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Joniškio rajono savivaldybės programos pavadinimas ir jos kodas 

 Kultūros ir sporto plėtra – kodas 02 

 

           Bibliotekos misija – užtikrinti rajono gyventojams  prieigą prie įvairių 

informacijos šaltinių, panaudojant tradicinius išteklius ir modernias technologijas, skatinti 

skaitymą,  stiprinti  bibliotekos informacines, neformalaus ugdymo   ir kultūrines  funkcijas.  

           Atsižvelgdama į  vykdomą misiją, vadovaudamasi veiklos nuostatais, Joniškio 

rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir 18 jai priklausančių filialų vykdys 

bibliotekinio, informacinio, kultūrinio gyventojų aptarnavimo veiklas ir funkcijas. 

 

Pagrindinės veiklos gairės ir kryptys 2016 m.   

        Atsižvelgdamas į mažėjantį visuomenės skaitymą ir įvertindamas bibliotekų 

reikšmingumą ir galimybes skatinti skaitymą, kelti gyventojų informacinę kompetenciją, 

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 metus paskelbė Bibliotekų metais. Biblioteka, įsijungdama į 

Bibliotekų metų programą, aktyvins savo veiklą, skatins įvairaus amžiaus bendruomenės narių 

skaitymą, ypač didelį dėmesį skirs  vaikų, paauglių,  jaunimo skaitymo įgūdžiams ir poreikiams 

ugdyti,  organizuos susitikimus su kūrėjais, populiarins lietuvių autorių knygas, plės kultūrinę ir 

šviečiamąją veiklą, skatins savanorystę, pagerbs skaitančius joniškiečius.  

       Pabrėždamas  vietos bendruomenių reikšmingumą, Lietuvos Respublikos Seimas 

2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių metais.  Bendruomenės – vienos svarbiausių 

bibliotekų partnerių, todėl bibliotekos, teikdamos bibliotekines paslaugas, organizuodamos 

kultūrinius renginius, mažindamos skaitmeninę atskirtį, drauge bendruomenėmis prisidės  prie 

vietos socialinės ir kultūrinės plėtros, gerins kultūrinę aplinką.  

Visai šaliai, o ypač Šiaulių regionui, svarbus Lietuvos Respublikos Seimo 2016 –

ųjų metų paskelbimas  Saulės mūšio metais. 2016 m. minimos istorinio, Šiaulių krašte vykusio  

Saulės mūšio 780-osios metinės. Bibliotekos renginiais, edukacinėmis veiklomis įsijungs į 

Saulės mūšio minėjimo renginių programą. 

       2016 m. Viešoji biblioteka dalyvaus Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos kartu 

su Bilo ir Melindos Geitsų fondu vykdomo projekto Bibliotekos pažangai 2“ veiklose ir 

iniciatyvose.  

       Siekdama skatinti skaitymą, ugdyti skaitymo įpročius, kaupti, populiarinti iškilių 

krašto žmonių kūrybą, veiklą, biblioteka įgyvendins rajono savivaldybės finansuojamą 

skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programą, minės Joniškio kraštui svarbius 

įvykius, datas ir sukaktis.  

      2016 metais bus minima Magdeburgo teisių suteikimo Joniškio miestui 400 metų 

sukaktis, kurią biblioteka pažymės įvairiais renginiais ir iniciatyvomis.   

       Biblioteka įsijungs į 16-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius. 

Bus organizuojami tradiciniai renginiai, kaip: Europos dienos šventė, Jono Avyžiaus skaitymai, 

Poezijos pavasaris, kasmetinis miesto dienos šventei skirtas renginys, vyks šventės miesto 

pirmaklasiams, dalyvaujama Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje.   
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        Vykdydamos 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programą,  rajono bibliotekos 

dalyvaus neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir ugdymo programose, teiks mokymosi visą 

gyvenimą galimybes, vykdys edukacines programas suaugusiems ir vaikams, sudarys sąlygas 

turiningam  laisvalaikiui, skatins kūrybingumą.     

Bibliotekos veiklos programos įgyvendinimui planuojama gauti lėšų iš biudžeto 

44300,00 Eur, naujiems dokumentams įsigyti iš valstybės biudžeto – 16200,00 Eur. Tikimasi, 

kad bus gautas  finansavimas Viešosios bibliotekos  elektros instaliacijai pakeisti.  

 

1 LENTELĖ. UŽDAVINIAI,  PRIEMONĖS IR VEIKSMAI  

 

1 uždavinys. Užtikrinti rajono bendruomenės prieinamumą prie įvairių informacijos 

šaltinių, gerinti bibliotekos paslaugų kokybę, skatinti gyventojus naudotis bibliotekos 

tradicinėmis ir moderniomis technologijomis pagrįstomis paslaugomis, organizuoti  

neformaliojo suaugusių ir vaikų švietimo priemones   

Priemonės Veiksmai 
1.1. 1.1. Kaupti, organizuoti ir tvarkyti    SVB 

dokumentų fondą, atitinkantį rajono 

bendruomenės skaitymo ir informacinius 

poreikius 
 

1.1.1. Pildyti SVB fondą naujais dokumentais 

1.1. 2. Organizuoti dokumentų atranką, 

pirkimą ir užsakymą taikant viešųjų pirkimų 

procedūras    

1.1. 3. Vesti bendrąją ir vienetinę fondo 

apskaitą  

1.1. 4. Atlikti dokumentų atranką ir nurašymą 

1.1.5. Kaupti ir tvarkyti informacijos apie 

Europos Sąjungą fondą   

1.1.6. Organizuoti VB ir filialų  fondo 

apsaugą, laiku ir nustatytais terminais  atlikti   

fondo patikrinimus  

1.2. Organizuoti ir sudaryti prieigą prie 

bibliotekos fondo ir kitų informacijos šaltinių 

panaudojant šiuolaikines  technologijas 

1.2. 1.Kurti  elektroninį  katalogą: daryti 

naujus įrašus, išimti nurašytų dokumentų 

įrašus   

1.2.2.Rengti kraštotyros bibliografinius    

įrašus ir perduoti į  LIBIS nacionalinės 

bibliografijos duomenų banką 

1. 2.3. Atsakyti į  vartotojų informacines  

užklausas  

1.2.4. Vartotojų informaciniams poreikiams 

panaudoti e. katalogą, elektronines duomenų 

bazes  

1.2.5. Vartotojų skaitymo poreikiams 

panaudoti e. skaitykles 

1.3. Skatinti gyventojus naudotis biblioteka, 

gerinti bibliotekos paslaugų  kokybę, teikti 

elektronines paslaugas  

1.3.1. Telkti gyventojus į bibliotekos paslaugų 

vartotojus 

1.3.2. Aptarnauti vartotojus bibliotekose ir 

namuose  

1.3.3. Aptarnauti vartotojus nestacionariniuose 

aptarnavimo (paslaugų)  punktuose  ir 

kilnojamosiose bibliotekėlėse  

1.3.4. Organizuoti veiklą ir teikti paslaugas 

vartotojams vaikams 

1. 3.5. Aprūpinti vartotojus trūkstamais 

dokumentais iš kitų šalies bibliotekų 

panaudojant tarpbibliotekinį abonementą 

(TBA) 

1. 3.6. Aptarnauti neįgalius ir senyvo 
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amžiaus žmones namuose 

1.3.7. Kurti naujas  interaktyvias paslaugas  

1.3.8. Teikti mokamas paslaugas  

1.3.9. Tirti ir analizuoti vartotojų poreikius 

1.3.10. Organizuoti knygnešystę, telkti 

savanorius    

1. 4. Užtikrinti  prieigą prie interneto, kelti 

gyventojų informacinį ir  kompiuterinį 

raštingumą 

1.4.1. Gerinti viešos interneto prieigos taškų 

veiklą ir kompiuterizuotų darbo vietų 

prieinamumą ir funkcionavimą  

1.4.2.Organizuoti mokymus vartotojams 

fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių 

panaudojimo, kompiuterinio raštingumo 

klausimais 

1.4.3. Skatinti vartotojus naudotis interaktyvių 

paslaugų portalu www.ibiblioteka.lt 

1.5. Populiarinti bibliotekos paslaugas viešoje 

erdvėje, žiniasklaidoje ir kurti bibliotekos 

įvaizdį  

1.5.1. Apie bibliotekos paslaugas ir veiklą 

skelbti bibliotekos interneto svetainėje 

www.joniskis.rvb.lt 

1.5.2. Apie bibliotekos veiklą teikti 

pranešimus žiniasklaidai 

1.5.3.  Iki kiekvieno mėnesio 15 d. pateikti 

informaciją apie sekančio mėnesio renginius 

rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių 

skyriui 

1.5.4. Anonsuoti renginius per TV ir radiją  

1.5.5. Rengti bibliotekos paslaugų ir renginių  

reklamos leidinius: lankstinukus, skelbimus, 

kvietimus, skrajutes ir kt.  

1.5.6. Bendradarbiauti su  laikraščio „Sidabrė“ 

redakcija 

1.6. Bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), 

kraštiečiais  

1.6.1. Palaikyti bendradarbiavimo ryšius su 

kultūros, švietimo  įstaigomis, Visuomenės 

sveikatos biuru, Joniškio bažnyčia  

1.6.2. Bendradarbiauti su  nevyriausybinėmis 

organizacijomis: literatų klubu „Audruvė“, 

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos 

Joniškio skyriumi,  Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ Joniškio rajono bendrija, 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 

Joniškio rajono filialu, jaunimo 

organizacijomis, Trečiojo amžiaus universiteto 

lankytojais  ir kt.  

1.6.3. Tęsti bendrystę su bibliotekos globėja, 

Nacionalinio operos ir baleto teatro soliste, 

kraštiete  Sofija Jonaityte 

2 uždavinys. Įgyvendinti skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programą, 

kultūrinius projektus, didinti kultūrinių renginių įvairovę 

Priemonės  Veiksmai 

2.1. Įgyvendinti skaitymo skatinimo ir kraštiečių 

kūrybos sklaidos iniciatyvas 

2.2. Organizuoti  kultūrinius, edukacinius 

renginius 

2.1.1.Organizuoti žodinius ir vaizdinius 

renginius   

2.1.2. Organizuoti netradicines  užimtumo  

veiklas: klubus, kūrybines dirbtuvėles, 

būrelius, lėlių teatrus ir kt.  

2.1.3. Rengti edukacines programas 

http://www.joniskis.rvb.lt/
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neformaliajam  suaugusiųjų ir vaikų švietimui 

2.1.4. Paminėti kraštiečių jubiliejines sukaktis 

2.1.5. Pristatyti visuomenei kraštiečių kūrybą  

3 uždavinys. Ugdyti bibliotekos darbuotojų profesinę kompetenciją ir gebėjimus,  

organizuoti  ir dalyvauti  profesinio ugdymo renginiuose ir mokymuose,  teikti metodinę 

pagalbą, profesionaliai vadovauti bibliotekai 

Priemonės Veiksmai  

3.1.Tobulinti  profesines žinias ir įgūdžius, 

organizuoti metodinę veiklą  

3.1. 1. Organizuoti  kvalifikacijos kėlimo 

renginius: seminarus, pasitarimus, mokymus 

3.1.2. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose už bibliotekos ribų 

3.1. 3. Kaupti informaciją apie bibliotekos 

veiklą  

3.1.4. Analizuoti bibliotekos veiklą 

3.1.5.Rengti statistines ir tekstines veiklos 

ataskaitas 

3.1.6. Skleisti gerąją patirtį  

3.1.7.Teikti metodines ir bibliotekines 

konsultacijas filialų ir mokyklų 

bibliotekininkams 

3.1.8. Rengti naujausios bibliotekinės 

literatūros pristatymus 

3.1.9. Skatinti darbuotojų individualų 

mokymąsi ir savišvietą 

3.2. Tobulinti vadovavimo įgūdžius 3.2.1. Dalyvauti seminaruose ir mokymuose 

3.2.1. Organizuoti bibliotekos administracijos 

ir skyrių vedėjų pasitarimus 

4 uždavinys.    Užtikrinti optimalias sąlygas programos įgyvendinimui, efektyviai vykdyti 

bibliotekos veiklos administravimą ir priežiūrą 

Priemonės Veiksmai 

4. 1.Gerinti materialinę  bazę    4.1.1.  Remontuoti bibliotekas 

4.1. 2.Įsigyti reikalingo inventoriaus 

4.2. Gauti asignavimų programos įgyvendinimui  4.2.1. Gauti lėšų  iš savivaldybės biudžeto 

4.2.2. Gauti lėšų iš projektų ir programų 

4.2.3. Gauti lėšų iš rėmėjų 

 

 

2 LENTELĖ. PASIEKIMO RODIKLIAI IR REZULTATAI  

 

 

1. Dokumentų fondo organizavimas 

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas  

Atsakingi, 

vykdytojai  

Fondo dydis SVB: 

-VB 

-Žagarės m. filiale 

-kaimo filialuose  

183295 

59100 

13742 

110453 

Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo sk., 

skyrių vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai   

Gauti ir sutvarkyti dokumentų  SVB fiz. vnt.:  

-VB 

-Žagarės m. filiale 

-kaimo filialuose  

9500 

2480 

530 

6490 

Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo sk., 

skyrių vedėjai ir 

filialų 
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bibliotekininkai  

Nurašyti dokumentų  SVB fiz. vnt.: 

-VB 

-Žagarės m. filiale 

-kaimo filialuose 

9500 

2420 

1340 

5740 

Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo sk., 

skyrių vedėjai ir 

filialų 

bibliotekininkai 

Gauti ir sutvarkyti prenumeruojamų periodinių 

leidinių  pav.  SVB: 

-VB 

-Žagarės miesto filiale 

-kaimo filialuose 

57 

 

50 

14 

32 

Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo sk. 

Fondo apyvartos rodiklis SVB: 

-VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

1,3 

2,07 

1,7 

0,8 

VB skyrių 

vedėjai, filialų 

bibliotekininkai  

Atlikti Žagarės ir  Darginių  filialų fondo patikrinimus  2 Z.Grigutytė, 

filialų  

bibliotekininkai  

2. Informacinė veikla 

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi, 

vykdytojai 

 Įrašų skaičius elektroniniame  kataloge 110665 Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo, 

Informacijos ir 

kraštotyros sk. 

Sukurtų įrašų skaičius per metus 4320 –//– 

Išsiųstų įrašų į LIBIS DB skaičius 1300 Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo sk. 

Filialų kortelių katalogų pildymas naujais įrašais 

(kortelėmis)  

10080 Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo sk., 

filialų 

bibliotekininkai  

Įvykdytų informacinių užklausų skaičius SVB: 

-VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

5225 

4215 

65 

945 

Informacijos ir 

kraštotyros, 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

Vaikų literatūros  

sk., filialų 

bibliotekininkai  

Užklausų, atsakytų e. būdu, skaičius SVB: 

-VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

192 

150 

3 

39 

Informacijos ir 

kraštotyros sk, 

filialų 

bibliotekininkai 

Panaudoti  elektronines duomenų bazes (atsisiųstųjų 

dokumentų skaičius) 

2500 Informacijos ir 

kraštotyros sk. 

3. Rajono gyventojų bibliotekinis aptarnavimas   

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi, 

vykdytojai 

Rajono gyventojų skaičius  25038 X 
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Suaugusių gyventojų skaičius  22018 X 

Gyventojų vaikų (iki 14 m.) skaičius  3020 X 

 Gyventojų sutelkimo į bibliotekas proc.:  

-suaugusių gyventojų sutelkimo proc.  

-vaikų sutelkimo į bibliotekas proc.  

30,2 

23,9 

75,7 

VB ir filialai  

 

Vartotojų skaičius: 

- suaugusių vartotojų skaičius 

- vartotojų vaikų skaičius 

7555 

5270 

2285 

VB skyrių 

vedėjai, filialų 

bibliotekininkai 

Apsilankymų skaičius: 

- suaugusių vartotojų apsilankymų  skaičius 

- vartotojų vaikų apsilankymų  skaičius 

 

129580 

81780 

47800 

–//– 

Bendras lankomumo rodiklis: 

- suaugusių vartotojų lankomumas 

- vaikų  vartotojų lankomumas 

17,2 

15,5 

20,9 

–//– 

Dokumentų išduotis: 

- išduotis suaugusiems vartotojams 

- išduotis vaikams 

237190 

167390 

69800 

–//– 

Vidutinis skaitomumas: 

- suaugusių vartotojų skaitomumas 

- vaikų skaitomumas 

31,4 

31,8 

30,5 

–//– 

Nestacionarinių bibliotekų skaičius iš viso: 7 Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

Kriukų, Stungių, 

Stupurų filialų 

bibliotekininkai  

Knygų išdavimo punktų skaičius 5 –//– 

Knygų išdavimo punktų rodikliai:  

-vartotojų skaičius  

-apsilankymų  skaičius 

-išduotis 

 

164 

1090 

3750 

–//– 

 

Kilnojamųjų bibliotekėlių skaičius (VB ir Jurdaičių 

filialo Jankūnų bendruomenėje) 

2 VB, Jurdaičių 

filialas  

Kilnojamųjų bibliotekėlių rodikliai: 

-vartotojų skaičius 

-apsilankymų  skaičius 

-išduotis 

 

55 

340 

1340 

 

L.Karpavičienė, 

D.Užkuraitienė 

Namuose aptarnaujamų skaitytojų skaičius, tarp jų: 

-neįgalių, senyvo amžiaus 

212 

95 

Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

filialų 

bibliotekininkai 

Išduotis namuose 5010                –//– 

Knygnešių skaičius iš viso: 98                –//– 

Knygnešių aptarnaujamų skaitytojų skaičius 151                –//– 

Mokamų paslaugų apimtis:    

 Išduotų mokamų  LIBIS pažymėjimų skaičius VB  80 Skaitytojų 

aptarnavimo sk.  

Padarytų kopijų skaičius iš viso: 

-VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

3685 

10000 

600 

2085 

Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

filialų 

bibliotekininkai  

3.1. Viešosios bibliotekos bibliotekinio gyventojų aptarnavimo rodikliai 
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Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi, 

vykdytojai 

Aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius 10039 (mieste –

9138) 

X 

Suaugusių gyventojų skaičius  8836 X 

Gyventojų vaikų (iki 14 m.) skaičius 1203 (mieste –

1111) 

X 

Gyventojų sutelkimo į bibliotekas proc.: 

-suaugusių gyventojų sutelkimo į proc. 

-vaikų sutelkimo į bibliotekas proc. 

33,8 

26,9 

84,3 

Skaitytojų 

aptarnavimo sk.  

Vaikų literatūros 

sk.  

Vartotojų skaičius: 

- suaugusių vartotojų skaičius 

- vartotojų vaikų skaičius 

3395 

2380 

1015 

Skaitytojų 

aptarnavimo ir 

Vaikų literatūros 

sk.  

Apsilankymų skaičius: 

- suaugusių vartotojų apsilankymų  skaičius 

- vaikų apsilankymų skaičius 

58760 

42380 

16380 

Skaitytojų 

aptarnavimo ir 

Vaikų literatūros 

sk. 

Bendras lankomumo rodiklis: 

- suaugusių vartotojų lankomumas 

- vaikų  lankomumas 

17,3 

17,8 

16,1 

Skaitytojų 

aptarnavimo ir 

Vaikų literatūros 

sk. 

Dokumentų išduotis: 

- išduotis suaugusiems vartotojams 

- išduotis vaikams 

122440 

89660 

32780 

Skaitytojų 

aptarnavimo ir 

Vaikų literatūros 

sk. 

Vidutinis skaitomumas: 

- suaugusių vartotojų skaitomumas 

- vaikų skaitomumas 

36,1 

37,7 

32,3 

Skaitytojų 

aptarnavimo ir 

Vaikų literatūros 

sk. 

Kilnojamųjų bibliotekų skaičius : 

-skaitytojų skaičius 

-apsilankymų skaičius 

-išduotis  

1 

40 

240 

1100 

E.Šukienė 

L.Karpavičienė 

–//– 

–//– 

Namuose aptarnaujamų skaitytojų skaičius iš viso, 

-tarp jų neįgalių, senyvo amžiaus 

18 

8 

Skaitytojų 

aptarnavimno sk.  

–//– 

Išduotis namuose 370 –//– 

Knygnešių skaičius 14 –//– 

Knygnešių aptarnaujamų skaitytojų skaičius 15 –//– 

3.2. Žagarės miesto filialo bibliotekinis gyventojų aptarnavimas   

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi,  

vykdytojai 

Aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius  2150 (mieste-1500) X 

Suaugusių gyventojų skaičius 1880 X 

Gyventojų vaikų (iki 14 m.) skaičius 270 X 

Gyventojų sutelkimo į bibliotekas proc.: 

-suaugusių gyventojų sutelkimo į bibliotekas proc. 

-vaikų sutelkimo į bibliotekas proc. 

30,7 

21,8 

92,6 

A. Jonuitytė  

V.Kurauskienė 

Vartotojų skaičius: 

-suaugusių vartotojų  skaičius 

-vartotojų vaikų skaičius 

660 

410 

250 

A. Jonuitytė 

V.Kurauskienė 
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Apsilankymų skaičius: 

-suaugusių vartotojų apsilankymų  skaičius 

vaikų apsilankymų skaičius 

14000 

7000 

7000 

A. Jonuitytė 

V.Kurauskienė 

Bendras lankomumo rodiklis: 

-suaugusių vartotojų lankomumas 

-vaikų  lankomumas 

21,2 

17,1 

28 

A. Jonuitytė 

V.Kurauskienė 

Dokumentų išduotis 

-išduotis suaugusiems vartotojams 

-išduotis vaikams 

23500 

13400 

10100 

A. Jonuitytė 

V.Kurauskienė 

Vidutinis skaitomumas: 

-suaugusių vartotojų skaitomumas 

-vaikų skaitomumas 

35,6 

32,7 

40,4 

A. Jonuitytė 

V.Kurauskienė 

Namuose aptarnaujamų skaitytojų skaičius, tarp jų:  

-neįgalių, senyvo amžiaus 

5 

5 

A. Jonuitytė 

 

Išduotis namuose 230 A. Jonuitytė 

Knygnešių skaičius  5 A. Jonuitytė 

Knygnešių aptarnaujamų skaitytojų skaičius 5 A. Jonuitytė 

3.3. Kaimo filialų bibliotekinis gyventojų aptarnavimas  

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi,  

vykdytojai 

Aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius 12849 X 

Suaugusių gyventojų skaičius 11392 X 

Gyventojų vaikų (iki 14 m.) skaičius 1547 X 

Gyventojų sutelkimo į bibliotekas proc.: 

-suaugusių gyventojų sutelkimo  proc. 

-vaikų sutelkimo į bibliotekas proc. 

27,2 

21,8 

65,9 

Filialų 

bibliotekininkai  

 

Vartotojų skaičius: 

-suaugusių vartotojų  skaičius 

-vartotojų vaikų skaičius 

3500 

2480 

1020 

–//– 

Apsilankymų skaičius: 

-suaugusių vartotojų apsilankymų  skaičius 

-vaikų apsilankymų skaičius 

56820 

32400 

24420 

–//– 

 

Bendras lankomumo rodiklis: 

-suaugusių vartotojų lankomumas 

-vaikų lankomumas  

16,2 

13,1 

23,9 

–//– 

 

Dokumentų išduotis: 

-išduotis suaugusiems vartotojams 

-išduotis vaikams  

91250 

64330 

26920 

–//– 

 

Vidutinis skaitomumas: 

-suaugusių vartotojų skaitomumas 

-vaikų skaitomumas 

26,1 

25,9 

26,4 

–//– 

 

Namuose aptarnaujamų skaitytojų skaičius, tarp jų“  

-neįgalių, senyvo amžiaus 

190 

83 

–//– 

 

Išduotis namuose 4430 –//– 

Knygnešių skaičius 80 –//– 

Knygnešių aptarnaujamų skaitytojų skaičius 132 –//– 

4. Prieiga prie interneto. Gyventojų kompiuterinio raštingumo kėlimas 

Rodiklis  Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi,  

vykdytojai 
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Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams: 

-VB 

-Žagarės miesto filiale 

-kaimo filialuose 

63 

10 

5 

43 

VB skyriai, filialų 

bibliotekininkai 

Mokymų vartotojams fondų, paslaugų, įrangos, 

informacinių šaltinių panaudojimo, kompiuterinio 

raštingumo klausimais  bendra trukmė (valandų  

skaičius): 

- VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

160 

 

 

 

49 

5 

106 

Informacijos ir 

kraštotyros sk.,  

filialų 

bibliotekininkai 

Vartotojų, apsilankiusių mokymuose, skaičius:  

- VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

383 

310 

5 

68 

Informacijos ir 

kraštotyros sk.,  

filialų 

bibliotekininkai 

Kompiuterinio raštingumo mokymų (konsultacijų) 

bendra trukmė (valandų skaičius): 

-VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

98 

 

30 

5 

63 

Informacijos ir 

kraštotyros sk.,  

filialų 

bibliotekininkai 

Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio raštingumo 

mokymuose, skaičius: 

-VB 

-Žagarės miesto filiale 

-kaimo filialuose 

80 

 

40 

5 

35 

Informacijos ir 

kraštotyros sk.,  

filialų 

bibliotekininkai 

Suteiktų  individualių konsultacijų skaičius:  

-VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

1950 

1000 

300 

650 

Informacijos ir 

kraštotyros sk.,  

filialų 

bibliotekininkai 

Konsultuotų vartotojų skaičius:  

-VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

1673 

1000 

300 

373 

Informacijos ir 

kraštotyros sk.,  

filialų 

bibliotekininkai 

Virtualių apsilankymų 10000 A.Danielius 

Interneto seansų  skaičius: 

-VB 

- Žagarės miesto filiale 

- kaimo filialuose 

30925 

13120 

4000 

13805 

Informacijos ir 

kraštotyros sk.,  

filialų 

bibliotekininkai 

Mokamų paslaugų apimtis:   

Išduotų mokamų LIBIS pažymėjimų skaičius VB 80 Skaitytojų 

aptarnavimo sk. 

Vartotojams padarytų kopijų skaičius: 

-VB 

-Žagarės miesto filiale  

-kaimo filialuose 

12685 

10000 

600 

2085 

Informacijos ir 

kraštotyros sk.,  

filialų 

bibliotekininkai 

5. Bibliotekos paslaugų populiarinimas ir įvaizdžio kūrimas 

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi,  

vykdytojai 

Bibliotekininkų parengtų straipsnių ir informacijų  

apie bibliotekos veiklą skaičius iš viso: 

- spaudoje 

- interneto svetainėse  

155 

 

45 

110 

Direktoriaus 

pavaduotojas,  

skyrių vedėjai ir 

bibliotekininkai, 

filialų 
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bibliotekininkai, 

I. Lipskienė  

Bendradarbiaujant su „Sidabrės“ laikraščio redakcija  

rengti publikacijų ciklą „2016-ieji – Bibliotekų metai“ 

Po straipsnį 

kiekvieną mėn.  

VB darbuotojai, 

„Sidabrės“ 

redakcija  

Parengti reklamos priemonių: 

- lankstinukų 

- skelbimų, kvietimų 

216 

21 

195 

VB skyrių 

vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai, 

I.Lipskienė 

Administruoti bibliotekos interneto svetainę: 

- atnaujinti informaciją 

- skelbti naujienas  

1 

Pagal poreikį  

100 

A.Danielius, 

V.Vilčiauskienė 

V.Vilčiauskienė 

Tvarkyti bibliotekos facebook‘o paskyrą  1 R.Mačiukienė 

6. Skaitymo skatinimo  iniciatyvos ir kraštiečių kūrybos sklaida. 1 priedas  

(Renginiai) 

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi,  

vykdytojai 

 

Renginių skaičius SVB iš viso: 

-  VB 

- Žagarės filiale 

- kaimo filialuose 

590 

100 

45 

445 

VB skyrių 

vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai, 

I.Lipskienė 

Žodinių renginių skaičius SVB iš viso: 

-  VB 

- Žagarės filiale 

- kaimo filialuose 

292 

52 

25 

215 

VB skyrių 

vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai, 

I.Lipskienė 

Vaizdinių renginių skaičius SVB iš viso: 

-  VB 

- Žagarės filiale 

- kaimo filialuose 

298 

45 

18 

235 

VB skyrių 

vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai, 

I.Lipskienė 

Renginių skaičius vaikams: 

- VB 

- Žagarės filiale 

- kaimo filialuose 

  

290 

50 

26 

214 

VB skyrių 

vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai, 

I.Lipskienė 

Žodinių renginių skaičius vaikams: 

- VB 

- Žagarės filiale 

- kaimo filialuose 

190 

36 

12 

142 

VB skyrių 

vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai, 

I.Lipskienė 

Vaizdinių renginių skaičius vaikams: 

- VB 

- Žagarės filiale 

- kaimo filialuose 

100 

15 

13 

72 

VB skyrių 

vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai, 

I.Lipskienė 
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Parengti virtualių parodų 3 Informacijos ir 

kraštotyros 

skyrius 

Netradicinių užimtumo priemonių skaičius:  

- žaislotekos 

- klubai 

- būreliai, rateliai 

- lėlių teatrai 

- kūrybinės dirbtuvėlės  

22 

7 

3 

2 

3 

7 

VB skyrių 

vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai 

Renginių lankytojų skaičius iš viso: 

- VB 

- Žagarės miesto filiale  

- kaimo filialuose  

6000 

2700 

450 

2850 

VB skyrių 

vedėjai, 

filialų 

bibliotekininkai, 

I.Lipskienė  

7. Kraštotyros informacijos kaupimas 

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi,  

vykdytojai 

Kraštotyros įrašų skaičius e. kataloge 36233 Informacijos ir 

kraštotyros sk.  

Sukurtų naujų įrašų (analizinių) skaičius per metus 3000 Informacijos ir 

kraštotyros sk. 

D. Norvaišienė, 

V. Kuprevičienė, 

 R. Mačiukienė 

Išsiųstų įrašų į LIBIS DB skaičius (per metus) 1400 Z.Grigutytė 

Kraštotyros kartotekų pildymas filialuose (kortelėmis) 475 Filialų  

bibliotekininkai  

Naujai parengtų kraštotyros darbų skaičius (2 priedas)  5 VB ir filialų 

bibliotekininkai  

Papildytų kraštotyros darbų skaičius (2 priedas) 10 VB ir filialų 

bibliotekininkai 

8. Profesinių įgūdžių tobulinimas. Metodinė veikla. Atskaitomybė   

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi,  

vykdytojai 

Organizuoti seminarų   bibliotekininkams Viešojoje 

bibliotekoje  

2 Direktoriaus 

pavaduotojas 

Organizuoti metodinių pasitarimų bibliotekininkams 

viešojoje bibliotekoje 

6 Direktoriaus 

pavaduotojas 

Parengti metodinių pranešimų (3 priedas)  8 Direktoriaus 

pavaduotojas, 

skyrių vedėjai ir 

bibliotekininkai  

Parengti metodinių rekomendacijų (3 priedas) 4 V.Kuprevičienė, 

I.Lipskienė 

Metodinių išvykų (dienų) skaičius  30 Administracija, 

skyrių vedėjai 

Vidutiniškai aplankyti 1 filialą (kartų)  2 Administracija, 

skyrių vedėjai 

Darbuotojų, pakėlusių  kvalifikaciją už bibliotekos 

ribų, skaičius   

10 Direktoriaus 

pavaduotojas 

Organizuoti profesines pažintines  išvykas  1 Direktoriaus 

pavaduotojas  

Užmegzti partnerystės ryšius su Dobelės (Latvija)  Direktoriaus 
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viešąją biblioteka  pavaduotojas 

Organizuoti rajono Metų bibliotekininko rinkimus  1 Direktoriaus 

pavaduotojas, 

LBD Joniškio 

skyrius  

Dalyvauti įvairiuose projektuose partnerystės principu 2 Skyrių vedėjai  

Parengti  bibliotekos metų veiklos planą 1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

Pateikti  statistikos ataskaitas LIBIS statistikos 

modulyje už sistemos bibliotekas 

20 Direktoriaus 

pavaduotojas 

Parengti metinę tekstinę veiklos ataskaitą  1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

Rengti informacijas, teikti duomenis  apie bibliotekos 

veiklą suinteresuotoms institucijoms ir metodikos 

centrams 

Pagal reikalą  Administracija 

9. Projektų rengimas.  Dalyvavimas programose ir projektuose 

 

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas 

Atsakingi,  

vykdytojai 

Parengti  projektų Lietuvos kultūros tarybai: 

- skaitymo skatinimo projektas „Intriguojame skaityti“ 

1 etapui  

- projektai 2 etapui    

3 

1 

 

2 

I.Lipskienė, 

VB skyrių vedėjai 

 

Parengti projektą Europos dienai paminėti Europos 

Komisijos Atstovybei Lietuvoje  

1 E.Šukienė, 

I.Lipskienė 

Parengti paraišką  rajono  savivaldybės nekilnojamojo 

kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo 

projektui  

1  V.Kuprevičienė  

Partnerystės būdu  dalyvauti kitų organizatorių 

projektuose    

2 I.Lipskienė 

Dalyvauti projekte „Bibliotekos pažangai 2“  I.Lipskienė 

R.Mačiukienė 

10. Ūkio  veikla. Materialinės bazės gerinimas 

Rodiklis 2015 m. 

1.Remonto darbai:  G.Burkus 

1.1.Perkelti Stupurų filialą ir atlikti remonto  darbus: 

langų pakeitimas, dažymo darbai  

30 m 2 G.Burkus 

1.2. Išdažyti VB abonemento grindis 1 G.Burkus 

1.3. Nauja danga iškloti Dokumentų komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus grindis 

1 G.Burkus 

1.4. Atlikti remonto darbus Žagarės filiale: 

suremontuoti lauko laiptus, pakeisti duris, sutvarkyti 

santechnikos įrengimus 

 G.Burkus 

1.5. Atlikti smulkųjį remontą Jurdaičių filiale: 

sienų, durų dažymas   

 G.Burkus 

1.6. Atlikti smulkųjį remontą Stungių filiale: sienų 

dažymas   

 G.Burkus 

1.7. Pakeisti Viešosios bibliotekos elektros instaliaciją   G.Burkus 

2. Inventoriaus įsigijimas:    

2.1. Žaliuzių ir šviestuvų pakeitimas  skaitykloje ir 

Informacijos ir kraštotyros skyriuje 

 G.Burkus 

2.3.Pakeisti žaliuzes metodikos kabinete ir Vaikų 

literatūros skyriuje 

 G.Burkus 
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2.4.Vaikų literatūros skyriui nupirkti knygų lentynas, 

šviestuvus 

 G.Burkus 

2.5. Nupirkti Žagarės filialui šviestuvus 3 šviestuvai, 3 

lentynos   

G.Burkus 

2.6. Nupirkti inventoriaus kaimo filialams: 

 

  

šviestuvai  23 vnt. G.Burkus 

kėdės  12 vnt. G.Burkus 

stalai 3 vnt. G.Burkus 

kilimas  1 vnt. G.Burkus 

žaliuzės Gataučių filialui  G.Burkus 

3. Aprūpinti kuru Kepalių, Maldenių, Linkaičių, 

Daunoravos filialus  

50 kub. m malkų 

7 t anglių  

G.Burkus 

4. Atlikti kompiuterinės ir kitos  technologinės įrangos 

priežiūrą ir remontą  

Pagal poreikį A.Danielius 

5. Organizuoti bibliotekos transporto priemonių 

techninę priežiūrą ir remontą 

2 R.Miklošius 

6. Užtikrinti darbo ir gaisrinę saugą, tvarkyti 

reikalingą dokumentaciją saugos klausimais, 

supažindinti darbuotojus su darbų ir gaisrinės saugos 

taisyklėmis 

 V.Butautis  

7. Organizuoti ir atlikti metinę turto inventorizaciją, 

nereikalingo turto ir atsargų nurašymą 

1 G.Burkus, 

Inventorizacijos 

komisija  

8. Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus   G.Burkus, 

pirkimų 

organizatoriai 

11. Finansavimas 

Rodiklis Planuojamas 

rezultatas Eur 

Atsakingi,  

vykdytojai 

1. Iš biudžeto (steigėjo), tarp jų: 446500,00 J.Šimkevičiūtė, 

Z.Skudrienė 

1.1.darbo užmokesčiui 267400,00  J.Šimkevičiūtė, 

Z.Skudrienė 

1.2. dokumentams įsigyti 14100,00 J.Šimkevičiūtė, 

Z.Skudrienė 

1.3. skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos 

programai 

3500,00 J.Šimkevičiūtė, 

Z.Skudrienė 

2. Dokumentams įsigyti  iš valstybės biudžeto   18092,00 J.Šimkevičiūtė, 

Z.Grigutytė  

3.Gauti už mokamas paslaugas  1700,00 Informacijos ir 

kraštotyros sk. 

4. Gauti lėšų iš  projektų  5000,00 I.Lipskienė 

5. Fizinių ir juridinių asmenų parama 700,00 J.Šimkevičiūtė 

 

Planą parengė Joniškio rajono savivaldybės  

Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos  

direktoriaus  pavaduotoja                                                                        Violeta Vilčiauskienė  

 

Tel. (8 426) 51 258,  el. p.: metodinis@joniskis.rvb.lt 

 

 

 

mailto:metodinis@joniskis.rvb.lt
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Priedai: 

1 priedas. Renginiai 

2 priedas. Leidiniai. Kraštotyros darbai 

3 priedas. Pranešimai. Metodinės rekomendacijos 

 
Santrumpos: 

Fil. – filialas  

Sk. – skyrius 

SVB – savivaldybės viešoji biblioteka 

VB – viešoji biblioteka 
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                                                            Joniškio rajono savivaldybės 

                                                                      Jono Avyžiaus viešosios  

bibliotekos 

                                       2016 m. veiklos plano  

                                                                                                             1 priedas 

RENGINIAI* 

 

2016-IEJI – BIBLIOTEKŲ METAI 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio forma Numatoma 

data 

Rengėjas 

 

1 2 3 4 5 

SAUSIS 

Žodiniai reginiai 

1. „Sekmadienio rytas...sausio 

13-osios naktį“ 

 (Sausio 13-ajai paminėti) 

dokumentinio 

filmo peržiūra 

13 d. Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

2. „Skaudžių likimų aidas“ 

(Sausio 13-osios aukoms 

atminti) 

atminties 

valandėlė 

13 d.  Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

3. Atmintis gyva, nes liudija 

(Laisvės gynėjų dienai)                                             

pilietinė akcija 13 d. Gaižaičių fil.,  

M.Sviderskienė 

4. „Vėl renkame Metų knygą!“ popietė 20 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

5. Renkame Metų knygą knygų 

pristatymas 

27 d. Žagarės fil., 

A.Jonuitytė 

6. „Kaip iš bičių vaško 

pasigaminti žvakes“ 

Zitos Gecienės 

edukacinė 

pamoka 

27 d. Gaižaičių fil.,  

M.Sviderskienė 

7. „Bibliomūšis 2016“ protų mūšio 

žaidimas 

20, 27 d. VB, Žagarės, 

Gaižaičių, 

Maldenių, Kepalių, 

Kirnaičių  filialai  

Vaizdiniai renginiai (parodos)  

8. Už Jūsų ir mūsų laisvę 

(Laisvės gynėjų dienai) 

spaudinių paroda 4–20 d.  Kriukų fil., 

V.Navickienė 

9. „Branginkime laisvę“ 

(Laisvės gynėjų dienai) 

spaudinių paroda 4–22 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

10. „Neišblėsk, atminties ugnie!“ 

(Laisvės gynėjų dienai ) 

spaudinių paroda 5–29 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

11. „Sausio 13-oji – apgintos 

laisvės diena“  

(Laisvės gynėjų dienai) 

paroda 11–29 d. Skaistgirio fil,  

L.Degimienė 

12. „Klasikinės muzikos genijus“ 

( V. A. Mocartui – 260 m.) 

paroda 2–30 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk.,  

R.Brazauskienė 

13. „Ir laikas nusineša metus“ kišeninių 

kalendoriukų 

paroda 

6–30 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

14. „Jie Lietuvos ateitim tikėjo ...“ 

(Laisvės gynėjų dienai) 

 paroda 6–30 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

15. „Už Lietuvą, už laisvę“, skirta  paroda 7– 30 d. Informacijos ir 
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Sausio 13-ajai kraštotyros sk. 

R.Jakaitė 

16. „Už tėvynę ąžuolais sustoję“ 

(Laisvės gynėjų dienai) 

literatūros   11 d.  Gataučių fil,, 

L.Lukošiūnienė 

17. Žagarės specialioji mokykla – 

tolerantiška mokykla 

Žagarės 

specialiosios 

mokyklos 

mokinių piešinių 

paroda 

4 – 29 d. Žagarės fil., 

A.Jonuitytė 

18. „Pynimas – ne vargas, tai – 

malonumas“. 

Parodos pristatymas   

kūrybinė  paroda  5–31 d.  

 

28 d.  

Kriukų fil., 

V. Navickienė 

Žodiniai renginiai vaikams 

19. „Muzika sielai“ (Volfgango 

Amadėjaus Mocarto 260 –

mečiui ) 

muzikos popietė  5 d.  Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

20. ,,Trys Karaliai. Kokią žinią jie 

mums neša?“ 

popietė 5 d. Daunoravos fil., 

A.Paulauskienė 

21. Visažinis 2016 viktorina-

konkursas 

6 d. Kirnaičių fil., 

R.Jakubkevičienė 

22. „Trijų Karalių dovanos“ popietė 7 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

23. „Kai į langus pabeldžia 

žiemos pasaka“ 

literatūrinė 

popietė 

8 d. Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

24. ,,Ko jūs, vaikai, negirdėjot ir 

neregėjot, bet privalote žinoti“ 

(Sausio 13 –ajai atminti) 

gyvų pasakojimų 

popietė 

12 d. Daunoravos fil., 

A.Paulauskienė 

25. Jaunojo skaitytojo ugdymas edukaciniai 

užsiėmimai 

19, 20, 22 d. Vaikų literatūros 

sk.,S. Silkienė 

26. „Pasakų skrynia“ garsiniai 

skaitymai 

26, 29 d. Vaikų literatūros 

sk., V. Katinienė 

27. „Šalto vėjo pėdom...“ kūrybinė 

valandėlė 

28 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

28. „Kuriame – iš ko turime“ kūrybinės 

dirbtuvėlės 

30 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams   

29. „Didysis gamtos draugas“ 

(Selemonui Paltanavičiui — 

60) 

literatūros  

paroda 

4 d. Vaikų literatūros 

sk., 

V. Katinienė 

30. „Geriausia 2015 metų knyga“ literatūros  

paroda 

4 d. Gataučių fil,, 

L.Lukošiūnienė 

31. Pažvelk į Sausio 13-ąją  literatūros  

paroda 

4–29 d.  Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

VASARIS 

Žodiniai reginiai 

32. Užgavėnių kaukių gaminimas

  

edukacinė 

valanda 

2 d. Gaižaičių fil.,  

M.Sviderskienė 

33. Bibliomūšis 2016 protų mūšio 

žaidimas 

3,10,17 d. VB, Žagarės, 

Gaižaičių, 

Maldenių, 

Kirnaičių, Kepalių   

filialai 

34. Užsigavėkime! popietė 9 d. Kriukų fil., 
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V. Navickienė 

35. „Kaip mąstyti apie valstybę? Civito klubo  

diskusija 

11 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

E.Šukienė 

36. „Pakvipo blynais ir mėtų 

arbata“  

Užgavėnių 

popietė 

9 d. Darginių fil., 

O. Burmistrovienė 

37. ,,Laisvos Lietuvos aidai“ 

(Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai) 

popietė 12 d. Daunoravos fil., 

A.Paulauskienė 

38. „Apie žodį – išlekiantį ir 

sugrįžtantį“ (Lietuvių kalbos 

dienai 

viktorina 12 d.  Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

39. „Valstybės kelias“  

(Vasario 16 -ajai ) 

popietė 15 d.  Kriukų fil., 

V. Navickienė 

40. „Šimtmečio belaukiant: 

reikšmingiausi Pirmosios 

Lietuvos Respublikos įvykiai 

ir Joniškio istorijos įvykiai ir 

datos“ 

žinių turnyras  18 d.  Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V.Kuprevičienė  

41. Raštingiausio bibliotekininko 

rinkimai  

konkursas 15 d.  VB, 

I.Lipskienė 

42. „Kokia skambi kalbos gaida“ 

(Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai) 

popietė 18 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

43. „Skaičiau, skaitau ir 

skaitysiu“ 

 

geriausių 2015 

m. skaitytojų 

pagerbimo 

popietė 

19 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

44. Renkame gražiausią lietuvišką 

žodį (Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai) 

rinkimai  1–22 d.  Žagarės fil., 

A.Jonuitytė 

45. Mitybos ir gyvensenos 

atspindys odoje 

edukacinis 

užsiėmimas  

02 Kepalių fil. ir 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

46. Dailės terapija – raktas į save edukacinis 

užsiėmimas 

02 –//– 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

47. „Diena atrištom akim“, skirta 

Vasario 16 –ajai 

paroda 1–28 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

R.Jakaitė 

48. „Laisvos tėvynės šiluma – 

kiekvieno mūsų širdyje“ 

((Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti) 

spaudinių paroda 2–27 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

49. „Kalba yra didis, tautos 

pastatytas paminklas“ 

(Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai) 

literatūros paroda 1–26 d. Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 

50. „Prie kryžkelių stovėsiu 

smūtkeliu...“ (Balio Sruogos 

120-mečiui“) 

literatūros paroda 1–15 d.  Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

51. „Diena, jungianti praeitį, 

dabartį ir ateitį“ 

(Valstybės atkūrimo dienai) 

literatūros paroda 4–26 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 
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52. „Istorija visada su mumis“ 

(Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai) 

spaudinių paroda 4–29 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

53. „Dainavęs Lietuvą kaip 

džiaugsmą“ 

(Justinui Marcinkevičiui 

atminti) 

literatūros paroda 5–27 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

54. „Gyvenimą pašventęs 

lietuvybei“ 

 (Motiejui Valančiui – 215) 

literatūros paroda 15–29 d.  Skaistgirio fil,  

L.Degimienė 

Žodiniai renginiai vaikams 

55. „Žiemuže, žiemužėle, įsileisk 

pavasarėlį“ 

(Užgavėnės) 

edukacinis 

rytmetys 

3 d.  Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 

56. ,,Sulaukėme Užgavėnių “ blynų kepimo 

valandėlė 

9 d. Daunoravos fil., 

A.Paulauskienė 

57. „Lietuvos istorija 

paveikslėliuose“ (Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai) 

konkursas 15 d.  Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

58. „Tas patarlių skambumas...“ 

(Pagal Motiejų  Valančių) 

literatūrinė 

popietė 

15 d.  Gataučių fil,, 

L.Lukošiūnienė 

59. „Skaitome Justino 

Marcinkevičiaus kūrybą“ 

literatūrinė 

popietė  

17 d.  Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

60. „Atverk pasakos skrynutę“ gražiausios 

lietuviškos 

pasakos rinkimai 

19 d.  Gataučių fil,, 

L.Lukošiūnienė 

61. „Tarsiu žodį lietuvišką“ 

(Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai paminėti) 

viktorina 20 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

62. „Paskaitykime lietuvišką 

knygą“ (Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai) 

garsinis 

skaitymas 

22 d. Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

63. „Mūsų gimtoji kalba“ 

(Gimtosios kalbos dienai 

paminėti) 

popietė 23 d. Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

64. „Žodis – ne žvirblis“ 

(Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai) 

viktorina 25 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

65. „Metų taku su eilėraštuku“ 

(Zitai Gaižauskaitei – 65) 

garsinio 

skaitymo 

valandėlė 

darželinukams 

02 Skaistgirio fil, 

J. Jatulienė 

66. „Smulkioji lietuvių tautosaka 

mūsų lūpomis“ (Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai) 

rytmetys 02 Skaistgirio fil, 

J. Jatulienė 

67. „Duonutė – pyragų močiutė“ popietė 02 Kirnaičių fil., 

R. Jakubkevičienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

68. „Virė saulė pusrytėlį“ 

(Zitai Gaižauskaitei – 65) 

literatūros paroda 1–26 d. Bariūnų fil., 

E. Rašimienė 

69. Joniškio meno mokyklos 

Dailės skyriaus moksleivių 

kūrybos darbų paroda, skirta 

Vasario 16-tajai 

piešinių paroda 8 d. Vaikų literatūros 

sk., 

D. Kurlienė 
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70. „Spalvotos nuotaikos“ Sigutės Ach 

piešinių paroda  

9 d.  Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

71. Meilė tėvynei – vilčių 

vandenynas (Lietuvos 

Valstybės atkūrimo dienai) 

literatūros paroda 15 – 26 d. Žagarės fil., 

V. Kurauskienė 

KOVAS 

Žodiniai reginiai 

72. „Skaitymas – darbas ar 

malonumas?“   

biblioterapinė 

diskusija 

03 Skaitytojų 

aptarnavimo sk.,  

R.Brazauskienė 

73. „Moteris ir jos pomėgiai“ 

(Tarptautinei moterų 

solidarumo dienai) 

vidudienio 

susibūrimas 

8 d. Gaižaičių fil.,  

M. Sviderskienė 

74. „Trispalvė mano darbo 

vietoje“ (nuotraukos 

bibliotekos facebook‘e) 

akcija 7–16 d.  Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V. Kuprevičienė, 

R. Mačiukienė 

75. Svečiuose – žurnalistas, TV 

laidų vedėjas Andrius Tapinas 

susitikimas  4 d. VB, I.Lipskienė 

76. „Internetas: išmok – surask –

pasinaudok“ 

informacinė 

pamoka 

8 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

77. „Lietuva – ugnis, kurią 

kūrenam...“ 

muzikinė popietė 10 d.  Jurdaičių fil., 

D. Užkuraitienė 

78. ,,Pagerbkime knygnešius“ popietė 15 d. Daunoravos fil., 

A. Paulauskienė 

79. „Nešk knygos šviesą“ 

(Knygnešio dienai ir 

Bibliotekų metams) 

reklaminė ėjimo 

šiaurietiškomis 

lazdomis ir 

knygų dalijimo  

akcija  

16 d.  VB, I.Lipskienė, 

V.Vilčiauskienė 

80. „Eilės iš širdies“ popietė  21 d.  Kriukų fil., 

V. Navickienė 

81. Aromaterapijos įtaka 

nuotaikai ir savijautai 

edukacinis 

užsiėmimas  

03 Kepalių fil. ir 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

82. „...sušilkite ir eikite kartu...“ susitikimas-

popietė su 

Akmenės krašto 

literatu Leonardu 

Pukinu 

03 Skaistgirio fil., 

L. Degimienė 

83. „Detektyvo slėpiniai“ popietė 24 d. Linkaičių fil., 

A. Stulginskienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

84. „Lemties neparklupdyta 

Lietuva“ (Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai) 

paroda  1–14 d. Rudiškių fil., 

I. Lacienė 

85. Atverskim istorijos puslapius“ 

(Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

spaudinių paroda 1–11 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

86. Lietuvos prezidentai   literatūros paroda 1–30 d.  Kepalių fil., 

R.Blavaščiūnienė 

87. „Lietuva – brangiausias 

žodis“ 

literatūros paroda 2–22 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 
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(Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

88. „Kovo 11– osios keliu“ paroda 2–31 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

R.Jakaitė 

89. „Įžymios Lietuvos moterys“ spaudinių paroda 1 d.  Gataučių fil,, 

L.Lukošiūnienė 

90. „Poezija – tai sielos kalba“ 

(Pasaulinei poezijos dienai) 

literatūros paroda 1–31 d.  Skaistgirio fil., 

L.Degimienė 

91. „Tai, kas išeina iš širdies, 

širdį ir pasiekia“  

(Tarptautinei rašytojų dienai) 

memuarinių 

knygų  paroda 

1–14 d. Skaistgirio fil., 

L.Degimienė 

92. „Lietuviško žodžio 

knygnešiai“ 

paroda 1–31 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk.,  

R.Brazauskienė 

93. „Gražiausias pavasario 

kadras“ 

fotonuotraukų 

paroda 

3–31 d.  Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

94. Knygnešių takais literatūros paroda 10–31 d.  Kriukų fil., 

V. Navickienė 

95. „Laisvės kaina“ 

(Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

paroda 1–31 d. Bariūnų fil., 

E. Rašimienė 

96. „Šv. Velykų tradicijos ir 

simboliai“ 

paroda 1–31 d. Bariūnų fil., 

E. Rašimienė 

97. „Rašytoja ir pedagogė Sofija 

Čiurlionienė - Kymantaitė“ 

(130-osioms gimimo 

metinėms) 

literatūros paroda 14– 31 d.  Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

D. Norvaišienė 

98. „Pasidalink savo velykiniu  

receptu“   

paroda 14 d.  Gataučių fil,, 

L.Lukošiūnienė 

99. „Poezija – svajonė, jausmas ir 

muzika“ (Pasaulinei poezijos 

dienai) 

literatūros  

paroda 

15–22 d. Rudiškių fil., 

I. Lacienė 

100. „Pavasaris žiedais išpynė 

Velykų šviesų taką“ 

paroda skaityklos 

languose 

21–31 d.  Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V. Kuprevičienė 

Žodiniai renginiai vaikams 

101. „Pasakų skrynia“ garsiniai 

skaitymai  

14,16 d. Vaikų literatūros 

sk., 

D. Kurlienė 

102. „Čia Lietuva, čia lietūs lyja“ popietė 10 d. Kirnaičių fil., 

R. Jakubkevičienė 

103. „Keisk kompiuterį į knygą“ 

(Knygnešio dienai) 

akcija 16 d. Plikiškių fil., 

A. Kriščiūnienė 

104. „Pavasario švelnus vėjelis 

budina žemelę“ 

(Žemės dienai) 

edukacinis 

rytmetys  

18 d.  Bariūnų fil., 

E. Rašimienė 

105. „Gamta poezijos posmuose“ poezijos 

valandėlė 

21 d.  Gataučių fil,, 

L. Lukošiūnienė 

106. Vaikai vaidina vaikams 

(Tarptautinei teatro dienai) 

vaidinimas 24 d.  Žagarės fil., 

V. Kurauskienė 

107. „Poezijos lietutis“ 

(Pasaulinei poezijos dienai) 

garsinis 

skaitymas  

24 d. Stungių fil., 

D. Kidelienė 

108. „Margučių keitykla“ akcija 21–28 d. Skaistgirio fil., 
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L.Degimienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

109. „Mažieji nobeliai“ (Iš parodų 

ciklo „Vaikiški Nobeliai“)  

literatūros paroda 1 d. Vaikų literatūros 

sk., S.Silkienė 

110. „Švietė lyg žvaigždės 

lietuviškos raidės“ 

(Knygnešio dienai) 

literatūros  

paroda 

1–31 d. Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

111. „Tėviškės spalvos“ kūrybinių 

darbelių paroda 

10–31 d.  Jurdaičių fil., 

D. Užkuraitienė 

112. „Žemė – mano namai“ 

(Žemės dienai 

piešinių paroda 12–31 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

113. „Vaikystę puošia pasakos“ literatūros  

paroda 

23–31 d.  Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

BALANDIS 

Žodiniai reginiai 

114. Kraštietis, Joniškio patriotas 

Juozas Šalkauskas: 65 metai 

su Joniškiu širdyje 

susitikimas  14 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V.Kuprevičienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

115. Juozas Šalkauskas: 

gyvenimas, veikla, pomėgiai 

paroda 1–30 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

D. Norvaišienė 

116. „Mana širdis – mana šalis“ 

(M.Martinaičiui – 80 m.) 

literatūros  

paroda 

4–30 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

L.Karpavičienė 

RENGINIAI TARPTAUTINEI VAIKIŠKOS KNYGOS DIENAI 

Žodiniai renginiai 

117. „Mano išmanioji knygelė “ kūrybinės 

dirbtuvėlės 

04.01 Plikiškių fil., 

A. Kriščiūnienė 

118. „Skaitai knygą – kaupi žinias“ viktorina 04.01 Stungių fil., 

D. Kidelienė 

119. „Augu su knyga“ garsiniai 

skaitymai 

04.01 Gaižaičių fil., 

M. Sviderskienė 

120. „Tebūnie pasaka!“: 

-spektaklis 

-aktyviausių skaitytojų 

apdovanojimai  

šventė  04.04 Vaikų literatūros 

sk., 

D.Kurlienė 

 

121. „Ateik, kur šnibžda šimtas 

paslapčių“ 

literatūrinis 

rytmetis 

04.04 Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

122. „Hanso Christiano Anderseno 

herojai animacijoje“ 

animacijos 

valanda 

04.04 Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

123. „Margaspalvių knygelių 

gyventojai“ 

rytmetys  04.04 Bariūnų fil., 

E. Rašimienė 

124. „Perskaičiau aš  – skaityk ir 

tu!“   

popietė 04.04 Gataučių fil., 

L. Lukošiūnienė 

 

125. ,,Versi knygos lapus ir 

stebuklai pabus“ 

šventė 04.04 Jurdaičių fil., 

D. Užkuraitienė 

126. Iš kokių mes pasakų? viktorina 04.04 Kepalių fil. , 

R. Blavaščiūnienė 

127. Gražiausios vaikystės pasakos garsinis 

skaitymas  

04.04 Kriukų fil., 

V. Navickienė 

128. „Surask pasiklydusią knygą“ žodžių mūšis 04.04 Maldenių fil., 



22 

 

L. Adomaitienė 

129. „Kuriu literatūrinį personažą“ kūrybinės 

dirbtuvėlės 

04.05 Skaistgirio fil., 

J. Jatulienė 

130. Literatūriniai galvosūkiai popietė 04.05 Linkaičių fil., 

A. Stulginskienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

131. Albinos Makūnaitės 

iliustruotos knygelės 

literatūros paroda  04.04 Kepalių fil., 

R.Blavaščiūnienė 

16-OSIOS NACIONALINĖS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS RENGINIAI 

Tema- „Stiprios bibliotekos–stipri visuomenė“ 

Žodiniai renginiai 

132. „Pabuskime su gamta ir 

knyga“ 

tradicinė Jurginių 

šventė 

Blauzdžiūnuose 

04.23 Kriukų fil., 

V.Navickienė 

133. Bibliotekos globėjos Sofijos 

Jonaitytės knygų lentynos 

pristatymas 

susitikimas ir 

pristatymas 

04.25 VB, I.Lipskienė 

134. Susitikimas su aktoriumi 

Giedriumi  Savicku 

susitikimas  04.26 Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

E.Šukienė 

135. „Pasijusk išmanus“ e. paslaugų 

pristatymai 

Trečiojo amžiaus 

universiteto 

lankytojams  

04.22–29  Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

R. Mačiukienė 

136. Kviečiame  tapti bibliotekos 

skaitytojais 

pokalbių 

valandėlės 

gyventojų 

susibūrimo 

vietose 

04.25–29 Gaižaičių fil., 

M. Sviderskienė 

137. „Atrask savo knygą“ knygų 

pristatymai  

04.25–30  Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

R. Brazauskienė 

138. „Gal tai knyga tau?“ knygų 

pristatymas 

Žagarės kultūros 

centre 

04.25 d. Žagarės fil., 

A. Jonuitytė 

139. Informacinė pamoka 

devintokams 

pamoka 04.26  Žagarės fil., 

A. Jonuitytė 

140. „Greitai ir tiksliai“  informacijos 

paieškos pamoka 

internete 

04.26 Rudiškių fil., 

I. Lacienė 

141. Profesija – bibliotekininkas edukacinė 

pamoka 

04.27  Žagarės fil., 

A.Jonuitytė 

142. „Knygų skaitymas – puiki 

terapija“ 

knygų 

pristatymas  

04 Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 

143. „Svečiuojamės Jono Avyžiaus 

viešojoje bibliotekoje“ 

popietė-išvyka 04 Jurdaičių fil., 

D. Užkuraitienė 

144. „Siūlau knygą“ popietė 04 Kepalių fil., 

R. Blavaščiūnienė 

145. „Pavasaris budina gamtą“ šventė Kriukuose 04.25 Kriukų fil., 

V.Navickienė 

146. „Padėkime vieni kitiems 

pamėgti  knygą“ 

knygų 

pristatymas 

04.28 Stungių fil., 

D.Kidelienė 
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Vaizdiniai renginiai (parodos) 

147. „Skaitantis joniškietis“ fotografijų 

paroda 

04. 25–30  VB, I.Lipskienė 

148. „Šiuolaikiniai lietuvių 

autoriai“ 

literatūros paroda 04.25–30  Žagarės fil., 

A. Jonuitytė 

149. „Biblioteka – vienas pasaulis, 

daug istorijų“ 

prisiminimų, 

linkėjimų paroda 

04.25–30 Gataučių fil., 

L. Lukošiūnienė 

150. „Seniausios, bet nesenstančios 

knygos“ 

paroda 04.25–30 Kriukų fil., 

V.Navickienė 

151. „Bibliotekos metuose kalba 

išmintis“ 

kraštotyros darbų 

ir metraščių 

paroda 

04.25–30 Skaistgirio fil., 

L. Degimienė 

152. „Biblioteka – reikšminga 

bendruomenės dalis“ 

(Bibliotekų metams) 

spaudinių ir 

fotografijų 

paroda 

04.25–30 Maldenių fil., 

L. Adomaitienė 

153. „Knyga – išminties upė“ 

 

enciklopedinių 

leidinių paroda 

04.25–30 Stungių fil., 

D. Kidelienė 

154. „2016-ieji – Bibliotekų metai“ literatūros ir 

nuotraukų paroda 

04.25–30 Linkaičių fil., 

A. Stulginskienė  

Žodiniai renginiai vaikams 

155. „Pasakų kovos“ interaktyvus 

literatūrinis 

žaidimas 

paskutinioji 

balandžio 

savaitė 

Vaikų literatūros 

sk., 

D.Kurlienė 

156. „Bibliotekininkai ir 

bibliotekos“ 

edukacinis 

užsiėmimas  

–//– Vaikų literatūros 

sk., 

D.Kurlienė 

157. Jaunojo skaitytojo ugdymas edukacinis 

užsiėmimas 

–//– Vaikų literatūros 

sk., 

D.Kurlienė 

158. „Aš smalsus – man viskas 

įdomu“ 

informacinė 

valandėlė 

–//– Žagarės fil., 

V. Kurauskienė 

159. „Ateities bibliotekos. Kokios 

jos bus: išmanios, mobilios, 

virtualios?..“  

diskusija 04.27 Rudiškių fil., 

I. Lacienė 

160. „Kas ieško, tas randa“ edukacinė 

informacinė 

pamokėlė 

04.27 Gaižaičių fil., 

M.Sviderskienė 

161. „Pažintis su pasaulio 

bibliotekomis“ 

popietė 04.28 Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

162. „Biblioteka kviečia užeiti ir 

pasisvečiuoti“ 

rytmetys 04 Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 

163. „Biblioteka – knygų šalis“ popietė 04 Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 

164. „Jei skaitysi – tai žinosi“ viktorina 04.28 Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

165. „Papasakok man, močiute, ką 

moki...“ 

edukacinė 

popietė 

04 Satkūnų fil., 

A.Žaliabarštienė 

166. „Piešimas ant akmenukų“ kūrybinės 

dirbtuvėlės 

04 Skaistgirio fil., 

J.Jatulienė 

167. Ikimokyklinukų ekskursija į 

biblioteką 

ekskursija 04 Kirnaičių fil., 

R.Jakubkevičienė 

168. „Patirk atradimo džiaugsmą“ popietė 04 Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 
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Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams  

169. Joniškio A. Raudonikio meno 

mokyklos mokinių kūrybos 

darbų paroda, skirta Motinos 

dienai 

piešinių paroda 04.25 Vaikų literatūros 

sk., 

D.Kurlienė 

170. Komiška literatūra vaikams literatūros paroda 04.25 Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

GEGUŽĖ 

Žodiniai renginiai 

171. Tu, motule miela, daug naktų 

nemiegojai 

(Motinos dienai) 

popietė 1 d. Gaižaičių fil., 

M. Sviderskienė 

172. Esi Tu šviesa (Motinos dienai) popietė  05 Darginių fil., 

O. Burmistrovienė 

173. Europos dienos minėjimas  šventė 9 d. VB, 

E.Šukienė, 

I. Lipskienė 

174. „Romualdo Granausko pasijos  

pagal Joną Strielkūną 

literatūros ir 

dainos valanda 

05 Skaitytojų 

aptarnavimo 

sk.,E.Šukienė 

175. Tradiciniai Jono Avyžiaus 

skaitymai 

popietė 19 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V.Kuprevičienė 

176. Kraštiečio istoriko, archeologo 

Ernesto Vasiliausko paskaita 

„Atradimai, papildę Joniškio 

krašto istoriją“ 

paskaita  24 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V.Kuprevičienė 

177. Poezijos pavasario šventė 

Joniškyje ir Skaistgiryje 

šventė 26 d. VB, Skaistgirio fil.,  

I.Lipskienė 

178. „Pašnekesiai su Žagarės 

parapijos kunigu Mariumi 

Dygliu“ (Šventiesiems 

gailestingumo metams) 

popietė 05 Skaistgirio fil., 

L. Degimienė 

V.Urbonienė 

(seniūnaitė) 

179. ‚...jau daug metų kartu mes...“ 

(Tarptautinei šeimos dienai) 

popietė 05 Skaistgirio fil., 

L. Degimienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

180. „Mama – tas šventas, mielas 

žodis“ (Motinos dienai) 

paroda  2 –30 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

L.Karpavičienė 

181. Nosinaičių paroda  paroda 2 –30 d Darginių fil., 

O.Burmistrovienė 

182. Iš rašytojo Jono Avyžiaus 

archyvo 

paroda 2–30 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V.Kuprevičienė 

183. „Laisvė spaudai ir kalbai“ 

(Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai) 

paroda 2 d. Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 

184. „Knygoje – tautos širdies 

plakimas“ (Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos  dienai) 

spaudinių 

paroda 

2–16 d. Plikiškių fil., 

A. Kriščiūnienė 

185. „Žvilgsnis pro objektyvą“  

 

V. Braziulio 

fotografijų 

paroda 

3–31 d.  Stungių fil., 

D. Kidelienė 

186. „Gražiausi žodžiai knygai“ spaudinių 5–20 d. Skaistgirio fil., 
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(Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai) 

paroda L.Degimienė 

187. „Kaimo bendruomenė: metai ir 

darbai“ 

paroda 4–30 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

188. „Aš – ES pilietis“ (Europos 

dienai) 

spaudinių 

paroda 

4–31 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

189. Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejaus leidiniai 

paroda 10–30 d. Kepalių fil., 

R.Blavaščiūnienė 

Žodiniai renginiai vaikams  

190. „Mano vaikystės sodas“ šventė 1 d. Jurdaičių fil., 

D.Užkuraitienė 

191. Valio! Atostogos! popietė 1 d. Kepalių fil., 

R.Blavaščiūnienė 

192. „O mes vaikai – o mes 

pasaulis!“ (Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai  

linksmuoliukų 

šventė 

1 d. Darginių fil., 

O.Burmistrovienė 

193. „Pasakų skrynia“ garsiniai 

skaitymai 

3,6 d. Vaikų literatūros 

skyrius, 

V.Katinienė 

194. „Gėlės pražysta mano 

rankose“ 

kūrybinės 

dirbtuvėlės 

7 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

195. „Mes drauge su Europa“ 

(Europos dienai) 

popietė 10 d.  Stungių fil., 

D. Kidelienė 

196. „Knyga – pasaulį girdanti 

išminties upė“  

(Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai) 

literatūrinis 

vidudienis 

10 d. Rudiškų fil., 

I.Lacienė 

197. „Skaitome visi – vaikai, tėvai, 

seneliai“ (Tarptautinei šeimos 

dienai) 

popietė 16 d. Žagarės filialas, 

V.Kurauskienė 

198. „Varpeliai tilindžiuoja mums 

linksmai“ 

edukacinis 

rytmetys 

18 d. Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 

199. ,,Pasisveikinimo kultūra 

įvairiose pasaulio šalyse“ 

(Pasaulinei kultūrų 

puoselėjimo dienai) 

edukacinis 

užsiėmimas 

21 d. Daunoravos fil., 

A.Paulauskienė 

200. „Nustebink!“ akcija – 

konkursas 

1–31 d.  VB., I.Lipskienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

201. „Pieštuko Nobeliai“ (Iš parodų 

ciklo „Vaikiški Nobeliai“) 

literatūros 

paroda 

2 d. Vaikų literatūros 

sk. 

202. Svečiuose – tautinės lėlės iš 

aplankytų ES šalių 

A.Petrauskienės 

lėlių paroda 

2 – 17 d. Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

203. „Gyvenimo saulė – Mama“ piešinių paroda 2 d. Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 

204. „Lietuviškas vardas – 

gyvenimo kelio linkėjimas“ 

spaudinių 

paroda 

2–22 d.  Skaistgirio fil., 

J.Jatulienė 

205. Moksleivės Karolinos 

Liudaitės dailės darbai 

paroda 2–31 d. Gaižaičių fil., 

M.Sviderskienė 

BIRŽELIS 

Žodiniai renginiai 

206. „Išvežti gyvenimai ir likę 

randai“ (Gedulo ir vilties 

popietė 14 d. Kriukų fil., 

V.Navickienė 



26 

 

dienai) 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

207. Aktoriui Eduardui Čepuliui – 

100 metų 

literatūros ir 

virtuali paroda 

1–30 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V.Kuprevičienė, 

R.Mačiukienė 

208. „Vaikui +mamai +tėčiui = 

visai šeimai“ (Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai) 

paroda 1–13 d. Skaistgirio fil., 

J.Jatulienė 

209. „Išvežti gyvenimai“ (Gedulo ir 

vilties dienai) 

paroda  1–17 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

210. „Buvom be kaltės kalti“ 

(Gedulo ir vilties dienai) 

paroda 2–30 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

R.Brazauskienė 

211. „Tremties atmintis“ 

(Gedulo ir vilties dienai) 

paroda 3–20 d.  Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

212. „Išvežti gyvenimai ir likę 

randai“ 

(Gedulo ir vilties dienai) 

paroda 6–30 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

213. „Vežėmės Lietuvą savo 

širdyse“ 

spaudinių 

paroda 

13 d. Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 

214. „Man paklūsta visos spalvos“ 

(Gretos Giedraitytės ir Redos 

Daunytės darbai) 

dailės darbų 

paroda 

9 d. Gaižaičių fil., 

M.Sviderskienė 

215. „Naikintos, bet nenugalėtos 

kartos kelias“ (Gedulo ir 

vilties dienai) 

literatūros 

paroda 

10–30 d. Kriukų fil., 

V.Navickienė 

216. Tautodailininkės Virginijos 

Kutkienės naujų darbų paroda 

(Skaistgirio miestelio  590 

metų sukakčiai) 

paroda 06 Skaistgirio fil., 

L.Degimienė 

Žodiniai renginiai vaikams  

217. „Linkėjimai sau ir pasauliui“ 

(Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

balionų fiesta 1 d. Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

218. Gal tai knyga tau? 

(Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

knygų 

pristatymas 

Žagarės globos 

namų vaikų 

dienos centre 

1 d. Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

219. „Žydinti šypsena vaiko 

lūpose“ 

rytmetys 1 d. Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 

220. „Vaikystė svajonėmis žydi“ 

(Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

popietė 1 d. Rudiškų fil., 

I.Lacienė 

221. „Saulėta vaikystė“ popietė 1 d. Kriukų fil., 

V.Navickienė 

222. „Knygų personažų karuselė“ kūrybinės 

dirbtuvėlės 

2 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

223. „Mano sparnuota vaikystė“ 

(Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

popietė 3 d. Daunoravos fil., 

A.Paulauskienė 

224. „Žvilgsnis pro vaikystės 

langą“ 

popietė 17 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 
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225. Skaitymo improvizacijos vasaros 

skaitymų ciklas  

22 d.  Rudiškų fil., 

I.Lacienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

226. „Kuriančios mano rankutės“ darbelių paroda 2–30 d.  Jurdaičių fil., 

D.Užkuraitienė 

LIEPA 

Žodiniai renginiai 

227. Mažoji knygų mugė mugė 2 d. VB, I. Lipskienė, 

Asociacija 

„Slinktys“ 

 

228. Susitikimas su kunigu Ričardu 

Doveika „Ne viskas matoma 

akimis...“ 

susitikimas 07 Skaistgirio fil., 

L.Degimienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

229. „Maldenių bendruomenės 

šiokiadieniai“ (Vietos 

bendruomenių metams) 

fotografijų 

paroda 

1– 30 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

230. „Tėvynėje – aš, manyje – 

Tėvynė“ (Valstybės dienai) 

paroda 4–29 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

R.Brazauskienė 

231. „Didinga Lietuvos praeitis“ 

(Valstybės dienai) 

paroda 1–29 d.  Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

232. „Mūsų miestai ir miesteliai“ paroda 4–29 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

233. „Mano miestas – Joniškis“ fotonuotraukų 

paroda 

11 d. Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 

234. „Penkiolika Vidos Urbonienės 

kūrybos metų“  

(Skaistgirio seniūnaitei, 

bibliotekos savanorei  V. 

Urbonienei – 50) 

paroda 07 Skaistgirio fil., 

L.Degimienė 

Žodiniai renginiai vaikams 

235. „Būk sumanus, nugalėki 

visus!“ 

popietė 1 d. Gataučių fil., 

L.Šlipaitytė 

236. „Švytinčios spalvos“ 

(edukacinė programa 

„Skaitome. Žaidžiame. 

Kuriame“) 

kūrybiniai 

užsiėmimai su 

šviečiančiais 

molbertais 

5, 7, 12, 14 d. Vaikų literatūros 

skyrius, 

D.Kurlienė 

237. ,,Vaistažolių pilnos lankos“ edukacinė 

popietė 

9 d. Dasunoravos fil., 

A.Paulauskienė 

238. „Žaislinių knygelių šalyje“ garsinis 

skaitymas 

20 d. Žagarės filialas, 

V.Kurauskienė 

239. „Renkuosi vasaros knygą“ popietė 1–29 d. Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 

240. Skaitymo improvizacijos vasaros 

skaitymų ciklas 

22 d. Rudiškų fil., 

I.Lacienė 

241. „Skaitymas: rimtai ir su 

fantazija “ 

vasaros 

skaitymų ciklas  

07 Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

242. „Vasaros dovanos“ popietė 07 Kepalių fil., 

R. Blavaščiūnienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

243. „Lietuviški Nobeliai“ (Iš 

parodų ciklo „Vaikiški 

literatūros 

paroda 

1 d. Vaikų literatūros 

skyrius,. 
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Nobeliai“) D.Kurlienė 

244. „Onutės eilėraščių kraitė“ 

(Onai Mikalauskienei – 90) 

paroda 1 d. Vaikų literatūros 

skyrius, 

V.Katinienė 

RUGPJŪTIS 

Žodiniai renginiai 

245. Prisilietimas prie mūzų vakaronė 08 Kepalių fil., 

R. Blavaščiūnienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos)  

246. „Joniškio krašto poetė“ (Onai 

Mikalauskienei – 90 metų) 

literatūros ir 

virtuali paroda 

1–31 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk. 

247. „Pasaulis pro objektyvą“ 

(Pasaulinei fotografijos dienai) 

fotografijų 

paroda 

1–31 d. Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 

248. Koks gražus mažytis mūsų 

kraštas  

(Tarptautinei fotografijos 

dienai) 

fotografijų 

paroda 

1–31 d. Gaižaičių fil., 

M. Sviderskienė 

249. „Čia mūsų žemė –  Lietuva“ 

(Juodojo kaspino ir Baltijos 

kelio dienai) 

spaudinių 

paroda 

3–31 d.  Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

250. „Gamtos viražai“  

(Pasaulinei fotografijos dienai) 

paroda  4 – 30 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

251. „Kuo įdomus Joniškio kraštas“ literatūros 

paroda 

3–31 d.  Rudiškų fil., 

I. Lacienė 

252. Mielaičių klubui– skaityklai –

70 

paroda 15–30 d. Kepalių fil., 

R. Blavaščiūnienė 

253. „Suverkim vėrinį 

akimirkų...“(Vietos 

bendruomenių  metams) 

fotografijų 

paroda 

16-31 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

254. „Senų žmonių nebūna...“ 

(Pasaulinei fotografijos dienai) 

Vidos  

Urbonienės 

fotonuotraukų 

paroda 

08 Skaistgirio fil., 

L. Degimienė, 

V. Urbonienė 

Žodiniai renginiai vaikams  

255. „Pažink knygų pasaulį su lėle“ skaitymas garsu 10 d. Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

256. „Ar pažįsti šitą žolę?“ 

(Žolinei) 

viktorina 16 d. Gaižaičių fil., 

M.Sviderskienė 

257. „Sudie, gražuole vasara!” popietė 19 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

258. Skaitymo improvizacijos vasaros 

skaitymų ciklas 

(tęsinys) 

22 d.  Rudiškų fil., 

I.Lacienė 

259. „Žalio miško ašara“ edukacinis 

vidudienis 

25 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

260. „Sveikinu biblioteką“ 

(Bibliotekų metams) 

teatralizuota 

vaikų šventė 

26 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

261. „Šaunusis penketukas“ 

(Eneidai Blaiton – 120) 

literatūros 

paroda 

1 d. Vaikų literatūros 

sk., 

S. Silkienė 

262. „Vasara vingiuoja eilėraščių 

posmeliuose“ 

literatūros 

paroda 

1 d. Bariūnų fil.,  

E. Rašimienė 

RUGSĖJIS 
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Žodiniai renginiai 

263. Susitikimas su moderniosios 

literatūros autoriumi 

susitikimas 09 Skaitytojų 

aptarnavimo sk.. 

E.Šukienė 

264. Mandalų ornamentai ir spalvos spalvų terapijos 

valanda 

7 d. Gaižaičių fil., 

M.Sviderskienė 

265. „Pomidorų degustacija 2016“ popietė 12 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

266. Europos paveldo dienos 

Joniškyje 

pristatymas 20 d.  Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V.Kuprevičienė 

267. Gal tai knyga tau? 

(Lietuvos socialinių 

darbuotojų dienai) 

knygų 

pristatymas 

socialiniams 

darbuotojams 

27 d. Žagarės fil., 

A.Jonuitytė 

268. „Diena be automobilio“ 

(kelionė dviračiais į 

Skaistgirio biblioteką) 

kelionė 

dviračiais 

22 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

269. „Rankdarbiai sušildo ir 

puošia“ 

literatūros 

paroda 

1–30 d. Rudiškų fil., 

I. Lacienė 

270. „Iš jų mokėsi tėvai ir seneliai“ senų vadovėlių 

paroda 

1–30 d. Maldenių fil., 

L. Adomaitienė 

271. „Gyvenimas, paskirtas kalbai“ 

(Kraštietei kalbininkei Joninai 

Lipskienei – 90 metų) 

literatūros 

paroda 

5–30 d. Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

D. Norvaišienė 

272. „Nenusigręžk nuo praeities“ 

(Lietuvos žydų genocido 

dienai) 

paroda 5–30 d. Stungių fil., 

D. Kidelienė 

273. „2016 – Šventieji 

Gailestingumo metai“ 

literatūros 

paroda 

9–31 d. Skaistgirio fil., 

L. Degimienė 

Žodiniai renginiai vaikams 

274. „Prasmingas laisvalaikis 

bibliotekoje“ 

knygučių 

tvarkymo 

dirbtuvėlės 

16 d. Gataučių fil., 

L.Šlipaitytė 

275. „Kalbu – reiškia žinau“ 

(Europos kalbų dienai) 

žodžių mūšis 24 d.  Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

276. „Sveikinimas nuo vasaros“ kūrybinės 

dirbtuvėlės 

09 Kepalių fil., 

R. Blavaščiūnienė 

277. Mano gyvasis kampelis popietė 29 d. Kirnaičių fil., 

R. Jakubkevičienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

278. „Paveikslai iš gamtos“ darbelių paroda 3–30 d. Jurdaičių fil., 

D. Užkuraitienė 

279. „Mokyklinių dienų 

kaleidoskopas“ 

nuotraukų 

paroda 

5–30 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

280. „Kai ruduo lapus nudažo“ piešinių paroda 7 d. Gataučių fil., 

L. Šlipaitytė 

281. Saulėtos vasaros akimirkos piešinių paroda 12–30 d. Kriukų fil., 

V. Navickienė 

SPALIS 

Žodiniai renginiai 
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282. Skaitiniai rudeniui paroda –

pristatymas 

10 Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

R.Brazauskienė 

283. „Ąžuolų stiprybė mumyse“ 

(Pagyvenusių žmonių dienai) 

šventė 10 Kriukų fil., 

V.Navickienė 

284. „Jaunimas skaito vieną knygą“ virtuali akcija - 

konkursas 

10 VB, I.Lipskienė 

285. Rytmetys „Santaros“ senelių 

namuose 

rytmetys 3 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

E.Šukienė 

286. V. Jankevičiaus filmas  

„Rudens šauklių valdose“ 

(Pasaulinei gyvūnų globos 

dienai) 

filmo peržiūra 5 d. Gaižaičių fil., 

M.Sviderskienė 

287. „Gal tai knyga tau?“ 

(Tarptautinei mokytojų dienai) 

knygų 

pristatymas 

pedagogams 

6 d. Žagarės fil, 

A.Jonuitytė 

288. Muzikinė kompozicija LASS 

Joniškio filialo nariams 

profesionalių 

atlikėjų 

muzikinė 

kompozicija 

13 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

E.Šukienė 

289. „Prie rudens aruodo“ popietė 14 d. Linkaičių fil., 

Bendraminčių 

klubas 

290. „Širdimi prisilieskime vienas 

prie kito“ 

senjorų vakaras  18 d.  Darginių fil., 

O.Burmistrovienė  

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

291. Joniškio krašto mokyklos: 

istorija, veikla, dabartis 

paroda 3–31 d. Informacijos ir 

kraštotyros skyrius, 

V.Kuprevičienė 

292. „Jas skaito kelios kartos“ knygų paroda 3–31 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

293. „Rudeninės gamtos dovanos“ fotografijų 

paroda 

3 d. Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 

294. „Mūsų ištikimi draugai 

augintiniai“ (Pasaulinės 

gyvūnų globos dienai) 

literatūros ir 

fotografijų 

paroda 

4–29 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

295. Tradicinei Kepalių šventei 

„Buvo gera gaspadinė“ – 10 

metų 

paroda  3–30 d. Kepalių fil., 

R.Blavaščiūnienė 

296. „Spalvų ir širdžių šiluma“ rankdarbių 

paroda 

6–31 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

297. „Kiekvienas eilėraštis man yra 

atskiras pasaulis“  

(R. Skučaitės gyvenimo 

sukakčiai) 

literatūros 

paroda 

10–28 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

Žodiniai renginiai vaikams 

298. Pirmosios knygutės šventė šventės miesto 

pirmaklasiams  

10 Vaikų literatūros 

sk., 

D.Kurlienė 

299. Vaikų muzikos pasaulis edukacinis 

rytmetys 

5 d. Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 
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300. „Šypsenėle, nepabėk!” popietė 7 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

301. „Kai krenta klevo lapai“ kūrybinė 

valandėlė 

19 d. Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 

302. „Kodėl mano šuo...“ 

(Pasaulinei gyvūnų globos 

dienai) 

viktorina 10 Skaistgirio fil., 

J.Jatulienė 

303. „Rudens spalvų žaismas“ kūrybinės 

dirbtuvėlės 

22 d.  Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

304. „Laiminga, kai rašau vaikams“ 

(Poetės Ramutės Skučaitės 85 

- osioms gimimo metinėms) 

literatūros 

valanda 

24 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

305. „Kas klausosi lietučio?“  

(Poetei Ramutei  Skučaitei – 

85) 

literatūros 

paroda 

3–31 d. Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

306. „Muzikos instrumentų 

karalystėje“ (Pasaulinei 

muzikos dienai) 

instrumentų 

paroda 

3–31 d. Bariūnų fil., 

E.Rašimienė 

307. „Aš ir mano augintinis“ nuotraukų 

paroda 

3–31 d. Skaistgirio fil., 

J.Jatulienė 

308. „Išrašytus puslapius vartau...“ 

(Ramutės Skučaitės 85-

mečiui) 

literatūros 

paroda, 

skaitymai 

draugams 

17-31 d. Plikiškių fil., 

A. Kriščiūnienė 

LAPKRITIS 

Žodiniai renginiai 

309. Lapkritis – informacijos žinių 

mėnuo   

6 informacijos 

paieškos 

pamokos 

moksleiviams 

11 Informacijos ir 

kraštotyros skyrius, 

V. Kuprevičienė 

R. Mačiukienė 

310. Monospektaklis „Atsitiktinis 

žmogus“ (rež. J.Vaitkus) 

spektaklis  11 Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

E.Šukienė 

311. „Biblioteka – atradimų erdvė“ 

(Bibliotekų metams) 

popietė 24 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

312. Advento kalendoriaus gamyba kūrybinės 

dirbtuvėlės 

24 d. Gaižaičių fil., 

M.Sviderskienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

313. Kraštiečiui aktoriui Laimonui 

Noreikai – 90 metų 

literatūros ir 

virtuali paroda 

3–30 d. Informacijos ir 

kraštotyros skyrius, 

D. Norvaišienė 

R. Mačiukienė 

314. „Algimantas Čekuolis: planų 

turiu dar dvidešimčiai metų“ 

(A. Čekuoliui – 85) 

literatūros 

paroda 

3–14 d. Skaistgirio fil., 

L. Degimienė 

315. „Nuo pakalnučių iki 

viršvalandžių“ 

(Rašytojai Jurgai Ivanauskaitei 

atminti) 

literatūros 

paroda 

3 d. Gataučių fil., 

L. Lukošiūnienė 

316. Prisimename Jurgą 

Ivanauskaitę 

literatūros 

paroda 

14–30 d. Žagarės fil., 

A. Jonuitytė 

317. „Geriausiai gydantis vaistas 

man – knyga“ (Galinai 

literatūros 

paroda 

14–30 d. Skaistgirio fil., 

L. Degimienė 
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Dauguvietytei – 90) 

318. „Galina Dauguvietytė – 

nepakartojama asmenybė“  

 (90–osioms gimimo 

metinėms) 

paroda 25 d. Jurdaičių fil., 

D. Užkuraitienė 

Žodiniai renginiai vaikams 

319. „Monograma – stilinga detalė“ edukacinis 

užsiėmimas 

11 Skaistgirio fil., 

J. Jatulienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

RENGINIAI ŠIAURĖS ŠALIŲ  BIBLIOTEKŲ SAVAITEI 

 

Suaugusiems   

320. „Kelionė po Šiaurės šalis“ literatūros 

paroda  

14–30 d. Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

321. „Šiaurės šalių rašytojų kūryba“ literatūros 

paroda 

14–30 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

322. „Emigravę į Šiaurės šalis“ fotografijų 

paroda 

14–30 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

Vaikams   

323. „Šviesos ir žodžio šventė“ skaitymai balsu 

žvakių šviesoje 

11 Vaikų literatūros 

skyrius ir filialai  

324. „Nuotykiai niekada nesibaigia“ Literatūros 

paroda 

11  Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

325. „Šiaurės šalių rašytojai –

vaikams“ 

popietė 10 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

326. „Draugystė Šiaurės šalyse“ literatūros 

paroda 

14–30 d.  Vaikų literatūros 

skyrius 

327. „Šiaurietiškos knygos vaikams – 

paskaitykim!“ 

literatūros 

paroda 

14–30 d. Žagarės fil., 

V. Kurauskienė 

328. „Astridos Lindgren kūrinių 

keliais“ 

literatūros 

paroda 

14–30 d. Satkūnų fil., 

A. Žaliabarštienė  

329. „Šiaurę šypsenom sušildykim“ piešinių paroda 14–30 d. Žagarės fil., 

V. Kurauskienė 

330. Animacinio filmo peržiūra peržiūra 11 Žagarės fil., 

V. Kurauskienė 

331. „Į svečius atkeliavo Šiaurės 

šalių personažai“ 

rytmetys 11 Bariūnų fil., 

E. Rašimienė 

332. „Pabaik knygos pavadinimą“ viktorina 11 Skaistgirio fil., 

J. Jatulienė 

333. „Atpažink, sužinok, atsimink!“ viktorina 11 Maldenių fil., 

L. Adomaitienė 

334. „Kur gyvena Karlsonas“ popietė 11 Linkaičių fil., 

A. Stulginskienė 

GRUODIS 

Žodiniai renginiai 

335. „Knygų Kalėdų akcijos 

renginiai“  

akcija 1-31 d.  VB, I.Lipskienė, 

filialai  

336. Padėkos žodis bibliotekos ir 

bendruomenės bičiuliams 

popietė 2 d. Gaižaičių fil., 

M.Sviderskienė 

337. Uždekim Advento žvakes popietė 7 d. Kriukų fil., 

V.Navickienė 

338. Kalėdinio atviruko kūrimas kūrybinė 7 d. Gaižaičių fil., 
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valandėlė M.Sviderskienė 

339. Kalėdiniai skaitymai popietė 12 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

340. „Langas į baltas Kalėdas“ Advento  

popietė 

16 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

341. „Tegul Šv. Kalėdos Jums 

palaimą teikia“ 

padėkos 

vakaras 

23 d. Maldenių fil., 

L. Adomaitienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) 

342. „Žiemos malonumai“ paroda 1–31 d. Informacijos ir 

kraštotyros skyrius, 

V. Kuprevičienė 

343. Rašytoja, žurnalistė, poetė ir 

dramaturgė – Laura Sintija 

Černiauskaitė 

literatūros 

paroda 

1–31 d.  Skaistgirio fil., 

L. Degimienė 

344. Kalėdinis sveikinimas 

bibliotekai 

akcija–

konkursas 

1-31 d. Žagarės fil., 

A. Jonuitytė 

345.  „Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijos 

ir  papročiai“ 

literatūros 

paroda 

1-31 d. Bariūnų fil., 

E. Rašimienė 

346. „Laiko atspindžiai šventiniuose 

atvirukuose“ 

paroda 1-31 d. Kepalių fil., 

R. Blavaščiūnienė 

347. „Ant angelo sparnų gerumas 

skleidžias“ 

Jurdaičių 

socialinės 

globos namų 

gyventojų 

rankdarbių 

paroda 

2–31 d. Jurdaičių fil., 

D. Užkuraitienė 

348. „Kadaise per Kalėdas“ nuotraukų 

paroda 

5–30 d. Linkaičių fil., 

A. Stulginskienė 

349. „Prisimename Žemaitę“ literatūros 

paroda 

8 d. Kirnaičių fil., 

R. Jakubkevičienė 

350. „Prisiminus vaikystės eglutę“ žaisliukų 

paroda 

12 d. Gataučių fil., 

L. Lukošiūnienė 

351. „Išgirsk savo angelą“ skulptūrėlių 

paroda 

5 – 31 d. Stungių fil., 

D. Kidelienė 

352. „Kai eglės sidabrą barsto...“ rankdarbių 

paroda 

19–30 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

353. Senovinių kalėdinių žaisliukų 

paroda  

paroda  12  Darginių fil., 

O.Burmistrovienė 

Žodiniai renginiai vaikams 

354. Viešnagė „Saulės“ pagrindinės 

mokyklos Specialiojo ugdymo 

centre 

literatūrinis 

rytmetys 

2 d. Vaikų literatūros 

sk., 

D.Kurlienė 

355. „Linksmieji šalčio piešiniai ant 

lango“ 

valandėlė 7 d. Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

356. „Svečiuose pas peliuką Mikį“ 

(Volto Disnėjaus 115-osioms 

gimimo metinėms) 

animacinio 

filmo peržiūra-

aptarimas 

7 d. Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

357. „Papuoškime eglutę savo 

darytais žaislais“ 

kūrybinės 

dirbtuvėlės 

10 d. Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

358. „Papuošk biblioteką Kalėdoms“ kūrybinis 

užsiėmimas 

10 d. Stungių fil., 

D.Kidelienė 

359. „Apšerkšniję mūsų žiemos...“ muzikinė 

valandėlė   

12 d. Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 
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360. Meškiuko gimtadienis popietė 

ikimokyklinuka

ms 

15 d. Kirnaičių fil., 

R.Jakubkevičienė 

361. ,,Sukurk savo angelą“ edukaciniai 

užsiėmimai 

17 d. Daunoravis fil., 

A.Paulauskienė 

362. „Šią naktį kalėdinis varpelis 

skamba “ 

muzikinė 

valandėlė   

22 d. Jurdaičių fil., 

D. Užkuraitienė 

363. „Spragtukui“ – 200 popietė 26 d. Kepalių fil., 

R. Blavaščiūnienė 

364. „Kalėdinis atvirukas – būdas 

parodyti savo išradingumą“ 

kūrybinės 

dirbtuvėlės 

12 Skaistgirio fil., 

J.Jatulienė 

Vaizdiniai renginiai (parodos) vaikams 

365. „Dideli ir maži“ Sigutės Ach 

piešinių paroda 

1 d. Žagarės fil., 

V.Kurauskienė 

366. Kalėdiniai atvirukai  paroda 1 d.  Vaikų literatūros 

sk.,V.Katinienė 

367. „Stebuklingosios Kalėdos“ paroda 5–30 d. Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

368. „Žiema pro mano langą“ piešinių 

parodėlė 

12 d. Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 

RENGINIAI MAGDEBURGO TEISIŲ SUTEIKIMO 400 METŲ SUKAKČIAI  

369.  „Mano Joniškis – europietiškas 

miestas“ 

vaikų ir 

jaunimo 

edukacinių 

improvizacijų 

ciklas 

02–12 mėn. VB, I.Lipskienė,  

D.Kurlienė  

370. „Praeities puslapiai“  paroda 06.01 Vaikų literatūros 

sk., 

S.Silkienė 

371. Joniškio A. Raudonikio meno 

mokyklos mokinių kūrybos 

darbų paroda, skirta 

Magdeburgo teisių suteikimo 

paminėjimui 

Piešinių paroda  06.27 Vaikų literatūros 

sk., D.Kurlienė 

372. „Miesto istorijos ženklai. 

Joniškis 1616 - 2016 metais“ 

fotografijų ir 

dokumentų 

paroda 

07.01-07.31 VB, 

V.Kuprevičienė 

373. Susitikimas su kraštiete istorike 

Lirija Ulvidaite – 

Steponavičiene tema –„Joniškis 

Lietuvos istorijos kontekste. Ką 

reiškė turėti Magdeburgo 

privilegiją? “ 

susitikimas  07.02 VB, 

V.Kuprevičienė  

RENGINIAI  SAULĖS MŪŠIO  METAMS 

374. „Saulės mūšio takais“ virtuali kelionė 01.27 Rudiškių fil., 

I.Lacienė 

375. „Saulės mūšiui –780 metų“ spaudinių 

paroda  

09.01 –30 d. Skaitytojų 

aptarnavimo sk.  

376. „Baltų vienybės ugnis“ spaudinių 

paroda 

09.19  Gataučių fil., 

L.Lukošiūnienė 

377. „Istorinė mozaika“ (pagal 

edukacinę programą „Skaitome. 

Žaidžiame. Kuriame 

kūrybiniai 

užsiėmimai su 

miriorama 

06 – 08 mėn. Vaikų literatūros 

sk., 

D.Kurlienė 

378. „Piešiu Saulės mūšį“ (edukacinė edukacija 09.06,13 d.  VB, I.Lipskienė, 
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programa „Piešimas ant 

marškinėlių“  

Žagarės, Stungių 

fil.  

379. Dokumentinio  filmo „Saulės 

mūšis“ peržiūra (Rež. Saulius 

Bartkus). Susitikimas su istoriku 

filmo peržiūra 

ir susitikimas  

09.21  VB, I.Lipskienė 

380. Protų kovos „Saulės mūšis“ žaidimai  09.16,23  Vaikų literatūros 

sk., 

D.Kurlienė 

EDUKACINĖS PROGRAMOS 

Eil. 

nr. 

Programos pavadinimas  Programos 

formos 

Vykdymo 

laikas (mėn.) 

Vykdytojai 

1. „Atrask savo knygą“  knygų 

pristatymai ne 

bibliotekos 

erdvėse 

12 VB Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius, 

E.Šukienė, 

R.Brazauskienė  

2. Įžymūs Joniškio krašto   

žmonės: 

 

gyvenimo ir 

kūrybos 

pristatymai   

01–12 VB skyriai  

2.1. Rašytojas Jonas Avyžius „  Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V.Kuprevičienė 

2.2. Rašytoja Jolita Skablauskaitė „  –//– 

2.3. Joniškio krašto bajorai Goesai  „  Skaitytojų 

aptarnavimo sk., 

E.Šukienė 

3. Lapkritis – informacijos žinių 

mėnuo 

6 pamokų 

ciklas 

moksleiviams 

11 Informacijos ir 

kraštotyros sk., 

V.Kuprevičienė 

5. „Skaitome. Žaidžiame. 

Kuriame“ 

vasaros 

skaitymų 

programa 

vaikams 

06-08  Vaikų literatūros 

skyrius, filialai, 

I.Lipskienė 

6. „Pasakų skrynia“ garsiniai  

skaitymai ir 

literatūriniai 

žaidimai  

01–12  Vaikų literatūros 

skyrius 

7. „Piešimas ant marškinėlių“ edukacija  01–12  Vaikų literatūros 

skyrius, I.Lipskienė 

8. „Bibliotekos ir bibliotekininkai“ edukacija  01, 04   Vaikų literatūros 

skyrius, 

D.Kurlienė 

9. „Biblioteka – visiems“ edukacija 03–12 Žagarės filialas  

10. Skaitymo improvizacijos edukacija 06–08 Rudiškių filialas  

11. „Knygos  ir meno terapija“ 

 

biblioterapinė 

edukacija  

03–12 Stungių filialas  

12. „Muzikos ir žodžio terapija“ edukacija  03–12 Stungių filialas 

13. „Skaitymas: rimtai ir su 

fantazija 

edukacija 07–08 Maldenių fil., 

L.Adomaitienė  

PARENGTI IR PLANUOJAMI PARENGTI PROJEKTAI 

Eil. 

nr.  

Projekto pavadinimas  Vykdymo ar 

parengimo 

laikas  

Finansavimo 

šaltinis 
Projekto vadovas  

1. Intriguojame skaityti  04 – 11  2000, 00 Eur VB, I.Lipskienė 
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Lietuvos 

kultūros taryba 

2. Europos dienos šventė  05.09  Europos 

Komisijos 

Atstovybė 

Lietuvoje 

VB, E.Šukienė, 

I.Lipskienė 

3. 2 projektai Lietuvos kultūros 

tarybos skelbiamo konkurso 2 

etapui 

numatoma 

parengti 02-03 

mėn.  

Lietuvos 

kultūros taryba 

VB, I.Lipskienė 

4. Paraiška Europos paveldo dienų 

projektui  

09  Rajono 

savivaldybė  

VB, 

V.Kuprevičienė 

NETRADICINĖS UŽIMTUMO FORMOS IR RENGINIAI  

 

Eil. 

nr.  

Pavadinimas  Organizatoriai, 

atsakingi  

1. Klubai:   

1.1  Civito diskusijų klubas  VB, E.Šukienė 

1.2. Bendraminčių klubas Linkaičių filialas 

1.3. Skaitytojų klubas „Gašvinė” Stupurų filialas  

3. Lėlių teatrai:  

3.1 Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatras D.Kurlienė,Vaikų 

literatūros skyrius 

3.2. „Padaužiukai“ Maldenių filialas  

3.3. „Tarpdurio” teatras Kirnaičių filialas  

4. Būreliai ir rateliai:  

4.1. Vaikų vaidintojų būrelis „Be  rėmų“ Kepalių filialas  

4.2. Mažųjų smalsučių   ratelis Plikiškių filialas 

5. Kūrybinės dirbtuvėlės Vaikų literatūros  

skyrius, 

Daunoravos,  

Gaižaičių,   

Gataučių, 

Jurdaičių, 

Maldenių, Satkūnų  

 filialai   

6. Žaislotekos Vaikų literatūros  

skyrius, Darginių, 

Gaižaičių, 

Jurdaičių,  Kepalių 

Linkaičių, Satkūnų 

filialai 

                                                          

 
*Daugiau informacijos apie renginius žr.  Viešosios bibliotekos skyrių ir filialų planuose  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Joniškio rajono savivaldybės 

                                                                   Jono Avyžiaus viešosios  bibliotekos                                                               

                                    2016 m. veiklos plano  

                                                                                                            2  priedas 

LEIDINIAI. KRAŠTOTYROS DARBAI  

 
Eil. 

Nr. 

Leidinio ir kraštotyros darbo pavadinimas   Autorius arba 

sudarytojas 

Leidinio 

apimtis 

1. Bibliotekai skirti informaciniai 

reklaminiai leidiniai 

  

1.1 Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai 

Joniškio rajono bibliotekose 

VB, 

V.Kuprevičienė 

1 lap. 

1.2 Lankstinukas edukacinei programai 

„Biblioteka – visiems“ 

Žagarės fil. 1 lap. 

1.3 Metų knygos rinkimams skirtas lankstinukas Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

2  lap. 

2. Naujai parengti kraštotyros darbai    

2.1 Istorikas dr. Ernestas Vasiliauskas VB, 

V.Kuprevičienė 

20 lap. 

2.2 Kalbininkė Jonina Lipskienė VB, 

V.Kuprevičienė 

10 lap. 

2.3 2015 metų bibliotekos metraštis VB, D.Norvaišienė 45 lap. 

2.4 Stungių kapinaitės Stungių fil., 

D.Kidelienė 

10 lap. 

2.5 „Kalvių mokyklos istorijos puslapiai“ Plikiškių fil., 

A.Kriščiūnienė 

10 p. 

3. Papildyti kraštotyros darbai:   

3.1 Poetė Ona Mikalauskienė VB,  

D. Norvaišienė 

15 lap. 

3.2 Aktorius Eduardas Čepulis VB, 

V.Kuprevičienė 

20 p. 

3.3 „Jauneikių ąžuolas“ Linkaičių fil., 

A.Stulginskienė 

5 lap.  

3.4 „Skaistgiriečių šventės“ Skaistgirio fil., 

L.Degimienė 

20 p. 

3.5 „Kraštas, kuriame gyvenu, žmonės, kuriuos 

sutinku“ 

Skaistgirio fil., 

L.Degimienė 

10 p. 

3.6 „Skaistgirio krašto gražiadarbiai“ Skaistgirio fil., 

L.Degimienė 

5 p. 

3.7 „Skaistgirio vidurinėje mokykloje“ 

(gimnazijoje)... 

Skaistgirio fil., 

L.Degimienė 

15 p. 

3.8 „Maldenių kaimo bendruomenė“ Maldenių fil., 

L.Adomaitienė 

CD 

3.9 Tremtį prisimenant  Maldenių fil., 

R.Jakubkevičienė 

3 p. 

3.10 Jurdaičiai spaudoje Jurdaičių fil., 

D.Užkuraitienė 

10 lap. 

3.11 Filialų metraščiai  Filialų  vyr. 

bibliotekininkai  

X 
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Joniškio rajono savivaldybės 

                                                                   Jono Avyžiaus viešosios  bibliotekos 

                                                                                          2016 m. veiklos plano  

                                                                                                            3  priedas 

 

PRANEŠIMAI. METODINĖS REKOMENDACIJOS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas  Rengėjas  

Atlikimo 

data 

1. Viešosios bibliotekos 2015 metų veiklos 

apžvalga 

VB, 

V.Vilčiauskienė 
03 

2. Naujos bibliotekinės ir metodinės literatūros 

pristatymas  

VB, 

V.Vilčiauskienė 
04 

3. Elektroninių paslaugų mokymas  VB, R.Mačiukienė 03 

4. 
Biblioteka ir kraštotyra 

VB, 

V.Kuprevičienė, 
04 

5. Dokumentų komplektavimo ypatumai VB, Z.Grigutytė 04 

6. 
Partnerystė – verslo sėkmės garantas 

Jurdaičių fil., 

D.Užkuraitienė 
05 

7. Garsinio skaitymo nauda: tiesa ar mitas? VB, D.Kurlienė 09 

8. Edukacinių programų plėtojimas rajono 

bibliotekose 
VB, I.Lipskienė 11 

9. Periodinių leidinių registravimas 

elektroniniame kataloge. Metodinės 

rekomendacijos 

VB, Z.Grigutytė 02 

10. Dokumentų nurašymas LIBIS komplektavimo 

posistemėje. Metodinės rekomendacijos 
VB, Z.Grigutytė 02 

11. 2017 metų  sukaktys ir datos Joniškio rajone. 

Metodinės rekomendacijos  

VB, 

V.Kuprevičienė 
10 

12. 2017 m. įžymių datų kalendorius. Metodinės 

rekomendacijos  
VB, I.Lipskienė 11  

 


