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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 viešosios bibliotekos 2019-ųjų metų veiklos planas nustato
tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus
vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendindama savo misiją – kaupti, saugoti ir
teikti visuomenei naudotis dokumentuose, elektroninėse laikmenose fiksuotą informaciją, žinias,
patirtį, kurti visoms gyventojų grupėms prieinamą bibliotekos paslaugų sistemą – kelia sau tokius
tikslus:
 Būti vietinės bendruomenės informacijos, neformalaus švietimo, kultūros, mokymo ir
laisvalaikio centru, teikiančiu rajono bendruomenei galimybę naudotis ne tik dokumentų
fondais, bet ir šiuolaikinės informacijos ir komunikacijos technologijomis;
 Optimaliai išnaudoti Bibliotekos suformuotą infrastruktūrą, gerinant aptarnavimą racionaliai
panaudojant žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikti rajono gyventojams inovatyvias,
kokybiškas ir prieinamas bibliotekos paslaugas;
 Dalyvauti įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose bei programose. Teikti paraiškas
projektams, kurie, sėkmės atveju, suteiktų galimybę sustiprinti bibliotekos gebėjimus
tenkinti bendruomenės poreikius ir įtvirtinti biblioteką kaip tvarią bendruomeninę instituciją,
galinčią pagerinti rajono žmonių, ypač jaunimo, gyvenimo kokybę, didinti užimtumą,
mažinti socialinę atskirtį.
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau ARSVB) 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.
Bibliotekos organizacinę struktūrą sudaro: Administracija, Skaitytojų aptarnavimoinformacijos, Bibliotekininkystės ir fondų organizavimo, 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;
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;
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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. Organizuoti parodas bei renginius, siekiant populiarinti bibliotekos ir filialų dokumentų
fondus;
4.2. Bendradarbiauti su savivaldybės institucijomis, įstaigomis, bendruomenėmis, siekiant
patobulinti ir plėtoti bibliotekinių paslaugų įvairovę rajono bibliotekose;
4.3. Stiprinti Bibliotekos ryšius su Alytaus rajono seniūnijų, mokyklų, kaimų
bendruomenėmis;
4.4. Rinkti medžiagą apie Alytaus rajono kultūros paveldą, personalijas, rengti kraštotyros
darbus ir juos pristatyti kraštotyros renginiuose, internetinėje erdvėje bei žiniasklaidoje;
4.5. 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.
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Darbų pavadinimas
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BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
Gyventojų sutelkimo procentas:
Bendras
ARSVB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose
Vartotojų skaičius
Iš viso
ARSVB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose
Apsilankymo skaičius

Planas
2019 m.
3

Vykdytojas
4

50
22
48
25

ARSVB* ir filialai
SAS*
Simno ir Daugų
Filialai

13350
6200
1100
6050

ARSVB ir filialai
SAS
Simno ir Daugų
Filialai
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1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Iš viso
ARSVB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

202000
80000
22000
100000

ARSVB ir filialai
SAS
Simno ir Daugų
Filialai

Iš viso
ARSVB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

406000
260000
25000
121000

ARSVB ir filialai
SAS
Simno ir Daugų
Filialai

Iš viso
ARSVB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

73000
30000
8000
35000

ARSVB ir filialai
SAS
Simno ir Daugų
Filialai

Išduotis (bendri duomenys)

Išduotis vaikams

Skaitymo intensyvumas
Iš viso
35
ARSVB ir filialai
ARSVB
43
SAS
Miesto filialuose
22,2
Simno ir Daugų
Kaimo filialuose
22,5
Filialai
BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR POPULIARINIMAS
Renginiai:
Iš viso
966
ARSVB ir filialai
Iš jų vaikams
380
ARSVB ir filialai
Žodiniai renginiai:
Iš viso
380
ARSVB ir filialai
Iš jų vaikams
218
ARSVB ir filialai
ARSVB
7
SAS
Iš jų vaikams
5
SAS
Miesto filialuose
69
Simno ir Daugų
Iš jų vaikams
30
Simno ir Daugų
Kaimo filialuose
304
Filialai
Iš jų vaikams
183
Filialai
Vaizdiniai renginiai:
Iš viso
534
ARSVB ir filialai
Iš jų vaikams
162
ARSVB ir filialai
Renginiai su bendruomene:
52
Filialai
Straipsniai:
Internete
375
ARSVB ir filialai
Spaudoje
45
ARSVB ir filialai
INFORMACINIS IR KRAŠTOTYROS DARBAS
Atsakyti užklausų
5700
ARSVB ir filialai
Analizinių kraštotyrinių įrašų kūrimas ARSVB
3600
SAS
LIBIS
Bibliografinių įrašų eksportas į NBDB
1500
SAS
Parengti 2019 m. Alytaus krašto įžymių žmonių
1
SAS
jubiliejinių datų ir atmintinų datų kalendorių
VIEŠŲJŲ INTERNETO PRIEIGOS TAŠKŲ VEIKLA
Seansų skaičius
56000
ARSVB ir filialai
Virtualių apsilankymų skaičius
19950
ARSVB ir filialai
Virtualių parodų, knygų naujienų parengimas
12
ARSVB ir filialai
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5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

FONDO FORMAVIMAS
Gauti ir sutvarkyti dokumentų (vnt.)
Gauti periodinių leidinių (pavadinimų)
Nurašyti dokumentų (vnt.)
Nurašyti periodinių leidinių (pavadinimų)
METODINĖ VEIKLA
Parengti bibliotekų veiklą reglamentuojančius
dokumentus
Surengti metodinių seminarų ir kursų
Parengti 2019 m. jubiliejinių datų kalendorių
PROGRAMOS, PROJEKTAI
Dalyvauti Alytaus rajono savivaldybės
skelbiamuose projektuose
Dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros
ministerijos skelbiamuose projektuose
Dalyvauti „Metų knygų penketuko“ projektuose
Įgyvendinti skaitymo įgūdžių ir skaitymo kultūros
formavimo Alytaus rajone programą
IŠVYKOS
Ekskursijos
Išvykos bibliotekinės veiklos klausimais
Atnaujinant kompiuterinės programos bei
darbuotojų kompiuterius

12000
60
16500
70

BS*
BS
BS
BS

20

Administracija

5
1

Administracija, BS
BS

6

SAS, filialai

8

SAS, filialai

10
1

SAS, filialai
Administracija

1
4
32

Administracija
Administracija, BS
Administracija

II. METODINĖ VEIKLA
TIKSLAS:
Skleisti bibliotekininkystės praktiką, ugdyti bibliotekinių specialistų motyvaciją ir
kompetencijas darbui, organizuoti bibliotekininkystės plėtros programų rajone įgyvendinimą.
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.
3.2.

Priemonė

Terminas

Atsakingas asmuo

2

3

4

I-IV ketv.

Direktorius
A. Vyšniauskas

12 mėn.

J. Šalaševičienė

1-2 mėn.

J. Šalaševičienė

2-3 mėn.

J. Šalaševičienė

Kas ketv.
Metų

J. Šalaševičienė
SAS

Norminiai dokumentai
Supažindinti bibliotekos darbuotojus su Alytaus
rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
bibliotekos direktoriaus įsakymais bibliotekų
veiklos klausimais ir kitais dokumentais
Surinkti skyrių ir filialų ateinančių metų veiklos
planus, juos analizuoti ir parengti bendrą 2020
metų ARSVB veiklos planą
Bibliotekos veiklos analizė, statistika
Parengti Alytaus rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos ir jos filialų 2018 statistines ataskaitas,
pateikti duomenis LIBIS statistikos moduliui
Parengti ARSVB 2018 m. veiklos tekstinę
ataskaitą
Metodikos rekomendacijos
Tyrimų organizavimas bibliotekose
Informuoti rajono viešųjų bibliotekų

6

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5.
5.1.

6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.

bibliotekininkus apie naujus norminius
eigoje
dokumentus bibliografijos, etnokultūros klausimais
Apžvalgos, pranešimai, bibliotekinio darbo patirties skleidimas
ARSVB kryptys 2019 metams
1 mėn.
Administracija
2018 m. ARSVB ir filialų veiklos apžvalga
2-3 mėn.
J. Šalaševičienė
I pusmečio renginių apžvalga
7 mėn.
J. Šalaševičienė
Filialų fondų charakteristika
9 mėn.
R. Kunigonienė
Kraštotyros darbo ,,Raitininkų seniūnijos
9 mėn.
B. Sadauskienė
enciklopedija kitaip” veiklų apžvalga
Makniūnų filialo vyr.
bibliotekininkė
Patirtys: „Knygosūkis” – literatūrinis stalo
10 mėn.
A. Daironienė
žaidimas
Butrimonių filialo vyr.
bibliotekininkė
Tiriamoji veikla
Atlikti 2018 m. bibliotekos veiklos vertinimą:
I ketv.
BS
analizuojant statistinius rodiklius, veiklos
ataskaitas, renginių aprašymus
Metodinė pagalba
Konsultuoti bibliotekos paslaugų reklamos, ryšių
Per metus
BS
su visuomene klausimais
Konsultuoti filialų darbuotojus bibliotekų fondo
Per metus
BS
apskaitos, nurašymo ir fondo analizės klausimais
Tikrinti dokumentų fondo apskaitą
Kas ketv.
BS
Konsultuoti filialų darbuotojus projektų, programų
Per metus
BS
rengimo klausimais
Kita veikla
Kiekvieną mėnesį rinkti duomenis apie viešųjų
Kas
BS
bibliotekų veiklą
mėnesį
Kiekvieną mėnesį ruošti rajono viešųjų bibliotekų
Kas
BS
mėnesio renginių ir parodų planus
mėnesį
III. BIBLIOGRAFINIS – INFORMACINIS VARTOTOJŲ APRŪPINIMAS.
KRAŠTOTYROS VEIKLA

TIKSLAS:
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.
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.

Darbų (temų) pavadinimai
2
Informacinė veikla
Duomenų paiešką vartotojams vykdyti naudojantis
LIBIS, elektroniniais žodynais, enciklopedijomis,
žinynais, elektroninėmis DB EBSCO Publishing,
Credo Online Reference Service, Naxos Music
Library, Vyturys, Dainavos kraštas, Alytaus krašto

Vykdymo
laikas
3

Vykdytojas

I-IV ketv.

SAS ir filialai

4
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

3.
3.1.

3.2.

etnokultūra bei tradiciniais šaltiniais
Alytaus rajono bibliotekų vartotojams informaciją
I-IV ketv.
pateikti: žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu, faksu
Bibliografinį – informacinį fondą papildyti naujais
I-IV ketv.
dokumentais
Vykdyti teminę dokumentų atranką į informacinį
I-IV ketv.
fondą
Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, įsigyjant
I-IV ketv.
naujas virtualios informacijos DB ir tradicinius
dokumentus (rengti projektus)
Kraštotyros veikla
Iš vietinės ir respublikinės spaudos bei kitų
I-IV ketv.
kraštotyros dokumentų sukurti ~ 3600 analizinių
įrašų, iš jų ~1500 įrašų iš dienraščio „Alytaus
naujienos” ir siųsti į LIBIS Analizikos posistemę
Tęsti kraštotyrinės kartotekos įrašų perkėlimą į
I-IV ketv.
LIBIS elektroninę duomenų bazę
Kraštotyros fonde kaupti visą apie Alytaus kraštą
I-IV ketv.
išleidžiamą informaciją
Kraštotyros dokumentus išduoti filialų vartotojams
I-IV ketv.
Aprūpinti kraštotyros dokumentais ir informacija
I-IV ketv.
filialus
Komplektuoti ir saugoti dokumentus apie Dzūkijos I-IV ketv.
istoriją, tautosaką, mitologiją, krašto šventes,
tradicijas, papročius, liaudies meną
Rinkti įvairią medžiagą apie kraštiečius – vaikų I-IV ketv.
literatūros kūrėjus, rengti jų kūrybos parodas,
susitikimus, puoselėti etninius Dzūkijos krašto
papročius bei tradicijas
Papildyti elektroninę duomenų bazę „Dainavos
I-IV ketv.
kraštas” naujais įrašais ir visateksčiais dokumentais
Pristatyti 94 m. apimančią bibliotekos veiklą, jos
I-IV ketv.
vaidmenį kultūriniam Alytaus apskrities regionui,
atskleisti nuveiktus darbus parengiant spaudinių,
fotografijų, bei virtualią parodą
Rengti kraštotyrinio turinio renginius
I-IV ketv.
Populiarinti skyriuje saugomas kolekcijas: V. I-IV ketv.
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
Viešosios interneto prieigos lankytojų aptarnavimas
Registruoti ir aptarnauti interneto paslaugų
I-IV ketv.
vartotojus vartotojų registracijos ir statistikos
sistema
Teikti mokamas ir nemokamas paslaugas I-IV ketv.
vartotojams, naudojantiems kompiuterinę techniką:
informacijos įrašymas į elektronines laikmenas,

SAS ir filialai
SAS
SAS
SAS ir filialai

SAS

SAS
SAS ir filialai
SAS
SAS
SAS ir filialai

SAS ir filialai

BS, SAS ir filialai
SAS

SAS ir filialai
SAS ir filialai

SAS, filialai

SAS, filialai
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dokumentų skenavimas, dokumentų spausdinimas,
kopijavimas ir kt.
IV. DARBAS SU BIBLIOTEKŲ VARTOTOJAIS
TIKSLAS:
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.
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Darbų (temų) pavadinimai
2
Bibliotekos įvaizdžio formavimas
Deramai paminėti ypatingą Lietuvos savanorių,
Lietuvos kariuomenės ir kitų Lietuvos piliečių
indėlį Nepriklausomybės kovose ginant ką tik
atkurtą Lietuvos valstybę, pagerbiant visų
kovojusiųjų ir žuvusiųjų už Lietuvos
Nepriklausomybę atminimą
Reklamuoti bibliotekos veiklą, teikiamas
paslaugas spaudoje, radijuje, televizijoje,
bibliotekos tinklalapyje, bibliotekos socialiniame
tinkle bei interaktyviame informaciniame stende
Vesti pažintines ekskursijas to pageidaujantiems
lankytojams, siekiant supažindinti su bibliotekos
veikla ir teikiamomis paslaugomis
Supažindinti visus vartotojus bei lankytojus su
bibliotekos vidaus taisyklėmis bei skaitytojų
teisėmis ir pareigomis
Darbas su vartotojais
ARSVB aptarnauti vartotojus ir lankytojus,
naudojantis LIBIS automatizuota skaitytojų
posisteme
Skatinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių
gyventojus daugiau skaityti, gerinti jų skaitymo
įgūdžius, kelti skaitymo prestižą vaikų ir jaunimo
tarpe.
Teikti rajono gyventojams bibliotekines,
bibliografines ir informacines paslaugas
Komplektuojant dokumentus rūpintis rajono
bibliotekų vartotojų interesais bei poreikiais
Pateikti rajono bibliotekų vartotojams informaciją
apie viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas ir
prenumeruojamą spaudą
Kaimo filialų vartotojų reikmėms išduoti
dokumentus iš bibliotekos skyrių bei saugyklos
Padėti kaimo bibliotekoms rengiant parodas,
renginius bei teikti metodinę pagalbą kaimo
bibliotekininkams bibliografinio-informacinio

Vykdymo
laikas
3

Vykdytojas

Metų
eigoje

SAS, filialai

Metų
eigoje

SAS, filialai

Metų
eigoje

SAS, filialai

Metų
eigoje

SAS, filialai

I-IV ketv.

SAS

I-IV ketv.

Filialai

I-IV ketv.

SAS

I-IV ketv.

BS, SAS ir filialai

I-IV ketv.

SAS ir filialai

I-IV ketv.

SAS

I-IV ketv.

SAS ir BS

4
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2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.
4.1.

darbo, vartotojų aptarnavimo klausimais
Vartotojams pageidaujant pratęsti knygų
I-IV ketv.
grąžinimo terminą telefonu, elektroniniu paštu
Informuoti vartotojus apie naujai gautas grožinės
I-IV ketv.
bei šakinės literatūros knygas, pateikiant knygų
anotacijas internetiniame bibliotekos tinklalapyje
bei interaktyviame informaciniame stende
Operatyviai atsakyti į skaitytojų bei lankytojų
I-IV ketv.
pateiktas bibliografines – informacines užklausas.
Rengti knygų bei leidinių parodas iškilių I-IV ketv.
asmenybių jubiliejams bei jų kūrybai paminėti
Viešųjų interneto prieigos vartotojų registravimas I-IV ketv.
vartotojų registracijos ir statistikos sistema
(VRSS*)
Aptarnauti rajono ir miesto gyventojus, turinčius
regėjimo negalią.
Darbas su vartotojais vaikais
Skatinti vartotojų vaikų domėjimąsi ir
I-IV ketv.
naudojimąsi biblioteka, informuojant visuomenę
apie darbo su vaikais veiklą bei teikiamų paslaugų
pobūdį
Išrinkti penkias populiariausias praėjusių metų
I-IV ketv.
vaikams bei paaugliams skirtas knygas,
apklausiant bibliotekos jaunuosius skaitytojus
Bendradarbiauti su rajono bibliotekomis,
I-IV ketv.
mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis,
ruošiant bendrus renginius, spaudinių parodas,
puoselėjančias gimtąją kalbą, literatūrą, istoriją
Bibliotekos svetainėje bei interaktyviame
I-IV ketv.
informaciniame stende skelbti apie vaikams
teikiamas paslaugas, renginius, naujai gaunamus
leidinius
Organizuoti ekskursijas vaikams,
I-IV ketv.
supažindinti juos su biblioteka, jos fondais,
prenumeruojamais periodiniais leidiniais,
teikiamomis paslaugomis bei bibliotekos
taisyklėmis
Kultūringai, operatyviai ir kokybiškai aptarnauti
I-IV ketv.
lankytojus vaikus, atsakyti į temines bei
bibliografines užklausas
Rinkti įvairią medžiagą apie kraštiečius – vaikų
I-IV ketv.
literatūros kūrėjus, rengti jų kūrybos parodas,
susitikimus, puoselėti etninius Dzūkijos krašto
papročius bei tradicijas
Ruošti ir platinti lankstinukus, knygų žymeklius,
I-IV ketv.
skrajutes apie vaikams teikiamas paslaugas,
naujai gautus spaudinius bei periodiką
Ruošti ir platinti lankstinukus, knygų skirtukus
I-IV ketv.
arba skrajutes apie vaikams vartotojams teikiamas
paslaugas bei naujai gautus spaudinius
Darbas su skolininkais
Išsiaiškinti vartotojus skolininkus
I-IV ketv.

SAS ir filialai
ARSVB ir filialai

SAS
SAS ir filialai
SAS ir filialai

SAS ir filialai

SAS ir filialai

SAS ir filialai

SAS ir filialai

SAS ir filialai

SAS ir filialai

SAS ir filialai

SAS ir filialai

SAS ir filialai

SAS ir filialai
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4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Pametus ar sugadinus knygas iš skaitytojų paimti
I-IV ketv.
SAS ir filialai
atitinkamą mokestį vertingomis knygomis,
atsižvelgiant į pamestųjų knygų vertę
Telefonu paraginti skaitytojus skolininkus grąžinti I-IV ketv.
SAS ir filialai
paimtas knygas, o turintiems elektroninį paštą
išsiųsti raginimus apie laiku negrąžintus leidinius
Muzikinio padalinio veikla, bei darbas su žmonėmis turinčiais regėjimo negalią
Supažindinti skaitytojus su informacinėmis
I-IV ketv.
SAS
duomenų bazėmis, teikiančiomis naujausią bei
aktualiausią muzikinę informaciją
Vesti fonotekos skaitytojų bei muzikinių įrašų I-IV ketv.
SAS
išdavimo apskaitos dienoraštį
Surasti skaitytojams reikiamus garso bei vaizdo
I-IV ketv.
SAS
įrašus
Vesti aklųjų bei silpnaregių skaitytojų kasečių ir I-IV ketv.
SAS
kompaktinių diskų išdavimo apskaitos dienoraštį
Periodiškai atnaujinti kompaktinių diskų fondą
I-IV ketv.
SAS
Bendradarbiauti su aklųjų bei silpnaregių
I-IV ketv.
SAS
biblioteka, su Alytaus aklųjų bei silpnaregių
draugija
Kita veikla
Kopijuoti bibliotekos vartotojams reikiamus
I-IV ketv.
SAS ir filialai
dokumentus
Teikti kitas mokamas ir nemokamas paslaugas
I-IV ketv.
SAS ir filialai
Rengti ir įgyvendinti projektus
I-IV ketv.
SAS ir filialai
Padėti vartotojams surasti reikiamą informaciją I-IV ketv.
SAS ir filialai
kompiuterinėse duomenų bazėse
Pravesti pažintines ekskursijas bibliotekų
I-IV ketv.
SAS ir filialai
vartotojams
Patalpinti straipsnius apie įvykusius renginius
I-IV ketv.
SAS
bibliotekos tinklalapyje ir bibliotekos
socialiniame tinkle

V. ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ
2019-ŲJŲ METŲ RENGINIŲ PLANAVIMAS
Įvairaus pobūdžio renginių, skirtų
skaitymo skatinimui bei skaitymo
kultūrai kelti organizavimas

Renginiai
Iš viso

966

Žodiniai renginiai
Iš viso
380
Viešojoje bibliotekoje
7
Filialuose
373
Vaizdiniai renginiai
Iš viso
534
Viešojoje bibliotekoje
62
Filialuose
472
Renginiai su bendruomene
Viso
52
Renginių planas pridedamas (Žr. Priedas Nr. 1)
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VI. BIBLIOTEKOS FONDŲ KOMPLEKTAVIMAS
TIKSLAS:
Formuoti ir tirti dokumentų fondo struktūrą, atsižvelgiant į aptarnaujamos savivaldybės
teritorijos tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, gyventojų reikmes. Stebėti dokumentų
paskirstymą pagal ARSVB filialus, užtikrinti sistemingą fondų atnaujinimo, paslaugų vartotojams
funkcionavimo, spaudinių, periodikos ir kitų dokumentų fondo komplektavimą, atitinkantį
vartotojams teikiamas paslaugas ir reikmes (pagal skirtas komplektavimo lėšas).
Eil.
Nr.
1
1.
1.1
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Priemonė
2
Einamasis ir papildomas fondo komplektavimas
Parengti bibliotekinių dokumentų mažos vertės
supaprastinto pirkimo sąlygas. Skelbti CVP IS
Komplektuoti dokumentų fondus rajono viešųjų
bibliotekų sistemai, atsižvelgiant į vartotojų
poreikius
Užsakyti naujus dokumentus naudojantis leidiniu
,,Ekspresinformacija”, dokumentų tiekėjų
rekomendacijomis
Fondus papildyti dokumentais pirktais iš
knygynų, autorių bei dokumentais gautais
paramos būdu
Atlikti tiekėjų žodinę/ rašytinę apklausą, su
kuriais nėra sudarytos sutartys, tiekti
dokumentus bibliotekai
Prenumeruoti periodinius leidinius 2019
metams. Skelbti CVP IS
Informacijos paieškos sistemos organizavimas
Tvarkyti dokumentus LIBIS programine įranga
Vesti einamojo komplektavimo kartoteką
Sudaryti Viešosios bibliotekos prenumeruojamų
periodinių leidinių kartoteką
Sudaryti numeracijos schemas periodinių
leidinių registravimui, naudojant LIBIS
programinę įrangą
Fondų komplektavimas. Apskaita. Saugojimas
Registruoti gautas sąskaitas faktūras, aktus tam
skirtame žurnale
Naujai gautus dokumentus apskaityti naudojant
LIBIS programą
Vesti bendrąją rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos sistemos fondų apskaitos knygą
Vesti Viešosios bibliotekos ir filialų fondų
apskaitos knygas
Vesti Viešosios bibliotekos ir filialų inventoriaus
knygas
Klasifikuoti, autorinti ir kataloguoti dokumentus
Bibliotekiškai sutvarkyti dokumentus

Terminas

Atsakingas asmuo

3

4

I ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS, SAS

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

I ketv.

BS

I-IV ketv.
I-IV ketv.
I ketv.

BS
BS
BS

I ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS ir filialai

I-IV ketv.

BS ir filialai

I-IV ketv.
I-IV ketv.

BS
BS
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3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

Techniškai išskirstyti dokumentus Viešajai
bibliotekai ir filialams
Išrašyti kvitus prenumeruojamiems periodiniams
leidiniams
Registruoti ir saugoti nurašomų dokumentų
nurašymo aktus
Paruošti priėmimo aktus dokumentams,
gaunamiems paramos būdu
Nurašyti skyrių bei filialų nurašomus
dokumentus naudojant LIBIS programinę įrangą

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

VII. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Priemonė

Terminas

2

3
I-IV ketv.

4
Administracija

I-IV ketv.
I-IV ketv.

Administracija
SAS, BS

I-IV ketv.

BS

I-IV ketv.

BS

Direkciniai pasitarimai
Bibliotekos darbuotojų pasitarimai
Darbo su atskiromis LIBIS posistemėmis
praktiniai užsiėmimai
Mokymai elektroninės informacijos
panaudojimo klausimais
Tiesioginiai mokymai bibliotekininkams

Atsakingas asmuo

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Bibliotekininkystės ir fondų organizavimo skyriaus vyresnioji metodininkė l. e. vedėjos pareigas
Jūratė Šalaševičienė
Tel. 8~315 52204
El. p.: vadyba@alytus.rvb.lt
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Priedas Nr. 1
RENGINIAI VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Pavadinimas
2

Atlikimo
data
3

Vykdytojas
4

REIKŠMINGIAUSI RENGINIAI IR PARODOS
„LIETUVOS LAISVĖS KOVOS: PIRMIEJI ŽINGSNIAI Į
NEPRIKLAUSOMYBĘ“ (I) /Parodų ciklas, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės kovų atminimo metams/
„LIETUVOS LAISVĖS KOVOS: LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMAS“ (II) /Parodų ciklas,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams/
„LIETUVOS LAISVĖS KOVOS: LIETUVOS TARYBO VEIKLA
1918 METAIS“ (III) /Parodų ciklas, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės kovų atminimo metams/
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirti renginiai
/Interaktyvi literatūrinė viktorina „Knyggraužiukas“, susitikimai su
literatūriniais personažais, piešinių parodos, knygų mainai ir kt./
Interaktyvi literatūrinė viktorina „Knyggraužiukas“ Alytaus
pradinukus kviečia į knygos ir žinių šventę
„Susitikimas su finansininku, dėstytoju, politiku, kandidatu į
Lietuvos Respublikos prezidentus Gitanu Nausėda
Naujos interaktyvios literatūrinės kino viktorinos „Ekranizatorius“
pristatymas
VŠĮ „Kūrybinės idėjos“ pristato projektą „VISAI NEJUOKINGA –
keliaujanti komiksų paroda“ /Kūrybines dirbtuves vaikams ir
jaunimui ves dailininkė-iliustratorė Ula Šimulynaitė/
„LIETUVOS LAISVĖS KOVOS: NEPRIKLAUSOMYBĖS
GYNIMAS 1918-1920 METAI“ (IV) /Parodų ciklas, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams/
„Kaimo rašytojų diena – 2019“ /Kasmetinė dainos ir žodžio šventė:
dalyvauja Alytaus apskrities, Marijampolės, Suvalkų vaivadijos
poetai ir literatai, folkloro kolektyvai/
„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2019“
„LIETUVOS LAISVĖS KOVOS: NEPRIKLAUSOMYBĖS
KOVOS SU RAUDONĄJA ARMIJA IR BERMONTININKAIS“
(V) /Parodų ciklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės kovų
atminimo metams/

2019-01-05

SAS

2019-02-05

SAS

2019-03-5

SAS

2019-04

SAS

2019-05

SAS

2019

SAS

2019-06

SAS

2019-09

SAS

2019-10-05

SAS

2019-10

SAS

2019-11
2019-12-05

SAS
SAS

TEMINĖS PARODOS

Atlikimo
data
2019-01-05

Vykdytojas

2019-02-10
2019-02-10

SAS
SAS

2019-02-17

SAS

„Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena”, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti.
Istorikui, kultūros ir meno tyrinėtojui Juozui Jurginiui – 110“
„Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena”, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti
„Kalba gimtoji lūposna įdėta“ /Vasario 21-oji – Tarptautinė
gimtosios kalbos diena/
„Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena”, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti

2019-03-02

SAS

SAS
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„Lietuvių kalendorinės šventės: Užgavėnės“
„Kovo 16-oji – Knygnešio diena“
„Lietuvių kalendorinės šventės: Velykos“
„Balandžio 7- oji – Pasaulinė sveikatos diena”
„Gegužės 2-oji – Motinos diena “
„Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“
„Gegužės 31- oji – Pasaulinė nerūkymo diena“
„Birželio 6-oji –Tėvo diena“
„Birželio 5-oji – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena”
„Birželio 24-oji – Rasos (Joninių) diena“
„Rugpjūčio 15-oji – Žolinė “
„Rugpjūčio 23-ioji –Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena“
„Spalio 15-oji – Tarptautinė baltosios lazdelės diena”
„Alytaus rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – 94 m.“
„Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena”
„Suaugusių švietimas Lietuvoje“
„Gruodžio 1-oji – Pasaulinė kovos su AIDS diena”
„Lietuvių kalendorinės šventės: Kalėdos“
MENO IR GROŽINĖS LITERATŪROS PARODOS
„Prozininkui, vertėjui Vincui Giedrai – 90 m.“
„Poetui, kritikui Valdemarui Kukului – 60 m.“
„Poetui, prozininkui Kęstučiui Navakui – 55 m.“
„Prozininkui Juozui Paukšteliui – 120 m.“
„Poetui, vertėjui Jonui Strielkūnui – 80 m.“
„Rašytojui Petrui Cvirkai – 110 m.”
„Prozininkui Romualdui Granauskui – 80 m.“
„Prozininkui Juozui Baltušiui – 110 m.“
„Prozininkei, vertėjai Irenai Buivydaitei – 65 m.“
„Prancūzų rašytojui Romain Gary – 105 m.“
„Dailininkui, tapytojui Augustinui Savickui – 100 m.“
„Prancūzų rašytojui Onore de Balzakui – 220 m.“
„Anglų prozininkui Arturui Konanui Doiliui – 160 m.
„Lietuvių grafikui Stasiui Krasauskui – 90 m.“
„Rusų poetui Aleksandrui Puškinui – 220 m.
„Rašytojui Petrui Venclovui – 75 m.
„Poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui – 100 m.“
„Publicistui, pedagogui Česlovui Kudabai – 85 m.“
„Prozininkui Vytautui Ažušiliui – 90 m.“
„Poetui, prozininkui Jonui Mačiukevičiui – 80 m.“
„Poetui, vertėjui Alfonsui Maldoniui – 90 m.“
„Džeimsui Fenimorui Kuperiui – 230 m.“
„Klasikui Juozui Tumui-Vaižgantui – 150 m.“
„Prozininkui Mariui Katiliškiui – 105 m.“
„Poetui, publicistui Eduardui Mieželaičiui – 100 m.“
„Birutei Jonuškaitei Augustinienei – 60 m.“
„Rašytojui Simonui Stanevičiui – 80 m.“
„Kalbininkui Kaziui Būgai – 140 m.“
„Poetei Salomėjai Nėriai – 115 m.“
„Poetei Daliai Teišerskytei – 75 m.“

2019-03-05
2019-03-12
2019-03-21
2019-03-30
2019-04-27
2019-04-30
2019-05-20
2019-06-01
2019-06-01
2019-06-20
2019-08-10
2019-08-17
2019-10-10
2019-11-02
2019-11-09
2019-11-16
2019-11-23
2019-12-19
Atlikimo
data
2019-01-20
2019-02-10
2019-02-20
2019-03-01
2019-03-10
2019-03-20
2019-04-03
2019-04-10
2019-04-20
2019-05-02
2019-05-10
2019-05-21
2019-06-01
2019-06-11
2019-06-20
2019-07-01
2019-07-10
2019-07-20
2019-08-01
2019-08-10
2019-08-20
2019-09-01
2019-09-10
2019-09-20
2019-10-01
2019-10-10
2019-10-20
2019-11-02
2019-11-10
2019-11-20

SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
Vykdytojas
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
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„Prozininkei Vandai Juknaitei – 70 m.“
„Prancūzų dailininkui Žoržui Sera – 150 m.“
„Prancūzų dailininkui Anri Matisui – 150 m.“
* pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai

2019-12-01
2019-12-10
2019-12-20

SAS
SAS
SAS

RENGINIAI FILIALUOSE
Pavadinimas
1

Atlikimo
data
2
SAUSIO MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI
Edukacinis kvilingo užsiėmimas „Gaminame
valstybinę vėliavą“ /Lietuvos vėliavos dienai/
„Jis mūsų stiprybė ir pasididžiavimas“ /Grožinės
literatūros pradininkui Kristijonui Donelaičiui –
305 m./
Popietė ,,Kristijonas Donelaitis – grožinės
literatūros pradininkas“ (skirta 305 gimimo
metinėms)
„Trys Karaliai, užeikit pas mus“
Akcija „Renkame populiariausią knygą ir autorių“
Popietė ,,Iš kartos į kartą“, skirta Vietovardžių
metams paminėti
Literatūrinė popietė ,,Lietuva mažytis mano
kraštas“
Edukacinė pamokėlė pagal Sigutę Ach „Liejame
akvarelę...“
K. Donelaičio kūrybos skaitymai „Jau saulelė...“
Renginiai Laisvės gynėjų dienai paminėti
/Sausio 13-oji/

Vykdytojas
3

01.04

Kumečių filialas

01.05

Mergalaukio filialas

01.05

Parėčėnų filialas

01.07
01.08
01.09

Miroslavo filialas
Punios filialas
Nemunaičio filialas

01.10

Junčionių filialas

01.12

Kančėnų filialas

01.12
1 mėn.
(9 reng.)

Teatralizuotas užsiėmimas vaikams „Stebuklinga
01.16
knygos galia“
Garsiniai skaitymai „Ar mes mylim šaltą žiemą“
01.18
Vinco Giedros 90-mečiui paminėti
Vakaronė „Gyvenk sveikai“
01.22
Susitikimas su Alytaus apskrities literatų klubo
01.24
„Tėkmė“ nare, literate Irena DanilevičiūteMalmygiene
Popietė vaikams ,,Eilėraščio ritmu“
01.26
Žaidimų popietė „Žiemos džiaugsmai“ vaikams
01.30
Viktorina „Daugų krašto vietovardžiai“, skirta
01.30
Vietovardžių metams paminėti
VASARIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Metų knygos rinkimų renginiai
2 mėn.
(5 reng.)
Skaitymų ir žaidimų valanda vaikams
03.02

Pivašiūnų filialas
Krokialaukio, Kumečių,
Miroslavo, Nemunaičio,
Radžiūnų, Rimėnų, Santaikos,
Ūdrijos, Venciūnų filialai
Butrimonių filialas
Punios filialas
Butrimonių filialas
Pivašiūnų filialas
Nemunaičio filialas
Butrimonių filialas
Daugų filialas

Daugų, Krokialaukio, Ūdrijos
filialai
Nemunaičio filialas
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Edukacinė popietė „Gerbkim duoną – gyvybę
žmonių“ Duonos dienai paminėti
Kūrybinis užsiėmimas „Skaitome, žaidžiame,
kuriame“
Pasakų popietė ,,Vaikučiams pabiručiams“
Edukacinis dailės užsiėmimas pradinių klasių
mokiniams „Jie gyvena šalia mūsų“
Susitikimas su „Alytaus naujienų“ fotožurnaliste
Zita Stankevičiene
Edukacinė pamokėlė pagal Sigutę Ach „Liejame
akvarelę...“
Valandėlė skirta Tarptautinei saugesnio interneto
dienai
Edukacinis užsiėmimas „Skaitau, kuriu, vaidinu...“
/skirta I. Krylovo 250-osioms gimimo metinėms/
Pamoka bibliotekoje „Ivano Krylovo pasakėčių
skaitymai“, skirta I. Krylovo 250-osioms gimimo
metinėms
Renginiai Valentino dienai paminėti

02.05

Daugų filialas

02.06

Krokialaukio filialas

2 mėn.
02.07

Genių filialas
Butrimonių filialas

2 mėn.

Pivašiūnų filialas

02.09

Kančėnų filialas

02.12

Punios filialas

02.13

Kumečių filialas

02.13

Punios filialas

Renginiai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti /Vasario 16-oji/

2 mėn.
(3 reng.)
2 mėn.
(12 reng.)

Reginiai Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
paminėti

2 mėn.
(8 reng.)

Meninio skaitymo konkursas Simno gimnazijos 5-8
02.22
klasių mokiniams „Nupinsiu Lietuvai vainiką“
Popietė – susitikimas su teisininkais „Teisininko
02.22
kasdienybė ir laisvalaikis“ (pageidaujantiems bus
teikiama nemokama teisinė konsultacija)
Popietė „Pasikalbėkim... mintimis iš knygų“
02.23
Viktorina „Knygosūkis“ pradinių klasių mokiniams
02.26
Bendruomenės moterų rankdarbių parodos
2 mėn.
,,Laisvalaikio pomėgiai“ pristatymas
Pokalbių ciklas ,,Apie Tave ir Tau“: su literate
2 mėn.
Olga Riabinina
KOVO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Užgavėnėms paminėti skirti renginiai
3 mėn.
(6 reng.)
Popietė ,,Jums, Moterys!”, skirta Tarptautinei
moters dienai
„Moteris – grožio etalonas“ (Tradicinis renginys
moters dienai paminėti)
Popietė su poete Maryte Marčiulaitiene, knygos
„Sapnų gija“ pristatymas

Daugų, Kumečių, Vankiškių
filialas
Butrimonių, Eičiūnų,
Krokialaukio, Kumečių,
Mikalavo, Miroslavo, Radžiūnų,
Rimėnų, Ūdrijos, Vaisodžių,
Venciūnų, Verebiejų filialai
Ąžuolinių, Kančėnų, Kumečių,
Luksnėnų, Mergalaukio,
Miroslavo, Pivašiūnų, Ūdrijos
filialai
Simno filialas
Vankiškių filialas

Punios filialas
Butrimonių filialas
Genių filialas
Alovės filialas

03.07

Butrimonių, Kumečių,
Mikalavo, Santaikos, Venciūnų
filialai
Butrimonių filialas

03.08

Santaikos filialas

03.08

Vankiškių filialas
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Knygos „1918 m. Nepriklausomybės Akto
signataras Donatas Malinauskas“ pristatymas
visuomenei: „Bukauciškės – Terra Recognita.
Atpažintoji žemė“, skirtas visuomenės veikėjo,
Valstybės tarybos nario, signataro Donato
Malinausko 150-osioms gimimo metinėms
paminėti.
Popietė „Žodžio ir muzikos žaismas“ skirta
Pasaulinei poezijos dienai paminėti (dalyvaus
Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė“ nariai)
Išvyka į Alytaus miesto teatrą su naujaisiais
bibliotekos skaitytojais /Teatro dienai/
Renginiai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti /Kovo 11-oji/
Popietė ,,Sveikatos paslaptys“ /Alytaus rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras/
Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Jautriai
skleidęs dvasios šviesą“, skirta tėvo Stanislovo
100-osioms gimimo metinėms
Renginiai Knygnešio dienai paminėti
Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės
pamoka bibliotekoje „Tėviškės tema Jono
Strielkūno eilėraščiuose“, skirta J. Strielkūno 80mečiui ir Pasaulinei poezijos dienai
Garsiniai skaitymai ,,Vaikystę puošia pasakos“
Susitikimas su rašytoja Irena BuivydaiteKupčinskiene
Literatūrinė popietė „Rašytojas iš Nemuno šalies“
/rašytojui Petrui Cvirkai 110 m./
Garsinis knygų skaitymas pradinukams
,,Paskaitykime kartu‘‘
Renginiai Žemės dienai paminėti
Renginiai Poezijos dienai paminėti

03.09

Kančėnų filialas

3 mėn.

Makniūnų filialas

3 mėn.

Kumečių filialas

3 mėn.
(5 reng.)
03.15

Krokialaukio, Kumečių,
Luksnėnų, Rimėnų, Ūdrijos
filialai
Užupių filialas

03.15

Simno filialas

3 mėn.
(8 reng.)
03.19

Daugų, Genių, Krokialaukio,
Kumečių, Nemunaičio,
Pivašiūnų, Simno filialai
Punios filialas

03.22
03.22

Junčionių filialas
Krokialaukio filialas

03.23

Praniūnų filialas

3 mėn.

Makniūnų filialas

3 mėn.
(5 reng.)
3 mėn.
(9 reng.)

Garsiniai iš pasirinktų knygų ,Petro Cvirkos
03.25
skaitymai. /Petro Cvirkos 110 metinėms/
BALANDŽIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Popietė 1-4 klasių mokiniams „Melagis melavo, per
tiltą važiavo...“
Edukacinė valandėlė ,,Šiaudinukai“ su
muziejininke Rasa Benedikiene
Renginiai Tarptautinei vaikų knygos dienai
paminėti

Butrimonių, Krokialaukio,
Kumečių, Mikalavo, Miroslavo
filialai
Alovės, Ąžuolinių, Kumečių,
Miklusėnų, Miroslavo,
Pivašiūnų, Radžiūnų,
Vaisodžių, Verebiejų filialai
Kumečių filialas

04.01

Butrimonių filialas

04.02

Alovės filialas

4 mėn.
(18 reng.)

Daugų, Eičiūnų, Kančėnų,
Kumečių, Luksnėnų,
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VMI – darbuotojai Luksnėnų bibliotekoje
Susitikimas su Alytaus sveikuolių klubo „Ryžtas“
vadove Jūrate Marčiulaitiene, „Slow food
conviviumo Lietuvoje“ atstove Džiuginta
Rasiukevičiene /Sveikatos dienai/
Stalo žaidimų popietė „Būk saugus kelyje“, skirta
Saugaus eismo dienai, 1-4 kl. mokiniams
Popietė „Juokų maišelis‘, skirta juokų arba melagių
dienai paminėti
Susitikimas su rašytoja Irena Buivydaite
Mokomasis edukacinis užsiėmimas „Kaip saugiai
elgtis kelyje“ Užsiėmimus praves jaunoji policijos
savanorė Rugilė Krušnaitė /Saugaus eismo savaitei/
Apsakymo Brisiaus galas, garsiniai skaitymai ir
aptarimas /Jono Biliūno 140-osioms metinėms/
Kūrybinės dirbtuvės „Nerk į meną“ jaunimui
Velykiniai renginiai

Mokymai bibliotekoje „Išmaniųjų įrenginių
panaudojimo galimybės“ (dalyvavimas projekte
„Prisijungusi Lietuva“
Arvydo Šeškevičiaus knygos „Simno praeitis ir
dabartis“ pristatymas
Renginiai Nacionalinei bibliotekų savaitei

04.04
4 mėn.

Makniūnų, Mergalaukio,
Mikalavo, Miklusėnų,
Nemunaičio, Pivašiūnų,
Punios, Rimėnų, Santaikos,
Simno, Ūdrijos, Venciūnų,
Verebiejų filialai
Luksnėnų filialas
Kumečių filialas

04.05

Butrimonių filialas

04.06

Verebiejų filialas

04.06
04.08

Punios filialas
Kumečių filialas

04.15

Kumečių filialas

04.23

Butrimonių filialas
Ąžuolinių, Butrimonių, Daugų,
Eičiūnų, Junčionių, Kumečių,
Krokialaukio, Mergalaukio,
Mikalavo, Nemunaičio,
Rimėnų, Ryliškių, Vankiškių,
Verebiejų filialai
Vankiškių filialas

04.25

Simno filialas

04.19
4 mėn.
(16 reng.)

4 mėn.
(12 reng.)

Pokalbių ciklas ,,Apie Tave ir Tau“: su socialinių
4 mėn.
mokslų daktare Ramute Oreniene
Popietė „Sveikatos palapinė“
04.27
Pažintinė popietė ,,Kuriam pasakų medį“
04.27
Susitikimas su Alytaus apskrities VMI Alytaus
4 mėn.
skyriaus Mokestinių prievolių specialiste. Pajamų ir
turto deklaravimas
GEGUŽĖS MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Renginiai Motinos dienai paminėti
5 mėn.
(15 reng.)

Daugų, Genių, Kančėnų,
Kumečių, Makniūnų,
Miklusėnų, Miroslavo,
Praniūnų, Punios, Ūdrijos
filialai
Alovės filialas
Radžiūnų filialas
Užupių filialas
Alovės filialas

Ąžuolinių, Butrimonių,
Eičiūnų, Junčionių, Kumečių,
Mikalavo, Miroslavo,
Parėčėnų, Pivašiūnų, Praniūnų,
Rimėnų, Ryliškių, Vaisodžių,
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Viktorina ,,Aš – Europos pilietis“
,,Sveikame kūne sveika siela“ (Alytaus rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
kūrybiniai praktiniai užsiėmimai)
Renginiai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai
Popietė ,,Žaiskime kartu“ (Pasaulinė žaidimų
diena)
Viktorina moksleiviams „Lietuva – Europos
centras“ /Europos dienai/
„Žiedais alsuojantis pavasaris“ (Poezijos pavasaris)
Rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams „Piešiu
knygą nematytą“
Renginiai Šeimos dienai paminėti

5 mėn.
5 mėn.
5 mėn.
(6 reng.)
5 mėn.

Butrimonių, Krokialaukio,
Parėčėnų, Punios, Simno
filialai
Makniūnų filialas

05.09

Ūdrijos filialas

05.10
05.15

Daugų filialas
Butrimonių filialas

5 mėn.
(6 reng.)

Sportinis-pažintinis renginys skirtas vietovardžių
05.18
metams paminėti „Čia – mano kraštas, čia – mano
šaknys“ (Sportinis-pažintinis šiaurietiškojo ėjimo
žygis prie Radžiūnų piliakalnio)
Kūrybiškumo mokykla „ Žaidžiu lietuvišku vardu“
05.24
/Vietovardžių metams/
Popietė „Kaimynų dienos bibliotekoje“
05.24
,,Einu savo vasarom“ /Susitikimas su poete
05.25
Palmyra Pracuviene/
Tradicinė poezijos šventė
5 mėn.
BIRŽELIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Renginiai Tarptautinei vaikų gynimo dienai
6 mėn.
paminėti
(17 reng.)

Popietė su emigrantais „Lietuviais esame mes
gimę“ /Pasaulio lietuvių metams/
Popietė su rašytoju Romualdu Zabulioniu, rašytojo
knygų pristatymas
Viktorina ,,Tautosakos malūnas“
Praktinis-pažintinis rytmetis „Aš mažasis knygelių
skaitytojas“ ikimokyklinio amžiaus vaikams
Muzikos valanda su jaunaisiais kūrėjais
„Pažinkime Žemaitiją“ – edukacinė kelionė, skirta
Žemaitijos metams
Susitikimas su „Misija Sibiras 2018“ dalyviais
/Gedulo ir Vilties dienai/
Vasaros garsiniai skaitymai su teatro elementais:
Birutė Mar. „Gėlininkė“
(aktorės, rašytojos B. Mar 50-osioms gimimo

Vankiškių filialai
Genių filialas
Makniūnų filialas

Daugų, Kumečių, Mergalaukio,
Miroslavo, Praniūnų, Venciūnų
filialai
Radžiūnų filialas

Ūdrijos filialas
Krokialaukio filialas
Užupių filialas
Alovės filialas

06.07

Alovės, Ąžuolinių, Daugų,
Genių, Junčionių,
Krokialaukio, Luksnėnų,
Mikalavo, Parėčėnų, Praniūnų,
Radžiūnų, Ryliškių, Vankiškių,
Venciūnų filialai
Ūdrijos filialas

06.07

Vankiškių filialas

06.12
06.13

Užupių filialas
Butrimonių filialas

06.14
6 mėn.

Simno filialas
Punios filialas

6 mėn.

Kumečių filialas

06.15

Kančėnų filialas
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metinėms įprasminti)
Popietė skirta skaitymo iššūkiui “Nepraeik pro šalį“
Garsiniai vasaros skaitymai „Vasara su knyga”

06.15
6-8 mėn.
(12 reng.)

Popietė „Paseksiu tau pasaką“
06.20
Edukacinis užsiėmimas, vainikų pynimas Jonams
06.24
/Joninėms/
Viktorina ,,Skaitai knygas – kaupi žinias“
06.25
LIEPOS MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Vasaros socialinis projektas „Atostogauk su
07.02
šauliais“ /Lietuvos šaulių sąjungos metams/
Renginiai Valstybės dienai /Lietuvos karaliaus
7 mėn.
Mindaugo karūnavimo dienai/ paminėti
(7 reng.)
Popietė ,,Stebuklinga vaistažolių galia“, kurioje
7 mėn.
dalyvaus žolininkė Danutė Senutienė
Salomėjos Neries eilėraščių garsinis skaitymas
07.04
vaikams „Baltais takeliais bėga saulytė“
Viktorina ,,Ką aš žinau apie Lietuvą“
07.05
Rašytojos Janinos Survilaitės kūrinių motyvais
07.10
sukurto filmo „Edeno sodas“ peržiūra (režisierius
Algimantas Puipa, prodiuseris Kęstutis Petrulis)
/Tarptautinei jaunimo dienai/
Edukacinis. užsiėmimas ,,Piešimas ant akmenukų“
07.10
„Taip metraščiai byloja“ (Vietovardžių metams
07.18
paminėti)
Literatūrinis siurprizas-susitikimas „Šėlsmo diena“
07.30
su nuotaikingąja Kake Make
RUGPJŪČIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Kraštiečių šventė „Takelis veda vėl namo“
08.03
Edukacinis užsiėmimas ,,Erdvinės kompozicijos“
08.07
/Su A. Jusiene/
Susitikimas su Šiaulių dramos teatro aktoriumi
08.13
Sigitu Jakubausku
Popietė „Žolinė – jos reikšmė ir apeigos“
08.15
„Vasara – dar pabūk!“ (Vaikų ir jaunimo tradicinis
08.17
piešinių konkursas)
„Laisvės keliu“ (Baltijos kelio dienai)
08.17
Vasaros šventė „Radžiūnų vasara“
08.17
Literatūrinis veiksmas netradicinėje erdvėje
08.20
„Nemirtingoji „Amerika pirtyje“ (minint
dramaturgo Juozo Keturakio 150-ąsias gimimo
metines ir jo veikalo „Amerika pirtyje“ 120-metį)
„Darbščių rankų kuriamas grožis“
08.21
(Miklusėniškių rankdarbių paroda pristatymas)

Luksnėnų filialas
Butrimonių, Daugų, Kumečių,
Krokialaukio, Mergalaukio,
Miklusėnų, Punios, Radžiūnų,
Simno, Ūdrijos, Vankiškių
filialai
Vaisodžių filialas
Kumečių filialas
Junčionių filialas
Ūdrijos filialas
Krokialaukio, Kumečių,
Luksnėnų, Mikalavo,
Nemunaičio, Praniūnų,
Radžiūnų filialai
Makniūnų filialas
Mikalavo filialas
Ryliškių filialas
Kumečių filialas

Užupių filialas
Miroslavo filialas
Kančėnų filialas

Eičiūnų filialas
Užupių filialas
Pivašiūnų filialas
Vaisodžių filialas
Santaikos filialas
Venciūnų filialas
Radžiūnų filialas
Kančėnų filialas

Miklusėnų filialas
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Kūrybinė laboratorija vaikams „Skaityk ir atrask“
08.22
Protmūšis /Baltijos keliui paminėti/
08.23
Edukacinis užsiėmimas „Sudie vasara“
08.24
Dainuojamosios poezijos koncertas
08.25
Popietė ,,Sudie, vasarėle“
8 mėn.
RUGSĖJO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Onos Krukonienės siuvinėtų darbų parodos ,,Kad
9 mėn.
namuose būtų jauku“ pristatymas
Renginiai Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti
9 mėn.
(3 reng.)
Skaitymo skatinimo popietė vaikams
09.07
„Versk knygelės lapus ir raidelės pabus“
Renginiai Tarptautinei raštingumo dienai
9 mėn.
(5 reng.)
Stalo žaidimų turnyras „Čempionas“
09.14
Žaidimų turnyras „XBOX – 2019“
09.17
Žaidimų valandėlė pirmokams „Sveika, biblioteka“
09.18
Viktorina „Ką žinai apie Vilnių?“ /Vilniaus
09.20
įkūrimo dienai/
Pilietinė iniciatyva „Žydų bendruomenės
09.23
gyvenimas Butrimonyse ir holokaustas“ paminėti
žydų genocido dieną
Simno žydų VARDŲ skaitymas „Ne vien tik
09.23
skaičiai...“, skirti Lietuvos žydų genocido aukų
atminimui
SPALIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Kraštotyrininko, kraštiečio Vlado Ulčinsko gimimo
10 mėn.
110-osioms metinėms skirta prisiminimų popietė
Popietė ,,Poezijos posmas – mano dvasios duona“
10 mėn.
(susitikimas su „Tėkmės“ klubo literatais)
Edukacinė pamoka pirmų ir penktų klasių
10.01
mokiniams „Aš esu biblioteka – įženk“
Popietė ,,Eduardo Mieželaičio kūryba vaikams“
10.03
(Poeto 100-osioms gimimo metinėms)
Gyvoji edukacija „Susidraugauk su gamta“
10.04
/Pasaulinei gyvūnijos dienai/
,,Pasisemkime sveikatos gurkšnį iš gamtos“
10.04
Renginiai Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai
10 mėn.
(6 reng.)
Įdomi pažintis: „Maranta“. Moterų paveikslai arba
Jausmų istorijos pagal mus ir Birutę Jonuškaitę
/minint rašytojos 60-mečio sukaktį/.
*Maranta – kambarinė gėlė ir B. Jonuškaitės romanas
Renginiai Tarptautinei Mokytojo dienai paminėti
Edukacinis rytmetis „Pirmokų įrašymas į
skaitytojus“

10.05

10 mėn.
(4 reng.)
10.08

Butrimonių filialas
Praniūnų filialas
Verebiejų filialas
Simno filialas
Makniūnų filialas
Makniūnų filialas
Daugų, Simno, Ūdrijos filialas
Mikalavo filialas
Kančėnų, Krokialaukio,
Kumečių, Ūdrijos, Verebiejų
filialai
Venciūnų filialas
Santaikos filialas
Butrimonių filialas
Pivašiūnų filialas
Butrimonių filialas

Simno filialas

Makniūnų filialas
Genių filialas
Simno filialas
Parėčėnų filialas
Ūdrijos filialas
Ryliškių filialas
Ąžuolinių, Kumečių,
Miroslavo, Praniūnų,
Santaikos, Ūdrijos filialai
Kančėnų filialas

Daugų, Pivašiūnų, Rimėnų,
Vankiškių filialai
Krokialaukio filialas
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Netradicinė pamoka jaunimui „Kartu su sportu“,
10.08
skirta Kūno kultūros ir sporto dienai
Pažintinis rytmetis „Lobių ieškojimas bibliotekoje“
10.11
priešmokyklinio ugdymo vaikams
Bibliografinė pamokėlė pirmokams „Bibliotekos
10.11
duris pravėrus“
Edukacinis užsiėmimas „Rudens spalvos“
10.12
Edukacinė pamoka pradinių klasių mokiniams
10.13
„Būk saugus kelyje“, skirta Saugaus eismo dienai.
Veiks piešinių paroda
Susitikimas su Gyvasties narėmis (pagal
10.18
susitarimą) /Tarptautinei donorų dienai/
Edukacinė popietė „Rudeninių puokščių šokis“
10.25
Popietė ,,Įmink mįslę keturgyslę“
10.26
Pokalbių ciklas ,,Apie Tave ir Tau“: su pedagoge
10 mėn.
Svetlana Žadeikiene
LAPKRIČIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Šventė ,,Metų mozaika“ (Rudens derliaus šventė)
11.02
Edukacinis užsiėmimas, skirtas Namų šeimininkių
11.05
dienai „Anos Achmatovos obuolių pyragas“ (Rusų
poetei A. Achmatovai – 130)
Tautosakos konkursas „Legendos ir padavimai“
11.08
/Pasaulio lietuvių metams/
Diskusija ,,Mes tokie skirtingi ir tokie panašūs“
11.09
(Tolerancijos dienai paminėti)
Literatūros popietė „Pasek man, sese, pasaką“
11.10
Rudens šventė „Rudenėlio gražume“
11 mėn.
Literatūrinė popietė vyresniųjų klasių mokiniams
11.11
„Žvilgsnis praeitin“, skirta 525-osioms Simno
miesto paminėjimo metinėms
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai
11 mėn.
(10 reng.)

Akcija „Rekomenduoju knygą“
11.12
Popietė „Sveikata be vaistų“ /Susitikimas su
11.15
visuomenės sveikatos biuro darbuotojomis/
Edukacinis užsiėmimas su Ieva Gigaitiene
11.15
„Karoliukų vėrimo magija“.
Popietė vaikams „Mano gražiosios snaigės“
11.26
Viktorina „Ką žinai apie Daugų biblioteką
11.28
(bibliotekos 80-mečiui)
Popietė „Zuikio Puikio pėdomis“ (E. Mieželaičiui
11 mėn.
100 m.)
GRUODŽIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Garsinio skaitymo valandėlės
12 mėn.
Popietė „Aš toks kaip ir tu“, skirta Tarptautinei
12.03
žmonių su negalia dienai

Butrimonių filialas
Butrimonių filialas
Punios filialas
Verebiejų filialas
Simno filialas
Kumečių filialas
Santaikos filialas
Parėčėnų filialas
Alovės filialas

Parėčėnų filialas
Kančėnų filialas
Ūdrijos filialas
Ryliškių filialas
Rimėnų filialas
Mikalavo filialas
Simno filialas
Butrimonių, Daugų, Kančėnų,
Krokialaukio, Miroslavo,
Praniūnų, Punios, Simno,
Užupių, Vankiškių, Verebiejų
filialai
Punios filialas
Nemunaičio filialas
Kumečių filialas
Butrimonių filialas
Daugų filialas
Daugų filialas

Alovės filialas
Ąžuolinių filialas
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Popietė „Tegul šviečia ilgai bibliotekos langai“
(Daugų bibliotekos 80-mečiui)
Edukacinė popietė „Šoka snaigės žiemos šokį“
/Snaigių karpymas ir bibliotekos puošimas/
Muzikinė popietė „Profesionaliosios muzikos
aidai“ /Juozo Naujalio metams/
Padėkos vakaras bibliotekos lankytojams
Akcija „Pradžiuginkim vienišus žmones“
Advento renginiai
Kalėdiniai renginiai

12.05

Daugų filialas

12.07

Eičiūnų filialas

12.12

Ūdrijos filialas

12.13
12 mėn.
12 mėn.
(6 reng.)
12 mėn.
(18 reng.)

„Mums lieka tik meilė kurią išdalijam kitiems“
12.27
(Šventinis padėkų vakaras)
* pagal poreikį gali būti organizuojami ir neplaniniai renginiai
Akcijos
Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“
Akcija „Knygų Kalėdos”
Akcija „Grąžinkime knygą bibliotekai”

6-8 mėn.
12 mėn.
12 mėn.

Teminės parodos filialuose
Darbo turinys
Parodos Lietuvos istorinėms datoms atminti (Laisvės gynėjų,
Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo, Valstybės dienai ir kt.)
Parodos, skirtos miestelio (kaimo) šventėms
Parodos, skirtos kalbai ir knygai
Parodos, skirtos Knygnešio dienai paminėti
Parodos, skirtos Motinos, Tėvo ir Šeimos dienai paminėti
Parodos, skirtos Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti
Parodos, skirtos Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei
paminėti
Parodos, skirtos Žemės dienai, gamtai
Parodos kalendorinėms datoms atminti (Užgavėnės, Velykos,
Joninės, Kalėdos ir kt.)
Parodos, skirtos Tarptautinei Mokytojo dienai paminėti
Parodos lietuvių rašytojų jubiliejams paminėti
Parodos užsienio rašytojų jubiliejams paminėti
Parodos vaikų rašytojų jubiliejams paminėti
Parodos kitiems žymiems žmonėms paminėti
Piešinių konkursai, parodos
Fotografijų parodos
Rankdarbių parodos
Kitos parodos

Nemunaičio filialas
Punios filialas
Eičiūnų, Mikalavo, Praniūnų,
Vankiškių, Verebiejų filialai
Butrimonių, Eičiūnų, Genių,
Kančėnų, Krokialaukio,
Kumečių, Luksnėnų,
Makniūnų, Mergalaukio,
Praniūnų, Punios, Ryliškių,
Simno, Užupių, Vaisodžių,
Verebiejų filialai
Santaikos filialas

SAS ir visi filialai
SAS ir visi filialai
SAS ir visi filialai
Renginių skaičius
76

6
30
11
16
5
10
6
38
4
137
8
28
22
16
6
17
36
24

Renginiai su bendruomene
Kaimo bendruomenės
šventės
Kalendorinės šventės
(Užgavėnės, Velykos,
Joninės, Oninės, Sekminės
ir kt.)
Motinos diena
Šeimos diena
Mindaugo karūnavimo
šventė
Sporto šventės
Rudens, Derliaus,
Žemdirbio šventės
Advento popietės
Kalėdiniai ir naujametiniai
vakarai
Kitos šventės su
bendruomene

I-IV
ketv.
2 mėn.

5 mėn.
5 mėn.
7 mėn.
10 mėn.
10/11
mėn.
12 mėn.
12 mėn.
I-IV
ketv.

Ryliškių, Ūdrijos, Vaisodžių, Vankiškių, Venciūnų filialai
Ąžuolinių, Butrimonių, Eičiūnų, Genių, Junčionių,
Kančėnų, Krokialaukio, Luksnėnų, Mergalaukio,
Miklusėnų, Miroslavo, Nemunaičio, Parėčėnų, Praniūnų,
Punios, Ūdrijos, Vaisodžių, Vankiškių, Venciūnų filialai
Kančėnų, Mergalaukio, Punios filialai
Simno, Ūdrijos filialai
Punios filialai
Junčionių, Punios filialai
Ąžuolinių, Genių, Junčionių, Krokialaukio, Miroslavo,
Nemunaičio, Simno filialai
Parėčėnų filialai
Ąžuolinių, Kančėnų, Luksnėnų, Miroslavo, Nemunaičio,
Punios filialai
Butrimonių, Krokialaukio, Nemunaičio, Praniūnų, Punios,
Simno filialai
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