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 BENDROJI DALIS 

 
Bibliotekos misija: 

Mažinant savivaldybės gyventojų socialinę atskirtį, ugdant kūrybišką, pilietišką visuomenę, 

biblioteka privalo: 

- suteikti lankytojams atvirą prieigą prie informacijos šaltinių; 

- teikti kokybiškas bibliotekinės veiklos paslaugas; 

- kurti informacinę bei žinių visuomenę; 

- skatinti skaitymą, kaip pamatinę žmogaus intelektinės veiklos vertybę, siekiant kultūringos, 

išsilavinusios tautos kūrimo; 

- skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją; 

- aprūpinant krašto bibliotekas naujausiomis informacinių technologijų priemonėmis; 

- užtikrinti krašto gyventojų visaapimančius informacinius poreikius. 

Bibliotekos tikslas: 

Įgyvendinant ES, Lietuvos Respublikos bei Pagėgių savivaldybės kultūros politikos nuostatas, 

siekiant įgyvendinti žinių ir informacinės visuomenės kūrimo idėją, sukurti Pagėgių savivaldybėje 

modernią bibliotekų sistemą, sumažinti gyventojų socialinę atskirtį ir atstumtį, suteikti galimybes 

visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei elektroniniais informaciniais 

ištekliais, naudotis bibliotekos teikiamomis nemokamomis bei mokamomis paslaugomis. 

Bibliotekos uždaviniai:  

- įgyvendinti skaitymo skatinimo programą, t.y. krašto bibliotekas aprūpinti naujausia, 

pažangiausia lietuvių literatūra bei užsienio autorių kūriniais;  

- šviečiant bei mokant krašto gyventojus tęsti krašto informacinės visuomenės kūrimo plėtrą; 

- vykdyti krašto bibliotekų modernizaciją dalyvaujant LR Kultūros ministerijos, Nacionalinės 

M. Mažvydo bibliotekos, „Bibliotekos pažangai 2“ projektuose;  

- vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą (stacionariuose mokymuose,  nuotoliniu 

būdu); 

- kaupti ir saugoti tradicinius ir elektroninius bibliotekos dokumentų fondus; 

- teikti gyventojams informacines, kultūrines paslaugas. 

Bibliotekos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui vadovaujamasi LR Bibliotekų įstatymu, 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais 2009 m. rugsėjo 24 d. Pagėgių 

savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-696, standartais LST EN 2789:2005 „Informacija ir 

dokumentai – tarptautinė bibliotekų statistika“, ISO 11620:2008 „Informacija ir dokumentai. 

Bibliotekos veiklos rodikliai“, LR Kultūros ministro įsakymais, Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos, kaip šalies bibliotekų tiriamosios ir metodinės veiklos koordinavimo centro bei 
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Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centro rekomendacijomis ir 

reikalavimais, LR Seimo ir Vyriausybės priimtais teisės aktais; 

Įgyvendinant bibliotekos misiją ir tikslus, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka išlieka 

svarbiausiu krašto informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centru. 2015 m. buvo tęsiami darbai - 

renkami, apdorojami, kaupiami dokumentai, sisteminta ir skaitmeninta medžiaga krašto istorijos, 

kultūros, visuomeniniais, bendruomenių gyvenimo, kitais klausimais. Šie dokumentų fondai pristatyti 

ir atskleisti visuomenei, suteiktos galimybės lankytojams jais pasinaudoti mokslo ir savišvietos 

tikslais; 

2015 m. išlaikyta visose krašto bibliotekose interneto prieiga ir teiktos lankytojams plataus 

spektro paslaugos: nuo informacijos paieškos internete iki įvairių deklaracijų pildymo, e 

bankininkystės, gyventojų mokymų ir savarankiško nuotolinio mokymosi poreikių tenkinimo; 

Pagėgių savivaldybės gyventojams buvo teiktas bibliotekinis aptarnavimą knyga, naujausia 

informacija teisiniais, švietimo, mokslo, kultūros klausimais, suorganizuoti knygos, edukacijos 

renginiai vaikams, jaunimui, suaugusiems; 

Išsaugotas optimalus Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklas, nors Vilkyškių filialo remontas 

ilgam sutrikdė Vilkyškių bendruomenės poreikį naudotis bibliotekos paslaugomis. Miestelio 

bibliotekos lankytojai buvo nukreipti į Centrinę biblioteką Pagėgiuose (rengiant šią ataskaitą, 2016 m. 

vasario mėn. Vilkyškių filialas jau atvėrė duris lankytojams).  

2015 m. biblioteka atliko uždavinius, kurie priartino biblioteką, jos teikiamas paslaugas prie 

kiekvieno krašto žmogaus: 

- Įdiegus elektroninę skaitytojų aptarnavimo sistemą krašto bibliotekų lankytojai be vargo 

internetu gali pateikti bibliotekai užklausą jiems rūpimu klausimu, susirasti bibliotekos 

prenumeruojamose informacinėse duomenų bazėse informaciją teisiniais, mokslo, kitais 

klausimais, turėdami vieningą skaitytojo bilietą gali naudotis Lietuvos viešųjų bibliotekų 

fondais; 

- Bibliotekoje krašto gyventojas visada gali gauti kvalifikuotą pagalbą jam rūpimais klausimais. 

Elektroninės paslaugos, įvairių deklaracijų pildymas, darbo paieška, smulkaus verslo vystymo, 

socialiniais klausimais – šių lankytojų poreikių tenkinimas – bibliotekininkų kasdienybė. 

Pagaliau, biblioteka tampa vaikų ir paauglių laisvalaikio leidimo vieta, kur graži aplinka, nuolat 

veikiančios meno parodos, renginiai ir paslaugūs darbuotojai teigiamai ugdo probleminį 

lankytojų sluoksnį. 

- Viešoji biblioteka išlieka patraukliu krašto kultūros traukos centru, kuris šešias darbo dienas 

per savaitę atviras krašto gyventojams, svečiams, lankytojams iš visos Lietuvos ir užsienio 

šalių; 

- Iš savivaldybės renginių programos 2015 m. bibliotekos renginiams skirta – 1 145,00 eurų;  
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- Darbuotojai organizavo kultūrinius knygos renginius, rengė kraštotyros darbus, nuolat apie 

savo veiklą teikė informaciją bibliotekos svetainėje www.pagegiusvb.lt, savivaldybės ir 

Lietuvos internetinėje erdvėje, rašė straipsnius ir juos publikavo žiniasklaidos priemonėse: 

Šilokarčemoje, Pamaryje, Tauragės kurjeryje, Vorutoje, Valstiečių laikraštyje, Ūkininko 

patarėjuje, Savivaldybės žiniose, Tarp knygų, Bičiulystėje ir kt. 

 

 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

 

Bibliotekų skaičius 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji (Centrinė) biblioteka ir 8 kaimo 

filialai. Visose Pagėgių krašto bibliotekose skaitytojai gali naudotis laisva prieiga prie interneto, tad 

visiems – skirtingo amžiaus, išsilavinimo, įvairių socialinių sluoksnių, tautybių ir kt. – asmenims yra 

sudarytos visos galimybės nevaržomai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka aptarnauja visos savivaldybės gyventojus, paslaugos yra 

teikiamos Lietuvos ar užsienio šalių piliečiams ne tik tradiciniu bet ir nuotoliniu būdu: internetu, 

telefonu, pašto ir fakso ryšiais. 

Piktupėnų filialas yra sujungtas su mokyklos biblioteka.  

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Vilkyškių filialas uždarytas remontui, bibliotekos veikla sustabdyta, 

tad šio filialo aptarnautiems skaitytojams paslaugas teikia Pagėgių savivaldybės viešoji (Centrinė) 

biblioteka.  

Stoniškių filialas perkeltas į naująsias seniūnijos patalpas. 

 

Nestacionarinis aptarnavimas  

Knygnešiai 
 

   (Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                                   1 lentelė 

Bibliotekos 

Knygnešių skaičius 
Išduotis 

Knygų Periodikos Viso 

2014 

m. 

2015 

m. 

Skir- 

tumas 

2014 

m. 

2015 

m. 

Skir- 

tumas 

2014 

m. 

2015 

m. 

Skir- 

tumas 

2014 

m. 

2015 

m. 

Skir- 

tumas 

Pagėgių VB 38 33 -5 381 393 +12 3 533 3 224 -309 3 914 3 617 -297 

Lumpėnų fil. 9 9 0 129 115 -14 550 528 -22 679 643 -36 

Natkiškių fil. 7 8 +1 15 17 +2 22 23 +1 37 40 +3 

Piktupėnų fil. 14 14 0 61 85 +24 25 12 -13 86 97 +11 

Stoniškių fil. 12 10 -2 40 28 -12 502 302 -200 542 330 -212 

Šilgalių fil. 7 6 -1 50 38 -12 1 098 513 -585 1 148 551 -597 

Vėlaičių fil. 6 6 0 60 171 +111 14 142 +128 74 313 +239 

Vilkyškių fil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žukų fil. 6 3 -3 240 102 -138 800 430 -370 1 040 532 -508 

Viso: 99 89 -10 976 949 -27 6 544 5 174 -1 370 7 520 6 123 -1 397 
 

Pagėgių mieste ir seniūnijose gyvena žmonių, kurie dėl senyvo amžiaus, neįgalumo, gyvenimo 

atokiuose Pagėgių savivaldybės kaimuose, negali patys atvykti į bibliotekas, tačiau nori naudotis jos 

paslaugomis. Todėl specialių poreikių turintiems asmenims Pagėgių krašto bibliotekos teikia 
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papildomą paslaugą – knygnešystę, t.y. šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai savanoriai, bibliotekos 

leidinius jie pristato skaitytojams į namus. 2015 m. daugiausiai knygnešių turėjo didžiausius gyventojų 

srautus aptarnaujančios Pagėgių krašto bibliotekos. Tai: Viešoji (Centrinė) biblioteka, Piktupėnų, 

Stoniškių bei Lumpėnų filialai. 

2015 m. visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje knygnešių skaičius, lyginant 

su 2014 m., sumažėjo 10 asmenų arba 10,1%. Tai įtakojo dėl  filialų darbuotojų ligų daugia negu kelis 

mėnesius trukusio nedarbo periodo susilpnėjusi knygnešių telkimo veikla. Pagėgių savivaldybės 

viešojoje (Centinėje) bibliotekoje, lyginant su 2014 m. duomenimis, 7,9% sumenko knygnešių 

skaičius. Esminė to priežastis – dėl migracijos, išvykimo mokytis į kita Lietuvos bei užsienio 

edukacines įstaigas 2015 m. praretėjusios bibliotekoje besilankiusių vaikų ir jaunimo gretos. Vaikai ir 

jaunuoliai – aktyvūs talkininkai vykdant knygnešystės misiją. 

2015 m. specialiųjų poreikių asmenims išduotų dokumentų dalis sudarė 9,6% (2014 m. – 10,8%) 

viso per 2015-uosius metus Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojams išduotų dokumentų skaičiaus. 2015 

m. vienam knygnešiui vidutiniškai teko 68,8 dokumento, o tai 7,2 dokumento mažiau negu 2014 m.  

Atsižvelgiant į Lietuvoje vis aktualėjančią gyventojų senėjimo ir įvairiapusės pagalbos teikimo 

senjorams problemą ir į tai, jog Pagėgių savivaldybės bibliotekų sistemoje yra įregistruota beveik 

devyniasdešimt knygnešių, kurie per 2015 m. metus neįgaliems, senyviems krašto gyventojams 

pristatė per 6 tūkst. vnt. įvairių spaudinių, galima teigti, jog knygnešių veikla yra reikšminga, 

reikalinga, aktuali ir būtina mažinant informacinę atskirtį. 

 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 
 

 

Fondo būklė 
 

2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 102 168 įvairūs 

dokumentai: knygos, periodiniai leidiniai, garsiniai, regimieji ir kiti elektroniniai dokumentai. Bendras 

fondas sumažėjo 784 spaudiniais ir 186 pavadinimais. Kaimo filialuose fondas sumažėjo 627 

dokumentais, o pavadinimai nepakito. Einamaisiais metais buvo gauta mažiau naujų leidinių ir daugiau 

dokumentų nurašyta, todėl bendras fondas sumažėjo. 

69,6% fondo sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 27,3% ir periodikos – 

3,1% nuo viso turimo fondo.  

Naujiems dokumentams Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2015 m. skyrė 8 859,00 Eur, o 

tai – 116,32 Eur mažiau negu 2014 m. 2015 m. vidutinė vienos knygos kaina buvo 6,65 Eur. Kaip ir 

kasmet, mažėjant lėšų naujiems dokumentams įsigyti, nepakanka jais aprūpinti bibliotekas reikiamais 

informaciniais leidiniais bei kita nauja, aktualia literatūra. 
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Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų: 

 

 (Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                                 2 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas 

Pavadinimai 
Skirtumas 

2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 

Viso: 102 952 102 168 -784 19 253 19 067 -186 

Viešoji biblioteka 34 191 34 034 -157 19 253 19 067 -186 

Kaimo filialai 68 761 68 134 -627 9 738 9 738 0 
 

Bendras fondas sumažėjo 784 dokumentais ir 186 pavadinimais. Kaimo filialuose bendras fondas 

sumažėjo 627 dokumentais. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje fondas sumažėjo 157 dokumentais. 

Fondo dydžio ir pavadinimų sumažėjimą lėmė didesnis dokumentų nurašymas. 

 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra grožinės literatūros dokumentų: 

 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                        3 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų  skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2014 m. 2015 m. 

Viso: 71 083 71 041 -42 69,6 

Viešoji biblioteka 23 886 23 650 -236 69,5 

Kaimo filialai 47 197 47 391 +194 69,6 
 

 

Grožinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 522  dokumentais, o tai 

sudaro 43,2% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Bendras fondo sumažėjimas susijęs su didesniu 

grožinės literatūros nurašymu.  

 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų: 

 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)                          4 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2014 m. 2015 m. 

Viso: 28 369 27 925 -444 27,3 

Viešoji biblioteka 9 230 9 375 +145 27,5 

Kaimo filialas 19 139 18 550 -589 27,2 
 

Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 388 vnt., tai sudaro 11,0% 

nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Šakinės literatūros fondo sumažėjimas susijęs su didesniu šakinės 

literatūros nurašymu. 
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Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių):  

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                         5 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2014 m. 2015 m. 

Viso: 3 500 3 202 -298 3,1 

Viešoji biblioteka 1 075 1 009 -66 3,0 

Kaimo filialas 2 425 2 193 -232 3,2 

 

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 617 dokumentų, tai 

sudaro 45,8% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2015 m. gautų 34 prenumeruojamų periodinių 

leidinių pavadinimų. Periodinių leidinių sumažėjimą lėmė mažesnis lėšų skyrimas periodikos 

prenumeratai – 3 024,00 Eur (2014 m. – 4 344,30 Eur). 

 

Aprūpinimas dokumentais 

 

2015 m. bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 

UAB „Patogu pirkti“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, UAB „Alma littera sprendimai“, UAB 

„VIPsupply“, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB „Tyto alba“ bei kiti šaltiniai.   

Dokumentai Viešajai bibliotekai ir filialams užsakomi vadovaujantis leidyklų, knygų autorių, 

knygynų atsiųstais pasiūlymais. 

 

Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                         6 lentelė 

Mikrorajonas 
1 gyventojui 1 vartotojui 

2014 m. 2015 m. Skirtumas 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Viso: 11,8 11,7 -0,1 47,4 49,1 +1,7 

Viešoji biblioteka 16,2 16,4 +0,2 44,7 41,6 -3,1 

Kaimo filialas 10,4 10,2 -0,2 48,8 54,0 +5,2 

  
 

Vienam gyventojui tenkantis knygų kiekis 2015 m., lyginant su 2014 m. duomenimis, sumažėjo 

0,1 dokumento, nes 27 asmenimis padidėjo mikrorajono gyventojų skaičius. Einamaisiais metais 

vienam gyventojui teko 11,7 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos fonduose esančios 

knygos, Pagėgių savivaldybės Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje – 16,4, kaimo filialuose – 10,2 

leidinio. 

Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo 1,7 leidinio, nes 2015 m. bendras mikrorajono vartotojų 

skaičius sumažėjo – 92. Vienam vartotojui teko 49,1 knygos. Pagėgių Viešojoje (Centrinėje) 

bibliotekoje – 41,6, kaimo filialuose – 54 leidiniai.  
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Vienam gyventojui 2015 m. teko 2,5 naujai gauto dokumento, Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje 

– 1,6, kaimo filialuose – 3,0 leidinio. 

Per 2015 m. gauti 2 garsiniai ir regimieji dokumentai. Iš viso fonde yra 91 garsinis, regimasis ir 

elektroninis dokumentas. 

 

Per 2015 metus biblioteka įsigijo 3 527 dokumentus: 1 910 knygų (434 pav.) ir 1 617 

periodinių leidinių (34 pav.). 

     7 lentelė 

Knygų įsigijimo šaltiniai Įsigytų leidinių kiekis: 

UAB „Alma littera sprendimai” 664 

Dovanos paramos keliu 579 

UAB „Patogu pirkti“ 204 

UAB „Tyto alba“ 159 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 96 

UAB „Baltų lankų“ leidyba 59 

MB „Tikra knyga“ 45 

UAB „VIPsupply“ 31 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras 18 

Pirkimo-pardavimo sutartys 10 

Kiti įvairūs tiekėjai 45 

Iš viso: 1 910 

 

2015 m. Viešosios (Centrinės) bibliotekos bei filialų fondai pasipildė ne tik LR Kultūros 

ministerijos skirtomis lėšomis naujiems dokumentams įsigyti, bet ir paramos, dovanos keliu iš įvairių 

šaltinių gautais leidiniais už 2 342,00 Eur (2014 m. už 1 863,00 Eur).  

2015 m. nemokamai leidinių gauta iš Lietuvos Kultūros tarybos, bibliotekos skaitytojų,  renginių 

dalyvių. 2015 m. parama knygomis gauta iš leidyklų UAB „Alma littera“, UAB „Vagos prekyba“, 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ 

ir kt. 

2015 m.  knygas bibliotekai dovanojo Livija Gulbinaitė (Ariogala, Raseinių raj.), VSAT Pagėgių 

rinktinė, „Vorutos“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius (Trakai), poetas Jonas Endrijaitis (Vilnius), 

Vydūno draugija (pirmininkas Tomas Stanikas, Vilnius), Pagėgių savivaldybės kultūros centras, 

jaunoji pirmosios knygelės autorė, pagėgiškė Laura Klymantaitė (10 m.), kolegos iš kitų bibliotekų – 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilalės rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka bei nuolatiniai bibliotekos 

bičiuliai, skaitytojai – prof. habil. dr. Rolandas Vitalius Idzelis, Verutė Jociutė, Svetlana Jašinskienė, 

Ingrida Jokšienė ir kt. 

Kaip ir kiekvienais metais, fondai pasipildė ne tik knygomis, bet ir periodiniais leidiniais. 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, siekdamas kultūrinės sklaidos, trečius metus iš eilės 
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vykdo kultūros ir meno leidinių prenumeratą šalies bibliotekoms ir 2015 m. visoms Lietuvos 

bibliotekoms (taip pat ir Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai) dovanojo 46 pavadinimų žurnalų ir 

5 pavadinimų laikraščių. Pagėgių krašto draugija „Sandora“ visoms bibliotekoms dovanojo metinę 

„Vorutos“ prenumeratą, o Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė, kultūros komisijos 

pirmininkė, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen siuntė bibliotekai žurnalus 

„Pasaulio lietuvis“ ir „Šveicarijos žinios“. Bibliotekos fondai pasipildė ir Pagėgių savivaldybės 

Vilkyškių turizmo informacijos centro bei Pagėgių savivaldybės administracijos dovanotais 

lankstinukais, brošiūromis apie Pagėgių kraštą. Tauragės Europe Direct informacijos centras papildė 

bibliotekos fondus informaciniais leidiniais apie Europos Sąjungą. 

 

Dokumentų gautis 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:  
   

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                                  8 lentelė 

Biblioteka 

2014 m. 2015 m. 

Dokumentų 

skaičius 
Pavadinimų 

Dokumentų 

skaičius 

Skirtu-

mas 
Pavadinimų 

Skirtu- 

mas 

Viso: 

 
3 596 348 3 527 -69 434 +86 

Viešoji 

biblioteka 
1 367 348 1 294 -73 434 +86 

Kaimo 

filialai 
2 229 192 2 233 +4 176 -16 

 

2015 m. įsigyti 3 527 dokumentai, t. y. 69 dokumentais mažiau nei 2014 m. (2015 m. 

sumažėjimą lėmė mažesnis periodikos gavimas). 

Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 319 leidinių ir 176 pavadinimų dokumentų. Stoniškių 

filialas gavo 373 naujus dokumentus, Piktupėnų filialas – 356 leidinius, Lumpėnų filialui teko 355 

leidiniai, Natkiškių filialui – 332, Šilgalių filialui – 321, Vėlaičių filialui – 299, Žukų filialui – 197 

dokumentai. Vilkyškių filialas negavo naujų dokumentų, ryšium su tebevykstančiu kapitaliniu 

Vilkyškių seniūnijos remontu, kurioje įsikūrusi ir biblioteka. 

 

Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose grožinės literatūros dokumentų: 

 (Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                        9 lentelė 

Biblioteka 

Grožinės literatūros 

dokumentų skaičius 
Pavadinimai 

2014 m. 2015 m. 
Skirtu- 

mas 
2014 m. 2015 m. 

Skirtu- 

mas 

Viso: 1 276 1 522 +246 228 283 +55 

Viešoji biblioteka 550 530 -20 228 283 +55 

Kaimo filialai 726 992 +266 160 148 -12 
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Didesniąją naujai įsigytų dokumentų dalį 2015 m. sudarė grožinė literatūra, kurios gauta 1 522 

leidiniai. Tai sudaro 43,0% nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai vienas kaimo filialas 

gavo 142 knygas. 

 

Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros: 

   (Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                       10 lentelė 

Biblioteka  

Šakinės literatūros dokumentų 

skaičius 
Pavadinimai 

2014 m. 2015 m. 
Skirtu-

mas 
2014 m. 2015 m. Skirtu-mas 

Viso: 405 388 -17 120 151 +31 

Viešoji biblioteka 229 242 +13 120 151 +31 

Kaimo filialai 176 146 -30 32 28 -4 
 

Šakinės literatūros fondas pasipildė 388 naujais dokumentais, arba 11,0% nuo bendro dokumentų 

gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 21 dokumentą.  

2015 m. gauta 17 dokumentų mažiau bei 31 pavadinimu daugiau negu 2014 m. Mažesnė šakinės 

literatūros gautis buvo gavus mažiau naujų dokumentų.  

  

Per metus gauta periodinių leidinių: 
                                                                                                                                                   11 lentelė 

Biblioteka Leidinių skaičius Pavadinimai 

Viso: 1 617 34 

Viešoji biblioteka 522 34 

Kaimo filialai 1 095 10 
  

2015 m. gauta 1 617 vnt. ir 34 pavadinimų periodinių leidinių, kas sudaro 46,0% nuo bendro 

dokumentų gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 10 pavadinimų periodinių leidinių.  

Einamaisiais metais iš Pagėgių savivaldybės biudžeto periodikos prenumeratai buvo skirta 3 024,00 

Eur (2014 m. – 4 344,30 Eur), todėl Viešajai (Centrinei) bibliotekai ir filialams buvo užprenumeruota 

mažiau periodinių leidinių. 

 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde: 
 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                                 12 lentelė 

Biblioteka 
Leidinių skaičius % nuo bendro fondo 

2014 m. 2015 m. Skirtumas 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Viso: 3 596 3 527 -69 3,5 3,4 -0,1 

Viešoji biblioteka 1 367 1 294 -73 4,0 3,8 -0,2 

Kaimo filialai 2 229 2 233 +4 3,2 3,3 +0,1 

 

2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dokumentų gauta 3,4% nuo viso 

dokumentų fondo, tai 0,1% mažiau nei 2014 m. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje dokumentų gauta 
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3,8% nuo viso dokumentų fondo, tai 0,2% mažiau negu 2014 m. Kaimo filialuose dokumentų gauta 

3,3% nuo viso dokumentų fondo, tai 0,1% daugiau nei 2014 m. Bendras naujai gautų dokumentų 

procento sumažėjimas yra dėl to, kad 2015 m. gauta mažiau dokumentų nei 2014 m. 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti 2015 m. buvo Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija (knygoms ji skyrė 8 859,00 Eur) ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi           

3 024,00 Eur.  

Iš viso valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, kurios sudarė 11 883,00 Eur, 2015 m. nupirkta 

vienam gyventojui naujų leidinių už 1,35 Eur (2014 m. – 1,52 Eur). 

Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų  už 

1,01 Eur (2014 m. – 1,03 Eur),  iš savivaldybės biudžeto vienam gyventojui nupirkta leidinių  už 0,34 

Eur (2014 m. – 0,50 Eur). 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti sumažėjo todėl, kad 27 gyventojais 

padidėjo bendras mikrorajono gyventojų skaičius, o Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2015 m. 

skyrė mažiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti (8 859,00 Eur) negu 2014 m. Taip pat mažiau lėšų buvo 

skirta ir iš Pagėgių savivaldybės administracijos periodikos prenumeratai – 3 024,00 Eur (2014 m. –    

4 344,30 Eur). 

Dokumentų nurašymas 
 

 

2015 m. nurašyta 4 311 dokumentų, iš jų 1 915 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai, 458 –   

praradę aktualumą dokumentai ir 1 938 susidėvėję bei vartotojų sugadinti dokumentai. Bendras 

nurašymo rodiklis siekia 4,2% nuo bendro fondo kiekio.  

 

Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų: 
 

 (Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                               13 lentelė 

Biblioteka 

2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Dokumen- 

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Viso: 2 421 358 4 311 620 -1 890 +262 

Viešoji biblioteka 1 113 280 1 451 620 -338 +340 

Kaimo filialai 1 308 358 2 860 601 -1 552 +243 
 

Nurašymo priežastys: 

 seni periodiniai leidiniai, nurašyta –1 915 (1,9% nuo turimo fondo); 

 susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta – 1 938 (1,9% nuo turimo fondo); 

 praradę aktualumą dokumentai – 458 (0,4% nuo turimo fondo). 
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Pagrindinę dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai ir seni periodiniai 

leidiniai.  

Fondo panaudojimas 
 

Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 0,6. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,5; 

 Kaimo filialuose – 0,6. 

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,37. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,45; 

 Kaimo filialuose – 0,34. 

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,14. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,20; 

 Kaimo filiale – 0,12. 

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 22,5. 

 Viešojoje bibliotekoje – 20,9; 

 Kaimo filialuose – 22,7. 

Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2015 m. buvo 0,6. Lyginant su 2014 m. (fondo panaudojimo 

koeficientas buvo 0,7), šis rodiklis sumažėjo, nes sumažėjo bendras dokumentų išdavimas. 

Grožinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2015 m. – 0,37 (2014 m. – 0,38), o šakinės 

literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,14 (2014 m. – 0,17). Periodinių leidinių bendras 

naudojimo koeficientas yra 22,5 (2014 m. – 20,2). Fondo panaudojimo koeficiento sumažėjimą lėmė 

sumažėjęs bendras vartotojų skaičius – 92, sumažėjusi išduotis – 5 941 egz. ir laikinai sustabdytas 

darbas Vilkyškių filiale, kuriame vyksta kapitalinis remontas. 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

 

Vartotojų telkimas 
 

1. Regiono gyventojų skaičius 
 

2015 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruota 8 743 statistiniai regiono gyventojai: 2 069 

– gyventojai mieste ir 6 674 – kaimuose. Gyventojų skaičius, lyginant su 2014 m. duomenimis, 

padidėjo 27 gyventojais. Didžiausias, daugiau negu pustrečio šimto (26%) siekiantis gyventojų 

padaugėjimas užfiksuotas Vilkyškių seniūnijoje. 

 

2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 
 

Iš viso regione – 23,8% 

Viešojoje bibliotekoje – 9,3% 

Kaimo filialuose – 18,9% 
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(Lyginamoji analizė su 2014 m)                                                                                                 14 lentelė 
 

Biblioteka ir jos 

aptarnaujamas 

mikrorajonas 

 

Gyventojų skaičius 
Regiono gyventojų sutelkimo 

procentas 

2014 m. 2015 m. Skirtumas 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Pagėgių viešoji 

(Centrinė) biblioteka  

– Pagėgių savivaldybė 

8 716 8 743 +27 8,8% 9,3% +0,5% 

Lumpėnų filialas – 

Lumpėnų seniūnija 
1 174 1 134 -40 26,1% 26,9% +0,8% 

Natkiškių filialas – 

Natkiškių seniūnija 
860 857 -3 12,6% 11,0% -1,6% 

Piktupėnų filialas – 

Piktupėnų seniūnaitija 
616 595 -21 35,7% 37,6% +1,9% 

Stoniškių filialas – 

Stoniškių seniūnija 
1 383 1 380 -3 23,9% 17,5% -6,4% 

Šilgalių filialas – 

Šilgalių seniūnaitija 
683 683 0 30,7% 27,7% -3,0% 

Vėlaičių filialas –  

Kentrių seniūnaitija 
301 305 +4 30,2% 25,9% -4,3% 

Vilkyškių filialas – 

Vilkyškių seniūnija 
745 1 007 +262 0% 0% 0% 

Žukų  filialas – 

Žukų seniūnaitija 
848 713 -135 19,2% 18,4% -0,8% 

Viso Pagėgių 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

sistemoje: 

8 716 8 743 +27 24,9% 23,8% -1,1% 
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Atlikus 2014-2015 m. aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus ir gyventojų sutelkimo 

procento lyginamąją analizę, nustatyta, kad 2015 m. 1,1% smuktelėjo bendrasis Pagėgių savivaldybės 

gyventojų sutelkimo procentas. Ženkliausias sumažėjimas – Stoniškių (-6,4%) ir Vėlaičių (-4,3%) 

filialuose. To priežastys: ilgas, daugiau negu trečdalį metų trukęs Stoniškių filialo darbuotojos nedarbo 

periodas dėl sveikatos problemų ir būtinos renovuoti Vėlaičių filialo patalpos (jose šalta, ankšta, nėra 

erdvės meno parodų eksponavimui ir kitų bibliotekinio darbo funkcijų išpildymui). Einamaisiais 

metais nežymiai pakilo gyventojų sutelkimo procentas Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) 

bibliotekoje ir Lumpėnų filiale. 

  

VARTOTOJAI 

 

Iš viso regione – 2 081 vartotojas; Viešojoje bibliotekoje – 817; Kaimo filialuose – 1 264. 
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Vartotojų pasiskirstymas 
 

 (Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                             15 lentelė 

Bibliotekos 2014 m. 2015 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 764 817 +53 

Lumpėnų filialas 306 305 -1 

Natkiškių filialas 108 94 -14 

Piktupėnų filialas 220 224 +4 

Stoniškių filialas 331 242 -89 

Šilgalių filialas 210 189 -21 

Vėlaičių filialas 91 79 -12 

Vilkyškių filialas 0 0 0 

Žukų filialas 143 131 -12 

Viso: 2 173 2 081 -92 
 

 

Bendrasis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) paslaugomis 

besinaudojančių vartotojų skaičius, lyginant su 2014 m. duomenimis, sumažėjo 92 asmenimis (4,4%), 

tačiau Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje jis išaugo daugiau negu pusšimčiu – 53 asmenimis (6,5%). 

Pastarąjį prieaugį būtų galima pagrįsti lankytojams patogia Centrinės bibliotekos vieta – miesto centre, 

naujose, specialiai bibliotekai pritaikytose patalpose Jaunimo gatvėje bei vis gausėjančiu 

bibliotekininkų aptarnaujamai bendruomenei teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų spektru. Didžiulės 

įtakos vartotojų sumažėjimui turėjo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojų ligos 

(tuomet kaimo bibliotekos neveikė) ir gyventojų emigracija. 
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Vartotojų sudėtis 

 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                                 16 lentelė 

 Vartotojų sudėtis 
Skirtumas 

2014 m. 2015 m. 

Viso regione 2 173 2 081 -92 

Vaikai, jaunimas 1 061 935 -126 

Studentai 138 131 -7 

Dirbantieji 495 516 +21 

Bedarbiai 250 274 +24 

Pensininkai ir neįgalieji 229 225 -4 
 

2015 m. iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje besilankančių socialinių gupių 

tarpo 126 asmenimis sumažėjo vaikų ir jaunimo gretos, t. y., lyginant su 2014 m. sumenko 11,9%. 

Pagėgių savivaldybės bibliotekose besilankančių vaikų ir jaunuolių skaičiaus sumažėjimą 2015 m. 

lėmė objektyvios priežastys: šeimų emigracija į kitą valstybę, išvykimas tęsti mokslus į kitus Lietuvos 

miestus, kasmet mažėjantis gimstamumas, išvykimas studijuoti ar dirbti į užsienio šalis. 

 

Vartotojų sudėties pokyčiai 
 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                                 17 lentelė 
 

Vartotojų sudėtis 
VB 

2014 m. 

VB 

2015 m. 

Kaimo fil.  

2014 m. 

Kaimo fil.  

2015 m. 

Vaikai, jaunimas 360 360 701 575 

Studentai 51 53 87 78 

Dirbantieji 180 212 315 304 

Bedarbiai 88 113 162 161 

Pensininkai,  

neįgalieji 
85 79 144 146 

Viso: 764 817 1 409 1 264 
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Apsilankymų skaičius 

 

Apsilankymų skaičius: viso – 82 565 

Viešojoje bibliotekoje – 52 172 

Kaimo filialuose – 30 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsilankymų skaičius 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)           18 lentelė 

Bibliotekos 2014 m. 2015 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 54 395 52 172 -2 223 

Lumpėnų filialas 6 125 6 117 -8 

Natkiškių filialas 6 091 5 445 -646 

Piktupėnų filialas 3 926 3 789 -137 

Stoniškių filialas 7 451 5 221 -2 230 

Šilgalių filialas 5 870 3 903 -1 967 

Vėlaičių filialas 2 339 1 943 -396 

Vilkyškių filialas 0 0 0 

Žukų filialas 4 970 3 975 -995 

Viso: 91 167 82 565 -8 602 
 

2015 m., lyginant su 2014 m., daugiau negu aštuoniais su puse tūkstančio arba kitaip 9,4% 

sumažėjo apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius. Pagrindinės priežastys – Stoniškių ir 

Žukų filialų nedarbo periodas dėl bibliotekininkių ligų bei Šilgalių filialo perkėlimo į kitas patalpas 

darbai. 2015 m. 4,1% sumažėjo ir Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos lankytojų 

skaičius. To priežastys: Pagėgių kraštui (kaip ir visai Lietuvai) būdingos demografijos problemos 

(gyventojų senėjimas, mažas gimstamumas),  gyventojų migracija į kitus Lietuvos ir užsienio valstybių 

miestus ir kt. 
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Lankomumas 
 

Bendras lankomumo rodiklis: 2014 m. – 42,0 

2015 m. – 39,7 

 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)         19 lentelė 

Bibliotekos 2014 m. 2015 m. 

 

Skirtumas 
 

Viešoji biblioteka 71,2 63,8 -7,4 

Kaimo filialai 26,1 24,0 -2,1 
 

Pagrindinės 2015 m. sumažėjusio Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos 

lankomumo priežastys jau išvardintos aukščiau. Dar būtų galima išskirti vieną svarbų šalutinį 

lankytojų sumažėjimą Centrinėje bibliotekoje 2015 m. įtakojusį veiksnį, tai – lyginant su ankstesniais 

metais (bibliotekos įsikūrimo naujose patalpose pradžios periodu) sumažėjęs ekskursijų po biblioteką 

ir jų dalyvių skaičius. 

 

Dokumentų išduotis 

 

Išduota dokumentų: 
 

Iš viso regione – 63 686 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 19 028 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose – 44 658 fiz. vnt. 
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Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2014  m.)           20 lentelė 

Bibliotekos 2014 m. 2015 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 18 895 19 028 +133 

Lumpėnų filialas 9 498 9 489 -9 

Natkiškių  filialas 4 408 4 307 -101 

Piktupėnų filialas 6 076 6 019 -57 

Stoniškių filialas 10 090 5 960 -4 130 

Šilgalių filialas 5 677 5 651 -26 

Vėlaičių filialas 2 283 2 832 +549 

Vilkyškių filialas 0 0 0 

Žukų filialas 12 700 10 400 -2 300 

Viso: 69 627 63 686 -5 941 

 

Dokumentų išduotis 2015 m., palyginus su 2014 m., Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos sistemoje sumažėjo beveik šešiais tūkstančiais, t. y. 8,5%. Didžiausias sumažėjimas 

pastebimas Stoniškių (leidinių išdavimas sumenko 40,9%) ir Žukų filialuose (išduota 18,1% mažiau 

spaudinių negu 2014 m.). Pagrindinė tokį ženklų sumažėjimą lėmusi priežastis – minėtų kaimo filialų 

bibliotekininkių nedarbo laikotarpis dėl ligų. 

 

Išduota dokumentų į namus ir vietoje 
 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)           21 lentelė 

Biblioteka 
Išduota į namus Išduota vietoje 

2014 m. 2015 m. Skirtumas 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Viešoji biblioteka 15 114 14 167 -947 3 781 4 861 +1 080 

Kaimo filialai 37 634 34 342 -3 292 13 098 10 316 -2 782 

Viso: 52 748 48 509 -4 239 16 879 15 177 -1 702 
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2015 m., lyginant su 2014 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje (Viešojoje ir 

filialuose) išduoties į namus sumažėjimas siekė 8,0%, o vietoje – 10,1%. To priežastis: maža naujų 

dokumentų gautis, 4,4% sumenkęs Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų ir 9,4% 

sumažėjęs lankytojų skaičius. Svarbiausias vietoje skaitomų ir į namus išduodamų leidinių sumažėjimą 

lėmęs veiksnys – laikinas kaimo filialų veiklos sustabdymas dėl bibliotekininkių ligų: 2015 m. kaimo 

filialuose į namus išduotų leidinių kiekis sumenko 8,7%, o skaitytų vietoje – 21,2%. Į namus 

neišduodamų bei vietoje skaitomų dokumentų grupę sudaro žinynai, žodynai, enciklopedijos, 

rajoniniai periodiniai spaudiniai bei kraštotyriniai darbai.  

Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 m. 22,2% pakilo Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje į namus 

išduotų dokumentų skaičius. To priežastis: Vilkyškių bei laikinai nedirbusių filialų skaitytojų 

naudojimasis Viešosios (Centrinės) bibliotekos teikiamomis paslaugomis, kruopščios atrankos būdu 

užsakomi ir komplektuojami tik pačią didžiausią informacinę vertę turintys leidiniai, orientavimasis į 

lankytojų skaitymo poreikius. Be to, bibliotekos persikėlimas į naujas patalpas (Jaunimo g. 3, 

Pagėgiuose) ir naujų erdvių sukūrimas, patogių darbo vietų įvairaus amžiaus ir poreikių bibliotekos 

skaityklų lankytojams įrengimas lėmė jos veiklos įvairovę. biblioteka tapo Pagėgių krašto gyventojų 

mielai lankomu traukos centru. 
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Dokumentų išduotis 
 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)           22 lentelė 

Biblioteka 
Išduota iš viso: 

Šakinės  

literatūros 
Skirtu- 

mas 

Grožinės 

literatūros 
Skirtu- 

mas 
2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 

Viešoji 

biblioteka 
18 895 19 028 1 736 1 035 -701 6 510 6 022 -488 

Kaimo 

filialai 
50 732 44 658 1 593 1 476 -117 11 970 10 631 -1 339 

Viso: 69 627 63 686  3 329 2 511 -818 18 480 16 653 -1 827 
 

2015 m. (lyginant su 2014 m.) tiek Centrinėje bibliotekoje, tiek kaimo filialuose daugiau negu du 

su puse tūkstančio (12,1%) sumažėjo bendroji literatūros išduotis. To priežastis – bibliotekininkių ligų 

sutrikdytas skaitytojų aptarnavimo darbas, Šilgalių filialo perkraustymo į naujas patalpas darbai. 

Grožinės literatūros išduotis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemoje, 

lyginant su 2014 m., sumažėjo 9,9%, o šakinės – 24,6%. Aptarnaujamos bendruomenės nariai vis 

dažniau renkasi istorinio bei geografinio pobūdžio grožinės literatūros knygas atsipalaidavimo, 

malonaus laisvalaikio praleidimo, savišvietos tikslais.  

 

Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 4,0 

Viešojoje bibliotekoje – 5,5 

Kaimo filialuose – 3,3 

 

Iš viso išduota grožinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 26,1 

Viešojoje bibliotekoje – 31,6 

Kaimo filialuose – 23,8 
 

Iš viso išduota periodinių leidinių:  

Iš viso išduota regione – 45 299 

Viešojoje bibliotekoje – 11 971 

Kaimo filialuose – 33 328 
 

(Lyginamoji analizė su 2014  m.)           23 lentelė 

Biblioteka 
2014 m. 2015 m. 

Iš viso: Periodikos % Iš viso: Periodikos % 

Viešoji biblioteka 18 895 10 649 56,4 19 028 11 971 62,9% 

Kaimo filialai 50 732 37 169 73,3 44 658 32 551 72,9% 

Viso: 69 627 47 818 68,7 63 686 44 522 69,9% 
 

Periodinių leidinių išduotis, lyginant su 2014 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemoje sumažėjo daugiau negu trimis tūkstančiais, t. y. nukrito 6,9%. Tačiau periodinių leidinių 

išdavimo procentas nuo visos išduoties Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje pakilo 6,8%, o kaimo 

filialuose išliko beveik nepakitęs. Šiuos rodiklius galima paaiškinti tuo, jog periodinių leidinių 
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populiarumas, paklausa ir skaitomumas Pagėgių krašto bibliotekoje yra išties didelis, tačiau jų išduotį 

riboja maža periodikos gautis: 2015 m. Pagėgių savivaldybės viešajai (Centrinei) bibliotekai buvo 

prenumeruojami tik 34 pavadinimų periodiniai leidiniai (11 pavadinimų mažiau negu 2014 m.), o 

vidutinė kaimo filialų periodikos gautis siekė 10 pavadinimų periodinius leidinius (vos 1 daugiau negu 

2014 m.).  

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų tarpe Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pasižymi 

labai maža gaunamų periodinių leidinių įvairove. Dėl nepakankamo finansavimo periodinių leidinių 

stygių siekiama kompensuoti bibliotekų lankytojams pasiūlant periodiką skaityti internete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitomumas (vieno skaitytojo per metus perskaitomų spaudinių kiekis): 
  

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)           24 lentelė 

Biblioteka 
Skaitomumas 

Skirtumas 
2014 m. 2015 m. 

Viešoji biblioteka 24,7 23,3 -1,4 

Kaimo filialai 36,0 35,3 -0,7 

Viso: 32,0 30,6 -1,4 
 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)           25 lentelė 

Kaimo filialai 
Skaitomumas 

Skirtumas 
2014 m. 2015 m. 

Lumpėnų 31,0 31,1 +0,1 

Natkiškių 40,8 45,8 +5,0 

Piktupėnų 27,6 26,9 -0,7 

Stoniškių 30,5 24,6 -5,9 

Šilgalių 27,0 29,9 +2,9 

Vėlaičių 25,1 35,8 +10,7 

Vilkyškių 0 0 0 

Žukų 88,8 79,4 -9,4 
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Lyginant su 2014 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų skaitomumas 2015 

m. sumažėjo 1,4  per metus kiekvieno skaitytojo perskaitomo dokumento. 2015 m. skaitomumas 

labiausiai išaugo Vėlaičių (padidėjo 10,7 dokumento) bei Natkiškių (pakilo 5 dokumentais) filialuose. 

Šiuos teigiamus pokyčius būtų galima pagrįsti vis kylančiomis spaudinių kainomis, dėl kurių 

aptarnaujamos bendruomenės nariai vis aktyviau skolinasi leidinius iš Pagėgių krašto bibliotekų užuot 

juos įsigiję savo lėšomis. Taipogi Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) 

skaitytojams yra sudarytos patogios bei jaukios ne tik skaitymo, bet ir perskaitytų leidinių aptarimų 

sąlygos bei erdvės, nuolat suburiančios bendruomenės narius pasidalinimui perskaitytų knygų 

įspūdžiais ar diskutavimui apie periodiniuose leidiniuose publikuojamas nūdienos aktualijas. 

Informacinės užklausos 

(Lyginamoji analizė su 2014  m.)                      26 lentelė 

Bibliotekos 

Informacinių užklausų  

iš viso: 
2015 m. 

2014 m. 2015 m. 
Skir- 

tumas 

Temi- 

nės 

Faktogra-

finės 

Adresi- 

nės 

Tiksli- 

namosios 

Iš to 

skaičiaus 

vaikams 

Viešoji biblioteka 2 412 2 288 -124 1 122 375 436 355 659 
Lumpėnų filialas 233 246 +13 227 0 0 19 171 
Natkiškių filialas 50 52 +2 23 1 24 4 35 
Piktupėnų filialas 52 52 0 35 7 4 6 26 
Stoniškių filialas 102 61 -41 47 8 0 6 28 
Šilgalių filialas 126 122 -4 52 0 60 10 46 
Vėlaičių filialas 81 33 -48 16 0 14 3 11 
Vilkyškių filialas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Žukų filialas 189 161 -28 161 0 0 0 63 

Viso: 3 245 3 015 -230 1 683 391 538 403 1 039 

 

2015 m. iš viso gautos 3 015 užklausų: Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje – 2 288; kaimo 

filialuose – 727. Vidutinis vienam bibliotekininkui tenkantis užklausų skaičius – 301,5 (2014 m. – 

324,5) užklausos, t. y, vidutiniškai sumažėjo 23 užklausomis. Lyginant su 2014 m, 2015 m. 124 

užklausomis (5,1%) sumažėjo Centrinėje bibliotekoje gautų ir atsakytų užklausų skaičius, o kaimo 

filialuose šis rodiklis smuktelėjo 106 užklausomis (12,7%). Pateiktų užklausų sumažėjimas Pagėgių 

krašto bibliotekose, žinant neatslūgstančią gyventojų emigracijos srautų problemą bei 2015 m. kilusius 

šalutinius darbo su skaitytojais trukdžius Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos kaimo filialuose 

(Šilgalių filialo persikraustymo į kitas patalpas darbai, maždaug pusės Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos struktūrai priklausančių filialų darbuotojų ilgas nedarbo periodas dėl ligų) yra labai 

nežymus.  

Svarbu yra tai, jog LR bibliotekose užklausų vidurkis – 398,5 užklausos, tenkančios vienam 

bibliotekininkui, Pagėgių Viešosios (Centrinės) bibliotekos vidurkis – 762,7 vienam bibliotekininkui 

(1,9 karto daugiau už respublikos vidurkį). Tad Pagėgių krašto bibliotekininkams skaitytojų pateiktų 
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užklausų gausa rodo aptarnaujamos bendruomenės pasitikėjimą biblioteka kaip patikimos informacijos 

atrankos, kaupimo bei sklaidos įstaiga, o bibliotekininkais – kaip informacijos laikmenų bei sistemų 

žinovais, kompetentingais konsultantais informacijos paieškos bei panaudos klausimais tradiciniuose 

spausdintiniuose ir moderniuose elektroniniuose informacijos šaltiniuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Darbo vietos 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius: 
  

Iš viso – 127; 

 Viešojoje bibliotekoje – 67;  

 Kaimo filialuose – 60. 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 
  

Iš viso – 42; 

 Viešojoje bibliotekoje – 19; 

 Kaimo filialuose – 23. 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų ir prie interneto prijungtų darbo vietų skaičius 
  

Iš viso – 42; 

 Viešojoje bibliotekoje – 19; 

 Kaimo filialuose – 23. 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams 
  

Iš viso – 15; 

 Viešojoje bibliotekoje – 7; 

Kaimo filialuose – 8. 
 

Darbuotojams skirtų kompiuterizuotų ir prijungtų prie interneto darbo vietų skaičius 
 

Iš viso – 15; 

 Viešojoje bibliotekoje – 7; 

 Kaimo filialuose – 8. 
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2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje buvo 142 darbo vietos vartotojams 

ir darbuotojams, t.y., 13 (9,2%) daugiau negu 2014 m., kadangi 2015 m. buvo jaučiamas poreikis 

bibliotekų skaitytojams skirtas erdves papildyti naujomis darbo vietomis: dėl didelio Pagėgių 

savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos erdvių  užimtumo (organizuojamų mokymų,  seminarų, 

konferencijų, susirinkimų, susutikimų, šachmatų turnyrų, jaunimo muzikinių repeticijų bei kitų 

informacinių, kūrybinių renginių), 2015 m. joje įsteigtos papildomos 9 vietos skaitytojams. Dar 4 

papildomos darbo vietos lankytojams įsteigtos po renovacijos darbų vasario 20 d. duris naujai 

atvėrusiame Stoniškių filiale. Iš visų Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) 

sistemoje esančių darbo vietų 57 (40,1%) yra kompiuterizuotos ir prijungtos prie interneto: 42 skirtos 

Pagėgių krašto bibliotekų lankytojams ir 15 – darbuotojams. 2015 m. Pagėgių krašto bibliotekų 

lankytojų reikmėms įrengtų darbo vietų skaičius sudarė 89,4% visų Pagėgių savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) esančių darbo vietų.  

Tačiau nors Viešoji biblioteka ir filialai aprūpinti informacinėmis – komunikacinėmis 

technologijomis ir sistemomis, tačiau ši įranga sparčiai sensta, genda ir nusidėvi jos detalės. Todėl 

būtinos svarios investicijos įrangos atnaujinimui.  

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

Kadangi 2015-ieji metai šalyje buvo paskelbti Etnografinių regionų metais, Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) darbuotojų informacinio – edukacinio darbo prioritetu tapo 

visų Lietuvos regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos, Mažosios Lietuvos, Suvalkijos, Žemaitijos – 

išskirtinumo atskleidimas per krašto bibliotekose eksponuotas raštijos ir meno darbų parodas, 

organizuotus įvairias literatūrines – kulrūrines veiklas bei informacines – edukacines programas, 

skirtas vaikams, jaunimui, suaugusiems, senjorams. Žinoma, išskirtinis dėmesys teiktas gilinimuisi į 

Mažosios Lietuvos unikalumo ir šio regiono savitumo atskleidimą. 

Siekiant skaitytojams visapusiškai atskleisti Pagėgių kraštą ir Mažąją Lietuvą, 2015 m. buvo 

organizuojamos virtualios edukacinės IT laboratorijos, kurių metu skaitytojai buvo supažindinami su 

lietuvininkų tarme, Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos gamtos, kultūros, mokslo, raštijos ir istorijos 

paveldo vertybėmis. Daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros ugdymui, 

supažindinimui su tradicinės spausdintos bei interaktyvios (elektroninėje erdvėje pateikiamos) 

informacijos paieškos bei atrankos kriterijais. 

Viešoji (Centrinė) biblioteka taipogi suteikė galimybę kiekvieną mėnesį lankyti individualius ir 

grupinius įvairias temas apėmusius darbo kompiuteriu užsiėmimus bei mokamas 10-ies ir 20-ies 

valandų trukmės informacinių įgūdžių lavinimui skirtas kompiuterinio raštingumo pamokas.  

Nuo pat 2012 m. pavasario – Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos perkėlimo į 

naujas, erdvias patalpas – bibliotekoje yra suplanuota patalpa mokymų klasės įrengimui, kuri yra itin 
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reikalinga mažinant socialinę atskirtį pažeidžiamiausių, jautriausių aptarnaujamos bendruomenės 

socialinių sluoksnių tarpe. Tačiau tenka apgailestauti, kad šios idėjos įgyvendinimui stinga 

materialinių išteklių kompiuterinei įrangai įsigyti.  

Prieiga ir sąlygos 
 

Viešoji biblioteka dirba: 

  

darbo dienomis – 8
00

-17
00

 val.; 

šeštadieniais – 9
00

-16
00

 val. 

 Poilsio diena – sekmadienis. 

 

 Filialų darbo laikas: 

  

Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių – kasdien nuo 9
00 

 iki 16
00

 val.; 

 Šilgalių ir Vėlaičių – kasdien nuo 10
00  

iki 16
30

 val.; 

Žukų – kasdien nuo 9
30 

iki 16
00

 val. 

Vilkyškių filialas 2015 m. nedirbo. 
 

Renginiai 
 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)           27 lentelė 

       Bibliotekos 

 

Renginiai 

Viešoji biblioteka Kaimo filialai Viso: 

2014 m. 2015 m. 
Skir- 

tumas 
2014 m. 2015 m. 

Skir- 

tumas 
2014 m. 2015 m. 

Skir- 

tumas 

Žodiniai 56 52 -4 49 39 -10 105 91 -14 

Vaizdiniai 104 90 -14 251 211 -40 355 301 -54 

Kompleksiniai 43 50 +7 35 50 +15 78 100 +22 

Iš jų parodos 38 33 -5 33 20 -13 71 53 -18 

Viso: 203 192 -11 335 300 -35 538 492 -46 
 

 

Pagrindinės renginių formos ir tematika 
 

2015 m., šalyje minint Etnografinių regionų metus, Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

(Centrinėje ir filialuose) organizuotų renginių spektrą sudarė Pagėgių krašto bei Mažosios Lietuvos 

savitumą atskleidžiančių meno, literatūros ir dokumentų parodų eksponavimas Pagėgių krašto 

bibliotekų erdvėse, literatūriniai – pažintiniai susitikimai, kraštotyrinės – edukacinės programos, 

kraštiečių kūrybos vakarai, IT laboratorijos, etnografinės popietės.  

2015 m., kaip ir kasmet, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka (Centrinė ir filialai) dalyvavo 

jau gražia tradicija tapusioje respublikinėje literatūrinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai“ 

(organizatoriai: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bei Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija 

(nuo 2010 m.)), kurios metu buvo teikiamos paraiškos geriausių 2015 m. knygų (Vaikų, Paauglių, 

Suaugusiųjų ir Poezijos kategorijose) gavimui ir jų pristatymui. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius pelnė suaugusiems skirtų knygų rinkinį, o 

Vaikų literatūros skyrius –nepilną vaikų knygų rinkinį. 
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2015 m. ekskursijose po Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką dalyvavo Panevėžio rajono 

savivaldybės darbuotojų delegacija, Vydūno draugijos nariai, Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų 

vadovai, Jurbarko ir Šakių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai ir Švietimo 

skyrių specialistai, Pagėgių krašto iniciatyvinės grupės „Pagėgiai – kultūros sostinė‘2017“ nariai, 

Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų darbuotojai bei gyventojai, Pagėgių 

savivaldybės Neįgaliųjų draugijos nariai, svečiai ne tik iš Lietuvos miestų bei miestelių (Pasvalio, 

Visagino ir kt.), bet ir iš užsienio valstybių (Vokietijos, kt.). 2015 m. biblioteka taipogi buvo gausiai 

lankoma žurnalistų, rašytojų, tautodailininkų, mokslininkų, menininkų, atvykusių iš įvairių Lietuvos 

vietovių. 

Iš viso einamaisiais metais suorganizuota 40 ekskursijų, kuriose dalyvavo 652 žmonės. 

Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje, daugiausiai – Tyliojoje skaitykloje 

„Nepraeik pro šalį, Tamsta!“, 2015 m. suorganizuoti 32 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų 

inicijuoti įvairaus pobūdžio seminarai, popietės, paskaitos, apskritojo stalo diskusijos, susitikimai, 

edukaciniai kursai, konferencijos, mokymai, susirinkimai, akcijos. Tai rodo Pagėgių bibliotekos svarbą 

krašto visuomeniniame gyvenime ir atkleidžia glaudaus bendradarbiavimo bei naujų viešųjų ryšių, 

partnerysčių užmezgimo su kitomis Lietuvos organizacijomis tradicijų plėtojimą, tuo drauge skatinant 

ir bibliotekos veiklos krypčių įvairovę. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų 

viešnagė bibliotekoje. 

Pažintinė valanda su biblioteka, dalyviai –

Vydūno draugijos nariai. 
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Viešosios bibliotekos renginiai 

 

2015 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuoti renginiai buvo sutelkti į 

Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos rašytinės kūrybos skatinimą bei jau sukaupto literatūrinio aruodo 

gausinimą naujais kūriniais. Šio tikslo įgyvendinimui pasitelktos įvairios renginių formos: 2015 m. 

Pagėgių krašto kūrėjų ir Lietuvos rašytojų išleistų knygų sutiktuvės, kraštotyrinių meno darbų parodų 

pristatymai, Mažosios Lietuvos raštijos istoriją nagrinėjančių mokslinių pranešimų skaitymai, knygų 

dovanojimo akcijos, literatūriniai konkursai, dainuojamosios poezijos vakarai. 

Svarbiausiu bibliotekos kultūrinės veiklos tikslu išliko meilės ir pagarbos lietuviškai knygai, 

etninei kultūrai, gimtajai kalbai ir tėvynei ugdymas, domėjimosi lietuvių literatūros klasikų kūryba 

skatinimas, visuomenės supažindinimas su Pagėgių krašto tradicijomis, papročiais, kultūros, 

architektūros, istorijos ir gamtos paveldu, šio krašto atskleidimas per raštiją, jame ir visoje Mažojoje 

Lietuvoje gyvenančius bei kuriančius žmones.  

Svarbesniųjų Viešosios (Centrinės) bibliotekos renginių fragmentai: 

2015 m. vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo 97-ųjų metinių iškilmingo minėjimo 

šventinis akordas – susitikimas su knygotyrininku, Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros 

tyrinėtoju, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros 

instituto mokslininku, prof. habil. dr. Domu Kaunu, kuris knygos bičiulius pakvietė pasiklausyti 

pranešimo „Ar turėjo Kristijonas Donelaitis asmeninę biblioteką?“. Pranešimas buvo iliustruotas 

autoriaus parengtomis K. Donelaičio laikmečio aplinkos, pirmųjų šio lietuvių grožinės literatūros 

pradininko kūrinių ir apie jį parašytų leidinių skaidrėmis. Profesorius savo pranešime sakė, kad 

atsižvelgus į visas prielaidas, galima teigti, jog Kristijonas Donelaitis galėjo turėti asmeninę biblioteką. 

Ekskursija Jurbarko ir Šakių rajonų savivaldybių 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Švietimo skyrių 

specialistams. 

Ekskursija Pagėgių savivaldybės 

Neįgaliųjų draugijos nariams. 
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Už įdomų ir išsamų Pagėgių krašto žmonėms padovanotą pranešimą profesoriui Domui Kaunui 

padėkos žodį tarė Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Vyriausioji specialistė kultūrai 

Ingrida Jokšienė. Prof. habil. dr. Domas Kaunas perdavė Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai bei 

jos skaitytojams Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto išleistas ir Pagėgių bibliotekai 

padovanotas mokslo populiarinimo knygas, o taip pat profesorius padovanojo leidinių iš savo 

asmeninės bibliotekos. Vydūno draugijos Garbės pirmininkas, doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius 

bibliotekai įteikė Vydūno ir apie Vydūną išleistų knygų. 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 2015 m. vasario 23 d. ir 27 d. – naujo Pagėgių kraštą reprezentuojančio leidinio „Pažink 

Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ du pristatymai, į kuriuos per vieną savaitę pagėgiškius 

pakvietė Pagėgių savivaldybės administracija ir Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka. Šis 

pažintinis – kraštotyrinis fotoalbumas – tai jau antrasis Pagėgių kraštą, jo savitumą, istoriją, raštiją, 

ekonomiką, kultūros ir gamtos paveldą, seniūnijas ir jų heraldiką reprezentuojantis leidinys.  

Reprezentacinio pažintinio – kraštotyrinio fotoalbumo „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ 

idėjos autorius – Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis – padėkos raštais ir gėlėmis už 

svarius darbus puoselėjant bei gausinant Pagėgių krašto kultūros paveldą, apdovanojo projekto vadovę 

– Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją Loretą 

Razutienę, leidinio sudarytoją – Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovą Sigitą 

Stonį,  žurnalistą, poetą, fotomenininką Eugenijų Skipitį (jo daugiau negu 30 fotografijų papuošė 

naująjį leidinį) bei UAB „V3 studija“ (Kaunas) direktorių Vidmantą Valentą, kuriam šį apdovanojimą 

parvežė renginyje dalyvavęs knygos dizaineris Valentinas Kiauleikis. Sutiktuves nuskaidrino ir 

praturtino melodingas Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijos merginų vokalinio 

ansamblio, vadovaujamo vyresniosios muzikos mokytojos Virginijos Bubelienės, muzikinis 

Prof. habil. dr. Domas Kaunas skaito 

pranešimą „Ar turėjo Kristijonas Donelaitis 

asmeninę biblioteką?“. 

 

Prof. habil. dr. Domas Kaunas, doc. dr. Silva 

Pocytė, doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius  
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pasirodymas. Abiejuose pristatymuose visi dalyvavusieji buvo apdovanoti nauja knyga, o norinčiųjų 

gauti knygos sudarytojo, projekto rengėjų, įgyvendintojų, fotografų autografų – eilės. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2015 m. kovo 5 d. – 12-oji Pagėgių literatūrinio pavasario šventė „Atidengsiu Tau žodį it 

širdį...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Sveikinamąjį žodį renginio dalyviams 

ir organizatoriams – bibliotekininkams – nuo Pagėgių savivaldybės vadovų perdavė Vyriausioji 

specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė. Iškilmingu šventės pradžios akordu tapo anoniminio eilėraščio 

konkursas INCOGNITO, kurio temą, pateiktą lietuvininkų tarme – „Šlovnas čėsas bingtai kalbai...“ 

(„Šlovingas laikas gražiai kalbai..“) – „padiktavo“ visoje šalyje minėti Etnografinių regionų metai. 

Konkurso nugalėtoja tapo poetė, pedagogė Veronika Mockienė, kuri apdovanota specialiai įsteigtu 

gardžiu prizu – „Poetos užkandžiu prie kartupelių“. Vakaro metu Pagėgių krašto literatai Lina 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Elena Stankevičienė sveikina 

pagėgiškius ir svečius su naujo leidinio 
pasirodymu. 

 

Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus 

gimnazijos merginų vokalinio ansamblio 

dainų popuri. 

 

Valandėlė autografams. 
Sutiktuvių dalyviai džiaugiasi dovanotu 

leidiniu. 
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Ambarcumian, Danutė Bardauskienė, Agnietė Garmienė, Remigijus Kelneris, Veronika Mockienė, 

Kęstutis Paulauskas, Marytė Sūdžienė, Stasė Valužienė bei jau aštuntąją savo kūrybos rinktinę išleidęs 

poetas Audrius Šikšnius (Šilutė) žiūrovams dovanojo naujausios savo kūrybos darbų puokštę, iš kurios 

publika išrinko ją labiausiai sužavėjusių kūrinių autorių. Juo tapo dailininkė, poetė, pedagogė Lina 

Ambarcumian, pelniusi ne tik publikos simpatijas, bet ir sveikinamąjį raštą.  

Renginį nuskaidrino dainuojamosios poezijos atlikėjo Ado Nausėdos (Šilutė) žymiausių Lietuvos 

lyrikų eilių pagrindu sukurtos dainos, o muzikai nutilus, vieningai nuspręsta vėl paskelbti laisvę 

eilėraščiams, tik šįkart – juos mintinai skaitė ne vien tik literatai, bet ir žiūrovai. Žinoma, nei vienas 

skaitovas neliko be skanios, širdžiai mielos dovanėlės. Vakaro kulminacija tapo tradicinių literatūrinių 

metų nominacijų laureatų paskelbimas ir apdovanojimas: „Už literatūrinį debiutą“ apdovanotas 

romantinės poezijos kūrėjas Kęstutis Paulauskas. Sveikinamasis raštas, gėlės ir atminimo ženklas 

„Vieversys“ už ilgametę ir aktyvią veiklą Pagėgių krašto literatų sambūryje įteikti poetei Marytei 

Sūdžienei. Speciali padėka „Už įspūdingą lauknešėlį draugui iš dešinės“ bei „Poetos užkandis prie 

kartupelių“ paskirti literatei, visuomenininkei Danutei Bardauskienei.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Savo kūrybą skaito poetas  

Audrius Šikšnius. 

Atlikėjas Adas Nausėda.  

Dainuojamosios poezijos pasirodymas 

Kraštiečio Kęstučio Paulausko literatūrinis 

debiutas. 

Pagėgių literatūrinio pavasario šventės dalyviai 

ir svečiai. 



2015 m. veiklos ataskaita 

 

34 

 

2015 m. kovo 27 d. - pagėgiškės rašytojos, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Pagėgių 

krašto literatų sambūrio narės Stasės Valužienės kūrybos vakaras. Renginio metu pasitikta jau 

ketvirtoji rašytojos knyga, šį kartą skirta vaikams – „Po žaliais skėčiais“. Taipogi Pagėgių krašto 

šviesuolei, rašytojai Stasei Valužienei suteiktas „Pagėgių krašto garsintojos“ titulas ir įteiktas 

pagėgiškės Jūratės Jablonskytės-Caspersen asmeninio fondo piniginis prizas. Dėkodama už 

apdovanojimą ji sakė „Šis vardas – didelis įpareigojimas, garsinti savo kraštą – nelengva užduotis, bet 

kokia ji garbinga... Ačiū, kad manote, jog aš to verta...“. Tadas Girčius, paramos ir labdaros 

organizacijos „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis, Meilė“ vadovas, Stasės Valužienės šeimai 

padovanojo prabangų pianiną, kuriuo čia pat rašytojos anūkė Viktorija atliko muzikinę improvizaciją. 

Vakarą sušildė sveikinimų, linkėjimų, gėlių ir dainų, atliekamų Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų 

draugijos (vadovė – Loreta Stašinskienė) moterų ansamblio „Rambynas“, jūra, o pageidaujančiųjų 

autografo  eilė prie rašytojos stalelio nusidriekė per visą bibliotekos salę... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos 

moterų ansamblis „Rambynas“. 

Vakaro svečiai ir dalyviai 

 

Autografų vakarėlis 

džiugina susirinkusius rašytojos gerbėjus 

Su rašytojos Stasės Valužienės šeima: draugai, 

rėmėjai ir Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos bendruomenė. 
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2015 m. balandžio 15 d. – Kultūros dienos minėjimas Pagėgių savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje. Kultūros diena prasidėjo knygų akcija „Suolelio knyga – bibliotekos dovana Jums“. 

Pagėgių krašto bibliotekininkų darbus ir šventes „iš arti“ skaitytojai stebėjo virtualiame metraštyje. 

Jaunieji bibliotekos lankytojai, susidomėję bibliotekininko profesija,  išmėgino save vaduodami visų 

skyrių darbuotojus, lankytojai susipažino su naujomis kraštotyros, literatūros ir meno darbų 

ekspozicijomis, ekskursijų dalyviai iš naujo „atrado“ savąją, bet vis atsinaujinančią biblioteką. 

Bibliotekos, kultūros centro darbuotojus pasveikinti atvyko Pagėgių savivaldybės vadovai – meras 

Virginijus Komskis, administracijos direktorė Dainora Butvydienė.  

Kultūros dienos minėjimą Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vainikavo susitikimas su 

filosofu, humanitarinių mokslų daktaru, rašytoju Arvydu Juozaičiu (Klaipėda). Pagrindiniu susitikimo 

su rašytoju akcentu tapo jo naujausios, 2015 m. išleistos grožinės eseistikos rinktinės „Kraštai ir 

žmonės“ sutiktuvės. Renginį vedė Pagėgių krašto Garbės pilietė (2011 m.), Klaipėdos universiteto 

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėda). Renginio 

metu šmaikščias Mažosios Lietuvos pasakėčias lietuvininkų tarme dovanojo jaunoji kraštietė, 

kanklininkė, Mažosios Lietuvos dainų atlikėja Aurelija Jankauskytė. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Elena Stankevičienė sveikina vakaro 

svečius – doc. dr. Silvą Pocytę ir dr. Arvydą 

Juozaitį – bei žiūrovus. 

Pagėgių krašto Garbės pilietė (2011 m.), 

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 

istorijos ir archeologijos instituto direktorė, 

doc. dr. Silva Pocytė pristato svečią. 

 Jaunoji kraštietė Aurelija Jankauskytė  

su dr. Arvydu Juozaičiu (Klaipėda). 
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2015 m. balandžio 22 d. – poeto, rašytojo, dainuojamosios poezijos atlikėjo, pedagogo, 

žurnalisto, literatūrinės Jono Aisčio premijos laureato Jono Endrijaičio (Vilnius) kūrybos 

popietė, skirta jubiliejinei – 15-ajai – Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: 

informacija ir žinios – kiekvienam“. Renginio metu pristatytos naujausios, šiemet išleistos rašytojo 

poezijos knygos: lyrikos kūrinių rinkinys suaugusiems „Vėpūtinis prie obels“ ir eilėraščių rinkinėlis 

vaikams „Vėpūtinukai“ – tai dvi knygos viename leidinyje. Visą Jono Endrijaičio kūrybos popietę 

Pagėgiuose skambėjo rašytojo atliekamos, jo eilių pagrindu sukurtos dainos. 

Pagėgiškiai, įsigiję rašytojo knygas ir gavę jo autografą, neatsisveikino, bet vėl kvietė Joną 

Endrijaitį sugrįžti į Pagėgius tardami: „IKI PASIMATYMO!“ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pagėgių krašto gyventojai – poezijos 

mylėtojai. 

Šmaikščias Mažosios Lietuvos pasakėčias 

lietuvininkų tarme seka Aurelija Jankauskytė. 

 

Autografai atminčiai 

Poetas Jonas Endrijaitis pristato naujausias 

savo poezijos knygas – „Vėpūtinis prie obels“ 

ir „Vėpūtinukai“. 
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2015 m. rugpjūčio 5 d. – literatūrinis kraštotyrinis susitikimas su Vydūno draugijos nariais. 

Renginio metu skambėjo Vydūno draugijos narių atliekamos Mažosios Lietuvos dainos. Vydūno 

draugijos pirmininkas Tomas Stanikas pristatė šios draugijos 2014 m. išleistą Vydūno knygą 

„Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis“ (2-asis leidimas) 

bei 2015 m. išleistus leidinius. Tai: dr. Vaclovo Bagdonavičiaus parašyta knyga „Vydūnas: trumpa 

biografija“ (3-iasis leidimas) bei Vydūno leisti žurnalai „Darbymetis“, Jaunimas“, „Naujovė“ 

(kopijuoti leidiniai). Vydūno draugijos narys, muziejininkas Audrius Daukša skaitė Justino 

Marcinkevičiaus kūrybos apie lietuvių literatūros klasiką K. Donelaitį pagrindu parengtą poetinę 

kompoziciją. Susitikimas vainikuotas visų popietės dalyvių ir svečių drauge iškilmingai sugiedotu 

Vydūno draugijos himnu „Lietuvių giesmė“ ir ekskursija po bibliotekos erdves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2015 m. rugsėjo 18 d. – šventinė popietė „Pagėgių savivaldybei – 15!“, skirta tradicinei 

Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai laiko labirintuose“ bei Pagėgių savivaldybės ir Viešosios bibliotekos 

įkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti. Renginio metu pristatyta 3-ioji  pagėgiškio tautodailininko 

Igno Inciaus kraštotyrinė fotografijos darbų paroda „Pagėgių kraštas laiko tėkmėje“, kurioje 

Vydūno draugijos nariai atlieka  

Mažosios Lietuvos dainas. 

Vydūno draugijos narys Audrius Daukša skaito 

poetinę kompoziciją. 

Renginio dalyviai ir svečiai gieda Vydūno 

draugijos himną. 
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atskleidžiama Pagėgių krašto gamtos bei architektūros objektų istorija nuo senų laikų iki šių dienų. 

Bibliotekos lankytojams šia ypatinga proga bibliotekininkai parengė knygų, išleistų Pagėgių krašto 

tematika, parodą „Pagėgių krašto atspindžiai 2000-2015 m. raštijoje“. Popietės dalyviai galėjo 

susipažinti su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 15-kos veiklos metų istorija virtualiai: 

gausiai nuotraukomis iliustruotą apžvalgą „Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka: 15-ka metų krašto 

bendruomenės gyvenime“ parengė ir pristatė  bibliotekos vadovė Elena Stankevičienė. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
2015 m. spalio 22 d. – šilutiškio poeto, novelisto, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos 

nario, respublikinio poezijos konkurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ (2009 m.) ir Fridricho 

Bajoraičio literatūrinės premijos (2012 m.) laureato Audriaus Šikšniaus kūrybos vakaras. 

Rašytojas Audrius Šikšnius žiūrovams skaitė eiles iš 2015 m. pasirodžiusios savo knygos 

„Gyvenimo gyventojai“ bei pristatė naujausius, dar niekur neskelbtus poezijos kūrinius. Ilgametės 

Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ narės Stasė Valužienė, Marytė 

Kraštiečio Igno Inciaus fotografijos darbų 

parodos pristatymo akimirka. 

Renginio dalyviai ir svečiai Igno Inciaus 

parodoje „Pagėgių kraštas laiko tėkmėje“. 

Bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė 

pristato virtualią Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos 15-kos metų veiklos apžvalgą. 

Renginio dalyviai ir svečiai. 
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Sūdžienė ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė poetui negailėjo 

intriguojančių klausimų apie jo kūrybinį kelią. Skambėjo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto 

mokyklos gitarisčių ansamblio (vadovas – vyr. muzikos mokytojas Sigitas Stankus) atliekamos dainos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
2015 m. spalio 27 d. – Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parengtos ir išleistos 

knygos „Pasmuokavuok, kāp skanē: Šilalės krašto kulinarinis paveldas“ sutiktuvės. Leidinį 

Šilalės bibliotekininkai pristatė pasipuošę tautiniais Žemaitijos regionui būdingais drabužiais ir 

kalbėdami žemaičių tarme. Kolegoms iš Šilalės padovanoti leidiniai apie Pagėgių kraštą. 

 

 

Muzikinis Pagėgių savivaldybės Meno  

ir sporto mokyklos gitarisčių pasirodymas. 

Audrius Šikšnius pristato savo kūrybą 

Rašytojai Stasė Valužienė (Pagėgiai) ir 

Audrius Šikšnius (Šilutė). 
Rašytinio žodžio mylėtojai. 
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2015 m. gruodžio 11 d. – Gerumo popietė „Kalėdų sriuba Pagėgiuose“. Popietės iniciatorius 

– Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis. Organizatoriai: Kęsto 

Komskio paramos ir labdaros fondas bei Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka. Adventine nuotaika 

užbūrė aktoriaus, režisieriaus Petro Venslovo skaityti poetiniai tekstai. 

Bibliotekos darbuotojos Kalėdinės eglės įžiebimo šventėje kviečia miestelėnus ir šventės svečius 

aukoti, vaišintis karšta sriuba ir solidarizuotis su bėdos ištiktaisiais, o šios popietės metu surinktos 

lėšos yra perduodamos savivaldybėje gyvenančiam asmeniui, ištiktam sunkios ligos ar nelaimės. Tai 

jau tradicinė, 6-oji gerumo akcija, 

 

 

 

Šilalės krašto bibliotekininkus sveikina 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Elena Stankevičienė. 

Knygos „Pasmuokavuok, kāp skanē: Šilalės 

krašto kulinarinis paveldas“ pristatymo 

akimirka. 

Apie knygos rengimą pasakoja Šilalės rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė 

Astutė Noreikienė. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Elena Stankevičienė (antroji iš 

dešinės) su Šilalės rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos darbuotojomis. 
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Gerumo popietės „Kalėdų sriuba Pagėgiuose“ akimirkos 
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2015 m. gruodžio 18 d. – Švedijos humanitarinės organizacijos „Pagalba Lietuvai – 

Tikėjimas, Viltis, Meilė“ vadovės Kerstin Lindquist (Kerstin Lindkvist) (Švedija) keramikos 

darbų parodos „Mano rankų kūriniai“ pristatymas. Adventinį muzikinį asorti renginio dalyviams 

ir svečiams dovanojo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos mokiniai. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Filialų renginiai 

 

2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose organizuoti renginiai, skirti 

Pagėgių kraštui, Mažajai Lietuvai ir šalies bibliotekininkystei svarbių istorinių, kultūrinių įvykių bei 

M. Lietuvos regiono raštijai nusipelniusių šviesuolių jubiliejinių datų paminėjimui. Keletas 

įsimintiniausių renginių: 

1. Piktupėnų filialas. „Realus žvilgsnis praeitin“ – 2015 m. kovo 18 d. įvykusi edukacinė – 

pažintinė popietė, skirta Etnografinių regionų metams paminėti. Renginyje dalyvavo Piktupėnų 

pagrindinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai, mokytojai ir Piktupėnų kaimo gyventojai. Piktupėnų 

Į parodos pristatymą susirinko gausus meno 

mylėtojų būrys. 

Kerstin Lindquist (Švedija) pristato savo 

keramikos darbus. 

Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto 

mokyklos mokinių adventinis muzikinis 

pasirodymas. 
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pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Audronės Norkaitytės 

vadovaujamo jaunųjų literatų būrelio nariai skaitė žymiausių lietuvių literatūros klasikų poeziją. 

Buvo menamos tarmiškos Mažosios Lietuvos mįslės. Pasakojimą „Adomas Fridrichas 

Šimelpenigis – religinių bei pasaulietinių raštų kūrėjas“ pateikė aštuntokė Miglė Bružaitė. 

Kraštotyrinį pranešimą apie Piktupėnų kaimo istoriją susirinkusiems skaitė Piktupėnų 

pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja Nijolė Mickeliūnienė. Dainomis popietę sušildė 

Piktupėnų pagrindinės mokyklos etnografinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Laimos 

Jakubauskienės. Padiskutavę apie žymius Piktupėnų žmones ir jų indėlį į kaimo bei Pagėgių 

krašto kultūrą, visi popietės dalyviai patraukė prie senųjų evangelikų – liuteronų kapinių, šalia 

kurių 1920 m. pastatytas apie didžiuosius Piktupėnų kaimo praradimus I-ojo pasaulinio karo 

metais bylojantis paminklas. Prie šio paminklo tylos minute pagerbti I-ajame pasauliniame kare 

žuvę Piktupėnų kaimo gyventojai, jų šviesaus atminimo įprasminimui padėta puokštė gėlių bei 

uždegtos žvakutės. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

2. Stoniškių filialas. Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario Audriaus Šikšniaus 

(Šilutė) kūrybos popietė, vykusi 2015 m. lapkričio 25 d. Renginio metu pristatyta naujausia, 

2015 m. pasirodžiusi rašytojo Audriaus Šikšniaus knyga „Gyvenimo gyventojai“. Susitikime su 

Audriumi Šikšniumi dalyvavę stoniškiečiai rašytoją apibėrė klausimais apie jo kūrybinį kelią bei 

literatūrinius ateities planus. Renginį nuskaidrino trumpi, jaukūs, paties poeto skaitomi jo 

kūrybos posmai. Širdis sušildžius giliu poetiniu žodžiu ir arbatos puodeliu, suskubta įsigyti 

rašytojo knygų ir čia pat – gauti autoriaus autografą. 

  

Piktupėnų pagrindinės mokyklos etnografinio 

ansamblio atliekamos dainos. 

Popietės dalyviai pagerbia I-ajame 

pasauliniame kare žuvusius Piktupėnų kaimo 

gyventojus. 
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Parodos. Parodų formos ir tematika 

 

2015 m. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu buvo paskelbti Etnografinių regionų metais.  

Būtent šios temos atspindėjimui Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė teikė 

prioritetinį dėmesį, organizuodama vaizdinius renginius – parodas. Einamaisiais metais Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) erdves puošusiose meno darbų ekspozicijose 

figūravo įvairiuose Lietuvos regionuose esantys gamtos, architektūros ir kultūros paveldo objektai. 

Ypatingas dėmesys teiktas Mažosios Lietuvos vietovių (ypač – Pagėgių krašto) istorijos, lietuvininkų 

gyvenimo būdo, kitados plėtotų ir iki šiol propaguojamų tradicinių Lietuvos amatų įvairovės 

atskleidimui.  

2015 m. Pagėgių krašto bibliotekoms buvo dosnūs tiek ekspozicijų meninių krypčių bei žanrų 

įvairove, tiek jų kūrėjų geografine aprėptimi: eksponuotos graviūrų, atvirukų, ekslibrisų, kraštotyros, 

literatūros, tautodailės, grafikos, fotografijos, akvarelės, keramikos, tapybos darbų parodos, kurių 

autoriai – ne tik iš Lietuvos miestų bei miestelių, bet ir iš įvairių Europos šalių: Rusijos, Švedijos, 

Ukrainos, Vokietijos.  Bibliotekininkų rengtų dokumentų parodų tematiškumas apėmė Pagėgių kraštui, 

Mažosios Lietuvos regionui ir visai šaliai svarbius istorijos ir kultūros įvykius, iškilių raštijos veikėjų 

garbias jubiliejines sukaktis. 

Pagėgių savivaldybės viešoji (Centrinė) biblioteka kvietė aplankyti parengtas nuolatines 

ekspozicijas, kurios 2015 m. buvo nuolat pildomos naujais eksponatais. Tai: 

Kraštotyros fonde:  

a) Pagėgių savivaldybės administracijai Lenkijos Respublikos Ilavos ir Myslakowice 

savivaldybių vadovybės dovanotų šios kaimyninės šalies etnografinio meno reliktų ir reprezentacinių 

leidinių ekspozicija; 

Rašytojo Audriaus Šikšniaus  

kūrybos popietės dalyviai. 

Poetas Audrius Šikšnius skaito  

savo kūrybos eiles. 
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b) rašytojos, ilgametės Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį“ narės, 

Pagėgių miesto himno „Mano miestas – Pagėgiai žali“ autorės, pedagogės, Pagėgių krašto „Metų 

žmogaus“ (2002 m.) nominantės Bronės Savickienės šviesiam atminimui pagerbti skirta ekspozicija, 

sudaryta iš laiškų, fotografijų, rankraščių, memuarų ir kt. jos giminaičių bibliotekai perduotų 

dokumentų; 

c) Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos istorijos įamžinimui, Pagėgių Kristijono Donelaičio 

gimnazijos direktoriaus Jono Greičiaus atminimui skirta ekspozicija. Ją sudaro Jono Greičiaus sūnaus, 

rašytojo Rimanto Greičiaus (Prienai) Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai iš šeimos archyvo 

padovanotų fotografijų, dokumentų, relikvijos;  

d) Pagėgių krašto pažinimo skatinimui skirta Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojų parengta fotografijos darbų paroda „Senieji Pagėgiai“. 

Krašto raštijos fonde: 

a) autografuotų ir bibliotekai dedikuotų leidinių paroda; 

b) bibliotekai dovanotų leidinių kolekcijų ekspozicija; 

c) krašto raštijos veikėjų fotoportretų ir medžiagos apie juos ekspozicija; 

d) senų ir retų bibliotekos leidinių paroda. 

Su šiomis Pagėgių krašto bibliotekose eksponuotomis parodomis susipažino ne tik bibliotekos 

skaitytojai, renginių dalyviai, bet ir gausiai ekskursijose po biblioteką dalyvavę įvairių Lietuvos miestų 

ir miestelių gyventojai, svečiai iš kaimyninių valstybių, oficialiosios valstybės pareigūnų delegacijos, 

pavieniai keliautojai ir turistų grupės. 

Viešosios (Centrinės) bibliotekos parodos 
 

Meno parodos: 

1.  Dalininko Sauliaus Šedžio (Šilutė) tapybos darbų paroda „Mažosios Lietuvos vaizdai ir 

ženklai“, skirta Mažosios Lietuvos gamtos ir architektūros paveldo atskleidimui; 

2. Grafiko, tapytojo, istoriko, rašytojo, publicisto, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 

medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureato (2014 m.) Edmundo Mažrimo (Tauragė) jubiliejinė 

ekslibrisų paroda, skirta jo 60-ies metų sukakčiai paminėti; 

3. Dailininko, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių 

formavimo ir vystymo centro Komplektavimo skyriaus vedėjo Vytauto Gocento (Vilnius) 

tapybos darbų paroda „Rusnės peizažai 2012-2014 m.“, skirta Mažosios Lietuvos gamtos 

paveldo atskleidimui; 

4. Dailininko, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių 

formavimo ir vystymo centro Komplektavimo skyriaus vedėjo Vytauto Gocento (Vilnius) 

tapybos darbų paroda „Krašto ir vandenų atspindžiai“, skirta Etnografinių regionų metams; 
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5. Dailininkės, žurnalistės, Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo narės 

Loretos Mcivor (Šilutė) tapybos ir akvarelės darbų paroda „Kelias link akvarelės“, skirta 

vaizduojamojo meno populiarinimui ir sklaidai; 

6. Poetės, dailininkės, grafikės, kraštietės Aldonos Gustas (Vakarų Berlynas, Vokietija) grafikos 

darbų paroda, skirta vaizduojamo meno krypčių atskleidimui; 

7. Viktorijos Valužytės (Pagėgiai) grafikos darbų, kuriais iliustruota kraštietės rašytojos Stasės 

Valužienės pasakų knyga „Po žaliais skėčiais“, paroda; 

8. Optinių iliuzijų meistro, Ukrainos menininkų sąjungos nario, dailininko, pedagogo Olego 

Shuplyako (Ukraina) tapybos darbų paroda „Optinių iliuzijų pasaulyje“, skirta modernaus 

meno krypčių pažinimo skatinimui; 

9. Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus narių rankdarbių paroda rankdarbių paroda 

„Žalią ranką Tau tiesia Velykos...“, skirta Šv. Velykų šventei ir Etnografinių regionų metams 

paminėti; 

10. Tautodailininkės, Stoniškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytojos Vidos 

Gečienės (Šilgaliai, Pagėgių sav.) nėrinių paroda „Ir pražydo visos gėlės Tau, Mamyte 

mylima“, skirta Motinos dienai ir Etnografinių regionų metams paminėti; 

11. Salos etnokultūros ir informacijos centro (Rusnė, Šilutės rajono savivaldybė) graviūrų, atvirukų 

bei fotografijų paroda „Laivyba Rusnėje“ (iš leidyklos „Libra Memelensis“ (Klaipėda) 

vadovo Kęstučio Demerecko ir kolekcininko Viktoro Raševskio asmeninių archyvų. Parodos 

rengėjas – Kęstutis Demereckas), skirta Mažosios Lietuvos istorijos atskleidimui ir Pasaulinei 

kultūrų puoselėjimo dienai paminėti; 

12. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų 

kūrybinių darbų paroda „Pabaiga yra visko pradžia“, skirta Pagėgių krašto jaunųjų kūrėjų 

talentų atskleidimui; 

13. Jungtinė Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų paroda „Atokvėpio 

valandėlė“, skirta Pagėgių krašto pedagoginės bendruomenės bičiulystės ir bendradarbiavimo 

ryšių stiprinimui bei plėtojimui; 

14. Lietuvos fotomenininkų ir Lietuvos žurnalistų sąjungų nario, Tarptautinės meninės fotografijos 

federacijos fotografo menininko, meno kūrėjo Alberto Švenčionio (Kaunas) fotografijos darbų 

paroda „Būtsargiai – Lietuvos piliakalniai“, skirta Lietuvos gamtos paveldo puoselėjimui ir 

jo pažinimo skatinimui; 

15. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Pagėgių kraštas laiko 

tėkmėje“, skirta tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai laiko labirintuose“, Pagėgių 

savivaldybės bei Viešosios bibliotekos įkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti; 
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16. Salos etnokultūros ir informacijos centro (Rusnė, Šilutės rajono savivaldybė) kaupiamo dailės 

archyvo pagrindu parengta dailininko Kurto Beutlerio (Klaipėda – Vokietija) kūrybos darbų 

paroda „Klaipėdos krašto vaizdai klaipėdiškio akimis“, skirta Etnografinių regionų metams; 

17. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus drauge su partneriais – Gargždų krašto muziejumi, 

Kintų Vydūno kultūros centru, Šilutės muziejumi, Salos etnokultūros ir informacijos centru, 

Neringos istorijos muziejumi, Thomo Manno memorialiniu muziejumi ir Martyno Jankaus 

muziejumi – parengta dokumentų paroda „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis 

ir paveldas“, skirta Etnografinių regionų metams; 

18. Salos etnokultūros ir informacijos centrui (Rusnė, Šilutės rajono savivaldybė) įgyvendinant 

tarptautinį projektą „Žvejyba pamaryje“ parengta kilnojama dokumentų paroda „Rusnės sala 

ir jos apylinkės“, skirta Etnografinių regionų metams; 

19. Rusijos dailininkų sąjungos nario ir tarptautinės vaizduojamojo meno asociacijos prie 

UNESCO nario Levo Šerstianojaus (Lev Sherstyanoy) grafikos darbų paroda „Prūsiškoji 

elegija“, skirta Etnografinių regionų metams. Paroda parengta iš Sovetsko muziejaus fonduose 

saugomų dailininko darbų kolekcijos; 

20. Kerstin Lindquist (Kerstin Lindkvist) (Švedija) keramikos darbų paroda „Mano rankų 

kūriniai“, skirta Šv. Liucijos (Šviesos) dienai paminėti. 

 

Literatūrinės parodos: 

 

1. „Pasikalbėjimai su Lietuva“, skirta poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko  

180-osioms gimimo metinėms; 

2. ,,Mažosios Lietuvos etninė kultūra: vertybių apžvalga“, skirta Etnografinių regionų metams 

paminėti; 

3. „Gyvenimas trispalvės šviesoje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; 

4. Pagėgiškės, poetės, prozininkės, kraštotyrininkės, pedagogės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 

ir Pagėgių krašto literatų sambūrio narės Stasės Valužienės kūrybos aruodas; 

5. „Prisiglausti prie gyvenimo“, skirta poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo, Lietuvos mokslų 

akademijos tikrojo nario, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo 

metinėms ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti; 

6. IN MEMORIAM politikui, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signatarui, vienam aktyviausių Sąjūdžio veikėjų, rašytojui, lietuvių ir baltų kultūros, 

senosios ir naujausios Lietuvos istorijos tyrinėtojui Algirdui Vaclovui Patackui, skirta Algirdo 

Vaclovo Patacko šviesiam atminimui pagerbti; 

7. IN MEMORIAM politikui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariui, ilgamečiam Lietuvos Respublikos Seimo 
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nariui, filologui, filosofui, pedagogui, profesoriui Romualdui Ozolui, skirta Romualdo Ozolo 

šviesiam atminimui pagerbti; 

8. „Pasimatymas su Knyga“, skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai bei jubiliejinei – 

15-ajai – Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: informacija ir žinios – 

kiekvienam“ paminėti; 

9. „Iš bibliotekos fondų“, skirta filosofo, humanitarinių mokslų daktaro, rašytojo Arvydo 

Juozaičio (Klaipėda) kūrybos atskleidimui; 

10. „Laisva spauda – laisva tauta“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei 

Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti; 

11. „Prozinių gyvenimo paveikslų kūrėja“, skirta rašytojos, lietuvių literatūros klasikės, vaikų 

literatūros kūrėjos Žemaitės (tikr. Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė) 170-osioms gimimo 

metinėms; 

12. IN  MEMORIAM skulptoriui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Regimantui 

Midvikiui, skirta Regimanto Midvikio šviesiam atminimui pagerbti; 

13. „Aukso valandėlė su Šatrijos Ragana“, skirta rašytojos Šatrijos Raganos (tikr. Marija 

Pečkauskaitė) 85-osioms mirties metinėms; 

14. „Baltijos kelias – tautų laisvės vėtrungė“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai 

paminėti; 

15. „Pagėgių krašto atspindžiai 2000-2015 m. raštijoje“, skirta tradicinei Pagėgių krašto šventei 

„Pagėgiai laiko labirintuose“, Pagėgių savivaldybės bei Viešosios bibliotekos įkūrimo 15-kos 

metų sukakčiai paminėti; 

16. „Mažoji Lietuva: istorijos iššūkiai“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai 

paminėti; 

17. „Iš bibliotekos fondų“, skirta rašytojo Audriaus Šikšniaus (Šilutė) kūrybos atskleidimui; 

18. „Tilžės akto svarba: vieninga tauta – nedaloma Lietuva!“, skirta Mažosios Lietuvos 

prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti; 

19. „Lietuviškojo žodžio patriarchas“, skirta kalbininko, profesoriaus Jono Jablonskio  

155-osioms gimimo metinėms. 

 

Filialų parodos 

 

Meno parodos: 

1. Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos – daugiafunkcinio centro mokytojos 

Danguolės Miklovės karpinių paroda „Išlaisvintai svajonei – 25-eri metai“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 25-čiui (Lumpėnų filialas); 
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2. Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos – daugiafunkcinio centro mokytojos  

Danguolės Miklovės karpinių paroda „Didingas pavasario džiaugsmas“, skirta Šv. Velykų 

šventei (Lumpėnų filialas); 

3. Poetės, dailininkės, grafikės, kraštietės Aldonos Gustas (Vakarų Berlynas, Vokietija) grafikos 

darbų paroda, skirta Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai paminėti (Lumpėnų, Natkiškių 

filialai); 

4. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Metai“, skirta kraštiečių 

kūrybos sklaidai ir populiarinimui (Lumpėnų, Piktupėnų, Šilgalių, Žukų filialai); 

5. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Pagėgių kraštas laiko 

tėkmėje“, skirta Etnografinių regionų metams (Lumpėnų, Piktupėnų, Žukų filialai); 

6. Elvyros Šulcienės (Natkiškiai, Pagėgių savivaldybė) nėrinių paroda „Spalvų mozaika“, skirta 

Etnografinių regionų metams (Natkiškių filialas); 

7. Danguolės Miklovės karpinių paroda „Laisvė žmogui, laisvė menui“, skirta Laisvės gynėjų 

dienai ir Klaipėdos krašto dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

8. Danguolės Miklovės karpinių paroda „Istorijos pėdsakai meno akimis“, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

9. Dailininko, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių 

formavimo ir vystymo centro Komplektavimo skyriaus vedėjo Vytauto Gocento (Vilnius) 

tapybos darbų paroda „Rusnės peizažai 2012-2014 m.“, skirta Mažosios Lietuvos gamtos 

paveldo atskleidimui (Piktupėnų filialas); 

10. Dailininko, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir 

vystymo centro Komplektavimo skyriaus vedėjo Vytauto Gocento (Vilnius) tapybos darbų 

paroda „Krašto ir vandenų atspindžiai“, skirta Mažosios Lietuvos gamtos paveldo 

puoselėjimui ir išsaugojimui (Stoniškių filialas); 

11. Danguolės Miklovės (Šilgaliai, Pagėgių savivaldybė) karpinių paroda „Vasaros melodijos“, 

skirta Etnografinių regionų metams bei kraštiečių kūrybos atskleidimui ir skatinimui (Šilgalių 

filialas); 

12. Danguolės Miklovės (Šilgaliai, Pagėgių savivaldybė) karpinių paroda „Kryžiaus ženklas“, 

skirta Visų šventųjų dienai paminėti, Vėlinėms ir Etnografinių regionų metams (Šilgalių 

filialas). 

 

Literatūrinės parodos: 

1. „Kazio Borutos minčių takais“, skirta rašytojo Kazio Borutos 110-osioms gimimo metinėms 

(Lumpėnų filialas); 
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2. „Kasdieniškų legendų lietus“, skirta rašytojo Vytauto Petkevičiaus 85-osioms gimimo 

metinėms (Lumpėnų filialas); 

3. „Žemaitė Lietuvos literatūros istorijoje“, skirta Lietuvos literatūros klasikės Žemaitės (tikr. 

Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė) 170-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

4. „Prisiminimų fleitos“, skirta rašytojos Bronės Buivydaitės 120-osioms gimimo metinėms 

(Lumpėnų filialas); 

5. „Maža, bet tvirta – manoji Lietuva“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto dienai 

paminėti (Natkiškių filialas); 

6. „Istoriją nešam savy...“, skirta prozininko Vytauto Girdzijausko 85-rių metų sukakčiai 

paminėti (Natkiškių filialas); 

7. „Išlikti. Ginti. Tikėti“, skirta Lietuvos okupacijos ir genocido 75-mečiui bei Gedulo ir vilties 

dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

8. „Prie Nemuno – mano pasaulis“, skirta poeto Pauliaus Širvio 95-osioms gimimo metinėms 

(Natkiškių filialas); 

9. „Eilės – it lašai Lietuvos širdin“, skirta poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo 

metinėms, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir Pasaulinei poezijos dienai 

paminėti (Piktupėnų filialas); 

10. „Motiejus Valančius – istoriografas, švietėjas ir beletristas“, skirta rašytojo, lietuvybės ir 

blaivybės platintojo, vyskupo Motiejaus Valančiaus 140-osioms mirties metinėms  

(Piktupėnų filialas); 

11. „Didžios tautos – didinga istorija“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

12. „Nebaigta gyvenimo knyga“, skirta prozininko, dramaturgo Ričardo Gavelio 65-osioms 

gimimo metinėms (Piktupėnų filialas); 

13. „Sugrįžti praeitin“, skirta prozininkės Halinos Korsakienės 105-osioms gimimo metinėms 

(Stoniškių filialas); 

14. „Poema – laikas, kompozicija – gyvenimas“, skirta dailininko, kompozitoriaus, chorvedžio 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms. (Stoniškių filialas); 

15.  „Net atimdamas gyvenimas duoda“, skirta literatūrologės, prof. habil. dr. Viktorijos 

Daujotytės-Pakerienės 70-ies metų sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas); 

16. „Nušlifuoti išgyvenimai“, skirta rašytojo Sauliaus Šaltenio 70-ies metų sukakčiai paminėti. 

(Stoniškių filialas); 

17. „Poetinė gyvenimo mozaika“, skirta poetų, vertėjų Vytauto Petro Bložės ir Algimanto 

Baltakio 85-rių metų sukaktims paminėti (Šilgalių filialas); 
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18. „Likimo hieroglifai“, skirta rašytojo Roberto Keturakio 80-ies metų sukakčiai ir Tarptautinei 

rašytojų dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

19. „Informacija ir žinios – tikrovės atspindys“, skirta jubiliejinei – 15-ajai – Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“ paminėti  

(Šilgalių filialas); 

20. „Knygos akimirkų tėkmėje“, skirta rašytojo Antano Drilingos 80-ies metų sukakčiai bei 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

21. ,,Atmintis gyva laiko vilnyse“, skirta poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko  

180-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

22. ,,Atgyjanti liaudies kultūra Pranės Dundulienės veikaluose“, skirta rašytojos, etnologės 

Pranės Dundulienės 105-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

23. ,,Vasario 16-osios aktas – laisvės ir vilties žiburys“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

24. ,,Draugystė be sienų“, skirta Europos dienai ir Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai 

paminėti (Vėlaičių filialas); 

25. „Įspūdžių kolekcija“, skirta rašytojo Sigito Parulskio 50-ies metų sukakčiai paminėti  

(Žukų filialas); 

26. „Knyga – gyvenimo akvarelė“, skirta pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Martyno 

Mažvydo 505-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas); 

27. „Ir atmintis, ir dabartis“, skirta poeto, prozininko Vytauto Cinausko 85-osioms gimimo ir 

10-osioms mirties metinėms (Žukų filialas); 

28. ,,Pažintis su lietuviškojo kalendoriaus pradininku“, skirta pirmojo lietuviško kalendoriaus 

rengėjo ir leidėjo Lauryno Ivinskio 205-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas). 

 

Bibliotekos teikiamos paslaugos  

 

     28 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Neatlygintinų paslaugų sąrašas 

1. Prieiga prie interneto. 

2. Mokslinių ir grožinių dokumentų išduotis į namus. 

3. Naujausių laikraščių bei žurnalų išduotis vietoje, senesnių – išduotis į namus. 

4. 
Informacijos paieška tradiciniuose spausdintuose ir elektroniniuose informacijos masyvuose 

padedant bibliotekininkui. 

5. Atsakymai į tikslinamąsias, faktografines, temines, adresines vartotojų užklausas. 

6. Galimybė aplankyti fotografijos, tapybos, dailės, tautodailės, literatūros, parodų ekspozicijas. 

7. Galimybė apsilankyti bibliotekos organizuojamuose renginiuose. 

8. Turizmo galimybių Pagėgių krašte atskleidimas. 

9. Supažindinimas su Pagėgių krašto švietimo institucijomis. 

10. Informavimas apie jaunimo užimtumu besirūpinančias Pagėgių savivaldybės organizacijas. 
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11. Žinių apie teisinės pagalbos galimybes Pagėgių krašte suteikimas. 

12. 
Supažindinimas su kultūrine Pagėgių krašto veikla ir informavimas apie Pagėgių 

savivaldybės žmonių užimtumu besirūpinančias įstaigas. 

13. Informacijos suteikimas apie Pagėgių krašto žmonių labiausiai propaguojamas sporto sritis. 

14. Supažindinimas su Pagėgių krašto Nevyriausybinėmis organizacijomis. 

15. Supažindinimas su Pagėgių krašto istorija. 

16. 
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos paieškos sistemos (IPS) galimybių 

atskleidimas ir naudojimosi ja mokymai. 

17. Supažindinimas su informacija apie Pagėgių krašto bendruomenei nusipelniusius žmones. 

18. 

Prieigos prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių galimybė. Pagėgių savivaldybės 

viešoji biblioteka prenumeruoja šias duomenų bazes:  

- EBSCO Publishing eIFL.net (Viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazė:  

       humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.); 

- Naxos Music Library (Muzikos duomenų bazė: pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio 

tautų  

       folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų  

       biografijos, muzikos terminų žodynas, daugiau nei 700 operų apžvalgos ir libretai bei 

kita   

       informacija); 

- Credo Online Reference Service (Duomenų bazėje pateikiama informacija įvairių mokslų  

temomis. Čia sukaupta per 3 mln. viso teksto įrašų iš daugiau nei 600 žinynų, žodynų,  

enciklopedijų. Duomenų bazėje galima rasti su ieškoma tema ar asmeniu susijusių  

straipsnių, apibrėžimų, vaizdų, vaizdo ir garso medžiagos, naujienų, taip pat – nuorodų į  

įvairius interneto šaltinius, prenumeruojamas duomenų bazes, LNB elektroninį katalogą,  

atvirosios prieigos ar kitus išteklius). 

Šiomis duomenų bazėmis gali naudotis bibliotekos vartotojai Informacijos skyriuje arba 

namuose, gavę iš bibliotekos darbuotojo prisijungimo prie duomenų bazių slaptažodžius. 

 

 

   29 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Atlygintinų paslaugų sąrašas 

1.  Spaudinių kopijavimas A3 ir A4 formatais. 

2.  Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas. 

3.  Informacijos spausdinimas A4 formatu. 

4.  Teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas) A4 formatu. 

5.  Teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formatu. 

6.  Teksto su grafiniu vaizdu (piešinys, nuotrauka) spausdinimas spalvotu spausdintuvu 

A4 formatu. 

7.  Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos). 

8.  Lankstinukų, kvietimo, vizitinės kortelės, diplomo maketavimas. 

9.  Prekyba leidybine produkcija. 

10.  Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma. 

11.  Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose. 

12.  Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos 

patalpose. 

13.  Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas). 

14.  Fakso priėmimas. 

15.  Fakso išsiuntimas: Lietuvoje ir į kitas šalis. 

16.  Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas. 

17.  Dokumento skenavimas. 



2015 m. veiklos ataskaita 

 

53 

 

 

18.  Dokumento įrišimas A4 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų), A3 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų). 

19.  Dokumento įrišimas terminiu būdu (iki 30 lapų) A4 formatu. 

20.  Dokumentų perrišimas ir restauravimas: A4 ir A5 formatais. 

21.  Darbo su kompiuteriu pamoka: grupėje ir individualiai. 

22.  Analitinių apžvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą. 

23.  Pranešimo informacijos – komunikacijos temomis medžiagos pagal užsakymą parengimas. 

24.  Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių organizavimas. 

25.  Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių pravedimas. 

26.  Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas. 

27.  Leidybos paslaugos. 

28.  Leidybinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla  ir suvenyrinės produkcijos su 

bibliotekos atributika platinimas. 

29.  Gidų ir ekskursijų vadovų paslaugos, atitinkančios bibliotekų veiklą. Galima rinktis 

individualias ir grupines, dalyvaujant vertėjui ir be jo ekskursijas. 

30.  Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo 

pažymėjimo ir jo dublikato išdavimas (kai kurių socialinių grupių nariams šis pažymėjimas 

išduodamas nemokamai). 
 

Atlygintinų paslaugų sąrašas patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. 

sprendimu Nr. T-185.  

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

LIBIS PĮ diegimas 

 

2004 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų 

informacijos sistema programa (LIBIS). 2011-2012 m.  vyko rekatalogavimo darbai Viešojoje 

(Centrinėje) bibliotekoje, į elektroninį katalogą suvesta didžioji dalis fondo dokumentų duomenų. 2013 

m. biblioteka pradėjo dirbti su skaitytojų aptarnavimo posisteme, skaitytojai aptarnaujami 

automatizuotai, taikant vieningą elektroninę skaitytojų aptarnavimo sistemą. Idant būtų galima 

naudotis šia sistema, bibliotekos darbuotojai turi nuolat įvesti automatizuotus įrašus – skaitytojų 

duomenis, knygų fondus, sudaryti elektroninius katalogus ir kt. – į šią sistemą. LIBIS komplektavimo 

bei skaitytojų aptarnavimo posistemė yra įdiegtos ir veikia tik Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje. Su 

LIBIS naujomis programomis supažindina ir įvairiais klausimais konsultuoja UAB „Asseco Lietuva“ 

(Vilnius) darbuotojai. 

2015 m. pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi 

įvestus 42 000 įrašus. Iš viso automatizuotai parengtų 25 430 įrašų, 2015 m. – pasipildė 1 164 naujais 

kompiuteriniais įrašais. 
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Informacinis fondas 

Informacinį fondą Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose sudaro 3 674 fiziniai vienetai, 

1 180 pavadinimų dokumentai. 

Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje informacinį fondą sudaro 1 482 fiziniai vienetai, 1 180 

pavadinimų dokumentai. 2015 m. fondas pasipildė 52 dokumentais (39 pavadinimais). Fondas 

papildytas informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, žinynais.  

Informacinį fondą Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 192 

dokumentai. Vidutinis vieno kaimo filialo fondo dydis – 267 dokumentai. Didžiausius informacinius 

fondus turi Vilkyškių (330 vnt.) ir Stoniškių (273 vnt.) filialai.    

Daugiausiai 2015 m. informacinių leidinių gavo Viešoji (Centrinė) biblioteka, kaimo filialų 

fondai pasipildė negausiai, vidutiniškai teko po 2-3 dokumentus vienai bibliotekai.  

 

Kraštotyros fondas 

Kraštotyros fondą Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose sudaro 2 207 fiz. vnt. 

spausdintų kraštotyros leidinių, aplankų ir kitų kraštotyros darbų bei dokumentų. 

Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje kraštotyros fondą sudaro 1 557 fiz. vnt. ir 1 033  pavadinimų 

dokumentai. Fondas papildytas 117 fiz. vnt. ir 38 pavadinimų dokumentais apie Mažąją Lietuvą ir 

Pagėgių kraštą.  

Kraštotyros fondą bibliotekos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose sudaro 650 

fiz. vnt. dokumentų. Vidutinis kaimo filialo kraštotyros fondo dydis – 81 fiz. vnt. dokumentų. 

 

Komplektavimas 

Kaip ir kasmet, kylant leidinių kainoms, pagrindinė komplektavimo problema – Kultūros 

ministerijos skiriamas nepakankamas finansavimas naujų dokumentų įsigijimui. Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos ir filialų knygų fondai kiekvienais metais sensta, todėl vis sunkiau įsigyti ir 

papildyti juos naujais informaciniais leidiniais bei kita aktualia literatūra. 

 

Bibliotekos vykdoma projektinė veikla 

Biblioteka dalyvauja viešųjų interneto prieigos taškų Lietuvos bibliotekose modernizavimo 

projektuose:  

- „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programa“ (Lietuvos Respublikos Kultūros 

ministerija); 

- „Elektroninių leidinių pateikimas skaitytojams“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka); 

- „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra - VIPT2“; 
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- „Bibliotekos pažangai 2“ (Bilo ir Melindos Geitsų fondas ir Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka); 

- Skaitymo skatinimo programa (Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija). 

Nuo 2015 m. gegužės 10 d. iki 2016 m. spalio 30 d. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 

dalyvauja kaip partnerė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

parengtame projekte „Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“. Projektą 

remia: projektas „Bibliotekos pažangai 2“, finansuojamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo (angl. Bill & 

Melinda Gates Foundation) ir iš dalies Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

Projekto metu Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuojamas įvairiapusis 

bendruomenės narių neformalus švietimas, rengiant įvairius saviraiškos užsiėmimus (saviraiškos 

kodus) skirtingų amžiaus grupių ir poreikių aptarnaujamos bendruomenės nariams:  

 kūrybiškumo (mokoma dirbti su įvairiomis dailės technikomis bei priemonėmis, lavinti 

saviraišką, žaisti, draugauti, bendrauti); 

 žinių (organizuojami kompiuterinio raštingumo ugdymo mokymai pradedantiesiems ir 

pažengusiems, kuriama virtuali enciklopedija „Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“);  

 multimedijos (vykdomas neformalus ugdymas: vedamos interaktyvios integruotos pamokos 

įvairių amžiaus grupių vaikams, panaudojant interaktyvųjį ekraną su integruotų pamokų 

paketu).  

Numatoma projekto nauda:  

 naujos technologinės erdvės sukūrimas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mokymosi kokybės 

gerinimui; 

 partnerystės su Klaipėdos regiono viešosiomis bibliotekomis išplėtojimas ir sutvirtinimas; 

 bendruomenės narių informacinių – komunikacinių kompetencijų ugdymas; 

 neformalaus Pagėgių krašto gyventojų lavinimo plėtotė; 

 virtualios enciklopedijos „Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“ sukūrimas ir publikavimas. 

Šiame e. leidinyje siekiama atskleisti Pagėgių krašto, Mažosios Lietuvos, tautos bei šalies labui 

nusipelniusias asmenybes, nuo 1918 m. iki dabar gyvenusias (-ančias), besimokiusias (-ančias) 

ar dirbusias (-ančias) Pagėgių krašte. 

Įgyvendinant projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ (VIPT2), 2015 m. Pagėgių 

savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose organizuoti mokymai skaitytojams, 

norintiems išmokti kompiuterinio ir informacinio raštingumo. Kompiuterinio pradžiamokslio 

įsisavinimui skirta mokomoji medžiaga buvo sudaryta iš tokių temų kaip informacijos paieška ir 

atranka elektroninėje erdvėje, darbas su taikomosios informacinėmis – komunikacinėmis 

programomis, pažintis su elektroninėmis paslaugomis (pvz., elektroniniai valdžios vartai: e. 
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bankininkystė, e. registracija pas gydytoją, „Sodros“ e. paslaugos, e. deklaravimas) ir jų panauda 

kasdienėje veikloje bei kt. 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų internetinio ryšio taškų išsidėstymo 

geografinės koordinatės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinis interneto ryšio tiekėjas Pagėgių savivaldybės viešajai (Centrinei) bibliotekai, 

Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vėlaičių, Vilkyškių, Žukų filialams – AB TEO.  

 

Viešosios (Centrinės) bibliotekos ir filialų kompiuterizuotos darbo vietos, įrenginiai bei kita 

technika 
 

              30 lentelė 

Įrangos pavadinimas Biblioteka Skaičius 

Kompiuteriai su interneto prieiga Viešoji biblioteka 26 

 Filialai 31 

Daugiafunkciniai įrenginiai Viešoji biblioteka 6 

 Filialai 8 

Elektroninė knygų skaityklė Viešoji biblioteka 3 

Vaizdo aparatūra (Multimedia) Viešoji biblioteka 1 

Televizorius Viešoji biblioteka 1 

Fotoaparatas Viešoji biblioteka 1 

Interaktyvus ekranas Viešoji biblioteka 1 

Magnetola Viešoji biblioteka 1 
 

Nuo 2002 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje veikia Interneto skaitykla, 

kurioje yra įrengta 19 darbo vietų lankytojams ir 1 darbo vieta su programine įranga, skirta 

silpnaregiams bei akliesiems (JAWS, MAGIC, lietuviškas sintezatorius). Interneto prieigą turi visi 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialai. 2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios 
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bibliotekos (Centrinės ir filialų) Interneto skaityklose apsilankė 39 953 lankytojai. Lankytojai gali 

nemokamai naudotis interneto prieigai, laikydamiesi nustatytų naudojimosi internetu taisyklių.  

Informacinės paslaugos vartotojams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekos informacine veikla sprendžiamos daugelio bendruomenės narių problemos, 

tenkinami skaitytojų lūkesčiai, gerinama kaimo žmonių gyvenimo kokybė, tuo sumažėja Pagėgių 

krašto gyventojų socialinė atskirtis, aktyvinama jaunimo bei suaugusiųjų veikla, o užimtumas įgauna 

naują kokybę. Neturintiems darbo kompiuteriu įgūdžių rengiami mokymai, konsultacijos. 2015-aisiais 

Pagėgių krašto bibliotekos didelį dėmesį skyrė senjorų ir socialinės rizikos asmenų integravimui į 

informacinę visuomenę. Pagėgių krašte nėra įstaigų, kurios teiktų prieigos prie interneto bei 

naudojimosi kompiuteriais paslaugą. Šias paslaugas nemokamai teikia tik Pagėgių savivaldybės viešoji 

biblioteka ir filialai. 2015 m. suteikta 6 231 konsultacija. Organizuoti informaciniai – edukaciniai 

užsiėmimai bibliotekos lankytojams. Mokomųjų 

dalykų programa apėmė tokias temas kaip: 

 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

prenumeruojamų duomenų bazių turinys ir 

panauda; 

 leidinių paieškos Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge 

kriterijai; 

 kompiuterinių komunikacinių programų  (el. 

paštas, interaktyvus radijas, video 

konferencijos, transliacijos, socialiniai tinklai) 

Senjorė Albina Jokubauskienė bibliotekoje 

gilina kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 

Pagėgių savivaldybės kultūros centro dramos 

studijos „Pėda“ (vadovė – Danutė Bardauskienė) 

mizanscena, skirta Tarptautinei teatro dienai 

paminėti. 

Ūkininkės Nijolė Balsienė ir Irena Belevičienė  

– dalyvės mokymuose „Elektroninių paslaugų 

panauda darbe, buityje, moksle“. 
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panaudos privalumai bei trūkumai; 

 virtualių ekskursijų / apžvalgų galimybės; 

 spausdintų ir elektroninių bibliografijos priemonių (kartotekų, katalogų, rodyklių, sąvadų, 

duomenų bazių ir kt.) panauda; 

 saugaus darbo internete nuostatos;  

 elektroninių periodinės spaudos leidinių 

įvairovė; 

 registracijos internetu į sveikatos priežiūros 

įstaigas etapiškumas; 

 įstatyminių aktų paieška elektroninėje 

erdvėje; 

 informacijos paieškos elektroninėje erdvėje 

strategijos;  

 elektroninių įvairių kalbų žodynų ir tekstų 

vertėjų panaudos galimybės; 

 elektroninių knygų privalumai, trūkumai ir naudojimosi jomis taisyklės; 

 interneto forumų, pokalbių svetainių, dienoraščių teigiamos ir neigiamos pusės bei naudojimosi 

šiomis elektroninėmis paslaugomis ypatumai; 

 kompiuterių virusų samprata ir apsaugos nuo jų būdai.  

Bibliotekos darbuotojos pastebi, jog kasmet vis daugėja Pagėgių krašto senjorų, noriai 

besimokančių šiuolaikinių informacinių technologijų paslapčių. Taipogi jau susiklostė graži tradicija, 

kad senjorų įgyti kompiuterinio raštingumo įgūdžiai yra sistemingai tobulinami lankantis bibliotekose 

ir naudojantis joje teikiamomis paslaugomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės apskrities VPK Pagėgių policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnė Rima Buinauskienė su darbuotojais vykdo prevencinę priemonę – 

daiktų žymėjimą bibliotekoje. 

Restorano „Peronas“ direktorė Kristina Žilytė-

Komskienė, naudojasi bibliotekos duomenų 

bazėmis. 
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2015 m. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai suteikė galimybę lankyti mokamas 10-

ies ir 20-ies valandų trukmės informacinių įgūdžių lavinimui skirtas kompiuterinio raštingumo 

pamokas. 

2015 m. įgyvendinant tarptautinį trišalį projektą „Bibliotekos pažangai 2“, Pagėgių krašto 

bibliotekininkai aktyviai organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus Pagėgių savivaldybės 

gyventojams. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir kaimo filialuose bibliotekininkai 500 val. skyrė 

492 vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymams. Projekto „Bibliotekos pažangai“ paruošta 

metodine mokymų medžiaga naudojosi ne tik bibliotekininkai, bet ir bibliotekos lankytojai. Taip pat 

buvo surengti elektroninio pajamų deklaravimo mokymai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ne viena paslauga skaitytojams teikiama 

nuotoliniu būdu. Neišeidamas iš namų skaitytojas gali perskaityti Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos naujienas bibliotekos tinklalapyje, pasinaudoti kitais elektroniniais bibliotekos 

informacijos ištekliais, gauti reikiamą informaciją, virtualiai pasikonsultuoti su bibliotekininku. 

 

Skaitytojai gali naudotis šiais virtualiais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ištekliais: 

 bibliotekos interneto svetaine www.pagegiusvb.lt;  

 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis;   

 bibliotekos leidinių užsakymu ar rezervavimu neišeinant iš namų –  telefonu arba el. paštu;  

 galimybe bibliotekininkui pateikti elektronines užklausas ir gauti virtualias konsultacijas. 

 

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 

darbuotojų teikiamos konsultacijos Pagėgių krašto 

gyventojams pajamų deklaravimo klausimais. 

http://www.pagegiusvb.lt/
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2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) Interneto skaityklų 

lankytojai ir skaitytojai turėjo prieigą prie įvairių duomenų bazių (DB): EBSCO Publishing (DB); 

Oxford Music Online (DB); OXFORD Reference Online (DB) ir kitų. Naudojimasis šiomis duomenų 

bazėmis bibliotekose užsiregistravusiems skaitytojams yra nemokamas.  

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) interneto seansų, t.y. vartotojų 

prisijungimo prie duomenų bazių (DB) iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos, ir 

virtualių nuotolinių apsilankymų skaičius: 

 

   (Lyginamoji analizė su 2014 m.)       31 lentelė 

Seansų pavadinimai Metai 
Prisijungimo seansų skaičius 

bibliotekose 

Bibliotekos pažangai 

2014 m. 18 049 

2015 m.   7 236 

Skirtumas -10 813 

VIPT 
(Viešųjų interneto prieigos taškai) 

2014 m. 17 506 

2015 m. 8 933 

Skirtumas -8 573 

INFOLEX 

Duomenų bazė 

2014 m. 20 296 

2015 m. 0 

Skirtumas -20 296 

EBSCO 

Duomenų bazė 

2014 m. 130 

2015 m. 526 

Skirtumas +396 

NAXOS MUSIC  

Duomenų bazė 

2014 m. 0 

2015 m. 25 

Skirtumas +25 

Bibliotekos interneto svetainė 
(Virtualūs apsilankymai) 

2014 m. 7 571 

2015 m. 11 837 

Skirtumas +4 266 
 

Bibliotekos skaitytojai vis dažniau naudojasi 

e. paslaugomis. 

 Mažieji bibliotekos lankytojai stebi, kaip gerai 

pagėgiškė senjorė Aldona Pakalniškienė  

moka dirbti kompiuteriu. 
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Tenka apgailestauti, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos bibliotekoms nebuvo centralizuotai 

prenumeruojama DB INFOLEX (DB prenumeruojamos iš Kultūros ministerijos lėšų), tad Pagėgių krašto 

bibliotekos lankytojai prarado galimybę šia DB pasinaudoti. INFOLEX DB Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos skaitytojų tarpe sulaukė didelio populiarumo: 2014 m. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 

Lietuvos viešųjų bibliotekų tarpe užėmė 1-ąją vietą skaitytojų virtualių apsilankymų teismų praktikos 

paieškos sistemoje „INFOLEX“ – skaitytojai pasinaudojo net 20 296 kartus.  

Tačiau svarbus, bibliotekos patrauklumą visuomenės narių tarpe atskleidžiantis aspektas yra tai, 

jog 2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt buvo 

apsilankyta 200 000 kartų, t. y., 2,6 karto daugiau negu 2014 m. (2014 m. – tik 76 519). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraštotyrinės informacijos sklaida 

Informacija apie Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos fondus ir renginius, skirtus 

Pagėgių krašto, jo kultūros, raštijos ir istorijos 

atskleidimui publikuojama ir nuolat atnaujinama 

bibliotekos tinklapyje www.pagegiusvb.lt 2015 

m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

veiklos atskleidimui skirtos publikacijos buvo 

skelbtos periodiniuose leidiniuose „Bičiulis“, 

„Bičiulystė“, „Draugas“, „XXI amžius“, 

„Pamarys“, „Pasaulio Lietuvis“, „Savivaldybių 
Pagėgių bibliotekoje – fotografavimo 

paslapčių konsultacijos. Fotografai (iš kairės) 

Ignas Incius ir Airidas Bladaitis. 

Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta 

Razutienė naudojasi bibliotekos 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis. 

Pagėgių bibliotekos svečiai – akcijos „Vilties yriai 

Nemunu – su viltimi prieš srovę“ žygeiviai. Akcijos 

tikslas – paremti onkologinius ligonius ir Šv. 

Pranciškaus onkologijos centrą (Klaipėda).  
 

http://www.pagegiusvb.lt/
http://www.pagegiusvb.lt/
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žinios“, „Šilainė“, „Šilokarčema“, „Tarp knygų“, „Tauragės kurjeris“, „Ūkininko patarėjas“,  „Voruta“ 

bei interneto inklapiuose www.pagegiai.lt; www.silaine.lt; www.mazoji-lietuva.lt; www.voruta.lt; 

www.siluteszinios.lt; http://www.klavb.lt/; www.kurjeris.lt; www.silokarcema.lt; www.pamarys.eu; 

www.bibliotekospazangai.lt; www.pagegiskis.lt; http://www.biciulyste.lt/; http://www.zemaitija.lt/ 

http://3erdve.lt; http://www.vipt.lt ir kt. skelbė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė 

Elena Stankevičienė, metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė, Vaikų 

literatūros skyriaus vedėja Dalė Mačienienė, Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė, 

Stoniškių filialo bibliotekininkė Zofija Genutienė, Žukų filialo bibliotekininkė Laima Norbutienė. 

 

 

Publikacijos. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 
 

 

    (Lyginamoji analizė su 2014 m.)        32 lentelė 

Žiniasklaidos atstovų publikuota informacija 

Publikuota: 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

- Respublikinėje spaudoje 48 49 +1 

- Vietinėje spaudoje 99 101 +2 

- Interneto portaluose 265 269 +4 

- TV laidoje „Gimtoji žemė“ 3 3 0 

- Lietuvos radijuje 29 30 +1 

- Žinių radijuje 1 0 -1 

Iš viso: 445 452 +7 

Bibliotekos darbuotojų publikuota informacija 

- Respublikinėje spaudoje 35 36 +1 

- Vietinėje spaudoje 54 57 +3 

- Interneto portaluose 124 127 +3 

Iš viso: 213 220 +7 

 

 

Informacijos apie bibliotekos vykdomą veiklą sklaida vyko įstaigose, organizacijose, 

nevyriausybiniame sektoriuje, tarp bendruomenių, pavienių asmenų ir bibliotekos lankytojų.  

Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos veiklą 

bibliografinis sąrašas pateiktas tinklapyje http://www.pagegiusvb.lt  (nuoroda – „Naujienos”, skyrius – 

„Biblioteka spaudoje“). 

 

 

 

 

 

 

http://www.pagegiai.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.mazoji-lietuva.lt/
http://www.voruta.lt/
http://www.siluteszinios.lt/
http://www.klavb.lt/
http://www.kurjeris.lt/
http://www.silokarcema.lt/
http://www.pamarys.eu/
http://www.bibliotekospazangai.lt/
http://www.pagegiskis.lt/
http://www.biciulyste.lt/
http://www.zemaitija.lt/
http://www.vipt.lt/
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Krašto raštijos fondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krašto raštijos fonde periodiškai ruošiamos literatūrinės, kraštotyrinės parodos bei nuolatinės 

ekspozicijos: autografuotų ir bibliotekai dovanotų bei dedikuotų leidinių kolekcijų paroda, krašto 

raštijos veikėjų fotoportretų ir medžiagos apie juos ekspozicija. Nedidelė, bet vertinga fondo dalis – 

senos knygos, kurių chronologinė apimtis – XIX a. pradžia – XX a. vidurys. Krašto raštijos fonde 

saugomi 41 pavadinimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos dokumentai ir parengti 

išsamūs archyvinės, kraštotyrinės, informacinė medžiagos rinkiniai apie 89 asmenis (kraštiečius, 

išeivius, pagėgiškius) bei Pagėgių krašto istoriją, kultūrą, tradicijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Tarybos narys Remigijus 

Špečkauskas su Vilkyškių J. Bobrovskio 

gimnazijos Lumpėnų E. Jagomasto pagrindinio 

ugdymo sk. gimnazistais 

Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazijos mokinių 

(mokytoja Ligita Kazlauskienė) viešnagės 

bibliotekoje akimirka.  

. 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos  

Krašto raštijos fondo ekspozicijos. 
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Kraštotyros fondas 

2015 m. pagrindiniai Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros fondo veiklos 

tikslai buvo kaupti, sisteminti, analizuoti, saugoti 

ir populiarinti ikonografijos, rašytinio, rankraštinio 

paveldo dokumentus bei duomenis elektroninėse ir 

tradicinėse spausdintose laikmenose. Fonde yra 

saugomi patys vertingiausi leidiniai. Kai kurie jų 

yra vieninteliai egzemplioriai bibliotekoje. 

Siekiant Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos skaitytojams visapusiškai atskleisti 

Pagėgių kraštą ir Mažąją Lietuvą, 2015 m. buvo 

organizuojamos pažintinės – kraštotyrinės 

valandėlės, kurių metu skaitytojai buvo 

supažindinami su informaciją apie Pagėgių kraštą ir Mažosios Lietuvos regioną publikuojančiomis 

interneto svetainėmis, virtualioje erdvėje pateikiama archyvine, reta medžiaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros ugdymui, 

supažindinimui su spausdintos bei elektroninėje erdvėje pateikiamos informacijos atrankos kriterijais. 

 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

Kraštotyros fondo ekspozicijos. 

Bibliotekoje Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos 

ir senelių globos namų gyventojai bei Dienos 

užimtumo centro lankytojai. 

 Pagėgių bibliotekoje svečiai iš Vokietijos 

Heinz Juschus ir Friedhelm Karpowitz.  
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Kraštotyros fonde saugomi informacinio pobūdžio dokumentai:  

 teminiai kraštotyros aplankai, kraštotyros 

kartoteka; 

 rankraščių fondas; 

 laikraščio „Pamarys“ archyvas (nuo 1999 m.); 

 laikraščio „Šilokarčema“ archyvas (nuo 1999 

m.); 

 laikraščio „Tauragės kurjeris“ archyvas (nuo 

2003 m.);  

 Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio 

„Voruta“ archyvas (nuo 1989 m.); 

 bibliotekos parengtas fotografijų archyvas. 

Kraštotyros fondas nuolatos pildomas vis 

naujesniais leidiniais, kuriuose publikuojama 

informacija apie Mažosios Lietuvos ir Pagėgių krašto istoriją, kultūrą, raštiją. Fondą Viešojoje 

(Centrinėje) bibliotekoje sudaro 1 557 fiz. vnt., 1 033 pavadinimų leidiniai. Dalis jų yra dovanoti mūsų 

kraštiečių, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje. Jau pradėtos rengti trumpos kraštiečių biografijos ir 

veiklos apžvalgos, taip pat atsirado naujas skyrius, kurioje publikuojama virtuali enciklopedija 

„Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“. Surinkta informacinė medžiaga skelbiama bibliotekos interneto 

svetainėje www.pagegiusvb.lt (nuoroda „Veikla“, „Kraštotyra“, „Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“ ir 

„Pagėgių krašto garsintojai“). Kraštotyros fonde saugomi bibliotekos renginių aprašymai: švenčių, 

naujų knygų pristatymų, literatūros vakarų, kraštiečių sueigų ir kt. dokumentai, reguliariai bei 

sistemingai pildomos kraštotyros kartotekos iškarpomis ir kopijomis iš įvairių kraštotyrinių leidinių, 

rengiami aplankai apie aptarnaujamų miestelių ir kaimų istoriją, seniūnijas, žmones, kultūros, švietimo 

įstaigas ir kt. Dokumentų fonde sukauptas gausus fotonuotraukų archyvas, kuriame – ne vieno 

dešimtmečio Pagėgių krašto ir Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos bei jos filialų 

kultūrinio gyvenimo atspindžiai.  

Dauguma renginių įamžinti bibliotekos audio ir video laikmenose. Kiekvieną mėnesį Kraštotyros 

fonde ir Bibliografijos – informacijos skyriuje bei filialuose rengiamos literatūrinės – kraštotyrinės 

parodos. 

 

Viešosios (Centrinės) bibliotekos literatūrinės –  kraštotyrinės parodos 
 

1. „Lietuvos aušros link: tautos didvyriai“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto 

dienai paminėti; 

2. „Tautos didžiavyriams - knygnešiams“, skirta Knygnešio dienai paminėti; 

Pagėgių bibliotekai knygas dovanoja  

prof. habil. dr. Rolandas Vitalius Idzelis. 

http://www.pagegiusvb.lt/
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3. „Vardan spaudos, kalbos ir tautos“, skirta Mažosios Lietuvos veikėjo, spaustuvininko, 

leidėjo, bibliofilo Enzio Jagomasto 145-osioms gimimo metinėms; 

4. „Čia – ženklai praeities, čia – planai ateities“, skirta Pagėgių savivaldybės įkūrimo 15-kos 

metų sukakčiai paminėti; 

5.  „Pirmajam Lietuvos knygiui atminti“, skirta pirmosios lietuviškos knygos autoriaus 

Martyno Mažvydo 505-osioms gimimo metinėms; 

6. „Bitėnų dukra Rojaus kelyje“, skirta Bitėnuose (Pagėgių saviv.) gimusios ir mirusios 

lietuvininkų savimonės, etninių tradicijų puoselėtojos Elenos Grigolaitytės-Kondratavičienės 

105-osioms gimimo metinėms; 

7. „Iš Pagėgių delnų – Lietuvai: valstybinių švenčių akimirkos“, skirta Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti; 

8.  „Mažosios Lietuvos ženklais išgraviruotas gyvenimas“, skirta fotožurnalisto, vieno iš 

Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose įkūrimo iniciatorių Bernardo Aleknavičiaus 85-rių metų 

sukakčiai paminėti; 

9. „Iš lietuvininkų gyvenimo akvarelės“, skirta Mažosios Lietuvos lietuvių sąjūdžio veikėjo 

Jono Aušros  125-osioms gimimo metinėms; 

10.  „Viliaus Gaigalaičio gyvenimo ženklai Mažojoje Lietuvoje“, skirta Mažosios Lietuvos 

visuomenės, politikos ir kultūros veikėjo Viliaus Gaigalaičio 145-osioms gimimo metinėms; 

11.  „Grįžtu saulėlydžio keliu“, skirta poeto Henriko Nagio, besimokiusio Pagėgiuose, 95-osioms 

gimimo metinėms; 

12.  „Už metų kalno – žemės atmintis“, skirta Mažosios Lietuvos knygiaus, poeto Juozo Kinderio 

85-osioms gimimo metinėms; 

13. „Vydūniškoji gyvenimo giesmė“, skirta Giedotojų draugijos (choro) Tilžėje (vadovas – 

Vydūnas) įsteigimo 120-mečiui. 

 

Filialų literatūrinės –  kraštotyrinės parodos: 

1. „Mažoji Lietuva istorijos veidrodyje“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai 

paminėti (Lumpėnų filialas); 

2. „Lietuvininkų ir prūsų žemės vaizdai“, skirta rašytojos Birutės Baltrušaitytės-Masionienės 

75-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

3. „Mažoji Lietuva – Didžiosios Lietuvos glėbyje“, skirta Mažosios Lietuvos prijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti (Lumpėnų filialas); 

4. „Maža, bet tvirta – manoji Lietuva“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto dienai 

paminėti (Natkiškių filialas); 
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5. „Mažoji Lietuva laiko rankose“, skirta Mažosios Lietuvos tautosakininko, poeto Liudviko 

Gedimino Rėzos 175-osioms mirties metinėms (Natkiškių filialas); 

6. „Bernardas Aleknavičius Pagėgių krašto panoramoje“, skirta fotožurnalisto Bernardo 

Aleknavičiaus 85-rių metų sukakčiai paminėti (Natkiškių filialas); 

7. „Liudviko Rėzos palikimas Mažajai Lietuvai“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, 

poeto Liudviko Gedimino Rėzos 175-osioms mirties metinėms (Piktupėnų filialas); 

8. „Pagėgių krašto šviesuoliai“, skirta kraštiečių – poeto Henriko Nagio 95-osioms gimimo 

metinėms ir tautosakininkės, dainininkės Anelės Čepukienės 35-osioms mirties metinėms 

(Piktupėnų filialas); 

9.  „Atgimimo aušros pašaukti“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto dienai 

paminėti (Stoniškių filialas); 

10. „Svajojau jaunas, idealų pilnas...“, skirta Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, poeto, 

kraštiečio Gustavo Juozupaičio 120-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas); 

11. „Apsisiautęs rudeniu išeisiu“, skirta poeto, bibliotekininko Juozo Kinderio 85-osioms 

gimimo metinėms (Stoniškių filialas); 

12. „Dar nieko nesuspėjau pasakyti...“, skirta poetės, prozininkės Birutės Baltrušaitytės-

Masionienės 75-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

13. „Po vėjuotu dangumi“, skirta poeto, bibliotekininko Juozo Kinderio 85-osioms gimimo 

metinėms (Šilgalių filialas); 

14. ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“, skirta poeto Henriko Nagio 95-osioms gimimo metinėms 

(Vėlaičių filialas); 

15. „Vėjo nugairintos pievos – tai mano svajonių namai“, skirta poeto Henriko Nagio  

95-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

16. „Pasivaikščiokime laiko keliu po Kentrius“, skirta Etnografinių regionų metams (Vėlaičių 

filialas); 

17. „Žukai Pagėgių savivaldybės laiko knygoje“, skirta Žukų evangelikų liuteronų parapijos 

įsteigimo 110-mečiui ir Pagėgių savivaldybės įkūrimo 15-kos  metų sukakčiai paminėti (Žukų 

filialas); 

18. „Lietuvybės sergėtojo Viliaus Gaigalaičio takais Žukuose“, skirta teologijos mokslų 

daktaro, profesoriaus, „Sandoros“ draugijos knygyno Pagėgiuose steigėjo Viliaus Gaigalaičio 

145-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas); 

19. ,,Brendant istorijos bryde“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos 

akto dienai paminėti (Žukų filialas). 

Bibliotekų kompiuterizacija atvėrė galimybes šiandienos renginių akimirkas perkelti į 

skaitmenines laikmenas. Kraštotyros fonde saugoma suskaitmeninta medžiaga apie Pagėgių krašto 
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menininkus, literatus, visuomenės veikėjus ir kt. Visose Pagėgių krašto bibliotekose rašomos 

bibliotekų istorijos, metraščiai, renkama medžiaga apie šioje teritorijoje kitados veikusias ir dabar 

gyvuojančias bendroves, visuomenines organizacijas, užrašomi senų žmonių prisiminimai.  

Šiame fonde taipogi saugomi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengti 

darbai. Jais gali naudotis moksleiviai, studentai bei visi, besidomintys krašto kultūra, istorija, 

asmenybėmis. 

 

Atsakyta į bibliografines užklausas 
 

   (Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                               33 lentelė 

Bibliotekos 

Temos 
Pagėgių VB Kaimo filialai Viso:  

Teminės 

2014 m. 741 590 1 331 

2015 m.  487 561 1 048 

Skirtumas -254 -29 -283 

Faktinės 

2014 m. 171 31 233 

2015 m. 266 16 282 

Skirtumas +95 -15 +49 

Adresinės 

2014 m. 70 138 208 

2015 m. 66 102 168 

Skirtumas -4 -36 -40 

Tikslinės 

2014 m. 163 74 237 

2015 m. 119 48 167 

Skirtumas -44 -26 -70 

 

2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai daugiausia užklausų pateikė  

tautosakos, etnografijos temomis, teiravosi apie įvairias kalendorines šventes, liaudies papročius, 

tautinį kostiumą, domėjosi psichologijos, filosofijos, verslo vadybos, archeologijos, istorijos, socialinio 

darbo, medicinos, geografijos ir kitais klausimais. Daugiausia šio pobūdžio užklausų pateikė 

moksleiviai.  

Atsakant į kraštotyrinio pobūdžio užklausas, 2015 m. naudotasi bibliotekos Kraštotyros fonde bei 

kraštotyros duomenų archyve sukaupta informacine medžiaga, įvairiais interneto tinklapiais. 

Pagrindinė užklausų sumažėjimo priežastis – reikalingos literatūros trūkumas. Trūko beveik visų 

sričių naujausios literatūros, be to, gauta labai mažai periodinių leidinių. Skaitytojams reikalingos 

literatūros viena ar kita tema daugeliu atvejų tegalima pateikti tik bibliografinį sąrašą. Padėtį gelbėja 

pilnatekstinė mokslinių straipsnių informacija iš interneto svetainių  www.eperiodika.lt, www.elaba.lt, 

http://scholar.google.lt. 

 

  

http://www.eperiodika.lt/
http://www.elaba.lt/
http://scholar.google.lt/
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Bibliotekos ryšiai su įžymiais žmonėmis, visuomeninėmis krašto organizacijomis 

   34 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Bibliotekos partneriai  

1.  
Kęsto Komskio labdaros ir paramos fondas, įkūrėjas – Lietuvos Respublikos Seimo 

Pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis. 

2.  
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas,  direktorė doc. dr. 

Silva Pocytė. 

3.  
Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske (Rusijos Federacija), ministras patarėjas Bronius 

Makauskas. 

4.  Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejus, direktorė Aldona Ruseckaitė. 

5.  
Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), kurios skyrius įsteigtas Pagėgių 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Skyriaus pirmininkė Elena Stankevičienė. 

6.  Lietuvos XXVII knygų mylėtojų draugija (Kaunas). 

7.  Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD). 

8.  Lietuvos dailininkų sąjunga. 

9.  Lietuvos rašytojų sąjunga. 

10.  Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. 

11.  Lietuvai pagražinti draugija. Pirmininkas Juozas Dingelis (Vilnius); LPD skyriai rajonuose. 

12.  Švedijos humanitarinė organizacija „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis, Meilė“. 

13.  Fotografų klubas ,,Fotojūra“ (Tauragė). 

14.  Tauragės krašto muziejus. 

15.  Tauragės kultūros centras. 

16.  Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariatas 

17.  
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  

ministerijos Pagėgių rinktinė. 

18.  Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė, Šilutės rajono savivaldybė). 

19.  Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“. 

20.  Vydūno draugija. 

21.  Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

22.  Šilutės Hugo Šojaus muziejus. 

23.  Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka.  

24.  Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka. 

25.  Klaipėdos rajono Juozo Lankučio viešoji biblioteka. 

26.  Neringos, Palangos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Skuodo rajonų viešosios bibliotekos. 

27.  

Pasaulio lietuvių bendruomenė.  

Kultūros komisijos pirmininkė ir Šveicarijos Lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė 

Jablonskytė-Caspersen. 

28.  Jurbarko, Klaipėdos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Skaudvilės literatų sambūriai. 

29.  Pagėgių krašto literatų sambūris. Vadovė Elena Stankevičienė 

30.  Pagėgių moterų bendrija „Pagėgių vaivorykštė“ 

31.  Pagėgių savivaldybės seniūnijos 

32.  Pagėgių savivaldybės nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės. 

33.  
Pagėgių krašto kultūros įstaigos – Kultūros centras, Martyno Jankaus muziejus, krašto 

Turizmo ir informacijos centras. 

34.  Pagėgių savivaldybės mokyklos. 
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Bibliotekoje – atstovai iš Lygių galimybių tarnybos: 

(viduryje) kontrolierė Agneta  Lobačevskytei, patarėjas 

(viešiesiems ryšiams) Valdas Dambrava, kairėje Pagėgių 

savivaldybės mero patarėjas Bronislovas Budvytis, dešinėje 

Pagėgių bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė. 

Nuotraukoje  iš dešinės: Pagėgių savivaldybės meras 

Virginijus Komskis, Administracijos direktorė 

Dainora Butvydienė, bibliotekos  direktorė Elena 

Stankevičienė ir Aplinkos ministerijos viceministrė 

Daiva Matonienė bei Būsto energijos taupymo 

agentūros direktorius Valius Serbenta.  

Pagėgių krašto bibliotekininkai, Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus nariai, 

miestelėnai su dviračių žygio „Per žydinčią Lietuvą“ dalyviais.  

Biblioteka – gražių susitikimų vieta. Pagėgių bibliotekos 

bičiuliai (iš kairės): prof. habil. dr. Rolandas Vitalius 

Idzelis, gydytoja Teresė Šabasevičienė ir mokytojas 

Feliksas Alimas. 
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 V. METODINĖ VEIKLA 

 

2015 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys – bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinės 

kvalifikacijos ir kompetencijos lygio kėlimas, dalyvavimas regioniniu ir nacionaliniu mastu vykdomų 

bibliotekinių, edukacinių, kultūrinių projektų veikloje, naujų pažangių darbo ir veiklos metodų 

diegimas krašto bibliotekose, prioritetinis dėmesys krašto gyventojų reikmių bibliotekose tenkinimui. 

Šių tikslų įgyvendinimui pasitelktas reguliarus darbas su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

filialų darbuotojomis. Tai: išsamus konsultavimas bibliotekų veiklos įforminimo bei apskaitos 

klausimais, renginių žanrų ir formų kaitos, jų organizavimo, ir pateikimo visuomenei metodika, 

bibliotekos veiklos viešinimui skirtų informacinių priemonių parengimo metodika, naujausi 

archyvavimo, dokumentavimo, raštvedybos nuostatų pakitimai ir papildymai, publikacijų apie 

bibliotekos veiklą rašymo taisyklės, naujausių regiono ir Lietuvos bibliotekininkystės gairių sklaida, 

inovatyvių darbo metodų taikymo profesinėje veikloje galimybių pristatymas, elektroninių paslaugų 

lankytojams teikimo nuostatos ir kt. 

Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos darbuotojos 2015 m. gilino ir plėtė savo 

bibliotekininkystės žinias išvažiuojamų profesinių edukacijų, seminarų, konferencijų ir kt. renginių 

metu. Vienas iš įsimintiniausių informacinių – edukacinių renginių – 2015 m. gegužės 27 d. Pagėgių 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvykęs Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų Tarybos posėdis. 

Klaipėdos regiono bibliotekų vadovus sveikino Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė 

Dainora Butvydienė ir Vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė. Kolegoms bibliotekininkams 

surengta informacinė – kraštotyrinė – teatralizuota programa, kurios metu atskleistos Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos erdvės. Posėdžio metu vyko „Bibliotekos pažangai 2“ projektų 

konkurso rezultatų (dalyvaujant „Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms koordinatoriams)  

ir virtualios bibliotekos veiklos apžvalgos „Pagėgių biblioteka – krašto bendruomenės namai“ 

pristatymas. Pasibaigus posėdžio darbotvarkėje numatytiems svarstyti klausimams, Klaipėdos regiono 

viešųjų bibliotekų Tarybos nariai susipažino su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos partneriais 

– Pagėgių krašto kultūros institucijomis – bei jų veikla, aplankydami M. Jankaus muziejų, Mažosios 

Lietuvos paveikslų sodą – galeriją po atviru dangumi, Bitėnų kapinaites, Rambyno kalną ir kt. 

Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų atstovų viešnagę Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

palydėjo kraštietės, lumpėniškės, kanklininkės, Mažosios Lietuvos dainų atlikėjos, Pagėgių krašto 

vaikų ir jaunimo talentų konkurso „Lyderis – 2015“ bei respublikinio vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2015“ laureatės Aurelijos Jankauskytės etnografinis 

– muzikinis pasirodymas. 
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Sveikinamąjį žodį Klaipėdos regiono bibliotekų 

atstovams taria Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktorė Dainora Butvydienė. 

Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų Tarybos 

narius sveikina Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė. 

Ekskursija po biblioteką kolegoms  

iš Klaipėdos regiono bibliotekų. 

Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų  

Tarybos posėdžio akimirka. 

Jaunosios kraštietės Aurelijos Jankauskytės 

muzikinis pasirodymas. 

Bendra Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų  

ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojų nuotrauka atminčiai. 
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Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka visada atvira gerosios profesinės, kultūrinės, edukacinės 

patirties sklaidai, susitikimams, seminarams su Lietuvos ir užsienio bibliotekų specialistais, kitų 

bibliotekininkystės profesijai giminingų veiklos sričių atstovais.  

 

2015 m.  spalio 27 d. – Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų viešnagė 

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Svečiams pristatyta ne tik Pagėgių bibliotekos istorija, 

veikla, įvairaus amžiaus ir poreikių bibliotekos skaitytojams įrengtos erdvės, bet taipogi atskleistas ir 

Pagėgių krašto kultūros, raštijos, spaudos, gamtos paveldas. Bibliotekos „Suopio paunksmėje“  

raganaitė Vanda svečiams vedė linksmąjį žinių apie Pagėgių kraštą ir klasikinę literatūrą „egzaminą“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Šilalės krašto bibliotekininkai  

Vaikų literatūros skyriuje. 
Kolegos iš Šilalės Krašto raštijos fonde. 

Linksmojo raganaitės Vandos „egzamino“ 

akimirka. 
Svečiai iš Šilalės Kraštotyros fonde. 
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2015 m. kvalifikacijos kursai, krašto organizacijų, įstaigų, institucijų renginiai, seminarai ir 

konferencijos, kuriose dalyvavo bibliotekos darbuotojai  

35 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Užsiėmimo pavadinimas Dalyviai Organizatoriai Renginio vieta 

1.  01.13 Lietuvos Laisvės gynėjų dienos  

24-ųjų metinių minėjimas. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Pagėgių miesto 

parkas 

2.  01.13 Visuotinė pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė. 

Tarptautinė 

komisija nacių ir 

sovietinio 

okupacinių režimų 

nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti 

(Vilnius) 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

3. 3 01.17 Poetės, pedagogės, dailininkės, 

knygų iliustruotojos ir sudarytojos, 

kraštietės Kristinos Blankaitės 

knygos „Angelai negali gyventi 

Žemėje, arba Knyga apie žmones“ 

(2014 m.) sutiktuvės. 

J. Eidikaitienė. Kristina Blankaitė 

(Šilutė) 

Pagėgių turizmo 

informacijos 

centras 

(Vilkyškiai, 

Pagėgių saviv.) 

4. 4 01.19 Pagėgių savivaldybėje atnaujinamų 

(modernizuojamų) daugiabučių 

namų parengtų investicinių planų 

viešo aptarimo susirinkimas. 

E. Stankevičienė. Pagėgių saviv. 

administracija 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

5.  01.22 Tauragės apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pagėgių 

policijos komisariato 2014 metų 

veiklos ataskaitos pristatymas. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Tauragės apskr. 

vyriausiasis 

policijos 

komisariatas 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

6. 6 01.28 Lietuvai pagražinti draugijos 

Pagėgių skyriaus narių ataskaitinis 

susirinkimas. 

E. Stankevičienė. Lietuvai pagražinti 

draugijos Pagėgių 

skyrius 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

7. 7 02.05 Pagėgių krašto naminės duonos 

kepėjų popietė „Duona mūsų 

kasdieninė“. 

E. Stankevičienė. Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

8. 8 02.10 Visuotinis vietos veiklos grupės 

„Pagėgių kraštas“ narių 

susirinkimas. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Vietos veiklos 

grupė „Pagėgių 

kraštas“ 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

9. 9 02.16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė. 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė, 

N. Šedienė, 

D. Jonelienė, 

N. Jogienė, 

T. Biliūnienė, 

N. Žilinskienė, 

L. Norbutienė. 

Pagėgių saviv. 

administracija 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

10. 1 02.20 Stoniškių seniūnijos 

administracinių patalpų, bibliotekos 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

Pagėgių saviv. 

administracija 

Stoniškiai, 

Pagėgių saviv. 
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bei kultūros namų atidarymo po 

renovacijos darbų iškilmės. 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė, 

S. Vitkutė. 

11. 1 02.23 Reprezentacinio leidinio „Pažink 

Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ 

pristatymas projekto dalyviams. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė. 

Pagėgių saviv. 

administracija 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

12. 1 02.24 Išvažiuojamoji profesinė edukacija. 

Klaipėdos regiono bibliotekų 

tarybos posėdis. 

 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

D. Mačienienė. 

Klaipėdos apskr. 

viešoji  

I. Simonaitytės 

biblioteka 

Kretingos raj. 

saviv. 

M. Valančiaus 

viešoji 

biblioteka ir 

Kretingos 

muziejus  

13. 1 03.11 Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 25-mečio minėjimas. 

E. Stankevičienė. Pagėgių saviv. 

administracija, 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

14. 1 03.17,

25 

Prevencinė priemonė „Daiktų 

žymėjimas“. 

 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė. 

Tauragės apskr.. 

vyriausiojo 

policijos 

komisariato  

Pagėgių policijos 

komisariatas ir 

Pagėgių saviv. 

viešoji biblioteka. 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

15. 1 03.18 Informacinis renginys „Franšizė: 

patikima naujo verslo pradžia arba 

sparti esamo verslo plėtra“. 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė. 

Lietuvos verslo 

darbdavių 

konfederacija 

(Vilnius) 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

16. 1 03.20 Pasaulinės Žemės dienos minėjimo 

šventė. 

E. Stankevičienė. Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Pagėgių saviv. 

administracijos 

kiemas 

17. 1 03.26 Švietėjiška – prevencinė paskaita 

„Kurkime saugią aplinką drauge“. 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė. 

Tauragės apskr.. 

vyriausiojo 

policijos 

komisariato  

Pagėgių policijos 

komisariatas  

ir Pagėgių saviv. 

viešoji biblioteka. 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

18. 1 03.26 Profesinė išvyka į Druskininkų 

savivaldybės kultūros įstaigas. 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Druskininkų 

savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Druskininkai 

 

19. 1 03.27 Mizanscenos „Sustok, akimirka 

žavinga“. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė. 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

20. 2 03.31 Seminaras „Daugiabučių namų 

renovacija Lietuvoje 2015 m. – 

didžiausi iššūkiai ir galimybės“. 

E. Stankevičienė. Būsto energijos 

taupymo agentūra 

(Vilnius) 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 
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21. 2 03.31 Velykinis Jomarkas. E. Stankevičienė. Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

22. 2 04.07 Gerosios patirties sklaidos 

seminaras „Kūrybinė partnerystė ir 

naujos bibliotekų veiklos 

galimybės“. 

 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Tauragės raj. saviv. 

B. Baltrušaitytės 

viešoji biblioteka 

Tauragės raj. 

saviv.  

B. Baltrušaitytės 

viešoji 

biblioteka 

23. 2 04.27 Susitikimas su Liudviku Stankumi 

(Šiauliai) ir jo knygos „Įspaudai 

širdyje ir kelyje“ sutiktuvės. 

D. Mačienienė. Šilutės raj. saviv.  

F. Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos 

Gardamo filialas 

Šilutės raj. 

saviv.  

F. Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos 

Gardamo filialas 

24. 2 04.28-

29 

Konferencija „Suaugusiųjų 

švietimo plėtros galimybės 

savivaldybėse“. 

E. Stankevičienė. Organizuota 

Ugdymo plėtos 

centrui (Vilnius) 

įgyvendinant ES 

socialinio fondo ir 

LR Vyriausybės 

finansuojamą 

projektą 

„Suaugusiųjų 

švietimo sistemos 

plėtra suteikiant 

besimokantiems 

asmenims 

bendrąsias 

kompetencijas  

(II etapas)“ 

Viešbučio 

„Panorama“ 

konferencijų 

centras (Vilnius) 

25.  04.30 Motinos dienos minėjimas 

„Atverkim kraičio skrynią“ 

N. Jogienė. Piktupėnų 

pagrindinė mokykla 

Piktupėnų 

bendruomenės 

namai 

26. 2 05.07 Lietuvai pagražinti draugijos 

Pagėgių skyriaus komiteto narių 

susirinkimas. 

E. Stankevičienė. Lietuvai pagražinti 

draugijos Pagėgių 

skyrius 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

27. 2 05.18 Seminaras „Pirkėjų, pardavėjų ir 

paslaugų teikėjų santykiai. Ką 

būtina žinoti vartotojui“. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė. 

Valstybinė 

vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba 

(Vilnius) 

 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

28. 2 05.20 Šventinis Lietuvos valstybingumo  

25-mečio ir Lietuvai pagražinti 

draugijos atkūrimo 20-mečo 

minėjimas „Lietuvai apie pasaulį, 

pasauliui apie Lietuvą“. 

 

 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

 

Pagėgių saviv. 

administracija, 

Lietuvai pagražinti 

draugijos Pagėgių 

skyrius, Pagėgių 

saviv. kultūros 

centras, Pagėgių 

saviv. viešoji 

biblioteka. 

Pagėgiai – 

Rambyno kalnas 

(Pagėgių sav.) 

29. 2 05.22 Informacinis renginys „LEADER 

metodo įgyvendinimas Pagėgių 

krašte“ 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė. 

Vietos veiklos 

grupė „Pagėgių 

kraštas“ 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

30. 2 05.25 Seminaras „Saugi kaimynystė“. E. Stankevičienė, 

D. Mačienienė. 

Tauragės apskr.. 

vyriausiojo 

policijos 

komisariato 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 
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Pagėgių policijos 

komisariatas 

31. 3 05.25 Pagėgių savivaldybės meno ir 

sporto mokyklos 2014-2015 mokslo 

metų 2-ojo pusmečio mokinių 

darbų paroda – peržiūra. 

D. Mačienienė. Pagėgių saviv. 

meno ir sporto 

mokykla 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

32. 3 05.27 Klaipėdos regiono viešųjų 

bibliotekų Tarybos posėdis. 

E. Stankevičienė. Klaipėdos apskr.. 

viešoji  

I. Simonaitytės 

biblioteka ir 

Pagėgių saviv. 

viešoji biblioteka. 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka. 

33. 3 05.28 Pagėgių savivaldybės Meno ir 

sporto mokyklos Dailės skyriaus 

mokinių baigiamųjų darbų 

gynimas. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių saviv. 

meno ir sporto 

mokykla 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

34. 3 06.02 Akcijos „Vaikų bibliotekėlė“ knygų 

dovanojimo šventė. 

D. Mačienienė. Labdaros ir 

paramos fondas 

„Švieskime vaikus“ 

(Vilnius) 

Tauragės raj. 

saviv.  

B. Baltrušaitytės 

viešoji 

biblioteka 

35. 3 06.02 Pagėgių savivaldybės meno ir 

sporto mokyklos mokslo metų 

pabaigos šventė. 

E. Stankevičienė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių saviv. 

meno ir sporto 

mokykla 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

36. 3 06.11 Jungtinės Pagėgių krašto mokyklų 

dailės mokytojų kūrybos darbų 

parodos „Atokvėpio valandėlė“ 

pristatymas. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

J. Eidikaitienė, 

A. Andrulienė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių saviv. 

dailės mokytojų 

metodinis būrelis 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

37. 3 06.12 Gedulo ir Vilties dienos minėjimas. E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Pagėgiai 

38. 3 06.15 Projekto „Centralizuotas 

savivaldybių paslaugų perkėlimas į 

elektroninę erdvę“ pristatymas 

visuomenei. 

E. Stankevičienė, 

D. Mačienienė, 

R. Vaitkuvienė, 

J. Eidikaitienė. 

Pagėgių saviv. 

administracija 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

39. 3 06.16 Seminaras „Daugiabučių 

renovacija“. 

E. Stankevičienė. Pagėgių saviv. 

administracija 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

40. 3 06.22 Minėjimas 2-ojo pasaulinio karo 

aukoms atminti. 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

Lietuvos antrojo 

pasaulinio karo 

antihitlerinės 

koalicijos pusėje 

dalyvių Tauragės 

raj. organizacija 

Tauragės, 

Pagėgių saviv. 

41. 4 06.23 Joninių šventė „Tradicijų pynė 

pagal Vydūną“. 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

N. Šedienė. 

Pagėgių saviv. 

administracija, 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Rambyno kalnas 

(Bitėnai, 

Pagėgių sav.) 

42. 4 06.26 Valstybės sienos apsaugos atkūrimo 

25-mečio minėjimas. 

A. Andrulienė. Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos 

Pagėgių rinktinė  

ir Pagėgių saviv. 

administracija.  

Pagėgiai 
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43. 4 07.06 Lietuvos Valstybės dienos 

minėjimas. 

E. Stankevičienė. Lietuvai pagražinti 

draugijos Pagėgių 

skyrius ir Pagėgių 

saviv. 

administracija 

Pagėgių miesto 

parkas, prie 

skulptūros, 

skirtos 

Didžiosios ir 

Mažosios 

Lietuvos 

susijungimui 

44. 4 07.24 Vilkyškių miestelio tradicinė 

vasaros šventė. 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė. 

Vilkyškių 

seniūnija, 

Vilkyškių 

bendruomenė, 

Vilkyškių Šv. Onos 

bažnyčia ir 

Vilkyškių 

evangelikų 

liuteronų bažnyčia. 

Vilkyškiai, 

Pagėgių saviv. 

45. 4 07.25 Tradicinė Natkiškių vasaros šventė 

„Šventa Ona – duonos ponia“. 

D. Jonelienė. Natkiškių seniūnija, 

Natkiškių kultūros 

namai, VšĮ „Sporto 

ir turizmo centras“, 

Pagėgių saviv. 

viešosios 

bibliotekos 

Natkiškių filialas. 

Natkiškiai, 

Pagėgių saviv. 

46. 4 08.01 Lumpėnų seniūnijos vasaros šventė 

„Vasaros takais“. 

R. Vaitkuvienė,  

S. Vitkutė,  

N. Šedienė, 

D. Jonelienė. 

Lumpėnų seniūnija 

ir Lumpėnų kaimo 

bendruomenė 

Lumpėnai, 

Pagėgių saviv. 

47. 4 08.08 Sueiga pas Martyną Jankų. R. Vaitkuvienė,  

S. Vitkutė,  

A. Andrulienė. 

M. Jankaus 

muziejus (Bitėnai, 

Pagėgių saviv.) 

M.Jankaus 

muziejus 

(Bitėnai, 

Pagėgių saviv.) 

48.  08.15 Tradicinė Žukų žolinės šventė L. Norbutienė. Pagėgių saviv. 

administracija, 

Žukų 

bendruomenė, 

Pagėgių saviv. 

viešosios 

bibliotekos  Žukų 

filialas 

Pagėgių saviv. 

viešosios 

bibliotekos  

Žukų filialo 

kiemelis 

49. 4 08.21 Darbinė – edukacinė Pagėgių 

savivaldybės darbuotojų kelionė, 

aplankant Naisius, Pakruojį, 

Joniškėlį. 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė. 

Pagėgių saviv. 

administracija 

Naisiai (Šiaulių 

raj. saviv.) 

Pakruojis, 

Joniškėlis 

(Pasvalio raj. 

saviv.) 

50.  09.01 Johaneso Bobrovskio gimnazijos 

Lumpėnų Enzio Jagomasto 

pagrindinio ugdymo skyriaus 

Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių 

dienos – šventė. 

N. Šedienė. J. Bobrovskio 

gimnazijos 

Lumpėnų E. 

Jagomasto pagr. 

ugdymo skyrius 

J. Bobrovskio 

gimnazijos 

Lumpėnų E. 

Jagomasto pagr. 

ugdymo skyrius 

51. 4 09. 

04-12 

Profesinė – edukacinė kelionė po 

Šveicarijos bibliotekas. 

E. Stankevičienė. Klaipėdos apskr.. 

viešoji  

I. Simonaitytės 

biblioteka 

Šveicarija 
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52. 4 09.09 „Swedbank“, AB Tauragės klientų 

aptarnavimo centro darbuotojų 

susitikimas su Pagėgių 

savivaldybės gyventojais. 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė. 

Swedbank“, AB 

Tauragės klientų 

aptarnavimo 

centras (Tauragė) 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

53. . 09.10 Šilutės rajono savivaldybės  

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

70-ojo jubiliejaus šventė „Laiko, 

žmogaus ir žodžio sąskambiai...“. 

A. Andrulienė, 

T. Biliūnienė. 

Šilutės raj. saviv.  

F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka 

Šilutės raj. 

saviv.  

F. Bajoraičio 

viešoji 

biblioteka 

54.  09.12 Karalienės Luizės 205-ųjų mirties 

metinių minėjimas „Sugrįžimai pas 

Karalienę Luizę“ 

N. Jogienė. Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Piktupėnų 

kaimo parkas 

55. 5 09.18 Edukacinis susitikimas – 

kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

„Interaktyvios ugdymo aplinkos 

kūrimas, pradinių praktinių įgūdžių 

įgijimas dirbant su ActivInspire 

programa“. 

D. Mačienienė. Leidyklos „Šviesa“ 

mokymo centras 

(Kaunas) ir Šilutės 

raj. saviv.  

F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka 

Šilutės raj. 

saviv.  

F. Bajoraičio 

viešoji 

biblioteka 

56. 5 09. 

18-19 

Tradicinė Pagėgių krašto šventė 

„Pagėgiai laiko labirintuose“. 

E. Stankevičienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė, 

N. Šedienė, 

Z. Genutienė, 

T. Biliūnienė, 

L. Norbutienė, 

N. Žilinskienė. 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras, 

Pagėgių saviv. 

viešoji biblioteka, 

VšĮ „Sporto ir 

turizmo centras“, 

VšĮ „Pagėgių 

krašto turizmo 

informacijos 

centras“. 

Pagėgiai 

57. 5 09.22 Susitikimas su Tauragės sveiko 

gyvenimo ir mitybos klubo vadove 

Ieva Mauragiene. 

E. Stankevičienė. Tauragės sveiko 

gyvenimo ir 

mitybos klubas ir 

Pagėgių saviv. 

viešoji biblioteka 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

58. 5 09.22 Mokomosios pratybos „Pagėgių 

kultūros centro gaisro gesinimas ir 

evakuacija, štabo veikla“. 

E. Stankevičienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių 

priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

59.  10.02 Šventinis Lietuvos socialinių 

darbuotojų, Tarptautinės mokytojų 

dienos ir Vietos savivaldos dienos 

minėjimas. 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė. 

Pagėgių saviv. 

administracija 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

60.  10.15 Paskaita – seminaras „Gamtos turtų 

(vaisių, daržovių, žolelių) nauda 

sveikatai ir galimybės šiuos 

natūralius produktus panaudoti ligų 

prevencijai bei gydymui“. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė. 

UAB „Vaikis“ ir 

Pagėgių moterų 

bendrija „Pagėgių 

vaivorykštė“. 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

61.  10.16 Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido dienos minėjimas. 

E. Stankevičienė. Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Pagėgių miesto 

parkas, prie 

skulptūros, 

skirtos 

Didžiosios  

ir Mažosios 

Lietuvos 

susijungimui. 
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62.  10.27 Stoniškių pagrindinės mokyklos 

Šilgalių mokyklos – daugiafunkcio 

centro atidarymo šventė. 

T. Biliūnienė. Stoniškių pagr.  

m-kla ir Pagėgių 

saviv. 

administracija 

Stoniškių pagr. 

m-klos Šilgalių 

m-kla – 

daugiafunkcis 

centras 

63.  10.28 Popietė „Lietuvininkais mes esam 

gimę“. Knygos „Lietuvininkų 

valgiai“ pristatymas. 

E. Stankevičienė. Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

64.  10. 

29-30 

Įgyvendinant projektą „Bibliotekos 

pažangai 2“ organizuoti mokymai 

„Pokyčių valdymas“. 

R. Vaitkuvienė. Lietuvos 

nacionalinė  

M. Mažvydo 

biblioteka 

Viešbutis 

„Amrberton, 

Klaipėda“ 

65.  11.06 Informacinis renginys, organizuotas 

įgyvendinant projektą „Pagėgių 

miesto vietos plėtros 2014–2020 m. 

strategijos rengimas“. 

R. Vaitkuvienė. Asociacija 

„Pagėgių miesto 

vietos veiklos 

grupė“ 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

66.  11.09 Seminaras „Streso reikšmė širdies 

ir kraujagyslių ligų atsiradimui. 

Streso valdymas“. 

E. Stankevičienė. Šilutės raj. saviv. 

Visuomenės 

sveikatos biuras  

ir Pagėgių saviv. 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

67.  11.12 Seminarai „Sveika gyvensena, jos 

reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų 

prevencijai“ bei „Širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos veiksniai  

ir sveikatos rodiklių supratimas“. 

E. Stankevičienė. Šilutės raj. saviv. 

Visuomenės 

sveikatos biuras  

ir Pagėgių saviv. 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

68.  11.13 Seminaras „Fizinio aktyvumo 

reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų 

prevencijai“. 

E. Stankevičienė. Šilutės raj. saviv. 

Visuomenės 

sveikatos biuras  

ir Pagėgių saviv. 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

69.  11.19 Seminaras „Fizinio aktyvumo 

reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų 

prevencijai“.  

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

Šilutės raj. saviv. 

Visuomenės 

sveikatos biuras  

ir Pagėgių saviv. 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

70.  11.20 Informacinis renginys „Novatoriškų 

strateginių sprendimų paieška“, 

organizuotas įgyvendinant projektą 

„Pagėgių miesto vietos plėtros 

2014–2020 m. strategijos 

rengimas“. 

R. Vaitkuvienė. Asociacija 

„Pagėgių miesto 

vietos veiklos 

grupė“ 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras 

71.  11.26 Tilžės akto dienos minėjimas. E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Pagėgių saviv.  

M. Jankaus 

muziejus 

Pagėgių saviv.  

M. Jankaus 

muziejus 

72.  11.28 Šilalės rajono literatų klubo 

„Versmė“ šventė „Rudenį 

palydėkime su šypsena“. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Šilalės raj. literatų 

klubas „Versmė“  

ir Šilalės raj. saviv. 

viešoji biblioteka 

Šilalės raj. 

saviv. viešoji 

biblioteka 

73.  12.02 Seminaras „Mitybos reikšmė širdies 

ir kraujagyslių ligų atsiradimui bei 

prevencijai“. 

E. Stankevičienė. Šilutės raj. saviv. 

Visuomenės 

sveikatos biuras ir 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 
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Pagėgių saviv. 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

74.  12.11 Kalėdinė šventė „Į miestą ateina 

Kalėdos“. Gerumo akcija „Kalėdų 

sriuba Pagėgiuose“. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių saviv. 

kultūros centras ir 

Pagėgių saviv. 

viešoji biblioteka 

Pagėgių miesto 

parkas 

75.  12.14 Klaipėdos regiono viešųjų 

bibliotekų Tarybos posėdis. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Šilutės raj. saviv.  

F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka, 

Klaipėdos 

apskrities viešoji  

I. Simonaitytės 

biblioteka. 

Šilutės raj. 

saviv.  

F. Bajoraičio 

viešoji 

biblioteka 

76.  12.16 Širdies ir kraujagyslių ligų 

prevencinės programos baigiamoji 

paskaita. 

E. Stankevičienė. Šilutės raj. saviv. 

Visuomenės 

sveikatos biuras  

ir Pagėgių saviv. 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

Pagėgių saviv. 

viešoji 

biblioteka 

77.  12.16 Advento popietė „Pasidalinkime 

gerumu“. 

T. Biliūnienė. Stoniškių pagr. m-

klos Šilgalių m-kla 

– daugiafunkcis 

centras 

Stoniškių pagr. 

m-klos Šilgalių 

m-kla – 

daugiafunkcis 

centras 

78.  12.18 Advento vakaras „Prie gerumo 

šviesos“. 

Z. Genutienė. Stoniškių kaimo 

bendruomenė, 

Stoniškių pagr. 

 m-kla, Pagėgių 

saviv. kultūros 

centras 

Stoniškių 

kultūros namai 

79.  12.23 Kalėdinė šventė. N. Jogienė. Piktupėnų kaimo 

bendruomenė 

Piktupėnų pagr. 

m-kla 

 

 

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 
 

 

2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė bendradarbiavo su Klaipėdos 

regiono bibliotekų metodikos centru – Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka,  

Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų Taryba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir 

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centru, atlikdama įvairių bibliotekinio 

darbo krypčių profesinius tyrimus, tarp kurių: 

 Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų Tarybos organizuota raštiška tiriamoji apklausa, skirta 

Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų skaitmeninimo veiklų viešinimui; 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro vykdomo tęstinio 

tyrimo „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“ 2015 m. 

įgyvendintas antrasis etapas „Kraštotyros informacija ir sklaida“, skirtas išsiaiškinti: 
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a) kraštotyros bibliografinių duomenų bazių tvarkymo sistemą, 

b) naujų technologijų taikymo intensyvumą ir galimybes, 

c) kraštotyros informacijos sklaidos organizavimo ypatumus, 

d) bibliotekose sukauptų kraštotyros bibliografinių duomenų bazių ir kartotekų būklę – 

apimties, sudėties, tvarkymo specifikos ypatybes bei galimybes. 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuota anketinė apklausa „Elektroninių 

paslaugų vartotojų tyrimas“, skirta Lietuvos bibliotekose teikiamų elektroninių paslaugų poreikio 

nustatymui; 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuota anketinė Lietuvos Viešųjų 

bibliotekų apklausa apie Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vykdomą metodinę 

veiklą; 

 Leidinių panaudos bibliotekose tyrimas, kurio duomenis sistemina ir analizuoja Lietuvos autorių 

teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA). Tyrimą koordinuoja Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos (LIBIS) centras (Vilnius); 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidžiamo žurnalo „Tarp knygų“ rengėjų 

(Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro Leidybos skyriaus) 

parengta raštiška apklausa, skirta šio žurnalo turinio tobulinimui. 

Vietiniai (Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemos masto) 

bibliotekinio pobūdžio tyrimai: 

 formuliarų analizė naudojama siekiant nustatyti bibliotekos šaltinių teminę paklausą, konkrečių 

autorių raštijos darbų populiarumą, skaitomumą bibliotekoje arba tam tikrų šalių, tautybių rašytojų 

kūrinių paklausą; 

 užklausų analizė padeda išsiaiškinti bibliotekos komplektuojamo dokumentų fondo spragas ir 

bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimo galimybes; 

 bibliotekos vartotojų ir apsilankymų skaičiaus pokyčių stebėjimai. Atsižvelgiant į šio tyrimo 

rezultatus nustatomas bibliotekos darbuotojų vykdomos veiklos efektyvumas ir nauda. 

Vietiniai bendrojo kultūrinio pobūdžio tyrimai: 

 priemonių ir būdų, pasitelkiamų kultūrinės veiklos tobulinimui, analizė, naudojama siekiant 

biblioteką paversti patrauklia, įdomia, savita, kaskart maloniai stebinančia kiekvieną visuomenės 

narį.  

Į tiriamojo darbo rezultatus atsižvelgiama formuojant bibliotekos paslaugų pasiūlą, numatant 

bibliotekos veiklos ateities perspektyvas, sudarant strateginius planus. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt yra pateikiami pilnateksčiai bibliotekos darbuotojų 

parengti mokslinio pobūdžio darbai informacijos bei komunikacijos mokslų tematika. 

 

http://www.pagegiusvb.lt/
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VII. PERSONALAS  
 

Darbuotojų skaičius 

2015 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos darbo personalą sudarė 16 

darbuotojų – 13 bibliotekininkų ir 3 techniniai darbuotojai, Viešojoje bibliotekoje dirba 6 

bibliotekininkai ir 3 techniniai darbuotojai, o kaimo filialuose – 7 bibliotekininkai. Laikinai laisvas 

Vilkyškių filialo darbuotojo etatas. 

Ataskaitiniais metais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirbo 13 

profesinionalių bibliotekininkų – 6 Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir 7 Kaimo filialuose. 4 

Viešojoje bibliotekoje dirbančios bibliotekininkės turi įgijusios bibliotekinį – informacinį išsilavinimą: 

3 – aukštąjį, o 1 – aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą. 2 biliotekininkės turi įgijusios aukštąjį 

universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir ilgą laiką dirbdamos bibliotekinį darbą, praktinės patirties 

įgijo bibliotekoje. Visos Viešosios (Centrinės) bibliotekos bibliotekininkės ir 1 techninė darbuotoja – 

valytoja – dirba pilną darbo dieną. 2 Centrinės bibliotekos (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) techniniai 

darbuotojai – darbininkas ir informacinių technologijų specialistas – dirba pusę darbo dienos (0,5 

etato). 

7 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojos yra bibliotekininkės, dirbančios 

nepilną darbo dieną (0,75 etato).  

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas  

Visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje dirba 6 (37,50%) darbuotojai, 

turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 3 darbuotojos – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Elena Stankevičienė, direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė ir metodininkė – skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė – yra įgijusios aukštąjį komunikacijos – informacijos 

mokslų srities bibliotekinį išsilavinimą Klaipėdos universitete. Bibliografijos – informacijos skyriaus 

vedėja Asta Andrulienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dalė Mačienienė turi aukštąjį universitetinį 

pedagoginį išsilavinimą. Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu bibliotekoje dirba Informacinių 

technologijų specialistas Ernestas Pleskevičius. Aukštesnįjį išsilavinimą yra įgijusios 5 (31,25%) 

bibliotekininkės: 1 Viešosios bibliotekos darbuotoja ir 4 filialų darbuotojos. Iš jų 3 bibliotekininkės 

turi specialų bibliotekinį išsilavinimą. Kitą išsilavinimą turi 5 darbuotojai  (31,25%): 3 kaimo filialų 

bibliotekininkės ir 2 Viešosios bibliotekos techniniai darbuotojai.  

Darbuotojų kaitos problemos 

2013 m. sulaukusi pensinio amžiaus iš darbo išėjo Vilkyškių filialo darbuotoja, iki 2015 m. 

gruodžio 31 d. šis etatas liko neužimtas. Nuo 2015 m. pavasario Informacinių technologijų specialisto 

etatas nuo 0,1 padidintas iki 0,5, darbuotojas bibliotekoje dirba antraeilėse pareigose. 
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2015 m. 

36 lentelė 

 

Veiklos rodikliai 

Pagėgių Viešoji 

(Centrinė) 

biblioteka 

Centrinė 

biblioteka ir 

filialai 

Respublikos 

vidurkis 

Registruotų vartotojų skaičius, 

tenkantis vienam bibliotekininkui 
272,3 208,1 214,0 

Lankytojų skaičius, tenkantis vienam 

bibliotekininkui 
17 390,7 8 256,5 4 131,1 

Išduotų dokumentų skaičius, tenkantis 

vienam bibliotekininkui 
9 514,0 7 076,2 5 364,4 

Suorganizuotų renginių skaičius, 

tenkantis vienam bibliotekininkui 
64,0 49,2 11,8 

 

Iš pateiktų statistinių duomenų, teigtina, kad bibliotekinio darbo krūvis, tenkantis vienam 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojui, lyginant su LR savivaldybių viešųjų 

bibliotekų vidurkiu, yra labai didelis. Pagėgių Centrinės bibliotekos darbuotojui tenkantis renginių 

skaičius net 5,4 karto, lankytojų skaičius – 4,2 karto, išduoties – 1,8 karto, vartotojų sutelkimo – 1,3 

karto viršija vidutinį Lietuvos skaičių. 

 Iš pateiktų duomenų matoma, jog didelio darbo krūvio tendencija pastebima visoje Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje: vienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

(Centrinės ir filialų) darbuotojui tenkantis lankytojų skaičius 2 kartus, išduotų dokumentų – 1,3 karto 

viršija vidutinius Lietuvos bibliotekų darbo su skaitytojais rodiklius. Per metus suorganizuotų renginių 

skaičiaus vidurkis 4,2 karto didesnis už Lietuvos analogiškos veiklos vidurkį. Apylygis Respublikos 

bibliotekų vidurkiui tėra vartotojų sutelkimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje 

vidurkis. 

Pateikta faktinė informacija leidžia daryti išvadą, jog visuomenės narių motyvacija naudotis 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis nuolat auga. Tad Pagėgių krašto 

bibliotekininkai privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, plėsti vykdomos bibliotekinės 

veiklos barus, ieškoti vis naujų kultūrinio darbo formų.  

Šiuolaikinis bibliotekininkas – informologas – plataus profilio informacijos vadybininkas, 

gebantis profesionaliai valdyti informacinius procesus, kuriantis, diegiantis ir eksploatuojantis 

informacines sistemas, pateikiantis informaciją visuomenei. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos darbuotojai tiesiog fiziškai nepajėgia atlikti daugelio šios veiklos procesų. Ne mažiau 

aktuali adekvataus apmokėjimo už bibliotekinį darbą problema: augant pragyvenimo kaštams, atlygis 

bibliotekininkams išlieka minimalus. 
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VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS  
 
 

Skaitytojų telkimas 

 

Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičius, kaip ir visoje Lietuvoje, kasmet mažėja. Remiantis 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Pagėgių savivaldybės vienai bibliotekai  2014 m. teko 

156,8 skaitytojo vaiko, o 2015 m. – 153,0 skaitytojo vaiko,  t. y., 3,8 vaiko mažiau. 

 

Vaikų sutelkimo procentas 
 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)         35 lentelė 

Pavadinimas 
Gyventojų vaikų skaičius Sutelkimo procentas 

2014 m. 2015 m. Skirtumas 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 
345 296 -49 66,7 73,6 +6,9 

Kaimo filialuose 909 928 +19 57,4 43,8 -13,6 

Viso: 1 254 1 224 -30 60,0 51,0 -9,0 

 

Lyginant su 2014 m., gyventojų vaikų skaičius sumažėjo. Dėl to ypač sumažėjo vaikų sutelkimo 

procentas kaimo filialuose, tačiau vaikų sutelkimo procentas Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos sistemoje padidėjo. Tai lėmė mažas Pagėgių miesto gyventojų vaikų skaičius. Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis naudojasi visos Pagėgių savivaldybės vaikai. 

 

Vartotojų vaikų skaičius 
 

 (Lyginamoji analizė su 2014 m.)                                                                                                36 lentelė 

Pavadinimas 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 230 218 -12 

Kaimo filialuose 522 406 -116 

Viso: 752 624 -128 
 

2015 m. bendras vartotojų vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, žymiai sumažėjo. Ypač 

vartotojų vaikų skaičius sumažėjo kaimo filialuose. Pagrindinės priežastys, lėmusios sumažėjimą – 

didėjanti emigracija, mažėjantis gimstamumas. Kaimo filialuose vaikų skaitytojų skaičiaus sumažėjo 

dar ir dėl to, kad ilgą laiką sirgo Stoniškių filialo bibliotekininkė, nuo 2013 m. birželio mėn. yra 

renovuojamos Vilkyškių filialo  patalpos.   

 

Apsilankymų skaičius  

 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)        37 lentelė 

Pavadinimas 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 23 291 23 539  +248 

Kaimo filialuose 19 458 13 686 -5 772 

Viso: 42 749 37 225 -5 524 
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(Lyginamoji analizė su 2014 m.)           38 lentelė 

Pavadinimas 
Lankomumas Skaitomumas (egz.) 

2014 m. 2015 m. Skirtumas 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 
101,3 108,0 +6,7 18,9 21,0 +2,1 

Kaimo filialuose 37,1 33,7 -3,4 26,9 30,8 +3,9 

Viso: 56,8 59,6 +2,8 24,4 27,4 +3,0 
 

Mažėjant vartotojų vaikų skaičiui, proporcingai mažėja ir lankytojų skaičius. Ypač lankytojų 

vaikų sumažėjo kaimo filialuose. Pagėgių viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje lankytojų nežymiai 

padaugėjo, nes yra atitinkamai didelis vartotojų vaikų skaičius. Kaimo filialuose lankytojų skaičius 

žymiai sumažėjęs dėl tų pačių, anksčiau paminėtų priežasčių – ilgą laiką sirgo Stoniškių filialo 

bibliotekininkė, nuo 2013 m. birželio mėn. yra renovuojamos Vilkyškių filialo  patalpos.   

Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)           39 lentelė 

Pavadinimas 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 4 347 4 576 +229 

Kaimo filialuose 14 029 12 498 -1 531 

Viso: 18 376 17 074 -1 302 

 

Dokumentų išduotis 2015 m., lyginant su 2014 m., sumažėjo 1 302 egzemplioriais. Sumažėjusį 

išduodamų dokumentų skaičių, kaip ir sumažėjusius apsilankymų rodiklius, lėmė mažėjantis vaikų 

skaitytojų skaičius. Išduoties mažėjimą nulėmė ir tai, kad daug reikiamos informacijos vaikai randa 

internete.   

Išduota pagal dokumentų paskirtį 

 

(Lyginamoji analizė su 2014 m.)        40 lentelė 

Bibliotekos 

Šakinės literatūros Grožinės literatūros Periodikos 

2014 

m. 

2015 

m. 

Skir- 

tumas 

2014 

m. 

2015 

m. 

Skir- 

tumas 

2014 

m. 

2015 

m. 

Skir- 

tumas 

Viešoji bibl. 1 037 197 -840 2 753 1 990 -763 557 2 389 +1 832 

Lumpėnų fil. 91 102 +11 842 795 -47 1 149 1 134 -15 

Natkiškių fil. 4 4 0 842 748 -94 1 140     1 159 +19 

Piktupėnų fil. 244 298 +54 1 894 1 591 -303 1 258 1 410 +152 

Stoniškių fil. 56 67 +11 811 579 -232 1 613 684 -929 

Šilgalių fil. 41 42 +1 717 663 -54 923 926 +3 

Vėlaičių fil. 21 15 -6 355    364 +9 12 147 +135 

Vilkyškių fil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žukų fil. 159 52 -107 1 123 1 203 +80 734 515 -219 

Viso: 1 653 777 -876 9 337 7 933 -1 404 7 386 8 364 +978 
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Užklausų tematika 
 

Paaiškinimai:   

Teminė užklausa – dokumentų pagal turinį (temą, problemą, šaką) paieška. 

Faktografinė užklausa – faktų (datų, vietų, vardų ir pan.) pateikimas. 

Adresinė užklausa – dokumento saugojimo vietos nustatymas. 

Tikslinamoji užklausa – leidinio bibliografinio įrašo duomenų tikslinimas. 

(Lyginamoji analizė su 2014  m.)                                                                                                41 lentelė 

Bibliotekos 

Viso užklausų 2015 m. 

2014 

m. 

2015 

m. 
Skirtumas Teminių 

Faktogra- 

finių 
Adresinių Tikslinamųjų 

Viešoji biblioteka 773 659 -114 297 176 67 119 

Lumpėnų filialas 156 171 +15 156 0 0 15 

Natkiškių filialas 32 35 +3 20 1 12 2 

Piktupėnų filialas  25 26 +1 18 3 2 3 

Stoniškių filialas 60 28 -32 27 0 0 1 

Šilgalių filialas 66 46 -20 25 0 21 0 

Vėlaičių filialas 58 11 -47 9 0 2 0 

Vilkyškių filialas 0 0 0 0 0 0 0 

Žukų filialas 97 63 -34 63 0 0 0 

Viso: 1 267 1 039 -228 615 180 104 140 
 

2015 m. vaikų skaitytojų pateiktų užklausų, lyginant su 2014 m., yra 228 mažiau. Tai 

paaiškinama tuo, kad norimą informaciją mokiniai susiranda internete. Daugiausiai atsakyta į temines 

užklausas, kurių viso einamaisiais metais būta 615. Darytina išvada, jog vaikai bibliotekininkams 

dažniausiai užduota klausimus tam tikromis įvairiuose informacijos šaltiniuose plėtojamomis temomis.  

 

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams 
 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius 
 

Meno parodos: 
 

1. Dailininkės, vaikų literatūros kūrėjos Sigutės Ach (Vilnius) kūrybinių darbų paroda 

,,Spalvotos nuotaikos. Pažertos ant dirbtuvių stalo“, skirta Trijų karalių šventei; 

2. Tauragės moksleivių kūrybos centro Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Būti 

savimi“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; 

3. Šilutės pirmosios gimnazijos 10 kl. moksleivių sukurtų vitražų paroda ,,Spalvų ratas“, skirta 

Etnografinių regionų metams; 

4. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus mokinių dailės darbų paroda 

,,Pamojuokim pavasariui“, skirta krašto vaikų ir jaunimo kūrybinių gebėjimų ugdymui bei 

vaizduotės lavinimui; 
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5. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų 

kūrybinių darbų paroda ,,Pabaiga yra visko pradžia“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai 

paminėti; 

6. Pagėgių krašto vaikų kūrybos darbų paroda ,,Mano origamis – Pagėgių gegutė“, skirta 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti; 

7. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos mokinių keramikos darbų paroda ,,Molinuko 

pasakojimas“, skirta Etnografinių regionų metams; 

8. Šilutės rajono vaikų Meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų 

paroda ,,Prabėgę metai“, skirta Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms. 

Literatūrinės parodos: 
 

1. ,,Apie save ir savo klajones“, skirta rašytojo Kazio Borutos 110-osioms gimimo metinėms;  

2. ,,Nuotykių ir paslapčių ilgesys“, skirta literatūrinės akcijos ,,Metų knygos rinkimai 2015“ 

populiarinimui; 

3. ,,Lietaus dailininkė“, skirta poetės Almos Karosaitės 70-osioms gimimo metinėms; 

4. ,,Amžių vieškelyje“, skirta rašytojos, etnologės Pranės Dundulienės 105-osioms gimimo 

metinėms ir Etnografinių regionų metams; 

5. ,,Tauta prasideda nuo žodžio“, skirta Knygnešio dienai paminėti; 

6. ,,Gėlės suknelė“, skirta prozininko, vaikų literatūros kūrėjo Broniaus Jauniškio 95-osioms 

gimimo metinėms; 

7. ,,Europos sąjunga – kas tai?“, skirta Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai ir Europos 

dienai paminėti; 

8. ,,Pasaka – tuo pasakyta viskas“, skirta danų rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo Hanso 

Kristiano Anderseno 210-osioms gimimo metinėms; 

9. ,,Nykštukų namelio stebuklai“, skirta prozininkės, poetės Renatos Šerelytės 45-rių metų 

sukakčiai paminėti; 

10. ,,Nuo Kodėlčiaus iki Todėlčiaus“, skirta vaikų literatūros kūrėjo Vytauto Petkevičiaus  

85-osioms gimimo metinėms; 

11. ,,Smėlio nameliuose – dienos kaip uogelės“, skirta poeto, vaikų literatūros kūrėjo Jono 

Šiožinio 100-osioms gimimo metinėms; 

12. ,,Apie tai, kad galima gyventi ir užsimerkus“, skirta rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo 

Gendručio Morkūno 55-osioms gimimo metinėms; 

13. ,,Teisingi akiniai“, skirta rašytojo Rimanto Černiausko 65-osioms gimimo metinėms; 

14. ,,Pasakos ne tik telefonu“, skirta italų rašytojo Džanio Rodario 95-osioms gimimo metinėms; 

15. ,,Žmogus, juokinęs visą pasaulį“, skirta amerikiečių rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo Marko 

Tveno 180-osioms gimimo metinėms. 
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Vaikų piešinių parodos: 

1. Tradicinė Pagėgių krašto mokyklų moksleivių piešinių paroda ,,Snaigė mano delne“, skirta 

Trijų Karalių šventei; 

2. 2-5 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda ,,Ten, kur mano pėdutės“, skirta 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti; 

3. Įvairaus amžiaus vaikų piešinių paroda ,,Rudenėlio spalvos“, skirta vaikų vaizduotės ir 

meninių gabumų lavinimui bei atskleidimui; 

4. Pagėgių pradinės mokyklos 2-4 kl. mokinių piešinių paroda ,,Mano mažasis draugas“, skirta 

Tarptautinei gyvūnų globos dienai paminėti. 

 

Filialų parodos 
 

Literatūrinės parodos: 
 

1.  „Slaptoj svajonių palėpėj“, skirta poetės, vaikų literatūros kūrėjos Almos Karosaitės  

70-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

2. „Mes lyg užburtame knygų labirinte“, skirta Knygnešio dienai ir Tarptautinei rašytojų dienai 

paminėti (Lumpėnų filialas); 

3. „Istorijos vaikams, vanagams ir sliekams“, skirta prozininko, dramaturgo, vaikų literatūros 

kūrėjo Rimanto Černiausko 65-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

4. „Atostogos su Žemaitės pasakojimų rinkinėliu“, skirta rašytojos Žemaitės (tikr. Julija 

Beniuševičiūtė-Žymantienė) 170-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

5. „Kur laikosi laikas“, skirta vaikų literatūros kūrėjo Jono Liniausko 60-ies metų sukakčiai 

paminėti (Natkiškių filialas); 

6. „Mūsų gyvenimo kelias – Jūsų delnuos“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti 

(Natkiškių filialas); 

7. „Kiemo vaikų istorijos“, skirta prozininkės Emilijos Liegutės 85-erių metų sukakčiai paminėti  

(Piktupėnų filialas); 

8. „Nuo pasakų fėjos iki robotų pasaulio“, skirta rašytojos Vytautės Žilinskaitės 85-erių metų 

sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas); 

9. „Didelis ir mažas vaikų pasaulis“, skirta prozininko Vytauto Petkevičiaus 85-osioms gimimo 

metinėms (Piktupėnų filialas); 

10. „Mūsų mažieji globotiniai“, skirta Tarptautinei gyvūnų globos dienai paminėti (Stoniškių 

filialas); 

11. „Prie gintarinės Baltijos – manoji Lietuva“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

12. „Kiekvienas turime svajonių šalį“, skirta vaikų literatūros kūrėjos Vytautės Žilinskaitės 85-

erių metų sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas); 
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13. „Poezijos vaikystė“, skirta poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms ir 

Pasaulinei poezijos dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

14. „Senojo dvaro peizažai“, skirta rašytojos Šatrijos Raganos (tikr. Marija Pečkauskaitė)  

85-osioms mirties metinėms (Šilgalių filialas);   

15. „Bangų noktiurnai“, skirta  rašytojo Vytauto Brenciaus 70-osioms gimimo metinėms (Šilgalių 

filialas); 

16. ,,Iš mėnulio mergelės pasakaičių skrynelės“, skirta prozininkės Aldonos Lobytės-

Paškevičienės 100-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

17. ,,Eiliuoti vėjo paveikslėliai“, skirta vaikų literatūros kūrėjos Bronės Buivydaitės 120-osioms 

gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

18. ,,Raidelių draugystė gramatikos šalyje“, skirta vaikų literatūros kūrėjo, kalbininko Jono 

Šukio 80-ies metų sukakčiai ir Tarptautinei  rašytojų dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

19. ,,Tautos troškimas – nepriklausomybė“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  

25-mečiui (Žukų filialas); 

20. ,,Pasakų išmintis ir sąmojis“, skirta Vaikų literatūros kūrėjo Kazio Borutos 110-osioms 

gimimo metinėms (Žukų filialas); 

21. ,,Paslaptys ir įdomybės“, skirta amerikiečių rašytojo Marko Tveno rašytojo 180-osioms 

gimimo metinėms (Žukų filialas). 

Vaikų piešinių parodos: 

1. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus  

5-10 kl. mokinių piešinių paroda „Mūsų šypsnis – Lumpėnų atspindys“, skirta Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Lumpėnų filialas);  

2. 1-6 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Mano gimtinės pasaka“, skirta 

Tarptautinei tautos dienai paminėti (Lumpėnų filialas);  

3. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda  „Spalvų 

žaismas žiemos speiguose“, skirta Trijų Karalių šventei (Natkiškių filialas);  

4. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 7-10 kl. mokinių piešinių paroda  „Žemė 

gimsta, Tu – lyg antroji mama“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir 

Pasaulinei Žemės dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

5. Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos - daugiafunkcio centro 5-10 kl. mokinių 

pieštų plakatų paroda „Saugi ir laiminga vaikystė“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir 

Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

6. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda „Nuspalvink spalvomis 

pasaulį“, skirta vaikų ir jaunimo meninių gebėjimų ugdymui (Piktupėnų filialas); 
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7. Stoniškių pagrindinės mokyklos 2-5 kl. mokinių piešinių paroda ,,Rudens pasaka“, skirta 

Mokslo ir žinių dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

8. Stoniškių pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda ,,Sukurk Advento nuotaiką“, 

skirta Advento pradžiai ir Etnografinių regionų metams (Stoniškių filialas); 

9. Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos - daugiafunkcio centro 5-10 kl. mokinių 

piešinių paroda „Už Laisvę, Tėvynę ir Tave“, skirta Laisvės gynėjų ir Klaipėdos krašto 

dienoms paminėti (Šilgalių filialas); 

10. Stoniškių pagrindinės mokyklos ir Šilgalių mokyklos - daugiafunkcio centro 5-10 kl. mokinių 

piešinių paroda „Gražiausia gėlė – Tu, Mama“, skirta  Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos 

dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

11. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 4-6 kl. mokinių piešinių paroda ,,Taikos balandžių skrydis 

per pasaulį“, skirta Tarptautinei taikos dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

12. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 1-4 kl. mokinių piešinių paroda ,,Skiriu mokytojui ir 

mokyklai“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

13. 1-8 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Pabūk šalia“, skirta Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Žukų filialas); 

14. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos 1-6 kl. mokinių piešinių paroda 

„Nepaprastas draugas“, skirta Tarptautinei gyvūnų globos dienai paminėti (Žukų filialas). 

 

Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams 
 

Pagrindinis veiklos su vaikais ir jaunimu tikslas – sužadinti jų susidomėjimą knyga, skaitymu, 

ugdyti skaitymo kultūrą, patenkinti vaikų  informacinius, kultūrinius, laisvalaikio, skaitymo poreikius. 

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje sudarytos visos sąlygos jų ugdymui, mokymuisi, 

tobulėjimui ir kūrybiniams ieškojimams. 2015-ieji buvo paskelbti Etnografinių regionų metais, todėl 

dauguma popiečių, parodų, literatūrinių – edukacinių užsiėmimų, garsinio skaitymo valandėlių buvo 

skirta šiems metams pažymėti. Viešosios (Centrinės) bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikia šie 

klubai: ,,Jaunasis bibliotekininkas“, ,,Smalsutis“, ,,Antri namai“. Labiausiai vaikų pamėgtas 

bibliotekos patalpose įsikūręs pasakų kambarys ,,Suopio paunksmė“. Jame vykstančiuose 

literatūriniuose – edukaciniuose užsiėmimuose dalyvauja moksleiviai ne tik iš Pagėgių mokyklų, bet ir 

iš kitų Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyrius plėtoja partnerystę ir bičiulystę su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių lopšeliu – 

darželiu, Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokykla, Pagėgių vaikų globos namais, Pagėgių 

savivaldybės socialinių paslaugų centru. Čia vyksta vaikų vasaros stovyklų užsiėmimai, bendruose 

projektuose dalyvauja globos namų auklėtiniai, organizuojamos krašto moksleivių darbų parodos bei 

jų pristatymai. 
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Vaikų literatūros skyriaus renginiai 

 

Literatūrinė popietė ,,Šiokios tokios istorijos“ – minėdama Tarptautinę vaikų knygos dieną, 

2015 m. balandžio 14 d. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė visus knygos mylėtojus į 

jaunosios pagėgiškės, Algimanto Mackaus gimnazijos penktos klasės mokinės Lauros Klymantaitės 

parašytos ir iliustruotos knygutės ,,Šiokios tokios istorijos“ gimtadienį. Šis 10 metų amžiaus vaiko 

sukurtas ir šiemet išleistas pasakaičių rinkinėlis – pirmoji kregždutė Pagėgių krašto literatūrinėje 

padangėje.   

Laura yra tikra bibliotekos bičiulė – ne kartą apdovanota geriausios skaitytojos diplomu, yra 

įvairių literatūrinių bei kūrybinių konkursų dalyvė ir nugalėtoja, aktyvi renginių lankytoja. Į knygutę 

,,Šiokios tokio istorijos“ sugulė 22 pasakojimai apie gyvūnus. Paklausta, iš kur atsirado toks ryšys su 

mus supančia gyvąja aplinka, Laura paaiškino, kad namuose buvo ir yra įvairių augintinių, kuriais ji 

mielai rūpinasi, o ir pati mėgsta stebėti bei tyrinėti gamtą, joje vykstančius reiškinius, daug skaito šia 

tema.  

Daug gražių žodžių ir linkėjimų pirmosios knygutės išleidimo proga Laurai išsakė jos pasveikinti 

atėję artimieji, pažįstami, kaimynai, klasės draugai ir auklėtojas Valdas Gečas. Linksmą, pianinu 

atliktą kūrinėlį dovanojo bendraklasis Paulius. 
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Šventinis rytmetis ,,Kai išskrenda vasara...“ – šis 2015 m. rugsėjo 19-ąją Pagėgių savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje vykęs renginys prasidėjo garsinio skaitymo valanda, pavadinta „Sakmė apie 

Paukštę Gegutę“, kurią susirinkusiems klausytojams skaitė gegute ir karaliumi persirengę jaunieji 

bibliotekos skaitytojai Jogailė Ramanauskaitė ir Modestas Šedys bei bibliotekos direktorė Elena 

Stankevičienė. Pristatyta rugsėjo 7-11 dienomis bibliotekoje skelbto vaikų kūrybos konkurso „Mano 

origamis – Pagėgių gegutė“ darbų paroda, kurioje aktyviausiai dalyvavo Pagėgių savivaldybės Pagėgių 

pradinės mokyklos mokiniai. Vaikai išlankstė gražių gražiausių bei margų margiausių gegučių ir netgi 

– rakteliais kojelėse nešinų (tokia gegutė pavaizduota ir Pagėgių savivaldybės herbe). Gegučių 

lankstymo konkurso nugalėtojais tapo šie trečiokai: Kristalė Genytė, Brigita Malinauskaitė, Eva 

Merkelytė, Agnė Pocevičiūtė bei Dovydas Vaičekauskas. Renginio dalyviams labai patiko Tauragės 

rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro 

„Batuotas katinas“ spektaklis „Linksmuolė Kakė Makė“. Po spektaklio vidiniame bibliotekos 

kiemelyje šventinio rytmečio dalyvių bei svečių laukė Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 

rinktinės kinologų Osvaldo Girulio ir Ramūno Meilės bei jų augintinių Colos ir Narto pasirodymas.   
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Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kartu su Šilutės rajono F. Bajoraičio viešąja biblioteka 

vykdo projektą ,,Bendruomenės HUB‘as“ bibliotekoje ,,Atrask savo saviraiškos kodą“. Šių metų 

rugsėjo mėnesio pradžioje Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje prasidėjo šio projekto 

„Kūrybiškumo kodo“ užsiėmimų ciklas vaikams, kurio metu jaunieji bibliotekos lankytojai turėjo 

galimybę dalyvauti origamio (lankstymo iš popieriaus) kūrybinėse dirbtuvėlėse. Taip pat lipdė iš molio 

bei plastilino, piešė, darė aplikacijos darbelius. Biblioteka iš projekto lėšų įsigijo interaktyvų ekraną ir 

interaktyvių pamokų paketą. Šiomis pamokomis gali pasinaudoti Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų 

pedagogai ir jų mokiniai, dalyvaudami ,,Multimedijos kodo“ veikloje ,,Mokausi interaktyviai“.  

2015 m. spalio 20 d. bibliotekoje apsilankę Pagėgių vaikų darželio auklėtiniai dalyvavo neformalioje 

integruotoje gamtos pažinimo pamokėlėje ,,Naminiai gyvūnai“. Projekto  ,,Bendruomenės HUB‘as“ 

bibliotekoje ,,Atrask savo saviraiškos kodą“ veiklos nuotraukose: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filialų renginiai 
 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filialas aktyviai prisijungė prie vykdomo 

projekto „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“. 2015 m. spalio 

8-16 d., dalyvaujant Piktupėnų pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniams (mokytoja Eugenija 

Budvytienė), bibliotekoje pristatyta italų rašytojo Džanio Rodario 95-osioms gimimo metinėms skirta 

literatūrinė paroda „Stebuklai pasakoj atgimsta“, skaitytos ištraukos iš rašytojo kūrinių. Mokiniai 

mielai panoro dalyvauti kūrybiniuose užsiėmimuose ,,Plastilino išmonė ir išdaigos“, pasiskirstė, 

kokius knygų personažus lipdys, o klasėje ir namuose juos lipdė. 
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Projekto „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje  

„Atrask savo saviraiškos kodą“ renginių akimirkos 

 

2015 m. lapkričio 12-20 d. bibliotekoje vyko kūrybiniai užsiėmimai 1-4 kl. mokiniams 

,,Aplikacijos rudenėlio fone“, kuriuose dalyvavo Piktupėnų pagrindinės mokyklos ketvirtos klasės 

mokiniai (mokytoja Janeta Vidraitė-Marozienė). Vaikų išmonei nebuvo ribų. Gruodžio 1-7 d. 

biblioteka pasipuošė karpiniais, nes kūrybiniuose užsiėmimuose, skirtuose 1-4 klasių mokiniams 

,,Snaigės, kurios nesutirpsta“, panoro dalyvauti ir vyresniųjų klasių mokiniai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. vasario 4 d. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Šilgalių filiale surengtas 

baigiamasis akcijos ,,Vaikų Metų knygos rinkimai 2015“ renginys  – literatūrinė popietė „Su knyga - 

visur ir visada“. Į biblioteką vaikai atėjo jau perskaitę akcijoje dalyvaujančias knygas ir pasiruošę 

pasidalyti savo mintimis bei parekomenduoti draugams perskaityti labiausiai patikusias knygas. 

Bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė parengė nedidelę viktoriną – perskaičius ištrauką, dalyviams 

reikėjo atpažinti, iš kurios  knygos yra skaityta citata bei atsakyti į klausimus apie ją. Akcijos 

organizatorių interneto svetainėje vaikai balsavo už įdomiausia, gražiausią, linksmiausią ir jiems 

labiausiai patikusią knygutę vaikams. 
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Renginio ,,Su knyga visur ir visada“ akimirkos 

Mokiniai dalyvavo knygų iliustracinių skirtukų konkurse „Fantazija nežinanti kliūčių“. 

Originaliausių, įdomiausių knygų skirtukų autoriai buvo apdovanoti suvenyrais. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 
 

 

 Pastatai, patalpos 

Biblioteka pagal panaudos sutartis disponuoja 9 pastatais ar patalpomis, kuriose yra įrengtos 

bibliotekos, rūpinasi jų šildymu, interneto, telefono ryšiu, paslaugų lankytojams kokybišku teikimu. 

Tad privalu laikytis sanitarijos ir higienos normų, apibrėžtų įstatymais ir taikomų kultūros įstaigoms. 

Natūralu, kad šių patalpų priežiūrai būtinos ir lėšos, kurių, deja, nepakanka. 

Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai persikėlus į naujas, erdvias patalpas, darbuotojai turi 

puikias darbo sąlygas, o bibliotekos lankytojai ir krašto bendruomenė – kultūros ir meno traukos 

centrą. Už puikiai atrodančias erdves, iškilių menininkų parodas, organizuojamus renginius, 

susitikimus su žymiais Lietuvos žmonėmis, teikiamas paslaugas, kultūringą ir paslaugų aptarnavimą 

bibliotekininkų darbą vertina lankytojai – tai didelė paskata siekti dar geresnių rezultatų. 

2015 m. pabaigoje pasirengta bibliotekos atidarymui Vilkyškiuose. Užsakyti nauji baldai, 

atnaujintas interneto, telefono ryšio teikimas. 2016 m. pradžioje po pastato renovacijos ketinama jau 

vėl priimti lankytojus Vilkyškių bibliotekoje. Nepatenkinama padėtis Vėlaičių filiale, jis jau 

nebeatitinka  bibliotekoms  keliamų reikalavimų: pastatas senas, langai nesandarūs, žiemą bibliotekoje 

labai šalta, būtinas remontas. Į daugiafunkcį pastatą perkelta ir Šilgalių biblioteka. 

 Techninė įranga 

Nors bibliotekos informacinių technologijų bazė  atnaujinama pasitelkus projektines lėšas, tačiau 

to nepakanka, kad bibliotekos išliktų modernios. Įranga sparčiai sensta, ją būtina atnaujinti. 2015 m. 
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įsigyti 2 spausdintuvai, tačiau vis dar trūksta lėšų pagrindinėm bibliotekos veiklos priemonėms – 

identifikacijos (brūkšninių) kodų nuskaitytuvų, ausinių ir kt. Viešosios bibliotekos darbuotojų pastangų 

dėka nuo 2002 m. buvo nuolat ieškoma fondų bei galimybių teikti paraiškas ir gauti finansavimą 

kompiuterinei įrangai įsigyti. Tuo būdu buvo aprūpintos visos krašto bibliotekos kompiuteriais, 

spausdintuvais, kita technika (Žr. aukščiau išvardintas priemones). 2015 m. įrangos atnaujinimui buvo 

pateiktos paraiškos Kultūros ministerijai, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekai ir Bilo ir 

Melindos Geitsų fondui, Bibliotekų renovavimo ir modernizacijos programai, „Bibliotekos pažangai“ 

projektui.  Gauto projektų finansavimo lėšomis buvo įsigytas interaktyvus ekranas už 4 980,00 Eur. 

Savivaldybės biudžeto skirtomis lėšomis įsigyta įrangos už 869,00 Eur. 

 

X. FINANSAVIMAS 

  

 

          (Lyginamoji analizė su 2014  m.)                                                     42 lentelė 

 2014 m.  2015 m. 

 Gauta lėšų Išlaidos Gauta lėšų (Eur) Išlaidos (Eur) 

Iš viso (Eur): 123 262,00 123 175,00 145 944,00 145 944,00 

Iš savivaldybės:  120 829,00 120 829,00 138 458,00 138 458,00 

Darbo užmokesčiui 88 450,00 88 450,00 78 185,00 78 185,00 

Periodikos įsigijimui 4 344,00 4 344,00 3 024,00 3 024,00 

Kitos išlaidos 19 549,00 19 549,00 47 685,00 47 685,00 

Iš Kultūros 

ministerijos 

8 975,00 8 975,00 8 859,00 8 859,00 

Už mokamas 

paslaugas 

492,00 492,00 70,00 70,00 

Fizinių ir juridinių 

asmenų parama 

1 854,00 
(leidiniais) 

1 854,00 
(leidiniais) 

2 342,00 
(leidiniais) 

2 342,00 
(leidiniais) 

87,00 
(2% nuo gyventojų 

pajamų mokesčio) 

0 94,00 
(2% nuo gyventojų 

pajamų mokesčio) 

0 

Programų, projektų 

lėšos 

0 0 4 980,00 4 980,00 

Kompiuterinei 

įrangai  

0 0 869,00 869,00 

 

 

XI. IŠVADOS 

 
 

Bibliotekos pripažinimas ir pasiekimai: 

 Bibliotekos veiklą įtakoja finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, bet sutelktos ir pozityvios 

bibliotekos bendruomenės dėka, bibliotekos misija sėkmingai vykdoma – darbuotojai teikia 

kokybiškas bibliotekinės veiklos paslaugas, kuria informacinę ir žinių visuomenę, skatina skaitymą ir 

skleidžiant mokymosi visą gyvenimą idėją, užtikrina krašto gyventojų visaapimančius informacinius 

poreikius; 
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 Pagėgių savivaldybėje kuriama moderni bibliotekų sistema, mažinama gyventojų socialinė 

atskirtis suteikiant galimybes visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei 

elektroniniais informaciniais ištekliais;  

 Organizuojant knygos renginius, sėkmingai įgyvendinama skaitymo skatinimo programa; 

 Nuolat mokomi krašto gyventojai kompiuterinio raštingumo, jiems teikiamos konsultacijos, 

atsakoma į reikiamas užklausas; 

 Darbuotojai kvalifikaciją kelia nuotoliniu būdu, savišvieta ir dalyvaujant organizuojamuose 

mokymuose; 

 Biblioteka  - Pagėgių savivaldybės kraštotyros centras, kaupiantis ir saugantis išliekamąją vertę 

turinčius dokumentus; 

 Kuriamos vietinės duomenų bazės įvairiomis temomis: krašto įvykiai, renginiai, ekonominiai 

pokyčiai, pasiekimai, istorijos, kultūros, švietimo, socialinio gyvenimo klausimais; 

 Biblioteka išlieka vienu svarbiausiu krašto kultūros traukos centru, kuriame vyksta aktyvus 

visuomenės gyvenimas: organizacijos bibliotekos erdves naudoja įvairiems seminarams, 

konferencijoms, dalykiniams susitikimams, renginiai suburia krašto bendruomenę turiningam 

laisvalaikiui, interneto skaityklos – prevencija ir atsvara vaikų ir jaunimo negatyviai elgsenai; 

 Informacija apie bibliotekos veiklą nuolat viešinama bibliotekos svetainėje www.pagegiusvb.lt, 

kitose visuomenės informavimo priemonėse, bibliotekos teikiamos paslaugos tenkina plačius 

gyventojų sluoksnius, bibliotekininkai krašto visuomenės vertinami ir gerbiami. 

 

Problemos: 

 Finansinės problemos koregavo bibliotekų veiklą – dėl lėšų stokos atsisakyta kai kurių renginių 

organizavimo, susitikimų su raštijos veikėjais, sustabdyti leidybiniai projektai, darbuotojai negali kelti 

kvalifikacijos Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre vykstančiuose seminaruose; 

 Stokojama lėšų bibliotekos periodinių leidinių (laikraščių ir žurnalų) prenumeratai; 

 Per menkai vyksta bibliotekų informacinių technologijų ir priemonių atnaujinimas; 

 Taisytina patalpų ir pastatų padėtis Vėlaičių bibliotekoje: bibliotekos patalpos jau nebeatitinka 

bibliotekoms keliamų reikalavimų; 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 2015 m. veiklos ataskaita publikuojama: 

www.pagegiusvb.lt → Veikla → Veiklos ataskaitos. 

 

 

 

Direktorė          E. Stankevičienė 

http://www.pagegiusvb.lt/

