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Tekste naudojamos santrumpos: 

 

ARSVB – Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

NBDB – Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas 

DB – Duomenų bazė 

BS – Bibliotekininkystės ir fondų organizavimo skyrius 

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema 

SAS – Skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyrius 

VRSS – Vartotojų registracijos ir statistikos sistema 
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BENDROJI DALIS 

 

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau ARSVB) ir jai priklausantys 32 filialai, 

atsižvelgdama į strateginius veiklos planus, vykdys vartotojų aptarnavimo, dokumentų kaupimo, 
informacines, kraštotyros, kultūrines, edukacines, projektines ir kitas veiklas, plės bibliotekinių 
paslaugų įvairovę ir sieks įtvirtinti inovatyvios, veiklios bendruomenės poreikių bibliotekos 
nuostatas.  

ARSVB, vykdydama Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme numatytas funkcijas, savo 
veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos 

įstatymu ir kitais teisės aktais. Bibliotekos veiklą taip pat reglamentuoja Lietuvos Kultūros ministro 
įsakymai ir metodinių centrų – Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Vilniaus apskrities 
Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos rekomendacijomis.  

Biblioteka darbą organizuoja vadovaudamasi Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, Lietuvos 
bibliotekų fondo nuostatais, LR standartais ir higienos normomis. 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, 
uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, 
vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus. 

Bibliotekos tikslas – būti atvira žinių ir informacijos skleidėja, kuri suteikia bendruomenės 
vartotojams lygiomis galimybėmis naudotis visų rūšių universaliais informacijos ištekliais, puoselėja 
skaitymą, aktyviai dalyvauja žinių visuomenės kūrimo procese ir kultūriniame gyvenime, siekia 
prisidėti prie nuolatinio gyventojų mokymosi ir tobulėjimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties 
mažinimo.  

Įgyvendinant šį metinį planą sieksime užtikrinti Alytaus rajono bendruomenės poreikius, 
teikiamų paslaugų kokybę, informacijos ir fondų prieinamumą, sąlygas visiems bendruomenės 
nariams įgyti žinių, skaityti, šviestis, turiningai leisti laisvalaikį. Biblioteka sudarys sąlygas ir toliau 
nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu, vyks skaitmeniniai vartotojų mokymai, elektroninio 
raštingumo konsultacijos bei mokymai. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai teiks informaciją 
vartotojams apie prieinamas paslaugas ir mokymosi programas, padės žmonėms rasti ir gaut e. 
valdžios paslaugas, išmokti naudotis kompiuteriu ir internetu, užpildyti pajamų bei turto deklaracijas.  

Biblioteka yra neformalaus švietimo, informacijos ir kultūros centras visiems Alytaus rajono 

gyventojams. Ji teikia gyventojams kultūros, informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, 
vykdo kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas 

su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir projektus. Šalia tradicinių 
bibliotekos paslaugų – bendruomenės aprūpinimo informacija ir dokumentais, knygų ir periodinių 
leidinių skolinimo, kultūrinių renginių organizavimo, itin svarbios yra kultūrinės, edukacinės ir 
socialinės paslaugos socialiai jautriems ar pasižymintiems savitumu bendruomenės sluoksniams: 
senjorams, neįgaliesiems, jaunimui, rizikos šeimoms ir kt. 

ARSVB organizacinę struktūrą sudaro: Administracija, Skaitytojų aptarnavimo-informacijos 

skyrius, Bibliotekininkystės ir fondų organizavimo skyrius, Ūkio skyrius, 2 miesto ir 30 kaimo 
bibliotekų. Su mokyklų bibliotekomis sujungtos 9 bibliotekos. 

 

Veiklos kryptys ir uždaviniai: 
 

1. Bibliotekinis aptarnavimas ir informacinis vartotojų aprūpinimas, diegiant bibliotekose 
inovacijas ir paslaugų įvairovę: 

1.1. Kurti naujų modernių paslaugų sistemą, pritraukti naujų vartotojų, stiprinti jų motyvaciją 
naudotis bibliotekos paslaugomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis; 

1.2. Kurti plačiai prieinamą kultūrinę erdvę, galinčią pagerinti rajono žmonių kultūrinio 
gyvenimo kokybę, didinti užimtumą, mažinti socialinę atskirtį;  
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1.3. Dalyvauti įvairiuose projektuose bei programose, kurios suteiktų galimybę sustiprinti 
bibliotekos gebėjimus tenkinti bendruomenės poreikius; 

1.4. Racionaliai panaudojant žmogiškuosius išteklius teikti rajono gyventojams inovatyvias, 
kokybiškas ir prieinamas bibliotekos paslaugas: kurti naujas edukacines programas, 

ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo edukacijai;  
1.5. Užtikrinti bibliotekos fondų prieinamumą, diegti informacines sistemas, sudaryti sąlygas 

naudotis globaliais informacijos tinklais ir Duomenų bazių ištekliais; 

1.6. Populiarinti unikalų bibliotekos kraštotyros dokumentų fondą bei aktyviai vystyti 
kraštotyros veiklą, siekiant kuo platesnės kraštotyros informacijos sklaidos. 

 

2. Bibliotekos dokumentų fondų atnaujinimas: 

2.1. Išanalizuoti dokumentų fondus, nurašyti susidėvėjusius ir pasenusius dokumentus; 

2.2. Komplektuoti dokumentus apie Dzūkijos kraštą (ypač Alytaus rajoną), įžymius žmones ir 
jų kūrybą; 

2.3. Siekti papildomo bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimo galimybių, dalyvaujant 
įvairiuose projektuose, programose organizatoriaus ar partnerio statusu, ieškoti rėmėjų ir 
kitų papildomų finansavimo šaltinių. 

 

3. Metodinis darbas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: 
3.1. Ugdyti motyvuotą, kompetentingą, novatorišką, aktyvų, paslaugų ir su bendruomene 

komunikuojantį bibliotekininką, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir padėti jiems tapti 
aktyviais vietos bendruomenės pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų 
galimybes; 

3.2. Rengti metodinę medžiagą, seminarus, pranešimus Alytaus rajono bibliotekininkams, 

atlikti bibliotekinius tyrimus; 

3.3. Stebėti rajono bibliotekų veiklos pokyčius, analizuoti esamą situaciją, kaupti informaciją; 
3.4. Parengti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą. 

 

4. Kultūrinė bibliotekos veikla, ryšiai su visuomene: 

4.1. Bendradarbiauti su savivaldybės institucijomis, įstaigomis, bendruomenėmis, siekiant 

patobulinti ir plėtoti bibliotekinių paslaugų įvairovę rajono bibliotekose; 
4.2. Stiprinti Bibliotekos ryšius su Alytaus rajono seniūnijų, mokyklų, kaimų bendruomenėmis; 
4.3. Rinkti medžiagą apie Alytaus rajono kultūros paveldą, personalijas, rengti kraštotyros 

darbus ir juos pristatyti kraštotyros renginiuose, internetinėje erdvėje bei žiniasklaidoje; 
4.4. Nuolat atnaujinti informaciją bibliotekos tinklapyje www.alytus.rvb.lt, bei socialiniame 

tinkle https://www.facebook.com/AlytausRSVB. 

 

Trukdžiai, galintys įtakoti veiklos programos įgyvendinimą: 
• Nepakankamas finansavimas iš savivaldybės ir/ar Valstybės biudžeto naujiems dokumentams 

įsigyti. 
• Investicijų nebuvimas naujoms paslaugoms vartotojams diegti. 
• Didėjanti išorinė ir vidinė Alytaus rajono gyventojų emigracija, galinti sumažinti bibliotekos 

veiklos rodiklius: vartotojų, lankytojų, dokumentų išduoties skaičių ir kt.  
• Kitos priežastys, kurių iš anksto negalima numatyti.  

 

 

I. PAGRINDINIAI STATISTINIAI PLANUOJAMOS VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Planas 

2020 m. 
Vykdytojas 

1 2 3 4 

1.  BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS  

http://www.alytus.rvb.lt/
https://www.facebook.com/AlytausRSVB
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1.1. Gyventojų sutelkimo procentas: 

 Bendras 47 ARSVB* ir filialai 

 ARSVB 26 SAS* 

 Miesto filialuose 42 Simno ir Daugų 

 Kaimo filialuose 20 Filialai 

1.2. Vartotojų skaičius 

 Iš viso 13000 ARSVB ir filialai 

 ARSVB 6000 SAS 

 Miesto filialuose 1000 Simno ir Daugų 

 Kaimo filialuose 6000 Filialai 

1.3. Apsilankymo skaičius 

 Iš viso 109200 ARSVB ir filialai 

 ARSVB 70000 SAS 

 Miesto filialuose 22000 Simno ir Daugų 

 Kaimo filialuose 100000 Filialai 

1.4. Išduotis (bendri duomenys) 
 Iš viso 389100 ARSVB ir filialai 

 ARSVB 240000 SAS 

 Miesto filialuose 24100 Simno ir Daugų 

 Kaimo filialuose 125000 Filialai 

1.5.  Išduotis vaikams 

 Iš viso 72000 ARSVB ir filialai 

 ARSVB 30000 SAS 

 Miesto filialuose 8000 Simno ir Daugų 

 Kaimo filialuose 34000 Filialai 

1.6. Skaitymo intensyvumas 

 Iš viso 33 ARSVB ir filialai 

 ARSVB 40 SAS 

 Miesto filialuose 20 Simno ir Daugų 

 Kaimo filialuose 21 Filialai 

2. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR POPULIARINIMAS 

2. Renginiai:   

 Iš viso 900 ARSVB ir filialai 

 Iš jų vaikams 416 ARSVB ir filialai 

2.1. Žodiniai renginiai:  
 Iš viso 335 ARSVB ir filialai 

 Iš jų vaikams 211 ARSVB ir filialai 

 ARSVB 4 SAS 

 Iš jų vaikams 3 SAS 

 Miesto filialuose 41 Simno ir Daugų 

 Iš jų vaikams 18 Simno ir Daugų 

 Kaimo filialuose 290 Filialai 

 Iš jų vaikams 190 Filialai 

2.2. Vaizdiniai renginiai:                                       

 Iš viso 505 ARSVB ir filialai 

 Iš jų vaikams 364 ARSVB ir filialai 

2.3. Renginiai su bendruomene: 60 Filialai 

2.4. Straipsniai:   

 Internete 440 ARSVB ir filialai 

 Spaudoje 30 ARSVB ir filialai 
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3. INFORMACINIS IR KRAŠTOTYROS DARBAS 

3.1. Atsakyti užklausų 8200 ARSVB ir filialai 

3.2. Analizinių kraštotyrinių įrašų kūrimas ARSVB 
LIBIS 

3600 SAS 

3.3.  Bibliografinių įrašų eksportas į NBDB 1600 SAS 

3.4. Parengti 2019 m. Alytaus krašto įžymių žmonių 
jubiliejinių datų ir atmintinų datų kalendorių 

1 SAS 

4.  VIEŠŲJŲ INTERNETO PRIEIGOS TAŠKŲ VEIKLA 

4.1. Seansų skaičius 37900 ARSVB ir filialai 

4.2.  Virtualių apsilankymų skaičius 18920 ARSVB ir filialai 

4.3. Virtualių parodų, knygų naujienų parengimas 12 ARSVB  

5. FONDO FORMAVIMAS 

5.1. Gauti ir sutvarkyti dokumentų (vnt.) 9800 BS* 

5.2. Gauti periodinių leidinių (pavadinimų) 40 BS 

5.3. Nurašyti dokumentų (vnt.) 16000 BS 

5.4. Nurašyti periodinių leidinių (pavadinimų) 30 BS 

6. METODINĖ VEIKLA 

6.1. Parengti bibliotekų veiklą reglamentuojančius 
dokumentus 

20 Administracija 

6.2. Surengti metodinių seminarų ir kursų 5 Administracija, BS 

6.3. Parengti 2019 m. jubiliejinių datų kalendorių 1 BS 

7. PROGRAMOS, PROJEKTAI 

7.1. Dalyvauti Alytaus rajono savivaldybės 
skelbiamuose projektuose 

5 SAS, filialai 

7.2. Dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros 
ministerijos skelbiamuose projektuose 

6 SAS, filialai 

7.3. Dalyvauti „Metų knygų penketuko“ projektuose 10 SAS, filialai 

7.4. Įgyvendinti skaitymo įgūdžių ir skaitymo kultūros 
formavimo Alytaus rajone programą 

1 Administracija  

8.  IŠVYKOS 

8.1. Ekskursijos 1 Administracija 

8.2. Išvykos bibliotekinės veiklos klausimais 7 Administracija, BS 

8.3. Atnaujinant kompiuterinės programos bei 
darbuotojų kompiuterius 

32 Administracija 

 

 

II. BIBLIOTEKININKYSTĖS IR FONDŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS 

 

TIKSLAI: 

1. Užtikrinti teritorijos bibliotekų veiklą organizuojant ir teikiant būtiną informacinę, 
organizacinę, metodinę, konsultacinę ir praktinę pagalbą, ugdyti bibliotekinių 
specialistų kompetencijas, organizuoti bibliotekininkystės plėtros programų rajone 
įgyvendinimą. 

2. Formuoti ir tirti dokumentų fondo struktūrą, atsižvelgiant į aptarnaujamos savivaldybės 
teritorijos tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, gyventojų reikmes, stebėti 
dokumentų paskirstymą ir panaudojimą, užtikrinti sistemingą fondų atnaujinimo, 
paslaugų vartotojams funkcionavimo, spaudinių, periodikos ir kitų dokumentų fondo 
komplektavimą, atitinkantį vartotojams teikiamas paslaugas ir reikmes (pagal skirtas 
komplektavimo lėšas). 

3. Formuoti teigiamą bibliotekos įvaizdį, vykdant vidaus kontrolę, vidinę ir išorinę 
komunikaciją, viešuosius ryšius, rinkodarą. 
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METODINĖ VEIKLA  
 

Eil. 

Nr. 
Darbų (temų) pavadinimai Vykdymo 

laikas 
Vykdytojas 

1 2 3 4 

1. Norminiai dokumentai 

1.1. Supažindinti bibliotekos darbuotojus su Alytaus 
rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

bibliotekos direktoriaus įsakymais bibliotekų 
veiklos klausimais ir kitais dokumentais 

I-IV ketv. Direktorius 

A. Vyšniauskas 

1.2. Surinkti skyrių ir filialų ateinančių metų veiklos 
planus, juos analizuoti ir parengti bendrą 2021 

metų ARSVB veiklos planą 

12 mėn. J. Šalaševičienė 

2. Bibliotekos veiklos analizė, statistika 

2.1. Parengti Alytaus rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos ir jos filialų 2019 statistines 

ataskaitas, pateikti duomenis LIBIS statistikos 

moduliui  

1-2 mėn. J. Šalaševičienė 

2.2. Parengti Alytaus rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos ir jos filialų 2019 m. veiklos tekstinę 

ataskaitą 

2-3 mėn. J. Šalaševičienė 

3. Metodikos rekomendacijos 

3.1. Tyrimų organizavimas bibliotekose  Kas ketv. J. Šalaševičienė 

3.2. Informuoti rajono viešųjų bibliotekų 
bibliotekininkus apie naujus norminius 

dokumentus bibliografijos, etnokultūros 
klausimais 

Metų 
eigoje 

SAS 

4. Apžvalgos, pranešimai, bibliotekinio darbo patirties skleidimas 

4.1. 2019 m. ARSVB ir filialų veiklos apžvalga 2-3 mėn. J. Šalaševičienė 

4.2. I pusmečio renginių apžvalga 7 mėn. J. Šalaševičienė 

4.3. Filialų fondų charakteristika 9 mėn. R. Kunigonienė 

4.4.  Ataskaitų rengimo reikalavimai ir naujovės / 

pasikeitimai 

12 mėn. J. Šalaševičienė 

5. Tiriamoji veikla 

5.1. Atlikti 2019 m. bibliotekos veiklos vertinimą: 
analizuojant statistinius rodiklius, veiklos 

ataskaitas, renginių aprašymus 

I ketv. BS  

6 Metodinė pagalba 

6.1. Konsultuoti bibliotekos paslaugų reklamos, ryšių 
su visuomene klausimais 

Per metus BS 

 

6.2. Konsultuoti  filialų darbuotojus bibliotekų fondo 
apskaitos, nurašymo ir fondo analizės klausimais 

Per metus BS 

 

6.3. Tikrinti dokumentų fondo apskaitą Kas ketv. BS 

6.4. Konsultuoti filialų darbuotojus projektų, 
programų rengimo klausimais 

Per metus BS 

 

7. Kita veikla 

7.1. Kiekvieną mėnesį rinkti duomenis apie viešųjų 
bibliotekų veiklą 

Kas 

mėnesį 
BS 

7.2. Kiekvieną mėnesį ruošti rajono viešųjų bibliotekų 
mėnesio renginių ir parodų planus 

Kas 

mėnesį 
BS 

7.3. Paruošti 2021 m. jubiliejinių datų kalendorių. IV ketv. BS 
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BIBLIOTEKOS FONDŲ KOMPLEKTAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų (temų) pavadinimai Vykdymo 

laikas 
Vykdytojas 

1 2 3 4 

1. Einamasis ir papildomas fondo komplektavimas 

1.1. Komplektuoti dokumentų fondus rajono viešųjų 
bibliotekų sistemai, atsižvelgiant į vartotojų 
poreikius 

I-IV ketv. BS 

1.2. Užsakyti naujus dokumentus naudojantis 
leidiniu ,,Ekspresinformacija“, dokumentų 
tiekėjų rekomendacijomis 

I-IV ketv. BS, SAS 

1.3. Fondus papildyti dokumentais pirktais iš 
knygynų, autorių bei dokumentais gautais 
paramos būdu 

I-IV ketv. BS 

1.4. Atlikti tiekėjų žodinę/ rašytinę apklausą, su 

kuriais nėra sudarytos sutartys, tiekti 

dokumentus bibliotekai  

I-IV ketv. BS 

1.5. Prenumeruoti periodinius leidinius 2020 

metams. Konkursą skelbti CVP IS 

I ketv. BS 

2. Informacijos paieškos sistemos organizavimas 

2.1. Tvarkyti dokumentus LIBIS programine įranga I-IV ketv. BS 

2.2. Vesti einamojo komplektavimo kartoteką I-IV ketv. BS 

2.3. Sudaryti 2020 m. Viešosios bibliotekos 
prenumeruojamų periodinių leidinių kartoteką 

I -IV ketv. BS 

2.4. Sudaryti numeracijos schemas periodinių 
leidinių registravimui, naudojant LIBIS 

programinę įrangą 

I ketv. BS 

3. Fondų komplektavimas. Apskaita. Saugojimas 

3.1. Registruoti gautas sąskaitas faktūras, aktus tam 

skirtame žurnale 

I-IV ketv. BS 

3.2. Naujai gautus dokumentus apskaityti naudojant 

LIBIS programą 

I-IV ketv. BS 

3.3. Vesti bendrąją rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos sistemos fondų apskaitos knygą 

I-IV ketv. BS 

3.4.  Vesti Viešosios bibliotekos ir filialų fondų 
apskaitos knygas 

I-IV ketv. BS ir filialai 

3.5. Vesti Viešosios bibliotekos ir filialų 
inventoriaus knygas 

I-IV ketv. BS ir filialai 

3.6. Klasifikuoti, autorinti ir kataloguoti 

dokumentus 

I-IV ketv. BS 

3.7. Bibliotekiškai sutvarkyti dokumentus I-IV ketv. BS 

3.8. Techniškai išskirstyti dokumentus Viešajai 
bibliotekai ir filialams 

I-IV ketv. BS 

3.9. Išrašyti kvitus prenumeruojamiems 

periodiniams leidiniams 

I-IV ketv. BS 

3.10. Registruoti ir saugoti nurašomų dokumentų 
nurašymo aktus 

I-IV ketv. BS 

3.11. Paruošti priėmimo aktus dokumentams, 

gaunamiems paramos būdu 

I-IV ketv. BS 
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3.12. Nurašyti skyrių bei filialų nurašomus 
dokumentus naudojant LIBIS programinę 
įrangą 

I-IV ketv. BS 

 

 

III. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO-INFORMACIJOS SKYRIUS 

 

TIKSLAI: 

1. Užtikrinti prieigą prie informacijos resursų, teikti vartotojams visavertes interaktyvias bei 
tradicines žinių paslaugas, skatinti kompiuterinio raštingumo plėtrą, prisidėti prie žinių 
visuomenės kūrimo. Kaupti ir populiarinti rašytinio bei rankraštinio Alytaus rajono ir su 

Alytaus rajonu susijusio kultūros paveldo dokumentus, užtikrinti sukauptų vertybių 
ilgalaikę saugą, panaudą ir prieigą vartotojams, puoselėti krašto savitumą.  

2. Organizuoti vartotojų aptarnavimą, teikiant konsultacinę pagalbą, skaitymo paslaugas 

ARSVB ir filialuose, vykdyti knygos, žinių ir profesionalios kūrybos sklaidą, ugdyti 
skaitymo įgūdžius ir tęsti skaitymo skatinimo iniciatyvas organizuojant edukacines 
kūrybines veiklas, skaitymo skatinimo akcijas.  

3. Gerinti bibliotekos lankytojams teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti bibliotekos fondų 
prieinamumą, sudaryti sąlygas vartotojams naudotis prenumeruojamomis duomenų 
bazėmis bei globaliais informaciniais tinklais. 

 

DARBAS SU BIBLIOTEKŲ VARTOTOJAIS  
 

Eil. 

Nr. 
Darbų (temų) pavadinimai Vykdymo 

laikas 
Vykdytojas 

1 2 3 4 

1. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

1.1. Reklamuoti bibliotekos veiklą, teikiamas 
paslaugas spaudoje, radijuje, televizijoje, 

bibliotekos tinklalapyje, bibliotekos 

socialiniame tinkle bei interaktyviame 

informaciniame stende  

I-IV ketv. SAS, filialai 

1.2. Vesti pažintines ekskursijas to pageidaujantiems 
lankytojams, siekiant supažindinti su bibliotekos 
veikla ir teikiamomis paslaugomis 

I-IV ketv. SAS, filialai 

 

1.3. Supažindinti visus vartotojus bei lankytojus su 
bibliotekos vidaus taisyklėmis bei skaitytojų 
teisėmis ir pareigomis 

I-IV ketv. SAS, filialai 

2. Darbas su vartotojais 

2.1. ARSVB  aptarnauti vartotojus ir lankytojus, 

naudojantis LIBIS automatizuota skaitytojų 
posisteme 

I-IV ketv. SAS 

2.2. Skatinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių 
gyventojus daugiau skaityti, gerinti jų skaitymo 
įgūdžius, kelti skaitymo prestižą vaikų ir 
jaunimo tarpe 

I-IV ketv. Filialai 

2.3. Teikti rajono gyventojams bibliotekines, 

bibliografines ir informacines paslaugas 

I-IV ketv. SAS 

2.4. Komplektuojant dokumentus rūpintis rajono 
bibliotekų vartotojų interesais bei poreikiais 

I-IV ketv. BS, SAS ir filialai 
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2.5. Pateikti rajono bibliotekų vartotojams 
informaciją apie viešosios bibliotekos teikiamas 

paslaugas ir prenumeruojamą spaudą 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

2.6. Kaimo filialų vartotojų reikmėms išduoti 
dokumentus iš bibliotekos skyrių bei saugyklos 

I-IV ketv. SAS 

2.7. Padėti kaimo bibliotekoms rengiant parodas, 
renginius bei teikti metodinę pagalbą kaimo 
bibliotekininkams bibliografinio-informacinio 

darbo, vartotojų aptarnavimo klausimais 

I-IV ketv. SAS ir BS 

2.8. Vartotojams pageidaujant pratęsti knygų 
grąžinimo terminą telefonu, elektroniniu paštu 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

2.9. Informuoti vartotojus apie naujai gautus 

leidinius bibliotekos tinklalapyje bei 

interaktyviame informaciniame stende 

I-IV ketv. ARSVB ir filialai 

2.10. Operatyviai atsakyti į skaitytojų bei lankytojų 
pateiktas bibliografines – informacines 

užklausas. 

I-IV ketv. SAS 

2.11. Rengti knygų bei leidinių parodas iškilių 
asmenybių jubiliejams bei jų kūrybai paminėti 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

2.12. Registruoti vartotojus Viešosios interneto 

prieigos Vartotojų registracijos ir statistikos 
sistema (VRSS*) 

I-IV ketv. 

 

SAS ir filialai 

3. Darbas su vartotojais vaikais 

3.1. Skatinti vartotojų vaikų domėjimąsi ir 
naudojimąsi biblioteka, informuojant visuomenę 
apie darbo su vaikais veiklą bei teikiamų 
paslaugų pobūdį 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

3.2. Išrinkti penkias populiariausias praėjusių metų 
vaikams bei paaugliams skirtas knygas, 

apklausiant bibliotekos jaunuosius skaitytojus 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

3.3. Bendradarbiauti su rajono bibliotekomis, 

mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, 
ruošiant bendrus renginius, spaudinių parodas, 
puoselėjančias gimtąją kalbą, literatūrą, istoriją 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

3.4. Bibliotekos svetainėje bei interaktyviame 
informaciniame stende skelbti apie vaikams 

teikiamas paslaugas, renginius, naujai gaunamus 

leidinius 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

3.5. Organizuoti ekskursijas vaikams, 

supažindinti juos su biblioteka, jos fondais, 
prenumeruojamais periodiniais leidiniais, 

teikiamomis paslaugomis bei bibliotekos 

taisyklėmis 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

3.6. Kultūringai, operatyviai ir kokybiškai aptarnauti  
lankytojus vaikus, atsakyti į temines bei 

bibliografines užklausas 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

3.7. Rinkti įvairią medžiagą apie kraštiečius – vaikų 
literatūros kūrėjus, rengti jų kūrybos parodas, 
susitikimus, puoselėti etninius Dzūkijos krašto 
papročius bei tradicijas 

I-IV ketv. SAS ir filialai 
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3.8. Ruošti ir platinti lankstinukus, knygų žymeklius, 
skrajutes apie vaikams teikiamas paslaugas, 

naujai gautus spaudinius bei periodiką 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

3.9. Rengti dokumentų ir knygų parodas, 
populiarinančias vaikiškų knygų autorius bei jų 
kūrinius 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

4. Darbas su skolininkais 

4.1. Išsiaiškinti vartotojus skolininkus I-IV ketv. SAS ir filialai 

4.2. Pametus ar sugadinus knygas iš skaitytojų 
paimti atitinkamą mokestį vertingomis 
knygomis, atsižvelgiant į pamestųjų knygų vertę 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

4.3. Telefonu paraginti skaitytojus skolininkus 

grąžinti paimtas knygas, o turintiems elektroninį 
paštą išsiųsti raginimus apie laiku negrąžintus 
leidinius 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

5. Darbas su žmonėmis turinčiais regėjimo negalią 

5.1. Vesti aklųjų bei silpnaregių skaitytojų kasečių ir 
kompaktinių diskų išdavimo apskaitos dienoraštį 

I-IV ketv. SAS 

5.2. Atnaujinti kompaktinių diskų, skirtų regėjimo 
negalią turintiems skaitytojams, fondą 

I-IV ketv. SAS 

5.3. Bendradarbiauti su aklųjų bei silpnaregių 
biblioteka, su Alytaus aklųjų bei silpnaregių 
draugija 

I-IV ketv. SAS 

6. Kita veikla 

6.1. Kopijuoti bibliotekos vartotojams reikiamus 

dokumentus 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

6.2. Teikti kitas mokamas ir nemokamas paslaugas I-IV ketv. SAS ir filialai 

6.3. Rengti ir įgyvendinti projektus I-IV ketv. SAS ir filialai 

6.4. Padėti vartotojams surasti reikiamą informaciją 
kompiuterinėse duomenų bazėse 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

6.5. Pravesti pažintines ekskursijas bibliotekų 
vartotojams 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

6.6. Patalpinti straipsnius apie įvykusius renginius 
bibliotekos tinklalapyje ir bibliotekos 

socialiniame tinkle 

I-IV ketv. SAS 

6.7. Nurašyti susidėvėjusius bei nepaklausius 
spaudinius, restauruoti susidėvėjusias knygas 

I-IV ketv. SAS 

 

BIBLIOGRAFINIS – INFORMACINIS VARTOTOJŲ APRŪPINIMAS, KRAŠTOTYROS 
VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų (temų) pavadinimai Vykdymo 

laikas 
Vykdytojas 

1 2 3 4 

1. Informacinė veikla 

1.1. Duomenų paiešką vartotojams vykdyti 

naudojantis LIBIS, elektroniniais žodynais, 
enciklopedijomis, žinynais, elektroninėmis DB 

EBSCO Publishing,  Naxos Music Library, 

Vyturys, Dainavos kraštas, Alytaus krašto 
etnokultūra bei tradiciniais šaltiniais 

I-IV ketv. SAS ir filialai  
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1.2. Alytaus rajono bibliotekų vartotojams informaciją 
pateikti: žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

1.3. Bibliografinį – informacinį fondą papildyti 

naujais dokumentais 

I-IV ketv. SAS 

1.4. Vykdyti teminę dokumentų atranką į informacinį 
fondą 

I-IV ketv. SAS 

2. Kraštotyros veikla 

2.1. Iš vietinės ir respublikinės spaudos bei kitų 
kraštotyros dokumentų sukurti ~ 3600 analizinių 
įrašų, iš jų ~1600 įrašų iš dienraščio „Alytaus 

naujienos” ir siųsti į LIBIS Analizikos posistemę 

I-IV ketv. SAS 

2.2. Tęsti kraštotyrinės kartotekos įrašų perkėlimą į 
LIBIS elektroninę duomenų bazę 

I-IV ketv. SAS  

2.3. Kraštotyros fonde kaupti visą apie Alytaus kraštą 
išleidžiamą informaciją 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

2.4. Kraštotyros dokumentus išduoti filialų 
vartotojams 

I-IV ketv. SAS  

2.5. Komplektuoti ir saugoti dokumentus apie Dzūkijos 
istoriją, tautosaką, mitologiją, krašto šventes, 
tradicijas, papročius, liaudies meną 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

2.6. Rinkti įvairią medžiagą apie kraštiečius – vaikų 
literatūros kūrėjus, rengti jų kūrybos parodas, 
susitikimus, puoselėti etninius Dzūkijos krašto 
papročius bei tradicijas 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

2.7. Papildyti elektroninę duomenų bazę „Dainavos 

kraštas” naujais įrašais ir visateksčiais 
dokumentais 

I-IV ketv. BS, SAS ir filialai 

2.8. Pristatyti 95 m. apimančią bibliotekos veiklą, jos 
vaidmenį kultūriniam Alytaus apskrities regionui, 
atskleisti nuveiktus darbus parengiant spaudinių, 
fotografijų, bei virtualią parodą 

I-IV ketv. SAS 

2.9. Rengti kraštotyrinio turinio renginius I-IV ketv. SAS ir filialai 

2.10. Populiarinti skyriuje saugomas kolekcijas: V. 

Stasiukyno, R. Launikonio, V. Nedzinsko kūrybos 
archyvus ir rankraščius, istoriko, kraštotyrininko, 
H. Rimkaus palikimą, profesorės R. Žepkaitės, G.  

Daukšienės, V. Ulčinsko, A. Urmanavičienės, A. 

Slavinskienės, P. Džervaus, O. Bladienės 

rankraščius, profesoriaus A. Šeškevičiaus įvairių 
dokumentų fondą, profesoriaus J. Danilevičiaus 
kūrybos fondą 

I-IV ketv. SAS ir filialai 

3. Viešosios interneto prieigos lankytojų aptarnavimas 

3.1. Registruoti ir aptarnauti interneto paslaugų 
vartotojus vartotojų registracijos ir statistikos 

sistema 

I-IV ketv. SAS, filialai 

3.2. Teikti mokamas ir nemokamas paslaugas 

vartotojams, naudojantiems kompiuterinę 
techniką: informacijos įrašymas į elektronines 
laikmenas, dokumentų skenavimas, dokumentų 
spausdinimas, kopijavimas ir kt. 

I-IV ketv. SAS, filialai 
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ  

2020-ŲJŲ METŲ RENGINIŲ PLANAVIMAS 

 

Įvairaus pobūdžio renginių, skirtų 
skaitymo skatinimui bei skaitymo 

kultūrai kelti organizavimas 

 

Renginiai 

 Iš viso 900 

Žodiniai renginiai 
Iš viso 335 

Viešojoje bibliotekoje 4 

Filialuose 331 

Vaizdiniai renginiai  

Iš viso 505 

Viešojoje bibliotekoje 81 

Filialuose 424 

Renginiai su bendruomene 

Viso  60 

Renginių planas pridedamas (Žr. Priedas Nr. 1) 
 

 

IV. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų (temų) pavadinimai Vykdymo 

laikas 
Vykdytojas 

1 2 3 4 

1. Direkciniai pasitarimai  I-IV ketv. Administracija 

2. Bibliotekos darbuotojų pasitarimai I-IV ketv. Administracija 

3. Darbo su atskiromis LIBIS posistemėmis 
praktiniai užsiėmimai 

I-IV ketv. 

 

SAS, BS 

4. Mokymai elektroninės informacijos 
panaudojimo klausimais 

I-IV ketv. 

 

BS 

5. Tiesioginiai mokymai bibliotekininkams  I-IV ketv. BS  

5.1. Darbo su Vartotojų registracijos ir statistikos 
sistema (VRSS) reikalavimai ir naujovės 

I-IV ketv.  BS 

5.2.  Informacinės sistemos LIBIS naujovės  I-IV ketv.  BS 

 

 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

Bibliotekininkystės ir fondų organizavimo skyriaus vedėja 

Jūratė Šalaševičienė 

Tel. 8~315 52204 

El. p.: vadyba@alytus.rvb.lt 
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Priedas Nr. 1 

 

RENGINIAI VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

 

Pavadinimas 
Atlikimo 

data 
Vykdytojas 

2 3 4 

REIKŠMINGIAUSI RENGINIAI IR PARODOS 

„2020-IEJI – TAUTODAILĖS METAI: MARGI AUDINIŲ 
RAŠTAI“ (I) /Parodų ciklas, skirtas Tautodailės metams/ 

2020-01-05 SAS 

„2020-IEJI – TAUTODAILĖS METAI: LIETUVOS DAILĖS 

ISTORIKUI IR KRITIKUI, GRAFIKUI, LIETUVIŲ 
PROFESIONALIOS MUZIEJININKYSTĖS PRADININKUI, 
NUSIPELNUSIAM MENO VEIKĖJUI PAULIUI GALAUNEI – 

130 M.“ (II) /Parodų ciklas, skirtas Tautodailės metams/ 

2020-01-20 SAS 

„2020-IEJI – TAUTODAILĖS METAI: TAUTINĖS JUOSTOS“ 

(III) /Parodų ciklas, skirtas Tautodailės metams/ 
2020-02-05 SAS 

„2020-IEJI – TAUTODAILĖS METAI: MEDŽIO DIRBINIAI“ 

(IV) /Parodų ciklas, skirtas Tautodailės metams/ 
2020-03-02 SAS 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirti renginiai 
/Interaktyvi literatūrinė viktorina „Knyggraužiukas“, susitikimai su 

literatūriniais personažais, piešinių parodos, knygų mainai ir kt./ 

2020-04- SAS 

„2020-IEJI – TAUTODAILĖS METAI: TAUTINIS 
KOSTIUMAS“ (V) /Parodų ciklas, skirtas Tautodailės metams/ 

2020-04-03 SAS 

Interaktyvi literatūrinė viktorina „Knyggraužiukas“ Alytaus 

pradinukus kviečia į knygos ir žinių šventę 

2020-05- SAS 

LITERATŪRINIS FESTIVALIS „LAUKINĖS VAIVORYKŠTĖS 
2020“ /Poezijos, prozos ir dainos šventė Dauguose/ 

2020-05 SAS 

„2020-IEJI – TAUTODAILĖS METAI: KRYŽDIRBYSTĖ“ (VI) 

/Parodų ciklas, skirtas Tautodailės metams/ 
2020-10-05 SAS 

 

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2020“ /Šiaurės šalių autorių 
kūrinių garsiniai skaitymai, piešinių parodos, linksmos viktorinos, 
susitikimai su pamėgtais literatūriniais herojais 

2020-11- SAS 

„2020-IEJI – TAUTODAILĖS METAI: KERAMIKA“ (VII) 

/Parodų ciklas, skirtas Tautodailės metams/ 
2020-12-05      SAS 

 

TEMINĖS PARODOS 
Atlikimo 

data 

Vykdytojas 

„Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti. 
2020-01-03 

 

SAS 

 

„Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti                                   
2020-02-03 SAS 

„Kalba gimtoji lūposna įdėta“ /Vasario 21-oji – Tarptautinė 
gimtosios kalbos diena/ 

2020-02-14 

 

     SAS 

 

„Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti 
2020-03-02 

 

  SAS 

„Lietuvių kalendorinės šventės: Užgavėnės“ 2020-03-03      SAS 

„Kovo 16-oji – Knygnešio diena“ 2020-03-12 SAS 

„Balandžio 7-oji – Pasaulinė sveikatos diena“ 2020-04-01 SAS 

„Lietuvių kalendorinės šventės: Velykos“ 2020-04-15 SAS 

„Gegužės 2-oji – Motinos diena“ 2020-04-27 SAS 
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„Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“ 2020-04-06 SAS 

„Gegužės 31- oji – Pasaulinė nerūkymo diena“ 2020-05-20 SAS 

„Birželio 5-oji – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena“ 2020-06-01 SAS 

„Birželio 6-oji –Tėvo diena“ 2020-06-01 SAS 

„Birželio 24-oji – Rasos (Joninių) diena“  2020-06-15 SAS 

„Rugpjūčio 15-oji – Žolinė“ 2020-08-10 SAS 

„Rugpjūčio 23-ioji –Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena“ 2020-08-17 SAS 

„Spalio 15-oji – Tarptautinė baltosios lazdelės diena“ 2020-10-09 SAS 

„Alytaus rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – 95 m.“ 2020-11-03 SAS 

„Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena“ 2020-11-09 SAS 

„Suaugusių švietimas Lietuvoje“ 2020-11-16 SAS 

„Gruodžio 1-oji – Pasaulinė kovos su AIDS diena“ 2020-11-23 SAS 

„Lietuvių kalendorinės šventės: Kalėdos“ 2020-12-18 SAS 

MENO IR GROŽINĖS LITERATŪROS PARODOS 
Atlikimo 

data 

Vykdytojas 

„Prozininkui, poetui Kaziui Borutai  – 115 m.“ 2020-01-02 SAS 

„Vaikų poetui Anzelmui Matučiui – 97 m.“ 2020-01-02 SAS 

„Rašytojui, žurnalistui Vytautui Budriui – 90 m.“ 2020-01-10 SAS 

„Poetui, kalbininkui Antanui Baranauskui – 185 m.“ 2020-01-20 SAS 

„Poetui, eseistui Sigitui Parulskiui – 55 m.“ 2020-02-03 SAS 

„Pedagogei, poetei Stasei Nedzinskienei – 70 m.“  2020-02-10 SAS 

„Suomių rašytojui, dailininkui Mauriui Kunui –70 m. “ 2020-02-10 SAS 

 „Norvegų rašytojai Anai Katarinai Vestly – 100 m. “ 2020-02-15 SAS 

„Gamtininkui, rašytojui Vytautui Nedzinskui – 80 m.“ 2020-02-20 SAS 

Rašytojai, dramaturgei Emilijai Liegutei-Balionienei – 90 m. “ 2020-02-21 SAS 

„Skulptoriui Mikelandželui Buonaročiui – 545 m.“ 2020-03-02 SAS 

„Poetui, dramaturgui Justinui Marcinkevičiui – 90 m. “ 2020-03-10 SAS 

„Gydytojai, žolininkei, etnografei Eugenijai Šimkūnaitei – 100 m.“ 2020-03-20 SAS 

„Danų rašytojai, maginės fantastikos knygų autorei Lenei Kaberbol 
– 60 m.“ 

2020-03-24 SAS 

„Prancūzų rašytojui Emiliui Zolia – 180 m.“ 2020-04-01 SAS 

„Balandžio 2-oji – Tarptautinė vaikų knygos diena“  2020-04-01 SAS 

„Pedagogui, kraštotyrininkui Petrui Džervui – 90 m.“ 2020-04-10 SAS 

„Dailininkei, grafikei, knygų iliustruotojai Aidai Janonytei – 50 m.“ 2020-04-15 SAS 

„Prozininkui, dramaturgui Herkui Kunčiui – 55 m.“ 2020-04-20 SAS 

„Poetei, prozininkei Renatai Šerelytei – 50 m.“ 2020-05-04 SAS 

„Pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martynui Mažvydui – 510 

m.“ 

2020-05-11 SAS 

„Prozininkui Vytautui Petkevičiui – 90 m.“ 2020-05-20 SAS 

„Literatūros klasikei Julijai Žemaitei – 175 m.“ 2020-06-01  SAS 

„Dailininkei, grafikei, knygų iliustruotojai Birutei-Žilytei 
Steponavičienei – 90 m.“ 

2020-06-02 SAS 

„Vokiečių rašytojui Tomui Manui – 145 m.“ 2020-06-10 SAS 

„Prancūzų rašytojui, filosofui Antuanui de Sent Egziuperi – 75 m. “ 2020-06-19 SAS 

„Rašytojui, poetui Gintarui Bleizgiui  – 45 m.“ 2020-07-01 SAS 

„Atostogos su knyga“ 2020-07-02 SAS 

„Prancūzų rašytojui Andrė Morua – 135 m.“ 2020-07-10 SAS 

„Istorikei Reginai Žepkaitei – 95 m.“ 2020-07-20 SAS 

„Poetui Antanui Šarkelei – 85 m.“ 2020-08-03 SAS 

„Vaikų rašytojui Gendručiui Morkūnui – 60 m.“ 2020-08-04 SAS 

„Poetui, vertėjui Henrikui Radauskui – 110 m.“ 2020-08-10 SAS 
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„Prozininkui Algirdui Pociui – 90 m.“ 2020-08-20 SAS 

„Poetui Pauliui Širviui – 100 m.“ 2020-09-01 SAS 

„Dailininkui, kompozitoriui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui  – 

145 m.“ 

2020-09-10 SAS 

„Rašytojui Rimantui Černiauskui – 70 m.“ 2020-09-10 SAS 

„Poetui, kritikui Aidui Marčėnui – 60 m.“ 2020-09-21 SAS 

„Britų dailininkui, knygų iliustruotojui Robui Skotonui – 60 m.“ 2020-09-23 SAS 

„Literatūros tyrinėtojai Viktorijai Daujotytei-Pakerienei – 75 m.“ 2020-10-01 SAS 

„Prozininkui, publicistui Ričardui Gaveliui – 70 m.“ 2020-10-10 SAS 

„Švedų muzikui, dailininkui, vaikų knygų iliustruotojui Tomui 
Wieslanderiui – 80 m.“ 

2020-10-11 SAS 

„Amerikiečių rašytojai Norai Roberts – 700 m.“ 2020-10-20 SAS 

„Italų rašytojui, literatūrinių pasakų kūrėjui Džaniui Rodariui – 100 

m.“ 

2020-10-23 SAS 

„Poetui, kritikui Henrikui Nagiui – 100 m.“ 2020-11-03 SAS 

„Škotų rašytojui Robertui L. Stivensonui – 170 m.“ 2020-11-10 SAS 

„Rašytojui, kritikui Antanui Škėmai – 70 m. “ 2020-11-20 SAS 

„Amerikiečių rašytojui Tomui B. Stounui – 70 m.“ 2020-11-23 SAS 

„Prozininkei Vytautei Žilinskaitei – 90 m.“ 2020-12-01 SAS 

„Prozininkui Sauliui Šalteniui – 75 m.“ 2020-12-10 SAS 

„Kalėdų traukiniu po stebuklingą knygų šalį“ 2020-12-20 SAS 

„Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 m.“ 2020-12-21 SAS 

* pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 
 

 

RENGINIAI FILIALUOSE 

 

Pavadinimas 
Atlikimo 

data 
Vykdytojas 

1 2 3 

SAUSIO MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 
Akcija „Renkame populiariausią 2019 m. knygą ir 
autorių“ 

1 mėn.  Punios filialas 

Popietė su lėlininke Rasa Benedikiene „Baltiškųjų 
deivių įkvėpta“ 

01.09 Alovės filialas 

Renginiai Laisvės gynėjų dienai paminėti  
/Sausio 13-oji/ 

1 mėn. 
(12 reng.) 

Ąžuolinių, Daugų, Genių, 
Kančėnų, Krokialaukio, 

Kumečių, Miroslavo, Radžiūnų, 
Rimėnų, Ūdrijos, Vaisodžių, 
Venciūnų filialai 

Poezijos popietė, skirta Lietuvos pedagogei, poetei, 
visuomenės veikėjai Stasei Nedzinskienei atminti, 
minint jos 70-dešimtą sukaktį 

01.15 Vankiškių filialas 

Popietė ,,Antanas Baranauskas – poetas, 

kalbininkas, Seinų vyskupas“ (skirta 185-osioms 

gimimo metinėms) 

01.17 Parėčėnų filialas 

Stalo žaidimų popietė vaikams 01.20 Butrimonių filialas 

Renginiai skirti Almos Karosaitės 75-osioms 

gimimo metinėms paminėti 
1 mėn. 

(2 reng.) 

Krokialaukio, Punios filialai 

Edukacinė popietė „Ateik ir sužinok“ 01.23 Nemunaičio filialas 
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Garsiniai A. Matučio kūrybos skaitymai ,,Tai 
margumai genelio“ 

01.24 Junčionių filialas 

Susitikimas su rašytoja, vertėja Irena Buivydaite 01.24 Pivašiūnų filialas 

Kūrybinis užsiėmimas vaikams „Kuriame pasaką“ 01.27 Butrimonių filialas 

Žiniuoniška gauromečio arbatos gėrimo 
degustacija-edukacija pagal Eugeniją Šimkūnaitę... 
(minint gydytojos, žolininkės, etnografės, 
habilituotos gamtos mokslų daktarės E. 
Šimkūnaitės 100-ąsias gimimo metines) 

01.28 Kančėnų filialas 

Raiškiojo skaitymo konkursas 5-8 kl. mokiniams 01.30 Simno filialas 

VASARIO MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 
Metų knygos rinkimų renginiai 2 mėn. 

(4 reng.) 

Daugų, Krokialaukio, Ūdrijos, 
Vaisodžių filialai 

Popietė ,,Svečiuose pasaka“ 2 mėn. Genių filialas 

Alytaus apskrities literatų klubo pirmininkės, 
literatės Emilijos Krušinienės knygos „Spygliuotu 

keliu“ pristatymas  

02.07 Alovės filialas 

Renginiai skirti Tarptautinei saugesnio interneto 

dienai paminėti 
2 mėn. 

(5 reng.) 

Daugų, Genių, Kančėnų, 
Makniūnų, Punios filialai 

Renginiai Valentino dienai paminėti /02.14/ 2 mėn. 
(2 reng.) 

Daugų, Vankiškių filialai 

 

Renginiai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti /Vasario 16-oji/ 

2 mėn. 
(13 reng.) 

Ąžuolinių, Butrimonių, Eičiūnų, 
Krokialaukio, Kumečių, 
Luksnėnų, Mikalavo, Rimėnų, 
Miroslavo, Nemunaičio, 
Ūdrijos, Venciūnų filialai 

„Mano kiemo vaikai“ – garsiniai skaitymai, skirti 

Emilijos Liegutės 80-čiui 
02.14 Punios filialas 

Edukaciniai užsiėmimai „SkaitMENINIS muziejus 

bibliotekoje“ 

02.17 Krokialaukio filialas 

Reginiai Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

paminėti /02.21/ 

2 mėn. 
(9 reng.) 

Butrimonių, Kančėnų, 

Kumečių, Luksnėnų, 
Mergalaukio, Pivašiūnų, Punios, 

Simno, Ūdrijos filialai 

Užgavėnėms paminėti skirti renginiai /02.25/ 2 mėn. 
(7 reng.) 

Butrimonių, Kumečių, 

Mikalavo, Rimėnų, Santaikos, 
Vankiškių, Venciūnų filialai 

KOVO MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 
Popietė tarptautinei rašytojų dienai paminėti „Prie 

puodelio arbatos su kaimo rašytojais“ 

03.03 Verebiejų filialas 

„Moteris – grožio etalonas“ (Tradicinis renginys 

moters dienai paminėti) 
03.06 Santaikos filialas 

Popietė-susitikimas „Pažink. Keliauk. Skaityk. „ 

/Mokyklų bendruomenių metams/ 
03.06 Ūdrijos filialas 

Popietė „Žemė priklauso vaikams“ (J. 

Marcinkevičiui – 90 m.) 

03.10 Daugų filialas 

Žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms 

metinėms paminėti /03.11/ 

3 mėn. 
(3 reng.) 

Ąžuolinių, Punios filialai 
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Renginiai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai paminėti /Kovo 11-oji/ 

3 mėn. 
(9 reng.) 

Junčionių, Krokialaukio, 

Kumečių, Mikalavo, Rimėnų, 
Santaikos, Ūdrijos, Vankiškių  
filialai 

Renginiai Knygnešio dienai paminėti  /03.16/ 
 

3 mėn. 
(5 reng.) 

Ąžuolinių, Butrimonių, 

Krokialaukio, Pivašiūnų, Simno 

filialai 

Popietė „Justino Marcinkevičiaus kūrybos 
fenomenas: skaitoma, dainuojama“ 

03.20 Pivašiūnų filialas 

Renginiai Žemės dienai paminėti  /03.20/ 3 mėn. 
(7 reng.) 

Alovės, Daugų, Krokialaukio, 

Kumečių, Praniūnų, Rimėnų  
filialai 

Renginiai Poezijos dienai paminėti /03.21/ 3 mėn. 
(4 reng.) 

Butimonių, Kančėnų, 
Makniūnų, Miroslavo filialai 

Poezijos popietė. Susitikimas su poete Svetlana 
Žadeikiene 

03.28 Radžiūnų filialas 

BALANDŽIO MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 

Renginiai Tarptautinei vaikų knygos dienai 
paminėti /04.02/ 

 

4 mėn. 
(16 reng.) 

Daugų, Kančėnų, Krokialaukio, 

Kumečių, Luksnėnų, Simno, 

Makniūnų, Mikalavo, Ūdrijos, 
Miroslavo, Miklusėnų, Punios, 

Nemunaičio, Radžiūnų, 
Vaisodžių, Venciūnų filialai 

Literatūrinė popietė pradinių klasių mokiniams 
„Mergaitė su degtukais“, skirta didžiausiam 
pasaulyje pasakininkui H. K. Andersenui atminti 

04.03 Simno filialas 

Susitikimas su poete, rajono garbės piliete 
Genovaite Švabiene 

04.03 Nemunaičio filialas 

Poezijos valandėlė „Vaikų žemė“ /Justino 

Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms 

04.02 Alovės filialas 

Renginiai Saugaus eismo dienai paminėti  4 mėn. 
(3 reng.) 

Ąžuolinių, Butrimonių 

Kumečių  filialai 

Velykiniai renginiai  4 mėn. 
(14 reng.) 

Ąžuolinių, Butrimonių, 

Eičiūnų, Genių, Krokialaukio, 

Kumečių, Mergalaukio, 

Mikalavo, Ryliškių, Rimėnų, 
Simno, Užupių, Verebiejų 
filialai 

Galvosūkių diena „Išardyk dėlionę ir įmink 
spėlionę“ 

04.16 Vankiškių filialas 

Renginiai Nacionalinei bibliotekų savaitei  4 mėn. 
(10 reng.) 

Daugų, Genių, Kančėnų, 

Kumečių, Miklusėnų, 
Praniūnų, Punios, Radžiūnų, 

Ūdrijos filialai 

Išvyka į Alytaus miesto teatrą su geriausiais 
skaitytojais (5 bilietus nupirks IĮ M. Klevienės 
vadovė, žodinis susitarimas) /Tarptautinei teatro 
dienai/ 

4 mėn. Kumečių filialas 

„Poezijos pavasaris“ 04.25 Praniūnų filialas 

GEGUŽĖS MĖNUO 
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ŽODINIAI RENGINIAI 
Renginiai Motinos dienai paminėti 
 

5 mėn. 
(14 reng.) 

Alovės, Butrimonių, Daugų, 

Eičiūnų, Junčionių, Kumečių, 
Mikalavo, Parėčėnų, Pivašiūnų, 
Ryliškių, Rimėnų, Ūdrijos, 
Vaisodžių, Vankiškių,    filialai 

Renginiai Europos dienai paminėti 5 mėn. 
(3 reng.) 

Alovės, Ūdrijos, Venciūnų 

filialai 

Renginiai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai /05.07/ 

5 mėn. 
(4 reng.) 

Butrimonių, Krokialaukio, 

Parėčėnų, Punios filialai 

Teatralizuotas užsiėmimas vaikams  „Aš mažasis 
knygelių skaitytojas“ ikimokyklinio amžiaus 
vaikams 

05.14 Butrimonių filialas 

Renginiai Šeimos dienai paminėti /05.15/ 5 mėn. 
(4 reng.) 

Daugų, Kumečių, Miroslavo, 

Praniūnų filialai 

Popietė „Mažojo princo pasaulis” (Antuanui de 

Sent Egzuperi – 120) 

05.17 Daugų filialas 

Svečiuose Algirdas Judickas (susipažinsime su 
gyvenančiu Dauguose  liaudies menininku, 
pamatysime jo darbus) /Tautodailės metams 
pažymėti/ 

05.20 Daugų filialas 

Poezijos pavasarėlis 5 mėn.  Punios filialas 

Literatūros kūrinio ekranizacijos peržiūra ir 
aptarimas (5-6 kl. mokiniams) 

05.21 Punios filialas 

Sportinis-pažintinis renginys „Čia – mano kraštas“ 

(Sportinis-pažintinis šiaurietiškojo ėjimo žygis prie 
Radžiūnų piliakalnio) 

05.23 Radžiūnų filialas 

Popietė ,,Žaiskime kartu“ (skirta Pasaulinei 

žaidimų dienai) 
05.28 Makniūnų filialas 

BIRŽELIO MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 
Renginiai Tarptautinei vaikų gynimo dienai  

paminėti /06.01/ 

 

6 mėn. 
(13 reng.) 

Daugų, Junčionių, 

Krokialaukio, Kumečių, 
Luksnėnų, Mergalaukio, 

Mikalavo, Praniūnų, Ryliškių, 

Santaikos, Vaisodžių, 
Venciūnų, Verebiejų filialai 

Ekskursija į Anzelmo Matučio muziejų 06.06 Vankiškių filialas 

Disputas  „Marčios likimas“ (Marčios gyvenimas 
pagal Žemaitę ir dabartinių rašytojų kūrybą) /J. 
Žemaitei 175/ 

06.04 Daugų filialas 

Mokyklos bendruomenės spektaklis „Trys 

mylimos“ /Julijai Žemaitei – 175/ 

06.05 Ūdrijos filialas 

Renginiai skirti skaitymo iššūkiui „Vasara su 

knyga“ (Garsiniai vasaros skaitymai, „Skaitymo 

iššūkis“ ir kt.) 

6-8 mėn. 
(13 reng.) 

 

Butrimonių, Daugų, Kančėnų, 
Krokialaukio, Kumečių, 
Luksnėnų, Mergalaukio, 

Mikalavo, Miklusėnų, Punios, 

Radžiūnų, Simno, Ūdrijos 

filialai 

Piešinių kreidelėmis konkursas „Mano svajonių 
pasaulis“ 

06.06 Užupių filialas 



20 

 

Viktorina ,,Ką žinai apie H. K. Anderseną“ 06.15 Ąžuolinių filialas 

Popietė ,,Augalai ir žolelės-gamtos dovana 

žmogui“ dalyvaus žolininkė Danutė Senutienė 

06.16 Makniūnų filialas 

Kūrybinės dirbtuvės „Nerk į meną“ jaunimui 06.17 Butrimonių filialas 

Praktinė-pažintinė popietė „Sveikata iš pievų“ 

vaikams   

06.22 Butrimonių filialas 

Literatūrinė valandėlė „Laiškas Mažajam princui“, 

skirta A. de Sent Egziuperi 120-mečiui paminėti 
06.29 Krokialaukio filialas 

LIEPOS MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 
Renginiai Valstybės dienai /Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienai/ paminėti  
7 mėn. 

(6 reng.) 

Krokialaukio, Kumečių, 
Luksnėnų, Mikalavo, Praniūnų, 
Radžiūnų filialai 

„Tautodailė – senolių palikimas“ (Tautodailės 
metams paminėti) 

07.11 Venciūnų filialas 

„Sveikata aplink mus“ /Popietė su žolininke Danute 
Senutiene/ 

07.11 Eičiūnų filialas 

Edukacija „Kiaušinių marginimas vašku“ 

/Tautodailės metams/ 
07.14 Praniūnų filialas 

Renginys „Spalvų muzika“. Susitikimas su 

kraštiečiu dailininku Juozu Gecevičiumi, minint jo 
90-ąjį jubiliejų 

07.15 Simno filialas 

Edukacinė veikla ,,Akmenų magija“  07.18 Nemunaičio filialas 

„Vasara – dar pabūk!“ (Vaikų ir jaunimo tradicinis 
piešinių konkursas) 

07.18 Santaikos filialas 

RUGPJŪČIO MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 
„XBOX – 2020“ (Tradicinis žaidimų turnyras) 08.08 Santaikos filialas 

Popietė „Po vaistažolių pasaulį“ 08.08 Mikalavo filialas 

Edukacinis užsiėmimas ,,Pasislėpę tarp 
knygų“/Skirtukų gamyba/ 

08.08 Užupių filialas 

Renginiai skirti Tarptautinei jaunimo dienai /08.12/ 8 mėn. 
(2 reng.) 

Ąžuolinių, Kančėnų filialas 

,,Po pievas vaikščiojau, žolynus rankiojau“ 08.14 Ryliškių filialas 

Vasaros šventė „Radžiūnų vasara“ 08.15 Radžiūnų filialas 

Popietė ,,Žolinės puokštėje visas vasaros derlius“ 08.18 Vaisodžių filialas 

Mokinių užimtumo projektas vasaros atostogų metu 
„Pažink. Susidraugauk. Tobulėk“ 

8 mėn.  Ūdrijos filialas 

Nuotaikingoji popietė su policijos šuneliu Amsiu 
(Artėjant Mokslo ir žinių dienai: kaip saugiai 

pasiekti mokyklą) 

08.21 Kančėnų filialas 

Pokalbių valandėlė ir vaikiškų žurnaliukų aptarimas 08.21 Vankiškių filialas 

Atsisveikinimas su vasara „Sudie, vasarėle“ 08.22 Nemunaičio filialas 

Literatūrinė popietė „Vasarą baigiame su knyga“, 

skirta Skaitymo iššūkiui apibendrinti 
08.24 Simno filialas 

RUGSĖJO MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 
Popietė „Amžinai, amžinai neramus...“ (Pauliaus 

Širvio 100-oms gimimo metinėms) 
09.05 Punios filialas 

Renginiai Tarptautinei raštingumo dienai /09.08/ 9 mėn.  
(3 reng.) 

Krokialaukio, Simno, Ūdrijos 

filialai 
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Popietė „Sveikatos palapinė“ 09.12 Radžiūnų filialas 

Literatūrinė popietė gimnazinių klasių mokiniams 
„Beržai baltieji broliai“, skirta Pauliaus Širvio 100-

osioms gimimo metinėms 

09.14 Simno filialas 

Susitikimas su „Tėkmės klubo literatais“ 9 mėn. Alovės filialas 

Žaidimų valandėlė pirmokams „Sveika, biblioteka“ 09.18 Butrimonių filialas 

Edukacinis užsiėmimas pirmokams „Aš esu 
biblioteka – įženk“ 

09.22 Simno filialas 

Pilietinė iniciatyva „Žydų bendruomenės 
gyvenimas Butrimonyse ir holokaustas“ paminėti 
žydų genocido dieną 

09.23 Butrimonių filialas 

Kūrybinė laboratorija vaikams „Skaityk ir atrask“ 09.28 Butrimonių filialas 

SPALIO MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 
Renginiai Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai 
/10.01/ 

10 mėn. 
(5 reng.) 

Ąžuolinių, Luksnėnų, 
Pivašiūnų, Praniūnų, Ūdrijos 

filialai 

Kūrybinės dirbtuvės puokščių gamyba iš rudens 
gėrybių 

10.04 Kumečių filialas 

Draugiški susitikimai „Mes – gamtos vaikai“ 

/Pasaulinei gyvūnijos dienai/ 
10.04 Ūdrijos filialas 

Renginiai Tarptautinei Mokytojo dienai paminėti 
/10.05/ 

10 mėn. 
(3 reng.) 

Kumečių, Miroslavo, Rimėnų 

filialai 

Literatūriniai rudens skaitymai bibliotekoje: 
„Žemaitė, žengianti per XXI amžių... Įspūdžiai 
neišblėsę“. Rimanto Verbos filmo „Žemaitė“ 

peržiūra 

10.05 Kančėnų filialas 

Edukacinė popietė ,,Dekupažo magija“ /Dekupažo 
technikos mokys Ingrida Veličkienė/ 

10.10 Užupių filialas 

Laimos Liaukonienės kūrybinių darbų parodos 

,,Siūlų magija“ pristatymas 

10.13 Makniūnų filialas 

Edukacinis užsiėmimas pradinių klasių mokiniams 
„Būk saugus kelyje“, skirtas Europos saugaus 

eismo dienai 

10.13 Simno filialas 

Literatūrinė popietė „Dienų skambesy“ su literate 

Scholastika Kavaliauskiene  

10.16 Alovės filialas 

Susitikimas su tautodailininke Rita Gegužiene/ 
skirtas Tautodailės metams paminėti 

10.16 Nemunaičio filialas 

„Senjorų dienos internete 2019“  10 mėn.  
21-25 d. 

Kumečių filialas 

Popietė ,,Poezijos posmas – mano dvasios duona“ 

(Susitikimas su „Tėkmės“ klubo literatais) 

10 mėn. Genių filialas 

Pažintinis rytmetis „Biblioteka – neišsenkantis 
žinių lobynas“  priešmokyklinio ugdymo vaikams 

10.14 Butrimonių filialas 

Popietė „Lai šermukšnių uogos maudosi rūkuose“ 

(Poezijos ruduo) 

10.15 Daugų filialas 

„Prie krintančių lapų ugniakuro“ (Rudens šventė – 

subuvimas) 

10.20 Santaikos filialas 

Stalo žaidimų turnyras 10.29 Verebiejų filialas 

Vaiduoklių vakarėlis 10.31 Kumečių filialas 

LAPKRIČIO MĖNUO 
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ŽODINIAI RENGINIAI 
Namų šeimininkų dienai: edukacinis užsiėmimas 
„Molio virtuvėje“ kartu su keramike Kristina 

Zazerskiene /Tautodailės metams pažymėti/ 

11.05 Kančėnų filialas 

Padėkos vakaras „Pabūkime kartu ir padėkokim“ 

/Skaitytojų pagerbimui/ 
11.06 Ūdrijos filialas 

Užsiėmimų valanda „Kryžiažodžiai – protų 
mankšta“ 

11.07 Mikalavo filialas 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai  11 mėn. 
(12 reng.) 

Butrimonių, Daugų, Kančėnų, 
Krokialaukio, Miroslavo, 

Pivašiūnų, Punios, Ryliškių, 

Simno, Vankiškių, Verebiejų 

filialai 

Popietė „Vandens galios“ /Susitikimas su 

Visuomenės sveikatos biuro darbuotojomis/    
11.12 Nemunaičio filialas 

Renginiai skirti Tarptautinei tolerancijos dienai 

(11.15) 

11 mėn. 
(3 reng.) 

Butrimonių, Kumečių, 
Praniūnų  filialai 

Susitikimas su kuriančiais kraštiečiais 11.20 Pivašiūnų filialas 

GRUODŽIO MĖNUO 

ŽODINIAI RENGINIAI 
Popietė „Džiaugsmo ir skausmo ašaros“ (skirta 

paminėti A. Sabonytės – Kazlauskienės 85-mečiui) 
12.02 Daugų filialas 

,,Ištiesk pagalbos ranką“ /žmonių su negalia diena/ 12.03 Ąžuolinių filialas 

„Roboto ir peteliškės draugystė” (Vytautei 
Žilinskaitei – 90 m.) 

12.11 Daugų filialas 

Akcija „Pradžiuginkim vienišus žmones“ (atvirukų 
gamyba vienišiems seniūnijos gyventojams) 

12 mėn. Punios filialas 

Edukacinė programa „Šiaudinukai puoš eglutę“ 

/Tautodailės metams/ 
12.12 Ūdrijos filialas 

Advento renginiai 12 mėn. 
(5 reng.) 

Eičiūnų, Genių, Nemunaičio, 
Vankiškių, Verebiejų filialai 

Kalėdiniai renginiai 12 mėn. 
(22 reng.) 

Alovės, Ąžuolinių, Butrimonių, 
Daugų, Eičiūnų, Kančėnų, 
Krokialaukio, Makniūnų, 
Mergalaukio, Mikalavo, 

Miroslavo, Praniūnų, Ryliškių, 
Rimėnų, Santaikos, Simno, 

Vaisodžių, Vankiškių, 
Verebiejų filialai 

* pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai 
 

 

 

Akcijos 

Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“ 6-8 mėn. SAS ir visi filialai 

Akcija „Knygų Kalėdos”: Padovanok knygą 
bibliotekai 

12 mėn. SAS ir visi filialai 

Akcija „Grąžinkime knygą bibliotekai” 12 mėn. SAS ir visi filialai 
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Teminės parodos filialuose 

Darbo turinys Renginių skaičius 

Parodos Lietuvos istorinėms datoms atminti (Laisvės gynėjų, 
Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo, Valstybės dienai ir kt.) 

62 

Parodos, skirtos miestelio (kaimo) šventėms 3 

Parodos, skirtos Metų knygos rinkimams 4 

Parodos, skirtos Tautodailės metams paminėti 5 

Parodos, skirtos kalbai ir knygai 20 

Parodos, skirtos Knygnešio dienai paminėti 14 

Parodos, skirtos Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti 4 

Parodos, skirtos Motinos, Tėvo ir Šeimos dienai paminėti 8 

Parodos, skirtos Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti 5 

Parodos, skirtos Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 
paminėti 

2 

Parodos, skirtos Žemės dienai, gamtai 5 

Parodos kalendorinėms datoms atminti (Užgavėnės, Velykos, 
Joninės, Kalėdos ir kt.) 

43 

Parodos, skirtos Tarptautinei Mokytojo dienai paminėti 4 

Parodos, skirtos Europos dienai paminėti 3 

Parodos lietuvių rašytojų jubiliejams paminėti 102 

Parodos užsienio rašytojų jubiliejams paminėti 41 

Parodos vaikų rašytojų jubiliejams paminėti 24 

Parodos kitiems žymiems žmonėms paminėti 24 

Piešinių konkursai, parodos 14 

Fotografijų parodos 7 

Rankdarbių parodos 18 

Kitos parodos 12 

 

Renginiai su bendruomene 

Kaimo bendruomenės 
šventės 

I-IV 

ketv. 

Eičiūnų, Krokialaukio, Luksnėnų, Punios, Ūdrijos filialai 

Kalendorinės šventės 
(Užgavėnės, Velykos, 

Joninės, Oninės, Sekminės 
ir kt.) 

2 mėn. Ąžuolinių, Butrimonių, Genių, Kančėnų, Krokialaukio, 

Luksnėnų, Makniūnų, Mergalaukio, Miklusėnų, 
Miroslavo, Nemunaičio, Parėčėnų, Praniūnų, Punios, 

Simno, Ūdrijos, Vaisodžių, Vankiškių, Venciūnų filialai  

Motinos diena 5 mėn. Kančėnų, Mergalaukio, Punios filialai 

Šeimos diena 5 mėn. Ūdrijos, Venciūnų filialai 

Mindaugo karūnavimo 
šventė 

7 mėn. Miroslavo, Nemunaičio filialai 

Sporto šventės 10 mėn. Junčionių, Punios filialai 

Seniūnijos dienos 10/11 

mėn.  
Nemunaičio, Punios, Ryliškių, Vaisodžių  filialai 

Rudens, Derliaus, 

Žemdirbio šventės 

10/11 

mėn. 
Ąžuolinių, Junčionių, Krokialaukio, Mikalavo, Miroslavo, 

Nemunaičio, Parėčėnų, Simno, Ūdrijos, Vankiškių filialai 

Kalėdiniai ir naujametiniai 
vakarai 

12 mėn.  Kančėnų, Krokialaukio, Luksnėnų, Nemunaičio, Parėčėnų, 
Punios, Venciūnų filialai 

Kitos šventės su 
bendruomene 

I-IV 

ketv. 

Ąžuolinių, Butrimonių, Luksnėnų, Miroslavo, 

Nemunaičio, Praniūnų, Simno filialai 
 


