
 

 

 

                                                                                                         PATVIRTINTA 

                                                                                                              Utenos A. ir M. Miškinių  

viešosios bibliotekos Direktorės 

                                                                                                           2022 m. kovo 29 d. 

                                                                                                       Įsakymu Nr. B-13 

 

UTENOS A. IR M. MIŠKINIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

VEIKLOS PLANAS 

2022 METAMS 

 

BENDROJI DALIS 

 

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra neformalaus švietimo, informacijos ir kultūros  centras. Bibliotekos 

organizacinę struktūrą sudaro: Administracija, Buhalterija, struktūriniai skyriai - Vartotojų aptarnavimo, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo bei 

Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo, 2 miesto (Aukštakalnio ir Smėlio) ir 20 kaimo bibliotekų (padalinių). Su mokyklų bibliotekomis sujungti du 

padaliniai: Užpalių,  bei Aukštakalnio miesto padalinys.  

Vartotojų skaičius rajono bibliotekose buvo 7151 (2020m. –7434). pasiekti rodikliai neadekvatūs ir nevertintini dėl pandemijos ir nesklandaus LIBIS 

modernizavimo. Prie blogėjančios demografinės situacijos, pasaulinės pandemijos, 2021 metais prisidėjo ir tai tapo pagrindine rodiklių netikslumo priežastimi 

– LIBIS modernizavimo procesas. Nuo rugpjūčio mėnesio nebuvo vartotojų, dokumentų išdavimo registracijos. Sujaukta buvo bibliotekų darbo apskaita. 2021 

metais per dieną apytiksliai bibliotekoje vidutiniškai apsilankė 170 fiziniai lankytojai ir 163 virtualūs lankytojai (2020 m. 284 fiz. lankytojai ir 198 virtualūs). 

Miesto Aukštakalnio ir Smėlio padaliniuose per dieną apsilankė 21 (2020 m. – 81) fiziniai lankytojai, vienoje kaimo bibliotekoje per dieną vidutiniškai 

apsilanko 7 (2020 m. – 13) fizinių lankytojų. Iš viso rajono viešosiose bibliotekose išduota 173691 vnt. leidinių (2020 m. - 205443 vnt.).  

Biblioteka nuolat ieško papildomų finansavimo šaltinių, diegia naujas paslaugas vartotojams, nuolat atnaujina spaudinių fondą. Veiklos planuojamos 

vadovaujantis Seimo nutarimais, skelbiančiais įžymiems asmenims skirtus metus. 2022-ji paskelbti  Lietuvos Valstybės Konstitucijos, Lietuvos universitetų, 

Jaunimo, Krepšinio, Gyvūnų gerovės, „Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos“, Sūduvos, Savanorystės metais. 2022-ieji taip pat bus Romo Kalantos, 

rašytojos Ievos Simonaitytės, LDK veikėjo Pranciškaus Skorinos, kino ir literatūros kūrėjo Jono Meko, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metai. 



 

 

 Bibliotekos veikla planuojama vadovaujantis savivaldybės 2022 - 2024 m. strateginiame veiklos plane numatyta Kultūrinės veiklos (Nr. 08) programa, Utenos 

A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos 2018 -2024 m. strateginės plėtros kryptimis (2017 -12-29 Nr. B – 59). 

Bibliotekos veiklos tikslai: 

 vystyti kokybišką kultūrinę veiklą, užtikrinant kultūros prieinamumą, įvairovę, sklaidą ir paslaugų inovatyvumą, mažinant skaitmeninę atskirtį; 

  gerinti informacinių ir  kitų technologijų prieinamumą, skatinti naudojimąsi jomis; 

Uždaviniai tikslams įgyvendinti: 

 kaupti ir saugoti tradicinius bei elektroninius dokumentus, taip užtikrinant prieigą prie aktualių informacijos resursų; 

 dalyvauti įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose bei programose, teikti  paraiškas projektams, kurie, sėkmės atveju, padėtų tobulinti bei plėsti bibliotekos 

veiklą, galinčią pagerinti bendruomenės, ypač jaunimo, gyvenimo kokybę, didinti užimtumą; 

 teikti kokybiškas paslaugas, organizuoti gyventojams viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose mokymus: kompiuterinio raštingumo, interneto išteklių, e.-

paslaugų, populiarinti prenumeruojamas informacines duomenų bazes; 

 pildyti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) elektroninį katalogą.  

 formuoti universalaus profilio dokumentų fondą tradicinėse ir skaitmeninėse laikmenose, atitinkantį rajono  įvairių visuomenės socialinių grupių, įvairaus 

amžiaus skaitytojų skaitymo poreikius; 

  vykdyti projektinę veiklą, susijusią su skaitymo skatinimu, edukacija, inovatyvių paslaugų kūrimu, kvalifikacijos ugdymu; 

 ieškoti naujų darbo formų, siekiant įtraukti kuo daugiau moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, tobulinti jų laisvalaikio užimtumą, skaitymo skatinimą, 

informacinius gebėjimus; 

 formuoti bibliotekos kaip modernios informacijos, neformalaus švietimo ir kultūros institucijos įvaizdį; 

 bendradarbiauti su seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, kultūros, švietimo įstaigomis, plėsti partnerystės ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių viešosiomis 

bibliotekomis; 

 koordinuoti viešosios bibliotekos padalinių veiklą, teikti metodinę pagalbą kitų žinybų bibliotekoms; 

 sudaryti tinkamas sąlygas bibliotekų darbuotojams kelti savo kvalifikaciją, ugdyti profesionalumą. 

 plėsti bibliotekos atstovavimo, paslaugų viešinimo galimybių spektrą; 

 



 

 

 

Utenos rajono savivaldybės  2022 – 2024 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) 

08.1.2.02 

Kultūros įstaigų 

mieste veiklos 

išlaidos 

 

1. Galimybės vartotojams naudotis 

viešaisiais informacijos šaltiniais 

suteikimas, teikiamų nemokamų 

paslaugų užtikrinimas 

Užregistruoti naujų 

vartotojų ne mažiau 700 

 Perregistruoti vartotojų   ne 

mažiau 7500 

Apsilankymų skaičius ne 

mažiau 200000 

Dokumentų išduotis ne 

mažiau 250000 fiz. vnt., iš 

jų: į namus ne mažiau 

800000 fiz. vnt., vietoje ne 

mažiau 100000 fiz. vnt. 

Viešosios bibliotekos 

struktūrinių skyrių ir padalinių 

darbuotojos 

 

792,100,00 €  

 

 

 

Sausis - gruodis 

 

 1. Skaitmeninės atskirties tarp 

gyventojų mažinimas – 

pritraukimas naudotis interneto ir 

elektroninėmis paslaugomis. 

 

Interneto vartotojų skaičius  

ne mažesnis 10000 

Virtualių  apsilankymų 

skaičius ne mažesnis 40000 

Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo sk., 

vartotojų aptarnavimo sk, 

darbuotojos 

Sausis – gruodis 

 



 

 

Nemokamos interneto 

prieigos seansų skaičius  ne 

mažiau 48000 

 

 2. Kultūrinių renginių plėtra Svarbių įvykių, istorinių 

datų, valstybinių švenčių, 

žymių krašto žmonių 

kūrybos, knygų pristatymų,  

kūrybos vakarų ir kt. 

renginiai  (Žr. priedai: 

„Renginiai 2022 m.  

viešojoje bibliotekoje“ 

„Renginiai 2022 m. 

viešosios bibliotekos   

padaliniuose“)  

Surengti ne mažiau 600  

renginių. 

 Renginių dalyvių skaičius  

ne mažesnis kaip 15000. 

Viešosios bibliotekos ir 

padalinių darbuotojai 

 

Sausis – gruodis 

 

 



 

 

3. Mokymosi visą gyvenimą 

palaikymas per neformalųjį 

švietimą. Gyventojų 

informacinių gebėjimų ir 

skaitmeninio raštingumo 

stiprinimas, naujų mokymo 

programų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

 

Parengti 40 naujų mokymų, 

40 edukacinių veiklų 

Dalyvių skaičius ne mažiau 

400. 

Organizuoti kultūros paso 

programas. Dalyvių sk. 150 

Organizuoti 3 neformalaus 

moksleivių technologinio 

švietimo būrelių veiklą. 

Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo skyriaus 

vedėja Laima Lapinienė 

Bibliografės R. Grašytė, G. 

Kavoliūnienė, V. Kunčinienė, 

N. Matkevičienė, G. Katinė 

Sausis – lapkritis 

 

 

 

Sausis – gruodis 

 

 4.Vartotojų mokymosi visą 

gyvenimą palaikymas, virtualių 

paslaugų plėtra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyti/atsakyti į ne 

mažiau 40000 informacinių 

užklausų, iš jų 

elektroninėmis priemonėmis 

– 4000. 

Aptarnauti viešos interneto 

prieigos vartotojus: suteikti 

prieigą ir konsultacijas  

~10000 unikalių vartotojų 

 Bibliotekos interneto 

svetainės dalių: „Bibliotekos 

metraštis“ priežiūra ir 

pildymas – publikuoti 10 

naujų įrašų, Nuolat teikti 

informaciją per mobilią 

Ramunė Grašytė 

Jolanta Savickaitė 

Vaida Kunčinienė 

N. Matkevičienė 

 

 

 

 

 

Bibliografai: 

Milda Jankauskienė 

Gražina Kavoliūnienė 

 

 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

Sausis – gruodis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikaciją 

„UtenosBiblioteka“. 

Parengti ir išsiųsti 12 naujų 

knygų apžvalgų.    

„Kraštiečiams“ priežiūra ir 

pildymas - parengti ne 

mažiau 90 spaudos 

apžvalgų. 

Parengti 12 virtualių 

teminių knygų apžvalgų. 

Interneto svetainės 

www.uvb.lt priežiūra ir 

atnaujinimas: ne mažiau 

22200 virtualių seansų,  

60000 puslapių rodinių, 

10000 unikalių lankytojų. 

 

Prieigos prie  elektroninių 

informacijos išteklių  

organizavimas 

10 duomenų bazių, 

 

 

Inžinierius bibliotekinių 

procesų automatizavimui  

G. Katinė 

http://www.uvb.lt/


 

 

atsisiųstų dokumentų 

skaičius  ne mažiau 1000. 

Prieigos prie  elektroninių 

informacijos išteklių  

organizavimas 

 10 duomenų bazių, 

atsisiųstų dokumentų 

skaičius  ne mažiau 1000. 

 

Bibliotekos Facebook 

profilio priežiūra ir 

atnaujinimas  

Ne mažiau 25000 virtualių 

lankytojų; Sukurti ne 

mažiau 40 nuotraukų 

albumų 

Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo skyriaus  

darbuotojos 

 

 

 

 

Inžinierius bibliotekinių 

procesų automatizavimui  

G. Katinė 

 

 

 

 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Utenos rajono savivaldybės  2022-2024 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  50 straipsnių 

apie bibliotekos veiklą 

parengimas žiniasklaidai; 

Ne mažiau  32 laidų  per 

Utenos radiją parengimas 

Bibliotekininkės: 

B. Navarskaitė 

V. Kunčinienė 

J. Gudelienė 

Sausis – gruodis  

Darbuotojų profesinės 

kvalifikacijos kėlimas ir 

tobulinimas, dalyvaujant 

LNB, PAVB ir kitų 

institucijų 

organizuojamuose 

seminaruose, mokymuose, 

išvykose, stažuotėse. 

Metodininkė 

 L. Maniušienė 

Dir. pav.  

R. Mikalauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis – gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kvalifikacijos kėlimas  ne 

mažiau 46 darbuotojams. 

R. Mikalauskienė 

 

 

Vasario - spalio mėn. 

 

 

 

08.1.2.04 

Kultūrinės 

įstaigų projektų 

finansavimas  

1. Kultūrinės, edukacinės 

veiklos ir profesionalaus meno 

sklaidos projektų 

įgyvendinimas: 

1.1 Kultūros edukacijos 

projektas „Biblioteka – 

skaitymo tradicija ir 

modernumas“ 

1.2 Kino kultūros sklaidos 

projektas „Lietuvių 

dokumentinio kino sklaida ir jo 

kūrėjai bibliotekoje – 2022“ 

1.3 Regiono projektas 

„Aukštaitijos literatūrinė vasara“ 

(„…ir saulas diementas 

žėruos…“. A. Miškinis) 

1.4 Koordinuoti tarptautinio 

Erasmus+ strateginių 

partnerysčių projekto 

„Development of elderly’s 

digital skills through family 

learning”/”Vyresnio amžiaus 

 

 

 

Organizuoti 19 renginių 

1000 dalyvių 

 

 

Organizuoti 10susitikimų 

filmų peržiūrų. 

 

 

 

 

Dalyvaus 600 dalyvių ir 

žiūrovų, vyks 5 renginiai 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

V. Garunkštytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kovas –  gruodis 

 

 

 

 

balandis – lapkritis 

 

 

 

 

 

Liepos mėn. 

7000,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

žmonių skaitmeninių gebėjimų 

ugdymas mokantis kartu su 

šeima” įgyvendinimą, 

organizuoti tarptautines 

kvalifikacijos kėlimo, mokymo 

ir pilotinių veiklų tikslinėms 

grupėms įgyvendinimą.  

Projekte dalyvauja partneriai iš 

Estijos, Italijos, Ispanijos, 

Bulgarijos ir Turkijos. Utenos 

biblioteka, vadovaudama šiam 

projektui, planuoja atlikti šias 

veiklas: 

 Surengti 4 dienų 

trukmės partnerių patirties 

mainų seminarą Utenoje. 

 Koordinuoti 

gerosios patirties pavyzdžių 

surinkimo veiklas; 

 Parengti 

pristatymus patirties mainų 

seminarui Italijoje.  

 Kartu su 

partneriais organizuoti projekto 

valdymo susitikimą  Cuenca 

mieste Ispanijoje. 

 Publikuoti virtualų 

projekto patirčių leidinį.  
1.5 Projektas „Bibliotekos 

šeimos skaitmeninių veiklų 

centro paslaugų plėtra specialių 

poreikių turintiems vaikams“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologijų atnaujinimas, 

paslaugų plėtra. Sukurti 

naujas veiklas vaikų 

kūrybiškumo ugdymui. 200 

dalyvių 

 

 

 

 

 

Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo sk. vedėja L. 

Lapinienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo sk. vedėja L. 

 

 

 

 

 

82230Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželis – gruodis 

 

 



 

 

1.6 Projektas „Šiuolaikinių 

technologijų taikymas ir 

kūrybiška partnerystė 

populiarinant kultūros 

paslaugas“ 

 

 

Dalyvaus 20 regiono 

bibliotekų ir savivaldybių 

specialistų 

 

 

Lapinienė, bibliografė N. 

Matkevičienė 

 

Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo sk. vedėja L. 

Lapinienė 

 

 

 

 

 

Kovas –gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  30000,00 Eur. 

Sausis - gruodis 

08.1.2.09 Knygų 

ir    dokumentų 

fondas 

 

1.Universalaus dokumentų fondo 

kaupimas, tvarkymas, 

sisteminimas 

2,05Eur. vienam rajono 

gyventojui naujiems 

leidiniams įsigyti, 

knygoms – 1,51 Eur 

periodiniams – 0,54 Eur. 

 

Dokumentų komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus vedėja 

Milda  Laurinavičienė 

 

 

 

 

45,960,00  Eur. 

(Kultūros ministerijos 

– valstybės biudžeto 

lėšos) 

30000,00 Eur. 

(Savivaldybės                                                                                                                                                                                                    

lėšos) 



 

 

Įsigyti ne mažiau 12535 

dokumentų: 

o knygų – ne mažiau 8100 fiz. 

vnt. 

o periodinių leidinių – ne 

mažiau 4400 fiz. vnt. 

o kitų dokumentų (garsinių, 

mišrių, natų, tęstinių – ne 

mažiau 35 

Nurašyti dokumentų ne 

mažiau 15500 fiz. vnt.: 

o Iš jų knygų ne mažiau 

8000fiz.vnt. 

Sukurti  1900 naujų 

bibliografinių įrašų 

elektroniniame kataloge. 

Vykdyti retrospektyvų 

dokumentų fondo 

komplektavimą, susidariusį 

dėl nepakankamo 

finansavimo. Įsigyti 700 fiz. 

vnt. 

 Įsigyti  ne mažiau 1470 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 

 

 

 

 

 

 

Sausis – gruodis 



 

 

 

Planą parengė: 

Direktorės pavaduotoja Regina Mikalauskienė 

Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriaus vedėja Laima Lapinienė 

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Milda Laurinavičienė 

Metodininkė Laimutė Maniušienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Priedas Nr.1 

2022 metų  KULTŪRINĖ VEIKLOS PLANAS 

Nr. Renginio tema Terminas Rengėjas 



 

 

1.  Tomo Raimundo Jovaišos akvarelių paroda  01- 03 I.Kondrotienė 

2.  Ž. Mameniškienės Grafikos darbų paroda 

bendradarbiaujant su Všį  „Atvertos langinės“ 

01-03 // 

3.  Susitikimas su kraštiečiu, pulkininku 

Aleksiejumi Gaiževskiu ir jo knygos „Tarp 

dangaus ir žemės. Taip gimsta kariai, 1991-

1992" pristatymas 

01-12 J. Gudelienė 

4.  Tomo Raimundo Jovaišos akvarelių parodos 

pristatymas.  

01-28 V. Garunkštytė 

5.  Knygų apžvalgos parengimas ir pristatymas 

UTAU lankytojams 

01-20 J. Gudelienė 

6.  Pašnekesių ciklas „Teologas bibliotekoje“ X 

susitikimas. Liudijimo, poezijos, muzikos 

vakaras. Susitikimas su aktore D. 

Morozovaite. 

02- J. Gudelienė 

7.  Meno mokyklos moksleivių kūrybos darbų 

paroda 

 

02-01-28 // 

8.  Diskusija „Ekspedicija į 2050-ųjų Lietuvą“, 

bendradarbiaujant su LR strateginės analizės 

centru 

02-10 V. garunkštytė, 

R. 

Mikalauskienė 

9.  Tado Lapino foto darbų paroda 03 -01 R.Mikalauskien

ė 

10.   Susitikimas su kino kritike, žurnaliste I. 

Keidošiūte, filmo peržiūra 

03 J. Gudelienė 

11.  Edmundo Ganusausko knygos „Ekscelencija, 

Monsinjoras ir ...“ pristatymas. Publicistas, 

03 R. 

Mikalauskienė 



 

 

politikos ir kultūros apžvalgininkas, istorijos 

tyrinėtojas Vidmantas Valiušaitis.  

12.  Susitikimas su Eva Tombak, raštingumo 

mokymai pagal knygą „Ar čia kas nors yra?“  

03-15 R. 

Mikalauskienė 

13.  Religijos ir įsitikinimų laisvė, paveikslų 

paroda Ernesta Platūkytė 

04 mėn.01-30 V. Garunkštytė 

I. Kondrotienė 

14.  Knygos „Kovido frontas“ sutiktuvės. 

Dalyvaus knygos autoriai Paulius Saudargas ir 

Goda Krukauskienė, 

03 R. 

Mikalauskienė 

15.  Susitikimas su režisieriumi Audriumi Juzėnu 

filmo „Gedimino kalno paslaptis“ peržiūra ir 

pristatymas 

03 R. 

Mikalauskienė 

16.  Poetės Erikos Drungytės kūrybos vakaras  

„Kalbos stebuklai“ 

03 // 

17.  Projekto „Nacionalinė ekspedicija“ knygų 

pristatymas, dalyvauja S. Paltanavičius. 

03-26 // 

18.  Susitikimas su „Metų knygos“ konkurso 

suaugusiųjų prozos grupės nugalėtoju, rašytojo 

03 R. 

Mikalauskienė 

19.  Susitikimas su Marija Stonyte dokumentinio 

filmo „Švelnūs kariai“ peržiūra ir pristatymas; 

04 R. 

Mikalauskienė 

20.  Muzikos – literatūros programa „Pro atviras 

duris: pagal poetės Nijolės Miliauskaitės 

kūrybą. Ignalinos rajono VB 

04 // 

21.  Muzikos – literatūros programa „Pro atviras 

duris: pagal poetės Nijolės Miliauskaitės 

kūrybą. 

04 B. Navarskaitė 



 

 

22.  Susitikimas su „Metų knygos“ konkurso 

suaugusiųjų poezijos grupės nugalėtoju: 

 B. Navarskaitė 

23.  Muzikos - literatūros programa „Visus 

išėjusius sutiksiu prie upės“ pagal Monikos 

Baltrušaitytės kūrybą 

Molėtų rajono VB 

04 R. 

Mikalauskienė 

24.  „Apie kalbos kitimą,  transformacijas ir kitų 

kalbų invaziją“ Susitikimas su kalbininke 

profesore Loreta Vaicekauskiene 

04 R. 

Mikalauskienė 

25.  Susitikimas su režisieriumi Linu Mikuta, 

dokumentinio filmo „Mončys. Žemaitis iš 

Paryžiaus“ peržiūra ir aptarimas 

04  

26.  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 R. 

Mikalauskienė 

27. G Gintaro Gecevičiaus tapybos paroda 05 V. Garunkštytė, 

I. Kondrotienė 

28.  Viktorinos „Rašytojai iš pa Utenas“, 

organizavimas 

05 R. 

Mikalauskienė 

B. Navarskaitė 

29.  Literatūrinės A. Miškinio premijos laureatų 

pagerbimas Juknėnuose. 

Tarptautinė poezijos šventė Aukštaitijos 

literatūrinė vasara.  

06 V. Garunkštytė 

R.Mikalauskien

ė 



 

 

B. Navarskaitė 

30.  Dainuojamosios poezijos vakaras „Eilėraščio 

skaitymas iš natų“ Miesto dienai 

08 R. 

Mikalauskienė 

31.  I.Valiulienės grafikos darbų paroda 08 V. Garunkštytė 

I. Kondrotienė 

32.  Edukacinė paskaita su režisieriumi Aloyzu 

Jančoru, dokumentinio filmo „Tulpių laukas“ 

peržiūra ir aptarimas 

09 R. 

Mikalauskienė 

33.  Literatūros premiją pelniusio, Nacionalinės 

kultūros ir meno premijos laureato Kornelijaus 

Platelio sukaktuvinis kūrybos vakaras su 

knyga „Korijantys veidrodžiai“ ; 

09 // 

34.  Knygos teatro spektaklio  peržiūros, refleksijos 

organizavimas ir pravedimas, dalyvaujant 

aktorei R. Dominaitytei 

09 R. 

Mikalauskienė 

35.  Muzikos – literatūros programa „Visus 

išėjusius sutiksiu prie upės“ pagal 

Monikos Baltrušaitytės kūrybą. Utenos A. ir 

M. Miškinių VB 

09 // 

36.  Kūrybinės dirbtuvės  „Literatūros skaitymai su 

vertėju“ analizuojant pasirinkto autoriaus 

verstinę literatūrą 

09 R. 

Mikalauskienė 

37.  Susitikimas su rašytoju Ramūnu Bogdanu 

knygos  

„Juodas sniegas, raudonas dangus“ 

10 R. 

Mikalauskienė 

38.  Susitikimas „Kuriantys duetai“ –  poetais: 

Jurgita Jasponyte ir Mariumi Buroku; 

10 // 



 

 

39.  Kauno miesto kamerinio  teatro 

monospektaklio „Mari Kardona“  peržiūra, 

scenos pamokos; 

10  

40.  Literatūros premiją pelniusios poetės Daivos 

Čepauskaitės kūrybos vakaras 

10 J. Gudelienė 

41.  Pašnekesių ciklas „Teologas bibliotekoje“ XI 

susitikimas. 

10 // 

42.  Peržiūra ir pristatymas dokumentinio filmo 

„Nykstančios rūšys“ dalyvaujant režisieriui 

Šarūnui Mikulskiui 

10 R. 

Mikalauskienė 

43.  Literatūros skaitiniai „Su knyga pavėsy“ 

Gasparas Aleksa ir Violeta Šoblinskaitė 

10 // 

44.  Kazachstano vaikų piešinių paroda 10 V. Garunkštytė 

I. Kondrotienė 

45.  Kino edukacija moksleiviams 11 J. Gudelienė 

46.  Susitikimas dokumentinio filmo rež. Maciej 

Drygas „Traukiniai“, dalyvaujant prodiuserei 

Rasai Miškinytei peržiūra ir pristatymas 

11 J.Gudelienė 

47.  Literatūrinio Almanacho  

„Atokios stotys“ sutiktuvės 

11 R. 

Mikalauskienė 

48.  Žodžio ir muzikos programa Trys egzodo 

poetės: Birutė Pūkelevičiūtė, Liūnė Sutema, 

Živilė Bilaišytė 

11 R. 

Mikalauskienė 

49.  Susitikimas su prodiusere G. Žickyte, 

dokumentinio filmo „Mėlyna kaip apelsinas 

žemė“ peržiūra diskusija. 

11 // 



 

 

50.  Susitikimas su istorike L. Petrauske Vytauto 

Didžiojo karo muziejaus darbuotoja. 

Jaunimo metų renginys 

11 R, 

Mikalauskienė 

51.  Aktoriaus, rašytojo J. Gaižausko kūrybos 

vakaras 

11  

R,Mikalauskien

ė 

52.  Literatūrinė – muzikinė programa „Suėjus prie 

žemės ribos” skaitovas, P. Šironas; 

11 R. 

Mikalauskienė 

53.  Susitikimas su Herkumi Kunčiumi. Iš margo 

kolūkių gyvenimo: apie grožį, svaigulį ir 

meilę. Knygos „Kolūkio metraščiai“ 

11 // 

54.  Literatūros skaitiniai. Ruduo. „Teatralizuoti 

literatūriniai eskizai“. Programa  su aktoriais 

Vytautu Rumšu ir Ilona Balsyte. 

10 // 

55.  Zarasų VB teatras „Juodai balta“, 10  

56.  Kraštiečių poetų kūrybos  skaitymai 1-12 // 

57.  Dokumentinis kinas. Susitikimas su Ričardu 

Marcinkumi, dokumentinio filmo „Galutinis 

tikslas“ peržiūra – diskusija 

11 // 

58.  Dokumentinis kinas. Susitikimas su 

režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu 

dokumentinio filmo „Vanago portretas“ 

peržiūra ir pristatymas 

11 // 

 

2022 m. VAIKAMS SKIRTŲ  RENGINIŲ PLANAS 

 

Eilės  Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 



 

 

Nr. 

1. Garsiniai teatralizuoti pasakų skaitymai 

 

  

Pirmadieniais 

10 val. 

Ž.Tuzienė 

2. Protmūšiukai ikimokyklinukams ir 

pradinukams 

pirmadieniais 

11 val 

D.Karpavičienė 

3. Teatralizuoti knygų pristatymai 

ikimokyklinukams 

 

antradieniais 

10 val. 

V.Cicėnienė 

4. Teatralizuoti knygų pristatymai pradinukams 

 

antradieniais 

11 val. 

Ž.Tuzienė 

5. Šešėlių teatras trečiadieniais 

10 val. 

 

 

 

D.Karpavičienė 

6. Spektaklis “Varna ir sūris” 

 

 

trečiadieniais 

11 val. 

 

V.Cicėnienė 

7. Spektaklis – edukacinė pamoka “Šiukšlyno 

pasakos” 

 

ketvirtadieniais 

 10 val. 

Ž.Tuzienė 

8. Protų kovos “Skaitau – žinau” 

 

 

penktadieniais  

10 val. 

D.Karpavičienė 

9. Edukaciniai animaciniai filmukai vaikams 

 

pagal 

išankstinę 

registraciją 

V.Cicėnienė 

10. Sensoriniai skaitymai vaikams 

 

pagal 

išankstinę 

registraciją 

 

Ž.Tuzienė 

11. Pojūčių laboratorija 

 

 

pagal 

išankstinę 

registraciją 

D.Karpavičienė 



 

 

12. Tarptautinių animacinių filmų festivalio 

Tindirindis 2021 m. filmų peržiūra 

pagal 

išankstinę 

registraciją 

V.Cicėnienė 

13. viktorina pradinių klasių mokiniams “Skaitau- 

žinau”. 

pagal 

išankstinę 

registraciją 

(vasario 16 – 

kovo 11 d.d.). 

Ž.Tuzienė 

14. Nuotolinio pasakų skaitymo rubrika “Seku 

seku pasaką…”. 

vasaris – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis (tris 

kartus per 

mėnesį) 

.D.Karpavičienė 

V.Cicėnienė 

Ž.Tuzienė 

15. Susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku. 

 

Balandžio 

mėn. 

V.Cicėnienė 

16 Susitikimas su rašytoju V.V. Landsbergiu Rugsėjo mėn. V. Cicėnienė 

 

 

 

 


