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 BENDROJI DALIS 

 
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 

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centro rekomendacijomis ir 

reikalavimais, LR Seimo ir Vyriausybės priimtais teisės aktais. 

Įgyvendinant bibliotekos misiją ir tikslus, reikia pripažinti, kad Pagėgių savivaldybės viešoji 

biblioteka ir toliau išlieka vienu svarbiausiu krašto informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centru. 

2014 m. buvo tęsiami darbai - renkami, apdorojami, kaupiami dokumentai, sisteminama ir 

skaitmeninama 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. 

2014 m. išlaikyta visose krašto bibliotekose interneto prieiga ir teiktos lankytojams plataus 

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

bankininkystės ir savarankiško nuotolinio mokymosi poreikių tenkinimo. 

Pagėgių savivaldybės gyventojams buvo teiktas bibliotekinis aptarnavimą knyga, naujausia 

informacija teisiniais, švietimo, mokslo, kultūros klausimais, organizuoti knygos, edukacijos renginiai 

vaikams, jaunimui, suaugusiems. 

Išsaugotas optimalus Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklas, nors Vilkyškių filialo remontas 

ilgam sutrikdė Vilkyškių miestelio bendruomenės poreikį naudotis bibliotekos paslaugomis. Miestelio 

bibliotekos lankytojai nukreipiami į Centrinę biblioteką Pagėgiuose, tai šiems žmonėms labai 

apsunkino prieigą prie informacijos. Stoniškių filialas perkeltas į naujas seniūnijos pastato patalpas. 

Pabaigus Piktupėnų bendruomenės namų renovaciją, pagerėjo ir čia įkurtos bibliotekos darbo sąlygos. 

Atskiras įėjimas į biblioteką, nauji langų rėmai, jaukios ir šiltesnės patalpos – visa tai teigiamai įtakojo 

darbo, laisvalaikio praleidimo sąlygas ir lankytojams ir darbuotojai. 

2014 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; 



2014 m. veiklos ataskaita 

 

5 

 

- Biblioteka – įstaiga, kurioje 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; 

- Savivaldybės renginių programa 5 tūkst. litų finansavo tradicinius bibliotekos renginius. 

Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimas vyko krašto bibliotekose visus metus, o jo 

kūrybą akcijos „Arbatėlė su Donelaičiu“  metu skaitė 300 krašto žmonių – nuo bedarbio, neįgalaus 

žmogaus, paauglio iki ką tik susituokusių jaunavedžių poros, savivaldybės vadovų, Tarybos narių, 

ambasadorių, krašto svečių iš užsienio, Donelaitis skambėjo įvairiomis kalbomis, įvairiu laiku. 

- Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka patraukli ir įdomi ne tik vietos gyventojui, bet ją 

aplankė keli tūkstančiai ekskursantų, čia vedami edukaciniai užsiėmimai mokiniams, organizuojami 

įvairūs knygos renginiai, susitikimai su žinomais visuomenės veikėjais, rengiami meno parodų 

pristatymai. 

- Darbuotojai 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. 
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 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 2013 m.)         1 lentelė 

Bibliotekos 

Knygnešių skaičius 
Išduotis 

Knygų Periodikos Viso 

2013 

m. 

2014 

m. 

Skir- 

tumas 

2013 

m. 

2014 

m. 

Skir- 

tumas 

2013 

m. 

2014 

m. 

Skir- 

tumas 

2013 

m. 

2014 

m. 

Skir- 

tumas 

Pagėgių VB 39 38 -1 454 381 -73 2 515 3 533 +1 018 2 969 3 914 +945 

Lumpėnų fil. 9 9 0 120 129 +9 577 550 -27 697 679 -18 

Natkiškių fil. 12 7 -5 27 15 -12 35 22 -13 62 37 -25 

Piktupėnų fil. 16 14 -2 118 61 -57 43 25 -18 161 86 -75 

Stoniškių fil. 16 12 -4 45 40 -5 560 502 -58 605 542 -63 

Šilgalių fil. 7 7 0 165 50 -115 1 127 1 098 -29 1 292 1 148 -144 

Vėlaičių fil. 11 6 -5 127 60 -67 96 14 -82 223 74 -149 

Vilkyškių fil. 23 0 -23 135 0 -135 1 250 0 -1250 1 385 0 -1 385 

Žukų fil. 6 6 0 260 240 -20 785 800 +15 1 045 1 040 -5 

Viso: 139 99 -40 1 451 976 -475 6 988 6 544 -444 8 439 7 520 -919 
 

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 

papildomą paslaugą – knygnešystę, t.y. šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai savanoriai, bibliotekos 

leidinius jie pristato skaitytojams į namus. 2014 m. daugiausiai knygnešių turėjo Viešoji biblioteka, 

Piktupėnų bei Stoniškių filialai (šiose teritorijose didžiausias gyventojų skaičius).  

2014 m. visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje knygnešių skaičius, lyginant 

su 2013 m., sumažėjo 40 asmenų arba 28,8%. Pagrindinė tokio nuosmukio priežastis – visus 2014-

uosius metus besitęsusi Vilkyškių renovacija, dėl kurios buvo sustabdytas šios bibliotekos darbas. Šis 
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos padalinys pagal vykdomos knygnešystės veiklos 

intensyvumą visada užimdavo antrąją vietą po Viešosios (Centrinės) bibliotekos. Vilkyškių 

mikrorajonas – yra ketvirtasis pagal gyventojų skaičių Pagėgių savivaldybėje. 

2014 m. specialiųjų poreikių asmenims išduotų dokumentų dalis sudarė 10,8% (2013 m. - 10,2%) 

viso per 2014-uosius metus Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojams išduotų dokumentų skaičiaus. 2014 

m. vienam knygnešiui vidutiniškai teko 76 dokumentai, o tai 15,3 dokumento daugiau negu 2013 m.  

Atsižvelgiant į tai, jog Pagėgių savivaldybės bibliotekų sistemoje yra įregistruota beveik šimtas 

knygnešių, kurie per 2014 m. metus neįgaliems, senyviems krašto gyventojams pristatė per 750 vnt. 

įvairių spaudinių, galima teigti, jog knygnešių veikla yra reikšminga, reikalinga, aktuali ir būtina 

mažinant informacinę atskirtį. 

 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 
 

 

Fondo būklė 
 

2014 m. Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 102 952 įvairūs dokumentai: knygos, 

periodiniai leidiniai, garsiniai, regimieji ir kiti elektroniniai dokumentai. Bendras fondas padidėjo  

68 pavadinimų 1 175 spaudiniais. Kaimo filialuose fondas pagausėjo 921 dokumentu, o pavadinimų 

kiekis išliko nepakitęs. Einamaisiais metais buvo gauta daugiau naujų leidinių, todėl padidėjo ir 

bendrasis fondas. 

69% fondo sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 27,6% ir periodikos – 3,4% 

nuo viso turimo fondo.  

Naujiems dokumentams įsigyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2014 m. skyrė  

30 990,00 Lt, o tai – 500,00 Lt mažiau negu 2013 m. 2014 m. vidutinė vienos knygos kaina buvo 

24,45 Lt. Kasmet mažėjant lėšų naujiems dokumentams įsigyti, bibliotekos pakankamai 

neaprūpinamos reikiamais informaciniais leidiniais bei kita nauja, aktualia literatūra. 

 

Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų: 

 

 (Lyginamoji analizė su 2013 m.)        2 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas 

Pavadinimai 
Skirtumas 

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Viso: 101 777 102 952 +1 175 19 185 19 253 +68 

Viešoji biblioteka 33 937 34 191 +254 19 185 19 253 +68 

Kaimo filialai 67 840 68 761 +921 9 738 9 738 0 
 

Bendras fondas padidėjo 1 175 dokumentais ir 68 pavadinimais. Kaimo filialuose bendras fondas 

padidėjo 921 dokumentu. Viešojoje bibliotekoje fondas padidėjo 254 dokumentais.  
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Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra grožinės literatūros dokumentų: 
      
(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        3 lentelė 

 

Biblioteka 

 

Dokumentų  skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2013 m. 2014 m. 

Viso: 70 622 71 083 +461 69,0 

Viešoji biblioteka 23 955 23 886 -69 69,9 

Kaimo filialai 46 667 47 197 +530 68,6 
 

Grožinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 276  dokumentais, o tai 

sudaro 35,5% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Fondo padidėjimas susijęs su didesniu naujų 

grožinės literatūros leidinių gavimu.  

 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)         4 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2013 m. 2014 m. 

Viso: 28 783 28 369 -414 27,6 

Viešoji biblioteka 9 130 9 230 +100 27,0 

Kaimo filialas 19 653 19 139 -514 27,8 
 

Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 405 vnt., tai sudaro 11,2% 

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

pasenusio turinio šakinės literatūros nurašymu. 

 

Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių)  

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        5 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2013 m. 2014 m. 

Viso: 2 372 3 500 +1 128 3,4 

Viešoji biblioteka 852 1 075 +223 3,1 

Kaimo filialas 1 520 2 425 +905 3,6 
 

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 915 dokumentų, tai 

sudaro 53,2% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2014 m. gauti 45 pavadinimų prenumeruojami 

periodiniai leidiniai. 

 

Aprūpinimas dokumentais 

2014 m. bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Patogu pirkti“, Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB „Tyto alba“, 

UAB „Eglės“ leidykla ir kt.   

Dokumentai Viešajai (Centrinei) bibliotekai ir filialams užsakomi vadovaujantis LR Viešųjų 

pirkimų įstatymu, t.y. leidyklų, knygų autorių, knygynų pateiktais pasiūlymais. 
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Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        6 lentelė 

Mikrorajonas 
1 gyventojui 1 vartotojui 

2013 m. 2014 m. Skirtumas 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Viso: 10,7 11,8 +1,1 33,6 47,4 +13,8 

Viešoji biblioteka 12,7 16,2 +3,5 27,8 44,7 +16,9 

Kaimo filialas 9,9 10,4 +0,5 37,6 48,8 +11,2 
   

Vienam gyventojui tenkantis knygų kiekis 2014 m. padidėjo 1,1 dokumento, nes 784 gyventojais 

sumažėjo bendrasis gyventojų skaičius. Einamaisiais metais vienam gyventojui teko 11,8 Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos fonduose esančių knygos: Pagėgių savivaldybės Viešojoje 

(Centrinėje) bibliotekoje – 16,2, kaimo filialuose – 10,4 leidinio. 

Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo 13,8 leidinio, nes 2014 m. bendras vartotojų skaičius 

sumažėjo – 852. Vienam vartotojui teko 47,4 knygos, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje – 44,7, kaimo 

filialuose – 48,8 leidinio.  

Vienam gyventojui 2014 m. teko 2,4 naujai gauto dokumento, Viešojoje bibliotekoje – 1,5, 

kaimo filialuose – 3,0 leidiniai. 

Per 2014 m. gauti 3 garsiniai ir regimieji dokumentai. Iš viso fonde yra 89 garsiniai, regimieji  ir 

elektroniniai dokumentai. 

 

Per 2014 metus biblioteka įsigijo 3 596 dokumentus: 1 681 knygą (348 pav.) ir 1 915 

periodinių leidinių (45 pav.). 

7 lentelė 

Knygų įsigijimo šaltiniai Įsigytų leidinių kiekis: 

UAB „Alma litera sprendimai” 339 

Dovanos paramos keliu 414 

UAB „Baltų lankų“ leidyba 188 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 176 

UAB „Tyto alba“ 141 

UAB „Eglės leidykla“ 15 

Pirkimo-pardavimo sutartys 70 

Kiti įvairūs tiekėjai 5 

UAB „Patogu pirkti“ 308 

Vilniaus Dailės akademijos leidykla 25 

Iš viso: 1 681 

2014 m. Viešosios (Centrinės) bibliotekos bei filialų fondai pasipildė ir paramos, dovanos keliu 

iš įvairių šaltinių gautais leidiniais už 6 433,90 Lt. (2013 m. už 6 343,49 Lt).  

Kaip ir kiekvienais metais, nemokamai leidinių skyrė Kultūros ministerija, Valstybinės lietuvių 

kalbos komisija,  bibliotekos skaitytojai, renginių dalyviai. 2014 m. parama knygomis gauta iš leidyklų  

– UAB „Alma littera“, UAB „Aidai“, UAB „Eglės leidykla“, UAB, „Žara“, Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos ir kt. 
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2014 m. knygas bibliotekai dovanojo Pagėgių savivaldybės administracija, Seimo narys Algirdas 

Patackas (Vilnius), prof. habil. dr. Domas Kaunas (Vilnius), Jūratė Caspersen (Šveicarija), Romas 

Šležas ir Marytė Kavaliauskaitė-Murphy (Bostonas, JAV), Vaidas Bendaravičius (Šilutės urėdija), 

Arvydas Stirna (Jonava),  Joana Jakienė (Vilnius), Pagėgių savivaldybės Plaškių kaimo bendruomenė, 

Pagėgių moterų bendrija „Pagėgių vaivorykštė“. Kaip visada knygas dovanojo ir bibliotekos 

nuolatiniai bičiuliai: prof. Rolandas Vitalius Idzelis, Birutė Babilienė, Romualda Virginija Idzelytė, 

Ingrida Jokšienė, Irena Jurgutienė ir kt. 

Įvairius leidinius dovanojo ir atvykę kolegos iš kitų Lietuvos bibliotekų – Šilutės rajono 

savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos, Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos, Skuodo rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos. 

Fondai pasipildė ne tik knygomis, bet ir periodiniais leidiniais. Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas, vykdydamas projektą, 2014 m. visoms Lietuvos bibliotekoms (taip pat ir Pagėgių 

savivaldybės viešajai bibliotekai) užprenumeravo po 37 kultūros žurnalus ir 9 savaitraščius. Eilę metų 

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 ne tik siuntė bibliotekai žurnalus „Pasaulio lietuvis“ ir 

„Šveicarijos žinios“, bet ir dovanojo „Metų knygos rinkimų“ rinkinius Poezijos ir Suaugusiųjų knygų 

kategorijose. Bibliotekos fondai pasipildė ir Pagėgių savivaldybės Vilkyškių turizmo informacijos 

centro dovanotais lankstinukais, brošiūromis apie Pagėgių kraštą ir kitas šalies vietoves. 
 

 

 

 

 

 

 

Dokumentų gautis 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:  
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        8 lentelė 

Biblioteka 

2013 m. 2014 m. 

Dokumentų 

skaičius 
Pavadinimų 

Dokumentų 

skaičius 

Skirtu-

mas 
Pavadinimų 

Skirtu- 

mas 

Viso: 2 567 362 3 596 +1 029 348 -14 

Viešoji 

biblioteka 
1 174 362 1 367 +193 348 -14 

Kaimo 

filialai 
1 393 152 2 229 +836 192 +40 

 

2014 m. įsigyti 3 596 dokumentai, t. y. 1 029 dokumentais daugiau nei 2013 m. (2014 m. 

padidėjimą lėmė didesnis periodikos gavimas). Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 318 leidinių ir 

192 pavadinimų dokumentus. Stoniškių filialas gavo 432 naujus dokumentus, Piktupėnų filialas – 368 

leidinius, Lumpėnų filialui teko 341 leidinys, Natkiškių filialui – 332, Šilgalių filialui – 337, Vėlaičių 

filialui – 251, Žukų filialui – 168 dokumentai.  
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Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose grožinės literatūros dokumentų: 

  
(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        9 lentelė 

Biblioteka 

Grožinės literatūros 

dokumentų skaičius 
Pavadinimai 

2013 m. 2014 m. 
Skirtu- 

mas 
2013 m. 2014 m. 

Skirtu- 

mas 

Viso: 1 247 1 276 +29 226 228 +2 

Viešoji biblioteka 524 550 +26 226 228 +2 

Kaimo filialai 723 726 +3 119 160 +41 
 

Didesniąją dalį naujai įsigytų dokumentų 2014 m. sudarė grožinė literatūra, kurios gauta 1 276 

leidiniai. Tai sudaro 35,5% nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai vienas kaimo filialas 

gavo 104 knygas. 

Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros: 

 (Lyginamoji analizė su 2013 m.)        10 lentelė 

2014 m. 

 

Šakinės literatūros dokumentų 

skaičius 
Pavadinimai 

2013 m. 2014 m. 
Skirtu-

mas 
2013 m. 2014 m. 

Skirtu-

mas 

Viso: 533 405 -128 136 120 -16 

Viešoji biblioteka 285 229 -56  136 120 -16 

Kaimo filialai 248 176 -72 33 32 -1 
 

Šakinės literatūros fondas pasipildė 405 naujais dokumentais, arba 11,2% nuo bendro dokumentų 

gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 25 dokumentus. 2014 m. gauta 128 dokumentais, 16 

pavadinimų mažiau negu 2013 m.  

Per metus gauta periodinių leidinių:  
11 lentelė 

Biblioteka Leidinių skaičius Pavadinimai 

Viso: 1 915 45 

Viešoji biblioteka 588 45 

Kaimo filialai 1 327 10 
  

2014 m. gauta 1 915 vnt. ir 45 pavadinimų periodiniai leidiniai, kas sudaro 53,2% nuo bendro 

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

Einamaisiais metais iš Pagėgių savivaldybės biudžeto periodikos prenumeratai buvo skirta 15 000,00 

Lt, todėl Viešajai (Centrinei) bibliotekai ir filialams buvo užprenumeruota daugiau periodinių leidinių. 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde: 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        12 lentelė 

Biblioteka 
Leidinių skaičius % nuo bendro fondo 

2013 m. 2014 m. Skirtumas 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Viso: 2 567 3 596 +1 029 2,5 3,5 +1,0 

Viešoji biblioteka 1 174 1 367 +193 3,5 4,0 +0,5 

Kaimo filialai 1 393 2 229 +836 2,1 3,2 +1,1 
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2014 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dokumentų gauta 3,5% nuo viso 

dokumentų fondo, tai 1,0% daugiau nei 2013 m. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje dokumentų gauta 

4,0% nuo viso dokumentų fondo, tai 0,5% daugiau negu 2013 m. Kaimo filialuose dokumentų gauta 

3,2% nuo viso dokumentų fondo, tai 1,1% daugiau nei 2013 m.  

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

 

Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti 2014 m. buvo Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija, knygoms ji skyrė 30 990,00 Lt. ir Pagėgių savivaldybės administracija, periodikai 

skyrusi 15 000,00 Lt. Iš viso valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis - 45 990,00 Lt - 2014 m. 

nupirkta vienam gyventojui naujų leidinių už 5,27 Lt. (2013 m. –  3,85 Lt). 

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

3,55 Lt (2013 m. – 3,32 Lt),  iš savivaldybės biudžeto vienam gyventojui nupirkta leidinių už 1,72 Lt. 

(2013 m. – 0,53 Lt). 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti padidėjo todėl, kad 784 gyventojais 

sumažėjo bendras mikrorajono gyventojų skaičius, nors Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

2014 m. skyrė mažiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti (30 990,00 Lt. ) nei 2013 m. Taip pat daugiau 

lėšų buvo skirta ir iš Pagėgių savivaldybės administracijos periodikos prenumeratai - 15 000,00 Lt 

(2013 m. – 5 000,00 Lt. 

Dokumentų nurašymas 
 

2014 metais nurašyta 2 421 dokumentas, iš jų 787 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai, 510 -   

praradę aktualumą dokumentai ir 1 124 susidėvėję dokumentai. Bendras nurašymo rodiklis siekia 2,4% 

nuo bendro fondo kiekio.  

Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų: 
 

 (Lyginamoji analizė su 2013 m.)        13 lentelė 

Biblioteka 

2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Dokumen- 

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Viso: 2 153 552 2 421 358 +268 -194 

Viešoji biblioteka 757 331 1 113 280 +356 -51 

Kaimo filialai 1 396 552 1 308 358 -88 -194 
 

Nurašymo priežastys: 

 seni periodiniai leidiniai, nurašyta  – 787 (0,7% nuo turimo fondo); 

 susidėvėję ir skaitytojų sugadinti, nurašyta  –  1 124 (1,1% nuo turimo fondo); 

 praradę aktualumą dokumentai – 510 (0,5 nuo turimo fondo). 

Pagrindinę nurašytų dokumentų dalį sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai, periodiniai leidiniai.  
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Fondo panaudojimas 
 

Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 0,7. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,5; 

 Kaimo filialuose – 0,7. 

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,38. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,49; 

 Kaimo filialuose – 0,34. 

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,17. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,34; 

 Kaimo filiale – 0,11. 

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 20,2. 

 Viešojoje bibliotekoje – 18,19; 

 Kaimo filialuose – 20,36. 

Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2014 m. buvo 0,7. Lyginant su 2013 m. (fondo panaudojimo 

koeficientas buvo 0,8), šis rodiklis sumažėjo, nes sumažėjo bendras dokumentų išdavimas ir bendras 

mikrorajono gyventojų skaičius. 

Grožinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2014 m. – 0,38 (2013 m. – 0,40), o šakinės 

literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,17 (2013 m. – 0,13). Periodinių leidinių  bendras 

naudojimo koeficientas yra 20,2 (2013 m. – 30,05). Fondo panaudojimo koeficiento sumažėjimą lėmė 

sumažėjęs bendras vartotojų skaičius – 784, sumažėjusi išduotis – 12 931 egz. ir laikinai sustabdytas 

darbas Vilkyškių filiale, kuriame vyksta renovacijos darbai. 

 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

 

Vartotojų telkimas 
 

1. Regiono gyventojų skaičius 
 

2014 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruota 8 716 statistinių regiono gyventojų: 2 106 

– gyventojai mieste ir 6 610 – kaimuose. Gyventojų skaičius, lyginant su 2013 m. duomenimis, 

sumažėjo 784 gyventoju. Didžiausias, beveik pustrečio šimto (32%) siekiantis gyventojų skaičiaus 

sumažėjimas užfiksuotas Vilkyškių seniūnijoje. 

 

2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 
 

Iš viso regione – 24,9% 

Viešojoje bibliotekoje – 8,8% 

Kaimo filialuose – 21,3% 
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(Lyginamoji analizė su 2013 m)        14 lentelė 
 

Biblioteka ir jos 

aptarnaujamas 

mikrorajonas 

 

Gyventojų skaičius 
Regiono gyventojų sutelkimo 

procentas 

2013 m. 2014 m. Skirtumas 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Pagėgių viešoji 

(Centrinė) biblioteka  

– Pagėgių savivaldybė 

9 500 8 716 -784 12,9% 8,8% -4,1% 

Lumpėnų filialas – 

Lumpėnų seniūnija 
1 193 1 174 -19 26,0% 26,1% +0,1% 

Natkiškių filialas – 

Natkiškių seniūnija 
891 860 -31 12,5% 12,6% +0,1% 

Piktupėnų filialas – 

Piktupėnų seniūnaitija 
647 616 -31 36,0% 35,7% -0,3% 

Stoniškių filialas – 

Stoniškių seniūnija 
1 383 1 383 0 26,0% 23,9% -2,1% 

Šilgalių filialas – 

Šilgalių seniūnaitija 
639 683 +44 33,8% 30,7% -3,1% 

Vėlaičių filialas –  

Kentrių seniūnaitija 
324 301 -23 36,1% 30,2% -5,9% 

Vilkyškių filialas – 

Vilkyškių seniūnija 
985 745 -240 32,0% 0% -32,0% 

Žukų  filialas – 

Žukų seniūnaitija 
765 848 +83 18,2% 19,2% +1,0% 

Viso Pagėgių 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

sistemoje: 

9 500 8 716 -784 31,8% 24,9% -6,9% 

 

Atlikus 2013-2014 m. aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus ir gyventojų sutelkimo 

procento lyginamąją analizę, nustatyta, kad 2014 m. 6,9% smuktelėjo bendrasis Pagėgių savivaldybės 

gyventojų sutelkimo procentas. 4,1% sumažėjo gyventojų sutelkimas Viešojoje (Centrinėje) 
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bibliotekoje ir 5,1% sumažėjo gyventojų sutelkimo procentas Pagėgių krašto kaimiškose bibliotekose. 

Pagrindinė to priežastis – vieno iš gausiausius skaitytojų srautus sutraukdavusio Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos struktūrinio padalinio – Vilkyškių filialo – uždarymas renovaciniam periodui, 

gyventojų emigracija. 

VARTOTOJAI 

 

Iš viso regione – 2 173 vartotojai; Viešojoje bibliotekoje – 764; Kaimo filialuose – 1 409. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojų pasiskirstymas 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        15 lentelė 

Bibliotekos 2013 m. 2014 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 1 221 764 -457 

Lumpėnų filialas 310 306 -4 

Natkiškių filialas 111 108 -3 

Piktupėnų filialas 233 220 -13 

Stoniškių filialas 360 331 -29 

Šilgalių filialas 216 210 -6 

Vėlaičių filialas 117 91 -26 

Vilkyškių filialas 315 0 -315 

Žukų filialas 142 143 +1 

Viso: 3 025 2 173 -852 
 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius, 

lyginant su 2013 m. duomenimis, sumažėjo 852 asmenimis (28,2%). Šiam neigiamam pokyčiui 

reikšmingą įtaką turėjo visus 2014-uosius metus besitęsęs Vilkyškių filialo veiklos sustabdymas dėl 

patalpų renovavimo darbų. Tai lėmė aptarnaujamų skaitytojų skaičiaus sumažėjimą Pagėgių 
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savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje daugiau negu dešimtadaliu. Vartotojų skaičiaus 

sumažėjimą taip pat lėmė Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos vartotojų 

aptarnavimo sistemos kaitos periodas. Jo metu pereita nuo rankinės skaitytojų aptarnavimo sistemos 

(skaitytojų duomenų žymėjimo formuliaruose) prie šiuolaikiškos, modernios, vieningos elektroninės 

skaitytojų aptarnavimo sistemos (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos - LIBIS)). Ši 

automatizuota sistema vienija visų šalies viešųjų bibliotekų tinklą ir standartizuoja bibliotekų 

skaitytojų registravimo, aptarnavimo bei apskaitos procesus. Vartotojų sumažėjimui nemenkos įtakos 

turėjo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojų ligos (tuomet kaimo bibliotekos 

neveikė) ir gyventojų emigracija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojų sudėtis 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        16 lentelė 

 Vartotojų sudėtis 
Skirtumas 

2013 m. 2014 m. 

Viso regione 3 025 2 173 -852 

Vaikai, jaunimas 1 661 1 061 -600 

Bedarbiai 368 250 -118 

Dirbantieji 575 495 -80 

Pensininkai ir neįgalieji 263 229 -34 

Studentai 158 138 -20 
 

2014 m. iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje besilankančių socialinių gupių 

tarpo 600 sumažėjo vaikų ir jaunimo gretos, t. y., lyginant su 2013 m. - 36,1%. Pagėgių savivaldybės 

bibliotekose besilankančių vaikų ir jaunuolių skaičiaus sumažėjimą 2014 m. lėmė objektyvios 

priežastys: šeimos emigracija į kitą valstybę, išvykimas tęsti mokslus į kitus Lietuvos miestus, kasmet 

mažėjantis gimstamumas, išvykimas studijuoti ar dirbti į užsienio šalis 
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Vartotojų sudėties pokyčiai 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        17 lentelė 
 

Vartotojų sudėtis 
VB 

2013 m. 

VB 

2014 m. 

Kaimo fil.  

2013 m. 

Kaimo fil.  

2014 m. 

Vaikai, jaunimas 756 360 905 701 

Studentai 50 51 108 87 

Dirbantieji 182 180 393 315 

Bedarbiai 140 88 228 162 

Pensininkai,  

neįgalieji 
93 85 170 144 

Viso: 1 221 764 1 804 1 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsilankymų skaičius 

 

Apsilankymų skaičius: viso – 91 167 

Viešojoje bibliotekoje – 54 395 

Kaimo filialuose – 36 772 
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Apsilankymų skaičius 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        18 lentelė 

Bibliotekos 2013 m. 2014 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 51 035 54 395 +3 360 

Lumpėnų filialas 6 134 6 125 -9 

Natkiškių filialas 6 912 6 091 -821 

Piktupėnų filialas 4 383 3 926 -457 

Stoniškių filialas 7 851 7 451 -400 

Šilgalių filialas 6 397 5 870 -527 

Vėlaičių filialas 2 865 2 339 -526 

Vilkyškių filialas 8 018 0 -8 018 

Žukų filialas 4 958 4 970 +12 

Viso: 98 553 91 167 -7 386 
 

2014 m., lyginant su 2013 m., daugiau negu septyniais tūkstančiais arba kitaip -7,5% sumažėjo 

apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius. Priežastis - kelis mėnesius trukęs Natkiškių, 

Piktupėnų, Vėlaičių filialų nedarbo periodas dėl bibliotekininkių ligų, Vilkyškių filialo veiklos 

sustabdymas dėl patalpų renovacijos. Tačiau 2014 m. net 6,6% padidėjo Pagėgių savivaldybės 

viešosios (Centrinės) bibliotekos lankytojų skaičius. To priežastys: laikinai nedirbusių filialų 

lankytojai lankėsi centrinėje bibliotekoje, bibliotekoje veikiančių klubų narių vykę renginiai,  

seminarų, konferencijų, susirinkimų, šachmatų turnyrų, susitikimų, apvaliojo stalo diskusijų, mokymų, 

literatūrinių popiečių bei vakarų, garsinio skaitymo ciklų, organizuojamų pavienių ir grupinių 

ekskursijų gausa ir kita. 
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Lankomumas 
 

Bendras lankomumo rodiklis: 2013 m. – 32,6 

2014 m. – 42,0 

 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        19 lentelė 

Bibliotekos 2013 m. 2014 m. 

 

Skirtumas 
 

Viešoji biblioteka 41,8 71,2 +29,4 

Kaimo filialai 26,3 26,1 -0,2 
 

2014 m. išaugusio Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos lankomumo priežastys: 

6,6%, lyginant su 2013 m. duomenimis, išaugęs apsilankymų skaičius, aktyvi bibliotekoje veikiančių 

suaugusiųjų ir vaikų klubų veikla, iškilių meno parodų eksponavimas, susilaukęs didelio kraštiečių ir 

miesto svečių lankomumo, ekskursijų gausa, daugiau negu 3 tūkstančiais išaugęs Interneto skaityklų 

lankytojų skaičius. Pagėgių biblioteka – pagrindinė įstaiga Pagėgių krašte, teikianti  daug nemokamų 

informacinių paslaugų gyventojams. 

 

Dokumentų išduotis 

Išduota dokumentų: 
 

Iš viso regione – 69 627 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 18 895 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose – 50 732 fiz. vnt. 
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Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2013  m.)        20 lentelė 

Bibliotekos 2013 m. 2014 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 19 412 18 895 -517 

Lumpėnų filialas 9 913 9 498 -415 

Natkiškių  filialas 4 775 4 408 -367 

Piktupėnų filialas 7 570 6 076 -1 494 

Stoniškių filialas 10 986 10 090 -896 

Šilgalių filialas 6 210 5 677 -533 

Vėlaičių filialas 2 998 2 283 -715 

Vilkyškių filialas 8 044 0 -8 044 

Žukų filialas 12 650 12 700 +50 

Viso: 82 558 69 627 -12 931 

 

Dokumentų išduotis 2014 m., palyginus su 2013 m., Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos sistemoje sumažėjo beveik trylika tūkstančių, t. y. 15,7%. Didžiausias sumažėjimas 

pastebimas Piktupėnų, Stoniškių ir Vėlaičių filialuose. Sumažėjimą lėmusios priežastys: Vilkyškių 

filialo renovacija, bibliotekininkių ligos ir perkėlimo į kitas patalpas darbai Stoniškių filiale. 

 

Išduota dokumentų į namus ir vietoje 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)         21 lentelė 

Biblioteka 
Išduota į namus Išduota vietoje 

2013 m. 2014 m. Skirtumas 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Viešoji biblioteka 14 880 15 114 +234 4 532 3 781 -751 

Kaimo filialai 45 529 37 634 -7 895 17 617 13 098 -4 519 

Viso: 60 409 52 748 -7 661 22 149 16 879 -5 270 
 

 

2014 m., lyginant su 2013 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje (Viešojoje ir 

filialuose) išduoties į namus sumažėjimas siekė 12,7%, o vietoje – 23,8%. To priežastis: maža naujų 

dokumentų gautis, 28,2% sumenkęs Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų ir 7,5% 

sumažėjęs lankytojų skaičius. Į namus neišduodamų bei vietoje skaitomų dokumentų grupę sudaro 

žinynai, žodynai, enciklopedijos, rajoniniai periodiniai spaudiniai bei kraštotyriniai darbai.  

Atkreiptinas dėmesys, kad 2014 m. 1,6% pakilo Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje į namus 

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

naudojimasis viešąja biblioteka, 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 lėmė 

jos veiklos įvairovę, biblioteka tapo Pagėgių krašto gyventojų mielai lankomu traukos centru. 

 

 

 



2014 m. veiklos ataskaita 

 

21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso išduota dokumentų 
 

 

 

Dokumentų išduotis 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        22 lentelė 

Biblioteka 
Išduota iš viso: Šakinės literatūros Skirtu- 

mas 

Grožinės literatūros Skirtu- 

mas 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Viešoji 

biblioteka 
19 412 18 895 776 1 736 +960 7 935 6 510 -1 425 

Kaimo 

filialai 
63 146 50 732 2 152 1 593 -559 14 685 11 970 -2 715 

Viso: 82 558 69 627 2 928  3 329 +401 22 620 18 480 -4 140 
 

2014 m. (lyginant su 2013 m.) tiek Centrinėje bibliotekoje, tiek kaimo filialuose beveik trylika 

tūkstančių (15,7%) sumažėjo bendroji literatūros išduotis. To priežastis - dėl Vilkyškių filialo 

renovacija, Stoniškių filialo persikėlimo į naujas patalpas darbų ir bibliotekininkių ligų sutrikdytas 

skaitytojų aptarnavimo darbas. 

Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje 18,3% sumažėjo grožinės 

literatūros išduotis, tačiau 13,7% išaugo šakinės literatūros išdavimo rodmuo. Tai įrodo Pagėgių krašto 

bibliotekų darbuotojų vykdomų skaitytojų savišvietos skatinimui, skaitymo kultūros ugdymui, akiračio 

plėtotei skirtų programų efektyvumą, dėl kurių krašto bendruomenės nariai vis labiau domisi 

mokslinėmis disciplinomis, tokiomis kaip istorija, psichologija, filosofija, geografija, medicina, 

politika, teisė, sociologija ir kt. 

 

Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 4,8 

Viešojoje bibliotekoje – 9,2 

Kaimo filialuose – 3,1 
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Iš viso išduota grožinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 26,5 

Viešojoje bibliotekoje – 34,5 

Kaimo filialuose – 23,6 
 

Iš viso išduota periodinių leidinių:  

Iš viso išduota regione – 47 818 

Viešojoje bibliotekoje – 10 649 

Kaimo filialuose – 37 169 
 

(Lyginamoji analizė su 2013  m.)        23 lentelė 

Biblioteka 
2013 m. 2014 m. 

Iš viso: Periodikos % Iš viso: Periodikos % 

Viešoji biblioteka 19 412 10 701 55,1 18 895 10 649 56,4 

Kaimo filialai 63 146 46 309 73,3 50 732 37 169 73,3 

Viso: 82 558 57 010 69,1 69 627 47 818 68,7 
 

Periodinių leidinių išduotis, lyginant su 2013 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemoje sumažėjo daugiau negu 9 tūkstančiais, t. y. nukrito 16,1%. Tačiau periodinių leidinių 

išdavimo procentas nuo visos išduoties Viešojoje bibliotekoje pakilo 1,3%, o kaimo filialuose išliko 

nepakitęs. Šiuos rodiklius galima paaiškinti tuo, jog periodinių leidinių populiarumas, paklausa ir 

skaitomumas Pagėgių krašto bibliotekoje yra išties didelis, tačiau jų išduotį riboja maža periodikos 

gautis: 2014 m. Pagėgių savivaldybės viešajai (Centrinei) bibliotekai buvo prenumeruojami tik 45 

pavadinimų periodiniai leidiniai, o vidutinė kaimo filialų periodikos gautis siekė tik 9 pavadinimų 

periodinius leidinius.  

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. 
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Skaitomumas (vieno skaitytojo per metus perskaitomų spaudinių kiekis): 
  

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        24 lentelė 

Biblioteka 
Skaitomumas 

Skirtumas 
2013 m. 2014 m. 

Viešoji biblioteka 15,9 24,7 +8,8 

Kaimo filialai 35,0 36,0 +1,0 

Viso: 27,3 32,0 +4,7 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        25 lentelė 

Kaimo filialai 
Skaitomumas 

Skirtumas 
2013 m. 2014 m. 

Lumpėnų 32,0 31,0 -1,0 

Natkiškių 43,0 40,8 -2,2 

Piktupėnų 32,5 27,6 -4,9 

Stoniškių 30,5 30,5 0 

Šilgalių 28,7 27,0 -1,7 

Vėlaičių 25,6 25,1 -0,5 

Vilkyškių 25,5 0 -25,5 

Žukų 89,1 88,8 -0,3 
 

Lyginant su 2013 m. metais, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų skaitomumas 

2014 m. padidėjo 4,7  per metus kiekvieno skaitytojo perskaitomo dokumento.  2014 m. skaitomumas 

labiausiai išaugo Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje, kurioje jis pakilo net 8,8 dokumento. Šį teigiamą 

pokytį 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 2013  m.)        26 lentelė 

Bibliotekos 

Informacinių užklausų 

iš viso: 
2014 m. 

2013 

m. 

2014 

m. 

Skir- 

tumas 

Temi- 

nės 

Faktogra-

finės 

Adresi- 

nės 

Tiksli- 

namosios 

Iš to 

skaičiaus 

vaikams 
Viešoji biblioteka 2 289 2 412 +123 1 357 256 428 371 773 
Lumpėnų filialas 246 233 -13 212 0 0 21 156 
Natkiškių filialas 116 50 -66 2 4 28 16 32 
Piktupėnų filialas 76 52 -24 40 3 4 5 25 
Stoniškių filialas 107 102 -5 72 14 4 12 60 
Šilgalių filialas 122 126 +4 47 8 57 14 66 
Vėlaičių filialas 98 81 -17 31 2 42 6 58 
Vilkyškių filialas 297 0 -297 0 0 0 0 0 
Žukų filialas 215 189 -26 186 0 3 0 97 

Viso: 3 566 3 245 -321  1 947 287 566 445 1 267 
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2014 m. iš viso gautos 3 245 užklausos: Viešojoje bibliotekoje – 2 412; kaimo filialuose – 833. 

Vidutinis vienam bibliotekininkui tenkantis užklausų skaičius – 324,5 (2013 m. - 324,2) užklausos. 

Lyginant su 2013 m, 2014 m. 123 užklausomis (5%) padidėjo Centrinėje bibliotekoje gautų ir atsakytų 

užklausų skaičius, o kaimo filialuose šis rodiklis smuktelėjo 444 užklausomis (34,8%). Pateiktų 

užklausų sumažėjimas Pagėgių krašto kaimų bibliotekose, žinant 2014 m. kilusius šalutinius darbo su 

skaitytojais trukdžius jose (Vilkyškių filialo renovacija, maždaug pusės Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos struktūrai priklausančių filialų darbuotojų ligos) yra labai nežymus. Tad Pagėgių 

krašto bibliotekininkams skaitytojų pateiktų 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 – 114; 

 Viešojoje bibliotekoje – 58;  

 Kaimo filialuose – 56. 
 

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. 
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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. 
 

2014 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje buvo 129 darbo vietos vartotojams 

ir darbuotojams. Iš jų 57 (44,2%) – kompiuterizuotos ir prijungtos prie interneto: 42 skirtos Pagėgių 

krašto bibliotekų lankytojams ir 15 – darbuotojams. Pagėgių krašto bibliotekų lankytojų reikmėms 

įrengtų darbo vietų skaičius sudarė 88,4% 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 

 

Siekiant Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) skaitytojams 

visapusiškai atskleisti Pagėgių kraštą ir Mažąją Lietuvą, 2014 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. Daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros 

ugdymui, supažindinimui su spausdintos bei elektroninėje erdvėje pateikiamos informacijos atrankos 

kriterijais. 

Viešoji biblioteka taipogi suteikė galimybę kiekvieną mėnesį lankyti individualius ir grupinius 

įvairia temas apėmusius darbo kompiuteriu užsiėmimus bei mokamas 10-ies ir 20-ies valandų trukmės 

informacinių įgūdžių lavinimui skirtas kompiuterinio raštingumo pamokas.  

Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos naujosiose patalpose yra suplanuota 

patalpa mokymų klasės įrengimui, tačiau tenka apgailestauti, kad šios idėjos įgyvendinimui stinga 

materialinių išteklių.  

Prieiga ir sąlygos 
 

Viešoji biblioteka dirba: 

  

darbo dienomis – 8
00

-17
00

 val.; 

šeštadieniais – 9
00

-16
00

 val. 

 Poilsio diena – sekmadienis. 
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 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 2014 m. nedirbo. 
 

Renginiai 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        27 lentelė 

 Bibliotekos 

 

Renginiai 

Viešoji biblioteka Kaimo filialai Viso: 

2013 m. 2014 m. 
Skir- 

tumas 
2013 m. 2014 m. 

Skir- 

tumas 
2013 m. 2014 m. 

Skir- 

tumas 

Žodiniai 46 56 +10 82 49 -33 128 105 -23 

Vaizdiniai 98 104 +6 315 251 -64 413 355 -58 

Kompleksiniai 35 43 +8 29 35 +6 64 78 +14 

Iš jų parodos 26 38 +12 23 33 +10 49 71 +22 

Viso: 179 203 +24 426 335 -91 605 538 -67 
 

 

Pagrindinės renginių formos ir tematika 
 

2014 m. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu buvo paskelbti lietuvių grožinės literatūros 

pradininko Kristijono Donelaičio metais, buvo minimos šio rašytojo 300-osios gimimo metinės. 

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) šiai garbingai datai skirtas 

prioritetinis dėmesys, K. Donelaičio asmenybės pagerbimui bei jo kūrybinio palikimo išsaugojimui ir 

sklaidai, surengta nemažai renginių: išskirtinai šiai progai parengtos literatūrinės – meninės bei 

dokumentinės kompozicijos, tarptautinės tapybos ir grafikos darbų ekspozicijos, Mažosios Lietuvos 

(tarp kurių – ir Pagėgių krašto) kūrėjų fotografijos darbų parodos, literatūrinių skaitymų ciklai, 

Kristijono Donelaičio gyvenimą aprašančių knygų sutiktuvės, Tarptautinės K. Donelaičio premijos 

laureatų raštijos darbų pristatymai ir kt. 

2014 m. susipažinti su Pagėgių savivaldybės viešąja biblioteka susipažino Lietuvos 

Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atstovai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai, 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, „Saugios kaimynystės“ grupių asociacijos 

(Vilnius) ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos 

komisariato Viešosios policijos skyriaus atstovai, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

Strateginių projektų plėtros skyriaus darbuotojai, Kaliningrado srities lietuvių visuomenės veikėjai, 

Lietuvos konsulato Tilžėje pareigūnai, Sovetsko (Kaliningradas, Rusija) istorijos muziejaus 

darbuotojai, Bad Iburgo gimnazijos (Vokietija) gimnazistai, Moters užimtumo informacijos centro  

(Kaunas) lyčių lygybės konsultantai, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (Vilnius) 

darbuotojai, Pagėgių Kristijono Donelaičio gimnazijos 1954 m. 9-osios laidos abiturientai bei Pagėgių 

vidurinės mokyklos 29-osios laidos abiturientai, Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro darbuotojai, UAB „Asseco Lietuva“ (Vilnius) Skaitmeninio turinio sprendimų departamento 
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Bibliotekų ir muziejų sprendimų srities sistemų priežiūros konsultantai, Tauragės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių 

policijos komisariato darbuotojai, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos bendruomenės drauge su 

Vokietijos, Suomijos, Norvegijos, Ispanijos akademinėmis bendruomenėmis vykdomo Comenius 

daugiašalės partnerystės projekto „Future me“ dalyviai, Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir 

senelių globos namų darbuotojai ir gyventojai. 2014 m. biblioteka taipogi buvo gausiai lankoma 

žurnalistų, rašytojų, inžinierių, knygotyrininkų, leidėjų, rašytojų, dailininkų, juvelyrų, tautodailininkų, 

mokslininkų, atvykusių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. 

Iš viso einamaisiais metais suorganizuotos 143 ekskursijos, kuriose dalyvavo 3220 žmonės. 

Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje bibliotekoje, daugiausiai - Tyliojoje skaitykloje 

„Nepraeik pro šalį, Tamsta!“) 2014 m. suorganizuoti 42 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų 

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

edukaciniai kursai, konferencijos, mokymai, susirinkimai. 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

  

Tarptautinio projekto „Bendra veikla 

bendram jaunimo problemų sprendimui“ 

baigiamosios konferencijos dalyviai.  

Pagėgių Kristijono Donelaičio gimnazijos 

1954 m.  absolventų viešnagė bibliotekoje. 

Pažintinės valandos su biblioteka dalyviai – 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 

(Vilnius) bei Šilutės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro darbuotojai.  
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Biblioteka patraukli ir atvira naujoms darbo su skaitytojais formoms – jaunavedžių pageidavimu 

biblioteka tapo vestuvinės fotosesijos vieta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešosios bibliotekos renginiai 

 

2014 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuoti  krašto ir Mažosios Lietuvos 

regiono raštijos veikėjų kūrybos pristatymai, kraštiečių meninės kūrybos vakarai. Ypatingas dėmesys 

skirtas Kristijono Donelaičio jubiliejui paminėti, su jo gyvenimu ir kūryba susijusių renginių 

organizavimui, juose dalyvavo bei savo darbus pristatė žinomi Lietuvos ir Rusijos kultūros veikėjai. 

Didelė  svarba skirta ir etninės kultūros puoselėjimui bei sklaidai, tarmių išsaugojimui, valstybės 

istorijos įprasminimui skirtų renginių, meno ir tautodailės parodų pristatymų, profesinių susitikimų 

rengimui.  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.  

Jaunavedžių Justinos ir Evaldo Bačiulių fotosesijos Pagėgių 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje akimirkos. 
(Nuotraukos iš J. ir E. Bačiulių šeimos archyvo) 
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Svarbesniųjų Viešosios (Centrinės) bibliotekos renginių fragmentai: 

2014 m. vasario 19 d. – Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas, kurio metu 

pagėgiškiai susitiko su 2013 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimo 

už etninės kultūros puoselėjimą laureate, lietuvininkų tarmės saugotoja ir skleidėja, Šilutės muziejaus 

etnografe Indre Skablauskaite. Antrojoje vakaro dalyje pristatytas naujausias – šeštasis – kraštotyrinio 

žurnalo „Rambynas“ numeris. Apie šį leidinį pasakojo jo rengėjai, straipsnių autoriai ir leidėjai. Jaukią 

vakaro atmosferą kūrė Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos moksleivių Erikos Daugalaitės 

ir Kristinos Šeputytės atliekamos muzikinės kompozicijos. 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Šilutės muziejaus etnografė  

Indrė Skablauskaitė. 

 

Kalba Rambyno regioninio parko direktorė 

Diana Milašauskienė.  

Žurnalo „Rambynas“ leidėjai, rengėjai ir 

straipsnių autoriai. 

Vakaro svečiams skamba muzikinės 

aranžuotės. 
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2014 m. balandžio 3 d. – tradicinė literatūrinio Pagėgių pavasario šventė „Atidengsiu Tau 

žodį it širdį...“. Šventėje savo naujausią kūrybą pristatė Pagėgių krašto, Skaudvilės, Tauragės literatų 

klubų nariai. Dalyvius ir svečius sveikino Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora 

Butvydienė, savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė. Muzikiniais kūriniais 

klausytojus džiugino Meno ir sporto mokyklos mokytojos Regina Pilkionienė  ir Evelina Norkienė. Jau 

septintąjį kartą literatūrinio pavasario metu bibliotekoje įteikta pagėgiškės, Pasaulio lietuvių 

bendruomenės valdybos narės, kultūros komisijos pirmininkės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės 

pirmininkės Jūratės Jablonskytės-Caspersen (Šveicarija) asmeninio fondo premija „Pagėgių krašto 

garsintojas“. 2014 m. šios premijos nominantais tapo tautodailininkė Irena Ramanauskienė ir folkloro 

ansamblis „Kamana“. Šventės INCOGNITO dalyje pravestas anoniminio eilėraščio „Dar ne vakaras“ 

konkursas, kurio nugalėtoja - Vaida Petrauskienė (Tauragė). Vakaro metu skambėjo šmaikščios eilės 

su linksmais palinkėjimais krašto literatų jubiliejams pažymėti, o posmai renginio dalyje „Be tabu“ 

buvo palydimi gitaros garsais, gausiais susirinkusiųjų plojimais ir bendromis dainomis. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Šventės svečius sveikina Pagėgių 

savivaldybės administracijos direktorė 

Dainora Butvydienė (kairėje) ir vyriausioji 

specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė. 

Literatūrinio pavasario dalyviai ir svečiai. 

Folkloro ansamblio „Kamana“ muzikinis 

pasirodymas. 

Jūratės Jablonskytės-Caspersen literatūrinė 

premija įteikiama Irenai Ramanauskienei. 



2014 m. veiklos ataskaita 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. balandžio 23 d. – susitikimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 

pavaduotoju Europos Sąjungos reikalams Remigijumi Motuzu ir Lietuvos Respublikos Užsienio 

reikalų ministerijos organizuotos fotografijos darbų parodos „Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai aukščiausio lygio susitikimų akimirkos“ pristatymas, skirtas Lietuvos įstojimo į Europos 

Sąjungą 10-mečiui ir Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Bibliotekoje pristatyta fotografijos 

darbų paroda, atskleidžianti Europos parlamento narių veiklos akimirkas, ambasadorius Remigijus 

Motuzas pasidžiaugė gražia Pagėgių viešąja biblioteka,  jos skaitytojams dovanojo savo knygą 

„Lietuvos diplomatinis atstovavimas Švedijoje“, gausiai susirinkusiems gimnazistams įteikė suvenyrų 

ir palinkėjo svajonių išsipildymo. 

 

 

Jūratės Jablonskytės-Caspersen literatūrine 

premija - folkloro ansambliui „Kamana“. 

 „Dar ne vakaras“ konkurso nugalėtoja Vaida 

Petrauskienė (Tauragė). 

Balsavimo anoniminio eilėraščio konkurse 

„Dar ne vakaras“ akimirka. 
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2014 m. balandžio 29 d. – baigiamasis Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės akordas - 

Pagėgių krašto bibliotekininkų bendruomenės apvaliojo stalo diskusija „Biblioteka – vienas 

pasaulis, daug istorijų...“ ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 2013 m. veiklos 

pristatymas Pagėgių savivaldybės visuomenei, skaitytojams, savivaldybės administracijos 

darbuotojams. Šventinės popietės bibliotekoje metu susirinkusius bibliotekininkus ir skaitytojus 

pasveikino Pagėgių savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė. Padėkos raštais ir 

kukliomis dovanėlėmis bibliotekininkai dėkojo ilgamečiams bibliotekos lankytojams. 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 

pavaduotojas ES reikalams Remigijus Motuzas. 

Tauragės Europe Direct informacijos centro 

vadovė Isvalda Aleknienė. 

 

Rašytoja Stasė Valužienė kalbina  

p. Remigijų Motuzą. 

Remigijus Motuzas Pagėgių kultūrinės ir 

pedagoginės bendruomenės atstovais. 



2014 m. veiklos ataskaita 

 

33 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

2014 m. gegužės 6 d. – dr. Kazio Napoleono Kitkausko ir dr. Laimutės Kitkauskienės 

autorinės  knygos „Мемориал Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. История 

создания“ (liet „Kristijono Donelaičio memorialas Čistyje Prudy. Sukūrimo istorija“) 

pristatymas, dalyvaujant knygos autorei dr. Laimutei Kitkauskienei (Vilnius), redaktoriui – poetui, 

rašytojui, dr. Borisui Bartfeldui (Kaliningradas, Rusija), vertėjai – poetei, Karaliaučiaus krašto lietuvių 

himno autorei, kraštietei Rūtai Leonovai (Kaliningradas, Rusija), Kristijono Donelaičio kraštiečių 

klubo Kaliningrade pirmininkei Olgai Dubovajai (Kaliningradas, Rusija) ir VšĮ Karaliaučiaus lietuvių 

bendruomenės vadovui Sigitui Šamborskiui (Kaunas). Renginys vyko lietuvių ir rusų kalbomis. Jo 

vedėja - Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė doc. dr. 

Silva Pocytė. 

 

Apvaliojo stalo diskusijos dalyviai 

bibliotekoje 

Padėkų įteikimo ilgamečiams bibliotekos 

skaitytojams akimirka. 

„Šauniausios 2014 m.  bibliotekininkės“ 

vardas - Sonatai Vitkutei  

Bibliotekininkai su ilgamečiais bibliotekos 

lankytojais. 
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Renginio vedėja - Klaipėdos universiteto 

istorikė doc. dr. Silva Pocytė. 

Dr. Laimutė Kitkauskienė (Kaunas) skaito 

pranešimą 

 

Knygos vertėja - poetė Rūta Leonova 

(Kaliningradas, Rusija). 

 

Leidinio redaktorius –  Borisas Bartfeldas. 

(Kaliningradas, Rusija). 

K. Donelaičio kraštiečių klubo Kaliningrade 

pirmininkė Olga Dubovaja. 
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2014 m. rugpjūčio 23 d. - Pagėgių krašto ambasadorių „Baltijos kelio 25-mečio sąšaukoje“ 

– Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos vokalinio ansamblio – išlydėtuvių rytmetis. 

„Didžiuojamės, kad Pagėgiams atstovauti Baltijos kelio 25-mečio sąšaukoje suteikta garbė būtent 

Jums, Neįgaliųjų draugijai.“, - sakė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena 

Stankevičienė, įteikdama draugijos pirmininkei Loretai Stašinskienei bibliotekos darbuotojų surinktus 

Pagėgių krašto žmonių palinkėjimus Lietuvai ir ateities kartoms. Delegacijai vadovavusi Pagėgių 

savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė perdavė savivaldybės vadovų 

sveikinimus ir palinkėjimus išvykstantiems.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. spalio 27 d. – šviesaus atminimo prozininko, dramaturgo, novelisto, vaikų 

literatūros kūrėjo Rimanto Černiausko knygos „Tolminkiemio istorijos“ sutiktuvės, dalyvaujant 

knygos sudarytojai, rašytojo dukrai Rimantei Černiauskaitei (Vilnius), rašytojo žmonai Helenai 

Neįgaliųjų draugijos nariai išlydimi į  

„Baltijos kelio 25-mečio sąšauką“ 

Pagėgiškių palinkėjimų Lietuvai - Neįgaliųjų 

draugijos pirmininkei Loretai Stašinskienei. 

Susitikimo nuotaikos akimirka. Bibliotekininkai ir renginio svečiai. 
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Černiauskienei (Klaipėda) ir kraštietei, dailininkei, poetei Kristinai Blankaitei (Šilutė). Vakaro metu iš 

Černiauskų šeimos archyvo demonstruota dokumentika – filmukas su paties rašytojo pamąstymais apie 

gyvenimą ir kūrybą bei jo draugų, plunksnos brolių pastebėjimais apie Rimantą Černiauską. 

Klausytojai įdėmiai klausėsi aktoriaus Aleksandro Šimanskio skaitomų rašytojo novelių apie K. 

Donelaitį. Su Donelaičio vardu susijusi ir vakaro svečiams pristatyta Šilutės 1-osios gimnazijos 2a, 3 

kl. gimnazistų, vadovaujamų kraštietės, pedagogės Kristinos Blankaitės, dailės darbų paroda „Mano 

Donelaitis“. Skaidrų prisiminimų vakarą pakylėjo pagėgiškės Mildos Jašinskaitės – Jesevičienės 

dainos. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

Renginio dalyviai ir svečiai įdėmiai klausosi 

linksmų prisiminimų.  

Eugenijus Skipitis dalinasi bendravimo su 

rašytoju Rimantu Černiausku akimirkomis. 

 

Rimanto Černiausko žmona Helena 

Černiauskienė kalba apie vyro gyvenimo 

ir kūrybos kelią.   

Rimanto  Černiausko mintys  

apie gyvenimą ir kūrybą. 
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2014 m. gruodžio 4 d. - literatūros ir meno vidudienis, skirtas Pagėgių krašto raštijos ir meno 

sklaidai. Renginio metu pristatytos respublikinės literatūrinės akcijos „Knygų Kalėdos“ ir „Metų 

knygos rinkimai“. Pagėgių savivaldybės Kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė Pagėgių 

bibliotekai perdavė Tilžės akto signataro, spaustuvininko Jono Vanagaičio redaguoto ir išleisto 

istorinio almanacho „Kovos keliais“ (1938 m.) 2-ąjį leidimą, kurį bibliotekai dovanojo J. Vanagaičio 

vaikaičiai Romas Šležas ir Marytė Kavaliauskaitė-Murphy. Plaškių kaimo bendruomenės pirmininkė 

Danutė Bardauskienė pristatė šios bendruomenės iniciatyva parengtą ir 2014 m. išleistą kraštotyrinę 

knygą „Kaimas rašo savo istoriją. Plaškiai“. Vidudienis tradiciškai palydėtas meno gaida – 

kraštiečiams pristatyta jau beveik 25-rius metus tapančio šilutiškio dailininko Sauliaus Šedžio tapybos 

darbų paroda „Mažosios Lietuvos vaizdai ir ženklai“ ir jo žmonos, tautodailininkės, juvelyrės Darijos 

Šedienės iš vario, žalvario, gintaro, sidabro ir kt. pagaminti rankų darbo papuošalų paroda. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviesus ir jautrus kraštietės Mildos 

muzikinis pasirodymas. 
Autografai rašytojo Rimanto Černiausko 

gerbėjams. 

Pagėgių savivaldybės kultūros centro 

direktorė S. Jašinskienė perduoda bibliotekai 

dovanotą veikalą „Kovos keliais“.   

Plaškių kaimo bendruomenės pirmininkė 

Danutė Bardauskienė pristato kraštotyrinę 

knygą „Kaimas rašo savo istoriją. Plaškiai“. 
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2014 m. gruodžio 5 d. – tradicinė gerumo akcija „Kalėdų sriuba Pagėgiuose“, skirta 

bendruomeniškumo ir atjautos skatinimui. Šiemet kviesta aukoti sunkiai susižalojusio ir po šios 

nelaimės suparalyžiuoto pagėgiškio gydymui. Akcijos iniciatorius – Lietuvos Respublikos Seimo 

Pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis. Organizatoriai - Kęsto Komskio paramos ir labdaros 

fondas, Restoranas „Peronas“. Partnerė – Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dailininkas Saulius Šedys pristato savo 

tapybos darbų parodą „Mažosios Lietuvos 

vaizdai ir ženklai“. 

 

 

 
 

Renginio dalyviai ir svečiai. 

Tradicinės akcijos „Kalėdų sriuba Pagėgiuose“ 

sumanytojas – LR Seimo pirmininko pavaduotojas 

Kęstas Komskis. 
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Itin didelio kraštiečių ir miesto svečių susidomėjimo sulaukė 2014-ųjų metų pradžioje 

paskelbtas kvietimas dalyvauti „Metų“ skaitymo cikle „Arbatėlė su Donelaičiu“. Akcijos siekis, jog 

minint K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines, šiuose skaitymuose dalyvautų 300 registruotų 

skaitovų, tad  visus metus kiekvieną trečiadienį skanaujant arbatą, buvo skaitoma epinė poema 

„Metai“. Šių literatūrinių vidudienių metu prisimintas K. Donelaičio gyvenimo kelias, pagerbtas jo 

indėlis į lietuvių tautos kultūrą bei literatūrą, mėgautasi šio rašytojo kūrybos didybe, aptarta jos svarba 

Lietuvai ir pasauliui. K. Donelaičio garsioji poema „Metai“ Pagėgių Viešojoje (Centrinėje) 

bibliotekoje skaityta ne tik lietuvių, bet rusų kalba. K. Donelaičio metams baigiantis, buvo suskaičiuoti 

skaitymo ciklo „Arbatėlė su Donelaičiu“ dalyviai. Paaiškėjo, jog šiuose skaitymuose apsilankė gerokai 

daugiau negu 300 K. Donelaičio kūrybai neabejingų: Pagėgių krašto visuomeninių organizacijų nariai, 

Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus, Pagėgių moterų bendrijos „Pagėgių vaivorykštė“, 

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos ir Pagėgių krašto literatų sambūrio nariai, ugdymo įstaigų, 

valstybinių institucijų darbuotojai, tarp kurių ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

bei Pagėgių policijos komisariato darbuotojai, Pagėgių savivaldybės administracijos ir kultūros centro 

darbuotojai, Kaliningrado srities kultūros ir lietuvių visuomenės veikėjai, Lietuvos konsulato Tilžėje 

Ministras patarėjas Bronius Makauskas, Sovetsko (Rusijos Federacija) istorijos muziejaus direktorė 

Andželika Špiliova, bibliotekos lankytojų, ekskursantų ir dar daug dag kitų,  dalyvavusių skaitymuose. 

 

Skaitovo, dalyvavusio „Arbatėlėje su Donelaičiu“, registracijos kortelės pavyzdys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skaitymų ciklas  

„Arbatėlė su Donelaičiu“ 

 

___2014-01-10__ 

(Data) 

 

1 skaitovas: 

 

________________________________________ 

(Vardas, Pavardė) 

 

________________________________________ 

 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 

Jaunimo g. 3, Pagėgiai 
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 „Metų“ skaitymo cikle – Pagėgių vidurinės 

mokyklos 29-osios laidos absolventai. 
 „Metai“ – iš Lietuvai pagražinti draugijos 

Pagėgių skyriaus narių lūpų. 

Pagėgių senjorės – K. Donelaičio kūrybos 

skaitovės. 

 Jurbarko rajono bibliotekininkai 

Pagėgių bibliotekoje 

„Arbatėlės su Donelaičiu“ dalyviai - 

Pagėgių policijos komisariato darbuotojai. 
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Filialų renginiai 
 

2014 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. Natkiškių filialas. „Svečiuose – Šventos Kalėdos“ – 2014 m. gruodžio 22 d. įvykusi 

etnografinė – šventinė popietė. Šis, tiek suaugusius, tiek ir mažuosius skaitytojus bibliotekon 

sutraukęs kalėdinis renginys – tai žiemos švenčių laukimo ir pasiruošimos joms baigiamasis 

akordas, kadangi dvi savaites prieš renginį bibliotekoje vyko daug Šv. Kalėdoms skirtų konkursų, 

kaip antai bibliotekos kalėdinės eglutės puošimo savo rankų darbo žaislais, originaliausios 

snaigės karpymo, kalėdinių eilių kūrimo ir kt. Baigiamajame renginyje paskelbti ir apdovanoti 

šių konkursų laimėtojai. Popietės metu vyko pažintis su Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų papročiais ir 

tradicijomis, skaityti adventiniai kūriniai, skambėjo pačių renginio dalyvių atliekamos kalėdinės 

dainos, juoko ir linksmybių įnešė įvairūs liaudiški žaidimai. Tad Šv. Kalėdų Natkiškiuose 

sutiktuvės vyko su knyga, menu ir daina. 

2. Stoniškių filialas. „2014-ieji metai su Kristijonu Donelaičiu“ – visus metus besitęsęs renginių 

ciklas, skirtas lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio metams ir šio rašytojo 300-

osioms gimimo metinėms. Šios įsimintinos ir iškilios sukakties proga Stoniškių bibliotekoje 

nuolat veikė literatūrinė ekspozicija, visus metus tęsėsi K. Donelaičio kūrybos skaitymo ciklas 

„Jau saulelė vėl atkopdama…“, kuriame dalyvavo Bronius Bagdonas, Danutė ir Juozas 

Linkevičiai, Eugenija Pužienė, Stoniškių seniūnijos bei kitų įstaigų darbuotojai. Skaitymų ciklo 

dalyviai stengėsi įminti „Metuose“ pateiktų mažllietuviškų žodžių reikšmes, rasti jų atitikmenis 

K. Donelaičio poemą „Metai“ skaito 

Pagėgių kultūros centro darbuotojai. 

Pagėgių neįgaliųjų draugijos nariai skaito K. 

Donelaitį 
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dabartinėje lietuvių kalboje, domėjosi klasiko gyvenimo faktais. Kiekvienas apsilankęs galėjo 

susipažinti su Kristijono Donelaičio biografija ir leidiniais apie jį. Mažuosius skaitytojus 

sudomino K. Donelaičio pasakėčios. Uoliausiai K. Donelaičio kūrybą jaunųjų skaitytojų gretose 

skaitė Greta Aleškevičiūtė, Aurelijus Ežerskis, Laura Jankovskytė, Gabija Norvilaitė ir Erika 

Reikertaitė. Juos labiausiai sužavėjo K. Donelaičio kūriniai „Mes vyžoti būrai“ ir „Ąžuols 

gyrpelnys“. Mažiausieji skaitytojai aktyviai dalyvavo bibliotekos organizuotame piešinių 

konkurse – parodoje „Žiemos rūpestėliai K. Donelaičio Metuose“. 

3. Žukų filialas. „Nepamirštami įvykiai, žengiant į nepriklausomybę“ – 2014 m. kovo 15 d. 

įvykusi informacinė – pažintinė popietė 9-12 kl. moksleiviams ir suaugusiems, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės  atkūrimo dienai paminėti. Popietėje dalyvavo Žukų bendruomenės nariai ir 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai. Buvo diskutuota, kad 

Nepriklausomybės atgavimas atnešė valstybei ne tik sprendimų laisvę ir naujas galimybes, tačiau 

ir įpareigojo vieningai kovoti už savo interesus, formuoti teigiamą ir tvirtą šalies įvaizdį. Geras 

jausmas, kuris skatina pasididžiavimą, kad esi laisvos ir  nepriklausomos valstybės pilietis.  

„Kai praeitį atgal susigrąžinam“ – 2014 m. rugpjūčio 15 d. Pagėgių savivaldybės kultūros 

centro, Žukų bendruomenės ir Vilkyškių seniūnijos organizuota tradicinė Žolinių šventė. Šventės 

partneris – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Žukų filialas. Šiai bibliotekai ir jos 

skaitytojams patikėta garbinga misija – Žukų heraldikos – herbo ir vėliavos – įnešimas į sceną. 

Tad šios tradicinės lietuvių šventės iškilmėms pasitelktos tautinės tradicijos ir papročiai – jaunieji 

skaitytojai pasidabino nupintais pievų gėlių vainikais, tokiu papuošė ir bibliotekininkę.  

 

Parodos. Parodų formos ir tematika 
 

2014 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) organizuojant 

vaizdinius renginius, parodas prioritetas tradiciškai teiktas Mažosios Lietuvos ir šalies istorijos, 

kultūros, raštijos paveldui, Pagėgių krašto knygininkystės ir spaudos reikšmę atspindinčių, šalies 

rašytojų kūrybą atskleidžiančių ekspozicijų rengimui. Kiekvieną mėnesį Pagėgių krašto bibliotekose 

eksponuotos tautodailės, grafikos, tapybos, fotografijos, literatūros, kraštotyros darbų parodos. Pagėgių 

savivaldybės viešoji (Centrinė) biblioteka kvietė aplankyti parengtas nuolatines ekspozicijas, kurios 

2014 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; 

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 
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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, 

turistų grupės. 

Viešosios (Centrinės) bibliotekos parodos 
 

Meno parodos: 

1. Asociacijos „Pagėgių krašto liaudies meno draugija“ narių Irenos Ramanauskienės ir 

Irenos Jurgaitienės tapybos darbų paroda „Irena. Dialogas.“;  

2. Lietuvos dailininkų sąjungos (Vilnius) parengta  tarptautinė tapybos darbų paroda „Šimtmečio 

portretas“, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms; 

3. Vilniaus grafikos meno centro (Vilnius) parengta tarptautinė ekslibrisų paroda „Kristijonui 

Donelaičiui – 300“, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms; 

4. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta literatūrinė – meninė 

kompozicija „Metai“, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms; 

5. Albinos Lankauskienės (Pagėgiai) rankdarbių paroda „Mano laisvalaikis“, skirta 

Tarptautinei moters dienai paminėti; 

6. Tautodailininkės, smuikininkės Brigitos Maroščikienės (Tauragė) siuvinėtų darbų paroda 

„Gyvenimo metamorfozės“, skirta etninės kultūros puoselėjimui ir sklaidai; 

7. Fotomenininko Virgilijaus Jankausko (Klaipėda) fotografijos darbų paroda „Dingęs 

kraštas“, skirta Mažosios Lietuvos istorijos atskleidimui; 
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8. Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus narių rankdarbių paroda „Žalią ranką Tau 

tiesia Velykos...“, skirta Šv. Velykų šventei; 

9. Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos organizuota fotografijos darbų paroda 

„Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai aukščiausio lygio susitikimų akimirkos“, skirta 

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai įsimintinų akimirkų išsaugojimui; 

10.  Dailininkės, vaikų literatūros kūrėjos Sigutės Ach (Vilnius) autorinių darbų paroda, skirta 

Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai paminėti; 

11. Kraštiečio Valeriy Skripnikov (Panemunė) pieštų mandalų paroda „Kaleidoskopinė 

mozaika“, skirta Pagėgių krašto gyventojų kūrybinių galių atskleidimui ir skatinimui; 

12. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 11-12 kl. moksleivių kūrybinių darbų paroda, skirta 

Pagėgių krašto jaunimo kūrybiškumo lavinimui; 

13. Fotografijos darbų paroda „Tarptautinio bendradarbiavimo su Lenkijos Respublikos 

Ilawos savivaldybe 10-mečio akimirkos“, skirta Pagėgių ir Ilawos savivaldybių  

bendradarbiavimo 10-mečiui paminėti; 

14. Jubiliejinė Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ narių darbų paroda „Tauragės Fotojūrai – 

10“, skirta klubo „Fotojūra“ įkūrimo 10-mečiui paminėti; 

15. Fotomenininko Stasio Paškevičiaus (Vilnius) darbų paroda „Mieli veidai“, skirta 

vaizduojamojo meno pažinimo skatinimui; 

16. Tautodailininkės Genovaitės Digaitienės (Tauragė) tapybos darbų paroda, skirta 

vaizduojamojo meno populiarinimui ir sklaidai; 

17. Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario, Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ vadovo  

Romualdo Vaitkaus personalinė darbų paroda, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai;  

18. Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos VšĮ „Augustana“ (Vilnius) ir Šilutės 

pirmosios gimnazijos moksleivių fotografijos ir dailės darbų paroda „Išsaugokime liuteronų 

kapines – Lietuvos paveldą“, skirta Vėlinėms ir Visų šventųjų dienai paminėti; 

19. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Metai“, skirta lietuvių 

grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio metams paminėti; 

20. Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos narių rankdarbių paroda „Širdžių kūrybos 

spalvos“, skirta Tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti; 

21.  Dailininko Sauliaus Šedžio (Šilutė) tapybos darbų paroda „Mažosios Lietuvos vaizdai ir 

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

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

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

ekslibrisų paroda, skirta menininko Edmundo Mažrimo 60-ies metų sukakčiai paminėti. 
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Literatūrinės parodos: 
 
 

1.  „Tegyvuoja lietuviška knyga!“, skirta akcijos „Metų knygos rinkimai 2013“ sklaidai; 

2.  „Trispalvės šviesos vedini“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti; 

3. „Vasario 16-oji – kvietimas džiaugtis laisva Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti; 

4. ,,Donelaitiškieji įspaudai Pagėgių krašte, Lietuvoje ir pasaulyje“, skirta Kristijono 

Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti; 

5. „Kovo 11-oji diena tautiečių atmintyje“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti; 

6. „Kūrybos gojuose“, skirta Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį“ 

kūrinijai ir veiklai atskleisti; 

7. „Amžiaus nugludinta gintarinė klasika“, skirta rašytojų Juozo Baltušio 105-osioms, 

Romualdo Granausko 75-osioms ir  Igno Šeiniaus 125-osioms gimimo metinėms; 

8. „Biblioteka – Tėvynei. Knygai. Šeimai. Klasikai. Bičiuliams“, skirta Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei; 

9. „Žodžio laisvės kuriamas pasaulis“, skirta Pasaulinei spaudos laisvės bei  Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienoms paminėti; 

10. „Plunksnos apžavai“, skirta prozininko, dramaturgo, poeto, vertėjo, literatūros kritiko, vaikų 

literatūros kūrėjo Grigorijaus Kanovičiaus 85-rių metų sukakčiai paminėti; 

11. „Lietuva amžių kryžkelėje“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

dienai paminėti; 

12. „Baltijos valstybių atgimimas“, skirta Juodojo kaspino dienai ir Baltijos kelio 25-mečiui 

paminėti; 

13. „Jo kelias į Lietuvos Nepriklausomybę“, skirta rašytojo, visuomenės veikėjo, lietuvių 

literatūros istoriko ir kritiko Juozo Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms; 

14. IN MEMORIAM Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus vaikaitei, Pagėgių 

krašto Garbės pilietei Evai Mildai Jankutei-Gerolai. Jos šviesiam atminimui pagerbti; 

15. „Mažosios Lietuvos istorijos verpetuose“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

pradžios 70-mečiui paminėti; 

16. „Stipriai apkabintas gyvenimas“, skirta rašytojo Rimanto Černiausko šviesiam atminimui 

pagerbti; 

17. IN MEMORIAM rašytojui Romualdui Granauskui, skirta Romualdo Granausko šviesiam 

atminimui pagerbti; 
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18. „Rašymas – būdas suprasti save ir pasaulį“, skirta poetės Salomėjos Nėries 110-osioms 

gimimo ir prozininkės, eseistės Vandos Juknaitės 65-rių metų sukaktims paminėti; 

19. „Gyvenimas vardan knygininkystės“, skirta bibliografo, Lietuvos kultūros istoriko, 

visuomenės veikėjo, publicisto, teisininko Vaclovo Biržiškos 130-osioms gimimo metinėms. 

 

Filialų parodos 
 

Meno parodos: 

1. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Pagėgiai naktį“, skirta 

Pagėgių krašto pažinimo skatinimui (Lumpėnų, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Žukų filialai); 

2. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Metai“, skirta Kristijono 

Donelaičio metams paminėti (Lumpėnų, Šilgalių, Žukų filialai); 

3. Kraštiečio Valeriy Skripnikov (Panemunė) pieštų mandalų paroda „Kaleidoskopinė 

mozaika“, (Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Šilgalių, Žukų filialai); 

4. Elvyros Šulcienės  (Natkiškiai) nėrinių paroda „Meilė gyvenimui“, skirta Mažosios Lietuvos 

prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

5. Eugenijaus Skipičio (Bitėnai) fotografijos darbų paroda „Vydūnas. Laikas ir žmonės“, skirta 

Pagėgių kraštui nusipelniusių asmenybių atminimo įamžinimui (Natkiškių filialas); 

6. Asociacijos „Pagėgių krašto liaudies meno draugija“ narės Irenos Ramanauskienės (Pagėgiai) 

tapybos darbų paroda „Irena. Dialogas.“ (Piktupėnų, Šilgalių filialai); 

7. Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojos 

Danguolės Miklovės karpinių paroda „Pavasario džiaugsmai“, skirta Šv. Velykų šventei 

(Piktupėnų filialas); 

8. Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojos 

Danguolės Miklovės karpinių paroda „Vasaros aidas“, skirta kraštiečių kūrybos atskleidimui 

(Šilgalių filialas); 

9.  Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojos 

Danguolės Miklovės karpinių paroda „Skubėkime mylėti žmones...“, skirta Visų šventųjų 

dienai paminėti bei Vėlinėms (Šilgalių filialas); 

10. Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojos 

Danguolės Miklovės karpinių paroda „Vasara ateina stebuklinga“, skirta kraštiečių kūrybos 

atskleidimui (Šilgalių filialas); 

11. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos dailės skyriaus absolventų tapybos darbų 

paroda ,,Pasiek vaivorykštę“, (Žukų filialas). 
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Literatūrinės parodos: 

1. Spurdančių žodžių poezija“, skirta poetų Kęstučio Navako 50-ties, Valdemaro Kukulo 55-rių 

ir Ramunės Palekaitės 60-ties metų sukakčiai paminėti (Lumpėnų filialas); 

2.  „Literatūrinis suktinis“, skirta prozininkų Juozo Baltušio 105-osioms, Igno Šeiniaus 125-

osioms gimimo ir Romualdo Granausko 75-rių metų sukaktims paminėti (Lumpėnų filialas); 

3.  „Poezija - gyvenimo žara“, skirta poetų Broniaus Mackevičiaus 85-osioms, Mykolo 

Karčiausko ir Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms. (Lumpėnų filialas); 

4. „MŪSŲ rankų stiprybė“, skirta Juodojo kaspino dienai ir Baltijos kelio 25-mečiui paminėti 

(Lumpėnų filialas); 

5.  „Mažoji Lietuva Algirdo Matulevičiaus raštuose“, skirta Mažosios Lietuvos istorijos ir 

spaudos tyrinėtojo Algirdo  Matulevičiaus 75-rių metų sukakčiai paminėti (Natkiškių filialas); 

6.  „Tautos istorijon įrašyti gyvenimai“, skirta Knygnešio dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

7. „Jonas Vanagaitis ir jo laikmetis“, skirta Mažosios Lietuvos raštijos veikėjo Jono Vanagaičio 

145-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

8. „Rolandas Rastauskas laiko metraštyje“, skirta eseisto, poeto, dramaturgo Rolando 

Rastausko 60-ies metų sukakčiai paminėti (Natkiškių filialas); 

9.  „Gražinę tautai laisvę, vienybę, tvirtybę“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (Piktupėnų 

filialas); 

10.  „Gimtosios žemės gojuose‘, skirta novelisto Romualdo Granausko 75-rių metų sukakčiai 

paminėti (Piktupėnų filialas); 

11.  „Spaudos ir knygos laisvės dainiai“, skirta Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros 

veikėjų Mikelio Hofmano 125-osioms, Danieliaus Kleino 405-osioms gimimo metinėms bei 

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

12.  „Laikas nepavaldus plunksnos galybei“, raštijos veikėjų Jono Vanagaičio, Juozo Tumo-

Vaižganto 145-osioms ir Mariaus Katiliškio 100-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas); 

13.  „Vidurnakčių baladės“, skirta prozininko Juozo Paukštelio 115-osioms gimimo metinėms ir 

Tarptautinei rašytojų dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

14.  „Aš - Lietuva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Stoniškių 

filialas); 

15.  „Paveldėjau pasaulį“, skirta prozininko Juozo Baltušio 105-osioms gimimo metinėms ir 

Kultūros dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

16.  „Tolerancijos ir vienybės idėjų žmogus“, skirta rašytojo Juozo Adomaičio-Šerno 155-

osioms gimimo metinėms  (Stoniškių filialas); 

17.  „Gyvenimo žingsniai rašytojo kūryboje“, skirta poeto, prozininko Teofilio Tilvyčio 110-

osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 
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18.  „Kur smėlio juosta gintarinė...“, skirta poeto Alfonso Maldonio 85-osioms gimimo 

metinėms (Šilgalių filialas); 

19. „Marius Katiliškis: apie tėviškę, kūrybinį darbą ir gyvenimą svetur“, skirta prozininko 

Mariaus Katiliškio  100-osioms gimimo metinėms. (Šilgalių filialas); 

20. „Raimondas Kašauskas: mano herojų likimo vingiai“, skirta prozininko Raimondo 

Kašausko 80-ies metų sukakčiai paminėti (Šilgalių filialas); 

21. „Eilių Lietuvai audėjas“, skirta dramaturgo Liudo Giros 130-osioms gimimo metinėms 

(Vėlaičių filialas); 

22. „Knygoje – žmogiškumo paslaptis“, skirta rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto 145-osioms 

gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

23.  ,,Atminties gyvi prisiminimai“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

24.  ,,Mažosios Lietuvos šviesos nešėjas“, skirta Mažosios Lietuvos veikėjo Danieliaus Kleino 

405-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

25. „Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūros veidrodyje“, skirta rašytojo Kristijono 

Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. (Žukų filialas); 

26.  ,,Istorinis valstybės kelias“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (Žukų 

filialas); 

27.  ,,Lietuvininkų raštija tautos istorijos puslapiuose“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros ir 

raštijos tyrinėtojo Domo Kauno 65-rių metų sukakčiai.  (Žukų filialas); 

28.  „Su Tėvynės vardu per pasaulį žengiu“, skirta liaudies pasakotojos Anelės Čepukienės  

110-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. 

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. 
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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: 

- INFOLEX.Praktika su integruota teisės aktų paieška: (Teisinė duomenų bazė: sistema  

      skirta darbui su teisiniais dokumentais – teisės aktais ir teismų praktika);  

- OXFORD MusicOnline (Muzikos žodyno duomenų bazė: žodyne pateikiama straipsnių,  

       klasikinės bei šiuolaikinės muzikos kompozitorių ir atlikėjų biografijų, garso įrašų  

fragmentų, interneto nuorodų į susijusias svetaines, garso įrašų bei vaizdų archyvus ir  

kt.). 

- Referente Online (Informacinių leidinių duomenų bazė:  jungia bendro pobūdžio žinynus  

       bei enciklopedijas, citatų žodynus, kalbų žodynus ir kt.).  

- Oxford Art Online (Meno duomenų bazė: pateikiama  straipsnių įvairiais meno klausimais  

       nuo priešistorės iki šiuolaikinio modernaus meno, menininkų bei meno kritikų biografijų,  

       glausto formato vaizdų žodyno straipsniuose, bibliografinių įrašų bei interneto nuorodų į  

       pasaulio meno muziejų, galerijų, vaizdų archyvų svetainėse esančius vaizdus). 

Šiomis duomenų bazėmis skaitytojai gali naudotis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

Interneto skaityklose 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. 

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. 
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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 

 

2013 m. pradėtas automatizuotas skaitytojų aptarnavimo darbas, pasitelkiant šiuolaikišką, 

modernią, vieningą elektroninę skaitytojų aptarnavimo sistemą (kitaip – Lietuvos integralią bibliotekų 

informacijos sistemą - LIBIS). Ši elektroninė skaitytojų aptarnavimo sistema vienija visų šalies viešųjų 

bibliotekų tinklą ir standartizuoja bibliotekų skaitytojų registravimo, aptarnavimo bei atliekamo darbo 

su jais apskaitos procesus, vykstančius virtualioje aplinkoje – internete. Tokiu būdu skaitytojų 

aptarnavimas įgauna naują kokybę, mat įsigytas vieningas skaitytojo bilietas galioja naudojantis ir visų 

kitų šalies viešųjų bibliotekų paslaugomis, o skaitytojų aptarnavimo procesas tampa informatyvesnis, 

patogesnis, efektyvesnis. Šioje sistemoje skaitytojai turi galimybę savarankiškai prasitęsti pasiskolinto 

leidinio grąžinimo terminą, peržiūrėti savo skaitytų ir skaitomų leidinių išklotines, elektroniniame 

kataloge peržiūrėti informaciją apie bibliotekos turimus leidinius ir kt. Tai labai patogu žmogui ir 

skatinamas domėjimasis bibliotekos teikiamomis  paslaugomis. 

2014 m. pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi 

įvestus 40 836 įrašus. Iš viso katalogas pasipildė 24 266, 2014 metais – 1 068 naujais kompiuteriniais 

įrašais. 

Informacinis fondas 

 Informacinį fondą Viešojoje bibliotekoje ir filialuose sudaro 1 430 fizinių vienetų, 1 141 

pavadinimo dokumentai. 2014 metais fondas pasipildė 66 dokumentais (41 pavadinimu). Fondas 

papildytas informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, žinynais, leidiniais apie Mažąją 

Lietuvą ir Pagėgių kraštą.  

Informacinį fondą Viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 140 dokumentų. Vidutinis kaimo 

filialo fondo dydis – 265 dokumentai. Didžiausius informacinius fondus turi Vilkyškių (330 vnt.) ir 

Stoniškių (270 vnt.) filialai.    
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Daugiausiai 2014 m. informacinių leidinių gavo Viešoji (Centrinė) biblioteka, kaimo filialų 

fondai pasipildė negausiai, vidutiniškai po 3-4 dokumentus vienai bibliotekai.  

Komplektavimas 

Kiekvienais metais pagrindinė komplektavimo problema – nepakankamas Kultūros ministerijos 

lėšų skyrimas naujiems dokumentams įsigyti, todėl sunku atnaujinti naujais informaciniais leidiniais 

Viešosios (Centrinės) bibliotekos ir kaimo filialų fondus. 

 

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, Vėlaičių, Vilkyškių, Žukų filialams - AB TEO. Šilgalių 

filialas naudojasi AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ teikiamu interneto ryšiu „Erdvės“. 

 

Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterizuotos darbo vietos  
 

            30 lentelė 

Biblioteka Viso 

Iš jų 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

vartotojams skaičius 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

darbuotojams skaičius 

Kompiuterių darbo vietų 

prijungtų prie interneto 

skaičius 

Pagėgių VB 26 19 7 26 

Kaimo filialai 31 23 8 31 

Viso: 57 42 15 57 
 

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 
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialai. 2014 m. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos (Centrinės ir filialų) Interneto skaityklose apsilankė 33 973 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. 2014-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. 2014 m. suteikta 5 991 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) 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; 

Pagėgių policijos komisariato darbuotojai 

Ekskursijos po biblioteką metu. 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

gimnazistės informacijos skyriuje  
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 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. 

 

 
 

 

 

2014 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. 

Pagėgių krašto bibliotekininkai aktyviai organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus Pagėgių 

savivaldybės gyventojams. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose bibliotekininkai 430 val. skyrė 

461 vartotojo 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 bibliotekoje Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ organizuotų 

mokymų „Elektroniniai viešieji pirkimai“ dalyviai. 
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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;  užsisakyti ar rezervuoti leidinį iš 

namų el. paštu; pateikti bibliotekininkui elektronines užklausas ir konsultuotis su bibliotekininku 

elektroninėje erdvėje. 

2014 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) Interneto skaityklų 

lankytojai ir skaitytojai turėjo prieigą prie valstybinių duomenų bazių, tokių kaip INFOLEX. Praktika 

su integruota teisės aktų paieška; EBSCO Publishing 

duomenų bazė; Oxford Music Online duomenų bazė; 

OXFORD Reference Online duomenų bazė. 

Naudojimasis šiomis duomenų bazėmis bibliotekose 

užsiregistravusiems skaitytojams yra nemokamas.  

 

 

 

 

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų 

konsultacijos pajamų deklaravimo klausimais. 

Patraukli bibliotekos aplinka ir į informacijos 

skyrių pritraukia ne tik „internautus“, čia smagiai 

ir linksmai pozuoja fotosesijoje jaunavedžiai 

http://www.pagegiusvb.lt/
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų interneto seansų – vartotojų prisijungimo 

prie virtualios informacinės sistemos iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos – skaičius: 

 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)    31 lentelė 

Seansų pavadinimai Metai 

Prisijungimo seansų skaičius 

bibliotekose 
Viso: 

Pagėgių VB Kaimo filialai  

Bibliotekos pažangai 

2013 m. 20 047 3 000 23 047 

2014 m. 18 049 0 18 049 

Skirtumas -1 998 -3 000 -4 998 

VIPT 
(Viešųjų interneto prieigos taškai) 

2013 m. 10 555 19 922 30 477 

2014 m. 7 841 9 665 17 506 

Skirtumas 2 714 -10 257 -12 971 

DB INFOLEX 

Duomenų bazė 

2013 m. 10 098 0 10 098 

2014 m. 20 296 0 20 296 

Skirtumas +10 198 0 +10 198 

DB EBSCO 

Duomenų bazė 

2013 m. 0 0 0 

2014 m. 130 0 130 

Skirtumas +130 0 +130 

Bibliotekos interneto svetainė 
(Virtualūs apsilankymai) 

2013 m. 17 826 0 17 826 

2014 m. 18 722 0 18 722 

Skirtumas +896 0 +896 
 

2014 metais, kaip ir ankstesniais metais, populiariausia tarp Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos skaitytojų buvo INFOLEX Praktika su integruota teisės aktų paieška duomenų baze. 

Remiantis teismų praktikos paieškos sistemos su integruota teisės aktų paieška „Infolex“ 

rengėjų sudarytos naudojimosi intensyvumo „Infolex“ duomenų baze Lietuvos viešosiose bibliotekose 

metine 2014 m. statistine ataskaita, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka užėmė 1-ąją vietą Lietuvos 

viešųjų bibliotekų tarpe skaitytojų virtualių apsilankymų šioje teisinės informacijos duomenų bazėje 

Tiesioginė internetinė transliacija  „Praktiniai 

EURO įvedimo klausimai“  
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gausa: 2014 m. „Infolex“ duomenų baze Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojai 

pasinaudojo net 20 296 kartus. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos svetainė www.pagegiusvb.lt nuo jos sukūrimo 

pradžios iki 2014 m. pabaigos sulaukė 76 519 virtualių apsilankymų. 

 

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. 

2014 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos atskleidimui skirtas publikacijas, 

periodiniuose leidiniuose Pasaulio Lietuvis, Draugas, Pamarys, Savivaldybių žinios, Šilainė, 

Šilokarčema, Tarp knygų, Tauragės kurjeris, Ūkininko patarėjas, Voruta, XXI amžius bei 

internetiniuose tinklapiuose 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 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. 

 

Publikacijos. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 
 

    (Lyginamoji analizė su 2013 m.)        32 lentelė 

Žiniasklaidos atstovų publikuota informacija 

Publikuota: 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

- Respublikinėje spaudoje 31 48 +17 

- Vietinėje spaudoje 97 99 +2 

- Internetiniuose portaluose 245 265 +20 

- TV laidoje „Gimtoji žemė“ 3 3 0 

- Lietuvos radijuje 27 29 +2 

- Žinių radijuje 0 1 +1 

Iš viso: 403 445 +42 

Bibliotekos darbuotojų publikuota informacija 

- Respublikinėje spaudoje 32 35 +3 

- Vietinėje spaudoje 51 54 +3 

- Internetiniuose portaluose 115 124 +9 

Iš viso: 198 213 +15 

 

Informacijos sklaida vyko įstaigose, organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp 

bendruomenių, pavienių asmenų ir bibliotekos lankytojų.  

http://www.pagegiusvb.lt/
http://www.pagegiusvb.lt/
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/
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Profesionalių bibliotekininkų ir ne 

bibliotekos darbuotojų straipsnių apie 

bibliotekos veiklą bibliografinis sąrašas 

pateiktastinklapyje http://www.pagegiusvb.lt  

(nuoroda - „Naujienos”, skyrius - 

„Biblioteka spaudoje“). 

 

 

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 viešosios bibliotekos skaitytojams ir visai bibliotekinei bendruomenei 

vertingus leidinius dovanoja įžymūs asmenys - dr. Vytautas Matulevičius (Vilnius), dr. Vacys 

Bagdonavičius (Vilnius), Jūratė Jablonskytė-Caspersen (Šveicarija), prof. Vytautas Juodkazis 

(Vilnius), prof. Domas Kaunas (Vilnius), dr. 

Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė 

(Kaunas), dr. Silva Pocytė (Klaipėda), dr. Arvydas 

Juozaitis (Vilnius) ir kiti. 

 

Kraštotyros fondas 

 

2014 m. pagrindiniai Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos Kraštotyros fondo veiklos 

tikslai buvo kaupti, sisteminti, analizuoti, saugoti 

ir populiarinti ikonografijos, rašytinio, 

rankraštinio paveldo dokumentus bei duomenis 
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

Kraštotyros fondo ekspozicijos. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos  

Krašto raštijos fondo ekspozicijos. 
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elektroninėse ir tradicinėse spausdintose laikmenose. Fonde yra saugomi patys vertingiausi leidiniai. 

Kai kurie jų yra vieninteliai egzemplioriai bibliotekoje. 

Siekiant Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) skaitytojams 

visapusiškai atskleisti Pagėgių kraštą ir Mažąją Lietuvą, 2014 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos 

lankytojų skaitymo kultūros ugdymui, supažindinimui su 

spausdintos bei elektroninėje erdvėje pateikiamos 

informacijos atrankos kriterijais. 

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. 

 „Vorutos“  vyriausiasis redaktorius Juozas 

Vercinkevičius bibliotekai dovanoja  1989 m. 

„Vorutos“  komplektą. 

Pagėgių Policijos komisariato darbuotojai.  Pagėgių ir Sovetsko miestų jaunimo ir 

administracijos atstovai. 
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Kraštotyros fondas nuolatos pildomas vis naujesniais leidiniais, kuriuose publikuojama 

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

bibliotekoje sudaro 1 440 vnt., 995 pavadinimų leidiniai. Dalis jų yra dovanoti mūsų kraštiečių, 

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

apžvalgos. Surinkta informacinė medžiaga skelbiama bibliotekos interneto svetainėje 

www.pagegiusvb.lt (nuoroda „Veikla“, „Kraštotyra“, „Žymūs kraštiečiai“). Kraštotyros fonde saugomi 

bibliotekos renginių aprašymai: švenčių, naujų knygų pristatymų, literatūros vakarų, kraštiečių sueigų 

ir kt. dokumentai, reguliariai ir sistemingai pildomos kraštotyros kartotekos iškarpomis ir kopijomis iš 

įvairių kraštotyrinių leidinių,  rengiami aplankai apie aptarnaujamų miestelių ir kaimų istoriją, 

seniūnijas, žmones, kultūros ir 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 vaizdajuostėse. Kiekvieną mėnesį Kraštotyros fonde ir Bibliografijos 

- informacijos skyriuje rengiamos literatūrinės – kraštotyrinės parodos. 

 

Literatūrinės - kraštotyrinės parodos:  
 

1. „Klaipėdos krašto istorinės atminties pėdomis“, skirta Klaipėdos krašto dienai paminėti; 

2. „Kas Tu, Mažoji Lietuva?“, skirta Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo 

spaudos tyrinėtojo Algirdo Matulevičiaus 75-rių metų sukakčiai paminėti; 

3. „Pagėgių krašto garbės piliečiai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; 

4. „Į šviesią būtį – Vydūno keliu“, skirta dramaturgo, filosofo, publicisto Vydūno  

(tikr. Vilhelmas Storosta) 60-osioms mirties metinėms;  

5. „Eiliuota dedikacija Pagėgių kraštui“, skirta Pasaulinei poezijos dienai paminėti;  

6. „Knygnešystė Mažojoje Lietuvoje“, skirta Knygnešio dienai paminėti;  

7. „Laimės taisyklių kūrėjas“, skirta Lietuvių kilmės Prūsijos filosofo Imanuelio Kanto  

290-osioms gimimo metinėms; 

8. „Donelaičio žemės knygius“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojo Domo 

Kauno 65-rių metų sukakčiai paminėti; 

9. „Dvasinės kultūros korifėjus“, skirta Mažosios Lietuvos kalbininko Danieliaus Kleino  

405-osioms gimimo metinėms;  

10. „Tautosakos perlas“, skirta Lietuvos tautosakos pateikėjos, kraštietės Anelės Čepukienės  

110-osioms gimimo metinėms; 

11. „Mano pažintis su Mažąja Lietuva“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros veikėjos Elzės 

Jankutės 120-osioms gimimo metinėms;  

http://www.pagegiusvb.lt/
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12. „Etnografinės šventės Pagėgių krašte: akimirkos“, skirta Tarptautinei tautos dienai 

paminėti;  

13. „Kur giria žaliuoja - ten mano namai“, skirta Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojo Jono 

Vanagaičio 145-osioms gimimo metinėms; 

14. „Saugoti. Ginti. Padėti Pagėgių krašto piliečiams“, skirta Angelų sargų - Policijos dienai 

paminėti.  

15. „Mažosios Lietuvos žodžio nešėjas“, skirta kalbininko, Mažosios Lietuvos visuomenės 

veikėjo Viliaus Pėteraičio 100-osioms gimimo metinėms;  

16. „Advento papročiai ir tradicijos Pagėgių krašte“, skirta Advento pradžiai paminėti. 

17. „Žvilgsnis iš arti: Tilžės Akto diena“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios 

Lietuvos akto dienai paminėti.  

Bibliotekų kompiuterizacija atvėrė galimybes šiandienos renginių akimirkas perkelti į 

skaitmenines laikmenas. Kraštotyros fonde saugoma suskaitmeninta medžiaga apie Pagėgių krašto 

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 2013 m.)           33 lentelė 

Bibliotekos 

Temos 
Pagėgių VB Kaimo filialai Viso:  

Teminės 

2013 m. 647 897 1 544 

2014 m.  741 590 1 331 

Skirtumas +94 -307 -213 

Faktinės 

2013 m. 160 72 232 

2014 m. 171 62 233 

Skirtumas +11 -10 +1 

Adresinės 

2013 m. 66 190 256 

2014 m. 70 138 208 

Skirtumas +4 -52 -48 

Tikslinės 

2013 m. 161 118 279 

2014 m. 163 74 237 

Skirtumas +2 -44 -42 
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2014 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, 2014 m. naudotasi bibliotekos Kraštotyros fondu bei 

kraštotyros duomenų archyvu, įvairiais interneto tinklapiais. 

Ryšiai su įžymiais žmonėmis, visuomeninėmis krašto organizacijomis 

34 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Bibliotekos partneriai ir bičiuliai 

1. Visuomeninės organizacijos: Švedų humanitarinė organizacija „Tikėjimas. Viltis. Meilė“, 

Jurbarko, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės literatų sambūriai, Lietuvos dailininkų sąjunga, 

Lietuvos rašytojų sąjunga, Fotografų klubas ,,Fotojūra“ (Tauragė), Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjunga, Vydūno draugija. 

2. Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos pirmininkė ir Šveicarijos Lietuvių 

bendruomenės valdybos pirmininkė, pagėgiškė Jūratė Jablonskytė-Caspersen. 

3. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktore, doc. dr. 

Silva Pocytė. 

4. Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske ministras patarėjas Bronius Makauskas. 

5. Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejus. 

6. Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), Lietuvos XXVII knygų mylėtojų draugija 

(Kaunas). 

7. Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD). 

8. Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“. 

9. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

10. Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Skuodo viešosios bibliotekos. 

11. Pagėgių savivaldybės nevyriausybinės organizacijos. 

12. Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Pelno akademijos“ (Vilnius) atstovai. LR Vidaus reikalų ministras Dailis Barakauskas, Pagėgių 

savivaldybės meras Virginijus Komskis ir administracijos 

direktorė Dainora Budvytienė  bibliotekoje  
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 V. METODINĖ VEIKLA 

 

2014 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys - bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinės 

kvalifikacijos ir kompetencijos lygio kėlimas, naujų pažangių darbo ir veiklos metodų diegimas krašto 

bibliotekose ir 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 2014 m. gilino ir plėtė savo 

žinias. Vienas iš įsimintiniausių mokomųjų renginių - 2014 m. liepos 3 d. Pagėgių savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje įvykęs Lietuvos informacinių sistemų ir programinės įrangos kūrimo kompanijos 

UAB „Asseco Lietuva“ (Vilnius) organizuotas seminaras. Jį Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo ir Fondo organizavimo skyrių darbuotojoms vedė 

UAB „Asseco Lietuva“ Skaitmeninio turinio sprendimų departamento Bibliotekų ir muziejų 

sprendimo srities projektų vadovė Jovita Lileikienė, kuri supažindino su pažangaus elektroninio 

skaitytojų aptarnavimo interaktyvioje bibliotekoje – www.ibiblioteka.lt – galimybėmis, naujovėmis ir 

jų praktiniu pritaikymu kasdieniniame darbe su bibliotekos lankytojais. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekskursijos po biblioteką UAB „Asseco Lietuva“ 

projektų vadovei Jovitai Lileikienei akimirkos  

http://www.ibiblioteka.lt/
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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. 2014 m. malonūs ir naudingi 

susitikimai įvyko: 

2014 m.  balandžio 12 d. – Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų viešnagė 

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje, skirta keturioliktą kartą Lietuvoje minimai Nacionalinei 

bibliotekų savaitei, kurios šūkis - „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų…“. 

Svečiai supažindinti su biblioteka, o Skuodo viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas 

pristatė kartu atvykusias darbuotojas, pasakojo apie savo biblioteką, jos organizuojamus renginius, 

bendradarbiavimą su kaimynais latviais, kvietė atvykti su atsakomuoju vizitu į Žemaitiją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2014 m. birželio 30 d. – Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovų   

viešnagė, kurios metu dalintasi darbo patirtimi, o Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorės Nijolės Masiulienės įrašas Svečių knygoje byloja apie gražų ir prasmingą bičiulių 

susitikimą. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių ir Skuodo bibliotekinių 

bendruomenių susitikimo akimirka. 

Atminčiai – bendra Pagėgių ir Skuodo 

bibliotekininkų fotografija. 

Jurbarko krašto bibliotekininkai Suaugusiųjų 

skaitytojų aptarnavimo skyriuje, 
...Vaikų literatūros skyriuje. 
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2014 m. rugsėjo 29 d.  – susitikimas su gausia Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 

viešosios bibliotekos darbuotojų delegacija.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2014 m. kvalifikacijos kursai, krašto įstaigų, institucijų renginiai, seminarai ir konferencijos, 

kuriose dalyvavo bibliotekos darbuotojai  

35 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Užsiėmimo pavadinimas Dalyviai Organizatoriai 

Renginio 

vieta 

1. 01.06 Pagėgiuose įrengtos Šv. prakartėlės 

uždarymo renginys, skirtas Trijų 

Karalių šventei. 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros centras 

Pagėgių 

miesto parkas 

2. 01.07,

14 

Įmonės darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybos specialisto 

mokymo programa „Darbų saugos 

kursai specialistams ir darbdaviams“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

UAB „Darbo 

saugos 

konsultacijos“ 

Savivaldybės 

administracija 

3. 01.13 Laisvės atminimo laužų uždegimo ir 

1991 m. sausio 13-osios Laisvės 

gynėjų pagerbimo iškilmės 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros centras 

Pagėgių 

miesto parkas 

4. 02.04 Profesinė – kultūrinė išvyka  į 

Maironio lietuvių literatūros muziejų 

E. Stankevičienė, 

D. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė,  

D. Mačienienė,  

S. Vitkutė. 

Viešoji biblioteka Maironio 

lietuvių 

literatūros 

muziejus 

5. 02.12 Dailininko Lev Sherstyanoy 

(Sovetskas, Rusija) grafikos darbų 

parodos „Prūsiškoji elegija“ 

(„Прусская элегия”) pristatymas 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

Rambyno 

regioninio parko 

Lankytojų centras 

ir Sovetsko (Rusija) 

miesto istorijos 

muziejus 

Rambyno 

regioninio 

parko 

Lankytojų 

centras 

6. 02.16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimo iškilmės 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė, 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros 

centras 

Kauno bibliotekininkai  

Kraštotyros fonde. 

Kauno bibliotekininkams pristatomas  

Krašto raštijos fondas ir parodos. 
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J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė, 

N.Šedienė, 

Z. Genutienė. 

7. 03.04 Užgavėnių šventė E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros centras 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros namų 

skveras 

8. 03.11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos šventė 

E. Stankevičienė, 

S. Vitkutė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros 

centras 

9. 04.15 Pagėgių savivaldybės kultūros įstaigų 

darbuotojų išvyka į Nacionalinį 

muziejų Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmus 

(Vilnius) ir Salomėjos Nėries 

memorialinį muziejų. 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė, 

N. Šedienė, 

Z. Genutienė, 

T. Biliūnienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Nacionalinis 

muziejus 

Lietuvos 

Didžiosios 

Kunigaikštys- 

tės valdovų 

rūmai 

(Vilnius)  

10. 04.15 Mokymai „Elektroniniai viešieji 

pirkimai“ 

R. Vaitkuvienė Vietos veiklos 

grupė „Pagėgių 

kraštas“ 

Pagėgių 

savivald. 

viešoji 

biblioteka 

11. 05.05,

06 

Mokymai „VVG įvaizdžio 

formavimas ir viešųjų ryšių 

organizavimas“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

D. Mačienienė, 

S. Vitkutė. 

Vietos veiklos 

grupė „Pagėgių 

kraštas“ 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

12. 05.10 Respublikinė literatų mėgėjų šventė 

„Apkabinu eilėraštį kaip draugą“ 

R. Vaitkuvienė, 

Krašto literatai 

 

Tauragės literatų 

klubas „Žingsniai“ 

ir  Tauragės rajono 

savivald. Birutės 

Baltrušaitytės 

viešoji biblioteka 

Tauragės raj. 

savivald. 

Birutės 

Baltrušaitytės 

viešoji 

biblioteka 

13. 05.13 Seminaras „Moterų ir vyrų lygių 

galimybių užimtumo srityje praktinis 

įgyvendinimas“ 

E. Stankevičienė 

 

Moterų 

informacijos 

centras, Šiaulių 

universiteto Lyčių 

studijų centras, 

Socialinių inovacijų 

fondas, Kauno 

moters užimtumo 

informacijos 

centras. 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

14. 05.16 „Tarptautinė muziejų naktis 

Bitėnuose - Bitnaktis“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

Martyno Jankaus 

muziejus 

Martyno 

Jankaus 

muziejus 

15. 05.26 Mokymai „Teminių kaimų 

organizavimas“ 

 

R. Vaitkuvienė „Europos žemės 

ūkio fondas kaimo 

plėtrai: Europa 

investuoja į kaimo 

vietoves“ ,,Lietuvos 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros 

centras 
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leader“ ir Vietos 

veiklos grupė 

„Pagėgių kraštas“. 

16. 05.28 Mokymai visuomeninėms moterų ir 

vyrų lygių galimybių komisijoms 

E. Stankevičienė Moterų 

informacijos 

centras, Šiaulių 

universiteto Lyčių 

studijų centras, 

Socialinių inovacijų 

fondas, Kauno 

moters užimtumo 

informacijos 

centras 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

17.  06.13-

15 

Seminaras „Tarptautinio Gmina 

Ilawa (Lenkija) ir Pagėgių 

savivaldybės bendradarbiavimo 10-

tis“ 

E. Stankevičienė Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Ilawos 

savivaldybė, 

Lenkija 

18. 06.19 Seminaras „Moterų ir vyrų lygių 

teisių ir lygių galimybių 

užtikrinimas“ 

E. Stankevičienė Moterų 

informacijos 

centras, Šiaulių 

universiteto Lyčių 

studijų centras, 

Socialinių inovacijų 

fondas, Kauno 

moters užimtumo 

informacijos 

centras. 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

19. 06.22 Tarptautinio Pagėgių savivaldybės 

bendradarbiavimo su Lenkijos 

Respublikos Ilawos savivaldybe 

šventinė programa 

E. Stankevičienė Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros 

centras. 

20. 06.23 Joninių šventė „Tradicijų pynė pagal 

Vydūną“ 

E.Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros centras 

 

Rambyno 

kalnas, 

Bitėnai, 

Pagėgių sav.  

21. 07.06 Tautiškos giesmės giedojimas 

Pagėgių miesto parke, prie 

Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 

susijungimo paminklo, kartu su 

„Lietuvai pagražinti“ draugija 

E.Stankevičienė Pagėgių 

bendruomenė, 

„Lietuvai 

pagražinti“ draugija 

Pagėgių 

miesto parkas 

22. 07.18 K. Donelaičio 300-osioms gimimo 

metinėms skirta literatūros ir 

muzikos šventė „Pašaukimai... 

Kalbėjimai... Skambėjimai...“ 

E. Stankevičienė, 

D. Mačienienė. 

Skaudvilės literatų 

klubas „Laiko 

lašai“ 

Skaudvilės 

kultūros 

centras 

23. 07.19 Kentrių kaimo šventė „Kai praeitį 

atgal susigrąžinam“ 

E. Stankevičienė, 

D. Mačienienė. 

Kentrių kaimo 

bendruomenė 

Kentrių km. 

(Pagėgių sav.) 

24. 08.02 Lumpėnų seniūnijos vasaros šventė S. Vitkutė, 

N. Šedienė. 

Lumpėnų seniūnija, 

 

Lumpėnų km. 

(Pagėgių sav.) 

25. 08.08 Tradicinė sueiga pas Martyną Jankų E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

N. Šedienė. 

Pagėgių savivald. 

Martyno Jankaus 

muziejus ir Pagėgių 

sav. administracija. 

Pagėgių sav. 

Martyno 

Jankaus 

muziejus  

26. 08.09 Pagėgių miesto šventė „Apkabink 

Pagėgius“ 

 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

Pagėgių seniūnija, 

Asociacija 

„Pagėgių 

Pagėgiai 
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D. Mačienienė, 

Z. Genutienė, 

T. Biliūnienė, 

L. Norbutienė. 

bendruomenė“, 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros centras. 

27. 08.15 Žolinių šventė „Kai praeitį atgal 

susigrąžinam“ 

A. Andrulienė, 

L. Norbutienė. 

Žukų 

bendruomenė, 

Vilkyškių seniūnija 

Žukų km. 

(Pagėgių sav.) 

28. 09.09 Seminaras  „Moterų ir vyrų lygybės 

planavimas savivaldybėse – 

novatoriškų idėjų bankas“ 

E. Stankevičienė Moterų 

informacijos 

centras, Socialinių 

inovacijų fondas, 

Kauno moters 

užimtumo centras 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

29. 09.15-

16 

Mokymai „Viešieji pirkimai“ R. Vaitkuvienė Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

Klaipėda 

30. 09.17 Mažosios Lietuvos patriarcho, 

Martyno Jankaus vaikaitės Evos 

Mildos Jankutės-Gerolos laidotuvės  

A. Andrulienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė, 

N. Šedienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Šilėnų 

kapinės, 

Bitėnai, 

Pagėgių 

savivaldybė 

31. 09.20 K. Donelaičio 300-osioms gimimo 

metinėms ir metams paminėti skirta 

Pagėgių krašto šventė „Pagėgiai laiko 

labirintuose“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė, 

N. Šedienė, 

D. Jonelienė, 

Z. Genutienė, 

N. Jogienė, 

T. Biliūnienė, 

L. Norbutienė, 

N. Žilinskienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros centras, 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Pagėgių 

miestas 

32. 09.23 Akcija „Tarptautinė diena be 

automobilio“ 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė. 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

33. 09.24 Mažosios Lietuvos spaudos 

darbuotojo, politikos ir visuomenės 

veikėjo Jono Vanagaičio 145-ųjų 

gimimo metinių paminėjimas  

E. Stankevičienė Pagėgių 

savivaldybės 

Martyno Jankaus 

muziejus 

Bitėnų kapinės 

(Pagėgių sav.) 

34. 09.30 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

egzaminas  

(1-asis etapas) 

D. Mačienienė Lietuvos 

Respublikos 

Teisingumo 

ministerija, Pagėgių 

savivaldybės 

administracija  

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

35. 10.01 Projekto „Baltic360°“ – pristatymas 

Pagėgių savivaldybės administracijos 

ir įstaigų darbuotojams 

S. Vitkutė VšĮ „Mūsų Baltija“ 

(Vilnius) 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

36. 10.16 Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido 70-mečiui paminėti skirta 

akcija  

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

D. Mačienienė, 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros centras 

Pagėgių 

miesto parkas 
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J. Eidikaitienė. 

37. 10.29 „Eurobuso apsilankymas 

Pagėgiuose“, skirtas informuoti 

gyventojus svarbiausiais su euro 

įvedimu susijusiais klausimais. 

E. Stankevičienė Lietuvos 

Respublikos 

Finansų ministerija 

Pagėgiai. 

38. 10.30 Informacinis renginys „Pelno 

akademija. Eksportas: naujos verslo 

plėtros galimybės“ 

E. Stankevičienė Lietuvos verslo 

konfederacija 

(Vilnius) 

Pagėgių 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

39. 10.30 Naujojo fontano pristatymas Pagėgių 

krašto gyventojams 

E. Stankevičienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė, 

J. Eidikaitienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Pagėgiai 

40. 11.05 Euro seminaras E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

Lietuvos 

Respublikos 

Finansų ministerija 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras 

41. 11.11 Pagėgių savivaldybės kultūros ir  

švietimo įstaigų darbuotojų 

edukacinis seminaras 

T. Biliūnienė Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Pagėgių sav. 

viešoji 

biblioteka 

42. 11.12-

13 

Seminaras „Leader metodo 

įgyvendinimo vertinimas ir socialinių 

inovacijų vadyba“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Vietos veiklos 

grupė „Pagėgių 

kraštas“ 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras 

43. 11.12 Seminaras „Leader metodo 

įgyvendinimo vertinimas ir socialinių 

inovacijų vadyba“ 

Z. Genutienė,  

T. Biliūnienė. 

 

Vietos veiklos 

grupė „Pagėgių 

kraštas“ 

Stoniškių 

pagrindinė 

mokykla 

44. 11.13  Seminaras „Leader metodo 

įgyvendinimo vertinimas ir socialinių 

inovacijų vadyba“ 

N. Šedienė Vietos veiklos 

grupė „Pagėgių 

kraštas“ 

Pagėgių sav. 

VB Lumpėnų 

filialas 

45. 11.14 Profesinės kvalifikacijos kėlimo 

seminaras „Skaitmeninto kultūros 

paveldo sklaidos galimybės ir 

teisiniai aspektai“ 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

Klaipėdos 

apskrities viešoji 

Ievos Simonaitytės 

biblioteka 

Klaipėdos 

apskrities 

viešoji Ievos 

Simonaitytės 

biblioteka 

46. 11.15 Šventė „Kai praeitį atgal 

susigrąžinam“ 

 

D. Mačienienė Šilgalių 

bendruomenė, 

UAB „Lietuvos 

žirgynas“ filialas 

„Nemuno 

žirgynas“, 

Stoniškių seniūnija 

Šilgaliai  

47. 11.20 Valstybinės Jono Basanavičiaus 

premijos įteikimo filosofui, Mažosios 

Lietuvos kultūros tyrėjui, Vydūno 

draugijos garbės pirmininkui 

Vaclovui Bagdonavičiui ceremonija 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

L R Vyriausybė,  

Kultūros ministerija 

 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

(Vilnius) 

48. 11.28 Renginys apie ES investicijų naudą 

Pagėgių savivaldybės gyventojams 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė. 

Lietuvos 

Respublikos 

Finansų ministerija 

Pagėgių krašto 

turizmo 

informacijos 

centras 

(Vilkyškiai, 

Pagėgių sav.) 

49. 12.01 Tarptautinei akcijai „16 dienų be 

smurto“ skirtas renginys „Neverk. 

Mes su Tavimi!“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė, 

D. Mačienienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

Socialinių paslaugų 

centras 

Pagėgių 

savivaldybės 

kultūros 

centras 

50. 12.03 Šventinė popietė - Neįgaliųjų dienos E. Stankevičienė Pagėgių Pagėgių sav. 
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minėjimas savivaldybės 

Neįgaliųjų draugija 

kultūros 

centras 

51. 12.05 Tarptautinio projekto „Bendra veikla 

bendram jaunimo problemų 

sprendimui“ baigiamoji konferencija 

E. Stankevičienė Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras 

52. 12.10-

11 

Seminaras „Jaunimo įtraukimas į 

kaimo plėtros procesus“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Vietos veiklos 

grupė „Pagėgių 

kraštas“ 

Pagėgių sav. 

kultūros 

centras 

 

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 
 

 

2014 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė bendradarbiavo su Klaipėdos 

regiono bibliotekų metodikos centru - Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės biblioteka,  

Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos integralios bibliotekų informacijos 

sistemos (LIBIS) centru, atlikdama įvairių bibliotekinio darbo krypčių profesinius tyrimus, tarp kurių: 

 Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus 

vykdyta raštiška tiriamoji apklausa dėl Klaipėdos regiono bibliotekose vykdomos  

skaitmeninimo veiklos, poreikio ir bendradarbiavimo galimybių. Apklausa skirta skaitmeninimo 

gairių Klaipėdos regiono bibliotekose rengimui; 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro vykdomo 

tęstinio tyrimo „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“ 

2014 m. įgyvendintas pirmasis etapas „Kraštotyros ištekliai (fondai) rajonų savivaldybių 

viešosiose bibliotekose“; 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdytas viešųjų bibliotekų tyrimas „BIX 

(bibliothekindex) metodikos tinkamumas vertinat Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą“.  

Naujausiais 2014 m. tyrimo „Savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos veiklos vertinimas ir 

reitingavimas vadovaujantis BIX metodika“ skaičiavimais, Pagėgių savivaldybės viešoji 

biblioteka savo bibliotekų grupėje (kurios yra sudaromos pagal tam tikrą bibliotekos 

aptarnaujamų gyventojų skaičių) sulaukė geriausių įvertinimų teikiamų paslaugų, darbo 

veiksmingumo ir lankomumo kategorijose; 

 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). 

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; 
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 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. 

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. 

 

VII. PERSONALAS  
 

 

Darbuotojų skaičius 

2014 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 bibliotekos bibliotekininkės ir 1 techninė darbuotoja – valytoja – 

dirba pilną darbo dieną. 2 Centrinės bibliotekos (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) techniniai darbuotojai – 

darbininkas dirba 0,5 etatu, o informacinių technologijų specialistas – 0,1 etatu. 

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 

http://www.pagegiusvb.lt/
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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 2014 m. 

gruodžio 31 d. šis etatas liko neužimtas. Nuo 2013 m. pavasario Informacinių technologijų specialisto 

etatas nuo 0,5 sumažintas iki 0,1, darbuotojas bibliotekoje dirba antraeilėse pareigose. 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2014 m. 

36 lentelė 

 

Veiklos rodikliai 

Pagėgių Viešoji 

(Centrinė) 

biblioteka 

Centrinė 

biblioteka ir 

filialai 

Respublikos 

vidurkis 

Registruotų vartotojų skaičius, 

tenkantis vienam bibliotekininkui 
254,7 217,3 204,9 

Lankytojų skaičius, tenkantis vienam 

bibliotekininkui 
18 131,7 9 116,7 3 836,8 

Išduotų dokumentų skaičius, tenkantis 

vienam bibliotekininkui 
6 298,3 6 962,7 5 154,9 

Suorganizuotų renginių skaičius, 

tenkantis vienam bibliotekininkui 
67,7 53,8 10,7 

 

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 6,3 karto, lankytojų skaičius – 4,7 karto, vartotojų sutelkimo – 1,2, išduoties – 1,2 karto 

viršija vidutinį Lietuvos skaičių. 

 Iš pateiktų duomenų, didelio darbo krūvio tendencija pastebima visoje Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos sistemoje: vienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (ir filialų) 

darbuotojui tenkantis lankytojų skaičius 2,4 karto, išduotų dokumentų - 1,4 karto, vartotojų sutelkimo - 

1,1 karto viršija vidutinius Lietuvos bibliotekų darbo su skaitytojais rodiklius. Per metus suorganizuotų 

renginių skaičiaus vidurkis 5 kartus didesnis už Lietuvos analogiškos veiklos vidurkį.  

Pateikta faktinė informacija leidžia daryti išvadą, jog visuomenės narių motyvacija naudotis 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis nuolat auga. Tad Pagėgių krašto 



2014 m. veiklos ataskaita 

 

72 

 

 

bibliotekininkai privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, plėsti vykdomos bibliotekinės 

veiklos barus.  

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. 

 

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS  
 

Skaitytojų telkimas 

 

Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičius, kaip ir visoje Lietuvoje, kasmet mažėja. 2013 m. 

Pagėgių savivaldybės vienai bibliotekai teko 142,5 gyventojo vaiko, o 2014 m. – 157,8 gyventojo 

vaiko,  t. y.,  15,3 vaiko daugiau. 

 

Vaikų sutelkimo procentas 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)         37 lentelė 

Pavadinimas 
Gyventojų vaikų skaičius Sutelkimo procentas 

2013 m. 2014 m. Skirtumas 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 
684 345 -339 59,1 66,6 +7,5 

Kaimo filialuose 926 909 -17 80,3 57,4 -22,9 

Viso: 1 610 1 263 -347 80,3 59,9 -20,4 

 

Lyginant su 2013 m. duomenimis, 2014 m. Pagėgių savivaldybėje gyvenančių vaikų skaičius 

sumažėjo. Dėl to ypač sumažėjo vaikų sutelkimo procentas kaimo filialuose, tačiau vaikų sutelkimo 

procentas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje padidėjo. Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos paslaugomis naudojasi visos Pagėgių savivaldybės vaikai ir Pagėgių krašte 

besisvečiuojantys jaunieji skaitytojai iš kitų Lietuvos miestų bei miestelių. 

 

Vartotojų vaikų skaičius 
 

 (Lyginamoji analizė su 2013 m.)        38 lentelė 

Pavadinimas 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 562 230 -332 

Kaimo filialuose 723 522 -201 

Viso: 1 285 752 -533 
 

2014 m. bendras vartotojų vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, žymiai sumažėjo. 

Pagrindinė priežastis - vis didėjanti emigracija. Kaimo filialuose vaikų skaitytojų skaičiaus sumažėjo 
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dėl to, kad ilgą laiką sirgo Stoniškių ir Vėlaičių filialų bibliotekininkės, nuo 2013 m. birželio mėn. yra 

renovuojamos Vilkyškių filialo  patalpos – bibliotekos veikla sustabdyta.   

 

Apsilankymų skaičius  

 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        39 lentelė 

Pavadinimas 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 24 584 23 291 -1293 

Kaimo filialuose 26 849 19 458 -7391 

Viso: 51 433 42 749 -8684 

 
 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        40 lentelė 

Pavadinimas 
Lankomumas Skaitomumas (egz.) 

2013 m. 2014 m. Skirtumas 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 
43,7 101,3 +57,6 9,3 18,9 +9,6 

Kaimo filialuose 37,1 37,1 0 26,2 26,9 -0,7 

Viso: 40,0 56,8 +16,8 18,8 24,4 +5,6 
 

Mažėjant vartotojų vaikų skaičiui, proporcingai mažėja ir lankytojų skaičius. Pagėgių Viešojoje 

(Centrinėje) bibliotekoje  lankytojų mažėjimas ne toks žymus,  tai lemia organizuojamų renginių, 

edukacinių užsiėmimų gausa, kuriuose dalyvauja visų Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų 

moksleiviai. Kaimo filialuose lankytojų skaičius žymiai sumažėjęs dėl tų pačių, anksčiau paminėtų  

priežasčių – ilgą laiką sirgo Stoniškių ir Vėlaičių filialų bibliotekininkės, nuo 2013 m. birželio mėn. 

yra renovuojamos Vilkyškių filialo  patalpos.   

Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)        41 lentelė 

Pavadinimas 2013 m. 2014 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 5246 4347 -899 

Kaimo filialuose 18 937 14 029 -4908 

Viso: 24 183 18 376 -5807 

 

Dokumentų išduotis 2014 m., lyginant su 2013 m., sumažėjo 5807 egzemplioriais. Sumažėjusį 

išduodamų dokumentų skaičių, kaip ir sumažėjusius apsilankymų rodiklius, lėmė mažėjantis vaikų 

skaitytojų skaičius. Mažėjantį vaikų skaitomumą lemia tai, kad knyga nebėra vienintelis informacijos 

šaltinis – ją keičia sparčiai tobulėjančios šiuolaikinės modernios informacinės technologijos, kuriomis 

vaikai ir jaunimas noriai naudojasi.   
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Išduota pagal dokumentų paskirtį 

 

(Lyginamoji analizė su 2013 m.)           42 lentelė 

Bibliotekos 

Šakinės literatūros Grožinės literatūros Periodikos 

2013 

m. 

2014 

m. 

Skir- 

tumas 

2013 

m. 

2014 

m. 

Skir- 

tumas 

2013 

m. 

2014 

m. 

Skir- 

tumas 

Viešoji bibl. 172 1037 +865 4 232 2 690 -1 542 720 557 -163 

Lumpėnų fil. 97 91 -6 768 842 +74 1 153 1 149 -4 

Natkiškių fil. 5 4 -1 628 842 +214 1 280      1 140 -140 

Piktupėnų fil. 331 244 -87 2 422 1 894 -528 1 268 1 258 -10 

Stoniškių fil. 80 56 -24 1 553 811 -742 1 761 1 613 -148 

Šilgalių fil. 44 41 -3 797 717 -80 1 002 923 -79 

Vėlaičių fil. 21 21 0 595    355 -240 20 12 -8 

Vilkyškių fil. 43 0 0 0 0 0 2 128 0 0 

Žukų fil. 170 159 -11 1 133 1 123 -10 999 734 -265 

Viso: 963 1 653 -690 12 889 9 337 -3552 10 331 7 386 -2 945 

 

Užklausų tematika 

(Lyginamoji analizė su 2013  m.)           43 lentelė 

Bibliotekos 

Viso užklausų 2014 m. 

2013 m. 2014 m. Skirtumas Teminių 
Faktogra- 

finių 
Adresinių 

Tikslina- 

mųjų 

Viešoji biblioteka 622 773 +151 434 114 58 167 

Lumpėnų filialas 156 156 0 143 0 0 13 

Natkiškių filialas 86 32 -54 0 2 20 10 

Piktupėnų filialas  39 25 -14 17 2 3 3 

Stoniškių filialas 65 60 -5 55 2 1 2 

Šilgalių filialas 60 66 +6 34 2 30 0 

Vėlaičių filialas 59 58 -1 28 0 30 0 

Vilkyškių filialas 149 0 0 0 0 0 0 

Žukų filialas 131 97 -34 97 0 0 0 

Viso: 1 367 1 267 -100 808 122 142 195 
 

2014 m. vaikų skaitytojų pateiktų užklausų, lyginant su 2013 m., yra 100 mažiau. Tai 

paaiškinama tuo, kad norimą informaciją mokiniai susiranda internete. Daugiausiai atsakyta į temines 

užklausas – 808. 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. Fotografijų iš bibliotekos archyvų paroda ,,Lietuvos prezidentai“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti; 

2. Tauragės Moksleivių kūrybos centro  Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Mano 

aplinka“, skirta vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ugdymui; 
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3. Bibliotekos fotografijų paroda ,,Taip mes gyvename“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei; 

4. Šilutės pirmosios gimnazijos 9-10 kl. moksleivių dailės darbų paroda ,,Mano Donelaitis“, 

skirta rašytojo Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms; 

5. XX-osios Lietuvos moksleivių dailės olimpiados darbų paroda ,,Mažosios Lietuvos kultūrinis 

palikimas“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido pradžios 70-mečiui; 

6.  Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų darbų 

paroda ,,Pasiek vaivorykštę“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai paminėti; 

7. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 5-8 kl. mokinių dailės darbų paroda ,,Gimtinėje 

geriausia“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti; 

8. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos mokinių dailės darbų paroda ,,Skiriu 

Donelaičiui“; 

9. Tradicinė Pagėgių savivaldybės mokyklų įvairių klasių moksleivių dailės darbų paroda 

,,Snaigė mano delne“, skirta Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms. 

 

Literatūrinės parodos: 
 

1. ,,Skėtis drugeliui“, skirta rašytojo Vygando Račkaičio 75-rių metų sukakčiai paminėti; 

2. ,,Augu su knyga“, skirta literatūrinės akcijos ,,Metų knygos rinkimai 2013“ populiarinimui; 

3. ,,Negęstantis laisvės aukuras“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti; 

4. ,,Priesaika gimtajam žodžiui“, skirta Knygnešio dienai paminėti; 

5. ,,Kaip mėnulis žvaigždei lenkėsi“, skirta prozininko, poeto Juozo Petro Cvirkos 105-osioms 

gimimo metinėms; 

6. ,,Pasiklydusi liūdna pasaka“, skirta prozininko, poeto Jono Biliūno 135-osioms gimimo 

metinėms; 

7. ,,Esu europietis – esu pilietis“, skirta Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10-mečiui ir 

Europos dienai paminėti; 

8.  ,,Trumpos istorijos apie braškių dieną“, skirta vaikų literatūros kūrėjo, dailininko Kęstučio 

Kasparavičiaus 60-ies metų sukakčiai paminėti; 

9. ,,Kalbančio vėjo pasakos“, skirta rašytojo Petro Venclovos 70-ies metų sukakčiai paminėti; 

10. ,,Laimiuko žinių nešėjas“, skirta vaikų literatūros kūrėjo Pauliaus Juodišiaus 45-rių metų 

sukakčiai paminėti; 

11. ,,Sveiki – aš Merė Popins“, skirta australų kilmės anglų rašytojos Pamelos Lyndon Travers  

115-osioms gimimo metinėms; 

12. ,,Interviu su Napaliu“, skirta rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo Juozo Tumo Vaižganto 145-

osioms gimimo metinėms; 
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13. ,,Žodžiai, pašaukti tylos“, skirta poetės Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo metinėms; 

14. ,,Susitikimas su laiminguoju princu“, skirta anglų rašytojo Oskaro Vaildo 160-osioms 

gimimo metinėms; 

15. ,,Apie gėles, teatrą ir skrybėlėtą triušį“, skirta rašytojos Kristinos Gudonytės 65-rių metų 

sukakčiai paminėti. 

 

Vaikų piešinių parodos: 

1. Tradicinė Pagėgių krašto mokyklų moksleivių piešinių paroda ,,Žiemos išdaigos“, skirta Trijų 

Karalių šventei; 

2. Jaunųjų bibliotekos lankytojų piešinių paroda ,,Laipteliai į vaikystę“, skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai paminėti; 

3. Įvairaus amžiaus vaikų piešinių paroda ,,Mano miestas – Pagėgiai žali“, skirta Pagėgių miesto 

šventei „Apkabink Pagėgius“; 

4. Pagėgių pradinės mokyklos 2-4 kl. mokinių piešinių paroda ,,Mano geriausias draugas“, 

skirta Tarptautinei gyvūnų globos dienai paminėti. 

 

Filialų parodos 
 

Literatūrinės parodos: 
 

1. „Jie gyvi dvasia Lietuvos širdy“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (Lumpėnų filialas); 

2. „Knyga – tarytum brolybės sėkla“, skirta rašytojo Petro Cvirkos 105-osioms gimimo 

metinėms (Lumpėnų filialas); 

3.  „Aš ir knyga – visada drauge“, skirta poetės, vaikų literatūros kūrėjos, Vilijos Šulcaitės 85-

rių metų sukakčiai paminėti (Lumpėnų filialas); 

4. „Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūros peizaže“, skirta lietuvių literatūros klasiko 

Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

5. „Debesų būrely – tūkstančių lašelių“, skirta vaikų literatūros kūrėjo Valdemaro Kukulo 55-

rių metų sukakčiai paminėti (Natkiškių filialas); 

6. „Namai po dangaus žydryne“, skirta rašytojo Leonardo Grudzinsko 75-osioms gimimo 

metinėms (Natkiškių filialas); 

7. „Kažkas daugiau nei pasaka“, skirta vaikų literatūros kūrėjos, dailininkės Sigutės Ach 45-rių 

metų sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas); 

8.  „Sveikas, didysis žinių pasauli“, skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

9. „Ėjusi paskui svajonę“, skirta australų kilmės anglų rašytojos Pamelos Lyndon Travers 115-

osioms gimimo metinėms (Piktupėnų  filialas); 

10.   „Iš vieversio giesmės“, skirta poeto Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms (Stoniškių 

filialas); 
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11.  „Kaip atsirado laimė“, skirta rašytojo Jono Biliūno 135-osioms gimimo metinėms (Stoniškių 

filialas); 

12.   „Pasiplaukiojimas povandeninėse istorijose“, skirta vaikų literatūros kūrėjo, dailininko 

Kęstučio Kasparavičiaus 60-ies metų sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas); 

13. „Gyvenau gamtos padavimų įspūdžiais ir taikių žmonių laime“, skirta rašytojo Juozo Tumo 

Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

14. „Laimės šaltinis“, skirta poeto Eduardo Mieželaičio 95-osioms gimimo metinėms (Šilgalių 

filialas);   

15. „Kūrybos ištakos - žaidime“, skirta rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo Rimanto Černiausko 65-

rių metų sukakčiai paminėti (Šilgalių filialas); 

16. ,,Biblioteka - vaikams“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei (Vėlaičių filialas);              

17. ,,Sukurtų eilių karuselė“, skirta vaikų literatūros kūrėjo, poeto Jono Mačiukevičiaus 75-

osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

18. „Gyvenimo draugas knyga“, skirta poetės Vilijos Šulcaitės 85-osioms gimimo metinėms 

(Žukų filialas); 

19. ,,Pirmieji skaitiniai prasideda nuo pasakos...“, skirta vaikų literatūros kūrėjo, rašytojo 

Alberto Vytauto Misevičiaus 90-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas). 

 

Vaikų piešinių parodos: 

 

1. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 8-10 kl. mokinių piešinių paroda 

„Bibliotekoje – augu, kuriu, tobulėju“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

(Lumpėnų filialas);  

2. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 7-10 kl. mokinių piešinių paroda „Mažoji 

Lietuva jos vaikų akyse“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų  genocido 70-mečiui 

(Lumpėnų filialas);  

3. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda „Tau, 

Mama“, skirta Motinos dienai paminėti (Natkiškių filialas);  

4. Natkiškių  Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 1-6 kl. mokinių piešinių paroda „Ruduo 

su teptuku“, skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

5.  Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių dailės darbų paroda „Istorijos pamokos 

spalvose“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

6. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių  piešinių paroda „Knygnešio žodis – tautos 

gyvybės žiburys“, skirta Knygnešio dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

7. Stoniškių pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda ,,Laisvės ir triumfo kelias“, 

skirta Juodojo kaspino dienai ir Baltijos kelio 25-čiui paminėti  (Stoniškių filialas); 
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8. Stoniškių pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių  piešinių paroda  ,,Kaip atsirado laimė“, 

skirta rašytojo Jono Biliūno 135-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas); 

9. Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos daugiafunkcio centro 1-10 kl. mokinių 

piešinių paroda „Sausio 13-osios aidai“, Laisvės gynėjų dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

10.  Stoniškių pagrindinės mokyklos ir Šilgalių mokyklos - daugiafunkcio centro 5-10 kl. mokinių 

piešinių paroda ,,Pavasarį atgimusi laisvė“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

11.  Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda ,,Žiemos šokio sūkury“, 

skirta Trijų karalių šventei (Vėlaičių filialas); 

12.  Piktupėnų pagrindinės mokyklos 1-4 kl. mokinių piešinių paroda ,,Po tėvelio kepure“, skirta 

Tėvo dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

13.  1-8 kl. lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda ,,Kaukių margumynas“, skirta 

Užgavėnių šventei (Žukų filialas); 

14.  Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 1-6 kl. mokinių piešinių paroda ,,Rudens 

dovanėlės“, skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti (Žukų filialas). 

 

Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams 
 

 

Pagėgių savivaldybės viešoji bibliotekoje, 2012 m. įsikūrusioje naujose patalpose, sudarytos 

visos sąlygos vaikų ir jaunimo turiningam laisvalaikio praleidimui, jų ugdymui, tobulėjimui. Tai –

vieta, kurioje jie gali grožėtis meninėmis ir literatūrinėmis parodomis, naudotis internetu, dalyvauti 

bibliotekoje veikiančių klubų veikloje, renginiuose, įvairiuose skaitymo skatinimo projektuose, 

išsirinkti patikusią knygą ar periodinį leidinį, eksponuoti savo piešinių ir kūrybinių darbelių parodas, 

dalyvauti kasmetinėje akcijoje ,,Metų knygos rinkimai“. Vaikų literatūros skyriuje veikia šie klubai - 

,,Jaunasis bibliotekininkas“, ,,Smalsutis“, ,,Antri namai“, kurių veikloje dalyvauja 80 jaunųjų 

bibliotekos lankytojų. Labiausiai vaikų pamėgtose bibliotekos patalpose įsikūręs pasakų kambarys 

,,Suopio paunksmė“. Jame vykstančiuose literatūriniuose – edukaciniuose užsiėmimuose dalyvauja 

moksleiviai ne tik iš Pagėgių krašto mokyklų, bet ir iš kitų Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų. 2014 

metai buvo paskelbti lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio metais, todėl dauguma renginių, 

vykusių Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose – literatūros ir meno parodų, 

popiečių, skaitymo ciklų, edukacinių užsiėmimų – buvo skirta šių metų paminėjimui. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius plėtoja partnerystę ir 

bičiulystę su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių lopšeliu – darželiu, Pagėgių savivaldybės 

papildomojo ugdymo mokykla, Pagėgių vaikų globos namais, Pagėgių savivaldybės socialinių 

paslaugų centru. 
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Vaikų literatūros skyrius 

Literatūrinė popietė ,,Ne bet kam, o vaikam“ – 2014 m. gegužės 7-ąją, paminėdama Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dieną, biblioteka pakvietė mažuosius knygos bičiulius į susitikimą su vaikų 

poetu Jonu Jakštaičiu (Tauragė). Mokiniai susidomėję klausėsi poeto eilėraščių, kurie moko mylėti 

žvėrelius, paukštelius, mus supančią gamtą. Jonas Jakštaitis bibliotekai padovanojo savo keturias 

eilėraščių knygutes vaikams, o padėkos raštai ir dovanėlės įteiktos geriausiems jauniesiems bibliotekos 

skaitytojams – Deimantei Bartušytei, Agnei Chockevičiūtei ir Kesminai Lipskytei. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popietė ,,Mano miestas – Pagėgiai žali“ – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

suorganizuotas renginys vyko 2014 m. rugpjūčio 9 dieną Pagėgių miesto parke. Renginys įsiliejo į 

Pagėgių miesto šventės ,,Apkabink Pagėgius“ šurmulį, sukviesdamas jaunuosius pagėgiškius ir miesto 

svečius kartu linksmintis ir parodyti savo meilę Pagėgiams. Popietės metu vaikai žaidė įvairius 

žaidimus, dalyvavo piešinių konkurse ,,Pagėgių vaikai – Pagėgiams“ ir viktorinoje ,,Ar gerai pažįsti 

savo kraštą?“. Didžiausio dėmesio sulaukė tarptautinė kampanijos prieš smurtą bei neapykantą akcija 

,,Myliu Pandą“. Tai – džiaugsmo ir gerumo akcija, kviečianti švelnumu bei meile sujungti visos 

Europos vaikus, nešti savo gražius jausmus pasauliui. Renginio pabaigoje suvenyrais ir atminimo 

dovanomis buvo apdovanoti piešinių konkurso ir viktorinos nugalėtojai. Visi mažieji popietės dalyviai 

iš šventės grįžo su dovanėlėmis, o saldainių lietus ,,prilijo“ pilnas kišenes gardėsių. 

 

Literatūrinės popietės ,,Ne bet kam, o vaikam“ akimirkos. 
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Šventinis rytmetis ,,Ir kaip to Rudenėlio nemylėti“ – 2014 m. rugsėjo 20 dieną biblioteka 

pakvietė mažuosius ir jų tėvelius kartu švęsti Pagėgių krašto šventę ,,Pagėgiai laiko labirintuose“. Visi 

galėjo pasigrožėti originaliausio atviruko ir piešinio konkurso ,,Skiriu Donelaičiui“ darbų paroda, 

rytmečio metu vykusioje viktorinoje ,,Skambi kalbos gaida“ vaikai turėjo „iššifruoti“ Mažosios 

Lietuvos žodžius, kuriuos savo poemoje ,,Metai“ naudojo Kristijonas Donelaitis, o renginio dalyvius 

linksmino į biblioteką atkeliavusi viso pasaulio vaikų draugė, knygų herojė Pepė Ilgakojinė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šventinės popietės ,,Mano miestas – Pagėgiai žali“ akimirkos. 

 
 

Akimirkos iš  šventinio rytmečio ,,Ir kaip to Rudenėlio nemylėti“. 
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Popietės akimirkos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Filialų renginiai 
 

Vaikų Metų knygos rinkimai Piktupėnų bibliotekoje – visą 2014 m. sausio mėnesį 

Piktupėnų bibliotekoje veikė literatūrinė paroda, skirta akcijos „Metų knygos rinkimai 2013“ 

populiarinimui ir sklaidai. Informacinių valandėlių „Keliauja knygų vėjai“ metu, bibliotekoje buvo 

pagaminta spalvota balsavimo dėžutė, skirta balsavimo lapeliams. Sausio 31 dieną įvyko balsų 

skaičiavimo ir apibendrinimo popietė „Šauniojo penketuko rinkimai“. Už įdomiausias knygutes vaikai 

taip pat balsavo „Metų knygos rinkimų 2013“ interneto svetainėje. Popietė baigėsi pokalbiu – diskusija 

apie knygos ir skaitymo svarbą mūsų gyvenime. 
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Popietės ,,Kalbėkime tik dideliais ir labai švariais žodžiais“ akimirkos. 

,,Kalbėkime tik dideliais ir labai švariais žodžiais“ – 2014 m. vasario 21 d. Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos Žukų filiale vyko garsinio skaitymo popietė, skirta Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai paminėti  ir vaikų literatūros kūrėjo, rašytojo Vytauto Misevičiaus 90-osioms 

gimimo metinėms. Popietė prasidėjo Kristijono Donelaičio poemos ,,Metai“ ištraukos skaitymu. Ją 

skaičiusi Žukų bibliotekos bibliotekininkė Laima Norbutienė papasakojo jauniesiems skaitytojams, 

kad 2014-ieji metai paskelbti lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros 

klasiko Kristijono Donelaičio metais. Skaitymus tęsė patys jauniausieji bibliotekos lankytojai. Jie 

skaitė ištraukas iš Vytauto Misevičiaus knygelės ,,Danuko Dunduliuko nuotykiai“, pasakojo jiems 

nutikusias vaikiškas istorijas.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

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 – švietimo 

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. Bibliotekininkų darbą vertina lankytojai už puikiai atrodančias erdves, iškilių menininkų 

parodas, organizuojamus renginius, susitikimus su žymiais Lietuvos žmonėmis, teikiamas paslaugas, 

kultūringą ir paslaugų aptarnavimą. Tačiau yra ir problemų, trumpoje apžvalgoje – filialų padėtis: 



2014 m. veiklos ataskaita 

 

83 

 

nors Lumpėnų filialo materialinė bazė yra patenkinama, bet apšildoma tik maža patalpų dalis – 

internetinė skaitykla, o visas knygų fondas yra nešildomoje patalpoje, kas labai kenkia dokumentams. 

Bibliotekos patalpoms reikalingas remontas – pakeisti 4 langus, perdažyti sienas ir pakeisti grindų 

dangą. Natkiškių  filialas įsikūręs Natkiškių Z. Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpose. Patalpos 

šildomos centralizuotai, jose šilta ir jauku. Piktupėnų filiale pakeisti langai, apšiltintos pastato sienos ir 

lubos. Bibliotekos lankytojų patogumui pagrindinis įėjimas į biblioteką įrengtas iš gatvės pusės, 

patalpos šildomos elektra. 2014 m. į naujas patalpas perkeltas Stoniškių filialas. Bibliotekai reikia 

naujų baldų, skaityklos stalai ir kėdės visiškai susidėvėję, langams reikia žaliuzių – tiesioginei saulės 

spinduliai kenkia dokumentams. Šilgalių filiale nėra tarnybinio telefono, reikalingas vidaus remontas 

sanitarinės paskirties patalpose. Nuo 2013 m. renovuojamas Vilkyškių seniūnijos pastatas, kuriame 

buvo įkurta ir biblioteka, tad Vilkyškių seniūnijos gyventojai viliasi, kad biblioteka po renovacijos vėl 

atidarys duris. Nepatenkinama padėtis Vėlaičių filiale, jis jau nebeatitinka  bibliotekoms  keliamų 

reikalavimų: pastatas senas, langai nesandarūs, žiemą bibliotekoje labai šalta, būtinas remontas. 

  

 Techninė įranga 

Bibliotekų sistemos kompiuterijos ūkį sudaro šios priemonės:  

- 57 kompiuteriai su interneto ryšiu; 

- 1 elektroninė knygų skaityklė; 

- 14 daugiafunkcinių įrenginių; 

- 1  multimedijos įrenginys; 

Bibliotekos informacinių technologijų bazė  jau kritiškos būklės: sparčiai sensta kompiuterinė 

įranga, kurią būtina atnaujinti, vis dar nerandama lėšų pagrindinėm bibliotekos veiklos priemonėms – 

spausdintuvų, kopijuoklių, identifikacijos (brūkšninių) kodų nuskaitytuvų, ausinių ir kt. priemonių 

įsigijimui. Tenka pareikšti, kad 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). Iki 2009 m. buvo teiktos paraiškos ir gautas finansavimas iš Kultūros 

ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vidaus reikalų ministerijos, Bilo ir Melindos 

Geitsų fondo, Viešųjų interneto prieigos taškų steigimo programos, Bibliotekų renovavimo ir 

modernizacijos programos, „Bibliotekos pažangai“ projekto, „Lietuvos integrali bibliotekų 

informacijos sistema (LIBIS)“  ir kt. Tačiau nuo 2009 m., kai ekonominė krizė sustabdė įvairių fondų 

galimybes, finansavimas bibliotekoms buvo nutrauktas ir ši problema palikta spręsti savivaldybėms. 
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X. FINANSAVIMAS 

 
 

 2013 m. 2014 m. 

 Gauta lėšų Išlaidos Gauta lėšų Išlaidos 

Iš viso (tūkst. Lt.): 433,4 433,0 425,6 425,3 

Iš savivaldybės:  375,2 375,2 417,2 417,2 

Darbo užmokesčiui 307,0 307,0 305,4 305,4 

Periodikos įsigijimui 5,0 5,0 15,0 15,0 

Kitos išlaidos 33,8 33,8 67,5 67,5 

Iš Kultūros 

ministerijos 

42,8 42,8 37,4 37,4 

Už mokamas 

paslaugas 

1,7 1,7 1,7 1,7 

Fizinių ir juridinių 

asmenų parama 

6,3 

(leidiniais) 

6,3 6,4 

(leidiniais) 

6,4 

7,0 

(leidybinė produkcija su 

bibliotekos atributika) 

7,0 0 0 

0,4 

(2% nuo gyventojų 

pajamų mokesčio) 

- 0,3 - 

 

XI. IŠVADOS 

 
 

Bibliotekos pripažinimas ir pasiekimai: 

 

 Nors bibliotekos veiklą įtakoja menki finansiniai, žmogiškieji ištekliai, jos bendruomenė 

sėkmingai vykdo savo misiją – suteikia atvirą prieigą prie informacijos šaltinių, teikia kokybiškas 

bibliotekinės veiklos paslaugas, kuria informacinę ir žinių visuomenę, skatina skaitymą ir skleidžiant 

mokymosi visą gyvenimą idėją, užtikrina krašto gyventojų visaapimančius informacinius poreikius; 

 Pagėgių savivaldybėje kuriama moderni bibliotekų sistema, mažinama gyventojų socialinė 

atskirtis suteikiant galimybes visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei 

elektroniniais informaciniais ištekliais, bendruomenei naudingos bibliotekos teikiamos nemokamos bei 

mokamos paslaugos; 

 Organizuojant knygos renginius, sėkmingai įgyvendinama skaitymo skatinimo programa; 

 Tęsiama krašto informacinės visuomenės kūrimo plėtra organizuojant gyventojų kompiuterinio 

raštingumo mokymus, teikiant konsultacijas, atsakant 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 duomenų bazės įvairiomis temomis: krašto įvykiai, renginiai, 

ekonominiai pokyčiai, pasiekimai, istorijos, kultūros, švietimo, socialinio gyvenimo klausimais; 
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 Biblioteka išlieka vienu svarbiausiu krašto kultūros traukos centru, kuriame vyksta aktyvus 

visuomenės gyvenimas: krašto įstaigos, 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, o bibliotekos teikiamos paslaugos 

tenkina plačius gyventojų sluoksnius, bibliotekininkai krašto visuomenės vertinami ir gerbiami; 

Per 2014 m. bibliotekoje apsilankė per 143 ekskursijų, kuriose dalyvavo per 3 220 lankytojų. 

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; 

- Paseno bibliotekų informacinių technologijų priemonės, tačiau biblioteka negali įsigyti 

kompiuterijos  priemonių (spausdintuvų, kopijuoklių, dokumentų identifikavimo kodų nuskaitytuvų ir 

kt. ) – tam neskiriamos lėšos; 

- Uždaryta Vilkyškių biblioteka, miestelio gyventojai priversti važiuoti į Pagėgių viešąją 

biblioteką ir naudotis jos paslaugomis; 

- Taisytina patalpų ir pastatų padėtis Vėlaičių bibliotekoje: bibliotekos patalpos jau nebeatitinka 

bibliotekoms keliamų reikalavimų; 

- Biblioteka neturi automobilio, tai įtakoja visą bibliotekos veiklą, stabdo veiklos procesus, 

biblioteka praranda partnerius, galimybes dalyvauti aktyviame Lietuvos ir užsienio bibliotekų 

bendruomenės gyvenime. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 m. veiklos ataskaita publikuojama:  

www.pagegiusvb.lt → Veikla → Veiklos ataskaitos. 
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