisinė bazė. Viešosios bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, viešosios bibliotekos nuostatais ir kitais teisės aktais.   

Bibliotekų padalinių – skyrių, kaimo bibliotekų, vaikų dienos centrų, muziejų tikslai, 

uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos įteisinti nuostatuose, darbuotojų pareigos ir teisės – pareigybių 

aprašymuose. Darbo tvarką apibrėžia viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės. 

Bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja Naudojimosi biblioteka taisyklės, dokumentai 

reglamentuojantys, duomenų apsaugą ir kt.  

Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės 2015 m. lapkričio 

26 D. Nr. T-226 sprendimu  „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų 

atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“.  
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Biblioteka vykdo visus reikalavimus, nustatytus galiojančiuose bibliotekų veiklą 

reglamentuojančiuose dokumentuose ir privalomuose taikyti standartuose.   

Organizacinė struktūra. Bibliotekos organizavimo ir valdymo bendruosius principus nustato  

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai. Bibliotekos struktūrą sudaro 

Viešoji biblioteka: 

Administracija;   

Skaitytojų aptarnavimo skyrius;   

Komplektavimo skyrius;   

Ūkio dalis;  

Ramygalos miesto biblioteka;   

34 kaimo bibliotekos  (iš jų 3 su Vaikų dienos centrais); 3 muziejai.  

Žmogiškieji ištekliai. 2021 m. Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo 

53,50 et. kultūros darbuotojų, iš jų 47,75 et. profesionalių bibliotekininkų. Prie 3 bibliotekų pradėjus 

veikti vaikų dienos centrams, įsteigti papildomi etatai: 0,75 edukatoriai ir 0,75 vyr. specialisto 

socialiniam darbui.  

Skaitmeniniam turiniui skverbiantis į visas darbo ir gyvenimo sritis, bibliotekų darbuotojams 

svarbu nuolat gilinti žinias, nes darbinė veikla reikalauja nuolatinio mokymosi, informacijos 

kaupimo, paieškos, atrankos bei organizacinių gebėjimų. Viešoji biblioteka organizuoja savo 

bibliotekininkams mokymus-stažuotes, seminarus profesinio darbo klausimais, atsižvelgdama į 

vykdytas darbuotojų apklausas. Dalyvaujama Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo, Panevėžio apskrities 

G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekų, rajono Švietimo centro siūlomuose mokymuose. 

Dalyvaujama ir kituose mokymuose, seminaruose, kuriuos organizuoja įvairios organizacijos.   

Bibliotekos darbuotojai geba dirbti informacinėmis technologijomis bei programomis, 

informacijos paieškos sistemomis, yra susipažinę su elektroninėmis paslaugomis, žino apie pokyčius 

informacinių paslaugų rinkoje, moko vartotojus dirbti su informacinėmis technologijos, konsultuoja ir 

padeda jomis naudotis. Pasitarimų, seminarų metu pristatomos naujų leidinių apžvalgos, projektai, 

inicijuojantys skaitymo skatinimo veiklas ir kt. lit. akcijas. 

Planavimo sistema. Bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis Panevėžio rajono 

savivaldybės strateginiu 2022 – 2024 metų veiklos planu, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos nuostatais. Taip pat atsižvelgiama į Lietuvos kultūros politikos nuostatas, Valstybės 

ilgalaikės raidos strategijos prioritetus, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategiją.   

Bibliotekos veikla planuojama, atsižvelgiant į savivaldybės strategiją, kurioje yra apibrėžtos 

programinės ir finansinės bibliotekos veiklos priemonių įgyvendinimo sąlygos. Bibliotekos, Rajono 

savivaldybės interneto svetainėse skelbiami mėnesio renginių planai ir atsiskaitoma Savivaldybei už 

gautų finansinių asignavimų panaudojimą.   

Už bibliotekų veiklą yra atsiskaitoma Kultūros ministerijai, Nacionalinei Martyno Mažvydo 

bibliotekai, rajono Savivaldybei, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai. 

Finansiniai ištekliai. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir 

savivaldybės biudžetų. Tai lėšos, skirtos dokumentams įsigyti, darbuotojų atlyginimams, bibliotekų 

išlaikymui, kvalifikacijos kėlimui. 2022 m. Valstybės lėšų skirtų dokumentams įsigyti 2022 metams 

planuojama 43,6 tūkst. Eur. iš rajono savivaldybės biudžeto lėšos planuojamos 14 tūkst. Eur. 

Specialiųjų programų lėšas sudaro lėšos, surenkamos už mokamas paslaugas – 1,8 tūkst. bei fizinių ir 
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juridinių asmenų parama. Renginiai finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų, projektų ir rėmėjų 

lėšų.   

Vidaus darbo kontrolė. Bibliotekos veiklą reglamentuoja bibliotekos, skyrių, padalinių 

nuostatai ir darbuotojų pareigybių aprašymai. Vidaus darbo kontrolė vykdoma vadovaujantis 

Bibliotekos direktoriaus patvirtintomis Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Vidaus kontrolės politika ir 

atskirų darbo procesų organizavimo reglamentais.   

  

III. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

  

Prioritetai 2022-iems metams:  

 Skaitymo skatinimo veiklų organizavimas, taikant inovatyvias priemones 

 Gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymas, pristatant bibliotekos elektronines 

paslaugas 

 

1.TIKSLAS Teikti aukštos kokybės kultūros paslaugas, prieinamas kiekvienam rajono gyventojui   

Uždaviniai  

 

1.1 Ugdyti įvairių amžiaus grupių vartotojų informacinį, kompiuterinį ir skaitmeninį 

raštingumą, didinti DB panaudą vartotojų tarpe. 

1.2 Skatinti visų grupių vartotojų domėjimąsi literatūra, skaitymu, organizuojant 

literatūrinius, edukacinius renginius, akcijas, susitikimus su profesionaliais kūrėjais.  

1.3 Ugdyti vaikų ir suaugusiųjų kūrybiškumą įtraukiant nesidominčias ir socialinės rizikos 

šeimas, organizuoti bibliotekose ir muziejuose  edukacines paslaugas ir kt.  

1.4 Rengti bei įgyvendinti projektus bibliotekų veiklos srityje, ieškoti papildomo 

finansavimo. 

1.5 Didinti neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę, plėtoti edukacinę veiklą.  

1.6. Vykdyti Vaikų dienos centrų veiklas. 

 

2.TIKSLAS Vykdyti krašto paveldo atminties institucijos funkcijas, kaupti šaltinius, kraštotyros 

medžiagą ir kitus dokumentus reikalingus mikrorajono gyventojų aptarnavimui  

Uždaviniai 2.1.Kaupti kraštotyrinę medžiagą, pildyti bibliotekos informacinę paieškos sistemą.  

2.2.Sisteminti ir tvarkyti kraštotyros medžiagą.   

2.3.Vykdyti kraštotyros informacijos sklaidą.   

 

3.TIKSLAS Organizuoti Bibliotekos dokumentų fondų kaupimą, saugojimą, tvarkymą bei apskaitą  

Uždaviniai  

 

3.1.Formuoti rajono bibliotekų sistemos spaudinių ir kitų dokumentų fondą.  

3.2.Dirbti su LIBIS.   

3.3. Kontroliuoti bibliotekų fondų tvarkymą, užtikrinti abėcėlinių  katalogų formavimo 

stabdymą ir užkonservavimą rajono bibliotekose. 

 

4.TIKSLAS  Užtikrinti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) 

funkcionalumą 

Uždaviniai 4.1. Tobulinti darbuotojų įgūdžius. 
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4.2. Didinti el. paslaugų plėtrą.  

 

5. TIKSLAS   Pristatyti bibliotekas visuomenei, kaip atminties institucijas, skatinančias  

bendruomenės narių kūrybiškumą, socialinį aktyvumą  

Uždaviniai  

 

5.1.Viešinti bibliotekų veiklą spaudoje ir internetinėje erdvėje: interneto svetainėse, 

socialiniuose tinkluose.  

5.2.Stiprinti ryšį su vartotojais, bendruomenės nariais, plėsti partnerystes. 

5.3 Skatinti bibliotekų projektinę veiklą. 

 

6.TIKSLAS  Sudaryti sąlygas Bibliotekos darbuotojams dalyvauti profesinių žinių ir 

praktinių įgūdžių atnaujinimo renginiuose, šviesti juos aktualiais visuomenei bei darbdaviui 

klausimais.  

Uždaviniai  

 

6.1.Planuoti ir organizuoti seminarus, pasitarimus, pasitelkiant į pagalbą profesinės 

srities žinovus, kitų specialybių atstovus.   

6.2.Ugdyti bibliotekos darbuotojų kompetencijas, kūrybiškumą. 

6.3 Ieškoti naujų darbo formų. 

 

7.TIKSLAS   Užtikrinti efektyvų ir sklandų darbo procesą  

Uždaviniai  

 

7.1.Susisteminti ir išanalizuoti gautus veiklos duomenis  

7.2.Konsultuoti, teikti metodinę pagalbą, vykdyti veiklų kontrolę   

7.3.Tirti gyventojų poreikius, tobulinti bibliotekos darbą 

 

8.TIKSLAS   Gerinti bibliotekų ir muziejų infrastruktūrą, modernizuojant patalpas ir 

diegiant naujas technologijas. 

Uždaviniai  

 

8.1.Nuolat atnaujinti bibliotekų ir muziejų patalpas bei materialinę bazę.  

8.2.Bibliotekos informacinių sistemų, kompiuterių, jų tinklų, kompiuterinės ir programinės 

įrangos administravimas ir plėtra. 

 

IV. PAGRINDINIAI RODIKLIAI  

  

Eil. Nr.  
Rodiklio pavadinimas  

2021 m. 

faktas 

Planas 

2022 m. 
Pastabos  

1.          

1.1.  Gyventojų sutelkimo proc.:        

  bendras  17  17   

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  35 36   

  Miesto bibliotekoje  13  13   

  Kaimo bibliotekose  14  15    

1.2.  Vartotojų skaičius:        

  Viso:  6 082  6 100    

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  1171 1300   
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  Miesto bibliotekoje  351 350   

  Kaimo bibliotekose  4 560 4 450   

1.3.  Vaikų vartotojų skaičius:        

  Viso:  1729  1 800    

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  301 320   

  Miesto bibliotekoje  140  150   

  Kaimo bibliotekose  1 288 1 330   

1.4.  Apsilankymų skaičius:        

  Viso:  72 669 80 000   

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  9207 11 200  

  Miesto bibliotekoje  4 093 4 200    

  Kaimo bibliotekose  59 369  64 600    

1.5.  Vaikų lankytojų:        

  Viso:  23 814  24 000    

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  1 896  2 300    

  Miesto bibliotekoje  1 391 1 400    

 Kaimo bibliotekose  20 562  20 300    

1.6.  Lankomumas        

  Viso:  12 13   

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  8 9   

  Miesto bibliotekoje  12 12   

  Kaimo bibliotekose  13 15    

1.7.  Vaikų vartotojų lankomumas        

  Viso:  14 13   

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  6 7   

  Miesto bibliotekoje  10 10   

  Kaimo bibliotekose  16 15    

1.8.  Išduotis        

  Viso:  260 818  257 000   

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  34 316 36 000  

  Miesto bibliotekoje  26 018 26 020    

  Kaimo bibliotekose  200 484  194 980    

1.9.  Išduotis vartotojams vaikams        

  -Viso:  66 334  67 000    

  -VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  5 974 6 500   

  -miesto bibliotekoje  4 045 4 050   

  Kaimo bibliotekose  56 315  56 450   

1.10.  Vidutinis skaitomumas        

  Bendras  42 42   

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  30 28   
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  Miesto bibliotekoje  74 74   

  Kaimo bibliotekose  43  44   

1.11.  Nestacionarus skaitytojų 

aptarnavimas  

      

  Knygnešių skaičius  145  150    

  Namuose aptarnaujamų skaitytojų 

skaičius  

265 270    

2.  Renginiai (1 Priedas).         

  Viso:  1 900 1 500    

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  146 150    

  Miesto bibliotekoje  78 80   

  Kaimo bibliotekose  1 676 1 270   

2.1.  Iš jų parodos:        

  Viso:  649 570    

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  49 50    

  Miesto bibliotekoje  20 2   

  Kaimo bibliotekose  580 450   

3.  Leidiniai. (2 Priedas).      

  bibliotekai skirti informaciniai 
reklaminiai leidiniai ir lankstukai 

13 14   

  bibliografijos leidiniai 1 1   

 kraštotyros leidiniai  3 4  

 rankraštiniai darbai (aplankai) 7 7  

4.  Viešinimas         

  Iš viso str. spaudoje  32 40   

  TV/ radijas  1 2   

4.1.  Socialiniai tinklai  251, 709 

(iš viso) 

260, 710 

(iš viso) 

  

5.  Informacinis darbas. Atsakytos 

užklausos  

      

  -Viso:  13 181  12 000    

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  1 883  1 900    

 Miesto bibliotekoje  808 810   

  Kaimo bibliotekose  10 490 9 290   

6.  Personalas        

  Etatų skaičius iš viso:  71,75  71,75    

6.1.  Bibliotekininkų darbuotojų skaičius. 

Iš jų:  

51  51    

  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  15  15    

  Miesto bibliotekoje  2  2    

  Kaimo bibliotekose  34  34    

7.  Fondo formavimas        
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7.1.  Dokumentų fondo dydis 

bibliotekose (fiz.vnt.)  

224 193 221693   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  41 502 40102   

  Miesto  16 330 15830   

  Kaimo bibliotekose  166 361 165761   

7.1.1.  Knygos ir serialiniai leidiniai (fiz. 

vnt.)  

223181 220689   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  40732 39336   

  Miesto  16294 15794   

  Kaimo bibliotekose   166155 165559   

7.1.2.  Elektroniniai dokumentai (fiz. vnt.)  50 52   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  37 39   

  Miesto  2 2   

  Kaimo bibliotekose  11 11   

7.1.3.  Kiti dokumentai (fiz. vnt.)  962 952   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  733 727   

  Miesto  34 34   

  Kaimo bibliotekose  195 191   

7.2.  Įsigyti dokumentų (fiz. vnt.) (be 

periodinių leidinių)  

6885 6000   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  1388 1250   

  Miesto  358 300   

  Kaimo bibliotekose  5139 4450   

7.2.1.  Knygų ir tęstinių leidinių (fiz. vnt.)  6868 5978   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  1379 1238   

  Miesto  355 296   

  Kaimo bibliotekose  5134 4444   

7.2.2.  Prenumeruojamų periodinių leidinių 

(žurn. ir laikr. pav.)  

71 65   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  40 38   

  Miesto  18 16   

  Kaimo bibliotekose  43 38   

7.2.3.  Elektroninių dokumentų (fiz. vnt.)  0 2   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  0 2   

  Miesto  0 0   

  Kaimo bibliotekose  0 0   

7.2.4.  Kitų dokumentų (fiz. vnt.)  17 20   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  9 10   

  Miesto  3 4   

  Kaimo bibliotekose  5 6   

7.3.  Nurašyti dokumentų (fiz. vnt.)  4192 8500   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  564 2650   
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  Miesto  798 800   

  Kaimo bibliotekose  2830 5050   

7.3.1.  Knygų ir serialinių leidinių (fiz. 

vnt.)  

4192 8470   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  564 2634   

  Miesto  798 796   

  Kaimo bibliotekose  2830 5040   

7.3.2.  Elektroninių dokumentų (fiz. vnt.)  0 0   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  0 0   

  Miesto  0 0   

  Kaimo bibliotekose  0 0   

7.3.3.  Kitų dokumentų (fiz. vnt.)  0 30   

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  0 16   

  Miesto  0 4   

  Kaimo bibliotekose  0 10   

  

V. BIBLIOTEKOS VYKDOMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS  

  

2022-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti:  

Lietuvos krepšinio šimtmečio, Gyvūnų gerovės, Lietuvos universitetų, Lietuvos jaunimo, 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“, Sūduvos, Savanorystės, Konstitucijos, Lietuvos karaimų, 

rašytojos Ievos Simonaitytės, disidento Romo Kalantos, avangardinio kino kūrėjo Jono Meko, 

spaustuvininko Pranciškaus Skorinos, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. 

Atsižvelgiant į šias sukaktis ir atmintinas datas, bibliotekose bus organizuojami žodiniai ir 

vaizdiniai, kitų formų renginiai, skirti valstybinėms, tautinėms ir kitoms šventėms, žymių visuomenės 

veikėjų jubiliejams pažymėti, rengiami susitikimai su rašytojais, kraštiečiais, skatinamas visų grupių 

ir amžiaus vartotojų skaitymas, ugdoma jų saviraiška, kūryba, buriami skaitytojų klubai ir 

organizuojamos prie bibliotekos veikiančio literatų klubo „Polėkis“ veiklos. Bus surengti renginiai: 

rajono savaitraščio Tėvynė 60-čio paminėjimas, istoriko P. Juknevičiaus leidinių pristatymas, minint 

autoriaus 70-tį, renginiai skirti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos metams paminėti, virtualūs 

susitikimai su kūrėjais. Kasmet biblioteka organizuoja rajono savivaldybės G. Petkevičaitės-Bitės 

literatūrinės premijos teikimo šventę bei šventę „Ištikimi knygai“, kurioje skelbiamas rajono Metų 

bibliotekininkas. 

Planuojama tęsti tarptautinę kultūrinės veiklos partnerystę su Slovėnijos Škofja Loka miesto 

biblioteka keičiantis meno ir virtualiomis parodomis, idėjomis. 

Stiprinant vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžius, skatinant žinių siekimą, kūrybiškumą, siekiama 

sudaryti palankias sąlygas visų socialinių grupių vartotojams šviestis, mokytis, gauti šiuolaikinę 

informaciją, tenkinti kultūrinius, mokymosi, švietimo poreikius. Suplanuotoms tęstinėms, ir naujoms 

veikloms vykdyti parengti projektai „INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“, „Knygos ir kūrybos 

dermė“, „Biblioteka: tradicijos ir modernumo dermė“ ir kt. Bus tęsiamos „Maminukų akademijos“ 
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veiklos, dienos stovykla, mobilios parodos ir jų pristatymai ir pan. Biblioteka įsijungė į LNB 

inicijuotą programą patiems mažiausiems „Knygų startas“. Biblioteka bendradarbiauja bei yra 

partnerė Panevėžio apskrities G. Petkevičiatės-Bitės bibliotekos projektinėse veiklose. Vykdomų 

projektų metu planuojamos bendros veikos, knygomatai prie dviejų rajono bibliotekų, edukaciniai 

užsiėmimai su sensorine įranga ir kt.  

Planuojama tęsti kūrybines veiklas robotikos, programavimo, grafinio dizaino ir kt. užsiėmimai 

su turimais kūrybiniais ir techniniais rinkiniais vaikams ir suaugusiems.   

Prie Gustonių, Linkaučių, Žibartonių bibliotekų veikia Vaikų dienos centrai. Juose su vaikais 

dirba edukatoriai, soc. darbuotojai, vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Dėl karantino ribojimų 

sumažėjo neformaliojo vaikų švietimo programų. 2022 m. pateikus paraiškas programos bus 

vykdomos Ramygalos („Etninės kultūros pažinimo“) ir Naujarodžių („Pažįstu save ir savo vaiką 

bibliotekose“).  

Siekiant į muziejus pritraukti vyresnių klasių moksleivius, planuojama paruošti dvi paraiškas 

Kultūros paso programoms. 

Bibliotekose vyks kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiems bei 

organizuojamos akcijos ir konsultacijos, įsijungiant į Lietuvoje vykdomas akcijas Skaitmeninės 

savaitės, Saugaus interneto savaitės ir kt.  

Bus stiprinama viešosios bibliotekos sistemos darbuotojų profesinė kvalifikacija, informacinės 

kompetencijos. Planuojama, kad darbuotojai dalyvaus Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekos, Lietuvos M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos mokymuose bei Panevėžio 

rajono švietimo centro organizuojamuose projektiniuose renginiuose.  

Biblioteka planuoja aktyvinti bibliotekos el. paslaugų populiarinimą, edukacinių renginių 

organizavimo ir fondo tvarkymo kryptis. Metų eigoje planuojama 10 pasitarimų bei 4 mokymai-

stažuotės, kurių metu bus nagrinėjamos minėtos temos.  

Siekiant visose rajono bibliotekose pradėti automatizuotai išduoti leidinius, bus toliau vykdoma 

LIBIS plėtra ir 8 bibliotekų darbuotojams bus surengti darbo LIBIS programa mokymai. Taip pat bus 

rengiamos darbo su modernizuota LIBIS programa konsultacijos visiems bibliotekų darbuotojams. 

Siekiant stiprinti bibliotekų atstovavimą, rajono bibliotekininkams planuojama surengti 2 šios srities 

mokymus. Viešojoje bibliotekoje bus organizuojami metodiniai, praktiniai bei dalykiniai užsiėmimai, 

socialinių medijų kūrimo ir panaudojimo klausimais, pradiniai bibliotekininkų mokymai. Metų eigoje 

planuojamas 1 seminaras, skirtas skaitymo skatinimo aktyvinimui.  

2022 m. planuojami Dokumentų fondo tikrinimai: bus tikrinami Krekenavos, Žibartonių, 

Karsakiškio ir viešosios bibliotekos dokumentų fondo  daliniai fondo patikrinimai. Viešoji biblioteka 

ir padaliniai vykdys netinkamų naudoti dokumentų atranką, nurašys aktualumą praradusius, 

susidėvėjusius dokumentus, sutikslins informacinį ir fonotekos fondą. 

2022 m. bibliotekos darbuotojai teiks paraiškas papildomam veiklų finansavimui iš Lietuvos 

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

dalyvaus tyrimuose ir įvairiose bibliotekų veiklos tobulinimo programose, bendradarbiaus su miesto 

ir rajono Švietimo įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, viešins savo paslaugas 

socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, vietos spaudoje.  
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Panevėžio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022-2024 metų elementai: Vizija: 

„Išsilavinusi ir aktyvi bendruomenė;  

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

puoselėjanti kultūros paveldą konkurencingame žemės ūkio ir verslo krašte.  

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

Priemonės 

kodas 

Pavadinimas 

03  Programa Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas  

  Tikslas. Skatinti rajono bendruomenės aktyvumą ir sąmoningumą  

 Efekto kriterijai: 

E-01-03 – rajono kultūriniame gyvenime dalyvaujančių gyventojų skaičius. 

030101.  Uždavinys. Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas  

  Priemonės 

pavadinimas  
Veiksmo planas  

Vertinimo kriterijaus  

pavadinimas  

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė  

Vykdytojai  

Ištekliai  

03010101  Viešosios 

bibliotekos 

veikos 

užtikrinimas  

Savivaldybės viešosios 

bibliotekos veiklos 

užtikrinimas mokant 

atlyginimą darbuotojams, 

vykdant ūkinį/techninį 

administracijos 

aptarnavimą, užsakant 

periodinę spaudą.  

Administravimo išlaidų dalis nuo 

bendro biudžeto, proc.  

  Direktorė R.Bagdonienė.  Biudžeto lėšos  

    Organizuoti Panevėžio 

rajono savivaldybės 

teritorijos gyventojų 

bibliotekinį ir informacinį  

aptarnavimą ir tenkinti 

jų poreikius  

Bibliotekų lankytojų skaičius  

(*Iš 2022 – 2024 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano)  

80 000  E.Grucienė 

R.Karpinskienė, rajono 

bibliotekininkai. 

Biudžeto lėšos  

      Bibliotekų skaitytojų skaičius 

(*Iš 2022 – 2024 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano)  

6 100 R.Karpinskienė, rajono 

bibliotekininkai, 

E.Grucienė  

Biudžeto lėšos  

      Interneto vartotojų skaičius (*Iš 

2022 – 2024 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano)  

1 500 R.Karpinskienė, rajono 

bibliotekininkai, 

E.Grucienė.  

Biudžeto lėšos  
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      Išduotų dokumentų skaičius (*Iš 

2022 – 2024 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano)  

257 000 R.Karpinskienė, 

vyresn.bibliotekininkai,  

E.Grucienė  

Biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai  

      Interneto lankytojų skaičius (*Iš 

2022 – 2024 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano)  

 

12 000 

R.Karpinskienė, rajono 

bibliotekininkai,  

E.Grucienė  

Biudžeto lėšos  

      Kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio apmokytų 

gyventojų skaičius – suteiktų 

konsultacijų skaičius  
(*Iš 2021 – 2023 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano) 

300  R.Karpinskienė, rajono 

bibliotekininkai, 

E.Grucienė, 

L.Telyčėnienė-Kupstė 

ištekliai  

      Leidinių, užsakomų per. el. 

katalogą skaičius  
(*Iš 2022 – 2024 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano)  

2 900  R.Karpinskienė, rajono 

bibliotekininkai, 

Biudžeto lėšos  

      Virtualių paieškų el. 

kataloguose skaičiaus augimas, 

proc.  
(*Iš 2022 – 2024 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano)  

Modernizavus 

sistemą 

duomenys 

neteikiami 

   

   Vykdomų projektų, edukacijų 

skaičius (*Iš 2022 – 2024 metų 

Panevėžio rajono savivaldybės 

strateginio veiklos plano) 

12 R.Karpinskienė, rajono 

bibliotekininkai, 

E.Grucienė 

Biudžeto lėšos 

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



16  

  

01.01.02.  *priemonė. 

Muziejų 

veiklos 

užtikrinimas  

Savivaldybės viešosios 

bibliotekos muziejų 

veiklos užtikrinimas 

mokant atlyginimą 

darbuotojams, vykdant 

ūkinį/techninį 

administracijos 

aptarnavimą  

Administravimo išlaidų dalis nuo 

bendro biudžeto, proc.  

  Direktorė R.Bagdonienė.  Biudžeto lėšos  

      Muziejų lankytojų skaičius (*Iš 

2022 – 2024 metų Panevėžio 

rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano)  

1 400  A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė  

Biudžeto  

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai  

      Parengtų naujų programų skaičius  2  A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė  

Biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai  

      Parengtos spausdintos viešinimui 

informacijos apie muziejų veiklą 

skaičius  

2  A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė  

Biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai  

      Surengtų išvažiuojamųjų  

edukacinių programų skaičius  

10  A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė  

Biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai  

 

1. TIKSLAS   

Teikti aukštos kokybės kultūros paslaugas, prieinamas kiekvienam rajono  gyventojui  

Uždaviniai  Priemonės  Rodiklis  Vykdytojai  Laikas  Ištekliai  Atsakingi  

1.1. Ugdyti įvairių amžiaus 

grupių vartotojų 

informacinį, kompiuterinį ir 

skaitmeninį raštingumą, 

didinti DB panaudą 

vartotojų tarpe 

1.1.1.Kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio apmokytų gyventojų 

skaičius (*Iš 2022 – 2024 metų 

Panevėžio rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano) 
300  

L.Telyčėnienė-

Kupstė, rajono 

bibliotekininkai. 

I-IV ketv.  
Žmogiškieji 

ištekliai  
E.Grucienė 
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1.1.2. Elektroninių duomenų bazių  

prenumerata ir sklaida:   

15 - bazių 

20 konsult., 

1 k. į ketv. 

pranešimai 

R.Murmokaitė, 

D.Pamerneckytė, 

R.Karpinskienė. 

rajono 

bibliotekininkai,. 

I-IV ketv.  

Valstybės lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

  

  

1.1.3.Naudojant kūrybinius rinkinius  

organizuoti užsiėmimus lankytojams 
87 

E.Grucienė,  

L.Telyčėnienė-

Kupstė, 

R.Karpinskienė, 

rajono 

bibliotekininkai. 

II-IV ketv.  

Projekto lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

  

  1.1.5. Organizuoti veiklas (akcijas), 

skatinančias gyventojus atsakingai 

naudotis internetu  
50 

R.Karpinskienė, , 

L.Telyčėnienė-

Kupstė, rajono 

bibliotekininkai. 

I-IV ketv.  
Žmogiškieji 

ištekliai.  
E.Grucienė  

  

  

1.1.6. Surengti iBiblioteka pristatymus ir 

konsultacijas gyventojams 
60 

L.Telyčėnienė-

Kupstė, 

R.Karpinskienė, 

rajono 

bibliotekininkai, 

I-IV ketv.  
Žmogiškieji 

ištekliai.  
E.Grucienė  

                

1.2.Skatinti visų grupių 

vartotojų domėjimąsi 

literatūra, skaitymu, 

organizuojant literatūrinius, 

edukacinius renginius, 

akcijas, susitikimus su 

profesionaliais kūrėjais.  

1.2.1.Surengti literatūriniai, kultūriniai ir 

edukaciniai renginiai bei parodos (1 

priedas).  

 

R.Karpinskienė, 

V.Ambraškaitė, 

D.Pamerneckytė, 

V.Trečiokienė, 

rajono 

bibliotekininkai,,  

A.Daukša, 

I.Lesvinčiūnienė 

I-IV ketv.  

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

  

1.2.2.Surengta G.Petkevičaitės-Bitės 

literatūrinės premijos teikimo 

ceremonija  

1  A.Nedveckienė II ketv.  

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė 

  1.2.4.Organizuoti vaikų dienos stovyklą 1 L.Žukauskaitė  I-IV ketv.  

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  
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1.2.3.Organizuoti ir koordinuoti akcijos 

„Vasara su knyga“ veiklas 
36 

V.Ambraškaitė, 

rajono 

bibliotekininkai. 

II-III ket.  
Žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

  
1.2.4.Dalyvauti Šiaurės šalių literatūros 

savaitės projekte  
18  

V.Ambraškaitė, 

rajono 

bibliotekininkai, 

IV ket.  
Žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

  
1.2.5.Įsijungti į „Bibliotekų knygų 

Kalėdų“ renginius  
20 

R.Karpinskienė, 

rajono 

bibliotekininkai. 

IV ket.  
Žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

 
1.2.6. Dalyvauti Nacionalinėje 

bibliotekų savaitėje 
36 

R.Karpinskienė, 

rajono 

bibliotekininkai. 

II ketv. 
Žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

              

1.3.Ugdyti vaikų ir 

suaugusiųjų kūrybiškumą 

įtraukiant nesidominčias 

ir socialinės rizikos 

šeimas, organizuoti 

bibliotekose ir muziejuose  

edukacines paslaugas ir 

kt.  

1.3.1. Rengti edukacines išvykas į 

rajono bibliotekas  
3 D.Pamerneckytė  I-IV ketv.  

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai.  

R.Karpinskienė  

  
1.3.2.Oragnizuoti „Knygų lagaminų“ 

pristatymus  
2  V.Ambraškaitė,  I-IV ketv.  

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai.  

R.Karpinskienė  

  
1.3.3.Edukacijos „Svečiuose pas Matą 

Grigonį“ užsiėmimai 
2  

L.Žukauskaitė  
I-IV ketv.  

Žmogiškieji 

ištekliai.  
R.Karpinskienė 

  
1.3.4.Parengti (papildyti) naujų paraiškų 

Kultūros pasui  
2  

A.Daukša,   

I.Lesvinčiūnienė  
I-IV ketv.  

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

  1.3.5. Dalyvauti „Biblioteka visiems“ 

projekto veiklose   

4  L.Žukauskaitė  I – IV ketv.  Žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

  1.3.6. Supažindinti bibliotekos 

lankytojus su projekto ,,Knygų Startas“ 

idėja ir veiklomis  

4  L.Žukauskaitė  I – IV ketv.  Žmogiškieji 

ištekliai..  

E.Grucienė  
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 Dalyvauti skaitymo skatinimo projekto 

„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų 

skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir 

jaunimo socialinių santykių kūrimui su 

aplinka“ veikose. Veiklų skaičius 

 

 

 

 

2 

L.Žukauskaitė  I – IV ketv.  Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė  

 Dalyvauti projekto „Pasakojimo meno ir 

metodo modelio sukūrimas Lietuvos 

bibliotekoms “veiklose 

 

 

6 

L.Žukauskaitė, 

A.Kaupienė, 

A.Šalkauskienė 

I – IV ketv.  Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė  

             

1.4.Rengti bei įgyvendinti 

projektus bibliotekų 

veiklos srityje, ieškoti 

papildomo finansavimo. 

1.4.2. Organizuoti „Maminukų 

akademijos“ trečiadieninius užsiėmimus 

ir projekto renginius.  

25 L.Žukauskaitė  I-IV ketv.  

Žmogiškieji 

ištekliai.  
R.Karpinskienė  

  
1.4.3.Parengti ir vykdyti projektus 

Kultūros (regionų) tarybai  
5  

L.Telyčėnienė-

Kupstė,  

V.Trečiokienė,  

L.Žukauskaitė 

D.Pamerneckytė 

I-IV ketv.  
Žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

  
1.4.4.Parengti ir vykdyti projektus 

Panevėžio r. savivaldybės programoms  
9 

Rajono 

bibliotekininkai. II-IV ketv.  

Projekto lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

       

1.5. Didinti neformaliojo 

ugdymo paslaugų įvairovę, 

plėtoti edukacinę veiklą. 1.5.1.Koordinuoti Panevėžio krašto 

literatų klubo „Polėkis“ susitikimus 
10   

V.Trečiokienė, 

R.Karpinskienė  
I-IV ketv.  

Žmogiškieji 

ištekliai.  
E.Grucienė  

  

  

1.5.2.Organizuoti veiklas, užtikrinančias 

rajono suaugusiųjų neformalųjį 

švietimą: dalyvauti Suaugusiųjų 

švietimo savaitės veiklose  

Parengti paraišką 

 

 

 

8 

 

1  

E. Grucienė  II-IV ketv.  

mogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė 
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1.5.3.Parengti programas, užtikrinančias 

neformalųjį rajono vaikų užimtumą   
2 

M.Čeponienė,  

V.Antanaitytė,   

I-IV ketv.  

Valstybės lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė 

       

1.6. Vykdyti Vaikų dienos 

centrų veiklas  

1.6.1. Rūpintis centrų lankytojų 

užimtumu vykdant suplanuotas veiklas   

Pagal atskirą 

grafiką  

R.Masiokienė,  

V.Antanaitytė,  

I.Milkintienė, 

A.Taločkienė,  

E.Petronytė  

J.Batramiejūnė  

I-IV ketv.  

Valstybės, 

savivaldybės 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai.  

R.Bagdonienė  

2. TIKSLAS    

Vykdyti krašto paveldo atminties institucijos funkcijas, kaupti šaltinius, kraštotyros medžiagą ir kitus dokumentus reikalingus mikrorajono gyventojų 

aptarnavimui.  

Uždaviniai  Priemonės  Rodiklis  Vykdytojai  Laikas  Ištekliai  Atsakingi  

2.1.Kaupti kraštotyrinę 

medžiagą.  

2.1.1.Ruošti rankraštinius darbus ir 

leidinius (2 Priedas), parengti aplankus 

Parengti ir išleisti žinynus 

 

6 

3 

V.Trečiokienė, 

P.Juknevičius   

I-IV ketv.  Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto, 

savivaldybės 

lėšos.  

E.Grucienė  

  2.1.2.Rengti ir teikti kraštotyros įrašus į 

NDBD  

Įrašų sk. 600  V.Trečiokienė  III-IV ketv  Žmogiškieji  

ištekliai  

R.Karpinskienė  

2.2.Sisteminti ir tvarkyti 

kraštotyros medžiagą.  

2.2.1.Bendradarbiaujant su PAVB 

konvertuoti rašytinius kraštotyros  

dokumentus į skaitmeninį formatą   

60  V.Trečiokienė  I-IV ketv.  Žmogiškieji  

ištekliai  

R.Karpinskienė  

  2.2.2.Kurti lokalią kraštotyros DB  60  V.Trečiokienė, 

R.Murmokaitė 

I-IV ketv.  Žmogiškieji  

ištekliai  

R.Karpinskienė  

              

2.3.Vykdyti kraštotyros 

informacijos sklaidą.   

  

2.3.1.Parengti informaciją į interneto 

svetaines, spaudą apie bibliotekos 

kraštotyros veiklą   
20  

V.Trečiokienė  I-IV ketv.  Žmogiškieji  

ištekliai  

R.Karpinskienė  
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  2.3.2. Skatinant gyventojus domėtis 

krašto istorija, rengti renginius (Tėvynės 

60, Lietuvos katalikų bažnyčios 

kronikos paminėjimas), projektus 

įtraukiant vietos bendruomenes  

4  V.Trečiokienė, 

rajono 

bibliotekininkai.  

I-IV ketv.  Žmogiškieji  

ištekliai  

R.Karpinskienė  

3. TIKSLAS    

Organizuoti Bibliotekos dokumentų fondų kaupimą, saugojimą, tvarkymą bei apskaitą  

Uždaviniai  Priemonės  Rodiklis  Vykdytojai  Laikas  Ištekliai  Atsakingi  

3.1.Formuoti rajono 

bibliotekų sistemos 

spaudinių ir kitų 

dokumentų fondą  

3.1.1.Vykdyti viešuosius pirkimus  8 G.Slivkienė  I-IV ktv.  Valstybės lėšos.  

E.Grucienė  

  

3.1.2.Užsakyti, gauti ir sutvarkyti 

viešosios bibliotekos ir padalinių naujus 

dokumentus  

6 tūkst. vnt. G.Slivkienė  I-IV ktv.  Valstybės lėšos . 

E.Grucienė  

  3.1.3.Užprenumeruoti periodinius 

leidinius  

70 pav. D.Skrebienė I-IV ketv.  Biudžeto lėšos.  G.Slivkienė  

            

3.2.Dirbti su LIBIS  

  

3.2.1.Tvarkyti Bibliotekos fondų 

apskaitą, įtraukiant naujai gautus 

dokumentus   

 

1 tūkst. pav. 
G.Slivkienė, 

B.Povilauskienė 
I-IV ketv.  Valstybės lėšos  

E.Grucienė  

  

3.2.3.Sutikrinti LIBIS ir CBS bibliotekų 

fondų inventorines knygas  5 bibliotekų 

D.Skrebienė, 

B.Povilauskienė, 

U.Kazlauskaitė 

I-IV ketv.  
Žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė  

            

3.3. Kontroliuoti 

bibliotekų fondų 

tvarkymą, užtikrinti 

abėcėlinių  katalogų 

formavimo stabdymą ir 

užkonservavimą rajono 

bibliotekose. 

3.3.1.Surengti išvažiuojamieji 

patikrinimai, paruoštos ir pristatytos 

išvados  
5 G.Slivkienė  I-IV ktv.  Biudžeto lėšos.  E.Grucienė 

  

3.2.2. Atlikti Viešosios bibliotekos, 

dokumentų fondų dalių patikrinimai, 

suformuoti trūkstamų dokumentų 

sąrašai, teikti direktoriui (Priedas 3) 

4  

G.Slivkienė,  

A.Nedveckienė, 

Komisija.  

I-IV ketv.  
Žmogiškieji 

ištekliai.  

Komisijos 

primininkas  
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3.2.3.Surengti Komplektavimo tarybos 

posėdžius  2  G.Slivkienė  I-IV ketv  
Žmogiškieji 

ištekliai.  
E.Grucienė 

 
3.3.1. Patikrinti abėcėlinių katalogų būklę   D. Skrebienė  I-IV ketv. Žmogiškieji  

ištekliai  
G.Slickienė  

4. TIKSLAS    

Užtikrinti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) funkcionalumą 

Uždaviniai  Priemonės  Rodiklis  Vykdytojai  Laikas  Ištekliai  Atsakingi  

4.1.Tobulinti darbuotojų 

įgūdžius 

4.1.1.Bibliotekų, dirbančių su LIBIS 

stebėsena  
26  

R.Karpinskienė,  

R.Palionis,  

G.Slivkienė  

V.Trečiokienė  

I-IV ketv.  
Žmogiškieji  

ištekliai  
E.Grucienė  

  4.1.2. Darbuotojų konsultavimas  
Pagal poreikį  R.Karpinskienė, 

R.Palionis,  
I-IV ketv.  

Žmogiškieji  

ištekliai  
E.Grucienė 

              

4.2. Didinti el. paslaugų 

plėtrą  

4.2.1. LIBIS SAP diegimo darbai 

Nevėžio, Naujarodžių, Perekšlių, 

Berčiūnų, Daniūnų, Daukniūnų, Geležių, 

Karsakiškio, Šilagalio  bibliotekose   

9 R.Palionis  I-II ketv.  
Žmogiškieji 

ištekliai.  
E.Grucienė  

  
4.2.2.Bibliotekų darbuotojų apmokymas 

dirbti su programine įranga   
10 

R.Karpinskienė,  

vyresn. 

bibliotekininkai.  

I-II ketv.  
Žmogiškieji 

ištekliai.  
E.Grucienė  

  

4.2.3.Konsultacijos: 

bibliotekininkų naujai pradėjusių dirbti 

su LIBIS; 

darbuotojų, dirbančių su LIBIS programa 

 

 

2 

2 

R.Karpinskienė, 

rajono 

bibliotekininkai  
II-IV ketv.  

Žmogiškieji 

ištekliai.  
E.Grucienė  

5. TIKSLAS    

Pristatyti bibliotekas ir muziejus visuomenei, kaip atminties institucijas, skatinančias bendruomenės narių kūrybiškumą, socialinį aktyvumą  

Uždaviniai  Priemonės  Rodiklis  Vykdytojai  Laikas  Ištekliai  Atsakingi  

5.1.Viešinti bibliotekų 

veiklą spaudoje ir 

internetinėje erdvėje 

interneto svetainėse, 

socialiniuose tinkluose.  

5.1.1. rajono bibliotekų vykdomų veiklų 

vietos ir regioninėje spaudoje, internete 

viešinimas  

40 E.Grucienė,  

L.Telyčėnienė,  

A.Nedveckienė  

I-IV ketv.  Projekto lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė 
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  5.1.2. informacijos viešinimui apie 

muziejų veiklą ir paslaugas rengimas: 

virtualus pristatymas ir  

informacija į spaudą  

 

 

20,  

4  

A.Daukša,  

I.Lesvinčiūnienė,  

A.Nedveckienė  

I-IV ketv.  Žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė  

              

5.2.Stiprinti ryšį su 

vartotojais, bendruomenės 

nariais, plėsti partnerystes.   

5.2.1.Palaikyti ir skatinti savanorystės 

veiklas  

 

1  V.Ambraškaitė, 

E.Grucienė  

I-IV ketv.  Žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė 

  5.2.2.Palaikyti ryšius su Škofija Loka 

(Slovėnija) biblioteka  

parengiant parodas 

 

 

2 

D.Pamerneckytė  I-IV ketv.  Žmogiškieji 

ištekliai.  

E.Grucienė 

       

5.3.Skatinti bibliotekų 

projektinę veiklą 

5.3.1. Projektinių veiklų vykdymas 

bendradarbiaujant su Panevėžio r. ŠC 

2 L.Žukauskaitė II-III ketv. Projekto lėšos 

žmogiškieji 

ištekliai. 

E.Grucienė 

6. TIKSLAS    

Sudaryti sąlygas Bibliotekos darbuotojams dalyvauti profesinių  žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo renginiuose, šviesti juos aktualiais visuomenei 

bei darbdaviui klausimais  

Uždaviniai  Priemonės   Rodiklis  Vykdytojai  Terminai  Ištekliai  Atsakingi  

6.1.Planuoti ir organizuoti 

seminarus, pasitarimus, 

pasitelkiant į pagalbą 

profesinės srities žinovus, 

kitų specialybių atstovus.   

6.1.1.Suorganizuoti 

bibliotekininkams  

seminarus  1 

E.Grucienė 

A.Nedveckienė 
II-IV ketv.  

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai E.Grucienė 

  6.1.2. Suorganizuoti pasitarimus  

bibliotekininkams  

6 

E.Grucienė  I-IV ketv.  

Biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai  

E.Grucienė 

              

6.2.Stiprinti bibliotekos 

darbuotojų kompetencijas, 

kūrybiškumą   

6.2.1.Kelti kvalifikaciją Lietuvos 

Nacionalinės M. Mažvydo, Panevėžio 

apskrities G.Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekos, kitų organizacijų 

organizuojamuose mokymuose bei 

seminaruose  

30 

E.Grucienė  I-IV ketv.  Biudžeto lėšos.  E.Grucienė 
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  2.6.4.Surengti mokymai, praktikumai ir 

stažuotės bibliotekininkams  

6 
A.Nedveckienė  II-IV ketv.  

Žmogiškieji  

ištekliai  
E.Grucienė  

  6.2.5.Rengti pranešimus 

bibliotekininkams aktualiais 

bibliotekinės veiklos klausimais.  

3 A.Nedveckienė,  

vyr.specialistai  I-IV ketv.  

Žmogiškieji  

ištekliai  E.Grucienė  

  6.2.6.Rengti metodines rekomendacijas 

aktualiais bibliotekinės veiklos 

klausimais.  

2 

A.Nedveckienė  II-IV ketv.  

Žmogiškieji  

ištekliai  E.Grucienė  

       

6.3.Ieškoti naujų darbo 

formų 

6.3.1.Skatinti darbuotojų kūrybiškumą, 

suorganizuojant kūrybinį konkursą.  

1 
A.Nedveckienė  II-IV ketv.  

Žmogiškieji  

ištekliai  
E.Grucienė  

7. TIKSLAS   

Užtikrinti efektyvų ir sklandų darbo procesą  

Uždaviniai  Priemonės  Rodiklis  Vykdytojai  Terminai  Ištekliai  Atsakingi  

              

7.1.Susisteminti ir 

išanalizuoti gautus veiklos 

duomenis  

7.1.1.Analizuoti įstaigos veiklą ir 

parengti bibliotekos 2021 m. statistines 

ir veiklos ataskaitas  

2  

E.Grucienė  I ketv.  
Žmogiškieji  

ištekliai  

E.Grucienė  

  7.1.2.Parengtas bibliotekos veiklos 

planas 2022 metams   

1  
E.Grucienė  IV ketv.  

Žmogiškieji  

ištekliai  

E.Grucienė  

  7.1.3.Kas mėnesį vykdoma bibliotekų  

statistikos stebėsena  

12  
A.Nedveckienė  I-IV ketv.  

Žmogiškieji  

ištekliai  
E.Grucienė  

              

7.2.Konsultuoti, teikti 

metodinę pagalbą, vykdyti 

darbo kontrolę   

7.2.1.Suteikti metodines konsultacijas 

bibliotekininkams  

50  

A.Nedveckienė  I-IV ketv.  
Žmogiškieji  

ištekliai  
E.Grucienė  

  7.2.2. Suteikti specialistų konsultacijas 

bibliotekininkams  

Pagal poreikį  G.Slivkienė,  

R.Karpinskienė,  

V.Trečiokienė,  

R.Murmokaitė  

I-IV ketv.  
Žmogiškieji  

ištekliai  

 

E.Grucienė  

  6.2.3.Vykdyti metodines-konsultacines 

išvykas į bibliotekas, vykdyti darbo 

vietoje kontrolę ir stebėseną  

28 A.Nedveckienė,  

G.Slivkienė,  

R.Karpinskienė  
II-IV ketv.  

Žmogiškieji  

ištekliai  

 

E.Grucienė 
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7.3.Tirti gyventojų 

poreikius, tobulinti 

bibliotekos darbą 

7.3.1.Atliktas tyrimas  Pagal poreikį  E.Grucienė  III ketv.  Žmogiškieji 

ištekliai 

 E.Grucienė 

8. TIKSLAS   

Gerinti bibliotekų ir muziejų infrastruktūrą, modernizuojant patalpas ir diegiant naujas technologijas  

Uždaviniai  Priemonės  Rodiklis  Vykdytojai  Terminai  Ištekliai  Atsakingi  

8.1.Atnaujinti bibliotekų ir 

muziejų patalpas bei 

materialinę bazę.  

8.1.1.Patalpų remontai  3  E.Baguška  II-IV ketv.  

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai  

R.Bagdonienė  

  
8.1.2. Bibliotekos baldų atnaujinimas 

(kėdės, stalai, lentynos)   
50  E.Baguška II-IV ketv.  

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai  

R.Bagdonienė  

  8.1.3. Spausdintuvas  1 R.Palionis  II-IV ketv.  
Projekto lėšos, 

Biudžeto lėšos.  
R.Bagdonienė  

  8.1.4. Serveris 1  R.Palionis  II-IV ketv.  Biudžeto lėšos.  R.Bagdonienė  

  8.1.5. Barkodų skaitytuvai  10 R.Palionis  II-IV ketv.  Biudžeto lėšos.  R.Bagdonienė  

  8.1.6. Šakotuvai  4 R.Palionis  II-IV ketv.  Biudžeto lėšos.  R.Bagdonienė  

       

8.2.Bibliotekos 

informacinių sistemų, 

kompiuterių, jų tinklų, 

kompiuterinės ir 

programinės  

įrangos administravimas ir 

plėtra   

8.2.1.Viešosios bibliotekos interneto 

svetainės atnaujinimas, modernizavimas 

ir priežiūra  

1  

R.Palionis,  

L.Telyčėnienė-

Kupstė.  

II-IV ketv.  
Žmogiškieji 

ištekliai  
E.Grucienė 

  8.2.2.Interneto svetainės 

administravimas ir socialinių tinklų 

priežiūra  

36  

R.Palionis,  

L.Telyčėnienė-

Kupstė. 

I-IV ketv.  

Žmogiškieji  

ištekliai  E.Grucienė  

  

 

 

PARENGĖ:   

Direktorės pavaduotoja              Edita Grucienė  
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Priedas  1 

 

Kalendorinis renginių planas 

 

Eil. 

Nr. 
Data Renginio pavadinimas Rengėjas 

Planuojami 

ištekliai, lėšos 

SAUSIS  

1.  3 – 31 

d. 

„Karpytos užuolaidos ant langų“. Gitos Kolosovienės karpinių paroda./ Galerija „Prie 

knygų“.  

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

2.  3 – 20 

d. 

„Keramikos ir muzikos sintezė“. Ramygalos klubo „Savos erdvės“ kūrybinio vasaros 

plenero darbų paroda./ Galerija „Prie knygų“.  

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

3.  3 – 14 

d. 

„Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorius 2022“./ Virtualus pristatymas 

https://www.panrbiblioteka.lt/lt/; 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

4.  3 – 14 

d. 

„Kalėdos Tolerancijos mieste“. Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 

organizuota paroda./Vaikų literatūros skaitykla.  

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

5.  3 – 13 

d. 

Menininkų rezidencijos „ Ramygalos krašto kultūros identiteto paieškos ir formavimas“ 

dalyvių kūrybos darbų paroda./ Galerija „Prie knygų“.  

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

6.  6 d. 

14.00 

val. 

Virtualus Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narių susitikimas./ Grupės Facebook 

vaizdo pokalbių kambarys; 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

7.  11 d.  
Projekto „ Lietuviško ir pasaulinio kino odisėja“ veiklos interneto svetainėje ir FB 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

8.  12 d. 

11.00 

val. 

„Maminukų akademija“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams./ 

Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

9.  13 d. 

11 val. 

Virtualūs žaislų nuotykiai bibliotekoje Sausio 13-ajai paminėti./ Maminukų akademijos 

edukacijos./ https://www.facebook.com/Panrbiblioteka, 

https://www.facebook.com/Maminuk%C5%B3-Akademija-367857183915244/; 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

10.  17-31d. 
„2022-ieji Lietuvos karaimų metai“./ Virtualus pristatymas; 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

11.  17-31d. ,,Skirtukas knygai‘‘ Panevėžio l. darželio „Draugystė“ vaikų darbelių paroda./ Vaikų 

literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

12.  28 d. Bibliotekininkų pasitarimas E.grucienė Žmogiskieji 

ištekliai 

VASARIS  

13.  1-28 d.  „Škofja Lokos senamiestis moksleivių akimis“. Meninė paroda parengta Škofja Lokos 

miesto Ivan Tavčar bibliotekos./ Galerija „Prie knygų“. 

D. Pamerneckytė Siuntimo 

išlaidos– 60,- 

https://www.panrbiblioteka.lt/lt/
https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
https://www.facebook.com/Maminuk%C5%B3-Akademija-367857183915244/
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14.  1-28 d. Šiaudų šviesos istorija“ . Fotografijų paroda (aut. G.Lukoševičius) apie šiaudines 

skulptūras Naujamiestyje. Slovėnijos Škofja Lokos miesto Ivan Tavčar  bibliotekoje 

D. Pamerneckytė Siuntimo 

išlaidos  60,- 

15.  1-28 d.  „Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais dunkso tarp kalnų plačiai“ (Maironis). Literatūros 

paroda Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dienai paminėti 

R. Murmokaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

16.  1–14 d. ,,Skirtukas knygai‘‘ Panevėžio l. darželio „Draugystė“ vaikų darbelių paroda./Vaikų 

literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

17.  3 d.  „Skaitytojų aptarnavimo funkcionalumo užtikrinimas LIBIS programa“. Nuotolinės 

konsultacijos bibliotekų darbuotojams „MS Teams“ aplinkoje. 

R. Karpinskienė Žmogiskieji 

ištekliai 

18.  8 d.  Projekto „ Lietuviško ir pasaulinio kino odisėja“ veiklos interneto svetainėje ir FB./ 

https://www.panrbiblioteka.lt/lt/; 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

19.  23 d. 

11val. 

„Maminukų akademija“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams./ 

Vaikų literatūros skaitykla. 

L. Žukauskaitė 

S. Zelenkienė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

20.  3 d. 14 

val. 

Virtualus Panevėžio literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas Grupės Facebook vaizdo 

pokalbių kambarys 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

21.  7 – 11 

d. 

,,Saugesnio interneto pamokos‘‘. Saugesnio interneto savaitės 2022 renginys./ Virtuali 

„MS Teams“ aplinka 

L.Telyčėnienė-

Kupstė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

22.  8 d. „Kurkime geresnį internetą kartu!‘‘. Keičiamės virtualiomis pasakomis:  „Lubnik/kalva“ 

(Slovėnijos Škofja Lokos Ivan Tavčar biblioteka) - „Katinėlis ir gaidelis“ (Panevėžio 

rajono viešoji biblioteka)./ Virtualus pristatymas https://www.facebook.com/Panrbiblioteka 

 

L. Žukauskaitė 

D. Pamerneckytė 

 

Žmogiskieji 

ištekliai 

23.  15– 

28d. 

,,Mano laisva Lietuva‘‘. Velžio gimnazijos moksleivių paroda, skirta Lietuvos 

valstybingumui pažymėti./Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

24.  7-21 d. „Panevėžio rajono garbės pilietis“. Virtualus pristatymas https://panrbiblioteka.lt/lt/ V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

25.  22 d.  „Žvilgsnis į knygų pasaulį“. Virtuali naujų knygų 

apžvalga: https://www.panrbiblioteka.lt/lt/; https://www.facebook.com/Panrbiblioteka 

 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

26.  25 d. 

11.20 

val. 

„Kaip kiškis mokėsi drąsos“. „Sensorinių skaitymų“ projekto edukacinis užsiėmimas su 

Beržų progimnazijos mokiniais./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

27.  28 d.  Akcija „Metų knygos rinkimai“: 2021 metų knygų penketukų pristatymas / 

https://panrbiblioteka.lt/lt; https://www.facebook.com/Panrbiblioteka 

D. Pamerneckytė 

L. Telyčėnienė-

Kupstė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

28.  28 d. Bibliotekininkų mokymai A.Nedveckienė Žmogiskieji 

ištekliai 

KOVAS  

29.  1-31 d. „Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais dunkso tarp kalvų plačiai“ (Maironis). Literatūros R. Murmokaitė Žmogiskieji 

https://www.panrbiblioteka.lt/lt/
https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
https://panrbiblioteka.lt/lt/
https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
https://panrbiblioteka.lt/lt
https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
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paroda Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11-ajai paminėti ištekliai 

30.  1 – 

31d. 

,,Mano laisva Lietuva‘‘. Velžio gimnazijos moksleivių paroda, skirta Lietuvos 

valstybingumui ir kovo 11-ąjai paminėti. / Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

31.  1-31 d.  Ėriškių vasaros plenero „A.R. T. Ėriškiai“ (atviras ratas tapybai) dalyvių kūrybos darbų 

paroda/ Galerija „Prie knygų“. 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

32.  1 d. Užgavėnių kaukių dirbtuvėlės su rajono mokyklų vaikais./ Vaikų literatūros skaitykla; L. Žukauskaitė 

S. Zelenkienė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

33.  14-31d. „Mėnulio žemėlapis“ edukacinė programa su inovatyvia sensorine įranga./ Vaikų 

literatūros skaitykla. 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

34.   Kulinarinių knygų „Skanumynai iš lentynos“ pristatymas Vadoklių bibliotekoje D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

35.  7 d.  Projekto „Lietuviško ir pasaulinio kino odisėja“ veiklos interneto svetainėje ir FB./ 

https://www.panrbiblioteka.lt/lt/; 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

36.   Virtualus susitikimas su rašytoja Lina Ever ir jos naujausios knygos „Kava su apelsinais“ 

pristatymas./ https://www.panrbiblioteka.lt/lt/; 

D. Pamerneckytė Projekto lėšos: 

120,- 

37.  2, 9, 

16, 23, 

30 d.  

„Maminukų akademija“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams./ 

Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė 

S. Zelenkienė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

38.  3 d.  Virtualus Panevėžio literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas Grupės Facebook vaizdo 

pokalbių kambarys 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

39.  14 d.  „Pasaulis per 3D akinius“. Pažintinis edukacinis renginys Beržų progimnazijos mokiniams. 

Skaitmeninių įgūdžių ugdymo akcija „All Digital Weeks“./ Mokymų klasė; 

L. Telyčėnienė-

Kupstė   

L. Žukauskaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

40.  
21-24 

d. 

Skaitmeninio raštingumo mokymai. Pradedančiųjų „Skaitmeninės technologijos TAU: 

ateik, sužinok, išmok“ . Skirta: Skaitmeninės savaitės (angl. ALL DIGITAL Weeks) visoje 

Europoje organizuojama kasmetinė skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo 

akcija. 

L. Telyčėnienė-

Kupstė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

41.  
31 d. Bibliotekininkų pasitarimas E.Grucienė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

BALANDIS  

42.  1-30 d.  Loretos Kubiliūnienės keramikos darbų paroda. /Galerija „Prie knygų“ D.Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

43.   „Sava ir nepažįstama Lietuvos virtuvė“. R. Laužiko paskaita ir edukacinė programa  

„kultūriniai ir gastronominiai dvarų atspindžiai“„Švenčių kalvėje“ Projektinis renginys 

D. Pamerneckytė Projekto lėšos: 

200 eur 

44.    „Žvilgsnis į knygų pasaulį“. Naujos negrožinės literatūros pristatymas Piniavos 

bibliotekoje./ VB skaitykla 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

45.   8 d. Projekto „ Lietuviško ir pasaulinio kino odisėja“  baigiamosios veiklos interneto svetainėje D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

https://www.panrbiblioteka.lt/lt/
https://www.panrbiblioteka.lt/lt/
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ir FB./ https://www.panrbiblioteka.lt/lt/; ištekliai 

46.   „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“. Literatūros paroda S.Zelenkienė Žmogiskieji 

ištekliai 

47.  1–30 d. „Sugrįžęs pavasaris‘‘. Panevėžio rajono Dembavos progimnazijos mokinių piešinių 

paroda./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

48.  6, 13, 

20, 27 

d.  

INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai 

užsiėmimai vaikams./ Vaikų literatūros skaitykla. 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

49.   ,,Kartu skaityti gera‘‘: rajono mokinių knygų skaitymo konkurso baigiamasis renginys, 

skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai. /VB skaitykla ir Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

50.  7 d. „Viešnagė Vorynėje“. Susitikimas su rašytoju J. Endrijaičiu - skirtas Tarptautinei vaikų 

knygos dienai./ VB skaitykla; 

L. Žukauskaitė Biudžeto lėšos, 

50,- 

51.  7 d.  Panevėžio literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas /Mokymų klasė V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

52.  12-13d. „Magiški kiaušiniai“. Interaktyvi edukacija vaikams pagal projektą ,,INTERaktyvūs 

pašnekesiai su upe“./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

53.  23-29 

d.  

Nacionalinės bibliotekų savaitės  „Tvari biblioteka“ renginiai 

 

R.Karpinskienė, 

Kaimo 

bibliotekininkai 

Žmogiskieji 

ištekliai 

54.  27 d.  Susitikimas, skirtas Panevėžio rajono laikraščiui „Tėvynė“ 60-mečiui V. Trečiokienė Biudžeto lėšos, 

150,- 

55.  28 d.  INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Pažintinis edukacinis užsiėmimas su gamtininku, 

rašytoju A. Slučka rajono vaikams./ Raguvos biblioteka 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

56.  29 d. Seminaras bibliotekininkams E.Grucienė Biudžeto lėšos, 

250,  

GEGUŽĖ  

57.  2-31 d.  Vyt. Mikalausko menų gimnazijos dailės klasės moksleivių kūrybos darbų  paroda ir 

parodos pristatymas./ Galerija „Prie knygų“. 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

58.  2– 31 

d. 

,,Arklio Dominyko pavasaris“. Velžio gimnazijos mokinių piešinių paroda, skirta Vytauto 

V. Landsbergio gimtadieniui paminėti./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

59.  5 d. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“. Diskusijų festivalis Ustronėje P. Juknevičius 

V. Trečiokienė 

Biudžeto lėšos, 

100,- 

60.   Naujausios E. Tombak knygos „Ar čia kas nors yra“ pristatymas ir srautinio rašymo 

edukacija Upytės amatų centre. Projektinis renginys 

D. Pamerneckytė Projekto lėšos 

150,- 

61.  6 d. Akcija „Lietuva skaito“. Literatūrinių  įrašų plokštelėse klausymas skaitykloje. D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

https://www.panrbiblioteka.lt/lt/
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62.  11 d.  Kraštiečio animacinių filmų režisieriaus, dailininko Antano Janausko kūrybos pristatymas 

Velžio bibliotekoje 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

63.  4, 11, 

18, 25 

d.  

„INTERaktyvūs pašnekesiai su upe “. Skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai 

vaikams./ Vaikų literatūros skaitykla. 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

64.  12 d.  „Paukšteliai čiulba pasakas“. Edukacinis užsiėmimas vaikams – molio švilpynių 

dekoravimas./ Vaikų literatūros skaitykla. 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

65.  26 d.  „Kai skaitysi – sužinosi. Knygų lagamino vaikams pristatymas“  ir pažintis su rašytojo 

Vytauto V. Landsbergio kūryba rajono bibliotekos vaikams. 

V. Ambraškaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

66.  20 d.  ,,Svečiuose pas Matą Grigonį‘‘ edukacija moksleiviams./ Vaikų literatūros skaitykla; L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

67.   G.Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos teikimas R.Bagdonienė  

BIRŽELIS  

68.  1-30 d. „Karaimai Panevėžio krašte.“ Naujamiesčio dailės galerijos parengta kilnojamoji paroda, 

skirta  Karaimų metams./ Galerija „Prie knygų“. 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

69.  1 – 30 

d. 

,,Man tu rūpi“. Panevėžio rajono mokinių piešinių paroda, skirta Gyvūnų gerovės metams 

paminėti./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

70.  1 d.  ,,Kas yra upė?“. Edukacinis susitikimas su rašytoja Monika Vaicenavičiene, skirtas 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Projektas „INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“./ Vaikų 

literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Projekto lėšos. 

250,- 

71.  1 – 30 

d. 
Literatūros paroda, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės metams 

S.Zelenkienė Žmogiskieji 

ištekliai 

72.  1, 8, 15 

d.  

„INTERaktyvūs pašnekesiai su upe “. interaktyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai 

užsiėmimai vaikams./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

73.  2 d.  
Panevėžio literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas (Mokymų klasė) 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

74.  20 – 23 

d.  

„Prie upės“. Projekto „INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“ edukacinė stovyklėlė vaikams./ 

Vaikų literatūros skaitykla; 

V. Ambraškaitė 

L. Žukauskaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

75.  9 d.  
„Karaimų kultūros lobynas“. Edukacija ir degustacija Naujamiestyje. 

P. Juknevičius 

V. Trečiokienė 

Biudžeto lėšos, 

200,- 

76.  14-21 

d.  

Virtualus animacinių filmų režisieriaus, dailininko Antano Janausko gyvenimo ir kūrybos 

pristatymas 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

77.  14 d.  „Trėmimus mena tų laikų dainos“. Vinilo klausymas bibliotekoje. Skirta birželio 14-ąjai, 

Gedulo ir Vilties dienai paminėti. 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

78.  Derina

ma 
„Nostalgijos dulkės ant juodojo disko“. Vinilo pristatymas Miežiškių bibliotekoje 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 
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79.  1 - 30 

d. 
Akcijos „Vasara su knyga“ veiklos; 

V. Ambraškaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

LIEPA  

80.  1-29 d.  „Smalsuoliams. Visatos ir žmonijos paslaptis nagrinėjančios knygos“. Literatūros paroda./ 

VB skaitykla 

R. Murmokaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

81.  1-29 d.  „Kryžių viršūnės“. „Aukso Vainiko“ laimėtojo Panevėžio krašto tautodailininkų 

pirmininko Sauliaus Kronio kalvystės darbų paroda. Susitikimas su autoriumi./ Galerija 

„Prie knygų“. 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

82.   Virtualus susitikimas su autobiografinių romanų „Bitė‘, „Šatrijos ragana“ autore Nijole 

Kepeniene /https://www.panrbiblioteka.lt/lt/; 

D.Pamerneckytė Biudžeto lėšos 

100,- 

83.  1 - 31d. ,,Man tu rūpi“. Panevėžio rajono mokinių piešinių paroda, skirta Gyvūnų gerovės metams 

paminėti./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

84.  1 - 31 

d. 
Akcijos „Vasara su knyga“ veiklos; 

V. Ambraškaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

RUGPJŪTIS  

85.  1-31 d.  „Smalsuoliams: Visatos ir žmonijos paslaptis nagrinėjančios knygos“. Literatūros paroda./ 

VB skaitykla 

R. Murmokaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

86.  1-31 d.  „Kryžių viršūnės“. „Aukso Vainiko“ laimėtojo Panevėžio krašto tautodailininkų 

pirmininko Sauliaus Kronio kalvystės darbų paroda. /Galerija „Prie knygų“. 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

87.  1 - 31 

d. 

,,Man tu rūpi“. Panevėžio rajono mokinių piešinių paroda, skirta gyvūnų gerovės metams 

paminėti./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

88.  4 d. 
Panevėžio literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas./Mokymų klasė 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

89.  2 - 31 

d. 
Akcijos „Vasara su knyga“ veiklos. 

V. Ambraškaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

90.  14 d. „NUOTYKIAI TĘSIASI“ – šeimų ir knygų festivalis Anykščiuose. „Maminukų 

akademijos“ edukacijų pristatymas./ Anykščiai; 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Biudžeto lėšos, 

150,- 

91.  17 d.  „INTERaktyvūs pašnekesiai su upe “. Skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai 

vaikams./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

92.  23 d.  Dainos, skambėjusios Sąjūdžio laikais. Plokštelių perklausa. /VB skaitykla 

 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

93.  24 d. „INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai 

užsiėmimai su aktore K. Savickyte- Damanskiene./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

94.   Linos Vėželienės naujausios knygos „Vidurio amžiaus paauglystė arba ką veikti po 50-ies“ 

sutikimas Ramygalos klube „Savos erdvės“. /Negavus finansavimo – virtualus 

D. Pamerneckytė Biudžeto lėšos, 

100,- 

95.  31 d.  „Maminukų akademija“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

https://www.panrbiblioteka.lt/lt/
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su M. Mažvydo bibliotekos projektu „KNYGŲ STARTAS“./ Vaikų literatūros skaitykla. V. Ambraškaitė ištekliai 

RUGSĖJIS  

96.  1-30 d.  Kilnojamoji fotografijų paroda „Semenškių idilės“, skirta Jono Meko 100-mečiui. /Galerija 

„Prie knygų“. 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

97.  1-30 d.  
„Rašantys aktoriai“ . Skirta D. Kazragytės jubiliejui./ VB skaitykla 

R. Murmokaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

98.  1 d. 
Panevėžio literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas./Mokymų klasė 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

99.  Rugsėji

s-

lapkriti

s 

Administracinių-istorinių žinynų „Seniūnijos gyvenamosios vietos“ leidinių pristatymai 

rajono bibliotekose 

P. Juknevičius 

V. Trečiokienė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

100.  1 - 30 

d. 

,,Iš vabaliukų gyvenimo‘‘.  Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokinių piešinių paroda pagal 

rašytojo S. Poškos kūrybą./ Vaikų literatūros skaitykla 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

101.  2 d. „INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Inovatyvus skaitymo skatinimo edukacinis 

užsiėmimas su rašytoju B. Bėrantu./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

102.   „Nostalgijos dulkės ant juodojo disko“. Vinilo pristatymas Velžio  bibliotekoje 

 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

103.  7, 14, 

21 d.  

„INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai 

užsiėmimai vaikams./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

104.  9-15 d.  Virtualus kompozitoriaus Bronislovo Vaidučio Kutavičiaus gyvenimo ir kūrybos 

pristatymas https://panrbiblioteka.lt/lt/ 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

105.  14 d.  
„Panevėžio kraštas tyrėjo akimis“, skirtas Petro Juknevičiaus rengtų leidinių pristatymui 

V. Trečiokienė Biudžeto lėšos, 

50,- 

106.  15 d. Akcijos „Vasara su knyga“ rezultatų aptarimo baigiamasis renginys./ Vaikų literatūros 

skaitykla. 

V. Ambraškaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

107.  23 d.  
,,Svečiuose pas Matą Grigonį‘‘ edukaciniai užsiėmimai vaikams rajono bibliotekoje. 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

108.  29 d. INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Pažintinis edukacinis susitikimas su gamtininku, 

rašytoju A. Slučka./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

109.  30 d. 
Rajono bibliotekininkų pasitarimas 

E.Grucienė Žmogiskieji 

ištekliai 

SPALIS  

110.  3-31 d.  Susitikimas su  aktoriumi, keliautoju, rašytoju Juozu Gaižausku ir jo knygų pristatymas 

Krekenavoje Piligrimų centre.  

D. Pamerneckytė Projekto lėšos 

200,- 

111.   Stanislovo Janušo skulptūros ir tapybos darbų paroda ( tautodailininkų asociacija D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

https://panrbiblioteka.lt/lt/
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„Pantautodailė) /Galerija „Prie knygų“. ištekliai 

112.  3 d.  „Klausomės muzikos iš ...patefono“. Skirta muzikos dienai./ VB skaitykla 

 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

113.  3-10 d. Virtualus dailininkės Gražinos Janinos Vitartaitės gyvenimo ir kūrybos pristatymas 

https://panrbiblioteka.lt/lt/ 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

114.  3 – 31 

d. 

,,Iš nendrinės rupūžės gyvenimo“. Raguvos gimnazijos mokinių piešinių paroda./ Vaikų 

literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

115.  4 d. „INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Pažintiniai edukaciniai užsiėmimai vaikams su 

Panevėžio gamtos mokyklos edukatoriais./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė 

 

Žmogiskieji 

ištekliai 

116.  3—

31d.  

„Rūšių atsiradimas. Rūšių išnykimas“. Populiariosios lit.paroda,  skirta Gyvūnų gerovės 

metams“. /VB skaitykla 

R. Murmokaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

117.   Kulinarinių knygų „Skanumynai iš lentynos“ pristatymas   Berčiūnų bibliotekoje 

 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

118.  5, 12, 

19, 26 

d.  

„INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai 

užsiėmimai vaikams./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

119.  6 d. 14 

val.  
Panevėžio literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas. /Mokymų klasė 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

120.  14-31 

d.  

Festivalio „Nepatogus kinas“ veiklos. Individuali filmų peržiūra. „Gyvi“ kino seansai“. 

Interneto skaitykla 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

121.  17-20 

d. 
Akcija „Senojorų dienos internete“ viešojoje ir kaimo bibliotekose 

E.Grucienė Žmogiskieji 

ištekliai 

122.  17-20 

d. 

Skaitmeninio raštingumo mokymai. Pradedančiųjų „Skaitmeninės technologijos TAU: 

ateik, sužinok, išmok“. Skirta Senjorų dienos internete. 

L. Telyčėnienė-

Kupstė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

123.  20 d. „Kai skaitysi – sužinosi“. „Knygų lagamino“ ir S. Poškos kūrybos pristatymas rajono 

vaikams.  

V. Ambraškaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

124.  28 d. 
Rajono bibliotekininkų pasitarimas 

E.Grucienė Žmogiskieji 

ištekliai 

LAPKRITIS  

125.  3-30 d.  Tapytojo Raimundo  Kaliaso kūrybos paroda./ Galerija „Prie knygų“ 

 

D.Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

126.  3 – 30 

d. 

,,Mažojo Muko nuotykiai“. Paliūniškio pagrindinės mokyklos mokinių piešinių paroda 

skirta rašytojui V. Haufui (Wilhelm Hauff ) atminti./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

127.  3 d.  
Panevėžio literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas./Mokymų klasė 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

128.  3-11 d. Virtualus Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo Krekenavoje pristatymas V. Trečiokienė Žmogiskieji 

https://panrbiblioteka.lt/lt/
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ištekliai 

129.  7-11 d. 
Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai viešojoje ir kaimo bibliotekose 

A.Nedveckienė Žmogiskieji 

ištekliai 

130.  7d.  
Šiaurės  šalių literatūros savaitė. Sutemų valanda. / VB skaitykla 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

131.  7d. 
Šiaurės  šalių literatūros savaitė. „Auštant“: skaitymai  vaikams rajono bibliotekoje  

V.Ambraškaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

132.  9, 16,  

23, 30 

d.  

„INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai 

užsiėmimai vaikams./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

133.  10-30 

d. 

„Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi“.  Literatūros paroda, skirta Universitetų 

metams./VB Abonementas  

R. Karpinskienė Žmogiskieji 

ištekliai 

134.  14-17 

d. 
Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai viešojoje ir kaimo bibliotekose 

E.Grucienė Žmogiskieji 

ištekliai 

135.  14-17 

d. 

Skaitmeninio raštingumo mokymai. Pradedančiųjų „Skaitmeninės technologijos TAU: 

ateik, sužinok, išmok“ . Skirta Suaugusiųjų mokymosi savaitei. 

L. Telyčėnienė-

Kupstė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

136.  17 d.  „Skaitau tau“. Skaitymo balsiai akcija su savanoriais. Renginys skirtas Savanorystės 

metams paminėti./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

137.  24 d. 
Tradicinė šventė „Ištikimi knygai“ 

R.Bagdonienė Žmogiskieji 

ištekliai 

138.  18 d.  
Virtualūs „Medaus pusryčiai su Slovėnija“. Pusryčiaujame su kolegomis iš Škofja Lokos 

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

139.  28 d.  
Adventinio vainiko pynimas. Edukacija 

L. Telyčėnienė-

Kupstė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

GRUODIS  

140.  1 d.  Panevėžio literatų klubo “Polėkis” narių susitikimas, skirtas Adventui. 

 

V. Trečiokienė Žmogiskieji 

ištekliai 

141.  1-31 d.  Ramygalos klubo „Savos erdvės“ vasaros plenero kūrybos paroda 

  

D. Pamerneckytė Žmogiskieji 

ištekliai 

142.  1– 31 

d. 

„Žvėrelių nuotykiai žiemą“. Velžio gimnazijos mokinių piešinių paroda, skirta gamtininkui  

T. Ivanauskui atminti./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

143.  7, 14,  

21 d.  

„INTERaktyvūs pašnekesiai su upe“. Inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai 

užsiėmimai vaikams./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė 

V. Ambraškaitė 

Žmogiskieji 

ištekliai 

144.  8 d. 
Akcija „Tėčiai skaito vaikams“./ Vaikų literatūros skaitykla; 

L. Žukauskaitė Žmogiskieji 

ištekliai 

145.  15.12  Adventiniai skaitymai (B.Lyris, A. Toliatas) D. Pamerneckytė Žmogiskieji 
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ištekliai 

146.  10-31 

d. ,,Knygų Kalėdos“: Akcija./VB ir kaimo bibliotekos 

R. Karpinskienė, 

vyresn. 

bibliotekininkai 

Žmogiskieji 

ištekliai 

147.  22 d. 
Rajono bibliotekininkų pasitarimas 

E.Grucienė Žmogiskieji 

ištekliai 

 

Leidiniai ir rankraštiniai darbai 

Priedas 2 

Eil. Nr.  
Leidinio pavadinimas  

Autorius arba 

sudarytojas  
Data  

1 Aplankas „Panevėžio rajono garbės pilietis K. V. H. Vaičiūnas“ V.Trečiokienė  2022 m. kovas 

2 Aplankas „Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis ,,Tiltai'' 2022“ Paįstryje V.Trečiokienė  2022 m. balandis 

3 Aplankas „2022 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos laureatas“ V.Trečiokienė  2022 m. birželis 

4 Aplankas „2022 Metų bibliotekininkas“ V.Trečiokienė  2022 m. lapkritis 

5 2023 metų  jubiliejinių datų kalendorius  R.Murmokaitė  2022 m. lapkritis  

6 „Ramygalos seniūnijos gyvenamosios vietos: istorinis-administracinis žinynas“. 
V.Trečiokienė 

P. Juknevičius 
2022 m. 

7 Panevėžio rajono bibliotekos spaudoje 2022 m. bibliografija V.Trečiokienė  2022 m. 

8 Teminis aplankas „ Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ V.Trečiokienė  2022 m. 

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondo dalių patikrinimai 2022 m. 

Priedas 3 

Eil. Nr. Biblioteka Atsakingas Data 

1 Viešosios bibliotekos (Beržų g. 50) Komisijos pirmininkas I-II ketv. 

2 Žibartonių bibliotekos Komisijos pirmininkas II-III ketv. 

3 Krekenavos bibliotekos Komisijos pirmininkas II-III ketv. 

4 Karsakiškio bibliotekos Komisijos pirmininkas III-IV ketv. 

 


