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Utenos rajono savivaldybės  2020 - 2022 m. strateginio veiklos plano programa -  KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA (Nr. 08) 

PROGRAMOS TIKSLAS – vystyti kokybišką kultūrinę veiklą (08.1) 

PROGRAMOS UŽDAVINYS – skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę (08.1.1.)  

  

Priemonės pavadinimas ir 

jos kodas 

Darbo/veiksmo pavadinimas Vertinimo  kriterijus, 

mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi vykdytojai 

(pareigos, vardas, pavardė) 

Vykdymo terminai 

Asignavimai (Eur) 

08.1.2.09 Knygų ir      

dokumentų fondas 

 

1. Universalaus dokumentų 

fondo kaupimas, 

tvarkymas, sisteminimas. 

  1,00  Eur.  vienam rajono 

gyventojui naujiems 

leidiniams įsigyti, 

periodiniams leidiniams  ir 

knygoms - 0,94 Eur. 

 

Įsigyti ne mažiau  13190 

dokumentų: 

o knygų – ne mažiau 

8100 fiz. vnt. 

o periodinių leidinių – 

ne mažiau 5030 fiz. 

vnt. 

o kitų dokumentų 

(garsinių, mišrių, 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentų komplektavimo 

ir tvarkymo skyriaus vedėja 

Milda  Laurinavičienė 

 

 

 

 

 

36822,00  Eur. 

(Kultūros ministerijos – 

valstybės biudžeto 

lėšos) 

35000,00 Eur. 

(Savivaldybės                                                                                                                                                                                                    

lėšos) 

 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

 

 



 

 

natų, tęstinių – ne 

mažiau 70  

Nurašyti dokumentų ne 

mažiau 14000 fiz. vnt.: 

o Iš jų knygų  ne 

mažiau 8600 fiz. vnt. 

 

Sukurti  ne mažiau  2000  

naujų bibliografinių  įrašų 

elektroniniame kataloge. 

 Vykdyti retrospektyvų 

dokumentų fondo 

komplektavimą, susidariusį 

dėl nepakankamo 

finansavimo. Įsigyti  ne 

mažiau 700 fiz. vnt. 

 Įsigyti  ne mažiau 1900 fiz. 

vnt. paramos bei 

dovanojimo būdais gautus 

dokumentus.  

 

 

 

 

 

 

Dokumentų komplektavimo 

ir tvarkymo skyriaus 

darbuotojai 

 

Dokumentų komplektavimo 

komisija 

 

 

 

 

Dokumentų komplektavimo 

ir tvarkymo skyriaus vedėja 

Milda  Laurinavičienė 

 

 

 

 

 

 

Sausis – gruodis 

 

Sausis – gruodis 

 

 

 

Sausis - gruodis 

08.1.2.02 Kultūros įstaigų 

mieste veiklos išlaidos 

 

1. Galimybės vartotojams 

naudotis viešaisiais 

informacijos šaltiniais 

suteikimas, teikiamų 

nemokamų paslaugų 

užtikrinimas 

 Užregistruoti naujų 

vartotojų ne mažiau 920 

 Perregistruoti vartotojų   ne 

mažiau 7500 

 Apsilankymų skaičius  ne 

mažiau 225400 

Dokumentų išduotis ne 

mažiau 343000 fiz. vnt., iš 

jų: į namus  ne mažiau 

Viešosios bibliotekos 

struktūrinių skyrių ir 

padalinių darbuotojos 

 

780000,00 €  

 

 

 

Sausis - gruodis 

 



 

 

150000 fiz. vnt.,vietoje  ne 

mažiau 193000 fiz. vnt. 

 2. Skaitmeninės atskirties 

tarp gyventojų 

mažinimas – 

pritraukimas naudotis 

interneto ir 

elektroninėmis 

paslaugomis. 
 

Interneto vartotojų skaičius  

ne mažesnis 10000 

 virtualių apsilankymų 

skaičius  ne mažesnis 22700 

Nemokamos interneto 

prieigos seansų skaičius  ne 

mažiau 48000 

Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo sk. 

darbuotojos 

 

Sausis – gruodis 

 

 3. Kultūrinių renginių 

plėtra 

Svarbių įvykių, istorinių 

datų, valstybinių švenčių, 

žymių krašto žmonių, knygų 

pristatymų,  ir kt. renginiai  

(Žr. priedai: „Renginiai 

2020 m.  viešojoje 

bibliotekoje“ 

„Renginiai 2020 m. 

viešosios bibliotekos   

padaliniuose“)  

Surengti ne mažiau 840  

renginių. 

 Renginių dalyvių skaičius  

ne mažesnis kaip 22200. 

Viešosios bibliotekos ir 

padalinių darbuotojai 

 

Sausis – gruodis 

 

3000,00 Eur 

 



 

 

3. Gyventojų informacinių 

gebėjimų  ir  skaitmeninio 

raštingumo  stiprinimas, naujų 

mokymo programų rengimas ir 

įgyvendinimas  

 

Parengti ne mažiau  2 naujų 

mokymo programų 

 Gyventojų mokymų 

dalyvių  skaičius   ne 

mažiau  380 

Informacijos  išteklių ir 

inovacijų diegimo skyriaus 

vedėja Laima Lapinienė 

Bibliografės R. Grašytė, G. 

Kavoliūnienė, V. 

Kunčinienė, N. Matkevičienė 

Sausis – lapkritis 

 

 4.Vartotojų mokymosi visą 

gyvenimą palaikymas, virtualių 

paslaugų plėtra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyti/atsakyti į ne 

mažiau 65500 informacinių 

užklausų , iš jų 

elektroninėmis priemonėmis 

– 3620. 

 Bibliotekos interneto 

svetainės dalių:   

„Bibliotekos metraštis“   

priežiūra ir pildymas – 

publikuoti 12 naujų įrašų,     

„Kraštiečiams“ priežiūra ir 

pildymas - parengti ne 

mažiau 90 spaudos 

apžvalgų, 

ne mažiau 1300 pozicijų. 

Interneto svetainės 

www.uvb.lt priežiūra ir 

atnaujinimas: ne mažiau 

22200 virtualių seansų,  

Ramunė Grašytė 

Jolanta Savickaitė 

Vaida Kunčinienė 

N. Matkevičienė 

 

Bibliografai: 

Milda Jankauskienė 

Gražina Kavoliūnienė 

 

 

 

 

Inžinierius bibliotekinių 

procesų automatizavimui  

G. Katinė 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

Sausis – gruodis 

 

 

http://www.uvb.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Mokymosi visą gyvenimą 

palaikymas per neformalųjį 

švietimą. 

 

 

60000 puslapių rodinių, 

10000 unikalių lankytojų. 

Prieigos prie  elektroninių 

informacijos išteklių  

organizavimas 

 10 duomenų bazių, 

atsisiųstų dokumentų 

skaičius  ne mažiau 840. 

 

 

Bibliotekos Facebook 

profilio priežiūra ir 

atnaujinimas  

Ne mažiau 500 lankytojų 

per mėnesį; 

Sukurti ne mažiau 40 

nuotraukų albumų. 

 

Skaitmeninių veiklų centro 

būrelių ir kitų edukacinių 

užsiėmimų gyventojams 

organizavimas ir 

pravedimas 

80 vaikų dalyvavimas  3 

būreliuose 

440 val. 

 

Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo skyriaus  

darbuotojos 

 

 

 

 

 

Inžinierius bibliotekinių 

procesų automatizavimui  

G. Katinė 

 

 

 

 

 

 

Bibliografės  

V. Kunčinienė ir 

 N. Matkevičienė 

G. Katinė 

 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3830,00 Eur. 

Sausis - gruodis 



 

 

 

Utenos rajono savivaldybės  2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa -  KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA (Nr. 08) 

PROGRAMOS TIKSLAS – vystyti kokybišką kultūrinę veiklą (08.1) 

PROGRAMOS UŽDAVINYS -  Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes (08.1.2.)  

 

 1.Stiprinti  bibliotekos 

komunikacijos ir 

žmogiškuosius išteklius. 

 

Bibliotekų veiklos 

pristatymas visuomenei, 

viešųjų ryšių organizavimas 

Ne mažiau  60 straipsnių 

apie bibliotekos veiklą 

parengimas žiniasklaidai; 

Ne mažiau  36 laidų  per 

Utenos radiją parengimas 

Bibliotekininkės: 

D. Narkūnienė 

V. Kunčinienė 

J. Gudelienė 

Sausis – gruodis  

Darbuotojų profesinės 

kvalifikacijos kėlimas ir 

tobulinimas, seminarų 

organizavimas. 

Kvalifikacijos kėlimas  ne 

mažiau 35 darbuotojams 

Projektas „Mokomės iš 

geriausių ir kuriame ateities 

biblioteką“ – kvalifikacinė   

išvyka į Oodi (Suomija) 

biblioteką. 

 

Metodininkė 

 L. Maniušienė 

Dir. pav.  

R. Mikalauskienė 

 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario - spalio mėn. 

6000,00 € 



 

 

08.1.2.04  Kultūrinės  

įstaigų projektų 

finansavimas  

1. Kultūrinės, edukacinės 

veiklos ir profesionalaus meno 

sklaidos projektų 

įgyvendinimas: 

 

1.1. Skaitymo skatinimo 

programa „Knygos galia 

telkti ir skatinti kūrybiškai 

gyventi“ 

1.2.Kino sklaidos  projektas  

„Lietuvių dokumentinio kino 

sklaida ir jo kūrėjai bibliotekoje 

2020“ 

 

1.3.Projektas Edukacinė 

programa „Atminties vieškeliu 

nuo Juknėnų iki Vyžuonų“ 

 

1.3.  Kultūros edukacijos 

projektas „Pojūčių laboratorija  

vaikams bibliotekoje“. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvaus ne mažiau 980 

dalyvių ir žiūrovų, 

 vyks  ne mažiau 14 

renginių. 

 

Susitikimai su kūrėjais, 

retrospektyvinių, 

dokumentinių filmų 

pristatymai: žiūrovų 

skaičius  ne mažiau 500. 

 

Trys atminties vakarai 

Poezijos ir  publicistikos 

literatūrinis spektaklis, 

literatūriniai pavakarojimai, 

literatūrinės viktorinos 

 

Edukacijos – praktikumai ir 

studijos vaikams,  

susitikimai su rašytojais, 

konkursai, interaktyvūs 

edukaciniai renginiai, 

spektaklių rodymas - 

renginiuose dalyvaus ne 

mažiau 300  Utenos rajono 

vaikų. 

 

 

 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

V. Gudelienė 

  

 

 

 

R. Mikalauskienė 

 

 

 

 

 

Bibliotekininkė 

V. Cicėnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasaris –  gruodis 

7000,00 € 

 

 

 

2000,00 € 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

Pateiktas projektas 

5100,00 € 

 

 

 

 

Pateiktas projektas 

5800,00   € 

Spalio – gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.Projekto  „Utenos miesto 

socialinės rizikos vaikų atskirties 

mažinimas per kultūrines ir 

edukacines veiklas“ parengimas 

ir veiklų organizavimo tąsa. 

 

 

 

 

 

1.5. Projektas „Inovacija 

bibliotekai: interaktyvi knyga 

„Žolynų paslaptys pagal 

Eugeniją Šimkūnaitę“ 

 

 

 

 

1.6. Projektas  „Jaunimui skirtų 

informacinių paslaugų plėtra““ 

1.7. Projektas „Šių dienų jauno 

žmogaus vertybės, pilietiškumas 

ir kritinis mąstymas“ 

 

Projekto veiklose dalyvaus 

80 vaikų, priklausančių 

socialinei rizikai 

 

 

 

Į kūrybišką edukacinį 

sprendimą sujungti 

kraštietės mokslininkės 

Eugenijos Šimkūnaitės 

mokslinį ir kultūrinį 

palikimą bei modernias 

technologijas – sukurti 

interaktyvią knygą. 

 

Veiklose dalyvaus  ne 

mažiau 1200 jaunuolių 

Veiklose dalyvaus  600 

jaunuolių 

 

 

 

Metodininkė 

 L. Maniušienė. 

  R. Mikalauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo sk. vedėja 

L. Lapinienė 

Bibliografė M. Jankauskienė 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekininkė darbui su 

jaunimu Jurgita  Grinienė 

 

Bibliotekininkė darbui su 

jaunimu Jurgita  Grinienė 

 

91682,00 € iš viso: 

9168,00 € - savivaldybės 

lėšos 

82514,00 € ES fondų 

lėšos. 

Liko  įsisavinti 2020 m. 

10000,00 € 

 Projekto terminas: 

2018-06- 01 iki 2020-

09- 01  

 

 

 

10100,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateiktas projektas 

2700,00 € 

 

Pateiktas projektas 

2200,00 € 



 

 

08.1.2.08 Kultūros įstaigų 

projektų vykdymas 

 

1. Europe Direct Utena 

Informacijos centro veikla: 

Užtikrinti  galimybę regiono 

gyventojams gauti visapusišką 

informaciją apie Europos 

Sąjungą,  užtikrinti ES 

institucijų informacijos sklaidą. 

Ne mažiau 15  renginių, 

dalyvių skaičius ne 

mažesnis 1500.   

Informacijos centro vadovė 

J. Vaškelienė 

16800,00 Eur. 

Sausis - gruodis 

 

 

 

 ------------------------------------------------------ 

Planą parengė: 

Dir. pavad. Biruta Vaškelienė 

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Regina Mikalauskienė 

Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriaus vedėja Laima Lapinienė 

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Milda Laurinavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENGINIAI  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  2020 METAIS   

RENGINIO TEMA DATA RENGĖJAS 

Japonų kino festivalio filmų rodymas 01 - 10 R. Mikalauskienė 

Knygų apžvalgos parengimas ir pristatymas 

UTAU lankytojams 

01-11 J. Gudelienė 

J. Marcinkevičiaus poemos „Pažinimo medis“ 

skaitymai. Skaito aktorius I. Ciplijauskas 

01-16 R. Mikalauskienė 

Vygaudo Juknelio knygos „Kakalio istorijos“ 

pristatymas 

01-23 J. Gudelienė 

Labaiteatras“ pristato poetinį spektaklį „Aš vis dar 

tebevaikštau aplink duris“ (pagal A. Nyka-Niliūno 

biografiją ir poeziją). 

02- 06 R.Mikalauskienė 

Japonų kino festivalio filmų peržiūra 02-07 J. Gudelienė 

Rašytojo Sauliaus Šaltenio knygos „Geležiniai 

gyvatės kiaušiniai“ pristatymas 

02-18 R. Mikalauskienė 

Pašnekesių ciklas „Teologas bibliotekoje“ X 

susitikimas.  

02 J. Gudelienė 

Muzikinių susitikimų ciklas „Muzikiniai 

pasakojimai“ II d.  

02 // 

Organizuoti susitikimą su dr. Eugenijos 

Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos 

pirmininke Birute Karnickiene, prezidentu dr. 

Romu Pakalniu, Žolinčių akademijos prezidente 

Danute Kunčiene, dr. Živile Lazdauskaite.  

04 R.Mikalauskienė 



 

 

 

 15min tyrimų žurnalistų Dovydo Pancerovo ir 

Birutės Davidonytės 

publicistinės knygos „Kabinetas 339“ pristatymas 

03 03 D. Narkūnienė 

Kunigo N. Pipiro eilėraščių knygų „Atsidūstant“   

pristatymas 

03-05 R. Mikalauskienė 

Renatos Šerelytės knygos pristatymas 03-10 R.. Mikalauskienė 

Poezijos muzikos popietė „Savasties ieškojimas“  

Savo eiles skaitys poetas Algis Jakštas, saksofonu 

gros Stasys Montrimas. 

03-18 R. Mikalauskienė 

A. R. Laužikų knygos „Graikija. Alyvmedis, 

vynmedis ir laivas" pristatymas 

03-28 // 

Projekto „Nacionalinė ekspedicija“ knygų 

pristatymas, dalyvauja S. Paltanavičius. 

03-19. 

26 

// 

Aistės Masionytės knygos „„Portugalija. Atrasti, 

mylėti, ilgėtis“ pristatymas 

03-27 R. Mikalauskienė 

Velykinė muzikinė popietė vaikams 04 J. Gudelienė 

Poeto A. Miškinio kūrybos vakaras, skirtas poeto 

115-osiosm gimimo metinėms 

09 R. Mikalauskienė 

Rašytojo B. Radzevičiaus kūrybos vakaras 80-

osioms gimimo metinėms. Dalyvauja 

literatūrologė V. Daujotytė 

10 R. Mikalauskienė 



 

 

Organizuoti susitikimą su autore  Daiva  

Červokiene, pristatant jos knygą „Kaip gydo 

medžiai: Eugenijos Šimkūnaitės ir šiandienos 

vaistininkų, žolininkų patirtis ir patarimai“. 

10 // 

Renginiai Tarptautinei muzikos dienai: Muzikos 

pamoka 

10 J. Gudelienė 

Pašnekesių ciklas „Teologas bibliotekoje“ X 

susitikimas. 

10 // 

Organizuoti susitikimą su leidyklos „Žuvėdra“ 

darbuotojais pristatant išleistas dr. Eugenijos 

Šimkūnaitės knygas.  

10 R. Mikalauskienė 

Pašnekesių ciklas „Teologas bibliotekoje“ XI 

susitikimas.  

11  

Suaugusiųjų mokymosi savaitė. Edukacinės 

veiklos Leliūnų bendruomenės nariams.  

 

11 J.Gudelienė 

Literatūrinio Almanacho  

„Atokios stotys“ sutiktuvės 

12 R. Mikalauskienė 

„Purpurinis vakaras varva...” su grupe Baltos 

varnos 

04 R. Mikalauskienė 

M. Nastaravičiaus knygos „Bendratis “ 

pristatymas. Ištraukas skaito I. Ciplijauskas 

 

04 - 02 // 

Socialinė programa pagal forumo teatro metodiką 

„Man ne X*“ 

04 – 28,  R, Mikalauskienė 

D. Narkūnienė 



 

 

Pavasario poezijos ir muzikos vakaras  „Eilėraštis 

užrašytas natomis“. Dalyvauja bardas Domantas 

Razauskas, poetas g. Norvilas 

04 // 

Rudens skaitiniai  „Teatralizuoti literatūriniai 

eskizai“ Kauno kamerinio teatro spektaklis 

„Noktiurnas“ 

09-03  

Literatūros skaitiniai. Ruduo. „Literatūros ir meno 

šeimyniniai duetai“ rašytojas, eseistas H. Kunčius 

ir operos solistė S. Trimakaitė 

09 J. Gudelienė 

Literatūros skaitiniai. Ruduo „Teatralizuoti 

literatūriniai eskizai“ Laisvasisteatras spektaklis 

„Natašos svajonė“ 

10 R. Mikalauskienė 

Literatūros skaitiniai „Su knyga pavėsy“ 

Gasparas Aleksa ir Violeta Šoblinskaitė 

10 // 

 Susitikimas su rašytoja B. Jonuškaite „33 

portretai“ knygos pristatymas 

10 // 

Laisvasis teatras „Sudie, derintojau“ 10 // 

Literatūros skaitiniai. Ruduo. „Teatralizuoti 

literatūriniai eskizai“. Programa  su aktoriais 

Vytautu Rumšu ir Ilona Balsyte. 

10 // 

„Kuriantys duetai“ eseistas L. Degėsys ir rašytoja 

Rasa Aškinytė 

11 R. Mikalauskienė 

Vakaras skirtas prezidentui A. Smetonai. 

dalyvauja S. Šedbaras,  dr. Ingrida Jakubavičienė,  

rašytoja Loreta Jastramskienė 

11 R. Mikalauskienė 

Programa „Lyriniai vakaro prašviesėjimai“, skirta 

Vinco Mykolaičio  Putino kūrybai 

12 // 

Kraštiečių poetų kūrybos  skaitymai 1-12 // 



 

 

Dokumentinis kinas, susitikimas su režisiere 

Migle Satkauskaite dokumentinio filmo „Išeiti iš 

namų“ peržiūra ir aptarimas; 

04 R. Mikalauskienė 

J. Gudelienė 

Dokumentinis kinas. Susitikimas su režisiere Aiste 

Žegulyte filmo „Animus Animalis peržiūra ir 

pristatymas 

05 // 

Dokumentinis kinas. Susitikimas su režisieriumi 

Linu Mikuta „Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“ 

peržiūra - aptarimas 

 // 

Dokumentinis kinas, kino dirbtuves „Susipažink–

kino ABC“ jaunimui, pristatyti lietuviško 

dokumentinio kino istoriją, ir supažindinti su 

dokumentinio kino kūrimo principais, praktiniai 

užsiėmimai. Vadovės režisierės Ramunė 

Rakauskaitė ir Agnė Marcinkevičiūtė. 

05 // 

Dokumentinis kinas. Susitikimas su režisiere 

Martina Jablonskyte dokumentinio 

filmo „Lituanie, mano laisve“ peržiūra ir 

aptarimas.   

09 // 

Dokumentinis kinas. Susitikimas su Ričardu 

Marcinkumi, dokumentinio filmo „Galutinis 

tikslas“ peržiūra – diskusija 

10 // 

Dokumentinis kinas. Susitikimas su režisieriumi 

Martynu Starkumi dokumentinio filmo „Mulai“ 

peržiūra ir pristatymas 

10 // 

Dokumentinis kinas. Susitikimas, edukacinė 

paskaita su režisiere Giedre Žickyte, 

dokumentinio filmo „Šuolis“ peržiūra ir aptarimas 

11 // 

Dokumentinis kinas. Susitikimas su režisiere  

Rugile Barzdžiukaite, dokumentinio filmo 

„Rūgštus miškas“ peržiūra ir aptarimas 

11 /// 



 

 

Dokumentinis kinas. Susitikimas režisiere Marija 

Kavtaradze filmų „Pasakyk, kad neskaudės  

„Išgyventi vasarą“, peržiūra – diskusija 

11  

Dokumentinis kinas. Susitikimas su režisieriumi 

Nerijumi Mileriu dokumentinis filmas 

„Pavyzdingas elgesys“  peržiūra ir pristatymas; 

12 // 

 

 

 

RENGINIAI VAIKAMS 

PRIEMONĖS PAVADINIMAS DATA ATSAKINGAS 

10 val. Teatralizuoti pasakų skaitymai ikimokyklinukams ir 

pradinukams. Pasakų ložėje. 

Pirmadieniais 

 

V. Cicėnienė 

 11 val. „Protmūšiukai“ ikimokyklinukams ir pradinukams. 

14.30 – 16 val.Popamokinė veikla bibliotekoje „Skaitykime ir 

žaiskime“. 

Pirmadieniais Ž. Tuzienė 

10 val. teatralizuoti knygų pristatymai ikimokyklinukams ir 

pradinukams.  

14 – 17 val. Naktinių pasakų skaitymai. 

Antradieniais  

 

D. Karpavičienė 

 10 val. bibliotekos Šešėlių teatras ikimokyklinukams. 

11 val spektakliukas – edukacinė pamoka ikimokyklinukams 

ir pradinukams „Šiukšlyno pasakos 

Trečiadieniais // 

10 val. spektakliukas „Varna ir sūris“.  

14.30 – 16 val. popamokinė veikla bibliotekoje „Skaitykime ir 

žaiskime“. 

Ketvirtadieniais Ž. Tuzienė 



 

 

 11 val. Garsiniai pasakų skaitymai vaikams, nelankantiems 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

Penktadieniais Ž. Tuzienė 

Susitikimas su rašytoja Lina Žutaute ir knygos „Kniūkai, arba 

dingusių kojinių paslaptis / „Kakė Makė“ pristatymas. 

 Kovo 26 d.  // 

Kūrybinės – edukacinės dirbtuvės „Aš piešiu Vilniaus pilies 

pasaką“. 

Balandžio mėn.  

Knygos „Draugystė ant straublio galo“ pristatymas ir 

kūrybinės dirbtuvės. 

Balandžio 26 d.   

 Vilniaus „Lėlės“ teatro spektaklis vaikams „Baltos pasakos“ 

(pagal H. K. Anderseną). 

Balandžio mėn.  

Vilniaus Keistuolių teatro spektaklis „Bambeklis bajoras“. Gegužės mėn. V. Cicėnienė 

 „Raganiukės“ teatro edukacinis spektaklis „Bjaurusis 

ančiukas“. 

Gegužės 23 d.   

Vilniaus „Stalo teatro“ užsiėmimas – edukacinė pamoka 

„Pasakos iš Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos‘. 

Vaikai susipažins su lietuvių visuomenės veikėju, pirmojo 

laikraščio „Aušra“ redaktoriumi, vienu svarbiausiu 

nepriklausomybės sekėju, mokslininku, gydytoju Jonu 

Basanavičiumi. 

Birželio mėn. D. Karpavičienė 

Susitikimas – edukacinis užsiėmimas „Muzikinio pasakojimo 

dirbtuvės“ su vaikų rašytoju – dailininku Pauliu Juodišiu. 

Rugsėjo mėn.. // 

Edukacinis spektaklis vaikams „Laimė yra lapė“. Spalio 3 d.  Ž.Tuzienė 



 

 

Rašytojos, projekto „Mėgintuvėlis LT“ sumanytojos dr. 

Renatos Česūnienės edukacinė pamoka jaunimui 

„Mėgintuvėlio laboratorija“. 

Spalio mėn. // 

Susitikimas su Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos dailininke 

Edita Namajūniene ir aktore Nijole Kazlauskaite – Šešėlių 

teatro pasirodymas ir edukacija. 

Lapkričio 12 d.  V. Cicėnienė 

 

 

 

 


