Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinių/filialų
Gruodžio mėnesio veiklos
Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

Babtų biblioteka
Informacijos sklaida Babtų bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com D. Barkauskienė
paskyroje.
/Babtaiskaito
Tel. 8 37 555762
d.barkauskienė@krsv
biblioteka.lt
LBD Kauno rajono savivaldybės viešosios
2 d. 14.30 val.
D.Barkauskienė
bibliotekos skyriaus akcija „Gerumas šildo“
Ežerėlio slaugos namai
Krašto kūrėjų kūrybinių darbų paroda. „Papuoškime
19–23 d.
D. Barkauskienė
savo namus
Babtų biblioteka
Dramos būrelio spektakliukas pagal O.Proislerio
5 d. laikas tiksl.
D. Barkauskienė
knygelę „Raganiukė“
Babtų darželis-lopšelis
Popietė „Tu gaspadine, kalėda, ko guli miegi,
9 d. 17.00 val.
D. Barkauskienė
kalėda“ su Pagynės bendruomenės skaitytojais.
Babtų biblioteka
Geriausių metų skaitytojų ir lankytojų vertinimai 20 d. 17.00 val.
D. Barkauskienė
diplomų, dovanėlių įteikimas.
Babtų biblioteka
Sensoriniai
skaitymai
„Išlaisvinti
herojai
Konkreti data ir laikas
D. Barkauskienė
bibliotekoje“.
derinami registracijos
Registracija: d.barkauskienė@krsvbiblioteka.lt
metu
Literatūrinės parodos:
16–20 d.
D. Barkauskienė
*Tadui Ivanauskui–140
Babtų biblioteka
*„Žodžiai ir raidės“, Jonui Mekui–100
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
Gruodžio mėn.
D. Barkauskienė
lankytojams
Babtų biblioteka
Akcija „Knygų Kalėdos“
D.Barkauskienė
Gruodžio mėn.
Babtų biblioteka
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Gruodžio mėn.
D. Barkauskienė
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
Babtų biblioteka
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
D. Barkauskienė
Babtų biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
Gruodžio mėn.
D. Barkauskienė
Babtų biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Gruodžio mėn.
D. Barkauskienė
Babtų biblioteka
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
Gruodžio mėn.
D. Barkauskienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
Virtuali aplinka
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Batniavos biblioteka
https://www.facebook.com D.Mejarienė
Informacijos
sklaida
Batniavos
bibliotekos
/people/Batniavosd.mejariene@krsvbibl
„Facebook“ paskyroje.
Biblioteka/100024316272 ioteka.lt arba tel.
670/
865364574
Kulautuvos pagrindinės mokyklos Batniavos
Gruodžio mėn.
D.Mejarienė
skyriaus ugdytinių darbų paroda „Žiemos pasaka“
Batniavos biblioteka
Knygų Kalėdų akcija „Padovanok knygą savo

Gruodžio mėn.

D. Mejarienė

bibliotekai“

Batniavos biblioteka

„Džiaugsmingas laukimas“, kūrybinės dirbtuvės
šeimai

2, 16 d. 16.00 val.
Batniavos biblioteka
8 d. 16.00 val.
Batniavos bibliotekos
„Facebook“-e

D. Mejarienė

Gruodžio mėn.
Batniavos biblioteka

D. Mejarienė

„Karaimai. Kas jie?“, viktorina Lietuvos Karaimų
metams pažymėti Arbatos“ klube
Literatūrinės parodos:
*„Kalėdų dvasia knygų puslapiuose“
*„Tai aš rašau...“ , Vandai Zaborskaitei–100
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Čekiškės biblioteka
Informacijos
sklaida
Čekiškės
bibliotekos
„Facebook“ paskyroje.

Edukacija moksleiviams „Pasipuoškim biblioteką“
Sensoriniai
skaitymai
„Išlaisvinti
herojai
bibliotekoje“
pirmokams:
„Peliuko
Luko
prasimanymai“
Kraštietės Vidos Maliauskienės knygos „Iš kur
atėjai?“ pristatymas
Stalo žaidimo „Būkime keliautojais ir atradėjais“
pristatymas šeštokams
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Literatūrinės parodos:
*„Šiuolaikinės gamtosaugos pradininkas“, Tadui
Ivanauskui–140
* Jonui Mekui–100
*„Kalėdos“.
Akcija „Knygų Kalėdos“
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo

Gruodžio mėn.
Batniavos biblioteka
Gruodžio mėn.
Batniavos biblioteka
Gruodžio mėn.
Batniavos biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Batniavos biblioteka
Gruodžio mėn.
Batniavos biblioteka
Gruodžio mėn.
Batniavos biblioteka

Gruodžio mėn.
Virtuali biblioteka

(20+) Čekiškės biblioteka |
Facebook

8 d. 14.00 val.
Čekiškės biblioteka
15 d. 10.00 val.
Čekiškės biblioteka

D. Mejarienė

D.Mejarienė
D. Mejarienė
D. Mejarienė
D. Mejarienė
D. Mejarienė
D. Mejarienė

D. Mejarienė

I.Krasauskienė
837560344,
861000779
i.krasauskiene@krsvbi
blioteka.lt
I. Krasauskienė
I. Krasauskienė

20 d. 14.00 val.
Čekiškės biblioteka
22 d. 10.00 val.
Čekiškės biblioteka
Gruodžio mėn.
Čekiškės biblioteka
Gruodžio mėn.
Čekiškės biblioteka

I. Krasauskienė

Gruodžio mėn.
Čekiškės biblioteka
Gruodžio mėn.
Čekiškės biblioteka

I.Krasauskienė

I. Krasauskienė
I. Krasauskienė
I. Krasauskienė

I. Krasauskienė

bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Daugėliškių biblioteka
Bibliotekos
veiklų
viešinimas
bibliotekos Facebook paskyroje.

Iki gruodžio 18 d.
Čekiškės biblioteka
Gruodžio mėn.
Čekiškės biblioteka
Gruodžio mėn.
Čekiškės biblioteka
Gruodžio mėn.
Virtuali biblioteka

Daugėliškių https://www.facebook.com
/people/Daug%C4%97li%
C5%A1ki%C5%B3biblioteka/1000721950015
43/
Popietė su edukacija „Romos Tumėnienės karpinių
10 d. laikas tikls.
pasaka „Beldžiasi Kalėdos“
Daugėliškio biblioteka
Išvyka–popietė su knygomis bei diskusija Purviškių
2 d. 14.00 val.
kaimo bendruomenės namuose/Mobili biblioteka.
Purviškių bendruomenės
namai
Literatūrinė paroda:
Gruodžio mėn.
* Tadui Ivanauskui–140
Daugėliškio biblioteka
Akcija „Knygų Kalėdos“
Gruodžio mėn.
Daugėliškio biblioteka
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
Gruodžio mėn.
lankytojams
Daugėliškio biblioteka
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Gruodžio mėn.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
Daugėliškio biblioteka
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
Daugėliškio biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
Gruodžio mėn.
Daugėliškio biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Gruodžio mėn.
Daugėliškių biblioteka
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
Gruodžio mėn.
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
Virtuali biblioteka
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Domeikavos biblioteka
Bibliotekos
veiklų
viešinimas
Domeikavos https://www.facebook.com
bibliotekos Facebook paskyroje.
/people/Domeikavosbiblioteka/1000646739567
90/

I. Krasauskienė
I. Krasauskienė
I. Krasauskienė
I. Krasauskienė

L. Bratikienė
Tel. 8 37 440169
E. paštas:
l.bratikiene@krsvbibli
oteka.lt
L. Bratikienė
L. Bratikienė
L. Bratikienė
L.Bratikienė
L. Bratikienė
L. Bratikienė
L. Bratikienė
L. Bratikienė
L. Bratikienė
L. Bratikienė

D. Launikaitytė,
J. Navickienė,
A. Zykutė
domeikava@krsvbibli
oteka.lt
(8 37) 47 75 35

Domeikaviečių dailės studijos užsiėmimai
Kauno rajono 10–13 metų mokinių knygų pristatymo
konkursas “Jeigu knyga prabiltų”

Pirmadieniais 14.00 val.
Domeikavos biblioteka
Iki gruodžio 5 d.
Domeikavos biblioteka

D. Launikaitytė,
J.Navickienė
A.Zykutė

Rytmetis „Jonui Mekui–100“, skirtas Domeikavos
gimnazijos vyresnių klasių moksleiviams

Data tikslinama
Domeikavos biblioteka

A.Zykutė

Popietė 3D kalėdinių dekoracijų kūrimas Kauno raj.
Šeimos gerovės skyriaus vaikų dienos centro
ugdytiniams
Valandėlė „Susipažinkime su aklųjų ir silpnaregių
skaitymų ypatumais ir Brailio raštu“, skirta
Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti
Sensoriniai skaitymai A.Vivaldžio „Metų laikai“
Domeikavos gimnazijos 4 kl. moksleiviams.

5 d 15.00 val.
Domeikavos biblioteka

A. Zykutė

9 d. 10.30 val.
Domeikavos biblioteka

J.Navickienė

13 d. 10.30 val.
Domeikavos biblioteka

J.Navickienė
A.Zykutė

Užklasinio
skaitymo
knygų
atsiskaitymas
Domeikavos gimnazijos 2 klasės moksleiviams
Dalyvauti akcijoje-konkurse bibliotekos Kalėdinės
eglutės kūrimas ir pristatymas Domeikavos Kalėdinių
eglučių alėjoje
Akcija „Kalėdiniai sveikinimai“ aktyviausiems
bibliotekos skaitytojams senjorams
Domeikavietės Laimutės Datkūnienės tapybos darbų
paroda “Plenerų įspūdžiai”

16 d. 10.30 val.
Domeikavos biblioteka
5–7 d.
Domeikavos biblioteka

D.Launikaitytė

Literatūrinė paroda „Advento bei Kalėdų papročiai ir
tradicijos“
Akcija „Knygų Kalėdos“

Gruodžio mėn.
Domeikavos biblioteka
Gruodžio mėn.
Domeikavos biblioteka
Gruodžio mėn.
Domeikavos biblioteka
Gruodžio mėn.
Domeikavos biblioteka

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas

10–15 d.
Domeikavos biblioteka
Gruodžio mėn.
Domeikavos biblioteka

Iki gruodžio 18 d.
Domeikavos biblioteka

2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas

Gruodžio mėn.
Domeikavos biblioteka

2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Gruodžio mėn.
Domeikavos biblioteka

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Ežerėlio biblioteka
Bibliotekos
veiklų
viešinimas
bibliotekos Facebook paskyroje.

Gruodžio mėn.
Virtuali aplinka

Domeikavos https://www.facebook.com
/people/Kauno-rE%C5%BEer%C4%97liobiblioteka/1000647818306
46/

A. Zykutė
J. Navickienė
D.Launikaitytė
D.Launikaitytė
J. Navickienė
J. Navickienė
A. Zykutė
D.Launikaitytė
D.Launikaitytė
A.Zykutė
J.Navickienė
A. Zykutė
J. Navickienė
A. Zykutė
D.Launikaitytė
J. Navickienė
A. Zykutė
D.Launikaitytė
J. Navickienė
A. Zykutė,
D.Launikaitytė
J. Navickienė
A. Zykutė
D.Launikaitytė
J. Navickienė
A. Zykutė
D.Launikaitytė

G. Jaugienė
g.jaugiene@krsvbiblio
teka.lt
8 37 53 42 94

Konkursas “Mano mėgstamiausia kalėdinė knyga!”,
skirta pradinių klasių mokiniams
Finansinio raštingumo mokymai suaugusiems
„Finansinė gerovė“
„Lego robotika“ užsiėmimai 3 klasės moksleiviams
„Kalėdos, Kalėdos!“ kūrybinės dirbtuvėlės vaikams
Stalo žaidimų popietės „Po pamokų“ su įvairaus
amžiaus moksleiviais
„Mano didelės Kalėdos“ pirmokų piešinių paroda
Literatūrinės parodos:
*Jonui Mekai–100
* Tadui Ivanauskui – 140
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Eigirgalos biblioteka

2 d. 12.00 val.
Ežerėlio biblioteka
6, 8, 9 d. 18.00 val.
Ežerėlio biblioteka
14, 19, 21 d. 14.00 val.
Ežerėlio biblioteka
15 d. 12.00 val.
Ežerėlio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ežerėlio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ežerėlio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ežerėlio biblioteka

G. Jaugienė

Gruodžio mėn.
Ežerėlio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ežerėlio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ežerėlio biblioteka

G.Jaugienė

Iki gruodžio 18 d.
Ežerėlio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ežerėlio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ežerėlio biblioteka
Gruodžio mėn.
Virtuali aplinka

G. Jaugienė

G. Jaugienė
G. Jaugienė
G. Jaugienė
G. Jaugienė
G. Jaugienė
G. Jaugienė

G. Jaugienė
G. Jaugienė

G. Jaugienė
G. Jaugienė
G. Jaugienė

D. Venslovienė
Bibliotekos veiklų viešinimas Eigirgalos bibliotekos https://www.facebook.com d.vensloviene@krsvbi
Facebook paskyroje.
/eigirgalosbiblioteka/
blioteka.lt
8 37 554169
Akcija „Knygų Kalėdos mūsų bibliotekoje“.
Gruodžio mėn.
D. Venslovienė
Dovanokime naujų knygų bibliotekai
Eigirgalos biblioteka
Filmo „Drąsusis elniukas Eliotas (2018)/“Eliot the
Gruodžio mėn.
D. Venslovienė
littlest reindeer“ peržiūra bibliotekoje.
Eigirgalos biblioteka
Garsinio skaitymo valandėlė vaikams „Žiemužės
7 d.15.00 val.
D. Venslovienė
skara“
Eigirgalos biblioteka
Edukacinė valandėlė „Pažvelk į žvaigždę danguje,
D. Venslovienė
Data derinama
paskęsk svajonių gelmėje“, snaigių karpymas,
Eigirgalos biblioteka
žaisliukų gaminimas
D. Venslovienė
Stalo žaidimų popietė vaikams
21–22d. 16.00 val.
Eigirgalos biblioteka
Literatūrinės parodos:
*„Skaitykite pasiimkite, pasėkite širdin, dalinkitės“,
J. Mekui–100 m.
*„Kūčių papročiai ir Kalėdų vaišės“

Gruodžio mėn.
Eigirgalos biblioteka

D. Venslovienė

Dalės Venslovienės tapybos darbų paroda „Gamtos
grožis“
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Ilgakiemio biblioteka
Bibliotekos veiklų viešinimas Ilgakiemio bibliotekos
Facebook paskyroje.
Dalyvauti akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir kviesti
gyventojus dovanoti knygas bibliotekai
Bibliotekos patalpų, langų papuošimas šventiniam
laikotarpiui
Ilgakiemio
Kalėdų
eglutės
įžiebimas
bendradarbiaujant su Ilgakiemio laisvalaikio sale.
Edukacija vaikams su Bitutėmis–robotais "BEEBOT"
Literatūrinės parodos:
*„Knygos kvepiančios Kalėdomis“
*Jonui Mekai–100
* Tadui Ivanauskui – 140
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti

Gruodžio mėn.
Eigirgalos biblioteka
Gruodžio mėn.
Eigirgalos biblioteka
Gruodžio mėn.
Eigirgalos biblioteka
Gruodžio mėn.
Eigirgalos biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Eigirgalos biblioteka
Gruodžio mėn.
Eigirgalos biblioteka
Gruodžio mėn.
Eigirgalos biblioteka

Gruodžio mėn.
Virtuali aplinka

D. Venslovienė
D.Venslovienė
D. Venslovienė
D. Venslovienė
D. Venslovienė
D. Venslovienė
D. Venslovienė

D. Venslovienė

https://www.facebook.com V. Raginskienė
/IlgakiemioBiblioteka/
837-536112
v.raginskiene@krsvbib
lioteka.lt
Gruodžio mėn.
V. Raginskienė
Ilgakiemio biblioteka
2, 6 d. 14.00 val.
V. Raginskienė
Ilgakiemio biblioteka
9 d. 18.00 val.
Ilgakiemio laisvalaikio
V. Raginskienė
salės kiemas
14 d. 18.00 val.
V. Raginskienė
Ilgakiemio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ilgakiemio biblioteka
V. Raginskienė
Gruodžio mėn.
Ilgakiemio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ilgakiemio biblioteka

V.Raginskienė
V. Raginskienė

Gruodžio mėn.
Ilgakiemio biblioteka

V. Raginskienė

Iki gruodžio 18 d.
Ilgakiemio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ilgakiemio biblioteka
Gruodžio mėn.
Ilgakiemio biblioteka

V. Raginskienė

Gruodžio mėn.
Virtuali aplinka

V. Raginskienė
V. Raginskienė
V. Raginskienė

interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Kačerginės biblioteka
Informacijos
sklaida
Kačerginės
bibliotekos https://www.facebook.com A. Dvaranauskienė
„Facebook“ puslapyje.
/Ka%C4%8Dergin%C4%9 Tel. 837569319
a.dvaranauskiene@krs
7s-bibliotekavbiblioteka.lt
287005375329516
Anglų kalbos pradžiamokslis suaugusiems
5, 12, 19 d. 17.00 val.
G.Balaševičiūtė
Kačerginės biblioteka
Knygų klubo susitikimas
9 d. 17.00 val.
A. Dvaranauskienė
Kačerginės biblioteka
TAU paskaita „Cukrus. Ar su juo galima gyventi
15 d. 15.00 val.
A. Dvaranauskienė
taikoje? Sveikatai palankūs užkandžiai, desertai ir
Kačerginės biblioteka
pateikimas” (su degustacija). Lektoriai–Kauno rajono
visuomenės sveikatos biuro komanda.
,,Už lango jau greit Kalėdos!“ Kahoot viktorina.
20 d. laikas tiks.
A.Dvaranauskienė
Kačerginės biblioteka
G.Balaševičiūtė
Popietė vaikams. Kūrybinės dirbtuvės ,,Sniego
senis“. *Kalėdinių pasakų garsiniai skaitymai.
Edukacija „Biblioteka: pažinimui ir atradimams“.
Pasinaudojant interaktyviu stalo žaidimu „Būkime
keliautojais ir atradėjais“.
Sensorinių skaitymų organizavimas vaikams.
Kačerginės padalinio (filialo) puošimas ,,Sutikime
šventes pasipuošę“.
Literatūrinės parodos:
*J. Mekui–avangardinio kino kūrėjui ir kino kritikui,
prozininkui, poetui–100 m.
*T. Ivanauskui–gamtininkui, rašytojui–140 m.
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“

21 d. laikas tiks.
Kačerginės biblioteka
Data derinama
Kačerginės biblioteka

A. Dvaranauskienė

Data derinama
Kačerginės biblioteka
Gruodžio mėn.
Kačerginės biblioteka
Gruodžio mėn.
Kačerginės biblioteka

A. Dvaranauskienė

Gruodžio mėn.
Kačerginės biblioteka
Gruodžio mėn.
Kačerginės biblioteka

A.Dvaranauskienė
G.Balaševičiūtė
A. Dvaranauskienė
G.Balaševičiūtė
A. Dvaranauskienė
G.Balaševičiūtė

Gruodžio mėn.
Kačerginės biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Kačerginės biblioteka
Gruodžio mėn.
Kačerginės biblioteka
Gruodžio mėn.
Kačerginės biblioteka

Gruodžio mėn.
Virtuali aplinka

A. Dvaranauskienė

A. Dvaranauskienė
A. Dvaranauskienė

A. Dvaranauskienė
G.Balaševičiūtė
A. Dvaranauskienė
G.Balaševičiūtė
A. Dvaranauskienė
G.Balaševičiūtė
A. Dvaranauskienė
G.Balaševičiūtė

Karmėlavos biblioteka
Informacijos sklaida
„Facebook“ puslapyje.

Karmėlavos

bibliotekos https://www.facebook.com D.Jankauskienė
/karmelavos.biblioteka
d.jankauskiene@krsvb
iblioteka.lt,
Tel.837399222
R.Petrauskienės siuvinėtų darbų paroda „Kryželis po
Gruodžio mėn.
D.Jankauskienė
kryželio“
Karmėlavos biblioteka
Mokinių kalėdinių darbelių paroda „Skuba, skuba
Gruodžio mėn.
D.Jankauskienė
Kalėdos“
Karmėlavos biblioteka
Edukacija mokiniams „Paslaptingas piratų ir jūrų
6 d. 9.30 val.
D.Jankauskienė
pasaulis“
Karmėlavos biblioteka
Edukacija Kauno rajono švietimo centro trečiojo
8 d. 16.30 val.
D.Jankauskienė
amžiaus
universiteto
Karmėlavos
fakulteto
Karmėlavos biblioteka
studentams, pristatant VB kurtą interaktyvų stalo
žaidimą „Būkime keliautojais ir atradėjais“.
LBD Kauno rajono savivaldybės viešosios
14 d. 15.00 val.
D.Jankauskienė
bibliotekos skyriaus akcija „Gerumas šildo“ Vilkijos
Vilkijos laikinieji vaikų
laikinuose vaikų globos namuose. Edukacija
globos namai
„Meninis taškavimas“/veda VB edukatorė K.Meilutė
Literatūrinės parodos:
Gruodžio mėn.
D.Jankauskienė
*„Gamta neklysta“, gamtininkui, rašytojui Tadui
Karmėlavos biblioteka
Ivanauskui–140m.
*„Knygos Kalėdų laukimo džiaugsmui“
Akcija „Knygų Kalėdos“
Gruodžio mėn.
D.Jankauskienė
Karmėlavos biblioteka
Gruodžio mėn.
D.Jankauskienė
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Karmėlavos biblioteka
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
D.Jankauskienė
Gruodžio mėn.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
Karmėlavos biblioteka
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
D.Jankauskienė
Karmėlavos biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
Gruodžio mėn.
D.Jankauskienė
Karmėlavos biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Gruodžio mėn.
D.Jankauskienė
Karmėlavos biblioteka
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
D.Jankauskienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Kulautuvos biblioteka
J.Doviltienė
https://www.facebook.com
Informacijos
sklaida
Kulautuvos
bibliotekos
8 37 44056,860087984
/profile.php?id=10006894
„Facebook“ puslapyje.
kulautuva@krsvbibliot
4420749
eka.lt
Kalėdinės šventės vaikams „Linksmasis lagaminas“
9 d. 18.00 val.
programos įgyvendinimas šv. Kalėdų eglutės
Kulautuvos biblioteka
J. Doviltienė
nušvitimo šventėje Kulautuvoje
Kūrybinės dirbtuvės „Advento vainiko pynimas“
7 d. laikas tiksl.
bendradarbiaujant su Kulautuvos krašto TAU
J. Doviltienė
Kulautuvos biblioteka
universiteto nare Jūrate Bulotiene
Kulautuvos pagrindinės mokyklos moksleivių
Gruodžio mėn.
J. Doviltienė

piešinių paroda „Kalėdų belaukiant“
Šiaudinių sodų darbų paroda „Sodų sakmės“
Literatūrinės parodos:
*„Medžiojantis akademikas“, skirta Tado Ivanausko
140–osios gimimo metams
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Kulautuvos biblioteka
Gruodžio mėn.
Kulautuvos biblioteka

J. Doviltienė

Gruodžio mėn.
Kulautuvos biblioteka

J. Doviltienė

Gruodžio mėn.
Kulautuvos biblioteka
Gruodžio mėn.
Kulautuvos biblioteka
Gruodžio mėn.
Kulautuvos biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Kulautuvos biblioteka
Gruodžio mėn.
Kulautuvos biblioteka
Gruodžio mėn.
Kulautuvos biblioteka

J.Doviltienė
J. Doviltienė
J. Doviltienė
J. Doviltienė
J. Doviltienė
J. Doviltienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
J. Doviltienė
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Lapių biblioteka
Informacijos sklaida Lapių bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com L.Brazaitienė
puslapyje.
/lapiubiblioteka.lapes.9
l.brazaitiene@krsvbibl
ioteka.lt
8 645 00679
Projekto „Mano pirmoji knygelė“ darbelių
1 d. 11.00 val.
L.Brazaitienė
pristatymas.
Lapių biblioteka
Skaitančių senjorų klubo susirinkimas.
5 d. 17.00 val.
L.Brazaitienė
Lapių biblioteka
Dalyvavimas Lapių bendruomenės akcijoje „Eglučių
6 d. 13.00 val.
L.Brazaitienė
alėja“. Bibliotekos eglutės puošimas.
Lapių biblioteka
Knygų
mainytuvės.
Dalyvavimas
Lapių
11 d. 11.00–13.00 val.
L.Brazaitienė
bendruomenės kalėdinėje mugėje.
Lapių laisvalaikio salė
Žurnalų vaikams populiarinimo savaitė.
12–16 d.
L.Brazaitienė
Lapių biblioteka
Kalėdinių skaitymų popietė vaikams.
22 d. 15.00 val.
L.Brazaitienė
Lapių biblioteka
Stalo ir kompiuterinių žaidimų popietė vaikams.
22 d. 16.00 val.
L.Brazaitienė
Lapių biblioteka
Dovilės Meškauskienės kalėdinių žaisliukų paroda.
12–23 d.
L.Brazaitienė
Lapių biblioteka
Akcija „Knygų Kalėdos“
Gruodžio mėn.
L.Brazaitienė
Lapių biblioteka
Gruodžio mėn.
L.Brazaitienė
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Lapių biblioteka
Vykdyti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrimą.
L.Brazaitienė
Gruodžio mėn.
Tyrimas paruoštas Lietuvos nac. M. Mažvydo
Lapių biblioteka
bibliotekos
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
L.Brazaitienė
Lapių biblioteka

2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Linksmakalnio biblioteka
Informacijos sklaida Linksmakalnio bibliotekos
„Facebook“ puslapyje.
„Auginame knygos skaitymo medį“, programinės
literatūros skaitymai
Edukacija „Mano senis besmegenis“
„Eglutė skarota“, kalėdinių dekoracijų gamyba,
įgyvendinant tvarumo idėjas.
„Darbščiųjų rankų būrelio“ narių susitikimas –
„Mezgam, rezgam“
Burtų vakaras „Pojūčių labirintuose“
„Jelenos Valiukienės nertų snaigių paroda „Snaigių
šokis“
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Gruodžio mėn.
Lapių biblioteka
Gruodžio mėn.
Lapių biblioteka

L.Brazaitienė
L.Brazaitienė
L.Brazaitienė

Gruodžio mėn.
Virtuali aplinka

https://www.facebook.com/p
eople/Linksmakalniobiblioteka/100064836362356
/

1–31 d.
Linksmakalnio biblioteka
1 d. 15.00 val.
Linksmakalnio biblioteka
6 d. 15.00 val.
Linksmakalnio biblioteka
14 d. 16.00 val.
Linksmakalnio biblioteka
20 d. 18.00 val.
Linksmakalnio biblioteka
arba laisvalaikio salė
Nuo gruodžio 19 d.
Linksmakalnio biblioteka
Gruodžio mėn.
Linksmakalnio biblioteka
Gruodžio mėn.
Linksmakalnio biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Linksmakalnio biblioteka
Gruodžio mėn.
Linksmakalnio biblioteka
Gruodžio mėn.
Linksmakalnio biblioteka

R. Mikalčienė
837-566218,8670
78297,r.mikalciene@k
rsvbiblioteka.lt
R. Mikalčienė
R. Mikalčienė
R. Mikalčienė
R. Mikalčienė
R. Mikalčienė
R. Mikalčienė
R.Mikalčienė
R. Mikalčienė
R.Mikalčienė
R.Mikalčienė
R.Mikalčienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
R.Mikalčienė
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Liučiūnų biblioteka
Informacijos
sklaida
Liučiūnų
bibliotekos https://www.facebook.com G.Demenienė
837568525, 867997320,
„Facebook“ puslapyje.
/Liuciunubiblioteka/

g.demeniene@krsvbiblio
teka.lt

Garliavos meno mokyklos Vilkijos filialo baigiamųjų
darbų
paroda.
Mokytoja
Danute
Marija
Selmistraitiene
Darbelių paroda „Sveika, žiemuže“, Kauno rajono
Čekiškės Pr. Dovydaičio gimnazijos 1 kl. mokinių

Nuo gruodžio 7 d.
Liučiūnų biblioteka

G. Demenienė

Nuo gruodžio 20 d.

G. Demenienė

darbai
Edukacija „Tamsoje būsiu pastebėtas“, atšvaitų
gamyba
Edukacija „Supažindinimas su hidrolatais, jų
savybėmis ir kvapais“ G. Škarnulienė

Liučiūnų biblioteka
2 d. 15.30 val.
Liučiūnų biblioteka
10 d. 11.00 val.
Liučiūnų biblioteka

„(Ne) Žiniukų“ klubo narių susitikimas

15 d. 15.30 val.
Liučiūnų biblioteka
Gruodžio mėn.
Liučiūnų biblioteka

G. Demenienė

Gruodžio mėn.
Liučiūnų biblioteka
Gruodžio mėn.
Liučiūnų biblioteka
Gruodžio mėn.
Liučiūnų biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Liučiūnų biblioteka
Gruodžio mėn.
Liučiūnų biblioteka
Gruodžio mėn.
Liučiūnų biblioteka

G. Demenienė

Literatūrinės parodos:
*Tadui Ivanauskui–140
*Jonui Mekui–100
Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir
neįgaliesiems į namus
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

G. Demenienė
G. Demenienė

G. Demenienė

G.Demenienė
G. Demenienė
G. Demenienė
G. Demenienė
G. Demenienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
G. Demenienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Neveronių biblioteka
Informacijos
sklaida
Neveronių
bibliotekos https://www.facebook.com G.Grybienė
„Facebook“ puslapyje.
/neveroniu.biblioteka/
837375030,
g.grybiene@krsvbiblio
teka.lt
Advento popietė ,,Snaigių raštai “
7 d. 15.00 val.
G. Grybienė
Neveronių biblioteka
Edukacija ,,Meninis taškavimas“, VB edukatorė
14 d. 11.00 val.
G. Grybienė
K.Meilutė
Neveronių biblioteka
Literatūrinės parodos:
Gruodžio mėn.
G. Grybienė
*,,Arčiau gamtos“, Tadui Ivanauskui–140 m.
Neveronių biblioteka
*,,Žiemos šventės su knyga“
*Jonui Mekui–100 m., nuo gruodžio 20 d.
Akcija „Knygų Kalėdos“
Gruodžio mėn.
G.Grybienė
Neveronių biblioteka
Gruodžio mėn.
G.Grybienė
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Neveronių biblioteka
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
G. Grybienė
Neveronių biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
Gruodžio mėn.
G. Grybienė
Neveronių biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Gruodžio mėn.
G. Grybienė
Neveronių biblioteka
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
Gruodžio mėn.
G. Grybienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
Virtuali aplinka

temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Padauguvos biblioteka
Informacijos sklaida Padauguvos bibliotekos https://www.facebook.com R.Jarienė
„Facebook“ puslapyje.
/padauguvos.biblioteka.9 r.jariene@krsvbibliote
ka.lt
8-37-249135
Tapybos plenero darbų paroda “Veliuona–takai,
Gruodžio mėn.
R.Jarienė
kuriais vaikščiojo Antanas ir Jonas Juškos
Padauguvos biblioteka
Susitikimas su Vilkijos neįgaliųjų sąjungos nariais.
Data derinama
R.Jarienė
Skirta Tarptautinei žmonių su negalia dienai
Padauguvos biblioteka
Kūrybinės dirbtuvėlės „Šventėms artėjant“
12 d. 14.00 val.
R.Jarienė
Padauguvos biblioteka
Popietė „Knygų Kalėdos“
20d. 15.00 val.
R. Jarienė
Padauguvos biblioteka
Literatūrinės parodos:
Gruodžio mėn.
R. Jarienė
*J.Mekui–100
Padauguvos biblioteka
*T.Ivanauskui–140
Šventinis eglės įžiebimas
18 d. 18.00 val.
R.Jarienė
Bibliotekos kiemelis
Akcija „Knygų Kalėdos“
Gruodžio mėn.
R. Jarienė
Padauguvos biblioteka
Gruodžio mėn.
R.Jarienė
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Padauguvos biblioteka
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
R.Jarienė
Padauguvos biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
Gruodžio mėn.
R.Jarienė
Padauguvosbiblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Gruodžio mėn.
R.Jarienė
Padauguvos biblioteka
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
R. Jarienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Pagynės biblioteka
Informacijos sklaida Pagynės bibliotekos „Facebook“
I.Gvergždienė 533224
https://www.facebook.com
puslapyje.
i.gvergždienė@krsvbi
/pagynespadalinys
blioteka.lt
Knygų pristatymas į namus Pagynės bibliotekos
1 d. 14.00 val.
I. Gvergždienė
skaitytojams, kurie negali atvykti iki bibliotekos.
Pagynės biblioteka
I. Gvergždienė
6 d. 17.00 val.
Kino vakaras suaugusiems, filmo „Neliečiamieji/ The
Pagynės biblioteka
Intouchables“ peržiūra. Neįgaliųjų dienai paminėti
9 d. 12.00 val.
I. Gvergždienė
Pagynės bibliotekos
Pagynės Kalėdų eglutės ir kiemelio puošimas,
kiemas
pasiruošimas įžiebimui.
Pagynės bendruomenės
centras
Eglutės įžiebimas ir vakaronė, bendradarbiaujant su
10 d. 18.00 val.
I. Gvergždienė
Pagynės bendruomenės centru ir Babtų biblioteka.
Pagynės bibliotekos

Kūrybinė edukacija vaikams ir suaugusiems
„Kalėdinės eglutės“
Edukacija vaikams „Papuošk Kalėdų eglutę
saugodamas gamtą“
Dalyvauti edukacinėje valandėlėje „Tarp mūsų,
bibliotekininkių“ Sitkūnų bibliotekoje
Sensoriniai skaitymai vaikams „Koks nuostabus
pasaulis“
Kalėdiniai skaitiniai su vaikais
Literatūrinės parodos:
*„Knygos kvepiančios žiema“
*„Bibliotekininkė rekomenduoja“ skaitykime lietuvių
rašytojų kūrinius.
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Panevėžiuko biblioteka:

kiemas
Pagynės bendruomenės
centras
13–17 d. 15.00 val.
Pagynės biblioteka
20 d. 15.00 val.
Pagynės biblioteka
21 d. 11.00 val.
Sitkūnų biblioteka
23 d. 15.00 val.
Pagynės biblioteka
29–30 d. 15.00 val.
Pagynės biblioteka
Gruodžio mėn.
Pagynės biblioteka
Gruodžio mėn.
Pagynės biblioteka
Gruodžio mėn.
Pagynės biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Pagynės biblioteka
Gruodžio mėn.
Pagynės biblioteka
Gruodžio mėn.
Pagynės biblioteka

I. Gvergždienė
I. Gvergždienė

I. Gvergždienė
I. Gvergždienė
I. Gvergždienė

I. Gvergždienė
I. Gvergždienė
I. Gvergždienė
I. Gvergždienė
I. Gvergždienė
I. Gvergždienė

Gruodžio mėn.
Virtuali aplinka

https://www.facebook.com
/people/Panev%C4%97%
Informacijos sklaida Panevėžiuko bibliotekos
C5%BEiuko„Facebook“ puslapyje.
Biblioteka/100057246497
807/
Pirmadieniais 15.00 val.
Jaunųjų skaitytojų klubas „Augam skaitydami“
Panevėžiuko biblioteka
Penktadieniais nuo 15 val.
Žaidimai ir filmai bibliotekoje
Panevėžiuko biblioteka
Gruodžio mėn.
Akcija „Knygų Kalėdos“
Panevėžiuko biblioteka
Popietė, skirta Tarptautinei žmonių su negalia dienai
2 d. 15.00 val.
paminėti
Panevėžiuko biblioteka
Edukacija „Biblioteka: pažinimui ir atradimams“.
2, 9, 16 d.
Pasinaudojant interaktyviu stalo žaidimu „Būkime
Panevėžiuko biblioteka
keliautojais ir atradėjais“.
II ir V 11.00 val.
„Bendraminčių“ klubo susitikimai
Panevėžiuko biblioteka
21 d. 11 val.
Edukacinė valandėlė „Tarp mūsų bibliotekininkių“
Sitkūnų biblioteka

L. Tamulienė
837440256,
paneveziukas@krsvbib
lioteka.lt
L. Tamulienė
L. Tamulienė
L. Tamulienė
L.Tamulienė
L. Tamulienė
L. Tamulienė
L. Tamulienė

Literatūros parodos:
*T.Ivanauskui–140
*J.Mekui–100
*V.Zaborskaitei–100
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Gruodžio mėn.
Panevėžiuko biblioteka
Gruodžio mėn.
Panevėžiuko biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Panevėžiuko biblioteka
Gruodžio mėn.
Panevėžiuko biblioteka
Gruodžio mėn.
Panevėžiuko biblioteka

L. Tamulienė
L. Tamulienė
L. Tamulienė
L.Tamulienė
L.Tamulienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
L.Tamulienė
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Piliuonos biblioteka
Informacijos
sklaida
Piliuonos
bibliotekos https://www.facebook.com M. Naunčikienė
„Facebook“ puslapyje.
/piliuonosbiblioteka/
m.nauncikiene@krsvbi
blioteka.lt 8 37568874
Interaktyvi instaliacija Piratai ir paslaptingas jūrų
Gruodžio mėn.
M. Naunčikienė
pasaulis“
Piliuonos biblioteka
Teatralizuota edukacija „Piratai ir paslaptingas jūrų
5 d. 12.30 val.
M. Naunčikienė
pasaulis“
Piliuonos biblioteka
Meno kūrėjų Juliaus ir Vitalijos Urbanavičių
17 d. 11.00 val.
M. Naunčikienė
skulptūrų ir tapybos darbų parodos uždarymas.
Piliuonos biblioteka
Tautodailininkės Jolitos Draskinaitės tapybos darbų
17–31 d.
M. Naunčikienė
paroda
Piliuonos biblioteka
Kūrybinės dirbtuvėlės: “Kažkas įdomaus jūsų
3, 10 d. 12.00 val.
M. Naunčikienė
Kalėdoms“
Piliuonos biblioteka
8, 14, 15, 21, 22 d. 11.00 val. M. Naunčikienė
Skaitymo ugdymo pamokos pradinukams.
Piliuonos biblioteka
Literatūrinės parodos:
Gruodžio mėn.
M. Naunčikienė
* T. Ivanauskui–140
Piliuonos biblioteka
* J. Mekui–100
*„Daržo ir sodo gėrybės ant jūsų stalo“
*„Papuoškime namus Kalėdoms“
Akcija „Knygų Kalėdos“
Gruodžio mėn.
M. Naunčikienė
Piliuonos biblioteka
Gruodžio mėn.
M. Naunčikienė
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Piliuonos biblioteka
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
M. Naunčikienė
Piliuonos biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
M. Naunčikienė
Gruodžio mėn.
Piliuonos biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
M. Naunčikienė
Gruodžio mėn.
Piliuonos biblioteka
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
M. Naunčikienė
Gruodžio mėn.
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
Virtuali aplinka
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti

interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Ramučių biblioteka
Informacijos
sklaida
Ramučių
bibliotekos https://www.facebook.com V. Stavavojienė
„Facebook“ puslapyje.
/ramuciu.biblioteka
Tel.:837-432341
v.stavavojiene@krsvb
iblioteka.lt
Sensorinių užsiėmimų popietė su pirmokais pagal N.
9 d. 10.20 val.
V. Stavavojienė
Kinnear knygelę „Kaip kiškis mokėsi drąsos“
Ramučių biblioteka
Ištraukų iš K. Kasparavičiaus knygos „Kalėdos!
15 d. 10.20 val.
V. Stavavojienė
Kalėdos!“
garsiniai
skaitymai“.
Dalyvauja
Ramučių biblioteka
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Ramučių
skyriaus mokiniai.
Literatūrinis rytmetis „Žiemos pasaka“. Dalyvauja
19 d. 10.20 val.
V. Stavavojienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Ramučių
Ramučių biblioteka
skyriaus mokiniai.
Literatūrinės parodos:
Gruodžio mėn.
V. Stavavojienė
*„Kalėdos su knyga“/Kalėdoms
Ramučių biblioteka ir
*Lietuvos gamtininkui, rašytojui, akademikui,
„Facebook“-e
visuomenės veikėjui Tadui Ivanauskui-140 metų
Akcija „Knygų Kalėdos“
Gruodžio mėn.
V. Stavavojienė
Ramučių biblioteka
Gruodžio mėn.
V. Stavavojienė
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Ramučių biblioteka
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
V. Stavavojienė
Ramučių biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
Gruodžio mėn.
V. Stavavojienė
Ramučių biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Gruodžio mėn.
V. Stavavojienė
Ramučių biblioteka
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
V. Stavavojienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Raudondvario biblioteka
Informacijos sklaida Raudondvario bibliotekos https://www.facebook.com G. Vaitaitytė
„Facebook“ puslapyje.
/people/Raudondvariog.vaitaityte@krsvbibli
biblioteka/1000645287593 oteka.lt
07/
Ž. Žukauskienė
z.zukauskiene@krsvbi
blioteka.lt
Tel. 837 549517
Interviu su Raudondvario krašto menininkais
8 d. 14.00 val.
G. Vaitaitytė
Raudondvario biblioteka Ž. Žukauskienė
Kūrybinė edukacija Raudondvario senjorų klubui
9 d. 12.00 val.
G. Vaitaitytė
„Kalėdinių žaislų gamyba“
Raudondvario biblioteka Ž. Žukauskienė
Edukacija darželio „Riešutėlis“ auklėtiniams „Slapta
13 d. 17.00 val.
G. Vaitaitytė
laiškų rašymo agentūra“
Raudondvario biblioteka Ž. Žukauskienė
Kūrybinės dirbtuvės „Advento popietė“
15 d. 14.00 val.
G. Vaitaitytė
Raudondvario biblioteka Ž. Žukauskienė

Kultūrinė edukacija
atradėjais“

„Būkime

keliautojais

ir

Č. Dikensas knygos „Kalėdų giesmė“ interaktyvi
vizualizacija, skirta Kalėdoms
Literatūrinės parodos:
* „Jono Meko metai“, skirta 100-osioms gimimo
metinėms
*„Saulėlydis“, skirta autorės Stephenie Meyer
gimtadieniui paminėti
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

16 d. 16.00 val.
Raudondvario biblioteka
Gruodžio mėn.
Raudondvario biblioteka
Gruodžio mėn.
Raudondvario biblioteka

G. Vaitaitytė
Ž. Žukauskienė

Gruodžio mėn.
Raudondvario biblioteka
Gruodžio mėn.
Raudondvario biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Raudondvario biblioteka
Gruodžio mėn.
Raudondvario biblioteka
Gruodžio mėn.
Raudondvario biblioteka

G. Vaitaitytė
Ž. Žukauskienė
G. Vaitaitytė
Ž. Žukauskienė
G. Vaitaitytė
Ž. Žukauskienė
G. Vaitaitytė
Ž. Žukauskienė
G. Vaitaitytė
Ž. Žukauskienė
G. Vaitaitytė
Ž. Žukauskienė

G. Vaitaitytė
Ž. Žukauskienė
G. Vaitaitytė
Ž. Žukauskienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Ringaudų biblioteka
Informacijos
sklaida
Ringaudų
bibliotekos https://www.facebook.com V. Mitkuvienė
„Facebook“ puslapyje.
/people/Ringaud%C5%B3 D. Šarakauskaitė
v.mitkuviene@krsvbi
biblioteka/1000647486142 blioteka.lt
95/
d.sarakauskaiteČ@krs
vbiblioteka.lt
8 37 563278
Poezijos ir muzikos vakaras Sūduvos metams:
1 d. 18 val.
V. Mitkuvienė
Gedimino Staugaičio knygos “Laimės labirintas“
Ringaudų biblioteka
D. Šarakauskaitė
pristatymas. Dalyvauja knygos autorius Gediminas
Staugaitis, Ringaudų folkloro ansamblis „Ringauda“,
vadovė Liuda Liaudanskaitė
Rytmetis su knyga: Indrės Pavilonytės, Martyno
6 d. 10.30 val.
V. Mitkuvienė
Pavilonio knygos „Šikšnosparniuko Kalėdos“ ir
Ringaudų biblioteka
D. Šarakauskaitė
edukacija „Tvari Kalėdų eglutė“. Dalyvauja
Ringaudų
p.
m.
priešmokyklinio
ugdymo
„Boružėlių“ grupė
Edukacija finansinio raštingumo „Taupyk, leisk,
13 d. 11.00 val.
V. Mitkuvienė
dalinkis“. KRSVB Edukatorė Kristina Meilutė,
Ringaudų biblioteka
D. Šarakauskaitė
Dalyvauja Ringaudų p. m. mokiniai
Garsiniai skaitymai „Kaip Vinstonas Kalėdas atnešė.
14 d. 10.30 val.
V. Mitkuvienė
Viktorina „Susipažinkime, aš Kalėdų Senelis!”
Ringaudų biblioteka
D. Šarakauskaitė
Dalyvauja Ringaudų p. m. mokiniai
„Lego robotika“ neformalaus ugdymo užsiėmimai
6, 13, 20 d. 14.00 val.
V. Mitkuvienė
moksleiviams.
Ringaudų biblioteka
D. Šarakauskaitė
Literatūrinės parodos:
Gruodžio mėn.
V. Mitkuvienė
*2022 – metai Jono Meko metai.
Ringaudų biblioteka
D. Šarakauskaitė
*Grožinės literatūros paroda „Kalėdos su knyga...“
„Facebook“-e
Virtuali Kalėdinių atvirukų paroda.

http://www.archyvai.lt/exhibitions/kaledos/s5.htm
Akcija „Knygų Kalėdos“

Gruodžio mėn.
Ringaudų biblioteka

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas

Gruodžio mėn.
Ringaudų biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Ringaudų biblioteka

2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas

Gruodžio mėn.
Ringaudų biblioteka

2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Gruodžio mėn.
Ringaudų biblioteka

V. Mitkuvienė,
D. Šarakauskaitė
V. Mitkuvienė,
D. Šarakauskaitė
V. Mitkuvienė,
D. Šarakauskaitė
V. Mitkuvienė,
D. Šarakauskaitė
V. Mitkuvienė,
D. Šarakauskaitė
V. Mitkuvienė,
D. Šarakauskaitė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Rokų biblioteka
Informacijos sklaida Rokų bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com I.Petriškienė
i.petriskiene@krsvbiblio
puslapyje.
/roku.biblioteka.5/
teka.lt

Kauno dailės gimnazijos mokinės R. Valantiejutės
tapybos paroda ,,Gyvūnai“. Gyvūnų gerovės metams.
Tetralizuota edukacija ,,Svečiuose pas Harį Poterį“
Edukacija ,,Švenčių belaukiant“. Edukatorė M.
Areimė
Piešinių paroda. ,,Žiema naktyje“
Literatūros parodos:
*,„Žymiausias tarpukario gamtininkas“. T.Ivanauskui
140 m.)
*,„Žmogus, kuris visada rinkosi tiesą, o ne įvaizdį“
(V. Zaborskaitei 100 m.)
„Švenčių belaukiant“
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Gruodžio mėn.
Rokų biblioteka
5 d. 10.20 val.
Rokų biblioteka
12, 19 d. 14.00 val.
Rokų Laisvalaikio salė
1–20 d.
bibliotekoje
Gruodžio mėn.
Rokų biblioteka

I. Petriškienė
I. Petriškienė
I. Petriškienė
I. Petriškienė

I. Petriškienė

Gruodžio mėn.
Rokų biblioteka
Gruodžio mėn.
Rokų biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Rokų biblioteka
Gruodžio mėn.
Rokų biblioteka
Gruodžio mėn.
Rokų biblioteka

I. Petriškienė
I. Petriškienė.
I. Petriškienė
I. Petriškienė
I. Petriškienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
I. Petriškienė
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Saulėtekio biblioteka
Informacijos
sklaida
Saulėtekio
bibliotekos https://www.facebook.com G.Steponaitienė

„Facebook“ puslapyje.

/people/Saul%C4%97tekio
biblioteka/1000686918158
84/
Literatūrinė valandėlė skirta vaikų rašytojai Vytautei
14 d. 14.30 val.
Žilinskaitei: skaitymai iš knygelės „Melagių pilis“.
Saulėtekio biblioteka
Piešiame šią pilį.
Kūrybinis užsiėmimas „Kvepia mandarinais ir
15 d. 14.00 val.
Kalėdomis“.
Saulėtekio biblioteka
Kalėdinė popietė-apdovanojimai skirta aktyviausių
20 d. 14.30 val.
skaitymų ir kūrybinių dirbtuvėlių dalyviams.
Saulėtekio biblioteka

g.steponaitiene@krsvbib
lioteka.lt
8 37 478144

Žaidimas–edukacija „Biblioteka: pažinimui ir
atradimams“, pasinaudojant interaktyviu stalo
žaidimu „Būkime keliautojais ir atradėjais“.
V.Tamašauskienė
Grafikos darbų parodėlė „Žalios žalios žolyno akys“.
Darbų autorė KTU dėstytoja, dailininkė, edukatorė
Indraja Raudonikytė.
Literatūrinės parodos:
*Vincui Kudirkai rašytojui, poetui, knygnešiui
atminti
Akcija „Knygų Kalėdos“

22 d. 15.00 val.
Saulėtekio biblioteka

G.Steponaitienė

Gruodžio mėn.
Saulėtekio biblioteka

G.Steponaitienė

1–9 d.
Saulėtekio biblioteka

G.Steponaitienė

Gruodžio mėn.
Saulėtekio biblioteka
Gruodžio mėn.
Saulėtekio biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Saulėtekio biblioteka
Gruodžio mėn.
Saulėtekio biblioteka
Gruodžio mėn.
Saulėtekio biblioteka

G.Steponaitienė

Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

G.Steponaitienė
G.Steponaitienė
G.Steponaitienė

G.Steponaitienė
G.Steponaitienė
G.Steponaitienė
G.Steponaitienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Sitkūnų biblioteka
Informacijos sklaida Sitkūnų bibliotekos „Facebook“ https://www.facebook.com
puslapyje.
/Sitk%C5%ABn%C5%B3
-biblioteka1488560184780543/
Vaikų būrelis “Kūrybinė popietė“
Penktadieniais 15.00 val.
Sitkūnų biblioteka
Bibliotekos puošimas Kalėdoms
19 d. 15.00 val.
Sitkūnų biblioteka
Edukacinė-literatūrinė valandėlė „Tarp mūsų
21 d. 11.00 val.
bibliotekininkių“. Dalyvauja Babtų, Panevėžiuko,
Sitkūnų biblioteka
Pagynės darbuotojos
Knygų, periodikos leidinių pristatymas pagal poreikį
Gruodžio mėn.
į Naujuosius Muniškius
Sitkūnų biblioteka

G.Steponaitienė

Literatūrinės parodos:
*Kalėdinių knygų paroda

Ž. Maceikienė

Gruodžio mėn.
Sitkūnų biblioteka

Ž. Maceikienė
837 298557,
sitkūnai@krsvbiblioteka.lt

Ž. Maceikienė
Ž. Maceikienė
Ž. Maceikienė
Ž. Maceikienė

Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Gruodžio mėn.
Sitkūnų biblioteka
Gruodžio mėn.
Sitkūnų biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Sitkūnų biblioteka
Gruodžio mėn.
Sitkūnų biblioteka
Gruodžio mėn.
Sitkūnų biblioteka

Ž. Maceikienė
Ž. Maceikienė
Ž. Maceikienė
Ž. Maceikienė
Ž. Maceikienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
Ž. Maceikienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Šlienavos biblioteka
Informacijos
sklaida
Šlienavos
bibliotekos https://www.facebook.com E. Grušienė
„Facebook“ puslapyje.
/people/%C5%A0lienavos 837430247,
e.grusiene@krsvbiblioteka
.lt
biblioteka/1000704432836
79/
Jūratės Jankauskienės tapybos darbų paroda
Gruodžio mėn.
E.Grušienė
„Lapkričio gelmės“.
Šlienavos biblioteka
Žaidimų popietės bibliotekoje.
Gruodžio mėn.
E.Grušienė
Šlienavos biblioteka
Literatūrinės parodos:
Gruodžio mėn.
E. Grušienė
„Knygos, kvepiančios Kalėdomis“.
Šlienavos biblioteka
Akcija „Knygų Kalėdos“
Gruodžio mėn.
E. Grušienė
Šlienavos biblioteka
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
Gruodžio mėn.
E. Grušienė
lankytojams
Šlienavos biblioteka
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
E. Grušienė
Šlienavos biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
Gruodžio mėn.
E. Grušienė
Šlienavos biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Gruodžio mėn.
E. Grušienė
Šlienavos biblioteka
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
E. Grušienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Užliedžių biblioteka
Informacijos
sklaida
Užliedžių
bibliotekos https://www.facebook.co V. Stancelienė
8(37)567247,
„Facebook“ puslapyje.
m/uzbiblioteka
uzliedziai@krsvbibliotek
a.lt

Dailininkės D. Minkevičiūtės tapybos darbų paroda
„Spalvų šokis“.
Odos ir molio rankdarbių paroda.
Interaktyvi instaliacija „Žiema žiemužė“.
Sensoriniai skaitymai „Spragtukas“.
Dalyvauti Edukacinėje-literatūrinėje valandėlėje
„Tarp mūsų, bibliotekininkių“.
Organizuoti užsiėmimus mamoms su mažyliais.
Pristatyti knygas į namus neįgaliesiems ir senjorams
pagal poreikį.
Naujų knygų pristatymas.
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Gruodžio mėn.
Užliedžių biblioteka
Gruodžio mėn.
Užliedžių biblioteka
Nuo gruodžio 8 d.
Užliedžių biblioteka
16 d. 10.00 val.
Užliedžių biblioteka
21 d. 11.00 val.
Sitkūnų biblioteka
Du kartus per mėnesį
(data ir laikas derinami)
Užliedžių biblioteka
Gruodžio mėn.
Užliedžių biblioteka
Gruodžio mėn.
Bibliotekos „Facebook“-e
Gruodžio mėn.
Užliedžių biblioteka
Gruodžio mėn.
Užliedžių biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Užliedžių biblioteka
Gruodžio mėn.
Užliedžių biblioteka
Gruodžio mėn.
Užliedžių biblioteka

V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė
V.Stancelienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
V.Stancelienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Vandžiogalos biblioteka
Informacijos sklaida Vandžiogalos bibliotekos https://www.facebook.com A .Montvydienė
„Facebook“ puslapyje.
/people/Vand%C5%BEiog 8 37 524217
alosa/montvydiene@krsv
biblioteka/1000636014753 biblioteka.lt
90/
„Jau kvepia Kalėdom...“. Edukacinis užsiemimas
8 d. 11.00 val.
A .Montvydienė
vaikams
Vandžiogalos biblioteka
Animacinio filmo ,,Dvylika mėnesių“ peržiūra ir
10 d. 11.00 val.
A .Montvydienė
aptarimas
Vandžiogalos biblioteka
„Kalėdinio stebuklo belaukiant“/rytmetis vaikams
15 d. 11.00 val.
A .Montvydienė
Vandžiogalos biblioteka
Stalo žaidimų popietės vaikams
Gruodžio mėn.
A .Montvydienė
Vandžiogalos biblioteka
Knygų pristatymas į namus neįgaliesiems
Gruodžio mėn.
A .Montvydienė
skaitytojams pagal poreikį
Vandžiogalos biblioteka
Literatūrinės parodos:
Gruodžio mėn.
A .Montvydienė
*„Didysis Lietuvos gamtininkas“, Lietuvos
Vandžiogalos biblioteka
gamtininkui, profesoriui Tadui Ivanauskui–140 m.
*„Balto angelo belaukiant“, Šv. Kalėdos
„Jonas Mekas - avangardinio meno kūrėjas“, poetui,
kinematografui Jonui Mekui–100 m.

*„Mes amžinybės nepraradom“, Poetui, vertėjui
Eugenijui Matuzevičiui–105 m.
*„Knygų naujienos bibliotekoje“
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Gruodžio mėn.
Vandžiogalos biblioteka
Gruodžio mėn.
Vandžiogalos biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Vandžiogalos biblioteka
Gruodžio mėn.
Vandžiogalos biblioteka
Gruodžio mėn.
Vandžiogalos biblioteka

A .Montvydienė
A .Montvydienė
A .Montvydienė
A .Montvydienė
A .Montvydienė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
A .Montvydienė
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Vilkijos m. biblioteka
Informacijos sklaida Vilkijos m. bibliotekos https://www.facebook.com 8 37 556347
„Facebook“ puslapyje.
/Vilkijos-miestoJ.Bačėnienė
bibliotekaL.Karosaitė
j.baceniene@krsvbibliot
484522554935660/
eka.lt

Popietė „Aš ir tu-tai mes“. Tarptautinei neįgaliųjų
žmonių dienai paminėti. Svečiuose pas Vilkijos
neįgaliųjų sąjungos narius
Edukacinės dirbtuvės „Advento vainikas“ dalyvauja
Vilkijos mamyčių klubas su vaikučiais
Vilkijos miesto eglės įžiebimas. Dalyvaujame kaip
bendrapartneriai.
Šeimų šeštadienis „Kūčių ir Kalėdų papročiai“

LBD Kauno rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos skyriaus akcija „Gerumas šildo“ Vilkijos
laikinuose vaikų globos namuose. Kūrybinė
edukacija „Meninis taškavimas“. VB edukatorė K.
Meilutė
Šeimų vakaras „Palydėkime senuosius“. Dalyvauja
Vilkijos mamyčių klubas su vaikučiais.
Personalinė tapybos paroda „Metų akimirkos“.
Tapybos darbų autorė Simona Juškevičiūtė
Filmo peržiūra ir aptarimas su skaitytojų klubu
„Paradigma“. Jono Meko metams paminėti
Knygų ir kitų spaudinių pristatymas senjorams ir
neįgaliesiems į namus
Literatūrinė parodos:
*„Tyliai tyliai ateina Kalėdos...“
*Tadui Ivanauskui–140

1 d. 10.00 val.
Vilkijos Neįgaliųjų
sąjunga
2 d. 18.00 val.
Vilkijos m. biblioteka
3 d. 16.00 val.
Vilkijos parkas prie
Nemuno
10 d. 14.00 val.
Vilkijos m. biblioteka

14 d. 15.00 val.
Vilkijos laikinieji vaikų
globos namai

16 d. 18.00 val.
Vilkijos m. biblioteka
Gruodžio mėn.
Vilkijos m. biblioteka
20 d. 15.00 val.
Vilkijos m. biblioteka
Gruodžio mėn.
Vilkijos m. biblioteka
Nuo gruodžio 10 d.
Nuo gruodžio 16 d.

l.karosaite@krsvbibli
oteka.lt
J. Bačėnienė,
L. Karosaitė
J. Bačėnienė
J. Bačėnienė
L. Karosaitė
Tel. (8 37) 55 63 47
l.karosaite@krsvbibli
oteka.lt
J. Bačėnienė
LBD skyrius

J. Bačėnienė
J. Bačėnienė
L. Karosaitė
J. Bačėnienė
L. Karosaitė
L. Karosaitė

* Jonui Mekui–100
Akcija „Knygų Kalėdos“
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
lankytojams
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas

Nuo gruodžio 22 d.
Vilkijos m. biblioteka
„Facebook“-e
Gruodžio mėn.
Vilkijos m. biblioteka
Gruodžio mėn.
Vilkijos m. biblioteka
Iki gruodžio 18 d.
Vilkijos m. biblioteka
Gruodžio mėn.
Vilkijos m. biblioteka
Gruodžio mėn.
Vilkijos m. biblioteka

J. Bačėnienė
L. Karosaitė
J. Bačėnienė
L. Karosaitė
J. Bačėnienė
L. Karosaitė
J. Bačėnienė
L. Karosaitė
J. Bačėnienė
L. Karosaitė
J. Bačėnienė
L. Karosaitė

Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
Gruodžio mėn.
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
Virtuali aplinka
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“
Zapyškio biblioteka
Informacijos
sklaida
Zapyškio
bibliotekos https://www.facebook.com S.Petruškevičienė
„Facebook“ puslapyje.
/people/Zapy%C5%A1kio 8(37)542 223,
S.Petruskeviciene@krsv
biblioteka/1000695832415 biblioteka.lt
33/
„Išsaugok žaliaskarę“–Kalėdinių eglučių gamyba iš
9 d. 14.00 val.
S.Petruškevičienė
antrinių žaliavų, iš nebetinkamų naudoti knygų
Zapyškio biblioteka
Kompiuterinio raštingumo kursai suaugusiems
12 d. 10.00 val.
S.Petruškevičienė
Zapyškio biblioteka
Piešinių paroda „Baltos žiemos pasaka“ su „Bitučių“
Nuo gruodžio 12 d.
S.Petruškevičienė
grupės vaikais
Zapyškio mėn.
Sensoriniai skaitymai ir pojūčių lavinimo žaidimai su
14 d. 11.00 val.
S.Petruškevičienė
Zapyškio lopšelio–darželio „Bitučių“ grupės
Zapyškio biblioteka
auklėtiniais
Edukacinis užsiėmimas “Kalėdinių dekoracijų
21 d. laikas tiksl.
S.Petruškevičienė
gamyba“
Zapyškio biblioteka
Šventinė knygų dekoracija „Jaukiems vakarams
Gruodžio mėn.
S.Petruškevičienė
švenčių belaukiant“
Zapyškio biblioteka
Zapyškio bendruomeninių paslaugų centro VŠĮ
III ir V, 15.00 val.
S.Petruškevičienė
Vaikų dienos centro lankytojų–mokinių laisvalaikio
Zapyškio biblioteka
užimtumas
Literatūrinės parodos:
Gruodžio mėn.
S.Petruškevičienė
*Tadas Ivanauskas–140
Zapyškio biblioteka
*Mikalojus Katkus–170
*Jonas Mekas–100
*Eugenijus Matuzevičius–105
Akcija „Knygų Kalėdos“
Gruodžio mėn.
S.Petruškevičienė
Zapyškio biblioteka
Skaitmeninio raštingumo konsultacijos bibliotekos
Gruodžio mėn.
S.Petruškevičienė
lankytojams
Zapyškio biblioteka
Bibliotekos sausio mėnesio veiklų plano parengimas
Iki gruodžio 18 d.
S.Petruškevičienė
Zapyškio biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos plano parengimas
Gruodžio mėn.
S.Petruškevičienė
Zapyškio biblioteka
2023 m. bibliotekos veiklos ataskaitos rengimas
Gruodžio mėn.
S.Petruškevičienė

Zapyškio biblioteka
Dalyvauti Savivaldybės viešosios bibliotekos
mokymuose „Darbuotojai moko darbuotojus“
temomis:
„Programėlės,
padedančios
vesti
interaktyvias
edukacijas“,
„Programėlės
ir
programos, padedančios efektyviai planuoti ir
vykdyti darbus“, „Vieningos, bibliotekos darbuotojų
reikmėms skirtos, sistemos naudojimo galimybės“

S.Petruškevičienė
Gruodžio mėn.
Virtuali aplinka

