
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

Gegužės mėnesio veiklos 

 Veiklų pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

I. Parodos. Renginiai :   

Paroda „Vasario 16-osios Akto signatarų autografai 

profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“  

Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu ir jo kolekcijos 

parodos pristatymas 

Nuo gegužės 4 d. 

 

 

4 d. 17.30 val.  

Viešoji biblioteka, Konferencijų salė 

E. Matveičikienė 

Kalendorių paroda „Žirgų istorijos“, skirta Arklio 

metams paminėti. Parengta Skriaudžių buities 

muziejaus. 

Nuo gegužės 8 d. 

Viešoji biblioteka, II a. 

V. Tamašauskienė 

Iniciatyva „Ar pažįsti ES valstybių vėliavas?“, skirta 

Europos dienai 

9 d.  

Viešosios bibliotekos kiemas 

E. Matveičikienė 

 

Renginys „Knygos diena“, skirtas Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai: 

* M. K. Čiurlionio virtualios realybės filmo „Angelų 

takais“ peržiūra; 

* Susitikimai su rašytojomis Jovita Mazina, Rebeka 

Una, Zita Gaižauskaite; 

* Lietuvos audiosensorinės bibliotekos žaidimas 

„Kas slepiasi knygų lentynose“; 

* Istorinės LR Prezidentūros komiksų knygos „Rūmų 

istorijos“ pristatymas; 

* Viešosios bibliotekos edukacijos „Svečiuose pas 

Harį Poterį“; „Būkime keliautojais ir atradėjais“, 

„Kauno rajonas 306“, „50 istorijos pėdsakų Kauno 

rajone“, Stimpanko aksesuarų dirbtuvės; 

* Ingos Stepukonienės pranešimas Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienos tema; 

* Evelinos Sašenko koncertas 

13 d., 12.00 –17.30 val. 

Viešoji biblioteka 

VB darbuotojai 

Virtuali paroda „Aukštaitijos krašto atstovai Lietuvos 

Steigiamajame Seime (1920–1921 m.)“, skirta 

Lietuvos Steigiamojo Seimo susirinkimo dienai ir 

Aukštaitijos metams. Parengė Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 

Nuo gegužės 15 d. 

www.krsvbiblioteka.lt 

https://www.facebook.com/krsvb/ 

 

 

 

V. Tamašauskienė 

Kauno dailės gimnazijos moksleivių baigiamųjų darbų 

paroda 

Iki gegužės 15 d. 

Viešoji biblioteka 

Konferencijų ir Parodų salės 

E. Matveičikienė 

Susitikimas su rašytoja Une Kaunaite ir knygos 

„2084“ pristatymas 
16 d. 18.00 val. 

Viešoji biblioteka, Konferencijų salė 

E. Matveičikienė 

O. K. dailės klubo narės Vandos Liubinienės 

jubiliejinė tapybos darbų paroda 

Nuo gegužės 22 d. 

Viešoji biblioteka 

Konferencijų ir Parodų salės 

E. Matveičikienė 

Dalyvavimas Garliavos miesto šventėje „Laiko 

ritmu“, skirtoje Garliavos įkūrėjo J. Godlevskio 

250-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Edukacijos: „Svečiuose pas Harį Poterį“, „Magiški 

gyvūnai“ ir „Nutapykime J. Godlevskio dvarą“ 

27 d. 14.00–17.00 val.  

Garliavos „Kaimynystės“ parkas 

K. Meilutė 

V. Steponaitienė 

S. Žydaitienė 

 

Mobili paroda „Anuomet Kaune“, parengta Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos 

Gegužės mėn. 

Piliuonos padalinys 

E. Birgiolienė 

M. Naunčikienė 

Interaktyvios instaliacijos ir jų pristatymas: 

* „Piratai ir paslaptingas jūrų pasaulis“; 

* „ Močiutės seklyčioje“; 

*„ Stebuklingas miškas“ 

Gegužės mėn. 

4 d. 10.00 val. Zapyškio padalinys 

4 d. 12.00 val. Ežerėlio padalinys 

4 d. 14.00 val. Kačerginės padalinys 

D. Minkevičiūtė 

II. Edukacijos ir kitos veiklos suaugusiesiems:   

http://www.krsvbiblioteka.lt/
https://www.facebook.com/krsvb/


„Skaitmeninė savaitė 2023“ („All Digital Weeks“), 

skirta gyventojų medijų ir informacinio 

raštingumo kompetencijoms ugdyti: 

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. 

 

Viešoji biblioteka ir padaliniai 

 

 

 

VB ir padalinių 

darbuotojai 

Iniciatyva „GarliaKvietį“ šok! 3, 10, 17, 24, 31 d. 15.30 val. 

Viešoji biblioteka, Konferencijų salė 

D. Minkevičiūtė 

V. Tamašauskienė 

Klubo „0+“ susitikimai 

Naujų narių registracija laikinai sustabdyta 

10, 24 d. 11.00 val. 

Viešoji biblioteka, Vaikų centras 

S. Žydaitienė 

D. Minkevičiūtė 

„Šeimadienis“ bibliotekoje: vėjo gaudyklių ir aitvarų 

dirbtuvės, skirtos Tarptautinei šeimų dienai paminėti 

15 d. 16.00 val. 

Viešoji biblioteka, III a. 

K. Meilutė 

 

Skaitmeninio raštingumo kursai suaugusiesiems 

„Grafinio dizaino programa - Canva 

mokymai“.Registracija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

22, 23 d. 11.00 val. 

Viešoji biblioteka, II a. 

 

K. Meilutė 

 

TAU ansamblio „Ežiuolė“ užsiėmimai Ketvirtadieniais 10.00–12.00 val. 

Viešoji biblioteka, Konferencijų salė 

E. Matveičikienė 

 

Meninių rankdarbių kūrimo užsiėmimų ciklas 

suaugusiesiems „Susitikime kūryboje“ 

4, 18, 25 d. 11.00 val. 

Viešoji biblioteka, II a. 

K. Meilutė 

III. Edukacijos ir kitos veiklos moksleiviams:   

Finansinio raštingumo edukacija „Taupyk, dalinkis, 

leisk“, skirta 1–4 kl. moksleiviams 

Registracija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt  

5 d. 9.00 val. Vilkijos padalinys, 

19 d. 9.00 val. Rokų padalinys 

K. Meilutė 

 

Edukacija „Mėlynieji antspaudai“, skirta 1–9 kl. 

moksleiviams 

Registracija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

 

2 d. 10.00 val. Viešoji biblioteka, I a. 

5 d., laikas tiksl., Padauguvos pad., 

19 d. 12.00 val. Piliuonos padalinys 

K. Meilutė 

 

Edukacija „Istorija knygose“, skirta Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti, skirta 8–

9 klasių moksleiviams 

5 d. 10.00 val. Liučiūnų padalinys 

5 d. 12.00 val. Čekiškės padalinys 

S. Žydaitienė 

Sensoriniai skaitymai „Grufas“, skirti 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikams 

10 d. 13.00 val. Vandžiogalos pad. 

10 d. 5.00 val. Eigirgalos pad. 

S. Žydaitienė 

Edukacija „Draugoteka“, skirta 5–8 kl. moksleiviams

  

Registracija: v.steponaitiene@krsvbiblioteka.lt 

 

 

18 d. 8.00 val. 

Viešoji biblioteka, Vaikų centras 

26 d. 8.50–10.30 val.  Raudondvario g. 

V. Steponaitienė 

S. Žydaitienė 

Edukacija „IT atsiradimas pasaulyje“, skirta 

Pasaulinei informacinės visuomenės dienai paminėti, 

5–8 kl. moksleiviams 

Registracija v.steponaitiene@krsvbiblioteka.lt  

25 d. 14.00 val. 

Viešoji biblioteka, Vaikų centras 

V. Steponaitienė 

Sensoriniai skaitymai „Grufas“, skirti 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikams 

 

19 d. 9.00 val. Rokų padalinys 

19 d.10.30 val. Šlienavos padalinys 

19 d. 12.00 val. Piliuonos padalinys 

S. Žydaitienė 

 

Edukacija „Pabirę iš knygų“, skirta pradinių klasių 

mokiniams 

Sensoriniai skaitymai „Visi ką nors turi“, skirti 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

25 d., laikas derinamas 

Užliedžių padalinys 

 

25 d., laikas derinamas  

Sitkūnų padalinys 

S. Žydaitienė 

 

Edukacija „Žalioji diena“ 2–5 kl. moksleiviams Laikas derinamas 

Viešoji biblioteka, Vaikų centras 

K. Meilutė 

 

Kūrybinis „Minecraft“ konkursas „Fantastinės knygos 

pasaulyje“, skirtas 8–13 m. moksleiviams. 

Informacija: v.steponaitiene@krsvbiblioteka.lt  

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka, Vaikų centras 

V. Steponaitienė, 

Padalinių 

darbuotojos 

Kultūros paso edukacija „Fotografiniai vaizdai ir 

rašymo dirbtuvės“ 

Registracija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Edukaciją galima užsisakyti per 

Laikas derinamas 

Viešoji biblioteka, II a. 

K. Meilutė 

mailto:k.meilute@krsvbiblioteka.lt
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https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai 

 

Kūrybinis fotografijų konkursas „Oi žirge, žirgeli!“, 

skirta Arklio metams paminėti (8–18 m. 

moksleiviams) 

Informacija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt 

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka, Vaikų centras 

K. Meilutė 

Atvira kūrybinė erdvė moksleiviams: inžineriniai ir 

kūrybiniai paketai (robotikos konstruktorius, 

programuojamų mikrokompiuterių rinkinys, 

edukacinis programuojamas dronas, negatyvų ir 

nuotraukų skaitmeninimo skeneris) 

Pirmadieniais–penktadieniais 

11.00–17.00 val. 

Viešoji biblioteka, I, II, III a. 

K. Meilutė 

V. Steponaitienė 

Š. Ašmantas 

IV. Literatūrinės parodos:   

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai: 

*„Džiaugsminga diena lietuvybei“ 

 

*„Žodis, kalba ir knyga – visada grta“  

 

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka, II a. 

Viešoji biblioteka, Vaikų centras 

 

E. Birgiolienė 

V. Tamašauskienė 

N. Dapkevičienė 

*„Europa – mūsų namai“ – Lietuvos įstojimo į 

Europos Sąjungą ir Europos dienoms 

*„Esi tik viena“ – Motinos dienai 

*„Partizanų takais...“ – partizanų pagerbimo, 

kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai 

* „Gerų darbų pamokos: išmok pasidaryti pats“ 

*„Mažų žmonių didelės svajonės: išskirtinių žmonių 

gyvenimai“ 

*,,Ateina vasara...“ – Kauno rajono meno mokyklos 

mokinių paroda 

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka, II a. 

 

 

 

Viešoji biblioteka 

Vaikų centras  

 

E. Birgiolienė 

 

 

B. Ruzgienė 

 

N. Dapkevičienė 

 

V. Viešosios bibliotekos būreliai moksleiviams:   

„Meninės fotografijos studija“ – užsiėmimai 

moksleiviams 

Registracija: k.meilute@krsvbiblioteka.lt  

Antradieniais ir ketvirtadieniais 

16.00 val. Viešoji biblioteka, II a. 

K. Meilutė 

  

„Technologinės dirbtuvės“ – užsiėmimai vaikams 

Registracija: s.asmantas@gmail.com  

Trečiadieniais ir penktadieniais 

(išskyrus pirmąjį mėn. trečiadienį) 

15.00 ir 16.30 val., Viešoji biblioteka, 

III a. 

Š. Ašmantas 

  

Dramos būrelis „Improvizuojame pasaką“ 3–4 kl. 

moksleiviams 

Registracija: s.zydaitiene@krsvbiblioteka.lt 

17, 31 d.13.30 val. 

Viešoji biblioteka,  

Vaikų centras 

S. Žydaitienė 

„Menas + technologijos“ – kūrybiniai užsiėmimai 

moksleiviams 

Registracija: v.steponaitiene@krsvbiblioteka.lt  

Antradieniais, 15.00 val. 

Viešoji biblioteka, Vaikų centras 

V. Steponaitienė 

Skaitytojų klubo „Skaitome kartu“ susitikimai. 

Naujų dalyvių registracija laikinai sustabdyta 

17, 31 d. 13.30 val. 

Viešoji biblioteka, Vaikų centras 

S. Žydaitienė 

VI. Veiklų ir renginių paketas kitokių poreikių 

vartotojams: 

 S. Žydaitienė  

A. Bartulė 

*Iniciatyva „ELVIS autobuse – apie garsines knygas 

senjorams ir ne tik“, bendradarbiaujant su Lietuvos 

audiosensorine biblioteka 

31 d. 10.00 val. Vilkijos padalinys 

31 d. 13.00 val. Viešoji biblioteka, 

Konferencijų salė 

A. Bartulė 

 

Knygų pristatymas neįgaliems skaitytojams į namus, 

senjorams į globos namus, į Senjorų Vilą ir į Garliavos 

neįgaliųjų centrą . Informacija: (8 37) 551 794, 

abonementas@krsvbiblioteka.lt 

Vieną kartą per mėn. 

Viešoji biblioteka 

 

B. Ruzgienė 

 

Bendradarbiaujant su Lietuvos audiosensorine 

biblioteka teikti virtualios bibliotekos ELVIS 

(garsinių knygų platforma) prieigą tikslinei asmenų 

grupei 

Pagal poreikį 

Viešoji biblioteka 

E. Birgiolienė 

 

Sensoriniai skaitymai „Išlaisvinti herojai bibliotekoje“ 

Registracija: s.zydaitiene@krsvbiblioteka.lt  

Pagal poreikį 

Viešoji biblioteka 

S. Žydaitienė 

Tarpbibliotekinio abonemento paslauga (TBA) Informacija: info@krsvbiblioteka.lt, 8 

37 551 794 

E. Birgiolienė 

VII. Administravimas. Komunikacija. Viešinimas. 

Kvalifikacijos kėlimas. Metodinė veikla: 

 
I.V. Stančiauskienė 
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Viešosios bibliotekos administruojamas projektas 

„Žvelk giliau, mąstyk plačiau“ 

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka  

V. Steponaitienė 

Tau veiklų administravimas Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka 

E.Matveičikienė 

Sensorinių skaitymų edukacijų vedimo mokymai 3 d. 10.00 val. 

Viešoji biblioteka, Konferencijų salė 

S. Žydaitienė 

V. Steponaitienė 

Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų 

seminaras ,,Vaikų ir paauglių skaitymas ir 

bibliotekininko vaidmuo“. Lektorė Eglė 

Baliutavičiūtė 

3 d. 11.00 val. 

Viešoji biblioteka, Konferencijų salė 

J. Bartkevičiūtė 

 

Dalyvauti MIR edukatorių mokymuose „Efektyvus 

informacijos pateikimas ir mokymų vedimas“ 

4 d. 9.00 val. 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

V. Steponaitienė 

Dalyvauti MIR edukatorių mokymuose „Kaip mokyti 

suaugusiuosius?“ 

11 d. 9.00 val. 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

K. Meilutė 

V. Steponaitienė 

Kauno rajono tautodailininkų darbų fotografavimas 

virtualiai parodai „Ką gali kūrėjo rankos“ 

17 d.  

Kulautuvos padalinys 

K. Meilutė 

V.Tamašauskienė 

Viešosios bibliotekos ir padalinių birželio mėnesio 

veiklų planų parengimas 

Iki gegužės 17 d. 

Viešoji biblioteka 

J. Bartkevičiūtė 

V.Tamašauskienė 

darbuotojai 

Viešosios bibliotekos renginių ir edukacijų, 

vykstančių bibliotekoje ir padaliniuose, taip pat 

plėtojamų projektų apžvalgos bibliotekos tinklalapiui 

ir socialiniams tinklams, kitoms komunikacijos 

priemonėms, rengimas ir publikavimas 

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka 

A. Bartulė 

Bibliotekos skelbimų, pranešimų, renginių plakatų, 

paraiškų, projektų ir kitos tekstinės medžiagos 

redagavimas; paprastų vaizdinės medžiagos formų 

kūrimas ir viešinimas komunikacijai socialiniuose 

tinkluose 

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka 

A. Bartulė 

Viešosios bibliotekos istorijos rašymas ir redagavimas Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka 

A. Bartulė  

VIII. Bibliotekų fondai. Knygų komplektavimas  I. V. Stančiauskienė 

Naujų knygų užsakymas ir paskirstymas VB skyriams 

ir padaliniams 

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka 

J. Simuntytė 

Komplektavimo 

taryba 

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

ir Linksmakalnio, Rokų, Eigirgalos, Užliedžių, 

Padauguvos padalinių dokumentų fondo patikrinimas 

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka 

V. Tamašauskienė 

J. Simuntytė 

B. Ruzgienė 

E. Birgiolienė 

N. Dapkevičienė 

Padalinių darbuotojai 

Modernizuoto LIBIS komplektavimo ir skaitytojų 

aptarnavimo modulio administravimas ir pritaikymas 

VB skyriams ir 30 padalinių 

Gegužės mėn. 

Viešoji biblioteka 

M. Zaleskis 

V. Gerdžiūtė 

J. Simuntytė 

J. Bartkevičiūtė 

Padalinių bibliotekų smulkesni planai skelbiami https://www.krsvbiblioteka.lt/padaliniu

-veiklu-planai/  

J. Bartkevičiūtė 
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