
 

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinių/filialų  

Gegužės mėnesio veiklos  

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas  

Babtų biblioteka   

Informacijos sklaida Babtų bibliotekos „Facebook“ 

paskyroje. 

https://www.facebook.com/B

abtaiskaito  

D. Barkauskienė  

Tel. 8 37 555762 

d.barkauskienė@krsvbib

lioteka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Babtų biblioteka 

D. Barkauskienė 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti . Nuo gegužės 5 d 

Facebook-e  

D. Barkauskienė 

Garsinis knygos: ,,Be šeimos“ ištraukų skaitymas 

suaugusiems ir vaikams, skirtas paminėti Motinos ir 

Tarptautinę šeimos dieną.  

8 d. 17.00 val. 

Babtų biblioteka 

 

D.Barkauskienė 

 

 

Kompiuterinio raštingumo pamokos pradedantiems 

senjorams. 

11 d. 10.00 val. 

Babtų biblioteka 

D.Barkauskienė 

Partizanų pagerbimo dienai ištrauka iš V. Vitkausko knygo: 

,,Lukša Daumantas“  ir jo atminimo įamžinimas. Skaito 

vyr. bibliotekininkė D. Barkauskienė .  

22 d. 11.00 val. 

Facebook-e 

D. Barkauskienė 

 

Dailininko V. Bespalovo tapybos paroda: ,,Pavasario žiedai 

ir vandenys“ 

Gegužės mėn. 

Babtų biblioteka 

D.Barkauskienė 

Mokinių kūrybinių darbų parodos. Gegužės mėn. 

Babtų biblioteka 

D.Barkauskienė 

Literatūrinės parodos: 

*Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. 

*Antrojo pasaulinio karo aukų atminimui knygų paroda. 

Nuo gegužės 2 d. 

Nuo gegužės 8 d.  

Babtų biblioteka 

D.Barkauskienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Babtų biblioteka 

D.Barkauskienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Babtų biblioteka 

D.Barkauskienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“ 

Registracija: d.barkauskiene@krsvbiblioteka.lt  

Konkreti data derinama 

registracijos metu 

Babtų biblioteka 

D. Barkauskienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus. 

Gegužės mėn. 

Babtų biblioteka 

D. Barkauskienė   

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas. Iki gegužės17 d. 

Babtų biblioteka 

D. Barkauskienė 

Batniavos biblioteka   

Informacijos sklaida Batniavos bibliotekos „Facebook“ 

paskyroje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Batniavos-

Biblioteka/10002431627267

0/  

D.Mejarienė 

d.mejariene@krsvbibliot

eka.lt arba tel.  

865364574 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Batniavos biblioteka 

D. Mejarienė 
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https://www.facebook.com/people/Batniavos-Biblioteka/100024316272670/
https://www.facebook.com/people/Batniavos-Biblioteka/100024316272670/
https://www.facebook.com/people/Batniavos-Biblioteka/100024316272670/
https://www.facebook.com/people/Batniavos-Biblioteka/100024316272670/
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„Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“, spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai rytmetis vaikams 

5 d.  11.00 val.  

Batniavos biblioteka 

D. Mejarienė 

„Mama, mano mama, aš tave myliu...“. Kūrybinės 

dirbtuvės vaikams 

5 d. 13.00 val. 

Batniavos biblioteka 

D. Mejarienė 

“Arbatos” klubo susitikimas 25 d. 16.30 val. 

Batniavos biblioteka 

D. Mejarienė 

Mažųjų rytmetis–sensoriniai skaitymai 29 d. 11.00 val. 

Batniavos biblioteka  

D. Mejarienė 

Fotografijų ir spaudinių paroda „Ir aš čia gyvenu...“, skirta 

šeimų dienai ir Batniavos seniūnijos gyvavimo 15-ąjai 

sukakčiai 

Nuo gegužės 15 d. 

Batniavos biblioteka 

D. Mejarienė 

Literatūrinės parodos: 

 „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“, spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai (05.05); 

 „Mes europiečiai...“ Europos dienai (05.09) 

Gegužės mėn. 

Batniavos biblioteka 

D. Mejarienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Batniavos biblioteka 

D.Mejarienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Batniavos biblioteka 

D.Mejarienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“ 

Registracija: d.mejariene@krsvbiblioteka.lt  

Konkreti data derinama 

registracijos metu 

Batniavos  biblioteka 

D. Mejarienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Batniavos biblioteka 

D.Mejarienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Batniavos biblioteka 

D. Mejarienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Batniavos biblioteka 

D. Mejarienė 

Čekiškės biblioteka   

Informacijos sklaida Čekiškės bibliotekos „Facebook“ 

paskyroje. 

(20+) Čekiškės biblioteka | 

Facebook 

I.Krasauskienė 

837560344, 861000779 

i.krasauskiene@krsvbibl

ioteka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

VB edukacija moksleiviams ,,Frazeologizmų aruodai“, 

skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai  

5 d. 11.00 val. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

Teatralizuota edukacija pradinukams „Stebuklingas 

miškas“ 

12 d. 10.00 val. 

Čekiškės biblioteka  

I. Krasauskienė 

ELVIS (Elektroninių leidinių valdymo informacinė 

sistema) pristatymas bendruomenei 

17 d. 11.00 val. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

 Popietė „Muziejai vaikams“, skirta Tarptautinei muziejų 

dienai 

19 d. 11.00 val. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

Sensoriniai skaitymai darželinukams „Išlaisvinti herojai 

bibliotekoje“ 

26 d. 10.00 val. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

Interaktyvi paroda „Stebuklingas miškas“ Gegužės mėn. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

 

Literatūrinės parodos: 

* Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą diena (05.01); 

* Motinos diena (05.07); 

* Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena (05.07); 

 

Gegužės mėn. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 
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* A. Mikuta – 80 m. (05.13); 

* Muziejų diena (05.18). 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Čekiškės biblioteka 

I.Krasauskienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Čekiškės biblioteka 

I.Krasauskienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“ Gegužės mėn. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Čekiškės biblioteka 

I. Krasauskienė 

Daugėliškių biblioteka   

Bibliotekos veiklų viešinimas Daugėliškių bibliotekos 

Facebook paskyroje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Daug%C4%97li%C5%

A1ki%C5%B3-

biblioteka/100072195001543

/ 

L. Bratikienė 

Tel. 8 37 440169 

E. paštas: 

l.bratikiene@krsvbibliot

eka.lt  

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Daugėliškio biblioteka 

L.Bratikienė 

Popietė skirta Motinos dienai paminėti : ,,Mamos skarelė“ 4 d.14.00 val. 

Daugėliškių biblioteka  

L.Bratikienė 

Klubo ,,Kava su knyga“ popietė  27 d. 13.00 val. 

Daugėliškių biblioteka 

L.Bratikienė 

 Literatūrinės parodos: 

*Knygų naujienos skaitytojams; 

*Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti 

(05.07)    

Gegužės mėn. 

Daugėliškių biblioteka  

L.Bratikienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Daugėliškio biblioteka 

L. Bratikienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Daugėliškio biblioteka 

L.Bratikienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Daugėliškio biblioteka 

L.Bratikienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Daugėliškių biblioteka 

L. Bratikienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas neįgaliesiems į namus Gegužės mėn. 

 (vieną kartą per mėnesį) 

Daugėliškių biblioteka 

L. Bratikienė 

Domeikavos biblioteka   

Bibliotekos veiklų viešinimas Domeikavos bibliotekos 

Facebook paskyroje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Domeikavos-

biblioteka/100064673956790

/  

D. Launikaitytė, 

J. Navickienė,    

A. Zykutė 

domeikava@krsvbibliot

eka.lt  

(8 37) 47 75 35 
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Domeikavos dailės studijos „Sava“ užsiėmimai Pirmadieniais 14.00 val. 

Domeikavos biblioteka 

D. Launikaitytė, 

J. Navickienė 

Popietė „Dovana mamai“ SBĮ Kauno rajono socialinių 

paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius vaikams 

3 d. 15.00 val. 

Domeikavos biblioteka 

A. Zykutė 

Literatūrinė edukacinė kelionė „Kai knygas draudė“ į „ab“ 

pogrindžio spaustuvę su Domeikavos gimnazijos 

moksleiviais 

4 d. 10.30 val. 

Domeikavos biblioteka 

A. Zykutė 

D. Launikaitytė, 

 

Protmūšis „Europos sąjunga ir aš“ - minint įstojimą į 

Europos sąjungą. 

Nuo gegužės 9 d. 

Facebook-e 

A. Zykutė 

Sensoriniai skaitymai–„Kvapų vaistinė“ Domeikavos 

gimnazijos moksleiviams 

12 d. 10.30 val. 

Domeikavos biblioteka 

J. Navickienė, 

A. Zykutė 

Rytmetis - užklasinio skaitymo knygų pristatymas 

Domeikavos gimnazijos 2 klasės moksleiviams  

19 d. 10.30 val. 

Domeikavos biblioteka 

D. Launikaitytė 

 

Valandėlė skirta 1863-1864 m. sukilimo 160-osioms 

metinėms paminėti, dalyvauja Domeikavos gimnazijos 10 

kl. moksleiviai 

22 d. 11.30 val. 

Domeikavos biblioteka 

A. Zykutė 

Meninės parodos: 

* Jurgitos Navickienės kryželiu siuvinėti paveikslai; 

*Aplikacijų paroda – „Statau šeimos namą“, skirta 

Tarptautinei šeimos dienai Domeikavos lopšelio darželio 

ugdytiniams 

Gegužės mėn. 

Domeikavos biblioteka 

J. Navickienė 

 

 

D. Launikaitytė 

 

Literatūrinės parodos: 

* Spaudinių paroda - „ab“ Salių kaimo pogrindžio 

spaustuvė Domeikavos seniūnijoje, skirta spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti; 

* Spaudinių paroda – „ Gamtos mokslų kaleidoskopas“- 

rekomenduojama gamtos mokslų literatūra 

Gegužės mėn. 

Domeikavos biblioteka 

D. Launikaitytė, 

J. Navickienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Domeikavos biblioteka 

A.Zykutė 

 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Domeikavos biblioteka  

A.Zykutė 

J.Navickienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Domeikavos biblioteka 

A.Zykutė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Domeikavos biblioteka 

J. Navickienė, 

D. Launikaitytė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Domeikavos biblioteka 

D. Launikaitytė, 

J. Navickienė, 

A. Zykutė 

Ežerėlio biblioteka   

Bibliotekos veiklų viešinimas Domeikavos bibliotekos 

Facebook paskyroje.   

https://www.facebook.com/p

eople/Kauno-r-

E%C5%BEer%C4%97lio-

biblioteka/100064781830646

/  

G. Jaugienė 

g.jaugiene@krsvbibliote

ka.lt  

8 37 53 42 94 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Ežerėlio biblioteka 

G.Jaugienė 

Kūrybinis užsiėmimas vaikams „Minecraft“ 4 d. 14.00 val. 

Ežerėlio biblioteka 

G. Jaugienė 

 

„Lego“ robotikos užsiėmimai pradinukams 6 d. 14.00 val. 

Ežerėlio biblioteka 

G. Jaugienė 

 

Filmų mėgėjų klubas „Pažink naujas istorijas“, skirta 7–10 

m. vaikams. Bendradarbiaujant su Ežerėlio pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių pedagogėmis. 

21 d. 15.30 val. 

Ežerėlio biblioteka 

 

G. Jaugienė 
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Kūrybinės dirbtuvėlės „Tu mano brangiausia“, skirta 

mamos dienai 

23 d. 10.00 val. 

Ežerėlio biblioteka 

G. Jaugienė 

 

Pokalbių klubas „Knyga man brangiausia“. 

Bendradarbiaujant su Ežerėlio kultūros centru. 

27 d. 12.00 val. 

Ežerėlio biblioteka 

G. Jaugienė 

Skaitymo klubas „Laikas su knyga“. Bendradarbiaujant su 

Ežerėlio pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

pedagogėmis 

28 d. 15.00 val. 

Ežerėlio biblioteka 

 

G. Jaugienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Ežerėlio biblioteka 

G. Jaugienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Ežerėlio biblioteka 

G.Jaugienė 

Literatūrinės parodos: 

* Naujos knygos bibliotekoje; 

*Jurgis Baltrušaitis–150, poetas, vaikų literatūros kūrėjas – 

150; 

*Žodžio laisvė“, Pasaulinei spaudos laisvės dienai; 

*Petras Mikolaitis–155, knygnešys, Mažosios Lietuvos 

spaudos  

Gegužės mėn. 

Ežerėlio biblioteka 

G. Jaugienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“ Gegužės mėn. 

Ežerėlio biblioteka 

G. Jaugienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 
lankytojams 

Gegužės mėn. 

Ežerėlio biblioteka 

G. Jaugienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Ežerėlio biblioteka 

G. Jaugienė 

Eigirgalos biblioteka    

Bibliotekos veiklų viešinimas Eigirgalos bibliotekos 

Facebook paskyroje. 

https://www.facebook.com/ei

girgalosbiblioteka/  

D. Venslovienė 

d.vensloviene@krsvbibl

ioteka.lt  

8 37 554169 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Eigirgalos biblioteka 

D.Venslovienė 

„Mama - gražiausias žodis“ kūrybinis užimtumas su dienos 

centro „Sparnai“ vaikais 

4 d. 16.00 val. 

        Eigirgalos biblioteka 

D. Venslovienė 

 

 

Minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną- filmo 

peržiūra „...kokia kaina susigrąžinome lietuvišką žodį?“  

5 d. 15.30 val. 

        Eigirgalos biblioteka 

D. Venslovienė 

 

Žaidimų popietės/ stalo ir kompiuteriniai žaidimai. 

 

9, 10, 11 d.  15.00 val. 

Eigirgalos biblioteka 

D. Venslovienė 

 

Edukacinis užsiėmimas „Pavasario žiedų grožis“ 
18 d. 16.30 val. 

Eigirgalos biblioteka 

D. Venslovienė 

 

 R. Savickytės Adelės dienoraštis „Pavasaris“ garsiniai 

skaitymai 

24, 25d.  15.00 val. 

Eigirgalos biblioteka 

D. Venslovienė 

 

Literatūrinės parodos: 

*Naujų knygų pristatymas ; 

*„Tu visada greta- gražiausi žodžiai mamai“/ Motinos 

dienai; 

*„Senos knygos pasakoja“, skirta Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai; 

*„Knygų šviesa“/ Europos dienai 

Gegužės mėn. 

Eigirgalos biblioteka 

D. Venslovienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Eigirgalos biblioteka 

D.Venslovienė 
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Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Eigirgalos biblioteka 

D.Venslovienė 

Eigirgalos bibliotekos Dokumentų fondo patikrinimas 
Gegužės mėn. 

Eigirgalos biblioteka 

D.Venslovienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Eigirgalos biblioteka 

D. Venslovienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Eigirgalos biblioteka 

D. Venslovienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Eigirgalos biblioteka 

D. Venslovienė 

Ilgakiemio biblioteka   

Bibliotekos veiklų viešinimas Ilgakiemio bibliotekos 

Facebook paskyroje. 

https://www.facebook.com/Il

gakiemioBiblioteka/  

V. Raginskienė 

837-536112 

v.raginskiene@krsvbibli

oteka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Elektroniniai testai; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

5 d. 14.00 val.  

Ilgakiemio biblioteka 

V. Raginskienė 

Užsiėmimai vaikams su bitute – robotu "BEE-BOT" 12 d. 14.00 val. 

 Ilgakiemio biblioteka 

V. Raginskienė 

 

Užsiėmimai su Ozobot robotais Data tikslinama 

 Ilgakiemio biblioteka 

V. Raginskienė 

Literatūrinės parodos 

* „Aktoriui, rašytojui Pranui Treiniui  - 95 metai“; 

* „Knygų naujienos“ 

Gegužės mėn. 

Ilgakiemio biblioteka 

V. Raginskienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Ilgakiemio biblioteka 

V.Raginskienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Ilgakiemio biblioteka 

V.Raginskienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Ilgakiemio biblioteka 

V. Raginskienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Ilgakiemio biblioteka 

V. Raginskienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Ilgakiemio biblioteka 

V. Raginskienė 

Kačerginės biblioteka   

Informacijos sklaida Kačerginės bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/K

a%C4%8Dergin%C4%97s-

biblioteka-287005375329516 

A.Dvaranauskienė 

G.Balaševičiūtė 

Tel. 837569319 

a.dvaranauskiene@krsv

biblioteka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

G.Balaševičiūtė 

Anglų kalbos pradžiamokslis suaugusiems. 8, 15, 22, 29 d. 17.00 val. 

Kačerginės biblioteka 

G. Balaševičiūtė 

Kahoot viktorina „Ar žinai viską apie „Harį Poterį“?“ 2 d. laikas derinamas 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

G. Balaševičiūtė 
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Anglų kalbos užsiėmimai vaikams. 5, 19 d. 15.00 val. 

Kačerginės biblioteka 

G. Balaševičiūtė 

Viktorina Europos dienos proga „Ką žinome apie Europą?“  Gegužės 9 d.  

Facebook-e 

A. Dvaranauskienė 

G. Balaševičiūtė 

Popietė vaikams. Neformaliojo ugdymo užsiėmimas 

vaikams „Linksmieji komiksai ir jų kūrimas“. 

17 d. 15.00 val. 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

 

Moterų klubo edukacinis užsiėmimas „Staigmena 

draugei“. 

23 d. 12.00 val. 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

G. Balaševičiūtė 

Knygų klubo susitikimas. 26 d. 17.00 val. 

Kačerginės biblioteka 

G. Balaševičiūtė 

Edukacija „Biblioteka: pažinimui ir atradimams“. 

Pasinaudojant interaktyviu stalo žaidimu „Būkime 

keliautojais ir atradėjais“. 

Data derinama  

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

 

Literatūrinės parodos: 

* V. Skripkai – poetui, vaikų literatūros kūrėjui, kritikui – 

80 m. 

*„Lietuviškas žodis“ spaudinių paroda. Skirta Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai.  

* „Partizaninis judėjimas Lietuvoje“, spaudinių paroda. 

Skirta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir vienybės 

dienai. 

Gegužės mėn. 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

G. Balaševičiūtė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

G. Balaševičiūtė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

G. Balaševičiūtė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams. 

Gegužės mėn. 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

G. Balaševičiūtė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus. 

Gegužės mėn. 

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas. Iki gegužės 17 d.  

Kačerginės biblioteka 

A. Dvaranauskienė 

G. Balaševičiūtė 

Karmėlavos biblioteka   

Informacijos sklaida Karmėlavos bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/k

armelavos.biblioteka  

D. Jankauskienė 

d.jankauskiene@krsvbib

lioteka.lt, 

Tel.837399222 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

2 d. 15–17 val. 

5 d. 15–17 val. 

Karmėlavos biblioteka 

D.Jankauskienė 

Edukacija  „Lietuviškos spaudos draudimo panaikinimas.“ 9 d. laikas tiksl. 

Karmėlavos biblioteka 

D. Jankauskienė 

Sensoriniai skaitymai i pagal A.Schefflerio ir J.Donaldson 

knygą „Grufas“.Veda VB edukatorės S.Žydaitienė  ir 

V.Steponaitienė. 

15 d.11.00 val. 

Karmėlavos biblioteka 

D. Jankauskienė 

Edukacija-virtualus žaidimas vaikams „Draugoteka“. Veda 

VB edukatorės S.Žydaitienė ir V. Steponaitienė. 

15 d. 12.30 val. 

Karmėlavos biblioteka  

D.Jankauskienė 

Dalyvauti VB skelbtame Minecraft skaitmeninio 

kūrybiškumo konkurse „Fantastinės knygos  pasaulyje“ 

Nuo gegužės 27 d. 

Karmėlavos biblioteka 

D.Jankauskienė 
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Karmėlavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ ugdytinių 

darbelių paroda „Juoda-balta“ 

Gegužės mėn.  

„Facebook“-e 

D.Jankauskienė 

Literatūrinės parodos: 

*„ Senieji lietuviški leidiniai “ (spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos dienai ) 

*„20 knygų apie Lietuvos istoriją“ 

Gegužės mėn.  

Karmėlavos biblioteka 

 

D.Jankauskienė 

 

 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Karmėlavos biblioteka 

D.Jankauskienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Kulautuvos biblioteka 

D.Jankauskienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Karmėlavos biblioteka 

D.Jankauskienė 

 

Karmėlavos padalinio Dokumentų fondo patikrinimas Gegužės mėn. 

Karmėlavos biblioteka 

D. Jankauskienė 

 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Karmėlavos biblioteka 

D. Jankauskienė 

Bibliotekos birželio mėn. veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Karmėlavos biblioteka 

D. Jankauskienė 

Kulautuvos biblioteka   

Informacijos sklaida Kulautuvos bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

rofile.php?id=100068944420

749  

Ž. Žukauskienė 

8 37 44056, 

kulautuva@krsvbibliote

ka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž.Žukauskienė 

Sensoriniai skaitymai „Peliuko Luko prasimanymai“ 

Kulautuvos lopšelio – darželio Varpelių grupės 

auklėtiniams.  

5 d. 10.00 val. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

Protų mūšis „Europa ant mano delno“ skirtas Europos 

dienai paminėti, skirta moksleiviams 

10 d. 12.00 val. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž/ Žukauskienė 

   

Garsiniai skaitymai ir edukacija „Dzūkų pasakos“, skirta 

moksleiviams, skiriama Aukštaitijos ir Dzūkijos metams 

paminėti. 

12 d. 11.00 val. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

Kulautuvos bibliotekos žygis.  
Laikas derinamas 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

Bibliotekos Knygų klubo „Pušyno skaitymai“ narių  

susitikimas. 

22 d. 17.00 val. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

Literatūrinė popietė „Užverčiu pasakų knygą“, skirta 

moksleiviams 

23 d. 12.00 val.  

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

 

Literatūrinės parodos: 

* ,,Garsiausi Europos rašytojai“, skirta Europos dienai 

paminėti (05.09); 

*„Jurgio Baltrušaičio kūrybinis kelias“, skirta 150-osioms 

autoriaus gimimo metinėms paminėti (05.02); 

*„Mūsų dienos kaip šventė“ skirta Vytauto Kernagio 

gimtadienio progai paminėti (05. 19); 

*„Moteris su skarele“ skirta Žemaitės kūrybai prisiminti 

(05.31) 

Gegužės mėn. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 
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Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. 
Data derinama 

Kaulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Kulautuvos biblioteka 

Ž. Žukauskienė 

 

Lapių biblioteka   

Informacijos sklaida Lapių bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/la

piubiblioteka.lapes.9  

 L. Brazaitienė 

l.brazaitiene@krsvbiblio

teka.lt  

8 645 00679 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Individualios skaitmeninio raštingumo pradmenų 

konsultacijos. Registracija tel. 864500679 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

2–5 d.  15.00–17.00 val. 

Lapių biblioteka 

L. Brazaitienė 

Skaitančių senjorų klubo susirinkimas 2 d. 16.30 val. 

Lapių biblioteka 

L.Brazaitienė 

Edukacinių stalo žaidimų popietė I-os prailgintos dienos 

grupės vaikams. 

Antradieniais  14.00 val.  

Lapių biblioteka 

L.Brazaitienė 

Kompiuterinių žaidimų popietė II-os prailgintos dienos 

grupės vaikams 

Ketvirtadieniais  14.00 val. 

Lapių biblioteka 

L.Brazaitienė 

Skaitmeninė savaitė.   Edukacija „3D – originaliai, 

kūrybiškai, patraukliai“ 

4 d. 10.00 val. 

Lapių biblioteka 

L.Brazaitienė 

Pasaulinė spaudos laisvės diena 5 d. 10.00 val. 

Lapių biblioteka 

L.Brazaitienė 

Sensoriniai skaitymai 1 a klasei.  16 d. 15.00 val. 

Lapių biblioteka 

L.Brazaitienė 

Skaitymo skatinimo programos vykdymas. Skaitymo 

piknikas 

19 d. 10.00 val. 

Lapių mokykla 

L.Brazaitienė 

Pašnekesiai bibliotekoje „Kur upė Šyša teka...“. Roko Flick 

knygos aptarimas, susitikimas su iš Klaipėdos krašto 

kilusiais lapių gyventojais. Renginys, skirtas Klaipėdos 

krašto prijungimo prie Lietuvos100-mečiui. 

26 d. 15.00 val. 

Lapių biblioteka 

L.Brazaitienė 

Virtuali paroda „Metų knygos rinkimai“ Gegužės mėn. 

Lapių mokyklos fojė ekrane 

L.Brazaitienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Lapių biblioteka 

L. Brazaitienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Lapių biblioteka 

L.Brazaitienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Lapių biblioteka 

L.Brazaitienė 

 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn.  

Lapių biblioteka 

L .Brazaitienė 

Pagalbos teikimas Lapių mokyklos mokiniams ruošiant 

projektus, referatus, namų darbus; mokymas surasti, 

vertinti, kaupti ir pateikti informaciją 

Gegužės mėn.  

Lapių biblioteka 

L. Brazaitienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Lapių biblioteka 

L. Brazaitienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. L. Brazaitienė 

mailto:k.meilute@krsvbiblioteka.lt
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Lapių biblioteka 

Linksmakalnio biblioteka   

Informacijos sklaida Linksmakalnio bibliotekos 

„Facebook“ puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Linksmakalnio-

biblioteka/100064836362356

/  

R. Mikalčienė 

837-566218,8670 

78297,r.mikalciene@krs

vbiblioteka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Linksmakalnio biblioteka 

R.Mikalčienė 

„Tau mano Mamyte“ edukacija 3D atvirukas 2 d. 15.00 val. 

Linksmakalnio biblioteka 

R. Mikalčienė 

Skaitmeninė savaitė „Tobulinkime savo skaitmeninius 

įgūdžius“ 

4 d. 16.00 val. 

Linksmakalnio biblioteka 

R. Mikalčienė 

„Ir suskambo mūsų kiemas“. Šeimų, kaimynų diena 

bendradarbiaujant su Linksmakalnio laisvalaikio sale 

19 d. 18.00 val. 

Linksmakalnio sporto salė 

R. Mikalčienė 

Kavos–knygos narių susitikimas . Svečiuose žolininkė. 25 d. 18.00 val. 

Linksmakalnio biblioteka 

R. Mikalčienė 

Edukacija OzoBot robotukai, veda vyr. bibliotekininkė 

Vaiva Steponaitienė 

Data tikslinama 

Linksmakalnio biblioteka 

R. Mikalčienė 

Literatūrinės parodos: 

*Naujų knygų naujienos; 

*Poetui, vaikų literatūros kūrėjui Jurgiui Baltrušaičiui –

150 

 

01–31 d. 

02 d. 

Linksmakalnio biblioteka 

R. Mikalčienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Linksmakalnio biblioteka 

R.Mikalčienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Linksmakalnio biblioteka 

R.Mikalčienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Linksmakalnio biblioteka 

R.Mikalčienė 

 

Linksmakalnio bibliotekos Dokumentų fondo patikrinimas Gegužės mėn. 

Linksmakalnio biblioteka 

R. Mikalčienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Linksmakalnio biblioteka 

R. Mikalčienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Linksmakalnio biblioteka 

R. Mikalčienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės17 d. 

Linksmakalnio biblioteka 

R. Mikalčienė 

Liučiūnų biblioteka   

Informacijos sklaida Liučiūnų bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/L

iuciunubiblioteka/  

G.Demenienė 

837568525, 867997320, 

g.demeniene@krsvbibli

oteka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Liučiūnų biblioteka 

G.Demenienė 

Edukacinė popietė, „Tau, mamyte“, skirta Motinos dienai 4 d. 15.30 val. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Edukacija „Istorija knygose“, VB edukatorė S. Žydaitienė, 

dalyvauja „Knygų rajos“ narės 

5 d. 10.00 val. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

https://www.facebook.com/people/Linksmakalnio-biblioteka/100064836362356/
https://www.facebook.com/people/Linksmakalnio-biblioteka/100064836362356/
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Dalyvavimas taikomojo dizaino konkurse, kurį organizuoja 

„Skinija“, „Nusipiešk sau kojinytes“ su „(Ne)Žiniukų“ 

klubo vaikais 

9 d. 15.30 val. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Susitikimas su „Elvis“ atstovais  17 d. 13.30 val. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Sensoriniai skaitymai vaikams remiantis knyga A. Jay 

„Bitė ir aš“ skirti, Pasauline bičių dienai 

20 d. 15.30 val. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Sigito Sutkevičiaus tapybos darbų, bei rankų darbo gėlių 

paroda 

Nuo gegužės 9 d. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Literatūrinės parodos: 

* Literatūrinė paroda skirta, Aukštaitijos ir Dzūkijos 

(Dainavos) metams paminėti;  

* Literatūrinė paroda skirta, spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai . 

Gegužės mėn. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Liučiūnų biblioteka 

G. Demenienė 

Neveronių biblioteka   

Informacijos sklaida Neveronių bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/n

everoniu.biblioteka/  

G. Grybienė 

837375030, 

g.grybiene@krsvbibliote

ka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Neveronių biblioteka 

G. Grybienė 

Rytmetys ,,Esi tik viena“. Motinos dienai  2 d. 9,30 val. 

Neveronių lopšelis-darželis 

G. Grybienė 

Popietė ,,Mažos valstybės didi žodžio galia “, skirta 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai  

15 d. 18.00 val. 

Neveronių biblioteka 

G. Grybienė 

Parodos - ,,Atvirukas mamai“  Gegužės mėn. 

Neveronių biblioteka 

G.  Grybienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Neveronių biblioteka 

G. Grybienė 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Neveronių biblioteka 

G. Grybienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Neveronių biblioteka 

G. Grybienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Neveronių biblioteka 

G. Grybienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Neveronių biblioteka 

G. Grybienė 

Padauguvos biblioteka   

mailto:k.meilute@krsvbiblioteka.lt
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Informacijos sklaida Padauguvos bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

adauguvos.biblioteka.9  

R. Jarienė 

r.jariene@krsvbiblioteka

.lt  

8-37-249135 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

R. Jarienė 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

4 d. 11.00 val. 

Padauguvos biblioteka 

 

Literatūrinė popietė ,,Gimtoji kalba – kaip motina, kaip 

saulė“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

4 d .14.00 val. 

 Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

 

Sveikinimas mamai: „Mama – mano pasaulis“ 5 d. 15.00 val. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

„Mano šeima ir aš“, skirta Tarptautinei šeimos dienai 12 d. 14 .00 val. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

 Garsinis skaitymas: V. Skripkos knygos                 

„Nepareisiu“ (rašytojui-80) 

        19 d. 16. 00 val. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

Pakeliaukime po Kauno rajono muziejus (virtualus gidas) 22 d. 16. 00 val. 

 Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

Tapybos darbų paroda:“ Spalvų šokis“. Dailininkė Dainora 

Minkevičiūtė. 

Gegužės mėn. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

Literatūrinės parodos: 

* Naujos knygos; 

*A.Mikutai-80; 

* V.Skripkai-80; 

* Spaudos atgavimo ,kalbos ir knygos d. 

Gegužės mėn. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

 

Padauguvos bibliotekos dokumentų fondo patikrinimas Gegužės mėn. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Padauguvos biblioteka 

R. Jarienė 

 

Pagynės biblioteka   

Informacijos sklaida Pagynės bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 
https://www.facebook.com/p

agynespadalinys  

I.Gvergždienė 533224 

i.gvergždienė@krsvbibli

oteka.lt  

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

 

Edukacija vaikams „Pažinkime ES narių vėliavas“. 

Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą minėjimas. 

2 d. 14.00 val. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

 

Edukacija vaikams „Puokštė mamai“. Motinos dienai 

minėti. 

6 d. 11.00 val. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

 

Minecraft skaitmeninio kūrybiškumo konkurso 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ pristatymas vaikams 

9 d. 15.00 val. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 
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Popietės vaikams su žaidimu „Būkime keliautojais ir 

atradėjais“ papildant garsiniais skaitymais „Gandriuko 

Kuko kelionė po Lietuvą“ 

10, 12, 17, 19, 24, 26 d. 

15.00 val. 

Kauno raj. skyriaus Vaikų 

užimtumo centre.  

Pagynės 50-čio g. 6, Pagynė 

I.Gvergždienė 

Renginių ciklas „Laukinio arklio kelionė„ Žirgo metams 

minėti 

16 d. 15.00 val. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

 

Renginių ciklas „Pažinkime Aukštaitiją“ Aukštaitijos 

vardo garsinimo 700 šimtmetis. 

 27 d. 12.00 val. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

Edukacija vaikams „Zebras irgi aklys“. Žirgo metams 

minėti. 

30 d. 15.00 val. 

Pagynės bibliotekoje 

I.Gvergždienė 

Literatūrinės parodos: 

* Jurgis Baltrušis – 150 metų; 

* Pažinkime Lietuvą;  

* Naujos knygos 

Gegužės mėn. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

 

Sensoriniai skaitymai „Žirgelio namai“ Anzelmas Matutis. 

Žirgo metams minėti. 

26 d. 15.00 val. 

Kauno raj. skyriaus Vaikų 

užimtumo centre.  

Pagynės 50-čio g. 6, Pagynė 

I.Gvergždienė 

 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Pagynės biblioteka 

I.Gvergždienė 

 

Panevėžiuko biblioteka:   

Informacijos sklaida Panevėžiuko bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Panev%C4%97%C5%

BEiuko-

Biblioteka/10005724649780

7/  

L. Tamulienė 

837440256, 

paneveziukas@krsvbibli

oteka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Panevėžiuko biblioteka 

L.Tamulienė 

Būrelio“ Augam skaitydami“ susitikimai  6,13, 20, 27 d. 11.00 val.  

Panevėžiuko biblioteka 

L. Tamulienė  

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Skaitymai su 

Babtų gimnazijos 1 b klase.  

8 d. laikas tiksl. 

Panevėžiuko biblioteka 

L. Tamulienė 

Tarptautinei šeimos dienai. Popietė. 15 d. 15.00 val. 

Panevėžiuko biblioteka 

L. Tamulienė 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai, aktyvūs žaidimai, 

piešimas ant asfalto.  

31 d. 15.00 val.  

Panevėžiuko biblioteka 

L. Tamulienė  

Žaidimų ir filmų popietės bibliotekoje 5, 12, 19, 26 d., 15.00 val.   

Panevėžiuko biblioteka 

L. Tamulienė  

„Bendraminčių“ klubo susitikimai 2, 9, 16, 23, 30 d. 11.00 val.  

Panevėžiuko biblioteka   

L. Tamulienė  
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„Bendraminčių“ klubo darbelių paroda Gegužės mėn. 

Panevėžiuko biblioteka  

L. Tamulienė  

Literatūrinės parodos:  

*Algimantas Mikuta 80 m. Poetas, vertėjas 

Nuo gegužės 2 d. 

Panevėžiuko biblioteka 

L. Tamulienė  

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Panevėžiuko biblioteka 

T.Tamulienė 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Panevėžiuko biblioteka 

L.Tamulienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Panevėžiuko biblioteka 

L.  Tamulienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams  

Gegužės mėn.  

Panevėžiuko biblioteka  
L. Tamulienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus  

Gegužės mėn.  

Panevėžiuko biblioteka  
L. Tamulienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas  Iki gegužės 17 d.  

Panevėžiuko biblioteka  
L. Tamulienė 

Piliuonos biblioteka   

Informacijos sklaida Piliuonos bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/pi

liuonosbiblioteka/  

M. Naunčikienė 

m.nauncikiene@krsvbib

lioteka.lt 8 37-568874 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Piliuonos biblioteka 

M.Naunčikienė 

Stendų paroda „Anuomet Kaune“ Gegužės mėn. 

Piliuonos biblioteka 

M. Naunčikienė 

 

Sensoriniai skaitymai su J. Donadson ir A. Scheffler knyga 

„Grufas‘. 

19 d. 12.00 val. 

Piliuonos biblioteka 

M. Naunčikienė 

 

Edukacija 8 klasės mokiniams su edukatore Kristina 

Meilute. 

19 d. 12.00 val. 

Piliuonos biblioteka 

M. Naunčikienė 

Sensoriniai skaitymai su O. Lallemand knyga „Vilkas 

keičia spalvą“ 

24 d. 11.00 val. 

Piliuonos biblioteka 

M. Naunčikienė 

 

Literatūrinės parodos: 

*„Knygos mamai ir apie mamą“; 

*„Sodui, daržui, namams“ 

Gegužės mėn. 

Piliuonos biblioteka 

 

M. Naunčikienė 

 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. 24 d. 11.00 val. 

Piliuonos biblioteka 

M.Naunčikienė 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Piliuonos biblioteka 

M.Naunčikienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Piliuonos biblioteka 

M. Naunčikienė 

Skaitytojų aptarnavimas knygų išdavimo punkte 

Viršužiglyje. 

25 d. 

Viršužiglio knygų išdavimo 

punktas 

M. Naunčikienė 

 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Piliuonos biblioteka 

M. Naunčikienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Piliuonos biblioteka 

M. Naunčikienė 

Ramučių biblioteka   

Informacijos sklaida Ramučių bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/ra

muciu.biblioteka  

V. Stavavojienė 

Tel.:837-432341 

v.stavavojiene@krsvbibl

ioteka.lt 
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Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Ramučių biblioteka 

V. Stavavojienė 

Testų „Ar gerai išmanote e. valdžios paslaugas?“ ir „Ar esi 

saugus internete?“ sprendimas, skirta akcijai „Skaitmeninė 

savaitė 2023“ 

4 d. 11.00 val. 

Ramučių biblioteka 

V. Stavavojienė 

 

Edukacinis rytmetis su pradinių klasių moksleiviais „Žodis, 

kalba ir knyga visada greta“, skirta Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai 

5 d. 10.20 val. 

Ramučių biblioteka 

V. Stavavojienė 

Literatūrinės parodos: 

*„Tauta gyva kalboje“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai 

Gegužės mėn. 

Ramučių biblioteka 

V. Stavavojienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Ramučių biblioteka 

V. Stavavojienė 

 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. 

Dalyvauja Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Ramučių 

skyriaus mokiniai 

11 d. 10.20 val. 

Ramučių biblioteka 

V. Stavavojienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Ramučių biblioteka 

V.Stavavojienė 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Ramučių biblioteka 

V.Stavavojienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Ramučių biblioteka 

V. Stavavojienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Ramučių biblioteka 

V. Stavavojienė 

Bibliotekos birželio  mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Ramučių biblioteka 

V. Stavavojienė 

Raudondvario biblioteka   

Informacijos sklaida Raudondvario bibliotekos 

„Facebook“ puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Raudondvario-

biblioteka/100064528759307

/  

G. Vaitaitytė 

g.vaitaityte@krsvbibliot

eka.lt         

K. Maziliauskaitė 

k.maziliauskaite@krsvbi

blioteka.lt  

Tel. 837 549517 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

 

Anglų kalbos užsiėmimai suaugusiems.  4, 11, 18, 25 d. 17.00 val. 

Raudondvario biblioteka 

K. Maziliauskaitė 

Sensoriniai skaitymai „Grufas“, dalyvauja l/d „Vyturėlis“ 

auklėtiniai. 

9 d. 11.00 val. 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

Akcija „Pasveikinimas muziejui“, skirta Tarptautinei 

muziejų dienai paminėti 

18 d. 19.00 val.  

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

 

Sensoriniai skaitymai „Grufas“, dalyvauja l/d „Riešutėlis“ 

auklėtiniai. 

20 d. 11.00 val.  

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

Kahoot popietė vaikams.  27 d. 14.00 val. 

Raudondvario biblioteka 

K. Maziliauskaitė 

Meninė paroda „Kelionė po Europą“, skirta Europos 

dienai. 

Gegužės mėnuo 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

Meninė Raudondvario gimnazijos moksleivių darbų paroda 

„Hidden poetry“. 

Gegužės mėnuo 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 
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Literatūrinės parodos: 

*„Jurgio Baltrušaičio kūryba“, skirta 150-osioms 

metinėms; 

*„Pasaulinė spaudos laisvės diena“; 

*„Gražiausi žodžiai mamai“, skirta Motinos dienai. 

Gegužės mėnuo 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Raudondvario biblioteka 

G. Vaitaitytė 

K. Maziliauskaitė 

Ringaudų biblioteka   

Informacijos sklaida Ringaudų bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Ringaud%C5%B3-

biblioteka/100064748614295

/  

V. Mitkuvienė 

D. Šarakauskaitė 

v.mitkuviene@krsvbibli

oteka.lt  

d.sarakauskaite@krsvbi

blioteka.lt  

8 37 563278 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė 

D. Šarakauskaitė 

 

Sensoriniai skaitymai pagal Debi Gliori knygą „Vilke, kiek 

dabar valandų? 

2 d. 10.30 val. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė, 

D. Šarakauskaitė 

Integruota pamoka „Nuo „Aušros“ iki šiuolaikinės 

spaudos“. Skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 

4 d. 10.30 val. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė, 

D. Šarakauskaitė 

Edukacinė popietė macrame technika "Kuriame sapnų 

gaudykles...", Edukatorė Gintarė Bagdonienė. 

4 d. 17.30 val. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė, 

D. Šarakauskaitė 

Akcija „Skaitymo diena“ (ne) tradicinėje erdvėje: 

Ringauduose prie Mainų bibliotekėlės. Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos diena  

10 d. 10 val. 

Gėlių/Žalgirio g. sankryža 

V. Mitkuvienė 

 

Edukacinė erdvė „Išbandome kvilingo techniką“. 

Edukatorė Severina Šeštokaitė. 

17 d. 17.30 val. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė 

Aitvarų dirbtuvės.  Edukatorė Audra Sipavičienė. 18 d. 11.00 val.  

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė 

 

Rytmetis su knyga. Skaitome knygelę „Kaip boružėlė 

ieškojo draugo“ (aut.C Lamour-Crochet). Spalviname 

boružėles ir drugelius. Edukacija su robotais bitutėmis.  

24 d. 10.30 val. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė, 

D. Šarakauskaitė 

Poezijos vakaras. Dalyvauja rašytojas Justinas 

Kisieliauskas. Skaitytojų klubo „Pažinkime vienas kitą per 

knygą“ susitikimas.  

24 d. 17.30 val. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė 

 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė 

D. Šarakauskaitė  

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė 

D. Šarakauskaitė  

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Gegužės mėn. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė 

D. Šarakauskaitė  
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Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė 

D. Šarakauskaitė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės17 d. 

Ringaudų biblioteka 

V. Mitkuvienė 

D. Šarakauskaitė 

Rokų biblioteka   

Informacijos sklaida Rokų bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/r

oku.biblioteka.5/  

I. Petriškienė 

i.petriskiene@krsvbiblio

teka.lt  

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Rokų biblioteka 

I.Petriškienė 

Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka. Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai. 

4 d. 11.00 val.  

Rokų biblioteka 

 I. Petriškienė 

Sensoriniai skaitymai.  Pagal knygą ,, Grufas“  autoriai 

Axel Scheffler, Julia Donaldson. Edukatorė S. Žydaitienė 

19 d. 9.00 val.,  

Rokų mokyklos darželis 

I. Petriškienė 

Skaitmeniniai įgūdžiai visiems: nuo pradinių iki 

pažengusiųjų. Finansinis raštingumas vaikams. Edukatorė 

K. Meilutė 

19 d. 10.00 val.,  

Rokų biblioteka 

 

I. Petriškienė 

Fotografijos paroda ,, Iššok“ Gegužės mėn. 

Rokų biblioteka 

I. Petriškienė 

Piešinių paroda ,, Mamai ’’ Iki gegužės 15 d. 

Rokų biblioteka 

 I. Petriškienė 

Literatūrinės parodos: 

*,, Motinos paveikslas poezijoje“; 

*Trys didingos kolonos: Spauda. Kalba. Knyga“ 

*,, Europos diena“; 

*Petras Babickas, fotografas ir žurnalistas, pirmasis 

Lietuvos radijo pranešėjas ir programų vedėjas“; 

,,200 metų Richardui Vagneriui (1813-1883), vokiečių 

kompozitoriui“. 

Gegužės mėn.  

Rokų biblioteka 

 I. Petriškienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Rokų biblioteka 

I.Petriškienė  

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Rokų biblioteka 

I.Petriškienė  

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Rokų biblioteka 

I.Petriškienė  

Rokų bibliotekos Dokumentų fondo patikrinimas Gegužės mėn. 

Rokų biblioteka 

I.Petriškienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Rokų biblioteka 

I.Petriškienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Rokų biblioteka 

I. Petriškienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Rokų biblioteka 

I. Petriškienė 

Saulėtekio biblioteka   

Informacijos sklaida Saulėtekio bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Saul%C4%97tekio-

biblioteka/100068691815884

/  

G.Steponaitienė 

g.steponaitiene@krsvbib

lioteka.lt  

8 37 478144 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Saulėtekio biblioteka 

G.Steponaitienė 
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*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Raiškusis skaitymas „Gražiausi žodžiai Tau, Mano 

Mamyte“. 

5 d. 14.30 val. 

Saulėtekio biblioteka. 

G.Steponaitienė 

Edukacija „Papuošalas Mamai“ (iš KRSVB virtualių 

edukacijų) 

5 d. 15.00 val. 

Saulėtekio biblioteka 

G.Steponaitienė 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti – 

protmūšis „Miestai, augalai, gyvūnai..“ 

8 d. 15.00 val. 

Saulėtekio biblioteka 

G.Steponaitienė 

 

Sensoriniai skaitymai iš knygelės „Grufas“. 

 

19 d. 14.30 val. 

Saulėtekio biblioteka 

G.Steponaitienė 

Edukacija „Kuriame iš senų knygų lapų“. 26 d. 14.30 val. 

Saulėtekio biblioteka 

G.Steponaitienė 

Literatūrinės parodos: 

*“Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“. 

* Grafikos darbų parodėlė „Žalios žalios žolyno akys“. 

Darbų autorė - KTU dėstytoja, dailininkė/edukatorė Indraja 

Raudonikytė. 

 

Gegužės mėn. 

Saulėtekio biblioteka 

 

G. Steponaitienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Saulėtekio biblioteka 

G. Steponaitienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Saulėtekio biblioteka 

G. Steponaitienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Saulėtekio biblioteka 

G. Steponaitienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams. 

Gegužės mėn. 

Saulėtekio biblioteka 

G. Steponaitienė 

Knygų ar kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus. 

Gegužės mėn. 

Saulėtekio biblioteka 

G. Steponaitienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Saulėtekio biblioteka 

G. Steponaitienė 

Sitkūnų biblioteka   

Informacijos sklaida Sitkūnų bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/S

itk%C5%ABn%C5%B3-

biblioteka-

1488560184780543/  

Ž. Maceikienė 

 837 298557, 

sitkūnai@krsvbiblioteka

.lt   

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Sitkūnų biblioteka 

Ž.Maceikienė 

Vaikų būrelis „Kūrybinė popietė“  Penktadieniais 15.00 val.  

Sitkūnų biblioteka 

Ž. Maceikienė  

Motinos dienos proga paminėjimas, sveikinimas 5 d. 15.00 val. 

Sitkūnų biblioteka 

Ž. Maceikienė  

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, paminėjimas  8 d. 15.00 val.  

Sitkūnų biblioteka 

Ž. Maceikienė  

Renginys tarptautinei šeimos dienai paminėti 15 d. 15.00 val.   

Sitkūnų biblioteka  

Ž. Maceikienė  

 

Literatūrinės parodos: 

*Biblioterapinių knygų paroda; 

*Draugoteka knygų paroda; 

*Naujos knygos; 

*Programinės literatūros moksleiviams. 

Gegužės mėn. 

Sitkūnų biblioteka 

Ž. Maceikienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Sitkūnų biblioteka 

Ž.Maceikienė 
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Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Sitkūnų biblioteka 

Ž. Maceikienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Sitkūnų biblioteka 

Ž. Maceikienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Sitkūnų biblioteka 

Ž. Maceikienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Sitkūnų biblioteka 

Ž. Maceikienė 

Šlienavos biblioteka   

Informacijos sklaida Šlienavos bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

eople/%C5%A0lienavos-

biblioteka/100070443283679

/  

E. Grušienė 

837430247, 

e.grusiene@krsvbibliote

ka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Šlienavos biblioteka 

E.Grušienė  

Virtualus skaitytojų mamų pasveikinimas su Motinos diena 

„Tau nešu gražiausią žiedą“. 

05.07 d.  

Facebook-e 

 

E. Grušienė 

Sensoriniai skaitymai „Grufas“ (viešosios bibliotekos 

edukatorė S. Žydaitienė). 

19 d. laikas tiksl. 

Šlienavos biblioteka 

E. Grušienė 

Edukacija „Mėlynieji atspaudai“ (viešosios bibliotekos 

edukatorė K. Meilutė). 

19 d. laikas tiksl. 

Šlienavos biblioteka 

E. Grušienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“, kurio 

tema „Fantastinės knygos pasaulyje“. 

Gegužės mėn. 

Šlienavos biblioteka 

E. Grušienė 

Edukacija suaugusiesiems. Skrebinimo dirbtuvėlės 

„Puslapėlis sau“.  

Data derinama 

Šlienavos biblioteka 

E. Grušienė 

„Tarmiškai šneku – bagotas esu“ (Kahoot viktorina 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai) 

5 d. 

Facebook-e 

E. Grušienė 

Kristinos Stankuvienės fotografijų paroda „Vienos 

puokštės istorija“ (kurianti bendruomenė). 

05 mėn. 

Šlienavos biblioteka 

E. Grušienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

skaitytojams. 

Gegužės mėn. 

Šlienavos biblioteka 

E. Grušienė 

Literatūrinės parodos: 

*G. Vilūnės istorinių knygų apie Vilnių pristatymas 

(Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metams 

pažymėti); 

* Gegužės 7 – oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

diena“. 

Gegužės mėn. 

Šlienavos biblioteka 

Facebook-e  

 

E. Grušienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Šlienavos biblioteka 

E.Grušienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Šlienavos biblioteka 

E.Gružienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Šlienavos biblioteka 

E.Grušienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Šlienavos biblioteka 

E. Grušienė 

Knygų pristatymas senjorams ir neįgaliesiems į namus Gegužės mėn. 

Šlienavos biblioteka 

E. Grušienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Šlienavos biblioteka 

E. Grušienė 
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Užliedžių biblioteka   

Informacijos sklaida Užliedžių bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/u

zbiblioteka  

V. Stancelienė 

8(37)567247, 

uzliedziai@krsvbibliotek

a.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Užliedžių biblioteka 

V.Stancelienė 

Garsinių skaitymų ciklas „Kur gyvena knygos“. 

Bendradarbiaujant su su Užliedžių m. d. c. PUG 1 

Data derinama 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė  

 

Garsinių skaitymų ciklas „Atrandu knygą“. 

Bendradarbiaujant su su Užliedžių m. d. c. PUG 2 

Data derinama 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė  

 

Manto Naulicko tapybos darbų paroda Gegužės mėn. 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė 

„Gegužė – šeimų skaitymo mėnuo“: 8 – 26 d. V. Stancelienė 

Rubrika „[ne]skaitei?“ 8 – 26 d.  

https://www.facebook.com/u

zbiblioteka 

V. Stancelienė 

Iniciatyva „Skaitau sau ir kitiems“. Bendradarbiaujant su 

Užliedžių laisvalaikio sale  

8 – 26 d.  

https://www.facebook.com/u

zbiblioteka 

V. Stancelienė  

Garsiniai skaitymai kitaip 12, 19, 26 d. 11.00 val. 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė 

Kūrybinis susitikimas su rašytoja Liudmila Petkevičiūte. 

Bendradarbiaujant su Užliedžių laisvalaikio sale 

17 d. 12.00 val. 

Užliedžių laisvalaikio salė 

V. Stancelienė  

Edukacija-viktorina „Pabirę iš knygų“ 25 d. 12.00 val. 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė,  

S. Žydaitienė 

Literatūrinės parodos: 

*„Mylimai mamai“, Motinos d. (nuo 3 d.) 

*„Biblioterapinės knygos“, Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos d. (nuo 8 d.)  

Gegužės mėn. 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė 

 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Užliedžių biblioteka 

V.Stancelienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Užliedžių biblioteka 

V.Stancelienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“ Data derinama 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė 

 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė 

 

Užliedžių bibliotekos Dokumentų fondo patikrinimas Gegužės mėn. 

Užliedžių biblioteka 

V.Stancelienė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė 

 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Užliedžių biblioteka 

V. Stancelienė 

 

Vandžiogalos biblioteka   

Informacijos sklaida Vandžiogalos bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Vand%C5%BEiogalos

-

biblioteka/100063601475390

/  

A .Montvydienė 

8 37 524217 

a/montvydiene@krsvbi

blioteka.lt  

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

A.Montvydienė 
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* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

4 d. 11.00 val. 

Vandžiogalos biblioteka 

Literatūrinis-edukacinis rytmetys ,,Riešutortas“ 

/Tarptautinei šeimos dienai paminėti 

12 d. 11.00 val. 

Vandžiogalos biblioteka 

A .Montvydienė 

 

Minint 1863-1864 m. sukilimo 160-ąsias metines 

organizuoti akciją, sutvarkyti aplinką prie koplytstulpio 

Ibėnų kaimo tragedijai atminti 

20 d. 11.00 val. 

Vandžiogalos miestelis 

A .Montvydienė                                                                                                                                                                                       

 

Animacinio filmo „Simarono žirgas“ peržiūra ir aptarimas, 

skirta Žirgo metams paminėti 

27 d. 11.00 val. 

Vandžiogalos biblioteka 

A .Montvydienė                                                                                                                                                                                       

Stalo žaidimų popietės vaikams Gegužės mėn. 

Vandžiogalos biblioteka 

A .Montvydienė 

 

Literatūrinės parodos: 

*Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena; 

*„Lietuvių rašytojų eilėraščiai motinoms“; 

*Tarptautinė šeimos diena; 

*Kelionė po spalvingą jausmų ir emocijų pasaulį; 

*Knygų naujienos. 

Gegužės mėn. 

Vandžiogalos biblioteka 

A. Montvydienė 

 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Vandžiogalos biblioteka 

A.Montvydienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Vandžiogalos biblioteka 

A.Montvydienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Vandžiogalos biblioteka 

A.Montvydienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Vandžiogalos biblioteka 

A .Montvydienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas. Iki gegužės17 d. 

Vandžiogalos biblioteka 

A .Montvydienė 

Vilkijos miesto biblioteka   

Informacijos sklaida Vilkijos m. bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/V

ilkijos-miesto-biblioteka-

484522554935660/  

J.Bačėnienė, L. 

Karosaitė, 8 37 556347 

j.baceniene@krsvbibliot

eka.lt  

l.karosaite@krsvbibliote

ka.lt   

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

*Skaitmeninio raštingumo mokymai, 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

 

 

2 d. 14.00 val. 

Vilkijos biblioteka 

J. Bačėnienė   

L. Karosaitė 

Edukacija „Finansinis raštingumas“ Dalyvauja Vilkijos 

gimnazijos 1kl. Mokiniai Edukaciją praves KRSVB 

edukatorė Kristina Meilutė 

5 d. 9.00 val. 

Vilkijos gimnazijoje 

J. Bačėnienė 

Popietė skirta Motinos dienai paminėti . Susitikimas su 

Skaitytojų klubu „Išminčiai“ , bei Vilkijos „Mamyčių 

klubu“ 

5 d. 17.00  val. 

Vilkijos biblioteka 

J. Bačėnienė 

Poezijos garsiniai skaitymai, skirti Motinos dienai 6 d. 10.00 val. 

YouTube / Bibliotekos 

Facebook 

L. Karosaitė 

Skaitytojų klubo „Paradigma“ susitikimas spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai pažymėti 

9 d. 15.00 val. 

Vilkijos biblioteka 

L. Karosaitė 

Šeimų šeštadienis – tarptautinei šeimos dienai 

pažymėti 

13 d. 13.00 val. 

YouTube / Bibliotekos 

Facebook 

L. Karosaitė 
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Edukacija paaugliams ir suaugusiems „Gaminu pats“ 

su Vilkijos neįgaliųjų sąjungos nariais 

Data ir laikas derinamas L. Karosaitė 

Sensoriniai skaitymai M. Poškus „Ką aš jaučiu“ 

Dalyvauja Vilkijos gimnazijos 2 klasės mokiniai 

18 d. 10.00 val. 

Vilkijos biblioteka 

J. Bačėnienė 

ELVIS autobuso komanda papasakos, kas yra garsinės 

knygos ir žurnalai bei parodys kaip jais naudotis. 

31 d. 10.00 val. 

Vilkijos biblioteka 

J. Bačėnienė 

Architekto, dailininko Jono Lukšės darbų paroda „Kauno 

medinė architektūra“. 

Gegužės mėn. 

Vilkijos biblioteka 

J. Bačėnienė 

Personalinė vėduoklių paroda „Ką kalba vėduoklės“ 

Darbų autorė  Audronė Drigotienė 

Balandžio mėn. 

Vilkijos biblioteka 

J. Bačėnienė 

Lopšelio darželio „Daigelis“ ikimokyklinio ugdymo 

grupės „Lineliai“ darbelių paroda. Mokytoja Laima 

Kavaliauskienė 

Balandžio mėn. 

Vilkijos biblioteka 

J. Bačėnienė 

Literatūrinės parodos: 

*Spaudos atgavimo dienai paminėti „Seniausių knygų 

paroda“ 

*Pasaulinei kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių 

bendrijų dienoms pažymėti „Mes gyvenam po viena 

saule...“ 

* Zenonui Ivinskiui - 115 

 

 

5 d. 

Bibliotekos Facebook-e 

20 d. 

Bibliotekos Facebook –e 

 

25 d. 

Bibliotekos Facebook-e 

 

J. Bačėnienė 

L .Karosaitė 

 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Vilkijos biblioteka 

J.Bačėnienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Vilkijos  biblioteka 

J.Bačėnienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Vilkijos biblioteka 

J.Bačėnienė 

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos 

lankytojams 

Gegužės mėn. 

Vilkijos biblioteka  

J. Bačėnienė  

L. Karosaitė 

Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir 

neįgaliesiems į namus 

Gegužės mėn. 

Vilkijos biblioteka 

J. Bačėnienė  

 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas Iki gegužės 17 d. 

Vilkijos  biblioteka 

J. Bačėnienė   

 

Zapyškio biblioteka   
Informacijos sklaida Zapyškio bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

https://www.facebook.com/p

eople/Zapy%C5%A1kio-

biblioteka/100069583241533

/  

S.Petruškevičienė 

8(37)542 223, 

S.Petruskeviciene@krsv

biblioteka.lt 

Skaitmeninė savaitė 2023 (All Digital Weeks): 

Nuotolinės transliacijos internetu: 

 *„Probleminis interneto naudojimas: kas tai yra?“; 

* „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“; 

*Skaitmeninio raštingumo konsultacijos lankytojams 

padalinių bibliotekose. 

Iki gegužės 6 d.  

 

2 d. 11.00 val.  

4 d. 11.00 val. 

Zapyškio biblioteka 

S. Petruškevičienė 

Darbelių paroda „Mama, Tau“, skirta minint Tarptautinę 

Motinos dieną. 

Nuo gegužės 2 d.  

Zapyškio biblioteka 

S.Petruškevičienė 

Kraštiečio L.Milčiaus poezijos knygos „Metų keliais pro 

žydinčias pakeles“ pristatymas.  

3 d. 12.00 val.  

Zapyškio biblioteka 

S.Petruškevičienė 

Tvarumo edukacija „Antras trikotažo gimimas“ – širdelės-

pagalvėlės gamyba, skirta minint Tarptautinę Motinos 

dieną. 

5 d. 11.00 val.   

Zapyškio biblioteka 

S.Petruškevičienė 

Viktorina „Ką žinau apie Europos Sąjungą?“  19 d. laikas tiksl. 

Zapyškio biblioteka 

S.Petruškevičienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai“. 29 d. laikas tiksl. 

Zapyškio biblioteka 

S.Petruškevičienė 

Akcija „Grąžink seniai paimtą knygą – padėkosime“. 

Nacionalinei bibliotekų savaitei „Kartu įveikiant krizes“. 

Gegužės mėn. 

Zapyškio biblioteka 

S.Petruškevičienė 
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Akcija „Knyga nori pas Tave į svečius, vasaros 

atostogoms“. 

Gegužės mėn. 

Zapyškio biblioteka 

S.Petruškevičienė 

Interaktyvi instaliacija „Paslaptingas piratų ir jūrų 

pasaulis“. Teatralizuota edukacija. 

Data derinama 

Zapyškio biblioteka 

S.Petruškevičienė 

Literatūrinės parodos: 

*Algimantui Mikutai – 80; 

*Pranui Treiniui – 95; 

*„Su Knygos šviesa“, skirta Pasaulinei spaudos dienai. 

*Laikraščiui „Aušra“ – 140, skirta Pasaulinei spaudos 

dienai; 

*„Zapyškis praeityje ir dabartyje“, skirta Tarptautinei 

muziejų dienai. 

Gegužės mėn. 

Zapyškio biblioteka 

S.Petruškevičienė 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“. Data derinama 

Zapyškio biblioteka 

S. Petruškevičienė 

Vaikų skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

skaitmeninio kūrybiškumo konkurse „Minecraft“ tema 

„Fantastinės knygos pasaulyje“ 

Gegužės mėn. 

Zapyškio biblioteka 

S. Petruškevičienė 

Moksleivių skatinimas dalyvauti Viešosios bibliotekos 

kūrybiniame fotografijų konkurse „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirtame Arklio metams paminėti (8–18 m. moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Zapyškio biblioteka 

S. Petruškevičienė 

Elektroninių paslaugų suteikimas ukrainiečiams ir 

mokykloje besimokantiems ukrainiečių mokiniams. 

Gegužės mėn.  

Zapyškio biblioteka 

S. Petruškevičienė 

Bibliotekos birželio mėnesio veiklų plano parengimas. Iki gegužės17 d. 

Zapyškio biblioteka 

S. Petruškevičienė 
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