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KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS 

BIBLIOTEKOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka (toliau – VB) yra 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti visoje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. VB yra 

juridinis asmuo, 

Savo veikloje VB vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos 

savivaldos, Bibliotekų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais 

teisės aktais ir VB nuostatais. 

Pagrindiniai VB veiklos tikslai: 

• tenkinti ir ugdyti Kėdainių miesto bei rajono gyventojų informacinius, edukacinius, 

kultūrinius, skaitymo, komunikacinius poreikius; 

• ugdyti ir plėtoti informacinę-žinių visuomenę, prisidėti prie socialinės sanglaudos, 

bibliotekų veikloje diegti demokratijos, intelektinės laisvės, teisės į žinias, informaciją ir kultūros 

atvirumo vertybes; 

• užtikrinti rajono gyventojams lygias teises ir galimybes ieškoti ir gauti informaciją, 

dokumentus, naudotis bibliotekų paslaugomis, savarankiškai mokytis, bendrauti ir visapusiškai 

dalyvauti kultūriniame gyvenime, pažinti Kėdainių krašto, Lietuvos nacionalinį ir pasaulio kultūros 

paveldą, fiksuotą įvairiose laikmenose. 

2015 m. liepos 3 d. Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimu 

Nr. TS-168 patvirtintas strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas, kuris 

reglamentuoja Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų 

struktūrą, rengimą, svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl 

strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, Savivaldybės gyventojų 

įtraukimą į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt. 

2020 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-287 patvirtintas Kėdainių 

rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas. 

Savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio 

planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2023 metų (toliau 

– Plėtros planas) tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus 

Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.  

Savivaldybės 2021–2023 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos 

prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir 

nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų 

priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 

procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu. 

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus 

gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos 

stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. 

2021 m. vasario 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-26 patvirtintas Savivaldybės 

2021 m. biudžetas. 

VB 2021 m. veiklos planas – Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 

programų ar jų dalių (tikslų ir uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakinga VB, įgyvendinimą 

detalizuojantis dokumentas, parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2021 m. biudžete VB skirtus 



asignavimus. Jis parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, 

materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir 

atsiskaitymą už rezultatus. 

 

MISIJA 

Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono 

vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, 

sporto paslaugas. 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

05 Kultūros veiklos plėtra 

 

VEIKLOS APŽVALGA  

2020 m. daug dėmesio buvo skirta naujų vartotojų aptarnavimo formų paieškai ir 

įgyvendinimui. Vykdant projektą „Bibliotekų kompiuterizavimas“, VB ir 11 struktūrinių-teritorinių 

padalinių (toliau – filialų) aprūpinti 43 kompiuteriais. 7 filialai aprūpinti naujais daugiafunkciais 

įrenginiais, 6 – projektoriais, 1– televizoriumi. Atnaujinta kompiuterinės klasės įranga – 10 

kompiuterių. 2020 m. Lietuvoje paskelbus karantiną ir įvedus apribojimus, siekiant bibliotekos 

paslaugas padaryti prieinamas vartotojams, kaimų filialuose įrengtas telefono ryšis. Vartotojams 

neteikiant interneto paslaugų patalpose, VB ir 32 filialuose pradėta teikti bevielio ryšio paslauga. 

Metų pabaigoje įsigyta 14 vietų knygų išdavimo dėžė (paštomatas), kuris bus įrengtas 2021 metų 

pradžioje. Filialuose „Jaunystė“ ir „Liepa“ įdiegta RFID sistema. Visos VB tinklo bibliotekos dirba 

Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS). Visose bibliotekose yra viešos 

interneto prieigos (toliau – VIP), 40 bibliotekų – žaislotekos. Dvi tinklo bibliotekos (Miegėnų ir 

Okainių) vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas. Pajieslio ir Pagirių filialai dirba daugiafunkciuose 

centruose. 

2020 m. VB minėjo įkūrimo 100-metį. Dizaineris Arvydas Urbelis parengė bibliotekos 

šimtmečiui skirtus logotipus, UAB „Laumetris“ padovanojo bibliotekai iškabą, Bibliografijos ir 

informacijos skyriaus parengė projektą „Moderni Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios 

bibliotekos interneto svetainė“, kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru buvo 

surengtas nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Knygų namų šviesa“, kartu su partneriais 

organizuota konferencija, skirta Mikalojaus Daukšos indėliui į bendrinės lietuvių kalbos kūrimą.  

2020 m. karantinas bei įvesti apribojimai sutrukdė pasiekti 2020 m. veiklos plane numatytus 

rezultatus. Bibliotekos paslaugomis naudojosi 25,19 proc. (2019 m. – 27,2 proc.) visų Kėdainių 

rajono gyventojų. Iš jų: 19,34 proc. miesto (2019 m. – 21,5 proc.) ir kaimo 31,06 proc. (2019 m. – 

32,9 proc.) gyventojų. Vartotojų grupės: rajono moksleivių 65,86 proc. (2019 m. – 78,85 proc.), 

rajono vaikų iki 14 m. amžiaus 50,04 proc. (2019 m. – 59,74 proc.), visų rajono senjorų 14,35 proc. 

(2019 m. – 13,68 proc.), visų rajono bedarbių 18,95 proc. (2019 m. – 39,00 proc.), 15,86 proc. 

rajono neįgaliųjų (2019 m. – 15,86 proc.) 2020 m. VB perregistruoti arba naujai užregistruoti 11404 

vartotojai (2019 m. – 12 477). VB ir tinklo bibliotekos aptarnavo 156 091 lankytoją (2019 m. – 233 

780 lankytojų), kuriems išduoti 312 264 dokumentai arba jų kopijos (2019 m. – 442 609 

dokumentai). 

VB svetainėje, pritaikytoje išmaniesiems įrenginiams, teikiamos ne tik virtualios, bet ir 

interaktyvios 70 Lietuvos bibliotekų paslaugos. Bibliotekos svetainėje www.kedainiai.rvb.lt 

patalpintame suvestiniame bibliotekos kataloge ir visatekstėje straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą, 

įstaigas ir asmenis duomenų bazėje 2021 m. sausio 1 dieną buvo 214 152 įrašai, iš jų 75 560 su 

knygos turinio arba straipsnio tekstu. PDF formatu už 1945–1955 metų laikotarpį suskaitmenintas 



buvęs Kėdainių rajono laikraštis „Kėdainių garsas“. 2020 m. VB vyko 1 838 (2019 m. – 2 583) 

renginiai, juose apsilankė 130 837 (2019 m. – 65 112) lankytojai. 2020 m. VB vyko 86 virtualūs 

renginiai, sulaukę 47 051 peržiūros. 

2020 m. ieškota įdomesnių renginių formų: Pelėdnagių filiale vyko konkursai: „Kelionė po 

Lietuvą“, „Skaitome ir sprendžiame“. Ąžuolaičių paslaugų punkte vaikai rinko ir ant akmenukų rašė 

gražiausius lietuviškus žodžius – „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“. Vasaros skaitymų iššūkiui skirti 

kompleksiniai renginiai: „Skaitymas mus jungia“, „Atgijo knygelės stebuklingoj pievelėj“, „Su 

knyga smagu keliauti“. Miegėnų filialo skaitytoja buvo paskatinta leidyklos „Baltos 

lankos“ apdovanojimu. Surviliškio filialo bibliotekininkė organizavo edukacinių renginių ciklą 

„Pažinkime Surviliškio kraštą“. Renginių ciklą vainikavo ekskursija po Surviliškio apylinkes. 

Bibliotekininkės organizavo edukacinius užsiėmimus, vedė ekskursijas-pamokas, vyko tradicinis 

dainuojamosios poezijos festivalis „Ant Nevėžio kranto“, „Poezijos pavasario“ – tarptautinio 

poezijos festivalio – renginys. Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programą „Taikomosios 

informacijos kultūra“ (TIK), dalyvavo 15 vaikų. 

2020 m. VB dirbo 74 darbuotojai. 38 darbuotojų išsilavinimas aukštasis, 29 – aukštesnysis, 

7 – kitas. 23 bibliotekininkės dirbo ne visą darbo dieną. 57 darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją. 

Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono 

savivaldybėje“ mokymuose dalyvavo 23 darbuotojos.  

VB iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto gavo 867 400 Eur. Fizinių ir juridinių asmenų 

parama – 669,33 Eur. Projektai, programos – 9 430 Eur. Mokamos paslaugos – 4 826,5 Eur. 

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 764 616 Eur. Kultūros ministerijos 

naujų knygų įsigijimui skirta 78 385 Eur. Kraštotyros ekspozicinei salei nupirkta vitrinų ir kt. baldų 

– 1 379 Eur. Nociūnų, Pelėdnagių filialams nupirktos lentynos – 6 369 Eur. Įsigyta garso, vaizdo 

įranga – 1 227 Eur., pakabinamos parodų sistemos filiale „Liepa“ ir Vaikų ir jaunimo skyriuje – 601 

Eur. Įsigyti 3 lipnių etikečių spausdintuvai ir skeneris – 944 Eur. Siekiant gerinti bibliotekos 

teikiamų paslaugų prieinamumą, 2020 m. gruodžio mėnesį, nupirkta 14 vietų knygų išdavimo 

dėžių. Jomis vartotojai galės naudotis bet kuriuo paros metu. 2020 m. panaudojant Kėdainių rajono 

savivaldybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, filialuose „Liepa“ ir „Jaunystė“ įrengtos 

RFID sistemos. 

Įgyvendinant Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros 

veiklos plėtra“ Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka dalyvauja 

įgyvendinant 01 tikslo „Tobulinti ir plėsti kultūrinės informacijos paslaugas Kėdainių rajono 

savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekoje, siekiant didinti jų prieinamumą“ 01 

uždavinio „Užtikrinti efektyvią Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios 

bibliotekos veiklą“ priemones: 

01 Organizuoti ir užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos bibliotekos 

bei jos filialų veiklą. 

02 Atnaujinti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos filialų 

informacinių technologijų įrangą, žaislotekas, įsigyti baldų/įrangos užimtumo centrams. 

 

Vertinimo kriterijai: 

- Išduotų leidinių skaičius per metus 

- Apsilankymų bibliotekose skaičius 

- IT įranga, baldais aprūpintų filialų skaičius 

 

Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai: 

1. Patenkinti Kėdainių miesto bei rajono gyventojų edukaciniai, informaciniai, 

komunikaciniai ir kultūriniai poreikiai: 

1.1. vartotojams išduotų dokumentų ar jų kopijų skaičius >300 000; 

1.2. viešosios bibliotekos ir jos filialų lankytojų skaičius >180 000;  

1.3. viešosios bibliotekos paslaugomis besinaudojančių gyventojų skaičius >11 500;  

1.4. vaikų iki 14 m. amžiaus, besinaudojančių viešosios bibliotekos paslaugomis, proc. >40; 

1.5. internetu besinaudojančių VB vartotojų skaičius >4 000;  



1.6. gyventojams suteiktų konsultacijų skaičius >5 000; 

1.7. renginių skaičius >900. 

2. Atlikta VB struktūrinių padalinių, vykdančių bibliotekos funkcijas, veiklos analizė. 

3. Papildytas fondas naujais dokumentais >10 000 fiz. vnt.  

4. Papildyta VB duomenų bazė >7 000 įrašų. 

5. Bibliotekų, LIBIS dalyvių, skaičius 40.  

 

SUSIJĘ DOKUMENTAI  

2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas, Lietuvos Respublikos kultūros politikos 

nuostatos, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–

2022 metams. 

 

Veiklų planas pateikiamas priede. 

 

_______________________ 
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2021-ųjų 

metų 

asignavi

mai, Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadinimas 

Planas 

R
ei

k
šm

ė
 

Kultūros veiklos plėtra       

01 Tobulinti ir plėsti kultūrinės informacijos paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekoje, siekiant didinti jų prieinamumą 

01 01 Užtikrinti efektyvią Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos veiklą   

01 

  

01 

  

01 

  

Organizuoti 

ir užtikrinti 

Kėdainių 

rajono 

savivaldybės 

Mikalojaus 

Daukšos 

bibliotekos 

bei jos filialų 

veiklą 

1. Užtikrinti VB 

tinklo bibliotekų 

aplinkos 

aptarnavimą 

VB administracija SB 

ĮP 

VB 

SBVB 

881 300 

4 300 

52 808 

14 000 

Išduotų leidinių skaičius per metus (tūkst.)  >300 

2. Organizuoti ir 

užtikrinti VB 

darbuotojų darbą 

VB administracija 

3. Pagerinti 

Kėdainių rajono 

gyventojų darbo, 

savišvietos ir 

savarankiško 

mokymosi visą 

gyvenimą 

galimybes 

gyvenamose 

vietose  

VB administracija, 

skyriai, 39 VB tinklo 

bibliotekos  

4. Plėsti VB 

paslaugomis, 

internetu bei VIP 

besinaudojančių 

Kėdainių rajono 

gyventojų ratą 

Skaitytojus 

aptarnaujantys VB 

struktūriniai 

padaliniai 

Apsilankymų bibliotekose skaičius (tūkst. kartų) >180 

5. Kaupti 

universalų, VB 

tinklo bibliotekų 

vartotojų 

Knygų tvarkymo ir 

komplektavimo 

skyrius, skaitytojus 

aptarnaujantys VB 



poreikius 

atitinkantį, 

spaudinių ir 

kitokių 

dokumentų 

fondą, atskleisti 

jų turinį, 

organizuoti kaip 

atvirą žinių 

sistemą ir 

pateikti 

vartotojams 

struktūriniai 

padaliniai 

   
6. Ruošti suvestinį 

visų, VB tinklo 

bibliotekose 

esančių, 

dokumentų 

katalogą, 

prieinamą 

kiekvienam 

interneto 

vartotojui 

Knygų tvarkymo ir 

komplektavimo 

skyrius 

7. Teikti 

kokybiškas, 

Kėdainių rajono 

gyventojams 

reikalingas, 

informacines, 

komunikacines, 

ugdymo, 

kultūrines ir 

kitokias 

paslaugas, gerinti 

prieigą ir aplinką 

VB administracija, 

skaitytojus 

aptarnaujantys VB 

struktūriniai 

padaliniai 

8. Propaguoti, 

visokeriopai 

skatinti 

skaitymą, 

naudojimąsi 

informacija, 

įvairiais 

VB 

 administracija, 

skaitytojus 

aptarnaujantys VB 

struktūriniai 

padaliniai 



informacijos 

šaltiniais. 

Organizuoti 

įvairių formų 

renginius 

      9. Konkrečiose 

praktinėse 

veiklose ugdyti 

VB vartotojų ir 

darbuotojų 

komunikacinius, 

informacinius, 

darbo su įvairiais 

informacijos 

šaltiniais, įranga 

gebėjimus 

Ūkio skyrius, 

skaitytojus 

aptarnaujantys VB 

struktūriniai 

padaliniai 

01 01 

  

02 

  

Atnaujinti 

Kėdainių 

rajono 

savivaldybės 

Mikalojaus 

Daukšos 

viešosios 

bibliotekos 

filialų 

informacinių 

technologijų 

įrangą, 

žaislotekas, 

įsigyti 

baldų/įrango

s užimtumo 

centrams  

1. Užtikrinti saugų, 

nenutrūkstamą 

VB, VIP, LIBIS 

darbą VB tinklo 

bibliotekose 

Ūkio, Knygų 

tvarkymo ir 

komplektavimo 

skyriai, skaitytojus 

aptarnaujantys VB 

struktūriniai 

padaliniai 

SB  

VB 

 
IT įranga, baldais aprūpintų filialų skaičius 12 

2. Atnaujinti VB 

tinklo bibliotekų 

baldus 

Ūkio skyrius, VB 

tinklo bibliotekos 

01 01 Iš viso uždaviniui    

01 Iš viso tikslui    

Iš viso programai 952 408   

Iš viso programoms vykdyti 952 408   

Iš jų: 
 

  

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 
 

  



Savivaldybės biudžetas SB 881 300   

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB 14 000   

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA    

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 4 300   

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF    

Skolintos lėšos SK    

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP    

KITOS LĖŠOS    

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES    

Valstybės biudžeto lėšos VB 52 808   

Privačios – investuotojų lėšos PR 
 

  

Kiti finansavimo šaltiniai KT 
 

  



Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus 

Daukšos viešosios bibliotekos  

2021 m. veiklos plano priedas 

VEIKLŲ PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Vykdymo data Atsakingi padaliniai 

1. Užtikrinti VB tinklo bibliotekų aplinkos aptarnavimą 

1.1. Organizuoti, vykdyti aplinkos aptarnavimą VB tinklo bibliotekose Sausio–gruodžio mėn. Ūkio skyrius, 39 VB filialai 

2. Organizuoti ir užtikrinti VB darbuotojų darbą 

2.1. Organizuoti VB skyrių ir struktūrinių-teritorinių padalinių, vykdančių 

bibliotekos funkcijas, darbuotojų darbą  

Sausio–gruodžio mėn. VB administracija, VB skyriai ir 

filialai  

3. Pagerinti Kėdainių rajono gyventojų darbo, savišvietos ir savarankiško mokymosi visą gyvenimą galimybes gyvenamose vietose 

3.1. VB vartotojų poreikių tenkinimui panaudoti visus prieinamus 

informacijos išteklius (dokumentus, tekstus, duomenų bazes ir kt.) 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

3.2. Aprūpinti VB vartotojus reikalinga informacija, dokumentais  Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

3.3. Teikti elektronines VB knygų užsakymo bei rezervavimo paslaugas Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

4. Plėsti VB paslaugomis, internetu bei VIP besinaudojančių Kėdainių rajono gyventojų ratą 

4.1. Skatinti VB vartotojų šeimų narius tapti VB vartotojais Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

4.2. Propaguoti VB veiklą, teikiamas paslaugas, renginius  Sausio–gruodžio mėn. VB administracija, skyriai, filialai 

4.3. Pristatyti VB fonde esančios informacijos formų, kūrinių įvairovę  Sausio–gruodžio mėn. VB administracija, skyriai, filialai 

5.  Kaupti universalų, VB tinklo bibliotekų vartotojų poreikius atitinkantį, spaudinių ir kitokių dokumentų fondą, atskleisti jų turinį, 

organizuoti kaip atvirą žinių sistemą ir pateikti vartotojams 

5.1. Formuoti vieningą, VB tinklo bibliotekų vartotojų poreikius atitinkantį, 

knygų ir kitokių dokumentų fondą 

Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai  

5.2. Detaliai atskleisti kiekvieno naujai gauto dokumento turinį, formą, 

autorystę, sąsajas su Kėdainių kraštu 

Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

5.3. Prenumeruoti paklausiausius, plačiam skaitytojų ratui įdomius, ugdančius, Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 



periodinius leidinius bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

5.4. Patikslinti VB saugotinų periodinių leidinių sąrašą bei kiekvieno jame 

esančio leidinio saugojimo trukmę, atsižvelgiant į per paskutinius metus 

išduotų dokumentų skaičių bei dokumentų naudojimo trukmę. Formuoti 

vieningą, periodinių leidinių fondą  

Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

5.5. Užtikrinti saugomų periodinių ir tęstinių leidinių komplektų pilnumą. 

Papildyti turimus komplektus trūkstamais leidiniais 

Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

5.6. Užsakyti naujus grožinės literatūros leidinius, atsižvelgiant į jų aktualumą  Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

5.7. Organizuoti vartotojams atvirus fondus: sutvarkyti juose esančius 

leidinius, laikantis bibliotekinių reikalavimų, estetiškai apipavidalinti, 

patogiai išdėstyti 

Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

5.8. Likviduoti išduotų skaityti namuose dokumentų įsiskolinimus Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

5.9. Nedelsiant el. paštu informuoti Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

skyriaus vedėją apie kiekvieną VB vartotojui, lankytojui reikiamą, bet VB 

fonduose nesantį dokumentą 

Sausio–gruodžio mėn. VB darbuotojai 

6. Ruošti suvestinį visų, VB tinklo bibliotekose esančių, dokumentų katalogą, prieinamą kiekvienam interneto vartotojui 

6.1. Redaguoti suvestinį VB tinklo bibliotekų katalogą, papildyti jį naujai 

gautų dokumentų įrašais 

Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

skyrius 

6.2.  Skenuoti naujai gautų leidinių turinius ir papildyti turinių tekstais 

suvestinio katalogo įrašus 

Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

skyrius 

6.3. Vykdyti retrospektyvinį leidinių turinių skenavimą ir papildyti turinių 

tekstais suvestinio katalogo įrašus 

Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

skyrius 

7. Teikti kokybiškas, Kėdainių rajono gyventojams reikalingas, informacines, komunikacines, ugdymo, kultūrines ir kitokias 

paslaugas, gerinti prieigą ir aplinką 

7.1. Teikti dokumentų skolinimo ir kitas VB paslaugas 5–6 dienas savaitėje Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

7.2. Plėtoti virtualias VB paslaugas www.kedainiai.rvb.lt ir VB socialiniame 

tinkle „Facebook“  

Sausio–gruodžio mėn. VB administracija, skyriai ir filialai 

http://www.kedainiai.rvb.lt/


7.3. Kurti visatekstę straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą, įstaigas, asmenis 

duomenų bazę www.kedainiai.rvb.lt  

Sausio–gruodžio mėn. Ūkio, Bibliografijos ir informacijos 

skyriai 

7.4. Teikti viešų interneto prieigų paslaugas Sausio–gruodžio mėn.  Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

7.5. Organizuoti įvairią edukacinę veiklą vaikams ir suaugusiems Sausio–gruodžio mėn. 

 

Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

7.6. Ruošti straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą įstaigas, žmones įrašus 

Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui 

Sausio–gruodžio mėn.  Knygų tvarkymo ir komplektavimo, 

Bibliografijos ir informacijos skyriai 

8. Propaguoti, visokeriopai skatinti skaitymą, naudojimąsi informacija, įvairiais informacijos šaltiniais. Organizuoti įvairių formų 

renginius 

8.1. Spaudinių parodos:   

8.1.1. „Atminties žvilgsnis į Sausio 13-ąją“, skirta Laisvės gynėjų dienos 30-ies 

metų sukakčiai 

Sausio 5 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.2. „Laisvės ugnis ateities kartoms“, skirta Laisvės gynėjų dienai Sausio 7 d.  Skaitytojų skyrius 

8.1.3. „Atradau ir skaitau“, skirta Džeko Londono 145-osioms gimimo 

metinėms 

Sausio 12 d.  Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.4. „Neužmiršim Jūsų“, skirta Laisvės gynėjų dienai Sausio 13 d Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.5. „Turtinga praeitis – ateičiai“/ V. Berlėtaitė/, skirta Kėdainių krašto 

kultūros premijos laureatės, paminklosaugininkės Violetos Berlėtaitės 80-

ies metų sukakčiai 

Sausio 18 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.6. „Atradusi laiko ženklus“, skirta archeologės, archeomitologijos 

pradininkės Marijos Birutės Alseikaitės – Gimbutienės 100-osioms 

gimimo metinėms 

Sausio 21 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.7. „Žmonės ir žodžiai laiko tėkmėje“, skirta 95-erių metų sukakčiai, kai 

1926 m. išspausdintas pirmasis „Kėdainių garso“ numeris 

Vasario 3 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.8. „Iš vieno mirksnio išeini – žengi į kitą…”, skirta poeto, vertėjo Jono 

Jakšto 90-osioms gimimo metinėms 

Vasario 5 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.9. „Paukščių žynys ir gamtos poetas“, skirta Selemono Paltanavičiaus 65-

osioms gimimo metinėms  

Vasario 12 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.10. „Ar vingri kalbos gaida“ , skirta Lietuvių kalbos dienoms (1-4 klasių 

vaikams) 

Vasario 17 d.  Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.11. „Žodis, kalba, knyga – visada greta“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai“ 

Vasario 20 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.12. „Mes išeisime – knygos netylės“, skirta pedagogės, literatės Nijolės Vasario 20 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

http://www.kedainiai.rvb.lt/


Balsytės-Pocienės 80-ies metų sukakčiai 

8.1.13. „Palikęs pėdsaką Lietuvos istorijoje“, skirta Nepriklausomos Lietuvos 

užsienio reikalų ministro, diplomato, vertėjo Juozo Urbšio 125-osioms 

gimimo metinėms  

Vasario 23 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.14. „Norėčiau ir po mirties būti jums naudingas“, skirta dvasininko, istoriko, 

švietėjo , grožinės literatūros pradininko Motiejaus Valančio 220-osioms 

gimimo metinėms 

Vasario 25 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.15. „Tikėjimu gimusi laisvė“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai 

Kovo 5 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.16. „Man teko būti liudininku, kai senoji gadynė pasikeitė į naująją...“/M. 

Katkus/, skirta Knygnešių dienai ir M. Katkaus „Balanos gadynės“ 90-ies 

metų išleidimo sukakčiai 

Kovo 12 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.17. „Gyvenimas Tėvynei ir žmogui“, skirta rašytojos, publicistės, visuomenės 

bei politinės veikėjos, Gabrielės Petkevičaitės- Bitės 160-osioms gimimo 

metinėms 

Kovo 15 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.18. „Knygnešio kelias“, skirta Knygnešio dienai Kovo 16 d.  Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.19. „Pirmasis Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas Juozas Meškuotis“, 

skirta tautodailininko, muzikanto, inžinieriaus-statybininko, pirmojo 

krašto kultūros premijos laureato Juozo Meškuočio 95-ioms gimimo 

metinėms.  

Kovo 18 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.20. „Gamtos pasaulis vaikų knygose“, skirta Pasaulinei knygos dienai Kovo 19 d.  Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.21. „Mes gimstam žolei ir upėms, kryžkelėm, vėjui ir dangui...“, skirta poeto, 

eseisto, vertėjo Marcelijaus Teodoro Martinaičio 85-osioms gimimo 

metinėms 

Balandžio 1 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.22. „Velykė atrideno margutį“, skirta Šv. Velykoms Balandžio 2 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.23. „Popierinių karūnų karaliai“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai Balandžio 2 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.24. „Tarpukario Kauno metraštininkas“, skirta rašytojo, vertėjo Vytauto 

Sirijos Giros 110-osioms gimimo metinėms 

Balandžio 9 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.25. „Šv. Jurgis Lietuvos mene“ Balandžio 16 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.26. „Lietuvos istorija, atsispindėjusi vieno žmogaus likimo vingiuose“, skirta 

Lietuvos rezistento, politinio kalinio, rašytojo, publicisto Liudo 

Dambrausko 100-osioms gimimo metinėms 

Balandžio 20 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.27. „Pavasario žiedai mamai“, skirta Motinos dienai. Balandžio 30 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.28. „Mamai – vaikai ir poetai“, skirta Motinos dienai Balandžio 30 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 



8.1.29. „Zigmundo Froido pasąmonės pasaulis“, skirta austrų neurologo ir 

psichiatro, psichoanalizės pradininko 165-osioms gimimo metinėms 

Gegužės 3 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.30 „Šeima – tai visuomenės kristalas“, skirta Tarptautinei šeimos dienai Gegužės 11 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.31. „Krakėms – 600“, skirta Krakių 600 metų sukakčiai ir Krakėms – 2021 m. 

mažajai kultūros sostinei 

Gegužės 13 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.32. „Krakės senosiose fotografijose“, skirta Krakių 600 metų sukakčiai Gegužės 13 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.33. Skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ teminė lentyna Birželio–rugpjūčio 

mėn. 

Skaitytojų sk.  

8.1.34. „Mes visi esame kelyje – gyvenimo, meno...“/ A. Stasiulevičius/, skirta 

tapytojo, dailės pedagogo, kritiko Aloyzo Stasiulevičiaus 90-ies metų 

sukakčiai 

Birželio 1 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.35. „...kiek aš nedegu, tiek negyvenu...“, skirta poeto Vytauto Mačernio 100-

osioms gimimo metinėms 

Birželio 2 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.36. „Vaikystė – tai didelė žemė, iš kurios mes visi kilę“, skirta Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai 

Birželio 4 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.37. „Vytautas Mačernis turėjo skaitytoją ir turi“, skirta Vytauto Mačernio 

100-osioms gimimo metinėms, Vytauto Mačernio metams 

Birželio 4 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.38. „Tremčių geležinkeliai“, skirta 80-ies metų sukakčiai, kai 1941- 06-14 

prasidėjo masinis Lietuvos piliečių trėmimas 

Birželio 10 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.39. „Česlovo Milošo portretai“, skirta rašytojo, poeto, Nobelio premijos 

laureato Česlovo Milošo 110-osioms gimimo metinėms 

Birželio 21 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.40. „Būties harmonijos ilgesys“, skirta prozininko, vertėjo, diplomato, 

redaktoriaus Antano Vaičiulaičio 115-osioms gimimo metinėms 

Birželio 21 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.41. Poetiniu žodžiu ir publicisto plunksna“. Bibliotekos kraštotyros fonde 

sukauptų Česlovo Milošo knygų paroda, skirta rašytojo, poeto, Nobelio 

premijos laureato Česlovo Milošo 110-osioms gimimo metinėms 

Birželio 22 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.42. „Garbė gyvenimui už tai, kad tebetrunka...“/ Č. Milošas/, skirta rašytojo, 

poeto, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo 110-osioms gimimo 

metinėms 

Birželio 22 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.43. „20 metų, kupinų atradimų...“, skirta 20-ies metų sukakčiai, kai 2001 m. 

buvo įsteigtas Kėdainių profesinio rengimo centras 

Liepos 1 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.44. „Iš praeities Lietuvos stiprybė“, skirta Valstybės dienai Liepos 1 d. Skaitytojų skyrius 

8.1.45. „Mano vytis ir trispalvė“, skirta Valstybės dienai Liepos 5 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.46. „Literatūrinis maištininkas“, skirta poeto, vertėjo, dramaturgo Gintaro Liepos 14 d. Skaitytojų skyrius 



Patacko 70-mečiui 

8.1.47. „Žalgirio mūšis ir jo vaikai“, skirta Archyvų metams Liepos 15 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.48. „Daugiau tiesos ir teisingumo“, skirta politinio bei visuomenės veikėjo, 

buvusio LR teisingumo ministro Petro Baguškos 80-osioms gimimo 

metinėms 

Liepos 21 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.49. „Atsitiktinumai. Ar tu tai matei?“, skirta tapytojo Sauliaus Dastiko 50-ies 

metų sukakčiai 

Rugpjūčio 1 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.50. „Ištikimas tradicinei lietuvių poezijos tėkmei“, skirta poeto, vertėjo Vacio 

Reimerio 100-osioms gimimo metinėms.  

Rugpjūčio 2 d.  Skaitytojų skyrius 

8.1.51. „Lietuvos keliais“, skirta žurnalisto, publicisto, redaktoriaus, leidėjo 

Algimanto Semaškos 80-ioms gimimo metinėms 

Rugpjūčio 5 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.52. „Rašytojas turi vaizduoti realų gyvenimą“, skirta rašytojo Roko Flicko 

85-mečiui  

Rugpjūčio 11 d. Skaitytojų skyrius  

8.1.53. „Kėdainių miesto ir rajono heraldinis atributas“, skirta 30-ies metų 

sukakčiai, kai patvirtintas naujasis Kėdainių herbas 

Rugpjūčio 25 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.54. „Ir vėl rugsėjis beldžias į duris“ , skirta Mokslo ir žinių dienai Rugsėjo 1 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.55. „Apjuoskim jūrą širdimis“, skirta Baltijos jūros dienai Rugsėjo 2 d. Skaitytojų skyrius  

8.1.56. „Baltiškos kultūros eskizai laiko tėkmėje“, skirta Lietuvos archeologės 

Reginos Volkaitės-Kulikauskienės 105-ioms gimimo metinėms 

Rugsėjo 3 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.57. „ ... nuo visų amžių nutolęs žydėsiu prigimtim sava...“ , skirta rašytojo, 

poeto, aktoriaus, dramaturgo, prozininko, vertėjo Kazio Inčiūros 115-

osioms gimimo metinėms 

Rugsėjo 21 d. Skaitytojų skyrius  

8.1.58. Ne vien prekės – nežinia viliojo – Nevėžio uostas į tolimus miestus...“/ A. 

Kaminskas/. Skirta 440 m. sukakčiai, kai 1581 m. buvo įkurtas Kėdainių 

uostas 

Rugsėjo 23 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.59. „Vaikų knygų iliustracijos atvirukuose” Spalio 1 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.60. „Renesanso bangų iškeltas“, skirta lietuvių raštijos kūrėjo, Biblijos 

vertėjo, žymiausias XVI a. Mažosios Lietuvos rašytojo Jono Bretkūno 

485-osioms gimimo metinėms 

Spalio 1 d. Skaitytojų skyrius  

8.1.61. „Kai džiazas – gyvenimo filosofija“, skirta Kėdainių muzikos mokyklos 

mokytojo, festivalio „Broma Jazz“ organizatoriaus, Kėdainių krašto 

kultūros premijos laureato Vitalio Vidiko 55-erių metų sukakčiai 

Spalio 10 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.62. „Žinios – proto akys“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai. Spalio 5 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.63. „Netiesioginiai įrodymai: eilėraščiai“, skirta poeto, redaktoriaus, Spalio 12 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 



žurnalisto Valdo Daškevičiaus 60-mečiui 

8.1.64. „Poezija – kukli, bet įnoringa mūza“ , skirta poeto, vertėjo Vlado Šimkaus 

85-osioms gimimo metinėms 

Spalio 12 d. Skaitytojų skyrius  

8.1.65. „Kelias į kalbančią tylą“, skirta poetės Ramutės Skučaitės 90-osioms 

gimimo metinėms 

Spalio 27d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.66. „Virtuoziškai valdęs ne tik teptuką, bet ir plunksną“, skirta dailininko, 

tapytojo, kolekcionieriaus, visuomenės veikėjo Antano Žmuidzinavičiaus 

145-osioms gimimo metinėms 

Spalio 29 d. Skaitytojų skyrius  

8.1.67. „Renkame Metų knygas“, skirta 2021 metų knygos rinkimams  Lapkričio–gruodžio 

mėn. 

Skaitytojų skyrius 

8.1.68. „Kultūros premija: ištakos, dabartis, laureatai“, skirta 30-ies metų 

sukakčiai, kai 1991 m. buvo įsteigta kasmetinė Kėdainių krašto premija 

Lapkričio 5 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.69. „Rašau tik apie dalykus, kuriuos pats mačiau“, skirta žurnalisto, rašytojo, 

keliautojo, laidų vedėjo Algimanto Čekuolio 90-mečiui  

Lapkričio 8 d. Skaitytojų skyrius  

8.1.70. „Kai paskutinėje kelionėje būsiu, padėkite man po galva Lietuvos 

istoriją“/ B. Gaidžiūnas/, skirta poeto, žurnalisto, agronomo, rezistento, 

visuomenės veikėjo Balio Gaidžiūno 110-ioms gimimo metinėms 

Lapkričio 24 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.71. „Stengiausi būti laisvu menininku“, skirta prozininko, dramaturgo Juozo 

Grušo 120-osioms gimimo metinėms  

Lapkričio 25 d. Skaitytojų skyrius  

8.1.72. „Knyga kaip menas“, skirta knygrišės, dailininkės, Kėdainių krašto 

kultūros premijos laureatės Dalios Keršanskaitės-Lopez Madrona 60-

mečiui 

Gruodžio 1 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.73. „Žmogus, nemokėjęs nupiešti peliuko Mikio“, skirta Volto Disnėjaus 

120-osioms gimimo metinėms 

Gruodžio 5 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.1.74. „Psichologinė realistė ir pasakojimo virtuozė“ , skirta prozininkės, 

dramaturgės Lauros Sintijos Černiauskaitės 45-mečiui 

Gruodžio 8 d. Skaitytojų skyrius  

8.1.75. „Mokyklos istorijos užsklandą praskleidus“, skirta 75-erių metų 

sukakčiai, kai 1946 m. įsteigta Kėdainių 1-oji vidurinė mokykla 

Gruodžio 10 d.  Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.1.76. „Spindės pro eglyną Betliejaus žvaigždė...“, skirta Šv. Kalėdoms Gruodžio 20 d. Skaitytojų skyrius  

8.2. Meno, fotografijos, taikomosios dailės, tautodailės, vaikų piešinių ir kt. parodos: 

8.2.1 Vido Dovydaičio fotografijų paroda  Sausio–gegužės mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.2. Vitolio Laumakio fotografijų paroda Sausio–gegužės mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.3. Daivos Onos Amalevičienės fotografijų paroda Sausio–gegužės mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.4. Reginos Jasinskienės fotografijų paroda Sausio–gegužės mėn. Skaitytojų skyrius 



8.2.5. Boriso Belchevo fotografijų paroda Sausio–gegužės mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.6. Kraštiečio Algimanto Žižiūno fotografijų paroda „Neišėjusiems 

sugrįžti…“ iš ciklo „Veidai ir mintys“ 

Kovo mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.7. Architektės dizainerės, KTU docentės Indrės Woden Fox (Kaunas) 

tapybos darbų paroda 

Kovo mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.8. Tarptautinė tapybos darbų paroda (Lietuva, Lenkija, Ukraina) Kovo mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.9. Dailininkės Justinos Puidokaitės (Vilnius) tapybos darbų paroda Kovo–balandžio mėn.  Skaitytojų skyrius 

8.2.10. Kraštietės dailininkės Rolandos Lipnevičiūtės (Kaunas) tapybos darbų 

paroda 

Balandžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.11. Kraštiečio dailininko Gintauto Adukausko tapybos darbų paroda Gegužės mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.12. Kraštietės dailininkės Violetos Orlienės tapybos darbų paroda  Gegužės–birželio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.13. Dailininkės Adijos Lapės (Kaunas) tapybos darbų, skirtų vaikams, paroda  Birželio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.14. 5-ojo dainuojamosios poezijos festivalio „Ant Nevėžio kranto“ archyvinių 

fotografijų paroda 

Liepos–rugpjūčio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.15. Dailininko Arvydo Urniežiaus (Vilnius) tapybos darbų paroda   Rugsėjo–spalio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.16. „Knygos skirtukas tavo knygelei“ darbelių paroda Spalio 20 d.  Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.2.17. Kėdainių krašto menininkų paroda  Gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.2.18. „Papuoškime eglutę“. Kalėdinių žaisliukų, atvirukų, pagamintų vaikų, 

lankančių Neformaliojo vaikų švietimo programos „Taikomosios 

informacijos kultūra“ būrelį, paroda 

Gruodžio 15 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.2.19. „Kalėdų angelas mieste“. Juozo Paukštelio III a. kl. mokinių piešinių 

paroda 

Gruodžio 15 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3. Renginiai: 

8.3.1. Kraštiečių menininkų kūrybos pristatymai – 16 renginių Sausio–vasario mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.2.  Garsiniai skaitymai „Kad greičiau augčiau“ Vasario 10 d.  Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.3. Lietuvių kalbos žodinio paveldo – patarlių ir priežodžių – pristatymai Vasario 15 d.–kovo 12 

d.  

Skaitytojų skyrius 

8.3.4. Viktorina „Kieti riešutėliai gudrioms galvelėms“ Vasario 24 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.5. Edukacinis užsiėmimas apie Birštono krašto istoriją kartu su „Vėjų“ teatru Kovo mėn. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.6.  Akcija „Jus aptarnauja vaikai“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei  Balandžio mėn.  Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.7. Susitikimas su vaikų poete Zita Gaižauskaite „Žolės pumpurėlį pietys 

palytėjo – žaliais vieškelėliais Velykos atėjo“ 

Balandžio mėn. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.8. Edukacinis užsiėmimas „Šaukšto Šmaukšto akademija“ Gegužės 5 d.  Vaikų ir jaunimo skyrius 



8.3.9. Susitikimas su vaikų rašytoju Tomu Dirgėla Gegužės 12 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.10. Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ diena Kėdainiuose  Gegužės mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.11. Bibliotekos šimtmečio renginys (perkeltas iš 2020-ųjų metų) Birželio mėn. Administracija, VB skyriai 

8.3.12. Skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ baigiamasis renginys Birželio–gruodžio  

mėn. 

Skaitytojų skyrius 

8.3.13. Edukacinis užsiėmimas „Po stebuklingą knygų šalį“ Birželio 10 d.  Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.14. Edukacinis užsiėmimas „Be knygelės, nei dienelės“ Liepos 15 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.15. V dainuojamosios poezijos festivalis „Ant Nevėžio kranto 2021“ Liepos 22– 24 d. Skaitytojų skyrius 

8.3.16. Kūrybinė pamoka su iliustratore Agne Nananai Rugsėjo 23 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.17. Edukacinis užsiėmimas „Su knyga aš gyvenu“ Spalio 14 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.18. Garsiniai skaitymai „Aš skaitau, skaityk ir tu“  Lapkričio 3,10, 18 d.; Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.19. Edukacinis užsiėmimas „Eglutė kitaip“ Gruodžio 9 d. Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.20. Knygų pristatymas „Knygų rinkimai 2021 m“ Gruodžio 16 d.  Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.21. Užsiėmimai pagal Neformaliojo vaikų švietimo programą „Taikomosios 

informacijos kultūra“  

Kiekvieną trečiadienį ir 

penktadienį 15–17 val. 

Vaikų ir jaunimo skyrius 

8.3.22. Kraštotyrininko Ryto Tamašausko knygos „Josvainių krašto vardynas“ 

pristatymas 

Sausio–gruodžio mėn. Bibliografijos ir informacijos skyrius, 

Skaitytojų skyrius 

8.3.23. Kraštietės Rimos Atkucevičienės naujos poezijos knygos pristatymas Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.24. Krištofo Čyževskio knygos „Mažasis pasaulio centras“ pristatymas. 

Dalyvaus prof. V. Aleksandravičius ir dr. R. Čičelis 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.25. Kraštiečio Vitolio Laumakio naujų poezijos knygų pristatymas Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.26. Doc. Rimgaudo Virgilijaus Kazakevičiaus knygos „Medicinos atradimų 

istorijos“ pristatymas. Moderuos prof. J. Fišas 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.27. Susitikimas su poetu Juliumi Keleru (Vilnius) ir naujos poezijos knygos 

„Nepaliekantis miestas“ pristatymas 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.28. Istoriko Arvydo Anušausko knygos „Daumantas“ pristatymas. Iš renginių 

ciklo, skirto partizano Juozo Lukšos-Daumanto metams 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.29. Susitikimas su žurnalistu, rašytoju, „15min.lt“ organizuoto konkurso 

negrožinės literatūros knygos nugalėtoju Gediminu Kajėnu, knygos „33 

portretai“ pristatymas 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.30. Susitikimas su kraštiečiu poetu Valdu Daškevičiumi (Vilnius), naujos 

knygos „Budėtojas“ pristatymas 

Sausio–gruodžio mėn. Bibliografijos ir informacijos skyrius, 

Skaitytojų skyrius 

8.3.31. Rimantės Landsbergienės (Kaunas) fantastinio romano „Nesuterštas 

miestas“ pristatymas 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 



8.3.32. Susitikimas su žurnalistu, rašytoju Andriumi Užkalniu, knygos „Minčių 

srautas“ pristatymas 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.33. Susitikimas su laisvalaikio romanų rašytoja Aukse Šiugždiniene ir jos 

knygų pristatymas 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.34. Vytauto V. Landsbergio filmo „Baladė apie Daumantą“ peržiūra. Iš 

renginių ciklo, skirto partizano Juozo Lukšos-Daumanto metams 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.35. Kraštiečio Justo Juškevičiaus elektroninės muzikos koncertas Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.36. Kauno Jazz Academy studentų ir dėstytojų koncertas Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.37. Konferencija, skirta Kėdainių krašto garbės piliečio, akademiko Kazio 

Ulvydo 110-osios gimimo metinėms  

Sausio–gruodžio mėn. Bibliografijos ir informacijos skyrius, 

Skaitytojų skyrius 

8.3.38. Vytauto V. Landsbergio filmo „Partizano žmona“ peržiūra. Iš renginių 

ciklo, skirto partizano Juozo Lukšos-Daumanto metams 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.39. „Kino stovykloje“ vaikų kurtų filmukų peržiūra. Iš renginių ciklo, skirto 

partizano Juozo Lukšos-Daumanto metams 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.40. Vinco Sruoginio ir Jono Ohmano filmo „Nematomas frontas“ peržiūra. Iš 

renginių ciklo, skirto partizano Juozo Lukšos-Daumanto metams 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.41. Jono Vaitkaus filmo „Vienui vieni“ peržiūra. Iš renginių ciklo, skirto 

partizano Juozo Lukšos-Daumanto metams 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.42. LKD Jurbarko skyriaus pirmininkės Aušros Ganusauskienės paskaita apie 

M. Daukšos „Katekizmą“ 

Sausio–gruodžio mėn. Bibliografijos ir informacijos skyrius 

8.3.43. Susitikimas su kalbininke Daiva Mažiulyte Sausio–gruodžio mėn. Bibliografijos ir informacijos skyrius, 

Skaitytojų skyrius 

8.3.44. „Vakaras su M. K. Čiurlioniu“. Paskaitą apie kompozitorių, dailininką M. 

K. Čiurlionį ir jo laiškus Sofijai skaitys, kūrinius fortepijonu atliks dr. 

Darius Kučinskas 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.45. Edukaciniai užsiėmimai sveikai gyvensenai, saviugdai, meno terapija (5 

renginiai) 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.46. Klaipėdos mėgėjų teatro „Artyn“ spektaklis „Pupa“ (rež. Marta Zubkova) Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.47. „Labaiteatro“ įkūrėjos ir režisierės Agnės Sunklodaitės spektaklis iš 

renginių ciklo, skirto partizano Juozo Lukšos-Daumanto metams 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.48. Klaipėdos mėgėjų teatro „Artyn“ spektaklis „Musė“ (rež. Marta Zubkova) Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.49. Susitikimas su rašytojomis Gina Viliūne (Vilnius), Jolita Herlyn 

(Hamburgas) ir Irena Buivydaite Kupčinskiene (Alytus) 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.50. Susitikimas su rašytoju Alvydu Šlepiku Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 



8.3.51. Susitikimas su kraštiete, komunikacijų specialiste, tapytoja, šokėja 

Rolanda Lipnevičiūte. Iliuzionisto Manto Wizard programa 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.52. Susitikimas su rašytoja, Maironio muziejaus muziejininke Nijole Raižyte 

ir lituaniste muziejininke Regina Mazukeliene (Kaunas) 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.3.53. Susitikimas su „Mirusiųjų rašytojų klubo“ (Jonava) nariais Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojų skyrius 

8.4. Spaudinių ir kt. parodos, renginiai nurodyti suvestiniame veiklos plane Sausio–gruodžio mėn. VB filialai 

9. Konkrečiose praktinėse veiklose ugdyti VB vartotojų ir darbuotojų komunikacinius, informacinius, darbo su įvairiais informacijos 

šaltiniais, įranga gebėjimus 

9.1. Skatinti ir kontroliuoti pagrindinės bibliotekos vartotojų naudojimąsi 

savitarnos įrenginiais. Teikti praktinę pagalbą 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojus aptarnaujantys skyriai ir 

filialai 

9.2. Naujai registruojamus vartotojus supažindinti su VB katalogu, kitomis 

www.kedainiai.rvb.lt esančioms duomenų bazėmis 

Sausio–gruodžio mėn. Skaitytojus aptarnaujantys skyriai ir 

filialai 

9.3. Patikslinti vartotojų duomenų bazės įrašus, papildyti juos 

perregistruojamų ir naujai registruojamų vartotojų el. pašto adresais 

Sausio–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai, 

filialai 

9.4. Bibliotekos lokalios LIBIS duomenų bazės perkėlimas į naują sistemą Gegužės–gruodžio mėn. Knygų tvarkymo ir komplektavimo 

bei skaitytojus aptarnaujantys skyriai 

 

 

________________________________________ 

http://www.kedainiai.rvb.lt/

